
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระผู้น�าแห่งแผ่นดิน

...ท�างานกบัฉััน ฉันไม่มีอะไรให้ นอกจากการมคีวามสุขร่วมกนั ในการท�าประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่...

จากหนังสือ “๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ” ส�านักงาน ก.พ.ร.  

พิมพ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  

๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี ท่าน

หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และ 

ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาส 

มาพบกับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  

ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด 

สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ1

การกล่าวถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด

และกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติในวันนี้ ผมอยากจะเรียน

ท่านทั้งหลายว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาของประชาชน

และประเทศนั้น ได้มีความพยายามมาโดยตลอด  

แต่บางช่วง บางขณะต้องยอมรับว่าเป็นการท�างาน

จากส่วนกลางเป็นหลัก โดยอาศัยกลไกของกระทรวง

และกรมต่าง ๆ  ที่มีการก�าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ 

นโยบาย แม้กระทั่งโครงการ ลงไปแล้วผ่านไปยัง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมาเมื่อรัฐบาลใน 

ยุคต่าง ๆ  ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการกระจาย 

อ�านาจมากยิ่งขึ้น การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

เติบโตและมีบทบาทมากขึ้น เหมือนกับที่เราได้เห็นอยู่ 

ในปัจจุบนั เพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบของท้องถิน่ 

ตัง้แต่ขนาดเล็กทีสุ่ด เช่น องค์การบรหิารส่วนต�าบล มา

จนถงึรปูแบบขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นองค์การบรหิารส่วน

จังหวัด หรือการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์กร

ท้องถิน่เหล่านีก้จ็ะมบีทบาทมากยิง่ขึน้ในการจัดบรกิาร

สาธารณะและแก้ไขปัญหาของประชาชน

อย่างไรกต็าม ข้อเทจ็จรงิประการหนึง่ทีเ่กดิขึน้  

ก็คือการท�างานที่ผ่านมาในขณะที่ส่วนกลางยังคงมี 

บทบาทสงู และท้องถิน่เพิม่บทบาทมากขึน้ การตอบสนอง 

ประเด็นของการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ระดับกลุ่มจังหวัดและในส่วนของการบริหารในระดับ

จังหวัดบางส่วน ต้องยอมรับว่ากลไกที่จะผลักดันให้

เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนา

1 สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แก่ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากภาคเอกชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารของหน่วยงานกลาง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การ
ปฏิบัติ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2553



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

6 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เท่าที่ควร เพราะฉะนั้นหลักคิดที่จะแก้ไขปัญหาหรือ

พัฒนาโดยอิงกับการบริหารจัดการพื้นที่จึงเป็นปัญหา

มาโดยตลอด ซึ่งต่อมาได้มีความพยายามที่จะผลักดัน 

แนวคิดของการบริหารจัดการท่ีอิงกับพื้นท่ี แต่ยังขาด

กฎหมายหรอืกฎกตกิาทีม่คีวามชดัเจนรองรบั ซึง่ท�าให้ 

การท�างานแม้ว่าอาจจะได้ผลในบางพื้นที่หรือบางช่วง

แต่ก็ยังขาดความเป็นระบบ น่ันคือท่ีมาท่ีท�าให้มีการ

ผลักดันพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด

และกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งจะ 

ต่อเนื่องมาจากแนวคิดของการยอมรับที่จะให้จังหวัด

และกลุ่มจังหวัดน้ัน สามารถท่ีจะเป็นหน่วยที่รับและ

บริหารจัดการงบประมาณได้ 

การด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมานั้น กล่าวได้ว่า

ยังไม่สามารถท�าได้เต็มรูปแบบ เพราะครั้งแรกที่มีการ

จัดงบประมาณในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็คือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น เป็นช่วงที่การจัดสรร 

งบประมาณต่าง ๆ  เกดิขึน้ก่อนทีจ่ะมพีระราชกฤษฎกีาฯ  

ทีจ่ะรองรบั ส่วนปีงบประมาณปัจจบัุนคอื ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 แม้ว่าจะมีกฎหมายเกิดขึ้นในช่วงปลายปี  

พ.ศ. 2551 หรือต้นปี พ.ศ. 2552 มาบังคับใช้แล้ว

ก็ตาม ปรากฏว่ากระบวนการ คือกรอบเวลาหรือปฏิทิน

ในการจัดท�างบประมาณน้ันล่วงเลยมาแล้ว ท�าให้ยัง

ไม่สามารถที่จะด�าเนินตามเจตนารมณ์ของการมีระบบ

การบริหารจัดการในระดับพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่เราจะมี

โอกาสจดัระบบเรือ่งนี้ให้เกดิความลงตวัอย่างเตม็ที ่ซ่ึงก็

คอื การจดัการในการเตรยีมการเกีย่วกบัการจดัท�าค�าขอ

งบประมาณส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ที่ต้องย้อนกล่าวและเน้นย�้าประเด็นนี้ เพราะ

ผมคิดว่า เรื่องของการท�างานในส่วนนี้ ที่จะต้องม ี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและจัดท�าให้เป็นระบบนั้น 

อาจจะยังขาดความตระหนักและความตื่นตัวเท่าที่ควร  

ซึง่กเ็ป็นเรือ่งทีเ่ข้าใจได้ เพราะว่าการท�างานโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในเรื่องของงบประมาณตามปฏิทินตามปกติ 

ก็เป็นเงื่อนไขบีบรัดท่านอยู่ตลอดเวลา เพราะยังไม่ทัน

ที่จะเริ่มต้นปีงบประมาณ ก็จะถูกเร่งรัดให้มีการใช้จ่าย

งบประมาณ ซ่ึงก็จะเข้าสู่ปฏิทินในการจัดท�าค�าขอ

ส�าหรับปีงบประมาณต่อ ๆ  ไป ฉะนั้นการที่จะมีโอกาส

มาทบทวนถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงระบบของการ

จัดท�างบประมาณ ส�าหรับท่านทั้งหลายมีเวลาหรือมี

โอกาสน้อยมาก เป้าหมายของการประชุมใน 2 วันนี้  

คอื ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกนัว่าระบบงบประมาณ 

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จ�าเป็นที่จะ 

ต้องน�ามาเติมเต็มหรือปิดช่องว่างที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการ ได้อย่างไร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  

ที่ผ ่านมาเราได้พยายามที่จะเริ่มต ้นกระบวนการ

ตรงนี้ แต่ด้วยข้อจ�ากัดที่ได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้

ว่า อาจจะขาดความพร้อมในเรื่องกฎหมายหรือกฎ

ระเบยีบหรอือาจจะไม่มเีวลาเพยีงพอในการจัดท�าตรงนี้ 

อย่างไรก็ตาม ต้องถือว่ามีความก้าวหน้าไปพอสมควร  

อย่างน้อยที่สุดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ

ที่ไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ฝ่ายรัฐสภา  

ก็มีความเข้าใจตรงกันแล้วว่า ในส่วนนี้เป ็นเร่ือง 

ที่จะต้องมีการปฏิบัติตามแผนของกลุ่มจังหวัดและ 

แผนของจังหวัด โดยในขั้นตอนของฝ่ายนิติบัญญัติ 

หากฝ่ายการเมืองประสงค์จะเปล่ียนแปลง จะกระท�า

ไม่ได้ เว้นแต่มีการมาขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการที่ดูแลยุทธศาสตร์ ในส่วนนี้ ซึ่งที่ผ ่านมา

ในปีงบประมาณที่ได้เริ่มต้นใช้พระราชกฤษฎีกาฯ นี้  

ก็ดูจะมีความราบรื่นพอสมควร ซึ่งขณะนี้ได้มีการ

พิจารณาอนุมัติค�าของบประมาณส�าหรับจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปแล้ว  

ดูเหมือนจะไม่ต�่ากว่า 4,546 โครงการ คิดเป็นวงเงิน

ทั้งสิ้นประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งปีนี้บังเอิญ 

เป็นปีที่เผชิญกับวิกฤต เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ตั้งไว้ 

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งอยู่ในงบประมาณตาม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และอีก

ส่วนจะอยูท่ีง่บประมาณทีจั่ดไว้ส�าหรบัโครงการตามแผน

ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
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ปี พ.ศ. 2554 เราจะพยายามใช้ตัวเลขใน 

ยอดรวม ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ได้จากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

และจะผลักดันทุกอย่างกลับเข้าสู ่ระบบงบประมาณ

ตามปกติ ผมทราบว่าจากการที่คณะกรรมการนโยบาย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.น.จ.) ได้อนุมัติกรอบหรือสูตรในการค�านวณการ

จัดสรรเงินนั้น คงจะได้มีค�าอธิบายไปเรียบร้อยแล้ว  

สิ่งท่ีผมอยากจะเน้นย�้าในวันนี้คือ ต้องการให้ทุกท่าน 

ได้มีความเข้าใจตรงกันว่า วิธีการหรือหลักคิดในการ

จัดท�างบประมาณส่วนนี้ควรจะเป็นอย่างไร และคงจะ

ให้ข ้อคิดบางประการที่สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน รวมถึงการจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาที่ 

คณะกรรมการฯ ได้มองในภาพรวมด้วย

เร่ืองแรกเป็นเรื่องหลักคิด คือ โครงการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาโดยทั่วไป 

ในขณะน้ี จะปรากฏอยู่ในแผนของกระทรวงและกรม 

ต่าง ๆ  ซึ่งได้มีการจัดท�าค�าขอและอาจจะได้รับอนุมัติ

จากงบประมาณส่วนหนึ่ง และที่อยู ่ ในเงินกู ้ เพื่อ

โครงการไทยเข้มแข็งอีกส่วนหนึ่ง สิ่งที่ผมอยากจะย�้า 

ก็คือ งบประมาณที่เราก�าลังพูดในส่วนของจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัดนั้น ไม่อยากให้ใครคิดว่า ถ้ามีเรื่องใด

ท่ีต้องใช้งบประมาณและขอจัดสรรจากเงิน 2 ส่วนนั้น 

ไม่ได้ ก็จะมาขอตรงนี้ ซึ่งนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ

การมีเงินในส่วนนี้ เช่นเดียวกัน ความต้องการของ

พื้นที่และความต้องการของท้องถิ่น ผมทราบว่ามีมาก  

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ทราบดี เพราะท่านไป

ท่ีไหนในจังหวัดของท่านก็จะมีพี่น้องประชาชนมาขอ

ให้ด�าเนินการเรือ่งนัน้เรือ่งนีอ้ยูต่ลอด เช่น ถนนหนทาง 

แหล่งน�า้ และแน่นอนว่าทกุค�าขอ ทกุโครงการถ้าถามว่า  

ท�าแล้วมีประโยชน์หรือไม่ ค�าตอบคือมีประโยชน์ทั้งสิ้น  

มีเงินลงไป ไปท�าโครงการจะดีไม่ดีอย่างไรก็ต้องมี

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นบ้าง แต่ว่า งบประมาณในส่วนที่เรา

ก�าลังพูดถึง ในเรื่องของการบริหารพื้นที่หรือจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดอย่างบูรณาการนั้น เราก�าลังพูดถึง

การพัฒนาในลักษณะที่มียุทธศาสตร์ คงไม่ใช่เพียง

แต่ไปตอบโจทย์ว่า ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ต�าบลนี้  

มีความต้องการเช่นนี้ ก็มีการตอบสนองให้ ไม่ใช่เพียง

เท่านั้น ผมอยากเรียนเพื่อความชัดเจนว่า เรื่องนี้เป็น

เรื่องที่เราจะสนับสนุนท้องถิ่นให้เข้าไปด�าเนินการ 

โดยในส่วนของงบของกระทรวงและกรมนั้น ท่านมี 

งบประมาณปกติกับงบประมาณโครงการตามแผน

ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่รองรับอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราจะ

ท�าก็คือ ในกระบวนการของการพัฒนานั้น ทุกกลุ่ม 

จังหวัดจะมีความต้องการเฉพาะที่ จะท�าให้พื้นที่นั้น ๆ   

ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์การพัฒนาของ 

ประเทศ เพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่า หลักคิดตรงนี้ 

ส�าคัญที่สุด เราจึงเน้นย�้ากันใน ก.น.จ. ว่าขณะนี้  

ต้องคิดจากกรอบของกลุ่มจังหวัดก่อน เพื่อให้มีภาพ 

ที่ชัดเจนว่า อีสานเหนือ อีสานใต้ ภาคเหนือตอนบน 

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนล่าง 

แต่ละกลุ่มนัน้ มยีทุธศาสตร์การพฒันาอย่างไร เป็นการ

วางต�าแหน่งของพื้นที่ตัวเองที่จะมีความเจริญก้าวหน้า 

อาจจะเป็นทางเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 

หรือเรื่องอื่น ๆ  แล้วใช้จุดนั้นเป็นหลักในการคิดว่าจะ

มีโครงการอะไรที่จะไปเสริมจากการลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐานตามงบประมาณปกติหรืองบประมาณโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีโครงการอะไรที่

จะเชื่อมไปสู่การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพื่อ 

ตอบสนองเป้าหมายของยุทธศาสตร์ตรงนี้ เมื่อมีภาพ

ที่ชัดเจนเช่นนี้แล้วจึงจะไปคิดแตกออกเป็นโครงการ 

ในระดับพื้นที่ต่าง ๆ  ซึ่งแน่นอนว่าจะมีทั้งโครงการที่ถือ

ได้ว่า เป็นโครงการระดับจังหวัดหรือย่อยลงไปกว่านั้น 

ถ้าสามารถท�าได้อย่างนี้ ก็จะสมกับเจตนารมณ์ของ

การมงีบประมาณและระบบการบรหิารงานทีอ่งิกบัพืน้ที่ 

หรอืทีเ่ราเรยีกว่ากลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบรูณาการ

อย่างแท้จริง 

เพราะฉะนัน้ ถงึตรงนีผ้มอยากเรยีนว่า ประการ

ที่หนึ่งท่านต้องบังคับตัวเองให้ออกไปจากกรอบของ 

การของบประมาณที่เราคุ้นเคยกันตามปกติ ซึ่งก็คือ 

ฟังจากกระทรวงหรอืรบัมาจากประชาชนเป็นโครงการ ๆ  



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

8 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และรวบรวมมาขอ เรือ่งนีต้้องเน้นย�า้เพราะผมทราบว่า

บางครัง้กระบวนการตรงนัน้ยงักดดนัท่านอยู ่ขอขุดลอก

คคูลอง ขอโครงการเหมือนกบัโครงการท่ีมีการขอมาใน

งบประมาณปกติ หรือที่ท้องถิ่นยังท�าไม่พอ และคิดว่า

ส่วนตรงนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง นั่นคือจุดแรกที่ต้องขอ 

เรือ่งทีส่อง คอื ขอให้เชือ่มโยงมายงัยทุธศาสตร์ 

โดยมีการปรึกษาหารือกับทุกฝ่าย ที่มีส่วนได้เสียใน

พื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งหมายถึงท้องถิ่น ภาคประชาชน 

และภาคธุรกิจเอกชนด้วย นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย�้า

ในเรื่องของหลักคิดและกรอบวิธีการในการท�างานใน 

ส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณในส่วนนี้ อยากจะเรียนว่า  

บางคร้ังหัวหน้าส่วนราชการทีอ่ยูใ่นส่วนกลางต้องท�างาน 

กลับกับที่ท่านเคยท�า คือกรุณาอย่าเอาโครงการที่คิด

กันไว้ในส่วนกลางและยังไม่มีงบประมาณไปเบียดบัง 

งบประมาณส่วนน้ี ตรงกันข้ามผมยังอยากจะขอว่า  

ในการจัดท�างบประมาณปกติปี พ.ศ. 2554 นั้น ถ้า 

กลุม่จงัหวดัและจงัหวดัมยีทุธศาสตร์อะไรทีส่่วนราชการ 

ในส่วนกลางสามารถจะช่วยเสรมิได้ กรณุารบัมาพจิารณา 

โครงการที่จะช่วยเสริมให้เขาเข้ามาอยู่ในงบประมาณ

ปกติด้วย

ท่ีกล่าวมานี้ คือทิศทางหลักที่ผมอยากจะ 

ซักซ้อมท�าความเข้าใจกันในการท�างานในส่วนนี้ 

อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันนั้น อยากให้คิดว่า 

มีประเด็นอะไรบ้างที่น ่าจะต้องตระหนักเป็นพิเศษ 

ในการบริหารจัดการโดยอิงกับพื้นที่

ประเด็นแรก คือ สภาพความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค การที่เราก�าลังจะก้าว

ไปสู ่การเป็นประชาคมอาเซียน ในขณะที่เร่ืองของ

ความตกลงเขตการค้าเสรีที่มีผลให้มีการลดภาษีเป็น

สูญเริ่มต้นแล้วกับ 6 ประเทศดั้งเดิมของอาเซียน  

ไปจนถึงการที่มีเขตการค้าเสรีเพิ่มขึ้นระหว่างอาเซียน

กับจีน อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา รวมทั้งการขยาย

ตัวอย่างรวดเร็วในเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในรอบปี พ.ศ. 2552 มีการเติม

ทั้งในเรื่องของความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง  

มีแนวพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต้  

สามเหลีย่มเศรษฐกจิ การเน้นในเรือ่งของการค้าชายแดน  

การเปิดเขตเศรษฐกิจใหม่ ๆ  ในบริเวณที่จะต้องไป 

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เพราะฉะนั้น จังหวัดที่มีอาณาเขตที่มีชายแดน

ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยที่สุดในการ 

จัดท�ายุทธศาสตร์ของการพัฒนา ท่านต้องตอบโจทย์ 

ให้ได้อย่างชัดเจนว่า การที่จะอาศัยประโยชน์จาก

การขยายตัวของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในระดับ 

อนุภูมิภาคหรือกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น เราได้เตรียม

ยุทธศาสตร์ในการรองรับการพัฒนาไว้อย่างไร แม้แต่

กลุ่มพื้นที่ซึ่งไม่ได้มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทางบกก็ไม่ได้หมายความว่า จะละเลยปัจจัยตรงนี้ไปได้  

เพราะว่าแนวการพัฒนาในอนาคต ซึ่งการเชื่อมโยง 

ของอนภุมูภิาคหรอืภมูภิาคนัน้ จะมกีารด�าเนนิการเป็น

เครือข่ายค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ 

ต้องตะหนกัถงึความเปล่ียนแปลงในเชงิภมูเิศรษฐกจิว่า  

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดและอย่างไร  

และควรจะได้มีการตระเตรียมในเรื่องของโครงการหรือ

โครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับด้วย นี่เป็นประเด็นแรก

ที่ผมอยากจะเรียนในเชิงนโยบายที่จะขอให้ทุกกลุ่ม

จังหวัดและจังหวัดนั้นมีค�าตอบ

ประเด็นที่สอง คือ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ขณะนี้ ส่ิงที่รัฐบาลได้พยายามเน้นย�้า คือ อนาคต 

ของเศรษฐกิจไทย อยู่ที่การปรับเปลี่ยนวิธีการสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย แน่นอนว่าภาคการเกษตร 

เรายังจ�าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อหาทาง

เพิ่มผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพ แต่เราต้องไป 

ไกลกว่านัน้ คอืต้องคดิถงึเรือ่งการแปรรปู ต้องคดิถงึเร่ือง

โลจิสติกส์ที่จะมารองรับสินค้าเกษตรที่จะมีการแปรรูป

และส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย อย่างนี้เป็นต้น และ

ในส่วนของภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารโดยเฉพาะ 

ภาคการท่องเทีย่ว ทศิทางทีเ่ราก�าลงัผลกัดนัไปในขณะ

นี้ที่มีความชัดเจนก็คือ เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
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สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี

ที่เรียกว่า Creative Economy ซึ่งเป็นการพัฒนาที ่

ดึงทุนทางด้านสังคมต่าง ๆ  ออกมาสร้างมูลค่าและ

คุณทางเศรษฐกิจ ไม่ว ่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นไทย  

ซึ่งสามารถน�ามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้

ผมอยากจะเรยีนว่า ในช่วงประมาณ  2 ทศวรรษ

ที่ผ่านมา หลายประเทศในโลกที่ได้ใช้แนวคิดเรื่อง 

ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นพบว่า สามารถที่จะพลิก

หรือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของตัวเองได้อย่างชัดเจน 

ต้ังแต่ประเทศในตะวนัตก อย่างประเทศองักฤษมาจนถงึ

ประเทศออสเตรเลีย หรืออย่างเช่นในเอเชียก็มีกรณี

ของเกาหลี ซึ่งประสบความส�าเร็จค่อนข้างมาก การท�า 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์น้ันประโยชน์ท่ีส�าคัญประการหนึ่ง 

ก็คือ เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพราะอาศัยความคิด 

ภูมิปัญญา นวัตกรรมเป็นหลัก ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่ิงที่ผม

เชื่อมั่นว่า ประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบตรงที่เรามี

ความอดุมสมบรูณ์ในเรือ่งของปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ะรองรบั

กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คิดในเชิงของการท่องเที่ยว  

คิดในเชิงของผลิตภัณฑ์ชุมชน คิดในเชิงของความ

สามารถของคนรุ่นใหม่ ผมคิดว่ามีค�าตอบมากมาย

ส�าหรับทุกพื้นที่ ว ่าจะสามารถสนับสนุนส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างไร 

ประเด็นที่สาม ผมได้พูดถึงข้อดีของเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์ว่า ไม่สร้างแรงกดดันต่อการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติเพิ่มขึ้น สิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านตระหนัก

เช่นเดียวกันก็คือ ปัจจุบันปัญหาในเรื่องของสภาพ 

ภูมิอากาศ ปัญหาโลกร้อน ก�าลังเป็นประเด็นที่มี 

ความส�าคัญในแง่ของเศรษฐกิจในระดับโลกมากขึ้น

อย่างชัดเจน จริงอยู่การประชุมหรือการแก้ไขปัญหา

ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน

ระดับโลกอาจจะไม่คืบหน้านัก แต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจน 

คือประเทศต่าง ๆ  จะมีความตื่นตัวในเรื่องเหล่านี ้

มากย่ิงขึ้น และประเด็นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ

จะถูกก�าหนดให้เป ็นเงื่อนไข ในเรื่องของการค้า 

การลงทนุ หรอืเรือ่งอืน่ ๆ  มากยิง่ขึน้ ไม่ว่าเราจะเหน็ด้วย 

หรือไม่เห็นด้วยกับการน�าสิ่งเหล่านี้มาผูกกับเรื่องของ

การค้าการลงทนุกต็าม เพราะฉะนัน้ในแต่ละพืน้ทีก่ค็วร

จะมองปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้

เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนา 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือ 

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีความพร้อมมากขึ้น กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ได้สร้างผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมอย่างไร เพราะต่อไปจะมีการตรวจสอบ 

มากยิ่งขึ้นและจะถูกบังคับให้สามารถแสดงตัวเลข 

เพื่อแสดงว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ซึ่งจะ

มีผลต่อไปในเรื่องของการที่จะมีโอกาสได้รับสนับสนุน

เรื่องของเงินทุนหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  

เพื่อเข้ามาช่วยในเรื่องของการแก้ไขหรือปรับปรุง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ด้านที่สองคือ อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก�าลังจะเป็นภาค

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก ดังนั้น  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนหรือการมีสินค้า

บริการใด ๆ  ที่แสดงออกถึงการยกระดับของคุณภาพ

มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จะเป็นที่

ต้องการของตลาด รวมถงึจะเป็นทีย่อมรบัและสอดคล้อง 

กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมากขึ้น และ 

เช่นเดียวกันเรื่องนี้ผมถือว่าประเทศไทยเรามีโอกาส

ค่อนข้างมาก เช่น การดูแลในเรื่องทรัพยากรป่าไม้

กับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สามารถสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วย 

นอกจากกรณีของอุตสาหกรรม เช่น พลังงานทดแทน

ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้ว รวมไปถึงการใช้ผลผลิต

ทางการเกษตรมาท�าวัสดุต่าง ๆ  เพื่อที่จะเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อมทดแทนการใช้พลาสตกิ การใช้ส่ิงสังเคราะห์

ทั้งหลาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นลู่ทางหรือนโยบาย 

ที่ส�าคัญที่ผมอยากให้ทุกพื้นที่มีความตื่นตัว 

สุดท้ายในเชิงทิศทางนโยบาย ท่านคงได้ทราบ

จากประธานโครงการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งจะได้มีการท�าประชาคมพร้อมกันทั้งประเทศใน
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ปลายเดือนนี้ เช่นเดียวกันว่า ประเด็นนี้เป็นช่องทาง 

ที่ส�าคัญส�าหรับการส่งเสริมในระดับพื้นที่ โดยผ่าน

ระบบของการบรหิารจดัการของจงัหวดัและกลุม่จังหวัด 

แบบบูรณาการด้วย ซึ่งทั้งหมด 4 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นใน

เรือ่งของการเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านและภมูภิาค 

เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่องของสิ่งแวดล้อม และ

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถ้าสามารถก�าหนดออก

มาเป็นกรอบยุทธศาสตร์ เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดเป็น

โครงการต่าง ๆ  ที่จะมาเสริมกับงบประมาณปกติและ

งบประมาณของท้องถิ่นได้ นั่นคือโจทย์ที่เราได้มาท�า

ระบบการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดงบประมาณ

และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด แต่ความส�าเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้น ส่ิงสุดท้าย 

ท่ีส�าคัญคือ ความสามารถในการทีจ่ะระดมความร่วมมอื

จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

เพราะฉะนั้น สิ่งส�าคัญที่สุดวันนี้ก็คือ ท่าน 

ทั้งหลายโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็น

แกนประสานที่ส�าคัญที่สุด สามารถที่จะระดมก�าลัง 

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  โดยสามารถที่จะ 

ดงึภาคส่วนต่าง ๆ  ในพืน้ทีม่าร่วมมอืได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  

ซึง่ผู้ว่าราชการจงัหวดัอยู่ในฐานะทีจ่ะท�าเรือ่งนี้ได้ดทีีสุ่ด  

และมีบทบาทส�าคัญ แทบจะชี้ขาดได้ว่าในแต่ละพื้นท่ี

น้ันจะสามารถระดมความร่วมมือมาเพื่อตอบสนอง 

เป้าหมายของการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ได้หรือไม่ 

ซึ่งภาคส่วนในที่นี้มีทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา

สงัคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพีน้่องประชาชน

โดยทั่วไป 

ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของวันนี้และวันพรุ่งนี้  

ผมหวังเป็นอย่างยิง่ว่า แผนพฒันาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั  

ซึ่งได้มีการจัดท�ามาและมีคุณภาพอยู่แล้วในระดับหนึ่ง 

จะได้มีการน�ามาทบทวนปรับปรุงต่อยอดเพื่อน�าไปสู่

ความสมบูรณ์ ความมคีณุภาพ และมทีศิทางทีชั่ดเจนใน 

การตอบสนองเรือ่งการบรหิารจดัการพืน้ทีแ่บบบรูณาการ  

ผมจึงขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ใช้เวลาในช่วง  

2 วันนีอ้ย่างคุม้ค่า ในการท�าความเข้าใจร่วมกนั รวมถงึ 

การเริม่ต้นการประสานระหว่างส่วนภมูภิาคกบัส่วนกลาง 

ในการจัดท�างบประมาณ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี

ของท่าน ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและ 

เป็นก�าลังใจให้ทกุคนผลักดนัการด�าเนนิงานเพือ่น�าไปสู่

ความผาสุกของประชาชนทีท่่านทัง้หลายต้องรบัผดิชอบ 

ร่วมกับรัฐบาล
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นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

รองนายกรัฐมนตรี1

ประธาน ก.พ.ร. 
(ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553)

นายสมภพ อมาตยกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หม่อมราชวงศ์จตัมุงคล โสณกลุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัฒนา รัตนวิจิตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

รัฐมนตรี 
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี2

รองประธาน ก.พ.ร. 
(ตั้งแต่วันที่่ 8 มิถุนายน 2553)

ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1 ประธาน ก.พ.ร. (รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) ส�าหรับปี พ.ศ. 2552 มีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เป็นรองนายก 
รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าที่ประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 24 มกราคม  
พ.ศ. 2553 

2 รองประธาน ก.พ.ร. (รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) ส�าหรับปี พ.ศ 2552 มีนายวีระชัย วีระเมธีกุล  
เป็นรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าที่รองประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

นายการุณ กิตติสถาพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)
(ตั้งแต่ 2 มกราคม 2551)

นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก

กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552)

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
กรรมการและเลขานุการ
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ท�าเนียบผู้บริหาร ส�านักงาน ก.พ.ร. 

รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 
Dr.Thosaporn Sirisumphand

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
Tel: 0 2356 9900 Fax : 0 2281 8007
thosaporn@opdc.go.th

นายอาวุธ วรรณวงศ์
Mr.Avoot Wannvong

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
Tel: 0 2356 9988 Fax : 0 2281 8037
avoot@opdc.go.th

นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์
Ms.Tusanee Dusitsutirat

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
Tel: 0 2356 9998 Fax : 0 2281 8089
tusanee@opdc.go.th 

นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์  
Mrs.Supannee Pairuchvet

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) 
Tel: 0 2356 9920 Fax : 0 2281 8121
supannee@opdc.go.th

นางจันทร์เพ็ญ ไขว้พันธุ์ 
Mrs.Chanpen Khaipan

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) 
Tel: 0 2356 9933 Fax : 0 2281 8121
chanpen@opdc.go.th

ท�าเนียบผู้บริหาร ส�านักงาน ก.พ.ร. 





ค�าน�า

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71 / 10 (10) ก�าหนดให้

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) “จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและ

งานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนและวุฒิสภา” ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�า

รายงานฉบบันีข้ึน้ เพือ่ประมวลผลการปฏบิตังิานของ ก.พ.ร. และส�านกังาน ก.พ.ร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก.พ.ร. ได้พัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อรองรับ

ด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ และการน�านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ระบบราชการสามารถปรับตัว รู้เท่าทัน ตอบสนองทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง และเปิดให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ โดยมีแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามข้อเสนอของ ก.พ.ร.  

เป็นเคร่ืองน�าทางในการวางกลยุทธ์ และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าประสงค์หลัก  

4 ประการของการพัฒนาระบบราชการไทย กล่าวคือ 

 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ 

 2) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับรูปแบบการท�างานและเปิดโอกาสให้ประชาชน 

  เข้ามามีส่วนร่วม 

 3) ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัสามารถพฒันาขีดสมรรถนะและมคีวามพร้อมในการด�าเนนิงาน และ 

 4) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบราชการ 

ทั้งนี้ สาระการน�าเสนอในเอกสารรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553 แบ่งออกเป็น 

3 ส่วน สรุปได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1: ภาพรวม ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย สถานภาพของ 

ระบบราชการไทย หน่วยงานภาครัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร อัตราก�าลัง และงบประมาณ ตลอดจนน�าเสนอ 

ผลการประเมินภาพรวมขององค์กรประเมินอิสระในระดับนานาชาติ ซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทย 

ในรอบปี พ.ศ. 2553 

ส่วนที่ 2: ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย ประกอบด้วยผลการด�าเนินงานและมาตรการ

ต่าง ๆ  ของ ก.พ.ร. ในการส่งเสรมิสนบัสนนุให้ส่วนราชการและหน่วยงานอืน่ของรฐั ด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลกั

ธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีโดยเฉพาะผลการปฏิบตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการ

ของหน่วยงานในก�ากับของฝ่ายบริหาร

การบริหารและการผลักดันการพัฒนาระบบราชการ ใน 4 ด้านที่ส�าคัญในรอบหนึ่งปี ประกอบด้วย 

การยกระดับการให้บริการและการท�างานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  

อาทเิช่น การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชน การยกระดบับรกิารประชาชนในระดบัท้องถิน่และอ�าเภอ ฯลฯ 



การปรับรูปแบบการท�างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ 

ฝ่ายต่าง ๆ  รวมทัง้เปิดให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม ในรปูของการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ   

ในสงัคม การปรบัปรงุระบบการประเมนิผลตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการให้เกดิการบรูณาการการท�างานระหว่าง

กระทรวง การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ฯลฯ 

การมุ่งสู ่การเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้  

คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ในรูปของการปรับปรุงส่วนราชการ  

การพัฒนาองค์การมหาชน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฯลฯ และ

การสร้างระบบการก�ากบัตนเองทีด่ ีเกดิความโปร่งใส มัน่ใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ท�าให้บุคลากร

ปฏิบัติงานอย่างมีจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม ด้วยการวางนโยบาย 

การก�ากับดูแลองค์การที่ดี การปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงแนวทางท่ี ก.พ.ร. จะต้องด�าเนินการต่อไป เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)

ส่วนที่ 3: การด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปี พ.ศ. 2553 ประกอบผลการด�าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ และผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งกิจกรรม 

ที่ด�าเนินการเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างสมรรถนะของส�านักงาน ก.พ.ร. ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้รวมภาพกิจกรรมและเหตุการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี 

พ.ศ. 2553 มาน�าเสนอไว้ในภาคผนวกของรายงานอีกด้วย

ส�านกังาน ก.พ.ร. หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบราชการไทยต่อไป  

รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการพัฒนาระบบ

ราชการให้มีความก้าวหน้าสืบไป

ส�านักงาน ก.พ.ร. 
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

30 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การบรหิารราชการแผ่นดนิของไทยมเีป้าหมาย
ปรากฏอย่างชดัเจนในมาตรา 3 / 1 แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25341 กล่าวคือ

การบรหิารราชการแผ่นดินตาม พ.ร.บ. นี ้ ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การลดภารกจิและยบุเลกิหน่วยงานทีไ่ม่จ�าเป็น การกระจาย 
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจ 
การตดัสนิใจ การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ 
ต่อผลของงาน

การจดัสรรงบประมาณและการบรรจแุละแต่งตัง้ 
บุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค�านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช ้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ให้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมี 
ส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 

1.1 เป้าหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน

ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ทัง้นี ้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให ้
ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ได้เน้นถึงความส�าคัญและบัญญัติสาระ 
เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมา 
ภิบาลไว้ในมาตรา 74 ของหมวดที่ 3 หน้าที่ของ 
ชนชาวไทย และมาตรา 78 ของส่วนที่ 3 แนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในหมวดว่าด้วย 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนี้ 

มาตรา 74 บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน 
ลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็น
ไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ�านวย 
ความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภาพรวม1

 

1 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดย (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 ประกาศราชกจิจานเุบกษา  
 เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
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ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตัว 
เป็นกลางทางการเมืองในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง บุคคลผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคล
ตามวรรคหน่ึง หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว 
ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ 

มาตรา 78 รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

(1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
อย่างยัง่ยนื โดยต้องส่งเสรมิการด�าเนินการตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศ
ชาติในภาพรวมเป็นส�าคัญ

(2) จดัระบบการบรหิารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนา
ประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ
เพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

(3) กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ิน
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง 
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี 
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่
โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
ของรฐั ควบคู่ไปกบัการปรบัปรงุรปูแบบและวธิกีารท�างาน  
เพือ่ให้การบรหิารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอืน่  
เพื่อให้การจัดท�าและการให้บริการสาธารณะเป็นไป

อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

(6)  ด�าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่
มหีน้าที่ให้ความเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของรฐัตาม 
กฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรฐั ด�าเนนิการ 
อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็น
ไปตามหลักนิติธรรม

(7) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้
มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตาม
สอดส่องให้มกีารปฏบิตัติามแผนดงักล่าวอย่างเคร่งครดั

(8) ด�าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธาน เป็นองค์กรรับผิดชอบ ท�าหน้าที่เสนอแนะ
และให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เสนอแนะและ
ให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในก�ากับ
ของราชการฝ่ายบรหิารตามทีห่น่วยงานดงักล่าวร้องขอ  
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการด�าเนินการขัด
หรอืไม่สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในมาตรา 3 / 1  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก 
การก�าหนดช่ือ การเปล่ียนช่ือ การก�าหนดอ�านาจ 
หน้าที ่และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการ
ที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น 
ตดิตาม ประเมนิผล และแนะน�าเพือ่ให้มกีารปฏิบตัติาม 
พระราชบัญญัตน้ีิ และรายงานต่อคณะรฐัมนตรพีร้อมทัง้ 
ข้อเสนอแนะ ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
การใช้บงัคบัพระราชบญัญัตนิี ้หรอืกฎหมายว่าด้วยการ 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา ตลอดจนจัดท�ารายงาน
ประจ�าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและ 
งานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญัตนิี ้หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรี 
มอบหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

สรางระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี 

เกิดความโปรงใส มั�นใจ และสามารถ

ตรวจสอบได รวมทั�งทำใหบุคลากร

ปฏิบัติงานอยางมีจ�ตสำนึกความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ตอประชาชนและตอสังคมโดยรวม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

มุงสูการเปนองคการที่มีข�ดสมรรถนะสูง 

บุคลากรมีความพรอม และความสามารถ

ในการเร�ยนรู คิดร�เร�่ม เปลี่ยนแปลง

และปรับตัวไดอยางเหมาะสม

ตอสถานการณตาง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ปรับรูปแบบการทำงานใหมีลักษณะ

เช�งบูรณาการ เกิดการแสวงหา

ความรวมมือ และสรางเคร�อขาย

กับฝายตาง ๆ รวมทั�งเปดใหประชาชน

เขามามีสวนรวม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ยกระดับการใหบร�การและการทำงาน

เพ��อตอบสนองความคาดหวังและ

ความตองการของประชาชนที่มี

ความสลับซับซอนหลากหลาย 

และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร�ว

วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย

“ระบบราชการไทย มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาต ิ
มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล”

ภาพที่ 1 - 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบราชการไทย

ประเทศ รวมทัง้มคีวามพร้อมและทศันคติในการท�างาน

เป็นเครอืข่ายร่วมมอืกบัภาคส่วนต่าง ๆ  ในสังคม มุง่สู่ 

ความเป็นเลิศ ท�างานเชิงรกุ มองไปข้างหน้า สามารถ

คิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายในการท�างาน 

สามารถตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ มีระบบก�ากับดูแล

ตนเองทีด่ ีและตัง้มัน่อยู่ในศกัดิศ์รแีละความดงีาม โดยมี 

กรอบความคดิ ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 

ให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่ เก่ง ดี มีส่วนร่วมและ 

ตอบสนองทนัต่อการเปลีย่นแปลง ภาพที ่1-1

1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  29 

กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 

ตามข้อเสนอของ ก.พ.ร. ซึ่งให้คุณค่าความส�าคัญและ

ยึดมั่นในปรัชญา หลักการ และแนวทางของการให้

ประชาชนเป็น “ศูนย์กลาง” ในการท�างาน ปรบัเปล่ียน

บทบาทของระบบราชการให้เป็นผูส้นบัสนนุและอ�านวย

ความสะดวก ประสานการท�างานกับผู้บริหารราชการ 

แผ่นดินฝ่ายการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ



ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

33

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 มปีระเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

1. ยกระดับการให้บริการและ 
การท�างานเพื่อตอบสนองความ 
คาดหวังและความต้องการของ 
ประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน 
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเร็ว

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจในระบบ
ราชการ

• ระดับความพึงพอใจของ 
 ประชาชนต่อการให้บริการและ 
 การด�าเนินงานของส่วนราชการ 
 และหน่วยงานของรัฐ
• ระดับความส�าเร็จของ 
 ส่วนราชการและหน่วยงานของ 
 รัฐในการให้บริการประชาชนใน 
 รูปแบบ e-Service

• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย

• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย

2. ปรับรูปแบบการท�างานให้มี 
 ลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการ 
 แสวงหาความร่วมมือและสร้าง 
 เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้ง 
 เปิดให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม

ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ
สามารถปรับรูปแบบ
การท�างานและเปิดให้
ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม

• ระดับความส�าเร็จของ 
 ส่วนราชการและหน่วยงาน 
 ของรัฐในการปรับปรุงรูปแบบ  
 หรือวิธีการท�างาน
• ระดับความส�าเร็จของ 
 ส่วนราชการและหน่วยงาน 
 ของรัฐในการเปิดโอกาสให้ 
 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย

• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย

3. มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มี 
 ขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมี 
 ความพร้อมและความสามารถ 
 ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม  
 เปลี่ยนแปลง และปรับตัว 
 ได้อย่างเหมาะสม 
 ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ
สามารถพัฒนา 
ขีดสมรรถนะและ 
มีความพร้อม 
ในการด�าเนินงาน

• ระดับความส�าเร็จของ 
 ส่วนราชการและหน่วยงาน 
 ของรัฐในการปรับปรุงและ 
 ยกระดับคุณภาพการบริหารงาน 
 ตามแผนพัฒนาองค์การ
• ระดับสมรรถนะของข้าราชการ 
 และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการ 
 พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย

• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย

4. สร้างระบบการก�ากับดูแลตนเอง 
 ที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ  
 และสามารถตรวจสอบได้  
 รวมทั้งท�าให้บุคลากรปฏิบัติงาน 
 อย่างมีจิตส�านึกความรับผิดชอบ 
 ต่อตนเอง ต่อประชาชน  
 และต่อสังคมโดยรวม

ประชาชนมีความ 
เชื่อมั่นและไว้วางใจ 
ในระบบราชการ

• ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน 
 ที่มีต่อส่วนราชการและ 
 หน่วยงานของรัฐ
• ระดับความส�าเร็จของส่วน 
 ราชการและหน่วยงานของรัฐใน 
 การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย
• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย
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1.3.1 หน่วยงานของรฐัในก�ากับของฝ่ายบรหิาร 

ท่ีมสีถานะเป็นนติบุิคคล มี 4 ประเภท2 คอื ส่วนราชการ 

รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน หน่วยงานของรฐัรปูแบบใหม่ 

ดังนี้

1. ส่วนราชการ มีลักษณะเฉพาะเป็นหน่วย

งานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง 

ซึง่เป็นภารกจิของรฐั เช่น การรกัษาความสงบเรยีบร้อย 

การป้องกันประเทศ การออกระเบียบ อนุมตัิ อนญุาต

ตามกฎหมาย รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่าง ๆ   

งานนโยบายต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญตัริะเบียบบรหิาร 

ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ และ

กฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

1) ราชการส่วนกลาง 

 (1) ส�านักนายกรัฐมนตรี

 (2) กระทรวงหรือทบวงท่ีมีฐานะเทียบเท่า

กระทรวง (19 กระทรวง)

 (3) ทบวง ซึ่งสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี

หรือกระทรวง (ไม่มี)

 (4) กรม หรือส ่วนราชการที่ เรียกชื่อ 

อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด

ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (155 กรม3)

 นอกจากนี้ มีส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็น 

กรม แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี (ส�านักงานความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ และส�านักงานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์) รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ที่เป็นส่วนราชการ อีก 67 มหาวิทยาลัย 

2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 (1) จังหวัด เป็นหน่วยบริหารราชการ 

แผ่นดินในเขตพื้นที่ของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด 

รับนโยบายและค�าสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะกับพื้นท่ี 

และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดา

ข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในราชการ 

ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและรับผิดชอบในราชการ

จังหวัดและอ�าเภอ (75 จังหวัด)

 (2) อ�าเภอ (878 อ�าเภอ โดยมี อ�าเภอ 

ณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ�าเภอที่ตั้งหลังสุด  

เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2552) อ�าเภอเป็นหน่วยจัดบริการ

สาธารณะแก่ประชาชนในอ�าเภอโดยมีนายอ�าเภอ 

เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอ�าเภอ

และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ�าเภอ

3) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

 (1) องค์การบรหิารส่วนจังหวัด (75 องค์การ)

 (2) เทศบาล (1,619 เทศบาล : เทศบาลนคร  

23 แห่ง เทศบาลเมือง 140 แห่ง เทศบาลต�าบล  

1,456 แห่ง)

 (3) สุขาภิบาล (ไม่มี)

 (4) องค์การบรหิารส่วนต�าบล (6,622 องค์การ)

 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)4

2. รัฐวิสาหกิจ (58 แห่ง) มีลักษณะเฉพาะ

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะ

ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งผลิต จ�าหน่าย

สินค้าและบรกิารทีม่ลัีกษณะเป็นการให้บรกิารสาธารณะ

1.3 สถานภาพของระบบราชการไทย

2 มติ ค.ร.ม. ในการประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 ตามหนังสือส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200 / ว 12 ลงวันที่ 28 สิงหาคม  
พ.ศ. 2550 เรื่องหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ และมติ ค.ร.ม. ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552  
หนังสือส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200 / ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงาน 
ของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร

3 ไม่นับรวมส�านักงานอัยการสูงสุด และส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวม 2 แห่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

4 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
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และงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรืองานที่มีความ

ส�าคัญต่อความม่ันคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชน หรืองานที่เอกชนยังไม่พร้อม หรือ

ต้องการแทรกแซงตลาดให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม  

หรือบริการแก่กลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้ 

งานบริการสาธารณะนั้น ๆ ได ้มาตรฐาน ทั้งใน 

เรื่องคุณภาพ ปริมาณ และค่าใช้จ่าย 

3. องค์การมหาชน มีลักษณะเฉพาะเป็น

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการให้บรกิารสาธารณะทางสังคม

และวัฒนธรรม หรือการด�าเนินการอันเป็นสาธารณะ

ประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีการบริหาร

ในรูปแบบของส่วนราชการในการด�าเนินงาน องค์การ

มหาชนแบ่งประเภทตามกฎหมายจัดตั้งได้ 2 ประเภท 

กล่าวคือ

 1) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราช

บญัญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542 (จ�านวน 29 แห่ง)

 2) องค์การมหาชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราช

บัญญัติเฉพาะ รวม 28 แห่ง (องค์กรในก�ากับของรัฐ  

15 องค์กร และมหาวทิยาลยัในก�ากบั 13 มหาวทิยาลัย)

4. หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

 1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็น 

อิสระ (8 แห่ง) มีหน้าที่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ดงัต่อไปนี้

 (1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส� า นักงานคณะกรรมการก� ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น

 (2) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ท�า

หน้าท่ีให้บรกิาร เช่น องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น

2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล กองทุนจะบริหาร 

ในรูปคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องมีหน่วยธุรการเป็น 

เครื่องมือท�าการของคณะกรรมการ หน่วยธุรการ 

ดงักล่าว จะเป็นหน่วยงานของรฐัรปูแบบใดรปูแบบหนึง่

ใน 3 รูปแบบต่อไปนี้

 (1) รัฐวิสาหกิจ

 (2) องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ

 (3) ส่วนราชการ

3) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ได้แก่

 (1) ให ้บริการด ้านพาณิชยกรรมหรือ

อุตสาหกรรมแก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด เช่น ส�านักพิมพ์

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

 (2) ให้บริการด้านบริการสาธารณะทาง

สังคมและวัฒนธรรม เช่น สถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอีกประเภทหนึ่ง  

ที่ท�าหน ้าที่ ให ้บริการสาธารณะโดยใช ้อ�านาจรัฐ  

หรือเป ็นกลไกของรัฐ แต ่ไม ่ เป ็นองค ์กรของรัฐ  

มี 3 ประเภท ได้แก่

 (1) สภาวิชาชีพ เช่น แพทยสภา สภา-

ทนายความ สภาการพยาบาล ฯลฯ

 (2) สภาบันภายใต้มูลนิธิ เช่น สถาบัน

เพิม่ผลผลติแห่งชาต ิสถาบนัส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม สถาบันเฉพาะด้าน 7 แห่ง ภายใต้ 

“อตุสาหกรรมมลูนธิ”ิ และสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ

การคลัง ภายใต้ มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง 

ฯลฯ

 (3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ (1 แห่ง) เป็น

เครื่องมือพิเศษที่รัฐบาลจัดตั้งเพื่อระดมทุนจากภาค

เอกชน ได้แก่ นิติบุคคลเฉพาะกิจ ตามพระราช

ก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น 

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
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36 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-2 ภาพรวมกำลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน

ที่มา: กำลังคนภาครัฐในฝายพลเร�อน 2552 โดยสำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. อางแลว

5.23%7.26%
ขาราชการ  1,280,456 คน

62.89%

ลูกจางประจำ  224,816 คน

ลูกจางชั่วคราว  276,475 คน

พนักงานจาง  147,836 คน
พนักงานราชการ  106,493 คน

11.04%

13.58%

1.3.2 ก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืน5 ประเทศไทย

มีจ�านวนประชากร 66.79 ล้านคน ในจ�านวนนี้ประกอบ

ด้วยประชากรที่เป็นก�าลังแรงงาน 38.43 ล้านคน (หรือ

ร้อยละ 57.54 ของจ�านวนประชากร) และในส่วนของ

ก�าลังแรงงานนี้ เป็นก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 

2.04 ล้านคน (ร้อยละ 3.05 ของจ�านวนประชากร  

หรอืร้อยละ 5.31 ของก�าลงัแรงงาน) โดยในปี พ.ศ. 2552  

ก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืนมสีดัส่วน 1 คน ต่อประชากร  

33 คน (ปี พ.ศ. 2551 ก�าลังคน ภาครัฐในฝ่ายพลเรือน

มีสัดส่วน 1 คน ต่อประชากร 33 คน ปี พ.ศ. 2550 

ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน มีสัดส่วน 1 คน ต่อ

ประชากร 34 คน) 

1. ประเภทก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน

ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนซึ่งมีจ�านวน 

2.04 ล้านคน (ภาพที่1 - 2) ประกอบด้วยข้าราชการ

ประจ�า1,280,456 คน (ร้อยละ 62.89) รองลงมาเป็น

ลูกจ้างประจ�า 224,816 คน (ร้อยละ 11.04) ลูกจ้าง

ชั่วคราว 276,475 คน (ร้อยละ 13.58) พนักงานจ้าง 

147,836 คน (ร้อยละ 7.26) และพนักงานราชการ 

106,493 คน (ร้อยละ 5.23) ตามล�าดับ (ปี พ.ศ. 2551 

ข้าราชการประจ�า 1,271,620 คน (ร้อยละ 62.40) ลูกจ้าง

ประจ�า 237,786 คน (ร้อยละ 11.67) ลูกจ้างชั่วคราว 

281,831 คน (ร้อยละ 13.83) พนกังานจ้าง 145,726 คน  

(ร้อยละ 7.15) และพนักงานราชการ 100,992 คน  

(ร้อยละ 4.95) ตามล�าดับ)

จากก�าลังคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืนในภาพรวม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จ�านวน 2,036,076 คน จ�าแนก

เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในราชการบรหิารส่วนกลาง

และภูมิภาค จ�านวน 1,628,768 คน และข้าราชการ

และเจ้าหน้าทีส่่วนท้องถิน่ จ�านวน 407,308 คน (ตาราง 

ที ่1-2) หากพจิารณาประเภทก�าลงัคนภาครฐัประเภททีม่ ี

ลกัษณะจ้างงานตลอดชพี (ข้าราชการและลกูจ้างประจ�า)  

กับจ้างงานตามระยะเวลาหรือสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว 

พนกังานจ้างและพนกังานราชการ) จะมสีดัส่วนประเภท

จ้างงานตลอดชีพ 1,505,272 คน (ร้อยละ 73.93)  

ต่อประเภทจ้างงานตามระยะเวลา 530,804 คน (ร้อยละ  

26.07) หรอื 28 ต่อ 10

5 ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2551: ส�านักงาน ก.พ. ธรานุสรณ์การพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 2552
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ตารางที่ 1-2 ภาพรวมก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน

ประเภทก�าลังคน จ�านวน (คน) ร้อยละ

รวมทั้งหมด 2,036,076 100.00

  • ข้าราชการ 

  • ลูกจ้างประจ�า 

  • ลูกจ้างชั่วคราว 

  • พนักงานราชการ 

  • พนักงานจ้าง

1,280,456

224,816

276,475

106,493

147,836

62.89

11.04

13.58

5.23

7.26

ส่วนกลางและภูมิภาค 1,628,768 100.00

  • ข้าราชการ 

  • ลูกจ้างประจ�า 

  • ลูกจ้างชั่วคราว 

  • พนักงานราชการ

1,094,592

168,125

259,558

106,493

67.20

10.32

15.94

6.54

ส่วนท้องถิ่น 407,308 100.00

  • ข้าราชการ 

  • ลูกจ้างประจ�า 

  • ลูกจ้างชั่วคราว 

  • พนักงานจ้าง

185,864

56,691

16,917

147,836

45.63

13.92

4.15

36.30

ที่มา: ส�ำนักงำน ก.พ. อ้ำงแล้ว

2. ประเภทข้าราชการในฝ่ายพลเรือน

ข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552 มรีวม 1,271,620 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (จ�านวนที่

เพิ่มมาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

โดยมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น ข้าราชการ 1,280,456 คนที่

ประกอบด้วยข้าราชการประเภทต่าง ๆ  รวม 12 ประเภท  

แต่ละประเภทอยู่ในก�ากับขององค์กรกลางบริหารงาน

บุคคลที่แตกต่างกัน เช่น ประเภทข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา อยู่ในก�ากับของคณะกรรมการ

ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ. ) ภายใต้ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นต้น ท�าให้ข้าราชการใน

ฝ่ายพลเรือนมีองค์กรก�ากับดูแลโดยมีกฎหมายรองรับ

การด�าเนินการของตนเองที่เป็นอิสระแยกจากกัน  

รวม 12 องค์กร อย่างไรก็ดีหากพิจารณาในเชิงปริมาณ

บุคลากรในก�ากับของแต่ละองค์กร พบว่า ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นข้าราชการในฝ่าย

พลเรือนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือจ�านวน 459,326 คน 
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38 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-3 ขาราชการในฝายพลเรือน จำแนกตามประเภท

ที่มา: สำนักงาน ก.พ. อางแลว

สวนตำบล 5.26%

อบจ. 0.64%

กทม. 2.90%

อิสระ 1.01%

ตุลาการ 0.33%

อุดมศึกษา 3.34%

รัฐสภา 0.22%

อัยการ  0.24%

พลเร�อนสามัญ  28.31%

เทศบาล  5.71%

ตำรวจ  16.17%

ครูฯ  35.87%

3. ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนจ�าแนกตาม 

ส่วนราชการที่สังกัด 

1) ข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน รวม 1,280,456 คน  

สังกัดอยู่ในส�านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่าง ๆ   

รวม 18 กระทรวง (ไม่นบัรวมกระทรวงกลาโหม) และ

ปฏิบัติงานอยู่ในราชการบริหารส่วนกลางและราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค จ�านวน 1,094,592 คน (ร้อยละ  

85.48 ของข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน) อยูใ่นส่วนราชการ

ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

216,507 คน (ร้อยละ 16.91 ของข้าราชการในฝ่าย

พลเรอืน) สงักดัอยู่ในส่วนราชการอสิระตามรฐัธรรมนญู 

17,097 คน (ร้อยละ 1.34 ของข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน) 

สังกดัรฐัสภา 2,839 คน (ร้อยละ 0.22 ของข้าราชการ 

ในฝ่ายพลเรือน) และสังกัดอยู ่ ในราชการบริหาร 

ส่วนท้องถิน่ 185,864 คน (ร้อยละ 14.52 ของข้าราชการ

ในฝ่ายพลเรอืน) (ภาพที ่1-4)

หรือร้อยละ 35.87 ขนาดรองลงมาเป็นข้าราชการ

พลเรอืนสามญั จ�านวน 362,474 คน หรอืร้อยละ 28.31 

ข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 207,090 คน หรอืร้อยละ 16.17 

ข้าราชการเทศบาล จ�านวน 73,157 คน หรือร้อยละ  

5.71 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต�าบล 67,296 คน  

หรอืร้อยละ 5.26 ข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา  

42,714 คน หรือร้อยละ 3.34 ตามล�าดับ ส่วนที่เหลือ 

อกีร้อยละ 5.34 ประกอบด้วยประเภทข้าราชการท้องถิน่  

ในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั องค์การบรหิารส่วนต�าบล  

เทศบาล กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยาประเภทข้าราชการ 

ตลุาการ อยัการ ข้าราชการรฐัสภา และประเภทข้าราชการ 

ในองค์กรอสิระต่าง ๆ  เช่น ป.ป.ช. ส�านกังานการตรวจเงนิ 

แผ่นดนิ เป็นต้น ส�าหรบัข้าราชการส่วนท้องถิน่ ข้าราชการ 

เทศบาล ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั มจี�านวน 

185,864 คน หรือร้อยละ 14.52 ของจ�านวนข้าราชการ 

ในฝ่ายพลเรือนทั้งหมด โดยประเภทข้าราชการที่มี

จ�านวนน้อยทีส่ดุ ได้แก่ ข้าราชการรฐัสภาสามญั มจี�านวน  

2,839 คน หรือ ร้อยละ 0.22 ของข้าราชการในฝ่าย

พลเรอืน (ภาพที ่1-3)

ในส่วนของบุคลากรประเภทอื่น เช่น ลูกจ้าง 

พนักงานราชการ ฯลฯ ในปี พ.ศ. 2550 มีจ�านวนรวม 

663,808 คน ปี พ.ศ. 2551 มีจ�านวนรวม 766,335 คน 

และปี พ.ศ. 2552 มีจ�านวนรวม 755,620 ลดลงจ�านวน 

10,715 คน 



ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

39

ภาพที่ 1-4 ขาราชการในฝายพลเรือน จำแนกตามสวนราชการ

ที่มา: สำนักงาน ก.พ. อางแลว

สังกัดกระทรวง

 ทั้งสวนกลางและและสวนภูมิภาค

(18 กระทรวง)

1,094,592 คน

85.48%

สังกัดรัฐสภา

2,839 คน

0.22%

สวนทองถิ่น

185,864 คน

14.52%
อิสระตามรัฐธรรมนูญ

17,097 คน

1.34%

ไมสังกัดกระทรวงฯ

216,507 คน

16.91%

2) ก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืนเกอืบครึง่หนึง่ 

ปฏิบัติภารกิจในด้านการศึกษา คือร้อยละ 43.79 หรือ 

547,988 คน โดยร้อยละ 39.33 (503,613 คน) สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนราชการที่มีข้าราชการฝ่าย

พลเรือนมากที่สุด ประกอบด้วยข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา จ�านวน 457,261 คน ข้าราชการ

พลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 42,714 คน และข้าราชการ

พลเรือนสามัญ 3,638 คน) ร้อยละ 0.08 (1,043 คน  

สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และร้อยละ 0.08 

หรือ 1,022 คน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้  

เป็นข้าราชการครูในส่วนท้องถิ่นอีก 42,310 คน ได้แก่ 

ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 1.20 หรือ 

15,428 คน และพนักงานครเูทศบาล รอ้ยละ 2.10 หรือ  

26,882 คน) รองลงมาในสัดส่วนที่แตกต่างกันมากเป็น 

ข้าราชการต�ารวจ (ทัง้ข้าราชการต�ารวจทีป่ฏิบตังิานต�ารวจ 

และข้าราชการต�ารวจที่ปฏิบัติงานธุรการ) ซึ่งทั้งหมด

ปฏิบัติงานในภารกิจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ คือ  

ร้อยละ 16.17 (207,090 คน) และล�าดับถัดลงมาปฏิบัติ

ภารกิจด้านสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข คือ ร้อยละ 

13.28 (170,005 คน) ส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นกระทรวงที่มีข้าราชการพลเรือนปฏิบัติ

งานน้อยที่สุด คือ เพียงร้อยละ 0.06 หรือ 724 คน 

(ตารางที่ 1-3)

ตารางที่ 1-3 ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามส่วนราชการ

ส่วนราชการ
อัตราก�าลังคน

จ�านวน (คน) %

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1,094,592 85.48

ส่วนราชการในก�ากับของฝ่ายบริหาร 1,074,656 83.92

ส่วนราชการสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 858,149 67.02

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,562 0.51

กระทรวงการคลัง 30,533 2.38
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40 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนราชการ
อัตราก�าลังคน

จ�านวน (คน) %

กระทรวงการต่างประเทศ 1,588 0.12

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) 1,691 0.13

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3,526 0.28

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35,706 2.79

กระทรวงคมนาคม 14,311 1.12

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,470 0.82

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,961 0.15

กระทรวงพลังงาน 1,200 0.09

กระทรวงพาณิชย์ 3,534 0.28

กระทรวงมหาดไทย 41,267 3.22

กระทรวงยุติธรรม 17,248 1.35

กระทรวงแรงงาน 6,237 0.49

กระทรวงวัฒนธรรม (2) 4,518 0.35

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 724 0.06

กระทรวงศึกษาธิการ (3) 503,613 39.33

กระทรวงสาธารณสุข 170,005 13.28

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,455 0.27

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 216,507 16.91

ส�านักราชเลขาธิการ 462 0.04

ส�านักพระราชวัง 2,352 0.18

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 879 0.07

ส�านักงาน กปร. 109 0.01

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 199 0.02

ราชบัณฑิตยสถาน 64 0.00

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 196 0.02

ส�านักงานอัยการสูงสุด (4) 5,081 0.40

ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 75 0.01

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 207,090 16.17
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ส่วนราชการ
อัตราก�าลังคน

จ�านวน (คน) %

ส่วนราชการอิสระ (ไม่อยู่ในก�ากับของฝ่ายบริหาร) 19,936 1.56

ส่วนราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ 17,097 1.34

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2,478 0.19

ส�านักงาน ป.ป.ช. 656 0.05

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 114 0.01

ส�านักงานศาลยุติธรรม (5) 12,289 0.96

ส�านักงานศาลปกครอง 1,560 0.12

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2,839 0.22

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1,700 0.13

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,045 0.08

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 94 0.01

ส่วนท้องถิ่น 185,864 14.52

กรุงเทพมหานคร 37,191 2.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8,220 0.64

องค์การบริหารส่วนต�าบล 67,296 5.26

เทศบาล 73,157 5.71

รวม 1,280,456 100.00

ที่มา: ก�ำลังคนภำครัฐในฝำ่ยพลเรือน 2552 ส�ำนักงำน ก.พ.

หมายเหตุ (1) รวมต�าแหน่งข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา จ�านวน 1,050 อตัรา และมผีูค้รองต�าแหน่ง  

  จ�านวน 1,043 คน

 (2) รวมต�าแหน่งข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา จ�านวน 1,111 อตัรา และมผีูค้รองต�าแหน่ง  

  จ�านวน 1,022 คน

 (3) รวมต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 466,327 อัตรา และมีผู้ครอง 

  ต�าแหน่ง จ�านวน 457,261 คน และต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน  

  45,243 อัตรา และมีผู้ครองต�าแหน่ง จ�านวน 42,714 คน

 (4) รวมต�าแหน่งข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,360 อัตรา และมีผู้ครองต�าแหน่ง จ�านวน 3,052 คน

 (5) รวมต�าแหน่งข้าราชการตุลาการ จ�านวน 7,349 อัตรา และมีผู้ครองต�าแหน่ง จ�านวน 4,228 คน
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42 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1-4 ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามภารกิจ 6

กลุ่มกระทรวง
จ�านวนข้าราชการ

คน %

ภารกิจด้านบริหาร 9,759 0.91

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,562

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

ส�านักราชเลขาธิการ 462

ส�านักพระราชวัง 2,352

ส�านักงาน กปร. 109

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 199

ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 75

ภารกิจด้านเศรษฐกิจ 103,482 9.63

กระทรวงการคลัง 30,533

กระทรวงการต่างประเทศ 1,588

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35,706

กระทรวงคมนาคม 14,311

กระทรวงพาณิชย์ 3,534

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 724

3) ข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน เมือ่จ�าแนกตาม

กลุม่ภารกจิ พบว่า ข้าราชการในกลุม่กระทรวงทัง้ 4 ด้าน  

รวม 1,074,656 คน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.26  

ซึ่งเกินครึ่งของข้าราชการในฝ่ายพลเรือนอยู่ในกลุ่ม

ภารกิจด้านสังคม เพื่อท�าหน้าที่ให้บริการสาธารณะ

สนองต่อสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะด้านการศึกษาและ 

การสาธารณสขุ ส่วนทีเ่หลอืกระจายอยู่ในกลุม่กระทรวง

ภารกิจด้านอื่นอีกสามด้าน โดยอยู่ในกลุ่มกระทรวง

ภารกิจด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 9.63 เพื่อก�ากับและ 

ส่งเสริมให้ภาคผู้ประกอบการหรือเอกชนด�าเนินการ 

ตามมาตรการทีภ่าครฐัก�าหนดเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม 

ตามมาตรฐานสากล เป็นการคุ ้มครองประชาชน 

ผู ้บริโภคและให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ อีกร้อยละ 25.20 อยู่ในกลุ่มกระทรวงภารกิจ

ด้านความมั่นคง เพื่อบริการสาธารณะทางปกครอง 

ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปกป้องคุ้มครองชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน และส่วนสุดท้ายร้อยละ 

0.91 ที่เหลืออยู่ในกลุ่มกระทรวงภารกิจด้านบริหาร 

ท�าหน้าที่ควบคุมและก�ากับการขับเคล่ือนภารกิจ

ทุกด้านของภาครัฐตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ในแต่ละปี ให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  

และเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 1-4 

และ ภาพที่ 1-5)

6 ไม่รวม ข้าราชการฝ่ายพลเรือนในส่วนราชการอิสระที่ไม่อยู่ในก�ากับของฝ่ายบริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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กลุ่มกระทรวง
จ�านวนข้าราชการ

คน %

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,455

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,470

กระทรวงพลังงาน 1,200

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,961

ภารกิจด้านสังคม 690,533 64.26

กระทรวงแรงงาน 6,237

กระทรวงศึกษาธิการ 503,613

กระทรวงสาธารณสุข 170,005

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3,526

กระทรวงวัฒนธรรม 4,518

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,691

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 879

ราชบัณฑิตยสถาน 64

ภารกิจด้านความมั่นคง 270,882 25.20

กระทรวงมหาดไทย 41,267

กระทรวงยุติธรรม 17,248

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 196

ส�านักงานอัยการสูงสุด 5,081

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 207,090

รวม 1,074,656 100.00
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44 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-5 เปรียบเทียบสัดสวนขาราชการในฝายพลเรือนในแตละกลุมภารกิจ

กำลังคนตามภารกิจ

  ดานบร�หาร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานความมั่นคง

70

60

50

40

30

20

10

0
0.91

9.63

64.26

25.20

งบรายจ่ายอื่นที่มีสัดส่วนร้อยละ 28.7 ในขณะที่ 

งบเงินอุดหนุนมีสัดส่วนที่ร ้อยละ 24.2 งบลงทุน 

มีสัดส่วนที่ร ้อยละ 11.1 งบด�าเนินงานมีสัดส่วน 

ที่ร ้อยละ 9.9 ของงบรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

ซึ่งงบรายจ่ายด้านบุคลากรนี้ เป็นงบที่ได้รับการจัดสรร

เพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน  

ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ (ตารางที่ 1-5)

1.3.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ งบรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จ�านวน 1,835,000 

ล้านบาท ได้รับการจัดสรรเพื่อด�าเนินงานด้านต่าง ๆ   

ตามงบรายจ่ายที่ส�าคัญ ประกอบด้วย งบบุคลากร  

งบด�า เนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ 

งบรายจ่ายอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบรายจ่าย 

ด ้ านบุคลากรมีจ� านวน 478 ,376 .8 ล ้ านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 26.1 ของงบรายจ่ายทั้งหมด รองจาก 
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ตารางที่ 1-5 การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย 
(หน่วย:ล้านบาท)

ปีงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2552 

เทยีบกบัปี พ.ศ. 2551

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 จ�านวน ร้อยละ

1. งบบุคลากร  
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

306,507.2 
 

30.6

306,571.8 
 

29.8

362,054.8 
 

30.2

385,639.3 
 

28.4

426,606.9 
 

27.2

461,376.6 
 

27.8

478,212.2
 

24.5

474,589.0
 

27.9

-3,623.2 -0.0000005

2. งบด�าเนินการ 
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

103,157.0 

10.3

92,741.6 

9.0

105,179.4 

8.8

115,418.8 

8.5

141,330.7 

9.0

157,097.5 

9.5

180,594.0
 

9.2

189,291.5
 

11.2

+8,697.5 +0.000023

3. งบลงทุน 
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

114,012.8 

11.4

113,492.2 

11.1

131,777.8 

11.0

137,991.2 

10.1

179,594.3 

11.5

185,224.6 

11.1

213,978.4
 

11.0

137,677.8
 

8.1

-76,300.6 -0.0012714

4. งบเงินอุดหนุน 
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

203,627.3 

20.4

226,176.7 

22.0

287,134.1 

23.9

344,492.5 

25.3

370,976.7 

23.7

416,223.3 

25.1

514,841.6
 

26.4

438,733.0
 

25.8

-76,108.6 -0.0002185

5. งบรายจ่ายอื่น  
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

272,595.7 

27.3

289,017.7 

28.1

313,853.9 

26.1

376,458.2 

27.7

447,691.4 

28.6

440,078.3 

26.5

564,073.8
 

28.9

459,809.7
 

27.0

-104,264.1 -0.0003416

รวม 999,900 1,028,000 1,200,000 1,360,000 1,566,200 1,666,000 1,951,700 1,700,000  - 251,700  - 0.0001663

ที่มา: งบประมำณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน ส�ำนักงบประมำณ

  *งบประมำณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ
งบบุคลากร รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว  

 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

งบด�าเนินงาน รายจ่ายเพือ่การบรหิารและด�าเนนิงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัด ุและสาธารณปูโภค

งบลงทุน รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 องค์การเอกชน และนิติบุคคลต่าง ๆ  ซึ่งจ�าแนกรายจ่ายเป็นงบบุคลากร งบด�าเนินงาน  

 และงบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือส�านักงบประมาณก�าหนดให้ใช้จ่ายจาก 

 งบรายจ่ายนี้ ซึ่งจ�าแนกรายจ่ายเป็นงบบุคลากร งบด�าเนินงาน และงบลงทุน

เมือ่พจิารณาเมด็เงนิในงบบคุลากรตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553 พบว่างบบคุลากรมแีนวโน้ม 

ที่เพิ่มขึ้นนับจากฐานงบบุคลากร ปี พ.ศ. 2546 ในระดับต�่ากว่าแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของงบประมาณแผ่นดิน 

เมื่อนับจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ภาพที่ 1-6)
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46 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-6 แนวโนมงบบุคลากรและงบประมาณแผนดินประจำป จากฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย : ลานบาท)
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ภาพที่ 1-7 รอยละของงบบุคลากรตองบประมาณแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553
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เมือ่เปรยีบเทยีบงบรายจ่ายด้านบคุลากรภาครฐั  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 (ภาพที่ 1-7) พบว่า ร้อยละของงบรายจ่าย 

งบบุคลากรต่องบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มลดลง 

ตามล�าดับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา  

งบบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อเปรียบ

เทียบกับงบบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 งบบคุคลมสีดัส่วนร้อยละมากกว่า 

ค่าร้อยละของปีก่อน 3.4 ทั้งนี้ เนื่องจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 งบประมาณแผ่นดินได้ลดลงจากปีก่อนถึง

ร้อยละ 12.90 ท�าให้สัดส่วนร้อยละของงบประมาณ 

แผ่นดินต่องบบุคลากรสูงกว่าปีก่อน ทั้ง ๆ  ที่งบด้าน 

บคุลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ลดลงเมือ่เปรยีบเทียบ 

กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ถึง 3,623 ล้านบาท
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1.4  ขดีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขนั

ของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ

1.4.1 ความเป็นประเทศท่ีเอื้อต่อการลงทุน

ประกอบธุรกิจ7

จากรายงานผลส�ารวจประเทศที่เอื้อต่อการ

ลงทุนในการประกอบธุรกิจประจ�าป ี พ.ศ. 2553  

(Doing Business 2010) ที่ธนาคารโลกและบรรษัท

เงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance  

Corporation: IFC) ได้จัดท�าโดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 - พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

เพ่ือจัดล�าดับความยากง ่าย และความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจ (ease of doing business) ของ

ประเทศต่าง ๆ  น้ัน ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู ่

ในล�าดับที่ 12 จาก 183 ประเทศที่มีบรรยากาศเอื้อ 

ต่อการลงทุนประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ส�าหรับ 

ปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ล�าดับของประเทศไทยขยับสูงข้ึน

อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ อันดับที่ 20 (จาก 145 - 155 

ประเทศ) ส�าหรับการลงทุนประกอบธุรกิจในป ี  

พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 ตามล�าดับ มาเป็นประเทศ

ที่เหมาะส�าหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอันดับที่ 18  

(จาก 175 ประเทศ) ในปี พ.ศ. 2550 ขยับขึ้นมาเป็น

อันดับที่ 15 (จาก 178 ประเทศ) ส�าหรับการลงทุน

ประกอบธรุกจิในปี พ.ศ. 2551 และอันดับ 13 (จาก 181 

ประเทศ) ส�าหรบัการลงทนุประกอบธรุกจิในปี พ.ศ. 2552 

(ตารางที่ 1-6 ตารางที่ 1-7 และตารางที่ 1-8) ในปี  

พ.ศ. 2553 นั้นประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็น 

อันดับที่ 12 : ซึ่งนับเป็นแนวโน้มของการพัฒนาที่ดีขึ้น

ตารางที่ 1-6 ล�าดับของประเทศไทยในนานาประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด  
  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 - ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553)*

ปี อันดับ จ�านวนประเทศ

2005 20 145

2006 20 155

2007 18 175

2008 15 178

2009 13 181

2010 12 (16)** 183

(2011) 19 183***

ที่มา: * World Bank The Doing Business 2010, Report2010. 

  ** มีกำรตัดองค์ประกอบในกำรประเมินผลบำงตัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ประเทศไทยมีสมรรถนะสูง ท�ำให้อันดับ 

เปลี่ยนแปลงไป

  *** http://www.doingbusiness.org / documents / fullreport / 2011 / DB10 - full - report.pdf 

7 ข้อมูลจาก http://www.doingbusiness.org / 
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48 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1-7 20 ล�าดับแรกของประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด  
  ในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)

ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด 20 อันดับแรก

ล�าดับ ประเทศ ล�าดับ ประเทศ

1 สิงคโปร์ 11 จอร์เจีย

2 นิวซีแลนด์ 12 ไทย

3 ฮ่องกง 13 ซาอุดิอารเบีย

4 สหรัฐอเมริกา 14 ไอซ์แลนด์

5 สหราชอาณาจักร 15 ญี่ปุ่น

6 เดนมาร์ก 16 ฟินแลนด์

7 ไอร์แลนด์ 17 เมาริติอุส

8 แคนาดา 18 สวีเดน

9 ออสเตรเลีย 19 เกาหลี

10 นอรเวย์ 20 บาเรนห์

ที่มา: http://www.doingbusiness.org / documents / DB10_Overview.pdf

ตารางที่ 1-8 การเปรียบเทียบอันดับของประเทศไทย (จ�าแนกตามรายองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน)  
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553

ประเด็น หน่วยงานหลัก /  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อนัดบัในปี  
พ.ศ. 2551

อนัดบัในปี  
พ.ศ. 2552

อนัดบัในปี  
พ.ศ. 2553

อนัดบั 
เปลีย่นแปลง 
จากปีก่อน

• การเริ่มต้นธุรกิจ 
 (Starting a Business)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร 
ส�านักงานประกันสังคม 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

36 46 55  - 9

• การขออนุญาต 
 (Dealing with Licenses)

กรุงเทพมหานคร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) 
การประปานครหลวง 
การไฟฟ้านครหลวง

12 11 13  - 2
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ประเด็น หน่วยงานหลัก /  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อนัดบัในปี  
พ.ศ. 2551

อนัดบัในปี  
พ.ศ. 2552

อนัดบัในปี  
พ.ศ. 2553

อนัดบั 
เปลีย่นแปลง 
จากปีก่อน

• การจ้างและการเลิกจ้าง  
 (Employing Workers)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
การประปานครหลวง 
การไฟฟ้านครหลวง

49 47 52 +5

• การจดทะเบียนทรัพย์สิน 
 (Registering Property)

กรมที่ดิน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร

20 5 6  - 1

• การได้รับสินเชื่อ  
 (Getting Credit)

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรมบังคับคดี 
ส�านักงานกิจการยุติธรรม 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

36 68 71  - 3

• การคุ้มครองผู้ลงทุน  
 (Protecting Investors)

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี

33 11 12  - 1

• การช�าระภาษี  

 (Paying Taxes)

กรมสรรพากร 
กรมที่ดิน 
กรมศุลกากร 
กรมสรรพสามิต 
กรมการขนส่งทางบก 
ส�านักงานประกันสังคม 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(อบจ. อบต. เทศบาล)  
กรุงเทพมหานคร

89 82 88  - 6
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ประเด็น หน่วยงานหลัก /  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อนัดบัในปี  
พ.ศ. 2551

อนัดบัในปี  
พ.ศ. 2552

อนัดบัในปี  
พ.ศ. 2553

อนัดบั 
เปลีย่นแปลง 
จากปีก่อน

• การค้าระหว่างประเทศ 

 (Trading across  

 Borders)

กรมศุลกากร 
กรมการประกันภัย 
กรมส่งเสริมการส่งออก 
กรมการค้าต่างประเทศ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

50 10 12  - 2

• การบังคับให้เป็นไป 

 ตามข้อตกลง 

 (Enforcing Contracts)

ส�านักงานกิจการยุติธรรม 
ส�านักงานศาลยุติธรรม 
กรมบังคับคดี 
กองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี 
ส�านักงานอัยการสูงสุด 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

26 24 24 0

• การปิดกิจการ 

 (Closing a Business)

ส�านักงานกิจการยุติธรรม 
ส�านักงานศาลยุติธรรม 
กรมบังคับคดี 
กองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี 
ส�านักงานอัยการสูงสุด 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

44 48 28 +20

Note: Doing Business 2009 rankings have been recalculated to reflect changes to the methodology and  

  the addition of two new countries

ที่มา: World Bank, อ้ำงแล้ว.
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ภาพที่ 1-8 สภาวะธรรมาภิบาลของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคของโลก

90th-100th Percentile

75th-90th Percentile

50th-75th Percentile

25th-50th Percentile

10th-25th Percentile

0th-10th Percentile

  1.4.2 ดชันชีีส้ภาวะธรรมาภิบาลของประเทศ 

ไทยตามเกณฑ์ธนาคารโลก8

ส�านักงานธรรมาภิบาลโลกได้เผยแพร่ข้อมูล

ล่าสุดใน Governance Matters 2009 (พ.ศ. 2552) 

เกี่ยวกับดัชนีชี้สภาวะธรรมาภิบาล (Worldwide  

Governance Indicators - WGI) จาก 212 ประเทศ 

โดยใช้ดัชนีชีส้ภาวะธรรมาภบิาล (Governance Indicator)  

6 มิติ9 ซึ่งมิติประสิทธิผลของภาครัฐ ที่ใช้วัดขีดความ
สามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐและคุณภาพในการให้บริการ
ประชาชนเปรียบเทียบ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546  
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552) 
พบว่าค่าดัชนีช้ีวัดสภาวะธรรมาภิบาล (Governance 
Indicator) โดยรวมของประเทศไทยยงัอยู่ในกลุม่เดมิ คือ 
ยังเป็นประเทศที่มีสภาวะธรรมาภิบาลอยู ่ ในกลุ ่ม  
Percentile Rank ที่ 50 - 75 (ภาพที่ 1-8)

8 ข้อมูลจากรายงานเรื่อง Governance Matters 2010: Worldwide Governance Indicators, 1996 - 2009 
http://info.worldbank.org / governance / wgi / sc_chart.asp (เมษายน พ.ศ. 2553)

9  1. การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่ีประชาชนสามารถเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดต้ังรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึงการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนเสรีภาพ 
ในการชุมนุมและสมาคม 2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability and Absence of  
Violence) ซึ่งเป็นเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้ม โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ  ที่ไม่เป็นไปตาม 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางการเมืองและการก่อการร้าย 3. ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government  
Effectiveness) ซึ่งให้ความส�าคัญในเรื่องของคุณภาพการให้บริการและความสามารถของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจน 
ระดบัความเป็นอสิระจากการแทรกแซงทางการเมอืง รวมถงึคณุภาพของการก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายไปปฏบิตั ิความมุง่มัน่ 
จริงจังของรัฐบาลที่มีต่อนโยบายดังกล่าว 4. คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซึ่งเป็นเรื่องขีดความสามารถของ 
รัฐบาลในการก�าหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและมาตรการดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และเอื้อต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้ 5. นิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับของการที่บุคคลฝ่ายต่าง ๆ   
มีความมั่นใจ และยอมรับปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
สัญญา การต�ารวจ และการอ�านวยความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ ที่จะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง 6. การควบคุม 
ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อ�านาจรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งในรูปแบบของ 
การทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อยหรือขนานใหญ่ รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชนชั้นน�าทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชน 
ที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
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ขอมูลจาก http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp#

ภาพที่ 1-9 ผลการสำรวจดัชนีชี้สภาวะธรรมาภิบาลของ WGI (Worldwide Governance Indicators) 
 ใน Governance Matters 2009 

PR ที่ 0-25

PR ที่ 25-50

PR ที่ 50-75

PR ที่ 75-100

 0 25 50 75 100

Voice and Accountability

Political Stability

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

THAILAND
Comparison between 2009, 2008, 2007, 2006, 2003, 1998  (top-bottom order)

Country’s Percentile Rank (0-100)

แต่หากพิจารณาลงลึกเป ็นรายมิติพบว ่า 
สภาวะธรรมาภิบาล มีแนวโน้มไปในทางบวก กล่าวคือ  
4 ใน 6 มิติมีค่า Percentile Rank สูงขึ้นกว่าปีก่อน 
ได้แก่ มิติการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระ
รับผิดชอบ (Voice and Accountability) มิติความมี
เสถยีรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรนุแรง 
(Political Stability and Absence of Violence) มิติ
คุณภาพของมาตรการควบคุม(Regulatory Quality) 
มิติการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control  
of Corruption) ส่วนอีก 2 ใน 6 มิติมีแนวโน้มถดถอย 
แต่ก็ยังทรงตัวอยู ่ใน Percenti le Rank 50 - 75 
ได ้แก ่ มิติประสิทธิผลของรัฐบาล (Government  
Effectiveness) และมิตินิติธรรม (Rule of Law)  
อย่างไรก็ตามทุกมิติยังคงเกาะติดอยู ่ในอันดับเดิม
ของปีก่อน เว้นแต่มิติการควบคมุปัญหาทจุรติประพฤติ
มิชอบ (Control of Corruption) ที่ขยับตัวขึ้นไปอยู ่ 
ในแดน Percentile Rank 50 - 75 (ภาพที่ 1-9) 

อย่างไรก็ดีมีข ้อสังเกตว่า การที่ค่าเฉลี่ยดัชนีช้ีวัด
สภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทยยังคงตัวอยู ่ ใน
ระดับ Percentile Rank 50 - 75 ได้นั้น เกิดจาก
ค่าดัชนีชี้ วัด มิติที่ 3 มิติที่4 และมิติที่ 5 ได้ถ่วง
น�้าหนักไว้

1.4.3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 255310

อันดับความสามารถในการแข ่ง ขันของ 
ประเทศไทยโดยการจัดอันดับของสถาบันไอเอ็มดี 
(IMD: International Institute for Management  
Development) ซ่ึงอยู ่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
ได้สรุปผลความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
ต่าง ๆ  (World Competitiveness) ในปี พ.ศ. 2553  
โดยส�ารวจจาก 58 ประเทศ (เพิ่มจากปี พ.ศ. 2552  
อีก 1 ประเทศ คือ ประเทศไอซ์แลนด์)

10 ข้อมูลจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ประจ�าปี พ.ศ. 2553 ของ Institute for Management Development :  
IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2009 (http://www.imd.org / research / publications / wcy / upload / score-
board.pdf)
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ซึง่ในปี พ.ศ. 2553 นัน้ ภาพรวมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย ถูกปรับอันดับดีขึ้น  
โดยปรับอันดับจากปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงอยู่อันดับที่ 33  
และปี พ.ศ. 2551 ซึ่งอยู่ที่อันดับ 27 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 
ที่ 26 ในปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 (ตารางที่ 1-9) 
เมื่อพิจารณาในรายมิติทั้ง 4 ด้านที่สถาบันไอเอ็มด ี
น�ามาพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ แล้วพบว่า

• ประสทิธิภาพทางด้านเศรษฐกจิ (Economic  
Performance) ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่6  
โดยถูกปรับอันดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2549 ที่ลงไปอยู่อันดับที่ 19 จนปี พ.ศ. 2551  
ขึ้นมาที่อันดับท่ี 12 แม้ในปี พ.ศ. 2552 จะถูกปรับ 
ลดลงไปอยู่ในอันดับที่ 14

• ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government 
Efficiency) ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที่ 18  
โดยไทยถูกปรับอันดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจาก 
ที่ถูกปรับอันดับลดลงอยู ่ที่ 27 เมื่อปี พ.ศ. 2550  
และถูกปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถึงอันดับ 17 ในปี  
พ.ศ. 2552

• ประสิท ธิภาพทางธุรกิจ (Bus iness  
Efficiency) ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที่ 20 
โดยในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกจัดอยู่ที่อันดับ
ที่ 25 คงที่มาโดยตลอด เว้นแต่ในปี พ.ศ. 2550 ที่ไทย
ถูกปรับอันดับลดลงไปอยู่ที่ 34

• ประสิทธิภาพของโครงสร ้างพื้นฐาน  
(Infrastructure) ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยอยูอ่นัดบั

ที่ 46 โดยในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี 
แนวโน้มถูกปรับลดอันดับ โดยลดลงต�่าสุดอยู่ที่อันดับ 
48 ในปี พ.ศ. 2550 แล้วปรับข้ึนมาอยู ่อันดับ 39  
ในปี พ.ศ. 2551 และอันดับ 42 ในปี พ.ศ. 2552  
และถูกปรับลดลงอีกครั้งในปีนี้ ลงไปอยู่อันดับที่ 46 

หากพิจารณาในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน (ภาพที่ 
1-10) จะเห็นได้ว่าอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ของประเทศไทย
นั้นอยู ่ ในระดับต�่ากว่าทุกด้าน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
แนวทางการวัดความสามารถในด้านนี้ของสถาบัน 
ไอเอ็มดี พบว่า ความสามารถทางการแข่งขันในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานนั้น สถาบันไอเอ็มดี พิจารณาใน  
5 ด้านใหญ ่ๆ  คือ

• ความสามารถด้านโครงสร ้างพื้นฐาน 
(Basic Infrastructure) พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ของไทย โดยปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยถกูจัดไว้อนัดบัที่  
26 สูงกว่าอันดับที่ 29 ที่ประเทศไทยถูกจัดไว้เม่ือ 
ปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2551 โดยถูกปรับขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2550 จะเหน็ได้ว่าความสามารถด้านนีย้งัเป็นบวก

• โครงสร ้ า งพื้ น ฐ านด ้ าน เทค โน โลยี  
(Technological Infrastructure) พิจารณาในส่วน
ที่ เกี่ยวข ้องกับเทคโนโลยี เครือข ่ายการสื่อสาร  
การโทรคมนาคม และโทรศัพท์ของประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 48 ลดลง 
จากอันดับที่ 36 ของปี พ.ศ. 2552  ซึ่งเป็นอันดับต�่าสุด

ที่เคยถูกจัดไว้ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550)
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• โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวทิยาศาสตร์ (Scientific  

Infrastructure) พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิจัย งานพัฒนา งานสิทธิบัตร ด้านวิทยาศาสตร์ของ

ไทย ในด้านนี้ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อันดับ

ไทยมีการปรับขึ้นลงสลับกันในลักษณะฟันปลา โดยใน 

ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 อันดับของประเทศไทย 

ถูกปรับลดลงมาอยู่ที่อันดับ 40 

• สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and 

Environment) พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

สาธารณสุข คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ

ของไทย ส�าหรับในด้านนี้ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  

ไทยถูกปรับอันดับลดลงมาอย ่างต ่อเนื่องจากป ี  

พ.ศ. 2548 โดยปี พ.ศ. 2550 ไทยตกไปอยู่ที่อันดับ 

48 และกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 47 ในปี พ.ศ. 2551  

และกลับลงต�่าไปอยู่ในอันดับที่ 50 ในปี พ.ศ. 2552 

แล้วถูกปรับลดลงไปอยู่ที่อันดับที่ 51 จาก 58 ประเทศ

ในปี พ.ศ. 2553

• การศึกษา (Education) พิจารณาในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ประถม

ศึกษาจนถึงอุดมศึกษา การถ่ายทอดความรู้ คุณภาพ

และทักษะต่าง ๆ  ของไทย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

อันดับมีการปรับขึ้นลงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ

ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นั่นคือจากปี พ.ศ. 2548  

ไทยตกไปอยู่ที่อันดับ 46 ในปี พ.ศ. 2550 และขึ้น

ไปอันดับที่ 43 ในปี พ.ศ. 2551 แล้วกลับลดลงต�่าไป 

อยู่อันดับที่ 47 จาก 52 ประเทศในปี พ.ศ. 2552 และ

อันดับที่ 47 จาก 58 ประเทศในปี พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศที่เกิดจากการเปรียบเทียบและจัดอันดับใน

แต่ละมิติดังกล่าว นอกจากสะท้อนสมรรถนะของแต่ละ

ประเทศในแต่ละด้านผ่านรายมิติแล้ว ยังสะท้อนให้เห็น

ว่าประเทศต่าง ๆ  ที่ถูกน�ามาเปรียบเทียบมีการพัฒนา

สมรรถนะของตนเองอย่างต่อเน่ืองในอัตราเร่งและ

ประสิทธผิลทีแ่ตกต่างกนัจึงท�าให้อนัดบัในแต่ละมติขิอง

แต่ละประเทศมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี

ตารางที่ 1-9 The World Compettiveness Scoreboard (2009 / 2552) 2010 / 2553

(2009
2552) COUNTRY 2010

2553
(2009
2552) COUNTRY 2010

2553
(2009
2552) COUNTRY 2010

2553

3 SINGAPORE 1 19 IRELAND 21 37 PERU 41

2 HONGKONG 2 21 UNITED KINGDOM 22 45 HUNGARY 42

1 USA 3 27 KOREA 23 31 LITHUANIA 43

4 SWITZERLAND 4 28 FRANCE 24 48 SOUTH AFRICA 44

7 AUSTRALIA 5 22 BELGIUM 25 51 COLOMBIA 45

6 SWEDEN 6 26 THAILAND 26 52 GREECE 46

8 CANADA 7 17 JAPAN 27 46 MEXICO 47

23 TAIWAN 8 25 CHILE 28 47 TURKEY 48

11 NORWAY 9 29 CZEC REPUBLIC 29 33 SLOVAK REPUBLIC 49

18 MALAYSIA 10  - ICELAND 30 41 JORDAN 50

 12 LUXEMBOURG 11 30 INDIA 31 49 RUSSIA 51

 10 NETHERLANDS 12 44 POLAND 32 32 SLOVENIA 52

5 DENMARK 13 36 KAZAKHSTAN 33 38 BULGARIA 53
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ภาพที่ 1-10 ระดับคะแนนปจจัยหลักในประเด็นการประเมินขีดความสามารถการแขงขันของประเทศไทย
 ในระหวางป พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553

ความสามารถของประะเทศไทย

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ประสิทธ�ภาพภาครัฐ

ประสิทธ�ภาพภาคธุรกิจ

โครงสรางพื้นฐาน

Linear (ความสามารถ
ของประเทศไทย)

 2548 2549 2550 2551 2552 2553
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(2009
2552) COUNTRY 2010

2553
(2009
2552) COUNTRY 2010

2553
(2009
2552) COUNTRY 2010

2553

16 AUSTRIA 14 35 ESTONIA 34 54 ROMANIA 54

14 QATAR 15 42 INDONESIA 35 55 ARGENTINA 55

13 GERMANY 16 39 SPAIN 36 53 CROATIA 56

24 ISRAEL 17 34 PORTUGAL 37 56 UKRAINE 57

20 CHAINA 18 40 BRAZIL 38 57 VENEZUELA 58

9 FINLAND 19 43 PHILIPPINE 39

15 NEWZEALAND 20 50 ITALY 40

1.4.4 อันดับประสิทธิภาพระบบราชการไทย 

การจัดอันดับความมีประสิทธิภาพของระบบ

ราชการในประเทศแถบเอเชียตะวันออก และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2553 ที่ประกาศโดย 

PERC (บรษิทัทีป่รกึษาด้านความเสีย่งทางการเมอืงและ

เศรษฐกิจ: Political and Economic Risk Consultancy) 

เมือ่ต้นเดอืนมิถนุายนทีผ่่านมา ได้จดัให้ประเทศไทยอยู่

ในอันดับที่ 3 จาก 12 ประเทศ (ตารางที่ 1-10) การจัด

อันดับดังกล่าว  เป็นผลมาจากการส�ารวจความคิดเห็น

ของผู้บริหารชาวต่างชาติที่เข้าไปประกอบธุรกิจการค้า

ในประเทศแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ รวม 12 ประเทศ  ซึ่งท�าการส�ารวจโดยบริษัท

ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

(Political and Economic Risk Consultancy: PERC) 

ของฮ่องกง ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ให้ค�าปรึกษา 

ด้านข้อมลูทางธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิกลยทุธ์ส�าหรบั 

การประกอบธุรกิจ 
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ตารางที่ 1-10 ผลการจัดอันดับความมีประสิทธิภาพของระบบราชการในประเทศแถบเอเชียตะวันออก  
  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2553

ประเทศ / เขตเศรษฐกิจ คะแนน 

สิงคโปร์ 2.53

ฮ่องกง 3.49

ไทย 5.53

เกาหลีใต้ 6.13

ญี่ปุ่น 6.57

ไต้หวัน 6.60

มาเลเซีย 6.97

จีน 7.93

เวียดนาม 8.13

ฟิลิปปินส์ 8.37

อินโดนีเซีย 8.59

อินเดีย 9.41

บทสรปุของผลการส�ารวจครัง้นี ้พบว่า ประเทศ

อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ถูกจัดให้อยู ่ใน 

กลุ่มประเทศที่มีคะแนน 3 อันดับสุดท้าย โดยประเทศ

อินเดียได้รับการจัดอันดับให้อยู ่ ในอันดับท้ายสุด 

หมายความว่า ระบบราชการมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด  

(The Region’s Most Inefficient Bureaucracy)  

มีสาเหตุจากความล่าช้า (Red Tape) และความไม่มี

ประสทิธิภาพของระบบราชการ (Asia’s Most Inefficient 

Bureaucracies) อันส่งผลกระทบต่อประชาชนและ 

เป็นอปุสรรคต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ โดยรายงาน

ของ PERC ยังระบุอีกว่าระบบราชการ (Govern-

ment Bureaucracies) ในภูมิภาคเอเชียบางประเทศมี

ลักษณะเป็น “ศูนย์กลางระบบอ�านาจ” อันเป็นอุปสรรค 

สกัดกั้นความพยายามในการปฏิรูปของนักการเมือง 

และข้าราชการ (Politicians and Appointed Officials)

นอกจากนี้ รายงานผลการส�ารวจการจัดอันดับ

ความมีประสิทธิภาพของระบบราชการ โดย PERC  

จากการรายงานของหนังสือพิมพ์ The Straits Times 

เมื่อปีที่ผ่านมา (Singapore Press, 2009) ระบุว่า  

ประเทศไทยแม้ว่าจะมกีารประท้วงตามท้องถนนเป็นเวลา 

ถึง 4 ปี และมีรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ (Dysfunctional  

Government) แต่เนือ่งจากข้าราชการไทยมปีระสิทธภิาพ 

ในการปฏิบัติงาน จึงถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 3 ของผล 

การส�ารวจ

11 เกณฑ์คะแนนมี 1-10 คะแนนที่สูงขึ้น หมายถึง การที่ระบบราชการของประเทศนั้น ๆ  สร้างปัญหา และความยุ่งเหยิงให้กับพลเมือง  
รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ โดยวัด 4 ด้าน คือ 1. ด้านความเสี่ยงจากการเมืองภายในประเทศ ( - ความเสี่ยงของ
การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลและผู้น�าคนส�าคัญที่จะมาถึง - ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงการเมืองท่ียุ่งเหยิง - คุณภาพด้านนโยบาย
ของรฐับาล - ความไม่มปีระสทิธภิาพของรฐับาลในการน�านโยบายไปปฏบิตั ิ2. ด้านความเสีย่งจากความไม่มัน่คงทางสงัคม ( - ลทัธนิยิม
ด้านแรงงาน - ภยัคกุคามจากสถานการณ์ความไม่สงบสขุ - ปัญหาหรอืภยัคกุคามของภมูภิาค) 3. ด้านความเสีย่งจากการเมอืงภายนอก
ประเทศ ( - ภยัคกุคามด้านทหารโดยตรง - ความอ่อนแอด้านความไม่เสถยีรภาพด้านสงัคมและการเมอืงของประเทศอืน่ - ความอ่อนแอ
ด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในประเทศอื่น) 4. ด้านความเสี่ยงจากระบบโดยรวม ( - ปัญหาการคอร์รัปชัน - ชาตินิยมและ
ความเสี่ยงด้าน วัฒนธรรม - ความอ่อนแอของสถาบัน)
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5. ความพร้อมของประเทศ ในการเป็นรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศ

รายงาน From E-Government to Connected 

Governance อันเป็นผลการส�ารวจ e-Government 

ทั่วโลกของสหประชาชาติ ซึ่งเน้นถึงระบบบริการ 

ของภาครฐัทีม่กีารเชือ่มต่อกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ   

เป็นเครือข่าย เพื่อท�าให้เกิดความสะดวกในการใช้

บรกิาร ประชาชนไม่ต้องเดนิทางไปหลายแหล่ง หรอืใช้ 

หลายเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดภาระต่อประชาชนน้อยที่สุด 

ระบบ e-Government จึงเป็นหัวใจของการบริการ 

ของภาครัฐสมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดการท�างานร่วมกัน 

อย่างเป็นระบบ ทั้งระบบบริการลูกค้าและระบบ 

การประสานงานระหว่างส่วนราชการ 

ในปี พ.ศ. 2553 องค์การสหประชาชาติ

ก�าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการพัฒนาระบบ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกใน 3 มิติ คือ  

มิติบริการออนไลน์ (Online Service index) มิติการ

สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Index)  

และมิติทุนมนุษย์ (Human Capital Index) โดยใน

แต่ละมิติมีเกณฑ์การวัดเป็นการเฉพาะ เช่น มิติบริการ

ออนไลน์ (Online Service index) มีเกณฑ์วดัทีพ่จิารณา

จากวิวัฒนาการของบริการออนไลน์ 4 ขั้น

 ขั้นที่หนึ่ง มีการติดตั้งเว็บไซต์ (Emerging 

Info service) พิจารณาจากบริการเว็บไซต์ท่ีสามารถ 

ให้ข้อมูลถูกต้อง มีคุณค่าต่อการใช้งานและทันสมัย

 ขั้นที่สอง มีบริการบนเว็บไซต์ (Enhanced 

Info service) พิจารณาจากความทันสมัยโดยสามารถ 

มปีฏสิมัพนัธ์กบัประชาชน เช่น การกรอกข้อมูล ตอบกระทู้  

บริการสืบค้นข้อมูลภายในหน่วยงาน เป็นต้น

 ขั้นที่สาม มีบริการธุรกรรม (Transaction 

service) พจิารณาจากบรกิารธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์  

เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย การช�าระเงินทาง

ออนไลน์ e-payment เป็นต้น

 ขั้นที่สี่ มีบูรณาการบริการข้ามหน่วยงาน 

(Connected service) พิจารณาจากการมีบริการ One 

Stop Service ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของตน

ที่ทางราชการรับผิดชอบ ณ เว็บไซต์จุดบริการของ 

ส่วนราชการ (Single window) และตดิตามธรุกรรมทีท่�า

กับภาครัฐได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ คะแนนในระดับ Connected จะต้องม ี

ผลงานในลักษณะที่มีการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ทั้งในแนวนอน (ระหว่างกระทรวง ทบวง กรม) 

และแนวดิ่ง (ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน

ท้องถิ่น) ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์) ในทุกระดับให้ท�างานร่วมกันได้ ระหว่าง

รัฐและประชาชน และระหว่างผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(รัฐ - เอกชน - สถาบันการศึกษา / วิชาการ - องค์กร 

ที่ ไม่เป็นของรัฐ - ประชาสังคม) ด้วยกันทั้งหมด  

ซึ่งต ้องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดในมิติที่ เกี่ยวข้อง เช่น 

ดัชนีด้านโทรคมนาคม (อัตราส่วนของประชาชนที่

ใช้อินเทอร์เน็ต ที่มีคอมพิวเตอร์ ที่มีโทรศัพท์หลัก  

ที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง)  

ดัชนีด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital Index)  

ตามที่ UNDP ก�าหนดด้วย

จากการส� า รวจของ Un i t ed Na t i ons  

e-Government Survey พบว่า ในการประเมิน 

ความพร้อมของประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2551 

จ�านวน 182 ประเทศ ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล�าดับที่  

64 ด้วยค่าดัชนีช้ีวัดที่ 0.5031 จากคะแนนเต็ม 1  

และต่อมาในปี พ.ศ. 2553 จ�านวน 184 ประเทศ 

ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล�าดับที่ 76 ด้วยค่าดัชนีชี้วัด 

ที่ 0.4653 ซึ่งค่าดัชนีความพร้อมลดลง 0.0378  

(ตารางที่ 1-11)
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58 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1-11 การจัดอันดับความพร้อมของการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
  (จ�านวน 184 ประเทศ) ประจ�าปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)12

อันดับที่ ประเทศ ดัชนี 
ความพร้อม ล�าดับ 2010 ล�าดับ 2008 ความแตกต่าง

1 เกาหลี 0.8785 1 6 +5
2 สหรัฐอเมริกา 0.8510 2 4 +2
3 แคนาดา 0.8448 3 7 +4
4 สหราชอาณาจักร 0.8147 4 10 +6
5 เนเธอร์แลนด์ 0.8097 5 5 -
6 นอร์เวย์ 0.8020 6 3 - 3
7 เดนมาร์ก 0.7872 7 2 - 5
8 ออสเตรเลีย 0.7863 8 8 -
9 สเปน 0.7516 9 20 +11
10 ฝรั่งเศส 0.7510 10 9 -1
11 สิงคโปร์ 0.7476 11 23 +12
12 สวีเดน 0.7474 12 1 -11
13 บาห์เรน 0.7363 13 42 +29
14 นิวซีแลนด์ 0.7311 14 18 +4
15 เยอรมันนี 0.7309 15 22 +7
16 เบลเยี่ยม 0.7225 16 24 +8
17 ญี่ปุ่น 0.7152 17 11 - 6
18 สวิตเซอร์แลนด์ 0.7186 18 12 - 6
19 ฟินแลนด์ 0.6967 19 15 - 4
20 เอสโทเนีย 0.6965 20 13 - 7
21 ไอร์แลนด์ 0.6866 21 19 - 2
22 ไอซ์แลนด์ 0.6697 22 21 -1
23 ลิกเตนสไตน์ 0.6694 23 49 +26
24 ออสเตรีย 0.6679 24 16 - 6
25 ลักเซมเบอร์ก 0.6672 25 14 -11
26 อิสราเอล 0.6552 26 17 - 9
27 ฮังการี 0.6315 27 30 +3
28 ลิทัวเนีย 0.6295 28 28 -
29 สโลวีเนีย 0.6343 29 26 - 3
30 มอลตา 0.6139 30 29 -1
31 โคลอมเบีย 0.6125 31 52 +21
32 มาเลเซีย 0.6101 32 34 +2
33 สาธารณเช็ก 0.6060 33 25 - 8
34 ชิลี 0.6014 34 40 +6
35 โครเอเชีย 0.5858 35 47 +12
36 อุรุกวัย 0.5848 36 48 +12
37 ลัตเวีย 0.5826 37 36 -1
38 อิตาลี 0.5800 38 27 -11
39 โปรตุเกส 0.5787 39 31 - 8
40 บาร์เบโดส 0.714 40 46 +6



ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

59

อันดับที่ ประเทศ ดัชนี 
ความพร้อม ล�าดับ 2010 ล�าดับ 2008 ความแตกต่าง

41 กรีซ 0.5708 41 44 +3
42 ไซปรัส 0.5705 42 35 - 7
43 สโลวาเกีย 0.5639 43 38 - 5
44 บัลแกเรีย 0.5590 44 43 -1
45 โปแลนด์ 0.5582 45 33 - 12
46 คาซัคสถาน 0.5578 46 81 +35
47 โรมาเนีย 0.5479 47 51 +4
48 อาร์เจนติน่า 0.5467 48 39 - 9
49 สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ 0.5349 49 32 - 17
50 คูเวต 0.5290 50 57 +7
51 จอร์แดน 0.5878 51 50 -1
52 มาซิโดเนีย 0.5261 52 73 +21
53 มองโกเลีย 0.5243 53 82 +29
54 ยูเครน 0.5181 54 41 - 13
55 แอนติกาและบาร์บูดา 0.5154 55 96 +41
56 เม็กซิโก 0.5150 56 37 - 19
57 อันดอร์รา 0.5148 57 58 +1
58 ซาอุดีอาระเบีย 0.5142 58 70 +12
59 สหพันธรัฐรัสเซีย 0.5136 59 60 +1
60 มอนเตเนโกร 0.5101 60 100 +40
61 บราซิล 0.5006 61 45 - 16
62 กาตาร์ 0.4928 62 53 - 9
63 เปรู 0.4833 63 55 - 8
64 เบลารุส 0.4900 64 56 - 8
65 บาฮามาส 0.4871 65 71 +6
66 ตูนิเซีย 0.4826 66 124 +58
67 ตรินิแดดและโตเบโก 0.4806 67 54 - 13
68 บรูไน 0.4796 68 87 +19
69 ตุรกี 0.4780 69 76 +7
70 เวเนซุเอลา 0.4774 70 62 - 8
71 คอสตาริก้า 0.4749 71 59 - 12
72 จีน 0.4700 72 65 - 7
73 เอลซัลวาดอร์ 0.4700 73 67 - 6
74 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 0.4698 74 94 +20
75 เซนต์คิตส์และเนวิส 0.4691 75 73 - 2
76 ไทย 0.4653 76 64 - 12
77 มอริเชียส 0.4645 77 63 - 14
78 ฟิลิปปินส์ 0.4637 78 66 - 12

ที่มา: United Nations, United Nations e-Government Survey, 2010





ส่วนท่ี 2:  
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย
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62 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2553

มิติ / ตัวช้ีวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 50

• ผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

1. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และนโยบายส�าคัญ / พิเศษของรัฐบาล
1.1 ระดับความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ

ของกระทรวง
1.2 ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ / พิเศษของรัฐบาล
1.3 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัในการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการของ

กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง
หมายเหตุ	:	กรณีที่กระทรวงใดไม่มีตัวชี้วัด	1.3	ให้น�าน�้าหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่	1.1

1.4 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน

25

(8)

(5)
(10)

(2)

2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

2.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 

ค�ารบัรองการปฏบิติัราชการ ประจ�าปี พ.ศ. 2553

1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ก.พ.ร. ได้ก�าหนดกรอบ หลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผล 

การปฏบิตัริาชการ เป็น 4 มติ ิคอื มติด้ิานประสทิธผิล 

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ 

ของการปฏบิตัริาชการ และ มติด้ิานการพฒันาองค์การ 

ซึง่การปฏบิตัริาชการของแต่ละส่วนราชการและจังหวัด 

ตามกรอบการประเมินผล 4 มิต ิ(ตารางที ่2.1-1 และ

ตารางท่ี 2.1-2) นี้ จะมีความสัมพันธ์ส่งผลให้เกิด 

ผลส�าเรจ็ ทัง้ต่อความคาดหวงัของประชาชนผูร้บับรกิาร 

ต่อรฐับาลผูก้�าหนดนโยบาย รวมทัง้ความมปีระสทิธภิาพ 

และคุณภาพของการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ 

และจงัหวดัทีม่คีวามยัง่ยนื ตวัชีว้ดัในมติด้ิานประสทิธผิล 

ของส่วนราชการและจังหวัดจะมีความเฉพาะเจาะจง

สอดคล้องกบัแผนและภารกจิของแต่ละส่วนราชการและ

จงัหวดั โดยเป็นแผนปฏบิตัริาชการทีเ่ชือ่มโยงจากระดับ

กระทรวงและระดบักรม หรอืจากระดบักลุม่จังหวัดและ

จังหวัดตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล และตามภารกิจ

หลกัของส่วนราชการ

ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย2



63

ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

มิติ / ตัวช้ีวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

2. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจ
หมายเหตุ	:	กรณีไม่มีกลุ่มภารกิจให้น�าถ่ายน�้าหนักไปรวมไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี	1.1	 และตัวชี้วัดท่ี	3	 ร้อยละ	5		
ต่อหนึ่งตัวชี้วัด

10

3. ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ / 
ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ	:	ยกเว้น	 ส่วนราชการที่อยู ่ ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	 หรือรัฐมนตรีฯ	 หรือ	
ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตร	ีหรือกระทรวง	ซึ่งไม่ต้องประเมินผลตามประเด็นการวัดผลส�าเร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ	มีน�้าหนักของตัวชี้วัดที่	3	เป็นร้อยละ	50

3.1 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั ในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ / 
ภารกจิหลกั

3.2 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

หมายเหตุ	:	กรณีมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะท้อนผลส�าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตได้ครบถ้วนแล้ว
ไม่ต้องวัดผลตามตัวชี้วัดนี	้โดยให้น�าน�า้หนักไปรวมในตัวชี้วัดที่	3.1

3.3 ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
หมายเหตุ	:	ก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัภาคบงัคบัของส�านกังานปลดักระทรวงทุกกระทรวงท่ีมผีูต้รวจราชการประจ�า
กระทรวง	 โดยรายละเอียดตัวชี้วัดให้เป็นไปตามที่ก�าหนดโดยส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	ก�าหนด	
น�้าหนักของตัวชี้วัดเท่ากับ	2	และปรับลดน�า้หนักตัวชี้วัดที่	3.1	จากร้อยละ	10	ลงเหลือร้อยละ	8	

15

(10)

(5)

(2)

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 20

• ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (6)

5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย (3)

• ความเปิดเผย โปร่งใส

6. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (6)

7. ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ (5)

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10

• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

8. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (2)

• การบริหารงบประมาณ

9. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / รายจ่ายในภาพรวม (2)

10. ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (1)

• ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

11. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (1)
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64 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มิติ / ตัวช้ีวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

12. ระดับความส�าเร็จของการควบคุมภายใน (1.5)

13. ระดับความส�าเร็จของการตรวจสอบภายใน (1.5)

• การพัฒนากฎหมาย

14. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
หมายเหตุ	:	ส่วนราชการที่ไม่มีแผนพัฒนากฎหมายท่ีต้องด�าเนินการในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2553	
ไม่ต้องประเมินผลตามตัวชี้วัดนี	้ให้น�าไปรวมไว้ในตัวชี้วัดที่	8.1	และ	ที่	8.2	ร้อยละ	1	ต่อหนึ่งตัวชี้วัด

(1)

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 20

• การบริหารจัดการองค์การ

15. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 20

รวม 100

ตารางที่ 2.1-2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปี พ.ศ. 2553

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 50

• ผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

1. ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ
ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
หมายเหตุ	:	ก�าหนดน�า้หนักของตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัดรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	8

20

2. ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 10

3. การพฒันาสงัคม คณุภาพชวีติ ความปลอดภยั ความมัน่คง ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
3.1 ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ�านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ย 
  ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
หมายเหตุ	:	หากไม่มีจ�านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าเกณฑ์	 จปฐ.	 ให้น�าน�้าหนักไปไว	้
ตัวชี้วัดที่	3.2	3.3	และ	3.4	ตัวชี้วัดละร้อยละ	1

3.2 ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 ระดบัคะแนนเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของร้อยละการจบักมุผูก้ระท�าผดิในคดแีต่ละกลุม่ทีเ่กดิขึน้ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3.4 ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
3.5 ระดับความส�าเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก
3.6 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง
หมายเหตุ	:	จังหวัดใดไม่ติดชายแดน	และ	/	หรือชายฝั่งทะเลให้น�าน�้าหนักไปไว้ตัวชี้วัดที่	3.2	 ท่ี	3.3		
และ	3.4	ตัวชี้วัดละร้อยละ	1

20

(3)

(3)
(4)

(4)
(3)
(3)
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ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 20

• คุณภาพการให้บริการ

4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (3)

5. ร้อยละของระดับความส�าเร็จของประชาชนต่อภาพลักษณ์การบริหารงานของจังหวัด (3)

6. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (3)

7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย (3)

• ความเปิดเผย โปร่งใส

8. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (5)

9. ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ (3)

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10

• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

10. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 3

• การบริหารงบประมาณ

11. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุน / ภาพรวม / เงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

2

• ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

12. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 1

• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

13. ระดับความส�าเร็จของการควบคุมภายใน 2

14. ระดับความส�าเร็จของการตรวจสอบภายใน 2

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 20

• การบริหารจัดการองค์การ

15. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 20

รวม 100

จ�านวนและคุณภาพของตัวชี้วัดจึงขึ้นอยู่กับ

การจดัท�าแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง ทบวง กรม 

กลุม่จงัหวดัและจงัหวดั อย่างไรกด็คีณะกรรมการเจรจา

ข้อตกลงและประเมินผลความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ได้มีการเสนอตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ วัดผลลัพธ์  

(outcome) ในประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของ

ส่วนราชการและจังหวัด แทนการวัดผลตามข้ันตอน 

ที่ส�าคัญของการท�างาน (milestones) นอกจากนี้ 

ในแต่ละปี ส�านักงาน ก.พ.ร. จะมีการวิเคราะห์และ

สรุปผลการประเมินของส่วนราชการต่าง ๆ  จากผลการ

ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ  ด้วย



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

66 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. หลักเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ

 1) มิติด้านประสิทธิผล

(1) ประเมินผลจากระดับความส�าเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามค�ารับรอง 

การปฏบิตัริาชการของส่วนราชการและจงัหวดั ทีส่อดคล้อง 

กับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และ

ของส่วนราชการระดบักรม หรอืแผนปฏบิตัริาชการของ

กลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งตามแผนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี เพือ่ให้กระทรวงมกีารบรหิารงานแบบ

บูรณาการภายในกระทรวง และมีการบริหารงานแบบ

บูรณาการภายในกลุ่มจังหวัด

(2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

และจังหวัดในแต่ละกลุ ่มจังหวัดต้องร่วมรับผิดชอบ 

ผลการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ตาม

แผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและกลุ่มภารกิจหรือ

บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ตามแผนปฏบัิตริาชการของ

กลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามล�าดับ โดยมีผู้รับผิดชอบ 

ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการด�าเนินงาน 

อย่างจริงจัง

(3) จ�านวนตัวชี้วัดที่ท�าความตกลง 

กับผู้บริหารระดับสูงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม 

หรือกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยมีกลไกคณะกรรมการ

เจรจาข้อตกลงและประเมินผลที่ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

แต่งตั้งเพื่อเจรจาข้อตกลงความเหมาะสมของตัวช้ีวัด

กบัผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวง กลุม่ภารกจิ กรมและ 

จังหวัด

 2) มิติด ้านคุณภาพการให้บริการ มิติ 

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้าน

การพฒันาองค์การ ส่วนใหญ่จะเป็นตวัชีว้ดัทีม่หีน่วยงาน 

กลางเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีก�าหนด 

ให้ใช้เป็นตัวชี้วัดกับทุกส่วนราชการ ทุกจังหวัด เช่น

(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของผู้รบับรกิาร (ส�ารวจผูใ้ช้บรกิารจากกระบวนงานหลัก

ของส่วนราชการ จังหวัด โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ)

2) ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูก้�าหนดนโยบาย (ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการเอง)

(3) ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการ 

ตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (ส�านกังาน 

ป.ป.ช. เป็นผู้รับผิดชอบ)

(4) ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ 

ถ่วงน�า้หนกัในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร  

(ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)

(5) ร ้อยละของอัตราการเบิกจ ่าย  

(กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

(6) ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า

ต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต (เฉพาะส่วนราชการ) (กรมบญัชี

กลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

(7) ระดบัความส�าเรจ็ของการตรวจสอบ 

ภายใน (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

(8) ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการ 

ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ (เฉพาะส่วน 

ราชการ) (ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีป็นผูร้บัผดิชอบ)

(9) ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ส�านักงาน 

ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)

ทั้งนี้ ส่วนราชการและจังหวัดใดมีข้อจ�ากัดและ 

มีปัญหาอุปสรรคที่สุดวิสัย ไม่สามารถด�าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการของตัวชี้วัดใด ส่วนราชการและ

จงัหวดัสามารถส่งเรือ่งให้ ส�านกังาน ก.พ.ร. พจิารณาการ 

ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ น�้าหนัก หรือขอยกเลิก 

ตัวชี้วัดได้เป็นการเฉพาะ ปีละ 2 ช่วง (ช่วงแรกภายใน

วันที่ 31 มีนาคม ช่วงที่สองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

ของปีงบประมาณที่มีการประเมินผล)
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ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

ภาพที่ 2.1-1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สรุปผลการประเมินของจังหวัด ป 2553 เทียบกับ ป 2552 และป 2551

ขอมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน  พ.ศ. 2554
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ป 2553

112

4.9960

2.9236

4.2338

0.4243

ผลคะแนน

จำนวนสวนราชการ

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ป 2552

142

4.8532

2.2835

4.1407

0.4318

ป 2551

142

4.9260

3.5143

4.3716

0.3340

ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ความมปีระสิทธภิาพและการปฏิบตังิาน 

ทีต่่อเนือ่งของเจ้าภาพตวัช้ีวัดและกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 

ของส่วนราชการ อย่างไรกด็คีะแนนผลการประเมนิโดยรวม 

ได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนผลการประเมิน 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้มีการใช้ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ คือ วัดผลลัพธ์ (outcome) มากขึ้น  

และตัวชี้วัดบางตัวยังเป็นการวัดระดับขั้นตอนที่ส�าคัญ 

ของการท�างานร่วมกบัการวดัผลผลติเชงิปรมิาณ และเพือ่ 

ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส�านักงาน ก.พ.ร.  

จะพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลเชิงคุณภาพ

ที่มีความท้าทายยิ่งขึ้นอีก

3. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

 1) ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการใน

ภาพรวมของส่วนราชการ พบว่า ยังมีคะแนนเฉลี่ย

ที่สูงกว่าค่าเป้าหมายมาก (ภาพที่ 2.1-1 และภาพที่ 

2.1-2) การกระจายของคะแนนยังไม่เป็นรูปโค้งปกติ 

และเมื่อพิจารณาการกระจายของคะแนนในแต่ละมิติ  

พบว่ายังไม่เป็นรูปโค้งปกติ ทั้ง 4 มิติ ซ่ึงเกิดจาก

ส่วนราชการส่วนใหญ่มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 

ที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้มาก ได้แก่ ส่วนราชการ 

ในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติส ่วนใหญ่ให้ความส�าคัญและ 
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ภาพที่ 2.1-2 ภาพรวมผลการประเมินใน 4 มิติ ของการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

สรุปผลการประเมินใน 4 มิติของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554
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จำนวน

143

143

143

143

คะแนนสูงสุด

5.0000

5.0000

5.0000

4.9790

คะแนนต่ำสุด

1.5124

2.1679

2.9017

2.0250

คะแนนเฉลี่ย

4.2749

4.2538

4.0143

4.4506

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.6284

0.5319

1.0640

0.5750

2.1-3) หากพจิารณาคะแนนในแต่ละมติ ิ(ตารางที ่2.1-3)  

แล้วพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของมิติที่ 1 ,2 และ 4 สูงกว่า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยกเว้นเพียงมิติที่ 3 เท่านั้นที่

มคีะแนนเฉล่ียต�า่กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล็กน้อย  

รายละเอียดตามตาราง

2) ผลการปฏิบติัราชการของจงัหวดั ผลประเมนิ 

การปฏิบัติราชการในภาพรวมของจังหวัดมีผลคะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย และการกระจายของ

คะแนนมีแนวโน้มจะเป็นรูปโค้งปกติมากกว่าค่าคะแนน

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 (ภาพที่  
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ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

ภาพที่ 2.1-3 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

สรุปผลการประเมินของจังหวัด ป พ.ศ. 2553 เทียบกับ ป พ.ศ. 2552 และป พ.ศ. 2551
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ตารางที่ 2.1-3 ผลการประเมินทั้ง 4 มิติของการปฏิบัติราชการของจังหวัด

รายการ จ�านวน คะแนนสงูสดุ คะแนนต�า่สดุ คะแนนเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน

มิติ 1 75 4.9990 2.8536 4.0832 0.4283

มิติ 2 75 4.7815 2.4490 3.9467 0.4645

มิติ 3 75 5.0000 3.6243 4.4584 0.3233

มิติ 4 75 4.9749 2.0501 4.2598 0.5790

อย่างไรก็ดีในภาพรวมอาจเกิดจากการก�าหนด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคือวัดผลลัพธ์ (outcome) มากขึ้น  

นอกจากนี้ตัวชี้วัดบางตัวยังเป็นการวัดระดับขั้นตอน 

การท�างานทีส่�าคญั ๆ  ร่วมกบัการวัดผลผลิตเชิงปรมิาณ  

ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับจังหวัด ได้พยายาม

ปรับปรุงไปสู่การวัดเชิงคุณภาพยิ่งขึ้น 
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ตามภารกิจหลักจนเป็นที่พึงพอใจของผู ้รับบริการ 

โดยได้รับความร่วมมือจากส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็น 

ผูด้�าเนนิการส�ารวจ และมปีระเดน็การส�ารวจ ดงันี้ 

(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ

และขั้นตอนการให้บริการ 

(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ

(3) ความพึงพอใจด ้านสิ่ งอ�านวย 

ความสะดวก

(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ 

ให้บริการ

(5) ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพ 

การให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  

ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ

 นอกจากนีส่้วนราชการยงัมผีลการด�าเนนิการ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการด�าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการด�าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ โดยส่วนราชการ

มีผลการด�าเนินงานที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน 

ป.ป.ช. และส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี จัดท�า

ตามล�าดับตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งนี้มีส่วนราชการร้อยละ 2  

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานถึงระดับดี 

 3) มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ

 ส่วนราชการร้อยละ 76 มีผลการประเมิน 

อยู่ในระดบัดมีากขึน้ไปและร้อยละ 23 มผีลการประเมนิ 

อยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตามแผนและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด มีการ 

4. ผลการประเมนิในภาพรวมรายมติ ิของส่วน

ราชการ

 1) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (ตัวชี้วัดระดับ

กระทรวง - กลุ่มภารกิจ - กรม)

 การประเมินผลในมิติท่ี 1 ผลส�าเร็จตาม

แผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง - กลุ่ม

ภารกิจ - กรม) มีน�า้หนัก ร้อยละ 50 ประกอบด้วย

ตวัชีว้ดั : ระดบัความส�าเรจ็ในการบรรลุ 

เป ้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

(ร้อยละ 25)

ตวัชีว้ดั : ระดบัความส�าเรจ็ในการบรรลุ 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ ่มภารกิจ  

(ร้อยละ 10)

ตวัชีว้ดั : ระดบัความส�าเรจ็ในการบรรลุ 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ระดับกรม (ร้อยละ 15)

 ส่วนราชการส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 มีผล

การประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป และร้อยละ 24  

มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถปฏิบัติ

งานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง กลุ่มภารกิจ และของส่วนราชการระดับกรม

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ เนื่องจากเป็นการ

ปฏบิตังิานทีส่่วนราชการให้ความส�าคญั และเป็นภารกจิ

หลักที่มีการวางแผนและได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

นอกจากนี้ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในมิติ 

ท่ี 1 น้ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคม ประชาชน

โดยรวมด้วย ทั้งนี้ มีส่วนราชการเพียงร้อยละ 5 ที่มี

ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติ

งานถึงระดับดี

 2) มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

 ส่วนราชการร้อยละ 73.5 มีผลการประเมนิ

อยูใ่นระดบัดมีากขึน้ไปและร้อยละ 24.5 มีผลการประเมนิ

อยู่ในระดบัดถีงึดมีาก สามารถให้บรกิารในกระบวนงาน 
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ภาพที่ 2.1-4 ผลการประเมินตัวชี้วัดใน 4 มิติของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สรุปคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดใน 4 มิติ ของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

D = 0%

B = 28%

C = 3%

A = 69%

D = 1%

B = 23%

C = 5%

A = 71%

D = 6%

B = 22%

C = 1%

A = 71%

D = 6%

B = 22%

C = 1%

A = 71%

มิติที่ 1 ดานประสิทธ�ผล มิติที่ 2 ดานคุณภาพ

มิติที่ 3 ดานประสิทธ�ภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

ด�าเนินการตรวจสอบภายในและการจัดท�าต้นทุน 

ต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชี

กลางจัดท�าและให้ค�าแนะน�า รวมทั้งมีการด�าเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงานตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่กระทรวงพลังงานจัดท�าและให้ค�าแนะน�า  

การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิารตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดท�าและให้ค�าแนะน�า 

ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 1 ท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่

ต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติงานถึงระดับดี

 4) มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ

 ส่วนราชการส่วนใหญ่ร้อยละ 84 มีผล 

การประเมนิอยู่ในระดบัดมีากข้ึนไปและร้อยละ 13 มผีล 

การประเมนิอยู่ในระดบัดถีงึดมีาก ส่วนราชการสามารถ 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และมีผล 

การด�าเนินงานที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ประเมินผลตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดท�า และมี 

ส่วนราชการเพยีงร้อยละ 3 ทีม่ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัที ่

ต้องปรบัปรงุผลการปฏิบตังิานถงึระดบัด ี(ภาพที ่2.1-4)
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5. ผลการประเมินในภาพรวมรายมิติ ของ 

จังหวัด 

 1) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (ตัวชี้วัดระดับ

กลุ่มจังหวัด - จังหวัด)

 การประเมินผลในมิติที่  1 ผลส�าเร็จ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดระดับกลุ ่มจังหวัด 

และจังหวัด) มีน�้าหนักร้อยละ 50 ประกอบด้วย

ตวัชีว้ดั : ระดบัความส�าเรจ็ในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของของกลุ่มจังหวัด
และจังหวัด (ร้อยละ 20)

ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จในการ 
ขบัเคลือ่นนโยบายส�าคญัเร่งด่วนของรฐับาล (ร้อยละ 10)

ตวัชีว้ดั : การพฒันาสงัคม คณุภาพชวีติ 
ความปลอดภัย ความม่ันคงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 20)

 จังหวัดร้อยละ 53.3 มีผลการประเมินอยู่

ในระดับดีมากขึ้นไป รองลงมาร้อยละ 45.3 มีผลการ

ประเมนิอยู่ในระดบัดถีงึดมีาก โดยสามารถปฏบัิตงิานให้

บรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิติราชการของกลุม่จังหวัด

และของจังหวัดตามนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

รวมทั้งการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 

ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ เนื่องจากเป็นการ

ปฏิบัติงานท่ีมีการวางแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผน

พัฒนาจังหวัดรวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ส�าหรบัด�าเนนิการและต้องบูรณาการกบัส่วนราชการต่าง ๆ   

มีเพียงร้อยละ 1.3 ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที ่

ต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติงานถึงระดับดี

 2) มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

 จังหวัดร้อยละ 53.3 มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป รองลงมาร้อยละ 44 มีผล

การประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถให้บริการ 

จนเป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารในกระบวนงานทีส่�าคญั  

ได้แก่ งานบริการบัตรประจ�าตัวประชาชนและทะเบียน

ราษฎร งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการ 

ผู้ป่วยนอก งานบริการจัดหางาน และการถ่ายทอด 

ความรู้และการให้บริการทางการเกษตร นอกจากนี้

จังหวัด มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล

การปฏบิตัริาชการ รวมทัง้มกีารด�าเนนิการตามมาตรการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและการเปิดเผยข้อมลู

ข่าวสารของราชการ โดยจังหวัดมผีลการด�าเนนิงานทีม่ ี

คุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลตามที่

ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ป.ป.ช. และส�านักงาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี จัดท�าตามล�าดับตัวช้ีวัด 

ดังกล่าว ทั้งนี้ มีจังหวัดร้อยละ 2.7 ที่มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติงานถึงระดับดี 

 3) มิ ติ ที่  3  ด ้ านประ สิทธิ ภาพของ 

การปฏิบัติราชการ

 จังหวดัส่วนใหญ่ร้อยละ 92 มผีลการประเมนิ 

อยู่ในระดับดีมากขึ้นไปและร้อยละ 8 มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถด�าเนินการตรวจสอบ

ภายในตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 

จัดท�าและให้ค�าแนะน�า มีการด�าเนินการตามมาตรการ

ประหยดัพลงังานตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารทีก่ระทรวง

พลังงานจัดท�าและให้ค�าแนะน�า รวมทั้งมีการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดท�าและให้ค�าแนะน�า 

 4) มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ

 จังหวัดร้อยละ 66.7 มีผลการประเมินอยู่

ในระดับดีมากขึ้นไปและร้อยละ 29.3 มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยจังหวัดสามารถปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ

บรหิารจัดการภาครฐั (PMQA) และมผีลการด�าเนนิงาน

ทีม่คีณุภาพตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมนิผลตามที่

ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด และมีจังหวัดเพียงร้อยละ 4  

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานถึงระดับดี (ภาพที่ 2.1-5)
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ภาพที่ 2.1-5 ภาพรวมคะแนนผลการประเมินในรายมิติของจังหวัด

สรุปคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดใน 4 มิติ ของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

D = 0%

B = 44.0%

C = 2.7%

A = 53.3%

D = 0%
B = 29.3%

C = 4.0%

A = 66.7%

D = 0%

B = 45.3%

C = 1.3%

A = 53.3%

D = 0%

B = 45.3%

C = 1.3%

A = 92%

มิติที่ 1 ดานประสิทธ�ผล มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบร�การ

มิติที่ 3 ดานประสิทธ�ภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

ประเมินผลแตกต่างกัน เนื่องจากการก�าหนดตัวชี้วัด 

และค่าน�้าหนักในแต่ละมิติขึ้นอยู ่กับวัตถุประสงค ์

การด�าเนินงาน พันธกิจและยุทธศาสตร์ของแต่ละ

องค์การมหาชนซ่ึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นตัวชี้วัด

ของแต่ละองค์การมหาชนจึงก�าหนดตามลักษณะเฉพาะ

ขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง และมีตัวชี้วัดร่วมเพียง  

1 ตวัที่ใช้ประเมนิผลองค์การมหาชนทกุแห่ง ตามกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

(ตารางที่ 2.1-4)

2.1.2 ผลการปฏิ บั ติ ง านตามค� า รั บรอง 
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

องค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การ

มหาชนรวม 22 แห่ง ได้เข้าร่วมการประเมินผลการ

ด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ

มหาชน1 โดยมีกรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน รวม 4 มิติ  

ค่าน�้าหนักร้อยละ 100 ซ่ึงแต่ละมิติมีค่าน�้าหนักการ

1 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 มีมติเห็นชอบการพัฒนาการด�าเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน 
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยก�าหนดเป็นหลักการให้องค์การมหาชนทุกแห่งที่ได้รับการจัดตั้งและด�าเนินการ 
ครบ 1 ปี ต้องจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามในค�ารับรองการปฏิบัติงานระหว่างรัฐมนตรีกับประธาน 
คณะกรรมการ และระหว่างประธานคณะกรรมการกับผู้อ�านวยการ และให้ ก.พ.ร. และส�านักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลงานขององค์การ
มหาชนตามค�ารับรองการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

74 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

• ก�าหนดประเมนิและสะท้อนความส�าเรจ็ของการปฏบิตังิานให้ได้ผลสัมฤทธิข์องการปฏบิตังิาน 
ตามวตัถปุระสงค์การจดัตัง้และอ�านาจหน้าทีข่ององค์การมหาชนทีก่�าหนดในกฎหมาย รวมทัง้ 
พันธกิจที่องค์การมหาชนได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล

A

• เน้นวัดผลส�าเร็จทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

• ก�าหนดประเมนิและสะท้อนความส�าเรจ็ในการตอบสนองต่อความคาดหวงัและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ รัฐบาล ผู้มีส่วนได้เสียทางตรง ได้แก่ ผู้ใช้บริการหลัก ผู้ได้รับ
ผลกระทบทางตรงจากการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

B 
(อย่างน้อย 
ร้อยละ 10)

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ประเมินและสะท้อนผลส�าเร็จ 2 ประการ

• การปฏบิตังิานทางการเงนิ เนือ่งจากองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ เพือ่ให้ 
บริการที่ไม่แสวงหารายได้สงูสดุ จงึมุง่เน้นวดัความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในการบรหิาร 
และใช้งบประมาณรวมถึงทรัพยากรทางการเงินอื่น ให้สร้างผลผลิตและผลลัพธ์สูงสุด

• การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน โดยมุ่งพิจารณากระบวนการภายในที่จะช่วยน�า
เสนอคุณค่าให้ผู้ใช้บริการหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กรพึงพอใจ

มิติที่ 4 มิติด้านการก�ากับดูแลและการพัฒนาองค์การ 

• ก�าหนดประเมินและสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แสดงความสามารถในการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลและการก�ากบัดแูลตนเองทีด่ ีรวมถงึความสามารถในการก้าวสูอ่นาคตหรอื 
การเตรียมพร้อมบริหารการเปลี่ยนแปลง

• ผลการปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลที่ดีของคณะกรรมการขององค์การมหาชนต้องม ี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
กัน รวมถึงการประเมินการพัฒนาองค์กรในระยะยาว

น�้าหนักรวม 100

2. แนวทางการก�าหนดตัวชี้วัดขององค์การ

มหาชนประจ�าปี พ.ศ. 2553 สามารถแบ่งตามระยะเวลาที ่

ด�าเนนิการขององค์การมหาชน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

รายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 องค์การมหาชนที่เพิ่งเริ่มด�าเนินการ 

อยูใ่นช่วง 1 ถงึ  2 ปีแรก (จดัตัง้ในปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551)  

มีจ�านวน 3 แห่ง การก�าหนดตัวชี้วัดจะมุ่งเน้นตัวชี้วัด

ระดบัความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการ (Milestone) ซึง่เป็น 

ตัวช้ีวัดที่เป็นการเสริมสร้างการขับเคล่ือนให้เกิดการ

ด�าเนินงาน (Leading Indicators) ที่น�าไปสู่การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นในการปฏิบัตงิานขององค์การ

มหาชน และการจัดโครงสร้างองค์กร ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั 

บุคลากร ระบบงาน ระเบียบการปฏิบัติงาน แผนงาน 

เป็นต้น ดังนั้น ผลคะแนนจากการประเมินขององค์การ

มหาชนกลุ่มดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์

ขององค์การมหาชนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
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ภาพที่ 2.1-6 เปรียบเทียบผลการประเมินปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

ป 2553

22

4.8660

3.6066

4.3581

0.4066

ผลคะแนน

จำนวนองคการมหาชน

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ป 2552

21

4.9022

3.2486

4.1456

0.4471

ป 2551

19

4.6902

3.0261

4.0528

0.4112
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กลุ่มที่ 2 องค์การมหาชนที่ด�าเนินงานมานาน

กว่า 2 ปีขึ้นไปและได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่จ�าเป็นต่าง ๆ  ไปในระดับหนึ่งแล้ว มีจ�านวน 19 แห่ง 

การก�าหนดตัวชี้วัดจะมุ ่งเน้นตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต  

(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ในสัดส่วนที่มากขึ้น  

ซึ่งส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินองค์การมหาชน 

กลุม่ดงักล่าว สะท้อนถงึผลสมัฤทธิข์ององค์การมหาชน

ในสัดส่วนที่มากขึ้น

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน จากการ

ประเมินองค์การมหาชน จ�านวน 22 แห่ง ในภาพรวม

พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

โดยเฉพาะมิติด ้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  

(มิติที่ 1) ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์ ผลส�าเร็จ  

หรือความสามารถขององค์การมหาชนในการบรรลุ

วัตถุประสงค์การด�าเนินงานตามที่ได้ก�าหนดไว้ และ

บรรลุพนัธกจิ ยทุธศาสตร์ และเป้าประสงค์ขององค์การ

มหาชน

เมือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิกบัปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 (ภาพที่ 2.1-6) พบว่า 

คะแนนสูงสุดลดลง คะแนนต�่าสุดเพิ่มขึ้น ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานน้อยลงกว่าเดิม องค์การมหาชนส่วนใหญ่ 

เน้นการก�าหนดตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ในเชิง คุณภาพ คือ 

เน้นการวัดที่ผลลัพธ์ และมีการก�าหนดค่าเป้าหมาย 

ที่มีความท้าทายมากขึ้น

หมายเหตุ :
1) A, B, C, D หมายถึง น�า้หนักที่เกิดจากการเจรจาข้อตกลงฯ ระหว่างคณะกรรมการเจรจาฯ และองค์การมหาชนในมิติที่ 1, 2, 3 และ 4 
2) ต้องก�าหนดให้มิติที่ 1 มีน�้าหนักมากที่สุด รวมทั้งก�าหนดให้มิติที่ 1 และมิติที่ 3 มีน�า้หนักมากกว่ามิติอื่น เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นที่

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเป็นหลัก
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4. สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. 2553 เป็นผลคะแนนขององค์การมหาชน

จ�านวน 22 แห่ง: จ�าแนกตามมิติที่ประเมิน2 (ตารางที่ 2.1-5)

ตารางที่ 2.1-5 ผลการประเมินรายมิติขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ค่าคะแนนตามมิติต่าง ๆ คะแนน 
เฉลี่ย

คะแนน 
สูงสุด

คะแนน 
ต�่าสุด

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4.4837 5.0000 3.2365

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.0354 5.0000 1.9000

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4.2611 5.0000 1.0000

มิติที่ 4 ด้านการก�ากับดูแลและการพัฒนาองค์การ 4.1528 4.7608 2.6877

ค่าคะแนนรวมทุกมิติ 4.3581 4.8660 3.6066

2.1.3 ผลการประเมินจ�าแนกตามตัวชี้วัดส�าคัญของส่วนราชการและจังหวัด

1. มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล

1.1 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ�านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ 

ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (ตัวชี้วัดบังคับทุกจังหวัด)

1) เป้าหมาย :

จ�านวนครัวเรือนยากจน 
เป้าหมายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

จ�านวนครัวเรือนยากจน 
เป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ 
พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

คิดเป็นร้อยละที่ลดลงของจ�านวน 
ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

122,052 / 157,343 81,535 / 105,399 66.80 / 66.99

2) ผลการด�าเนินงานของจังหวัด :

ตัวชี้วัด ผลคะแนน
จ�านวนจังหวัด 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

ระดับความส�าเรจ็ของการแก้ไขปัญหา 

เพื่อลดจ�านวนครัวเรือนยากจนทีม่ี

รายได้ต�า่กว่าเกณฑ์ จปฐ.

5.0000 39 / 32

4.5000 - 4.9999 18 / 18

3.0000 แต่ไม่ถึง 4.5000 11 / 17

ไม่เกิน 3.0000 1 / 1

รวม 69 / 68
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จังหวัดที่ไม่มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายจึงไม่ต้องด�าเนินการตามตัวชี้วัดนี้มี 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสงคราม ภูเก็ต และสตูล ปี พ.ศ. 2552 จังหวัดที่ไม่มีครัวเรือนยากจน
นอกจาก 6 จังหวัดดังกล่าวแล้ว ยังมีจังหวัดชลบุรี อีกหนึ่งจังหวัด

3) ข้อสังเกต : จ�านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจ�านวนน้อยกว่า  

ปี พ.ศ. 2552 และเมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถของทางราชการในการยกระดับครัวเรือนให้พ้นความยากจน

ของปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2552 ไม่แตกต่างกันในจ�านวนร้อยละที่สามารถท�าให้ครัวเรือนยากจนลดลง

1.2 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด* (ตัวชี้วัดบังคับทุกจังหวัด)

1) ผลการด�าเนินงานของจังหวัด :

ตัวชี้วัด ผลคะแนน
จ�านวนจังหวัด 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

5.0000 6 / 1

4.5000 - 4.9999 17 / 3

3.0000 แต่ไม่ถึง 4.5000 41 / 23

ไม่เกิน 3.0000 11 / 48

รวม 75 / 75

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานใน 75 จังหวัด มีดังนี้

จ�านวนหมู่บ้าน / 
ชุมชนที่น�าเข้าข้อมูล
ในระบบได้ครบถ้วน 
พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

จ�านวนหมู่บ้าน / 
ชุมชนที่ข้อมูล 

ถูกต้อง**
คิดเป็นร้อยละ

จ�านวนหมู่บ้าน /  
ชุมชนที่มีอัตราผู้เสพ /  

ผู้ติด / ผู้ค้ายาเสพติดไม่เกิน  
3:1000 คน***

คิดเป็นร้อยละ

82,720 / 83,076 81,814 / 59,662 98.90 / 71.82 81,718 / 82,210 98.79 / 98.96 

หมายเหตุ : * เพ่ือให้จังหวัดมีการสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และน�าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท�าแผนปฏิบัติการในประจ�าปี 
  งบประมาณต่อไป เพื่อให้มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการติดตามผลการด�าเนินงาน 
  จากหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในจงัหวดั ทีส่ามารถสรปุผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิงาน ระบปัุญหา อปุสรรค และมข้ีอเสนอแนะ 
  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน / โครงการหรือวิธีการในปีต่อไปได้ รวมถึงสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ โดยแสดงข้อมูล 
  การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ ที่สะท้อนถึงผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน หรือสามารถรักษาระดับ 
  ผลการด�าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดได้ชัดเจน ตามแนวทางที่ส�านักงาน ป.ป.ส.  
  ก�าหนด

 ** จ�านวนหมู่บ้าน / ชุมชนที่มีการตรวจสอบความถูกต้องจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมี 
  ความถูกต้องของข้อมูลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 95 

 *** จ�านวนหมู่บ้าน / ชุมชนที่มีอัตราผู้เสพ / ผู้ติด / ผู้ค้ายาเสพติดไม่เกิน 3:1,000 ต้องระมัดระวังในการน�าไปอ้างอิง  
  เนื่องจากมาจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพียงร้อยละ 71.86
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1.3 ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักของร้อยละการจับกุมผู้กระท�าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553* (ตัวชี้วัดบังคับทุกจังหวัด)

1) ผลการด�าเนินงานของจังหวัด :

ตัวชี้วัด ผลคะแนน
จ�านวนจังหวัด 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ

ร้อยละการจับกุมผู้กระท�าผิดในคดี

แต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553

5.0000 31 /  (คะแนน 4.5 - 5.0  

อยู่ในช่วงเดียวกัน)

4.5000 - 4.9999 6 /  38

3.0000 แต่ไม่เกิน 4.5000 16 /  27

น้อยกว่า 3.0000 22 /  10

รวม 75 /  72

(1) ผลคะแนนรายจังหวัดในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 พบว่า มีจ�านวน 31 จังหวัด จาก 75 จังหวัด 

(คิดเป็นร้อยละ 41.33) ที่ได้คะแนนผลการประเมินเต็ม  

5 คะแนน แสดงให้เหน็ว่าหน่วยปฏบิตัใินพืน้ทีห่รอืจงัหวดั

ดังกล่าวได้ให้ความส�าคัญกับระบบงานและบุคลากรใน

ด้านการสืบสวนปราบปรามให้ทันสมัย และรวมไปถึง 

มกีารบรูณาการท�างานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

ในเรื่องการปราบปรามด้วย

2) จุดเด่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 :

(1) แนวทางการน�าเข้าข้อมูลในระบบ IT ของ

ส�านักงาน ป.ป.ส. มีการปรับให้สะดวกต่อการรายงาน

ของจงัหวดั โดยลดจ�านวนครัง้ของการน�าเข้าข้อมลูและ

การตรวจสอบข้อมูลลงจาก 2 รอบ เหลือเพียง 1 รอบ 

(ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553) ซึ่งจังหวัดสามารถ 

ทะยอยน�าเข้าข้อมลูและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

ได้ตลอดปีงบประมาณ ซ่ึงจะท�าให้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ยาเสพตดิทีมี่การปรบัปรงุให้ทนัสมยั แม้จะ 

ยังมีความไม่ครบถ้วนบ้างก็ตาม แต่ก็มีแนวโน้มที่จะ

พัฒนาให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพและทันการณ์ในอนาคต

(2) ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้มีระดับ

คะแนนเฉลีย่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (คะแนนเฉล่ีย  

3.9657) ดีกว่าปีที่ผ่านมา (คะแนนเฉลี่ย 2.8082) 

รวมทั้งจังหวัดที่มีคะแนนเต็ม 5 เพิ่มจาก 1 จังหวัด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็น 6 จังหวัด ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เนือ่งจากจังหวัดมคีวามเข้าใจ 

และสามารถด�าเนนิการตามเกณฑ์ได้ดขีึน้ โดยการจดัท�า 

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของจังหวัด 

ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ 

ผลการทบทวนการด�าเนินงานของปีที่ผ่านมามากขึ้น  

ต่างจากปีก ่อนที่เน ้นการด�าเนินการตามนโยบาย

และแบบฟอร์มที่ส่วนกลางมอบหมาย / ส่ังการ ไม่มี 

การตั้งเป้าหมายและการก�าหนดตัวช้ีวัด เพื่อสะท้อน

ผลส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในภาพรวมที่ชัดเจน ท�าให้ไม่สามารถประเมินและ 

แสดงผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามโครงการป้องกนั 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม  

ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัด 

ดีขึ้นหรือน่าเป็นห่วงหรือไม่
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จ�านวนคดีแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552 ทั่วราชอาณาจักร

กลุ่มคดี
จ�านวนคดีที่เกิดในปี 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

จ�านวนคดีที่จับได้  
(ในเดือนที่เกิดคดีและรายงานไปยัง
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ทัน) 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

คิดเป็นร้อยละ 
พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

กลุ่ม 1 5,584 / 6,284 3,045 / 3,353 54.53 / 53.52

กลุ่ม 2 30,358 / 32,711 17,409 / 18,416 57.35 / 56.30

กลุ่ม 3 57,416 / 61,045 26,338 / 25,886 45.87 / 42.40

(ของส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(สทศ.) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ) มาประเมินผลนั้น 

ยังคงมีความคลาดเคล่ือนไม่ตรงกันกับข้อมูลรายงาน

ตนเองของจังหวัด ซ่ึงรวมไปถงึข้อมลูผลการด�าเนนิงาน 

ในอดีต 3 ปีย้อนหลังที่น�ามาค�านวณค่าเฉลี่ยเพื่อน�าไป 

ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิผล ท�าให้เกดิความคลาดเคลือ่น 

ในตวัเลขเกณฑ์การให้คะแนนระหว่างส�านกังาน ก.พ.ร. 

กับจังหวัด

(2) การจับกุม ท�าได้เหนือค่ามาตรฐานของ 

เป้าหมายการจบักมุคดทีี ่สตช. ก�าหนด เพยีงกลุม่คดเีดยีว  

(กลุ่ม 1) ทั้งในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ 

มีข้อสังเกตว่า ประเด็นส�าคัญที่จังหวัดด�าเนินการ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือขาดความครบถ้วน ได้แก่  

ข้อมูลจ�านวนคดีที่ เกิดขึ้น และจ�านวนคดีที่จับได้  

(ในเดือนที่เกิดคดีและรายงานไปยังส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติได้ทัน) ที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดน้ีจะพิจารณาจากความสามารถในการจับกุมผู้กระท�าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 โดยค�านวณจากผลการจับกุมคดี แต่ละกลุ่มท่ีจับกุมได้ตามรอบการรายงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต่อจ�านวนคดีแต่ละ
กลุ่มที่ได้รับแจ้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ไม่รวมคดีนอกปีงบประมาณ) ทั้งนี้ คดีให้หมายความถึงคดีที่อยู่ในความผิด 3 กลุ่ม และ
มีเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี (กรณีต�า่กว่า และกรณีสูงกว่าค่ามาตรฐานของเป้าหมายการจับกุมคดีแต่ละกลุ่มตามที่ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติก�าหนดในภาพรวม) ซึ่งการก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลของจังหวัดในแต่ละกลุ่มคดีจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบ 
ร้อยละของผลงานการจบักมุคดใีนแต่ละกลุม่ของจงัหวดัทีเ่กดิขึน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทยีบกบัค่ามาตรฐานของเป้าหมายการจบักมุคด ี
แต่ละกลุม่ตามทีส่�านกังานต�ารวจแห่งชาตกิ�าหนดในภาพรวม (ใช้ต่อเนือ่งมาจาก ปี พ.ศ. 2552) ดงันี ้กลุม่ 1 คดอีกุฉกรรจ์และสะเทอืนขวญั  
กลุ่ม 2 คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ กลุ่ม 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ก�าหนดเป้าหมายการจับกุม (ร้อยละ) 45 60 และ 58 ตามล�าดับ

1.4  ตัวชีว้ดั : ระดับความส�าเรจ็ของการรกัษาความปลอดภยัโดยเน้นอบุตัเิหตจุราจรทางบก (ตวัช้ีวัดบงัคบั

ทุกจังหวัด)

1) ผลการด�าเนินงานของจังหวัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน
จ�านวนจังหวัด 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

ระดับความส�าเร็จของการรักษา 

ความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุ 

จราจรทางบก

5.0000 13 / 14

4.5000 - 4.9999 10 / 14

3.0000 แต่ไม่เกิน 4.5000 28 / 24

น้อยกว่า 3.0000 24 / 23

รวม 75 / 75
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(1) ภาพรวมผลการด�าเนินงานทั้ง 75 จังหวัด มีดังนี้

เป้าหมายจ�านวนผู้เสียชีวิตจากคดี
อุบัติเหตุจราจรทางบก 
(ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 
พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552
(ก�าหนดจากจ�านวนคดี)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากคดีอุบัติเหตุ
จราจรทางบก ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552 
(ก�าหนดจากจ�านวนคดี)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากคดีอุบัติเหตุ
จราจรทางบกต�่ากว่าเป้าหมาย  

คิดเป็นร้อยละ 
พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552  
(ก�าหนดจากจ�านวนคดี)

10,844 คน / 54,200 คดี 8,537 คน / 47,059 คดี 21.27 / 13.18

(2) ประเด็นส�าคัญที่ท�าให้จังหวัดด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย มีดังนี้

ค่าเฉลี่ย 
ภาพรวมทั้งหมด  

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดที่มี 
จ�านวนคดีอุบัติเหตุฯ เพิ่มขึ้น 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดที่มี 
จ�านวนคดีอุบัติเหตุฯ ลดลง 

พ.ศ. 2553 / พ.ศ. 2552

75 จังหวัด 11 / 23 จังหวัด 64 / 52 จังหวัด

ลดลง
ร้อยละ 21.27 / 6.33

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.67 / 45.86

ลดลง
ร้อยละ 85.33 / 29.41

 (2.1) มีการบรหิารจดัการกระบวนการแก้ไข 

ปัญหาด้านการจราจรทีเ่ป็นระบบมากขึน้ มกีารน�าข้อมลู 

การเกิดอุบัติเหตุในอดีต เช่น ผลส�าเร็จจากมาตรการ 

หรือการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฯลฯ 

มาใช้ในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้ง

มีการรณรงค์การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรอย่าง

เข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส�าคัญ เช่น สงกรานต์ 

และปีใหม่ เป็นต้น จนท�าให้เกดิผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

 (2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ก�าหนด

เกณฑ์การประเมินผลเป็น 2 ส่วนโดยระดับ 1 - 3  

เป็นขั้นตอนการด�าเนินงานที่เน้นให้จังหวัดทบทวน 

ผลการด�าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ  ที่ได้ด�าเนินการ 

ในปีทีผ่่านมา รวมทัง้วเิคราะห์ในส่วนของสภาพแวดล้อม  

สภาพพืน้ที ่และพฤตกิรรมของผูใ้ช้รถทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

แล้วน�ามาจดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่ป้องกนัและลดอบัุตเิหต ุ

จราจรทางบก ให้สอดคล้องกบัผลการทบทวนที่ได้ ส�าหรบั 

ระดับคะแนนที่ 4 และ 5 เป็นการวัดผลลัพธ์ ร้อยละ

ของจ�านวนผูเ้สียชีวิตจากอบุตัเิหตจุราจรทางบกทีล่ดลง  

(เปลี่ยนจากการวัดคดีที่เกิดอุบัติเหตุ)

 (2.3) ก.พ.ร. ได้มีการก�าหนดให้การรักษา 

ความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็น 

ตวัชีว้ดัร่วมระหว่างส่วนราชการและจงัหวดั เพือ่ประเมนิ

ผลส�าเร็จของการลดจ�านวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 

ในหน่วยงานส่วนกลาง 3 หน่วยงาน ที่มีภารกิจหลัก 

ในการก�าหนดนโยบาย และมส่ีวนส�าคญัในการสนบัสนนุ

การด�าเนินการของจังหวัด ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 

(โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวง

คมนาคม (โดยส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร) และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ

หน่วยงาน มผีลท�าให้จงัหวดัด�าเนนิการได้ตามเป้าหมาย
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2. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ตัวชี้วัดภาคบังคับทั้งส่วนราชการและจังหวัด)

2.1 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต*

1) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มี 143 ส่วนราชการ และ 75 จังหวัดด�าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้โดยค่าเฉลี่ย 

ผลการด�าเนินงานในภาพรวมของตวัชีว้ดัของส่วนราชการและจังหวัดอยูท่ีค่ะแนน 4.2313 และ 3.4799 ตามล�าดบั 

คะแนนเฉลีย่โดยรวมของตวัชีว้ดัอยูท่ีค่ะแนน 3.8556 โดยจ�านวนส่วนราชการและจังหวัดทีม่ผีลคะแนนในภาพรวม

ในระดับต่าง ๆ  ดังนี้

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

4.0001 ขึ้นไป 96 26

3.0001 แต่ไม่เกิน 4.0000 23 25

2.0001 แต่ไม่เกิน 3.0000 17 19

ไม่เกิน 2.0000 7 5

รวม 143 75

2) จุดเด่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 :

(1) ส่วนราชการและจังหวัดก�าหนดนโยบาย

และวิธีการน�านโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยให้

มีการวางแผนปฏิบัติงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ดีขึ้น

(2) กรอบการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตฯิ  

จะท�าให้เกดิความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในการบรูณาการ 

วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการทุจรติคอรปัชนั 

อย่างเป็นรูปธรรม

3) ข้อควรปรับปรุง :

(1) ในข้ันตอนการจดัท�ามาตรการ / แผนปฏบิตั ิ

การป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ซ่ึงส่วนราชการและจังหวัดต้องมี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติ 

มชิอบนัน้ พบว่า หลายส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจน 

ในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในผลส�าเร็จของ 

การบรรลุเป้าหมาย จึงควรมีการสร้างความเข้าใจใน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงมากขึ้น 

(2) ส่วนราชการและจังหวัดควรศกึษาท�าความ

เข้าใจกับยุทธศาสตร์ชาติฯ ว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติให้ลึกซึง้ เพือ่ให้ทราบถงึวัตถปุระสงค์ 

และมาตรการต่าง ๆ  ที่ก�าหนดไว้เพื่อให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(3) ส�านักงาน ป.ป.ท. ควรมีการประเมินผล

ส�าเรจ็การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาตฯิ ของส่วนราชการ

ใน 2 ปีทีผ่่านมา ตลอดจนวเิคราะห์หาแนวทาง เครือ่งมอื 

องค์ความรูต่้าง ๆ  ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุส่งเสรมิส่วนราชการ  

ให้สามารถด�าเนนิการในระยะต่อไปได้อย่างมปีระสทิธผิล  

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สามารถแก้ไขปัญหาการทจุรติ

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้ตามเป้าหมาย 

ที่วางไว้

(4) การวัดผลในปีต่อไปควรเน้นเป็นผลลัพธ์

มากขึ้น เช่น การวัดผลจากอันดับ หรือคะแนนค่า  

Corruption Perception Index (CPI) เป็นต้น
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หมายเหตุ : การด�าเนินการในตัวชี้วัดนี้ของส่วนราชการและจังหวัดเป็นการวัดความส�าเร็จในการน�าแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติไปสูก่ารปฏบิตั ิรวมท้ังการจดัการข้อร้องเรยีนเรือ่งการทุจรติหรอืการปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยด�าเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน ท่ีส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก�าหนด

2.2  ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ 

1) เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 74

2 ร้อยละ 77

3 ร้อยละ 80

4 ร้อยละ 83

5 ร้อยละ 86

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

5.0000 97 47

4.0001 - 4.9999 12 5

3.0001 แต่ไม่เกิน 4.0000 3 7

ไม่เกิน 3.0000 13 15

รวม 125 74

หมายเหตุ : จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานผลตามตัวชี้วัดนี้

คะแนนเฉลี่ยของส่วนราชการอยู่ที่ 4.5908 คะแนน ขณะที่จังหวัดอยู่ที่ 4.2031 คะแนน ส่วนราชการ 

และจังหวัดส่วนใหญ่สามารถด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ และได้ 5.0000 คะแนน (ส่วนราชการ

ร้อยละ 77.60 และจังหวัดร้อยละ 63.51)



83

ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

2.3  ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ*

1) เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 65

2 ร้อยละ 70

3 ร้อยละ 75

4 ร้อยละ 80

5 ร้อยละ 85

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนนและร้อยละของคะแนนความพงึพอใจ ทีไ่ด้จากหน่วยงานทีม่กีารส�ารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ซึ่งมีทั้งสิ้น 191 หน่วยงาน จ�าแนกเป็นส่วนราชการ 116 ส่วนราชการ และจังหวัด 75 จังหวัด สรุปได้ ดังนี้

ประเภทหน่วยงาน จ�านวนหน่วยงาน การส�ารวจ เฉลี่ยร้อยละ

ส่วนราชการ 116 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 83.42

จังหวัด 75 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 83.05

3) ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจากทุกส่วนราชการ อยู่ที่ร้อยละ 83.44 ส่วนราชการ 

ที่มีผลการส�ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 89.86 และส่วนราชการที่มีผล 

การส�ารวจความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารต�า่สดุ อยูท่ีร้่อยละ 74.04 ซึง่ยงัอยูใ่นระดบัดแีละเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ โดยมีจ�านวนส่วนราชการจ�าแนกตามระดับร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ สรุปได้ ดังนี้

ระดับร้อยละของคะแนน
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

จ�านวนส่วนราชการ ร้อยละ

ตั้งแต่ 85.00 ขึ้นไป 40 34.48

80.00 - 84.99 59 50.86

75.00 - 79.99 16 13.79

70.00 - 74.99 1 0.86

65.00 - 69.99  -  - 
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ภาพที่ 2.1-7 ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของสวนราชการและจังหวัด 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ป 2553

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบร�การของสวนราชการและจังหวัด
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553

82.47

83.4 83.44 83.42

81.72 82.4

83.19 83.05

 สวนราชการ จังหวัด

90.00

85.00

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

4) ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของทุกจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 83.05 จังหวัดที่มีผล 

การส�ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 93.11 และจังหวัดที่มีผลการส�ารวจความ 

พึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารต�า่สดุ อยูท่ีร้่อยละ 78.55 ซึง่ยงัอยูใ่นระดบัดแีละเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้  

โดยมีจ�านวนจังหวัดจ�าแนกตามระดับร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ สรุปได้ ดังนี้

ระดับร้อยละของคะแนน
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

จ�านวนจังหวัด ร้อยละ

ตั้งแต่ 85.00 ขึ้นไป 14 18.67

80.00 - 84.99 53 70.67

75.00 - 79.99 8 10.67

70.00 - 74.99  -  - 

65.00 - 69.99  -  - 

5) ภาพรวมสรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการและจังหวัด ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 ดังภาพที่ 2.1 - 7 ในแต่ละปีส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายผู้ประเมิน

อิสระ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เป็นผู้ส�ารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของทุกส่วนราชการและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นว่าในภาพรวมผลการส�ารวจความพึงพอใจ 

ในคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการและจังหวัดใกล้เคียงกันและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผล 

การส�ารวจจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
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ราชการเป็นหลัก ดังนั้น ผลการส�ารวจของ 2 ปี จึงไม่

แตกต่างกันนัก โดยส่วนราชการมีการปรับปรุงคุณภาพ

การให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง เช่นเดยีวกบังานบรกิารของ

จังหวัดที่ใช้งานบรกิารเดยีวกบัทีส่�ารวจในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นงานที่มีผู้มารับบริการจ�านวนมาก  

แต่ผลส�ารวจก็ออกมาใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ในปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 อยู่ที่ร้อยละ 83.05 ขณะที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยู่ที่ร้อยละ 83.19 ลดลง

เล็กน้อยเท่านั้น

หมายเหต ุ:  * พิจารณาจากผลส�ารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารของส่วนราชการและจงัหวดั โดยส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นผูป้ระเมนิ
อิสระภายนอกที่ด�าเนินการส�ารวจ

 1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการ (ส่วนราชการ 3 งานบริการ และจังหวัด 5 งานบริการ)

 2) ประเด็นการส�ารวจประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ ๆ  ดังนี้

  (1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

  (2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  (3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

  (4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

  (5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
   การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

2.4  ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย

1) พิจารณาจากผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย* ของส่วนราชการและจังหวัด โดย 

ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจ

2) เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 65

2 ร้อยละ 70

3 ร้อยละ 75

4 ร้อยละ 80

5 ร้อยละ 85

ข้อสังเกต

ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู ้รับ

บริการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะเห็นได้ว่า

ใกล้เคียงกันมาก (ร้อยละ 83.42 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 และร้อยละ 83.44 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552) เนื่องจากในการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับ

บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีหลักการเบื้องต้น 

คือ ส�ารวจงานบริการเดิมที่เป็นภารกิจหลักของส่วน
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หมายเหตุ : * 1. ผู้ก�าหนดนโยบาย หมายถงึ ผูก้�าหนดนโยบายในการปฏบิตัริาชการให้กบัส่วนราชการและจงัหวดั ส�าหรบัส่วนราชการ 
ได้แก่ นายกรฐัมนตร ีรองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงหรอืรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง และรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี
ทีส่่วนราชการนัน้สงักดั ในส่วนของจงัหวดั ผูก้�าหนดนโยบาย ได้แก่ รองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรท่ีีได้รบัมอบ
หมายให้ก�ากับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

 2. ประเด็นการส�ารวจประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ ๆ  ดังนี้

   - ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 

   - ความพึงพอใจด้านการน�านโยบายไปปฏิบัติ

   - ความพึงพอใจด้านการติดตามและน�าเสนอผลการด�าเนินงานให้ผู้ก�าหนดนโยบายได้ทราบ

5) ภาพรวมสรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจ

ของผู้ก�าหนดนโยบายของส่วนราชการ และจังหวัด 

ด�าเนินการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็น

ปีแรก โดยมีส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจ 

เห็นได้ว่าในภาพรวมผลการส�ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ก�าหนดนโยบายของทั้งส่วนราชการและจังหวัดมีผล

ใกล้เคียงกัน โดยในปีแรกนี้มีผลเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและ

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (ร้อยละ 75) ซึ่งควรมี 

การพัฒนาการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและ

ความคาดหวังของผูก้�าหนดนโยบายให้เพิม่สูงขึน้ต่อไป

3) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ ที่ได้จากหน่วยงานที่มีการส�ารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ซึ่งมีทั้งสิ้น 197 หน่วยงาน จ�าแนกเป็นส่วนราชการ 122 ส่วนราชการ และจังหวัด 75 จังหวัด สรุปได้ ดังนี้ 

ประเภทหน่วยงาน จ�านวนหน่วยงาน การส�ารวจ เฉลี่ยร้อยละ

ส่วนราชการ 122 ความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย 78.97

จังหวัด 75 ความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย 77.64

4) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบายจากทุกส่วนราชการและจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 78.97 และ

ร้อยละ 77.64 ซึง่ยงัอยูใ่นระดบัดแีละเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยมจี�านวนส่วนราชการ และจังหวัดจ�าแนก

ตามระดับของคะแนนความพึงพอใจ สรุปได้ ดังนี้

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

ตั้งแต่ 4.001 ขึ้นไป 47 1

3.0001 แต่ไม่เกิน 4.0000 48 37

2.0001 แต่ไม่เกิน 3.0000 27 37

ไม่เกิน 2.0000  -  - 

รวม 122 75
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2.5 ตวัชีว้ดั : ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันา

ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน

การพัฒนาศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์

บริการประชาชนนับว ่ามีความส�าคัญต่อคุณภาพ 

การให้บรกิารประชาชน เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของ

โลกปัจจุบันท�าให้ความคาดหวังและความต้องการของ

ประชาชนต่อการรับบริการจากภาครัฐเปลี่ยนแปลง 

ไปด้วย ดังนั้น รัฐจึงจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาการให้บริการ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศูนย์บริการร่วมและ

เคาน์เตอร์บริการประชาชนเป็นรูปแบบการให้บริการ 

ที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ของรัฐให้สามารถอ�านวยความสะดวก ตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะ 

ต่อไปต้องยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม 

และเคาน์เตอร์บริการประชาชนด้วยการน�าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้น

ส�าหรับส่วนราชการตัวช้ีวัดนี้ก�าหนดเป็น 

ตัวช้ีวัดระดับกระทรวงเท่าน้ัน ส่วนในระดับจังหวัด 

ก� าหนดให ้จั งหวัดสามารถเลือกด� า เนินการใน 

ส ่วนของศูนย ์บริการร ่วมหรือเคาน ์เตอร ์บริการ 

ประชาชนได้

1) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ* จ�านวนจังหวัด

4.5000 ขึ้นไป 9 28

3.0000 แต่ไม่เกิน 4.5000 7 30

ไม่เกิน 3.0000 1 17

รวม 17 75

หมายเหตุ: * กระทรวงกลาโหมและกระทรวงยุติธรรมไม่มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้

(1) จากผลการประเมินศูนย ์บริการร ่วม

กระทรวงและศูนย ์บริการร ่วมจังหวัดตามเกณฑ์

มาตรฐานศูนย์บริการร่วม พบว่า ศูนย์บริการร่วม

จังหวัดในภาพรวมยังพัฒนามาตรฐานการบริการ 

ได้น้อยกว่าศูนย์บริการร่วมกระทรวง โดยอาจมีสาเหตุ

มาจากความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ

ในส่วนของจังหวัดที่มักเปลี่ยนผู้รับผิดชอบด�าเนินการ

ตัวชี้วัดนี้ทุกปี ประกอบกับบางจังหวัดเปลี่ยนแปลง

สถานที่ให้บริการ ส่งผลท�าให้การด�าเนินงานขาดช่วง 

และขาดความต่อเนื่อง งานบริการในศูนย์บริการร่วม

เป็นงานบริการจากหลายหน่วยงาน ที่อาจได้รับความ

ร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่เท่ากัน สาเหตุ

ของประเด็นนี้อาจมาจากหลายปัจจัย เช่น ลักษณะ

โครงสร้างของหน่วยงานมีผลท�าให้ไม่สามารถมอบ

อ�านาจการปฏิบัติงานได้ งบประมาณที่จะน�ามาใช้ 

ในการด�าเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปปฏิบัติงาน  

เป็นต้น เหตุดังกล่าวเป็นข้อจ�ากัดในการพัฒนา 

ศนูย์บรกิารร่วมจังหวัด ซ่ึงต่างจากศนูย์บรกิารร่วมกระทรวง 

ที่มีความต่อเนื่องและหน่วยงานที่มาร่วมให้บริการเป็น

หน่วยงานภายใต้สังกัดเดียวกัน จึงมีความพร้อมใน

เรื่องทรัพยากรทั้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ 

งบประมาณที่จะน�ามาใช้ และมีการพิจารณาความดี 

ความชอบแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน จึงมีผลท�าให้ 

การพฒันาศนูย์บรกิารร่วมกระทรวงมคีวามก้าวหน้าและ

พัฒนาไปได้รวดเร็วกว่าศูนย์บริการร่วมจังหวัด

(2) ศูนย์บริการร่วมทั้งในส่วนของกระทรวง

และจังหวัด ส่วนใหญ่สามารถพัฒนาการให้บริการ 

ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวง  



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

88 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู ่ที่ 4.6764 สูงกว่าปีที่ผ่านมา 

(4.2374 คะแนน) ทั้งนี้ ค่าคะแนนสูงสุดที่ 5.0000 และ

ค่าคะแนนต�า่สุดที่ 2.0522 และศูนย์บริการร่วมจังหวัด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7201 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

(3.2490 คะแนน) ทั้งนี้ ค่าคะแนนสูงสุดที่ 5.0000 

และค่าคะแนนต�่าสุดที่ 1.0000 ส�าหรับบางกระทรวง

และจังหวัดท่ีผลคะแนนค่อนข้างต�่า มีสาเหตุมาจาก

ขาดการด�าเนนิงานตามขัน้ตอนทีส่�าคญัของการพฒันา

ศูนย์บริการร่วม เช่น การศกึษาความต้องการและความ

คาดหวังของผู้รับบริการ การน�าผลการศึกษาความ

ต้องการของประชาชนมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ

และพัฒนาบริการ การวางแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น

และระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เกิดความคืบหน้า

ตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ เป็นต้น ซ่ึงท�าให้การด�าเนิน

การพัฒนาศูนย์บริการร่วมอาจจะไม่ตอบสนองต่อ 

ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ไม่สามารถให้

บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่อ�านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

3. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

3.1 ตวัชีวั้ด : ระดับความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร*

(1) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด: ผลคะแนนเฉล่ียของจังหวัด คือ 4.4991และส่วน

ราชการ คือ 4.6511 พบว่า การด�าเนินการตามตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิารของจงัหวดัและส่วนราชการมค่ีาแตกต่างกนัเล็กน้อย แสดงให้เหน็ว่าส่วนราชการ

สามารถด�าเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่งานบริการที่ส่วนราชการ 

น�ามาด�าเนินการมีความแตกต่างกันทั้งในส่วนของลักษณะงานบริการและกลุ่มผู้มารับบริการ และส่วนราชการ 

เหล่านั้นสามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

4.0001 ขึ้นไป 95 65

3.0001 แต่ไม่เกิน 4.0000 17 8

ไม่เกิน 3.0000 4 2

รวม 142 75

2) ข้อสังเกต : 

(1) จากผลคะแนนรายจังหวัด พบว่า ร้อยละ  

86.67 (65 จังหวัด) ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 4 ขึ้นไป  

ซึ่งในจ�านวนนี้มีถึง 12 จังหวัดที่ได้คะแนนเต็ม 5.0000 

และ 34 จังหวัด ที่ได้คะแนนระดับ 4.5000 - 4.9999 

แสดงให้เห็นได้ว่าจังหวัดดังกล่าวได้ให้ความส�าคัญกับ 

การปรับปรุงคุณภาพการให้บรกิารประชาชน หรอืพฒันา 

ระยะเวลาการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(2) ส่วนราชการและจังหวัด ที่ด�าเนินการไม่

เป็นไปตามเป้าหมายหรือขาดความครบถ้วนมี ปัจจัย

ที่ส�าคัญ ดังนี้

- ไม่ได้ติดประกาศขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการในแต่ละกระบวนงานและรอบระยะเวลา

มาตรฐานการให้บริการให้ประชาชนทราบ

- ประกาศขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลา

การให้บริการในแต่ละกระบวนงานเป็นขั้นตอน และ / 

หรอืรอบระยะเวลาที่ไม่ได้ปรบัปรงุให้เป็นปัจจุบนัและ / 

หรือไม่ตรงกับขั้นตอนการให้บริการและรอบระยะเวลา

มาตรฐานที่รายงานเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเสนอขอรับ

การประเมินผล

- ระบบการจัดเกบ็ข้อมลูผูม้าใช้บรกิารไม่ชัดเจน

- ความสามารถของผูด้แูลตวัชีว้ดัและผูร้บัผดิชอบ 

จัดเก็บข้อมูล 
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ภาพที่ 2.1-8 ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิตของสวนราชการระดับกรม
 เปรียบเทียบปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553

4.2939
4.5129

 2552 2553

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

หมายเหตุ : * ตวัชีว้ดัทีม่ทีีม่าจากการทีส่่วนราชการและจงัหวดัได้ด�าเนนิการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการต่อเนือ่งมาตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนกระทั่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทุกส่วนราชการและจังหวัดได้ด�าเนินการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ได้ครบทุกกระบวนงานแล้ว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา จึงได้ก�าหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดน�างานบริการที่ได้ 
ลดระยะเวลาการให้บรกิารประชาชนแล้วมาด�าเนนิการเพือ่วดัผลว่าส่วนราชการและจงัหวดัสามารถให้บรกิารประชาชนได้ตามระยะเวลาที่ได้
ลดลงหรอืไม่ ซึง่ผลคะแนนการประเมนิทัง้ระดบัส่วนราชการและจงัหวดัทีผ่่านมา พบว่า ส่วนราชการส่วนใหญ่สามารถให้บรกิารประชาชน 
ได้ตามระยะเวลามาตรฐานของหน่วยงาน กล่าวคอื จ�านวนผูม้ารบับรกิาร 100 คน ส่วนราชการสามารถให้บรกิารได้ตามระยะเวลามาตรฐาน
จ�านวน 90 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 90 นั่นเอง

ข้อแตกต่างในการประเมินผลระหว่างส่วนราชการและจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คือเกณฑ์การให้คะแนน โดยคะแนน
ระดับ 5 ของส่วนราชการต้องรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการได้ร้อยละ 100 และร้อยละ 90 ส�าหรับจังหวัด ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในการ
คัดเลือกงานบริการของส่วนราชการว่าให้คัดเลือกกระบวนงานหลักท่ีส�าคัญและ / หรือมีผู้รับบริการจ�านวนมาก อย่างน้อย 5 งานบริการ 
ส่วนจังหวัดให้คัดเลือกกระบวนงานไม่น้อยกว่า 15 กระบวนงานจากไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน ตามรายการที่ ก.พ.ร. ก�าหนดไว้

3.2 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

1) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ : การ
ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของการจัดท�า 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็นการด�าเนินงานเฉพาะ
ในส่วนราชการระดับกรม ซึ่งผลการด�าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มค่ีาคะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่4.5129 
โดยส่วนราชการที่ได้ค่าคะแนนสงูสดุอยูท่ีร่ะดบั 5.0000 
และส่วนราชการที่ได้ค่าคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 1.0000

2) ข้อสังเกต : การใช้ผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณมาจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอาจไม่
สอดคล้องกับผลผลิตจริงทั้งหมดของส่วนราชการ 
นอกจากนี้มีหลายส่วนราชการยังไม่มีการจัดท�าต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลติย่อยหรอืกจิกรรมย่อย ท�าให้ไม่สามารถ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปีงบประมาณได้

3) จุดเด่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552:

ผลการประเมินโดยเฉล่ียของส่วนราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาพที่ 2.1-8) แสดง
ให้เห็นว่าส่วนราชการส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากขึ้น เนื่องจาก 
ได้รับการอบรมและการให้การสนับสนุนทั้งด้านการให้
ค�าปรึกษา และการจัดเตรียมแบบฟอร์ม เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการจัดท�าและค�านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตจากกรมบัญชีกลาง ท�าให้สามารถจัดท�าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
กรมบัญชีกลางก�าหนดได้อย่างถูกต้องมากขึ้น รวมทั้ง 
บางส่วนราชการสามารถน�าผลการจัดท�าต้นทุนต่อ
หน่วยไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ได้มากขึ้น
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3.4 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม (กรณีไม่มีงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน)

การพิจารณาผลส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ ใช้อตัราการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย 
ในภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ในส่วนของจังหวัด เงินงบประมาณ 
หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายที่จังหวัดยื่นค�าขอ
จัดต้ังต่อส�านักงบประมาณเพื่อด�าเนินการตามแผน
ปฏิบั ติราชการประจ�าป ีของจังหวัด เป ็นตัวชี้ วัด 

ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณจากระบบการบรหิารการเงนิการคลังภาครฐั
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ระหว่างปี (รายจ่ายประจ�าโอนไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนโอนไปรายจ่ายประจ�า) จะน�ายอด 
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 
ในการค�านวณ

1) เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 92

2 ร้อยละ 93

3 ร้อยละ 94

4 ร้อยละ 95

5 ร้อยละ 96

3.3 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการและจังหวัด*

1) เกณฑ์การให้คะแนน** :

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 69

2 ร้อยละ 72

3 ร้อยละ 75

4 ร้อยละ 78

5 ร้อยละ 81

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ และจังหวัด*** :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

4.0001 ขึ้นไป 45 47

3.0001 แต่ไม่เกิน 4.0000 6 2

ไม่เกิน 3.0000 77 24

รวม 128 73
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2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ และจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

4.0001 ขึ้นไป 33 36

3.0001 แต่ไม่เกิน 4.0000 10 4

ไม่เกิน 3.0000 90 35

รวม 133 75

3) ข้อสังเกต :

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ

ส่วนราชการ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70.34 (เป้าหมาย 

ร้อยละ 75) และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

ในภาพรวม (กรณีไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน) ของ 

ส่วนราชการ โดยเฉลีย่คดิเป็น ร้อยละ 93.054 (เป้าหมาย 

ร้อยละ 94) เห็นได้ว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการต�่ากว่าเป้าหมายที ่

คณะรฐัมนตรกี�าหนดไว้ และการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ

รายจ่ายในภาพรวมต�่ากว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี

ก�าหนดไว้เล็กน้อย ทั้งนี้ ไม่นับรวมการกันเงินเหลื่อมปี 

เพราะยังไม่มีการเบิกจ่ายเกิดขึ้น ส�าหรับการเบิกจ่าย

ของส่วนราชการต่าง ๆ  ส่วนใหญ่จะมกีารเบกิจ่ายมากใน

ไตรมาสทีส่ามและไตรมาสทีส่ี ่ดงันัน้ ส่วนราชการจะต้อง

มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และผู้บริหารต้องเร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น  

ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ คือ

(1) ป ัญหาการจัด ซ้ือจั ดจ ้ า งผ ่ านระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Auction) เช่น มผีูย้ืน่ข้อเสนอไม่ครบ  

3 ราย หรือมีการคัดค้าน ร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง ซึ่งบางกรณีไม่ได้เกิดจากความไม่โปร่งใสของ

การด�าเนินงานของส่วนราชการ แต่เป็นเทคนิคของ

ผู้เสนอราคา ท�าให้ต้องเริ่มกระบวนการใหม่และเกิด

ความล่าช้า

(2) บางส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณไม่ได้

เป็นผู้บริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณเองโดยจะ

ต้องตัดโอนเงินที่ได้รับส่งต่อไปให้ส่วนราชการอื่นเป็น

ผู้ใช้ ท�าให้ไม่สามารถควบคุมหรือเร่งรัดการเบิกจ่ายได้

โดยตรง 

(3) บางส่วนราชการมีปัญหาการเบิกจ่าย

ต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ปีต่อปี เช่น ได้รับ 

งบประมาณส�าหรบัก่อสร้างอาคารทีท่�าการ แต่มปัีญหา

อปุสรรคเกีย่วกบักระบวนการ ขัน้ตอนการจัดซือ้จัดจ้าง  

ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปีงบประมาณก่อนหน้า การเริม่ด�าเนนิการ 

ก่อสร้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณปัจจุบันได้  

เนื่องจากการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างไม่สามารถข้าม 

ขั้นตอนได้

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ของจังหวัด (มี 73 จังหวัดที่มีเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน) โดยเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ 77.03 (เป้าหมาย  

ร้อยละ 75) และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ในภาพรวม (กรณีไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน)  

โดยเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 94.11 (เป้าหมาย ร้อยละ 94) 

จะเห็นได้ว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ของจังหวัดสูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ไม่นับรวมการกันเงินเหลื่อมปีเพราะยังไม่มีการ

เบิกจ่ายเกิดขึ้น 

4) จุดเด ่น ที่ปรับปรุงจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 : บางส่วนราชการมีการวางแผนการ 

ใช้จ่ายเงินงบประมาณล่วงหน้ามากขึ้น
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หมายเหตุ :  *1. การพิจารณาผลส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ 
ส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนของจังหวัด เงินงบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายที่จังหวัด 
ยื่นค�าขอจัดตั้งต่อส�านักงบประมาณเพ่ือด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่าย
เงินของส่วนราชการและจังหวัด ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 2. การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

 3. หากมกีารโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ�าไปรายจ่ายลงทนุ หรอืรายจ่ายลงทนุไปรายจ่ายประจ�า) 
จะน�ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค�านวณ

 4. รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่ม ี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน�าไปใช้
จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต�าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะ
เศรษฐกิจที่ส�านักงบประมาณก�าหนดให้

 ** 1. ระดับคะแนน 3 เท่ากับ ค่าเป้าหมายร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรี
ก�าหนด

 2. การค�านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะไม่รวมงบประมาณท่ีส่วนราชการและจังหวัดประหยัดได้ และไม่ได ้
น�าเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ  ต่อ 

 3. ในกรณส่ีวนราชการน�าเงนิงบประมาณท่ีประหยดัได้จากโครงการเดมิไปใช้ในโครงการอืน่ ๆ  การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ
ของโครงการใหม่จะน�ามาใช้ค�านวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย

 *** ส่วนราชการและจังหวัดที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้วัดอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

3.5 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ 2555 

คณะรฐัมนตรมีีมต ิเม่ือวนัที ่18 สงิหาคม 2552 

และ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินวงเงินกู้

ภายใต้พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิ 

เพื่อฟื ้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  

พ.ศ. 2552 วงเงิน 350,000 ล้านบาท ส�าหรับโครงการ

ลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระ 

การลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้โดยการลงทุนในโครงการ

ภาครัฐจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศในอนาคต

การพิจารณาผลส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

โครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555  

ใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่ส่วนราชการ และ / 

หรือจังหวัดได้รับอนุมัติให้ด�าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ PFMS (Project 

Financial Monitoring System)

1) เกณฑ์การให้คะแนน (กรณีโครงการปีเดียว) :

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 เบิกจ่ายร้อยละ 80

2 เบิกจ่ายร้อยละ 90

3 เบิกจ่ายร้อยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2553

4  - 

5 เบิกจ่ายร้อยละ 100 ก่อนเดือนกันยายน 2553



93

ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

2) เกณฑ์การให้คะแนน (กรณีโครงการผูกพัน) : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 80

2 ร้อยละ 90

3 ร้อยละ 100 

4 ร้อยละ 110

5 ร้อยละ 120

หมายเหตุ : 1. ระดับคะแนน 3 เท่ากับร้อยละ 100 เป็นค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลก�าหนด

 2. ระดับคะแนน 4 เท่ากับร้อยละ 110 หมายถึง ส่วนราชการ / จังหวัดด�าเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้วเสร็จ รวมทั้งสามารถด�าเนินงานและเบิกจ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ร้อยละ 10  
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 3. ระดับคะแนน 5 เท่ากับร้อยละ 120 หมายถึง ส่วนราชการ / จังหวัดด�าเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้วเสร็จ รวมทั้งสามารถด�าเนินงานและเบิกจ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ร้อยละ 20  
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

3) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

5.0000 19 37

4.0001 - 4.9999 3 0

3.0000 แต่ไม่เกิน 4.0000 12 14

น้อยกว่า 3.0000 6 24

รวม 40 75

คะแนนเฉลี่ยของส่วนราชการเท่ากับ 3.3988 คะแนนเฉลี่ยที่จังหวัดได้เท่ากับ 3.5991 ซึ่งมีเพียง 40  

ส่วนราชการเท่านัน้ ทีม่เีงนิโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ 2555 ทัง้นี ้ส่วนใหญ่จะลงในพืน้ทีจ่งัหวดั 

เพื่อเป็นการกระจายและสร้างรายได้ ซึ่งจังหวัดส่วนใหญ่ (37 จังหวัด) สามารถท�าได้คะแนน 5.0000 เนื่องจาก

โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก ด�าเนินการและเบิกจ่ายได้เร็ว เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ

4) สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายการ
วงเงินงบประมาณ / 
แผนการจัดสรรเงิน

ผลการเบิกจ่าย

จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจ�า (ล้านบาท) 1,468,654.94 1,444,759.94 98.37

รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท) 231,345.06 183,115.05 79.15

สรุปภาพรวม 1,700,000.00 1,627,874.99 95.76

เงนิโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏบิตักิาร 

ไทยเข้มแข็ง 2555 (ล้านบาท)

172,567.70 234,289.93 135.77



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

94 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3.7  ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของการควบคุมภายใน 

ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพตวัชีว้ดั และน�าตวัชีวั้ดนีม้าใช้กบัส่วนราชการและจังหวัดเป็นปีแรก ส�าหรบั

เกณฑ์การให้คะแนนของส่วนราชการและจังหวัดมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนนของส่วนราชการพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 

น�้าหนัก เกณฑ์การพิจารณา

ส่วนที่ 1 0.5 มีการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ 100 

ส่วนที่ 2 1.0 มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ 

ตรวจเงนิแผ่นดนิก�าหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการก�าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6))

เกณฑ์การให้คะแนนของจังหวัดพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 

น�้าหนัก เกณฑ์การพิจารณา

ส่วนที่ 1 1.0 มีการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการประจ�าจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ส่วนที่ 2 1.0 มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ 

ตรวจเงนิแผ่นดนิก�าหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการก�าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6))

1) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ และจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

5.0000 64 32

4.5001 - 4.9999 67 37

4.0001 - 4.5000 7 5

3.0000 แต่ไม่เกิน 4.0000 3  - 

น้อยกว่า 3.0000 2 1

รวม 143 75

ค่าคะแนนเฉลีย่ของส่วนราชการและจงัหวัดอยู่

ที่ระดับ 4.8166 และ 4.8352 ตามล�าดับ ส่วนราชการ

ส่วนใหญ่ (131 ส่วนราชการ) และจังหวัดส่วนใหญ่  

(69 จงัหวดั) ได้คะแนนอยู่ในระดับสงู และเน่ืองจากเป็น

ปีแรก ก�าหนดให้เน้นกระบวนการที่เน้นให้ส่วนราชการ 

และจังหวัดทราบถึงกระบวนการและความส�าคัญของ

การควบคุมภายใน โดยให้ส่วนราชการและจังหวัด 

ด�าเนินการจัดท�ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบ 

รวมทัง้แผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในตามแบบฟอร์ม 

ที่ส�านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด
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3.8 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของการตรวจสอบภายใน 

ความส�าเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลาง

ก�าหนด โดยตัวชี้วัดนี้จะใช้ผลการประเมินจากกรมบัญชีกลาง 

ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ และจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

5.0000 64 32

4.5001 - 4.9999 67 37

4.0001 - 4.5000 7 5

3.0000 แต่ไม่เกิน 4.0000 3  - 

น้อยกว่า 3.0000 2 1

รวม 143 75

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของส่วนราชการและจังหวัดอยู่ที่คะแนน 4.9404 และ 4.9653 ตามล�าดับ  

ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมา (4.8874 และ 4.8720 คะแนน ตามล�าดับ)

4. มิ ติ ท่ี  4 มิ ติด ้ านการพัฒนาองค ์การ  

(รวมสถาบันอุดมศึกษา)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 การพัฒนา

คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั มุง่เน้นให้ส่วนราชการ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน โดย

ใช้กรอบการประเมินการบริหารจัดการ 7 ด้าน (หมวด) 

คือ 1) การน�าองค์การ 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

3) การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสยี 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

5) การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล 6) การจดัการกระบวนการ 

และ 7) ผลลัพธ์การด�าเนินการ ซึ่งมีผลการประเมิน

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ภาพที่ 2.1-9) ดังนี้
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ภาพที่ 2.1-9 แสดงผลคะแนนระดับกรม จังหวัด และสภาบันอุดมศึกษา

ผลคะแนนระดับกรมจำนวนหนวยงาน

ผลคะแนนระดับจังหวัด
จำนวนหนวยงาน

ผลคะแนนสถาบันอุดมศึกษา
จำนวนหนวยงาน

1.0000 5.0000
x = 4.4612

2.9544 5.0000x = 4.2602

2.0194 5.0000x = 4.4315

1) สรุปผลการประเมิน :

ส่วนราชการระดับกรม

 ค่าเฉลี่ย 4.4315

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5763  

  ส่วนราชการระดบัจงัหวดั

 ค่าเฉลี่ย 4.2602

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5790  

  สถาบันอุดมศึกษา

 ค่าเฉลี่ย 4.4612

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2552

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการระดับ

กรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

 (1) ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้พฒันาเกณฑ์คณุภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental  

Level: FL) ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีสะท้อนให้เห็นระดับการพฒันา 

การบริหารจัดการอันเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส�าคัญ 

ในระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใช้ได้ผล ทั้งนี้ 

เพื่อเป็นกรอบการประเมินความส�าเร็จของการพัฒนา

องค์การ และได้วางแนวทางการด�าเนนิการ (Roadmap) 

ไว้เป็นขัน้ตอน โดยก�าหนดให้ส่วนราชการระดบักรมและ

จงัหวดัจดัท�าแผนพฒันาองค์การและด�าเนนิการพฒันา

องค์การให้ผ่านเกณฑ์ฯ ปีละ 2 หมวด ส�าหรับสถาบัน

อุดมศึกษาก�าหนดให้ด�าเนินการปีละ 3 หมวด ดังนี้

  • กรมด้านบริการ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2552  ด�าเนนิการ หมวด 1 และ หมวด 3 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ด�าเนินการหมวด 5 และ หมวด 6 และใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด�าเนนิการหมวด 2 และ หมวด 4

  • กรมด้านนโยบาย ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ด�าเนินการหมวด 1 และ หมวด 2  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด�าเนินการหมวด 4 และ 

หมวด 6 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด�าเนินการ

หมวด 3 และ หมวด 5
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ภาพที่ 2.1-10 แนวทางการพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554

2552 2553 2554

1

3

5

6

2

4
หนวยงานใหบร�การ

• เนนความสำคัญกับผูรับบร�การ  โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธ�ภาพ

1

2

4

6

3

5
หนวยงานเช�งนโยบาย

• เนนความสำคัญของยุทธศาสตรและการนำไปปฏิบัติ  โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เปนระบบ

1

4

2

3

5

6
จังหวัด

• เนนความสำคัญของฐานขอมูลในการผลักดันยุทธศาสตรภายใตระบบการนำองคกรที่มีประสิทธ�ภาพ  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

1

5

3
6

2
Progressive

Level4
สถาบันอุดมศึกษา

• เนนความสำคัญของการกำหนดทิศทางองคกรที่ชัดเจน  และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเนนผูเร�ยนเปนศูนยกลาง

  • จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ด�าเนินการหมวด 1 และ หมวด 4 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ด�าเนินการหมวด 2 และ หมวด 3 และใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด�าเนนิการหมวด 5 และ หมวด 6

  • สถาบันอุดมศึกษา ด�าเนินการปีละ 

3 หมวด ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ด�าเนินการ

หมวด 1 หมวด 5 และ หมวด 6 และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ด�าเนินการหมวด 2 หมวด 3 และ หมวด 4

ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการ

ระดับกรมและจงัหวดั จะด�าเนนิการพฒันาองค์การตาม

เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัครบทัง้ 6 หมวด 

และต้องผ่านการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) 

จึงจะสามารถยกระดับไปสู่การพัฒนาองค์การในระดับ 

ทีส่งูขึน้ และเข้าสูก่ารสมคัรขอรบัรางวลัรายหมวดต่อไป  

ส�าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาได้มกีารรบัรองการผ่านเกณฑ์ 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานไปแล้ว  

มีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองฯ จ�านวน 4 แห่ง  

(จาก 12 แห่ง) ได้แก่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยั 

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเข้า

สู ่การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level: PL)  

ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ ไม ่ผ ่านการรับรองฯ  

ให้ด�าเนนิการพฒันาองค์การตามเกณฑ์ฯ ระดบัพืน้ฐาน

3) ข้อสังเกต

ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถานะระดับ 

การบริหารจัดการองค์การของส่วนราชการระดับกรม  

จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผลคะแนนรวม 

ใน 4 หมวด (ส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด)  

และ 6 หมวด (สถาบันอุดมศึกษา) ปรากฏดังภาพท่ี 

2.1-11 และ ภาพที่ 2.1-12
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ภาพที่ 2.1-12 แสดงคะแนนรายหัวขอของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

9.55

9.33 9.26

9.30
9.46 9.13

7.72

9.38

9.17

9.65 9.73 9.79
9.57 9.60 9.67

9.14

9.56 9.66

8.85

9.25

9.14

8.19

9.25
9.239.35

9.53

8.56

8.76
8.73

9.08

9.02

9.04

คะแนนรายหัวขอ

กรม

จังหวัด

สถาบันอุดมศึกษา

1.1 การนำองคการ
1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

หมวด 1  การนำองคกร
(136 กรม, 75 จังหวัด, 12 สถาบันอุดมศึกษา)

3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการฯ
3.2 การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ

หมวด 3  การใหความสำคัญกับผูรับบร�การ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

(47 กรม, 75 จังหวัด, 12 สถาบันอุดมศึกษา) 5.1 การสรางบรรยากาศการทำงาน ความผาสุก
 และความพึงพอใจแกบุคลากรฯ
5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูนำ

หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
(38 กรม, 12 สถาบันอุดมศึกษา)

2.1 การวางแผนยุทธศาสตร
2.2 การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนำไปปฏิบัติ

หมวด 2  การวางแผนเช�งยุทธศาสตร
 (79 กรม, 75 จังหวัด, 12 สถาบันอุดมศึกษา)

4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลฯ
4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู

หมวด 4  การวัด การว�เคราะหและการจัดการความรู
(54 กรม, 75 จังหวัด, 12 สถาบันอุดมศึกษา)

6.1 การออกแบบกระบวนการ
6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ
(95 กรม, 12 สถาบันอุดมศึกษา)

 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2

10.00

9.50

9.00

8.50

8.00

7.50

7.00

6.50

6.00

5.50

5.00

ภาพที่ 2.1-11 แสดงคะแนนรายหมวดของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

9.58 9.41 9.61
9.05

8.66
9.24 8.93

คะแนนรายหมวดของกรม

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7
 (136 กรม) (79 กรม) (47 กรม) (54 กรม) (38 กรม) (95 กรม) (137 กรม)

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

9.44 9.28 9.29
8.55

9.41 9.76 9.29

คะแนนรายหมวดของสถาบันอุดมศึกษา (12 แหง)

หมวด 1 การนำองคกร หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 3 การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

9.44

8.66 8.91
9.03

8.52

คะแนนรายหมวดของจังหวัด (75 จังหวัด)

 หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3  หมวด 4 หมวด 7

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
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ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

ภาพรวมการบริหารจัดการของส่วนราชการ

ระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา พบว่า 

การพัฒนาองค์การอยู ่ในระดับดี สะท้อนถึงผลการ

ด�าเนินการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ในหมวด 

ท่ีได้ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งพบว่า

ส่วนราชการสามารถรักษา “ระบบ” การบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายหมวด

สามารถสะท้อนผลการด�าเนินการได้ ดังนี้

หมวด 1 การน�าองค์การ เป็นหมวดที่ทั้งส่วน

ราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

สามารถด�าเนินการได้เป็นอย่างดี โดยผู้บริหารให้ความ

ส�าคัญกับการก�าหนดทิศทางองค์การและการสื่อสาร 

ถ่ายทอดทิศทางไปยังบุคลากรภายในได้อย่างทั่วถึง  

มกีารสร้างบรรยากาศและเป็นตวัอย่างทีด่ ี(Role Model) 

เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความผูกพันภายใน

องค์การได้ในระดับที่ดี ทั้งนี้ ประเด็นที่ส่วนราชการ 

ยงัให้ความส�าคญัไม่มากนกั คอื เรือ่งการก�าหนดตวัช้ีวัด

ท่ีส�าคัญและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อทบทวน

ผลการด�าเนินงาน

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ เป็นหมวด

ที่ส่วนราชการระดับกรม และสถาบันอุดมศึกษามีระดับ

การบริหารจัดการอยู่ในระดับดี แต่ในระดับจังหวัดยัง

เป็นหมวดทีด่�าเนนิการได้ในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะ

เรื่องการจัดท�าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

พบว่า แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะ

หรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก เป็นประเด็นที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถก�าหนดแผนและการด�าเนินการ

ได้อย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเพราะมีข้อจ�ากัดด้านบุคลากร

ทีม่กีารโยกย้าย ทัง้นีป้ระเดน็ทีท่ัง้ส่วนราชการระดบักรม 

จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษายังด�าเนินการได้ไม่ดีนัก  

คือ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู ่

หน่วยงานและระดับบุคคล การจดัท�าข้อตกลงการปฏบิตังิาน  

ยังไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงใน 

ระดับกรมและสถาบันอดุมศกึษา ยงัไม่สามารถด�าเนนิการ 

ได้ครอบคลุมไปถึงระดับบุคคล ส�าหรับจังหวัดพบว่า 

ยงัขาดความชดัเจนตัง้แต่การก�าหนดแผนทีย่ทุธศาสตร์

ของจังหวัดที่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าประสงค์ของจังหวัด ซึง่อาจต้องเน้นการแลกเปล่ียน 

เรียนรู ้กระบวนการจัดท�ากับหน่วยงานที่สามารถ 

ด�าเนินการได้ดี 

หมวด 3 การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี พบว่า ส่วนราชการระดบักรม จงัหวดั

และสถาบันอุดมศึกษา ให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี โดยตระหนักถึง 

การจ�าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เพือ่ให้บรกิารได้อย่างครอบคลมุและตอบสนองความต้องการ 

ความคาดหวงั มกีารสร้างความสมัพนัธ์กบัเครอืข่ายและ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังขาด 

การทบทวนระบบการจดัการข้อร้องเรยีน / ข้อเสนอแนะ /  

ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

ส�าหรับจังหวัด ส่วนใหญ่มีการส�ารวจความพึงพอใจ

และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้ พบว่า เป็นหมวดที่ส่วนราชการระดับกรมและ

จังหวัดมีการด�าเนินการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

สะท้อนให้เห็นว่าส่วนราชการเริ่มมีความเข้าใจถึง

ความส�าคัญของการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

และการน�าไปใช้เพื่อตอบสนองต่อการด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์และพันธกิจ ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษา

มีการด�าเนินการได้ดีในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุง 

ระบบฐานข้อมลูด้านนกัศกึษา บคุลากร หลกัสตูร การเงิน 

อุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต  

และมีการจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานท�าของ

บัณฑิตให้ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็น

ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�าคัญมากขึ้น คือ  

การจดัท�าระบบฐานข้อมลูทีช่่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 

ตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตั ิและทบทวนฐานข้อมลู 

เพือ่สนบัสนนุการปฏิบัตงิานตามกระบวนงานทีส่ร้างคณุค่า  

ทัง้นีป้ระเดน็ทีส่ามารถด�าเนนิการได้ดอีย่างต่อเนือ่ง คอื 

การจัดการความรู้
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ภาพที่ 2.1-13 แสดงคะแนนหมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

การดำเนินการของกรม

ของจังหวัด*

ของสถาบันอุดมศึกษา**

แผนบร�หารความเสี่ยง

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

การเปดขอมูลขาวสาร

กระบวนการที่ปรับปรุง

การกำกับดูแลองคการที่ดี

10

8

6

4

8

การบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

การจัดการความรู

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็น

หมวดท่ีส่วนราชการระดับกรม และสถาบันอุดมศึกษา

ด�าเนนิการได้ในระดบัด ี(ยงัไม่มผีลของจงัหวดั เน่ืองจาก

จังหวัดด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) และ

แนวโน้มการด�าเนินการไม่ต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก 

โดยพบว่า การด�าเนินการของส่วนราชการระดับกรม

ยังมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง คือ เรื่องแผนการสร้าง

ความก้าวหน้า ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด

ท�าแผนการสร้างความผาสุกและน�าไปสู่การปฏิบัติได้

เป็นอย่างดี 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เป็นหมวดที่

ส่วนราชการระดบักรม และสถาบนัอดุมศกึษา ด�าเนนิการ 

ได้ในระดับดีมาก (ยังไม่มีผลของจังหวัด เนื่องจาก

จงัหวดัด�าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) อย่างไร

ก็ตาม ส่วนราชการควรให้ความส�าคัญกับการจัดการ

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นส่วนส�าคัญ

ที่สุดของการด�าเนินการ เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะ

ที่มีคุณค่าให้กับประชาชนผู้รับบริการ

หมวด 7 ผลลัพธ์การด�าเนินการ ส่วนราชการ

ระดับกรมมีผลความส�าเร็จของการบูรณาการข้อมูล

สถิติภาครัฐ (StatXchange) อยู่ในระดับที่สูงสุด และมี 

ผลส�าเรจ็ของการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารอยูใ่นระดบัต�า่สดุ  

ในขณะที่ส่วนราชการระดับจังหวัดมีผลความส�าเร็จ

ของฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สูงสุด และ

มีผลด้านการจัดการความรู้อยู่ในระดับต�่าสุด ส�าหรับ

สถาบันอุดมศึกษา มีผลความส�าเร็จของโดยมีคะแนน

ร้อยละของบคุลากรที่ได้รบัการพฒันาขีดสมรรถนะตาม

แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรหรือแผนพัฒนา

บุคลากร และจ�านวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง

ให้ผลการด�าเนนิการดข้ึีนมากทีสุ่ด ในขณะทีม่ผีลส�าเรจ็

ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัของเป้าหมายของโครงการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่าสุด
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4) จุดเด่น :

 4.1) การผลักดันการยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการผ่านตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยส่วนราชการ

ระดับกรม และจังหวัด มีน�้าหนักร้อยละ 20 และสถาบัน

อุดมศึกษา น�้าหนักร้อยละ 30 นอกจากนี้กรอบการ

ประเมนิองค์การทีน่�ามาใช้ครอบคลมุการบรหิารจัดการ

ทุกด้าน ท�าให้ส่วนราชการและผู้บริหารตระหนักและ 

ตื่นตัวในการพัฒนาองค์การมากยิ่งขึ้น

 4.2) ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือส�าคัญของการ

บริหารงาน โดยเน้นการบูรณาการตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง

กับการพัฒนาองค์การน�ามาผนวกเข้ากับตัวช้ีวัดนี้  

รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการด�าเนินการเพื่อท�าให้ 

การบรหิารจดัการมรีะบบ (Approach) น�าไปใช้อย่างทัว่ถงึ  

(Deployment) เกดิการเรยีนรู ้(Learning) และบรูณาการ 

เชื่อมโยงสอดคล้องกัน (Integration)

5) ข้อควรปรับปรุง :

 5.1) ส่วนราชการเห็นว่าการด�าเนนิการ 

ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครฐัมปีระโยชน์อย่างมากและควรด�าเนนิการต่อเนือ่ง  

แต่ต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้มากขึ้น เช่น 

การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การถ่ายทอด 

ตัวชี้วัดระดับองค์การสู ่ระดับบุคคล และการจัดการ 

สารสนเทศ เป ็นเครื่องมือการจัดการสมัยใหม ่  

ซึง่ส่วนราชการมบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจ เกีย่วกบั 

หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในวงจ�ากัด หรือม ี

ความเข้าใจแต่ไม่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้

 5.2) ส่วนราชการมอบหมายผูร้บัผดิชอบ 

หรือทีมงานไม่เหมาะสมและมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่

หรอืเปล่ียนผูร้บัผดิชอบ รวมทัง้ ไม่มรีะบบการถ่ายทอด

หรือถ่ายโอนงานที่ดีเพียงพอ ท�าให้ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่

เสมอ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความ

รู้จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง

 (5.3) ส่วนราชการควรให้ความส�าคัญ

กับการวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้

ข้อมูลสารสนเทศมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 

ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการน�าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงควรลงมาร่วม

ตดิตามและให้ความส�าคญักบัการใช้ประโยชน์จากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า ผลการด�าเนินการ

ในการพฒันาองค์การทัง้ส่วนราชการระดบักรม จังหวดั 

และสถาบันอุดมศึกษาได้น�าเทคนิคบริหารจัดการ 

สมยัใหม่มาใช้เพือ่ให้ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

รวมทัง้ผูบ้รหิารตระหนกัและตืน่ตวัในการพฒันาองค์การ 

อย่างเป็นระบบมากยิง่ข้ึน สามารถยกระดบัคณุภาพการ 

บรหิารจัดการได้เป็นอย่างด ีแม้ในหมวดที่ได้ด�าเนนิการ 

ไปแล้ว แต่ยังสามารถรักษาระบบการบริหารจัดการ 

ได้อย่างต่อเนือ่ง และมจุีดเด่นสามารถด�าเนนิการได้อย่างด ี

ในด้านการจัดการกระบวนการและการให้ความส�าคัญ

กบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี รวมทัง้การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล (กรณีสถาบันอุดมศึกษา) ซึ่งส่งผลให้

ผลลัพธ์การด�าเนนิการในมติด้ิานประสิทธผิลอยู่ในระดบั 

ที่ดีด้วย แต่ยังมีจุดอ่อนในด้านการวัด การวิเคราะห์ 

และการจัดการความรู ้ ซ่ึงในภาพรวมอยู ่ในระดับดี  

แต่ในบางประเดน็ยงัไม่สามารถแสดงผลการด�าเนนิการ

ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
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102 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.1-14 รอยละของประชาชน ขาราชการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จำแนกตามการรับรูการพัฒนาระบบราชการ
 และตามปงบประมาณ

ป 2551

ป 2552

ป 2553
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2.1.4 ความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการพัฒนาระบบราชการ 
ในภาพรวม

จากการส�ารวจการรับรู้ การเข้าใจ และความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 ใน 4 ประเด็นหลัก คือ การตอบสนอง 

ทนัต่อการเปลีย่นแปลง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  การพฒันาขีดสมรรถนะขององค์การ และการเสรมิสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีผลการส�ารวจที่ส�าคัญดังนี้

1. การรับรู้การพัฒนาระบบราชการ

ผลการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างที่มีทั้งประชาชน 

ข้าราชการ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี จ�านวนรวม 22,954 คน  

พบว่า โดยรวมแล้วร้อยละของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้สามกลุ่ม 

ท่ีรับรู ้การพัฒนาระบบราชการ เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2551  

มีสัดส่วนการรับรู้การพัฒนาระบบราชการในแต่ละปี

ใกล้เคียงกัน และหากเปรียบเทียบการรับรู้การพัฒนา

ระบบราชการในระหว่างกลุ่มแล้ว พบว่าร้อยละของ 

กลุม่ข้าราชการมีการรบัรูก้ารพฒันาระบบราชการสูงสุด

มาโดยล�าดับ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รับรู้ร้อยละ 

94.5 พ.ศ. 2552 รับรู้ ร้อยละ 92.8 และปี พ.ศ. 2551 

รับรู้ ร้อยละ 91.1 รองลงมาคือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รับรู้ร้อยละ 92.4 พ.ศ. 2552 

รับรู้ ร้อยละ 90.0 และปี พ.ศ. 2551 รับรู้ ร้อยละ 87.4 

ในขณะทีก่ลุ่มประชาชนมรีะดบัการรบัรูก้ารพฒันาระบบ 

ราชการน้อยที่สุด โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รับรู ้

ร้อยละ 39.9 พ.ศ. 2552 รับรู ้ ร้อยละ 44.3 และ 

ปี พ.ศ. 2551 รับรู้ ร้อยละ 44.4 ทั้งนี้กลุ่มข้าราชการ

และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังมีการรับรู้การพัฒนา

ระบบราชการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  

ในขณะที่กลุ ่มประชาชนกลับมีการรับรู ้ไปในทิศทาง 

ตรงกนัข้ามในระดบัทีแ่ตกต่างกนัเล็กน้อยอย่างต่อเนือ่ง 

เช่นเดียวกัน ทั้งนี้มีค่าเฉล่ียร้อยละของประชาชน 

ข้าราชการ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีม่กีารรบัรูก้ารพฒันา 

ระบบราชการในแต่ละปีงบประมาณ อยูท่ี ่ ร้อยละ 75.6  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ร ้อยละ 75.7 ในปี  

พ.ศ. 2552 และที่ร ้อยละ 74.3 ในปี พ.ศ. 2551  

(ภาพที่ 2.1-14)
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ภาพที่ 2.1-15 รอยละของประชาชน ขาราชการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จำแนกตามความเขาใจการพัฒนาระบบราชการ
 และตามปงบประมาณ

ป 2551

ป 2552

ป 2553

 รวม ประชาชน ขาราชการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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2. การเข้าใจการพัฒนาระบบราชการ

จากการเปรยีบเทยีบความเข้าใจเกีย่วกบัวิธกีาร

หรือประโยชน์ของการพัฒนาระบบราชการในประเด็น

ย่อยของ 4 ประเด็นหลัก ของแต่ละกลุ่ม ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 กับ พ.ศ. 2551 

พบว่า ร้อยละของแต่ละกลุ่มที่รับรู ้การพัฒนาระบบ

ราชการมีการเปลีย่นแปลงเพงีเล็กน้อย โดยร้อยละของ

ข้าราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหรือประโยชน์

ของการพัฒนาระบบราชการสูงสุด คือ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 เข้าใจร้อยละ 97.5 พ.ศ. 2552 เข้าใจ 

ร้อยละ 95.9 และ พ.ศ. 2551 เข้าใจร้อยละ 96.1 รองลงมา 

เป็นกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เข้าใจร้อยละ 97.1 พ.ศ. 2552 เข้าใจ ร้อยละ 96.1 และ 

ปี พ.ศ. 2551 เข้าใจ ร้อยละ 96.2 ส่วนกลุ่มประชาชนนัน้ 

พบว่า มีร้อยละของผู้ที่เข้าใจการพัฒนาระบบราชการ 

ต�่ากว่าสองกลุ่มดังกล่าวเล็กน้อย และมีแนวโน้มร้อยละ 

ลดลงในเล็กน้อยโดยล�าดับทุกปี คือ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 เข้าใจ ร้อยละ 84.8 พ.ศ. 2552 เข้าใจ  

ร้อยละ 85.2 และปี 2551เข้าใจ ร้อยละ 87.6 ทั้งนี้ 

มีค่าเฉล่ียร้อยละของประชาชน ข้าราชการ และผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหรือประโยชน์

ของการพฒันาระบบราชการในแต่ละปีงบประมาณ ดงันี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ร้อยละ 93.1 พ.ศ. 2552  

ร้อยละ 92.4 และ พ.ศ. 2551 ร้อยละ 93.3 (ภาพที ่2.1-15)

3. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ

เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ

ราชการ โดยการเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2551 พบว่า กลุ่มผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสยีมคีวามพงึพอใจมากกว่าอกีสองกลุ่ม คอื  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มคีวามพงึพอใจ ร้อยละ 87.6 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีความพึงพอใจ ร้อยละ  

84.6 และปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 86.9 รองลงมาเป็นกลุ่ม 

ข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 83 พ.ศ. 2552 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.7  

และปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 87.1 ส่วนประชาชนนัน้ พบว่า  

มคีวามพงึพอใจการพฒันาระบบราชการต�า่กว่าสองกลุม่ 

ดงักล่าวเล็กน้อย คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มคีวาม 

พึงพอใจ ร้อยละ 76.9 พ.ศ. 2552 มีความพึงพอใจ  

ร้อยละ 79.1 และปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 73.5 ทัง้นีม้ค่ีาเฉลีย่

ร้อยละของประชาชน ข้าราชการ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการในแต่ละ

ปีงบประมาณ ดงันี ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ร้อยละ 82.5  

พ.ศ. 2552 ร้อยละ 81.8 และ พ.ศ. 2551 ร้อยละ 82.5 

(ภาพที่ 2.1-16)



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

104 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.1-16 รอยละของประชาชน ขาราชการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จำแนกตามความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบราชการ
 และตามปงบประมาณ

ป 2551

ป 2552

ป 2553

 รวม ประชาชน ขาราชการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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85
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65

ส�าหรบัคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจ เม่ือเปรยีบเทยีบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 กบั พ.ศ. 2551  
ของทัง้สามกลุม่แล้ว จากหลกัเกณฑ์การให้คะแนนช่วง  
4.21 - 5.00 คะแนนพอใจมากทีส่ดุ ช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน 
พอใจมาก ช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน พอใจปานกลาง  
ช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน พอใจน้อย และช่วง 1.00 - 1.80  
คะแนน พอใจน้อยทีส่ดุ พบว่า กลุม่ประชาชนมคีะแนนเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ ปี พ.ศ. 2553 ลดลงกว่า 2 ปีก่อน โดยมี
คะแนนเฉลีย่ ปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
เป็น 3.29 3.31 และ 3.28 ตามล�าดับ ส่วนข้าราชการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ปี พ.ศ. 2553 สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ปีพ.ศ. 2552  
แต่คะแนนเฉลีย่ต�า่กว่าปี พ.ศ. 2551 ทัง้ 2 กลุม่ โดยปรากฎ 
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีดังนี้ ข้าราชการ ปี พ.ศ. 2553 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.48 พ.ศ. 2552 มีคะแนนเฉลี่ย 3.46  
ส่วนปี พ.ศ. 2551 มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ปี พ.ศ. 2553 มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 พ.ศ. 2552  
มคีะแนนเฉล่ีย 3.55 ส่วนปี พ.ศ. 2551 มคีะแนนเฉล่ีย 3.59  
(ตารางที่ 2.1-6)

เมื่อประเมินความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ของ 
ทั้งสามกลุ่ม ได้เท่ากับ 3.44 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก

ตารางที่ 2.1-6 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการของประชาชน ข้าราชการ  
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�าแนกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553

กลุ่มเป้าหมาย
คะแนนเฉลี่ย

2551 2552 2553

ประชาชน 3.28 3.31 3.29

ข้าราชการ 3.57 3.46 3.48

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.59 3.55 3.58

รวมเฉลี่ย 3.48 3.44 3.45

4. การน�าแนวทางการพัฒนาระบบราชการไปปฏิบัติ (เฉพาะกลุ่มข้าราชการ)

ในการพัฒนาระบบราชการนั้น ข้าราชการ เป็นก�าลังหลักในการน�าแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
ไปปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. และผู้บริหารก�าหนดขึ้น ซึ่งผลการส�ารวจการน�าแนวทาง 
การพัฒนาระบบราชการไปปฏบิตั ิระหว่าง ปีงบประมาณพ.ศ. 2551 - 2553 พบว่า จ�านวนข้าราชการ ทีน่�าแนวทาง 
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ภาพที่ 2.1-17 จำนวนและรอยละของขาราชการ จำแนกตามการนำแนวทางการพัฒนาระบบราชการไปปฏิบัติ
 ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553

ป 2551

ป 2552

ป 2553

 ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
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65

ข้ำรำชกำรที่คนไทยอยำกได้

ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

การพัฒนาระบบราชการไปปฏิบัติได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี กล่าวคือ ร้อยละของข้าราชการท่ีน�า
แนวทางการพัฒนาระบบราชการไปปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2551 มีค่าคะแนน
ร้อยละ 82.6 80.0 และ 69.6 ตามล�าดับ (ภาพที่ 2.1-17)

5. ข้อเสนอแนะ

การรบัรู ้การเข้าใจ และความพงึพอใจของประชาชน  
ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการ โดยรวมเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับ พอใจมาก  
(ช่วง 3.41 -  4.20 คะแนน) มีข้อสงัเกตว่า กลุม่ประชาชน 
ยงัมกีารรบัรูก้ารพฒันาระบบราชการน้อยกว่าร้อยละ 50  
หากจะเพิ่มร้อยละของประชาชนในการรับรู้การพัฒนา 
ระบบราชการ ควรจะต้องสือ่ถงึประชาชนโดยผ่านโทรทศัน์  
หรือหนังสือพิมพ์ ซ่ึงพบจากการส�ารวจว่า ประชาชน
รับรู้การพัฒนาระบบราชการผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อ
หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 69.0 และร้อยละ 48.5 ตามล�าดับ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประชาชน 
ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อเสนอแนะ  
จากความคิดเห็นประมาณร้อยละ 15.27 15.88 และ  
27.61 ตามล�าดับ หรือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 19.59 ว่า  
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการให้หลากหลาย และอยากเหน็ข้าราชการท�างาน 
ในลักษณะ ซือ่สัตย์ สุจรติ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ตรงต่อเวลา
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2.2 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย

2.2.1 การยกระดบัการให้บรกิารและการท�างาน
ของส่วนราชการ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง
และความต้องการของประชาชน

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุน 

ส่วนราชการพฒันาการบรกิารประชาชนให้มปีระสทิธภิาพ 

และคณุภาพยิง่ขึน้อย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2553 ได้ยกระดับคุณภาพการให้

บริการประชาชน ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1. การมอบอ�านาจ ตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการมอบอ�านาจ พ.ศ. 2550 ได้ส่งเสรมิสนบัสนนุ

ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งที่มีอ�านาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือ

ด�าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ

ค�าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ได้มอบ

อ�านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ

ราชการหรือการด�าเนินการอื่นใด ตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งใด หรือมติของคณะ

รัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให้แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นปฏิบัติ

ราชการแทนท�าให้สามารถอ�านวยความสะดวกและ

สนองความต้องการของประชาชน เพื่อความคุ้มค่า 

ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

น�าไปสูก่ารกระจายอ�านาจการตดัสนิใจและความรบัผดิชอบ 

ที่เหมาะสม และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลา

ในการใช้อ�านาจ รวมทั้งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  มากเกินความจ�าเป็น 

2. การลดเวลาและกิจกรรมในการท�างาน 

ด้วยการก�าหนดให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ เป็นเป้าหมายภาคบังคับตามค�ารับรองการ

ปฏิบตัริาชการ ได้มุง่เน้นให้ส่วนราชการพฒันาคณุภาพ

การให้บริการในกระบวนงานหลักของหน่วยงานให้ 

สามารถสนองต่อความต้องการของผู ้รับบริการได ้

ตามระยะเวลามาตรฐานที่ส ่วนราชการก�าหนดไว้  

โดยส�านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

การจัดท�าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ (Benchmarking) เพื่อสนับสนุนการยกระดับ

คุณภาพการบริการให้สูงยิ่งขึ้น

ผลที่เกิดขึ้น ส่วนราชการได้ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ 

30 - 50 และขยายผลให้ครบทุกกระบวนงานตามมติ

คณะรัฐมนตรีได้ใน ปี พ.ศ. 2550 จากนั้น ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้เพิ่มความเข้มข้นโดยก�าหนดให้วัด “ระดับ

ความส�าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน�้าหนักในการรักษา 

มาตรฐานระยะเวลาการให ้บริการ” เพื่อกระตุ ้น 

ส่วนราชการให้เพิม่ความเอาใจใส่ต่อการปรบัปรงุบรกิาร 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 8 ปี นับแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง 

พ.ศ. 2553 ผลปรากฎว่าส่วนราชการมีการด�าเนินการ

ปรับปรุงบริการต่อเนื่องและมีหลายส่วนราชการได้

รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ส�านักงาน 

ก.พ.ร. จัดขึ้นจ�านวนมาก (ตารางที่ 2.2-1)
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ตารางที่ 2.2-1 ส่วนราชการพัฒนาการให้บริการและได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 
  ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 
เสนอ รับรางวัล

หน่วยงาน กระบวนการ หน่วยงาน กระบวนการ

2546 50* 169 19 25

2547 48 285 7 16

2548 62 250 12 21

2549 68 250 7 11

2550 53 133 31 46

2551 69 172 47 61

2552 61 162 45 79

2553 109 302 63 106

รวม 1,664 กระบวนงาน 428 กระบวนงาน

*	หน่วยงานที่มีการปรับลดกระบวนงานตามเกณฑ์ของ	ก.พ.ร.	

1. การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชน 

1.1 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการที่เกินจ�าเป็น

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก�าหนด

แนวทางให้ส่วนราชการต้องปฏบิตัริาชการเพือ่ประโยชน์

สุขของประชาชน และแนวทางการปฎิบัติราชการหนึ่ง

ที่มีผลอันส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชนให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น คือ  

การลดขัน้ตอนการปฏบัิติราชการท่ีเกนิจ�าเป็น ประกอบ

กบัมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ 30 - 50 และขยายผล

ให้ครบทุกกระบวนงานในปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุก 

ส่วนราชการปรบัปรงุกระบวนการท�างานโดยการลดข้ันตอน 

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และก�าหนดให้เป็น 

ตวัชีว้ดัตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการเพือ่ให้การบรกิาร 

ประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งข้ึน และเป็น

ไปตามพระราชกฤษฎีกาและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

ที่ได้ยกระดับเป้าหมายประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

การบรกิารภาครฐัไปสู่การบรกิารทีม่มีาตรฐานเทยีบเท่า 

ระดับสากล เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของประชาชน 

โดยเครื่องมือหนึ่งที่ส�าคัญที่สนับสนุนให ้

การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารภาครฐัประสบผลส�าเรจ็  

คือ การมอบอ�านาจ ดังนั้น จึงได้มีการออกพระราช

กฤษฎกีาว่าด้วยการมอบอ�านาจ พ.ศ. 2550 เพือ่ส่งเสรมิ  

สนับสนุนให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งที่มีอ�านาจหน้าที่ที่จะ 

พึงปฏิบัติหรือด�าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรือค�าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน 

เรือ่งใด ได้มอบอ�านาจในการส่ัง การอนญุาต การอนมุตัิ  

การปฏบิตัริาชการหรอืการด�าเนนิการอืน่ใดตามกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งใด หรือมติของ 

คณะรฐัมนตรีในเรือ่งนัน้ ให้แก่ผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่ปฏิบตัิ 

ราชการแทน ท�าให้สามารถอ�านวยความสะดวกและ
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108 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สนองความต้องการของประชาชน เพื่อความคุ้มค่า 

ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

น�าไปสูก่ารกระจายอ�านาจการตดัสนิใจ และความรบัผดิชอบ 

ที่เหมาะสม และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลา 

ในการใช้อ�านาจ รวมทั้งไม่ต้องผ่านการพิจารณา 

ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  มากเกินความจ�าเป็น  

ซึ่ งพระราชกฤษฎีกาดังกล ่าว จะช ่วยสนับสนุน 

การยกระดับคุณภาพการบริการให้สูงยิ่งขึ้น

1.2 การพัฒนาศูนย์บริการร่วม / เคาน์เตอร์

บริการประชาชน ซึ่ง ก.พ.ร. ได้ก�าหนดให้ “ระดับความ

ส�าเร็จของการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม” เป็น

ตัวชี้วัดภาคบังคับในทุกกระทรวง กรม และจังหวัด มา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ได้

ก�าหนดให้วัด “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์

บรกิารร่วม หรอืเคาน์เตอร์บรกิารประชาชน” เพือ่รกัษา

มาตรฐานการให้บริการ และประชาชนได้รับประโยชน์

สูงสุดจากศูนย์บริการร่วม ท�าให้มีการต้ัง ศูนย์บริการ

ร่วมหรือ Services Link: SL ในแหล่งชุมชนหรือในย่าน

การค้า และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government 

Counter Service: GCS) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่

ประชาชน ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2551 มีศูนย์บริการร่วม 

102 แห่ง และเคาน์เตอร์บริการประชาชน 17 แห่ง และ

มศีนูย์บรกิารร่วมที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานฯ 19 แห่ง 

เคาน์เตอร์บริการประชาชน 9 แห่ง โดยศูนย์บริการร่วม 

4 แห่ง และ เคาน์เตอร์บริการประชาชน 2 แห่ง ได้รับ

รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วมและรางวัลมาตรฐาน

เคาน์เตอร์บริการประชาชนตามล�าดับ ในปี พ.ศ. 2552 

มีศูนย์บริการร่วม 94 แห่ง และเคาน์เตอร์บริการ

ประชาชน 19 แห่ง โดยมีศูนย์บริการร่วมที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานฯ 12 แห่ง เคาน์เตอร์บริการประชาชน 

5 แห่ง โดยศูนย์บริการร่วม 3 แห่ง และเคาน์เตอร์

บริการประชาชน 3 แห่ง ได้รับรางวัลมาตรฐาน 

ศูนย์บริการร่วมและรางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการ 

ประชาชนตามล�าดบั และในปี พ.ศ. 2553 มศีนูย์บรกิารร่วม  

100 แห่ง และเคาน์เตอร์บริการประชาชน 19 แห่ง  

รวม 119 แห่ง (ตารางที่ 2.2-2)

ตารางที่ 2.2-2 ศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

รายการ ศูนย์บริการร่วม (แห่ง) เคาน์เตอร์บริการฯ (แห่ง) รวม (แห่ง) 

จังหวัด 71 18 89

กระทรวง 29 1 30

รวม 100 19 119

ทั้งนี้ มีศูนย์บริการร่วมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ 13 แห่ง เคาน์เตอร์บริการประชาชน 7 แห่ง  

โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตดินแดง และเขตคลองเตย (รวม 2 ศูนย์) 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลงังาน (1 ศนูย์) และศนูย์บรกิารร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก (1 ศนูย์) ได้รบัรางวลั

ชมเชยด้านการบรหิารจดัการ และเคาน์เตอร์บรกิารประชาชนจังหวัดกาญจนบรุ ีได้รบัรางวัลดเีด่นด้านการส่งเสรมิ

ภาพลักษณ์ และเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดล�าปาง ได้รับรางวัลชมเชยด้านการบริหารจัดการ 
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ภาพที่ 2.2 - 1 นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 
 และรางวัลมาตราฐานศูนย์บริการร่วม และเคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2553

1.3 การมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน

1) ประเภทรางวัลคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน ในการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน (ภาพที่ 2.2-1) เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็น

ก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีการพัฒนา

หรอืปรบัปรงุคณุภาพการให้บรกิารประชาชน ในปี พ.ศ. 

2553 มี 4 ประเภทรางวัล3 ประกอบด้วย

 (1) รางวัลรายกระบวนงาน เป็นรางวัลที่

พิจารณาจากผลการด�าเนินการรายกระบวนงานในหนึ่ง

หน่วยบริการ โดยเน้นกระบวนงานหลักที่ส�าคัญหรือ

เป็นกระบวนงานหลกัทีส่่งผลกระทบต่อการเพิม่ขดีความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม

 (2) รางวลัภาพรวมกระบวนงาน เป็นรางวัล

ที่พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการด�าเนินการในกระบวน

งานนั้น ๆ  ในทุกหน่วยบริการ ทั้งในส่วนกลาง และส่วน

ภูมิภาค โดยส่วนกลาง ให้กรมเป็นผู้เสนอขอรับการ

ประเมิน

 (3) รางวัลกระบวนงานที่มีความเช่ือมโยง

หลายส่วนราชการ เป็นรางวลัทีพ่จิารณาจากกระบวนงาน 

ทีม่ลัีกษณะการบรกิารทีต้่องผ่านการพจิารณาหลายส่วน

ราชการ และเป็นกระบวนงานทีม่ข้ัีนตอนการด�าเนนิการ 

ผ่านการพิจารณาอย่างน้อย 3 ส่วนราชการ โดยให ้

ส่วนราชการผู ้มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเป็นผู ้เสนอ 

ขอรับรางวัล

 (4) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ เป็น

รางวัล ทีพ่จิารณาจากผลการด�าเนนิการปรบัปรงุการให้

บรกิาร โดยน�านวัตกรรมมาใช้เพือ่เป็นการอ�านวยความ

สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้

ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2) ผลการด�าเนนิงานการพฒันาคณุภาพการให้ 

บริการประชาชน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชนในช่วงเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา ส่วนราชการที่มี

ความโดดเด่นในการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชน

ชนเป็นท่ีประจักษ์มีหลายหน่วยงาน เช่น กรมการ 

ขนส่งทางบก กรมท่ีดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

กรมสรรพากร กรมการกงสุล กรมศุลกากร เป็นต้น  

ในปี พ.ศ. 2553 มหีน่วยงานเข้าเสนอขอรบัการประเมนิ

กระบวนงานที่ได้พัฒนา เพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้

บริการประชาชน จ�านวนท้ังหมด 301 กระบวนงาน 

แยกเป็นส่วนที่กรมเสนอจ�านวน 141 กระบวนงาน 

จังหวัดเสนอ 104 กระบวนงาน สถาบนัอดุมศกึษาเสนอ 

จ�านวน 44 กระบวนงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

(เทศบาล) เสนอ 12 กระบวนงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยรวม

จากปี พ.ศ. 2552 จ�านวน 139 กระบวนงาน คิดเป็น

ร้อยละ 85.80 และมีกระบวนงานที่ได้รับรางวัลรวม  

106 กระบวนงาน แยกเป็นรางวัลดเีด่น 54 กระบวนงาน  

และรางวัลชมเชย 52 กระบวนงาน (ตารางที่ 2.2-3 

ตารางที่ 2.2-4 และตารางที่ 2.2-5)

3 "รางวลัคณุภาพการให้บรกิารประชาชน" ประจ�าปี พ.ศ. 2553 มรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์และแนวทางทีก่�าหนดในการขอรบัรางวลั แต่ละ
ประเภท ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th
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110 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.2-3 เปรียบเทียบจ�านวนหน่วยงาน และจ�านวนกระบวนงานที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ 
  ประชาชนระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553

ส่วนราชการ
จ�านวนหน่วยงานที่เสนอ จ�านวนกระบวนงานที่เสนอ

ปี 2552 ปี 2553 เพิ่มขึ้น(%) ปี 2552 ปี 2553 เพิ่มขึ้น(%)

กรม 14 43 29(207.14) 51 141 90(176.47)

จังหวัด 33 43 10(30.30) 81 104 24(29.63)

มหาวิทยาลัย 7 13 6(85.71) 21 44 23(109.52)

เทศบาล 7 10 32(42.85) 9 12 3(33.33)

รวม 61 109 48(78.69) 162 301 139(85.80)

ตารางที่ 2.2-4 จ�านวนกระบวนงานบริการที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  
  ประจ�าปี พ.ศ. 2553 แยกตามประเภทรางวัล

ส่วนราชการ รายกระบวนงาน ภาพรวม
กระบวนงาน

เช่ือมโยง 
กระบวนงาน 

หลายส่วนราชการ

นวัตกรรม 
การให้บริการ รวม

กรม 83 9 5 44 141

จังหวัด 59 0 3 42 104

สถาบันอุดมศึกษา 16 0 0 28 44

เทศบาล 8 0 0 4 12

รวม 166 9 8 118 301

ตารางที่ 2.2-5 จ�านวนกระบวนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2553

ส่วนราชการ
รายกระบวนงาน ภาพรวม

กระบวนงาน

กระบวนงานที่
เช่ือมโยงหลาย
ส่วนราชการ 

นวัตกรรมการ
ให้บริการ รวม

ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย

กรม 7 11 2 2 3  - 19 6 31 19

จังหวัด 6 17  -  -  -  - 4 5 10 22

มหาวิทยาลัย 4 5  -  -  -  - 4 4 8 9

เทศบาล 1 3  -  -  -  - 2 1 3 4

รวม 18 36 2 2 3  - 29 16 52 54
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3) พัฒนาการในการด�าเนินการเพื่อรับรางวัล

คุณภาพการให้บริการประชาชน

หน่วยงานทุกประเภทได้ตื่นตัวและให้ความ

ส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

พบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีหน่วยงานทั้งราชการบริหาร

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เสนอขอรับ

รางวัลฯ จ�านวน 109 หน่วยงาน รวมกระบวนงานที่

หน่วยงานต่าง ๆ  ดังกล่าวเสนอขอรับรางวัลฯจ�านวน 

301 กระบวนงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 63 

หน่วยงาน จาก 109 หน่วยงาน และกระบวนงานที่ได้

รบัรางวลัฯทกุประเภทรวมกนั จ�านวน 106 กระบวนงาน 

จากจ�านวนกระบวนงานที่เสนอ 301 กระบวนงาน และ

ยังพบอีกว่า หน่วยงานที่เสนอขอรับรางวัลฯ ส่วนใหญ่

จะเป็น “จังหวัด” อีกทั้งจ�านวน “เทศบาล” ที่เข้าร่วม 

เสนอผลงานก็มีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนขึ้นด้วยเช่นกัน  

และนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา จ�านวนกระบวนงาน 

ที่ ได ้รับรางวัลฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกหน่วยงาน  

ท้ังส่วนราชการ จงัหวดั สถาบนัอดุมศกึษา และเทศบาล 

นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษา และเทศบาล 

ท่ีได้พัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 

มีสถาบันอุดมศึกษา และเทศบาลเสนอขอรับรางวัล

คณุภาพการให้บรกิารประชาชน เฉลีย่ปีละ 15 หน่วยงาน  

และมกีระบวนงานทีห่น่วยงานดงักล่าวเสนอขอรบัรางวลั 

คณุภาพการให้บรกิารประชาชน รวม 131 กระบวนงาน 

หรือเฉลี่ยปีละ 32 กระบวนงาน

1.4 การน�าเทคโนโลยีมาปรบัใช้ในการให้บรกิาร 

(e-Services) ผลจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง

หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาระบบ

การบรหิารจดัการและระบบการให้บรกิารของหน่วยงาน 

ภาครฐัให้มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

ตามนโยบาย e-Government ของรัฐบาล เป็นการเพิ่ม

ช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 

และบริการของภาครัฐ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ   

ได้สะดวกรวดเร็ว ในทุกกระทรวง ทบวง กรม นับตั้งแต่

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ได้ด�าเนนิ 

โครงการพฒันารฐับาลอเิล็กทรกนกิส์ ท�าให้มกีารเช่ือมโยง 

เครอืข่ายส่ือสารภาครฐัไปยงักระทรวง กรม และจังหวดั

อย่างกว้างขวาง ในส่วนกลาง 247 หน่วยงาน และส่วน

ภูมภิาค 75 จังหวัด 210 หน่วยงาน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 25514

จากการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สารสนเทศร่วมกนั (Common Information Infrastructure) 

ท�าให้เกิดการพัฒนาเว็บไซต์ในแต่ละกระทรวง กรม 

จังหวัดและอ�าเภอ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของ

บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้วยระบบ Web Services  

รวมทัง้มกีารวางแผนพฒันาระบบการให้บรกิารอเิล็กทรอนกิส์ 

แบบเต็มรูปผ่าน Single Window อย่างต่อเนื่องท�าให้

การพัฒนาบริการรูปแบบต่าง ๆ  ขึ้นอีกมาก เช่น ศูนย์

บริการร่วม หรือ Service Link: SL ศูนย์ประสาน 

การบริการด้านการลงทุนหรือ One Start One Stop 

Investment Center: (OSOS) ศูนย์กลางบริการภาครัฐ  

(e-citizen) ตลอดจนเคาน์เตอร์บริการประชาชน หรือ 

Government Counter Services:GCS / One Stop  

Services ซึง่การให้บรกิารในลกัษณะของศนูย์บรกิารร่วม  

(SL) และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ดังกล่าว

สามารถโต้ตอบผ่านกระดานถามตอบ (Web Board) 

ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากการเปิดมิติใหม่ 

ในช่องทางบรกิารอเิล็กทรอนกิส์ภาครฐั ท�าให้ประชาชน

สามารถด�าเนนิธรุกรรมกบัส่วนราชการทัง้หมดได้อย่าง

สะดวกสบาย ไม่เสียเวลา และประหยดัค่าใช้จ่าย ภายใน

ที่เดียว (Single Point Service) ได้ที่ เว็บไซต์ของ 

ศนูย์กลางการบรกิารภาครฐั (e-citizen.go.th) นอกจากนี้ 

ในระดบัชุมชน ยงัมศีนูย์การเรยีนรูไ้อซทีชุีมชนทีเ่ช่ือมโยง 

ข้อมูลข่าวสารจากชุมชนสู ่สังคมโลก จากการจัด

ระบบบริการในลักษณะ e-Services แบบ One Stop 

Services ท�าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และ

บริการต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกระดับ ตลอด 

24 ช่ัวโมง เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและ 

4 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานประจ�าปี พ.ศ.2551 
http://www.mict.go.th/more_news.php?cid=12&filename=index 



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

112 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.2-2 ตัวอย่างช่องทางเข้าถึงภาครัฐหรือบริการของภาครัฐ

แจ้งเบาะแสจากประชาชน การตรวจสอบข้อมลูส่วนบคุคล  

ทัง้รายการข้อมลูประวตักิารทะเบยีนราษฎร์ บตัรประจ�าตวั  

ทะเบยีนทหาร หนงัสอืเดนิทาง ประกนัสงัคม สทิธเิลอืกตัง้  

รวมทั้งรับจด รับแจ้ง การเกิด การตาย ได้ทั้งในและ 

ต่างประเทศ ตลอดจนสามารถรายงานผลการด�าเนนิการ 

ตามโครงการ ออกรายงานสถิติ เชิงวิเคราะห์ ผลการ

ประชาคม ฯลฯ ได้ ซึ่งมีช่องทางเข้าถึงบริการของ 

หน่วยงานต่าง ๆ  โดยผ่านเวบ็ไซต์กระทรวง ซ่ึงเช่ือมต่อ

ลงไปถึงกรม กอง และหน่วยงานในสังกัด

ส่วนราชการในต่างประเทศทัง้สถานเอกอคัรราชทตู  

สถานกงสลุใหญ่ และสถานกงสลุกม็เีวบ็ไซต์ เป็นทางเชือ่ม 

ให้ประชาชนใช้เข้าถึงหน่วยงานของราชการไทย 

ในต่างประเทศได้ทั่วโลก เช่นเดียวกัน ด้วยเว็บไซต์ 

http://www.thaiembassy.org

นอกจากนี ้การบรกิารในระบบราชการด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีช่องทางที่จัดไว้เป็นการเฉพาะกลุ่ม 

ผู้รับบริการ หรือบริการเฉพาะทาง อีกหลายช่องทาง 

(ภาพที่ 2.2-2)
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1.5 การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน น�าไป 

สู่โลกยุคดิจิตอลที่ไร้ขีดจ�ากัดทางการแข่งขัน ท�าให้

ทุกประเทศต้องพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

ประเทศเพือ่ให้สามารถด�ารงอยู่ในเวทโีลกได้อย่างมัน่คง 

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย ในด้านการ 

ประกอบธุรกิจจึงเป็นเรื่องส�าคัญ อันจะไปสู่การลงทุน

ในประเทศที่มากขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น เกิดผลด ี

ต่อการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และท�าให้เศรษฐกิจ

ของประเทศเจรญิเตบิโตไปอย่างมัน่คง และจากรายงาน 

ผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ  

(Doing Business) ของธนาคารโลก ซ่ึงเป็นการจัดอนัดบั 

ประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของหน่วยงานของรฐัในประเทศ 

ต่าง ๆ  ทั่วโลก ในกระบวนการประกอบธุรกิจ ปัจจุบัน

การศึกษาของธนาคารโลก จะมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัด จ�านวน 

9 ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง 

การจดทะเบยีนทรพัย์สนิ การได้รบัสนิเชือ่ การคุม้ครอง 

ผูล้งทนุ การช�าระภาษ ีการค้าระหว่างประเทศ การบงัคบั 

ให้เป็นไปตามข้อตกลง และการปิดกิจการ (ลดด้านการ 

จ้างงานลงไป 1 ด้าน) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และได้มีการ 

ด�าเนินการมาจนทุกวันนี้ โดยผลการจัดอันดับประเทศ 

ไทยมอีนัดบัดขีึน้อย่างต่อเนือ่งทกุปี และในปี พ.ศ. 2553  

(ค.ศ. 2010) อยู่อันดับที่ 12 จาก 183 ประเทศ

โดยท่ีรายงานดังกล่าวมีการเผยแพร่ไปทั่วโลก  

และเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ส�าคัญที่นักลงทุนน�ามาใช ้

ในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ดังนั้น  

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ด�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องปรบัปรงุบรกิาร

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้

ประสบผลส�าเร็จ รวมทั้ง ธนาคารโลกด้วย ซึ่งผลการ

ด�าเนินการมีหลายหน่วยงานท่ีปรับปรุงบริการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ที่ส�าคัญอาทิเช่น 

กรมศุลกากร ปรับระบบพิธีการศุลกากรเป็น

ระบบพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (e-Customs)  

ซึ่งท�าให้กระบวนการในการน�าสินค้าเข้าและส่งออก

มีความรวดเร็ว และสามารถลดภาระให้แก่ผู้ประกอบ

การได้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กรมสรรพากร 

ส�านกังานประกนัสังคม และกรมสวัสดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน ได้ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการให้บริการการ

เริม่ต้นธรุกจิเพือ่ให้ผูป้ระกอบธรุกจิสามารถตดิต่อขอรบั

บริการได้ในจุดเดียว โดยการสร้างระบบเทคโนโลยี

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสามารถให้บริการได้

เบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว (Single Point) ซึง่ในปี พ.ศ. 2554 

จะพัฒนาไปสู่ระบบการใช้แบบฟอร์มเดียวกัน (Single 

Form) การใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกัน (Single 

Document) และระบบเลขทะเบียนเดียวกัน (Single 

Number) ต่อไป

กรมที่ดินได้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

จดทะเบียนทรัพย์สิน โดยสามารถให้บริการประชาชน

ได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ประเทศกลุ่มความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (เอเปค) ได้ให้ความส�าคัญ

กับรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของ

ธนาคารโลกด้วย โดยตั้งเป้าหมายในการปรับปรุง

บรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก  

ให้มีความรวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น และค่าใช้จ่ายถูกลด 

ร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2554 และร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2558 

ใน 5 ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ และการขออนุญาต

ก่อสร้าง การได้รับสินเชื่อ การค้าระหว่างประเทศ  

และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง โดยส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศด�าเนินการ

ศึกษาประเทศที่สามารถให้บริการได้เป็นเลิศ และการ

ศึกษาเพื่อก�าหนดตัวช้ีวัดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการปรบัปรงุบรกิารให้ประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ของกรอบเอเปคต่อไป
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2. การยกระดบัการให้บรกิารประชาชนในราชการ 

บริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 การพัฒนาระบบการให้บริการ ณ จุด

บริการเดียว

การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  พัฒนา

คุณภาพการให้บริการประชาชน ในลักษณะศูนย์บริการ

ร่วม และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government 

Counter Service: GCS) ทีส่ามารถให้บรกิารประชาชน

ในหลาย ๆ  งานบริการได้ ณ จุดบริการเดียว (one stop 

services) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานของ

ส่วนราชการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ในการมาขอรับบริการจากรัฐที่ได้ก�าหนดไว้ในพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมกับส่งเสริม และ

สนับสนุนให้ระดับจังหวัดจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ

เคาน์เตอร์บริการประชาชนอย่างน้อย 1 แห่ง และ

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 ทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนย์บริการ

ร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชนแล้ว และจากการ 

ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการติดตามประเมินผล 

เพ่ือให้การรบัรองและมอบรางวลัมาตรฐานศนูย์บรกิารร่วม / 

เคาน์เตอร์บริการประชาชนแก่หน่วยงานที่พัฒนา 

ศนูย์บรกิารร่วม และเคาน์เตอร์บรกิารประชาชนได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปรากฎว่าในปี  

พ.ศ. 2553 มศูีนย์บรกิารร่วมทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานฯ  

10 แห่ง เป็นศูนย์บริการร่วมในพื้นที่ (ภูมิภาค) 1 แห่ง 

และราชการส่วนกลาง 9 แห่ง และเคาน์เตอร์บริการ

ประชาชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ 3 แห่ง เป็น 

เคาน์เตอร์บรกิารประชาชนในพืน้ที ่(ภมูภิาค) ทัง้ 3 แห่ง

2.2 ระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว 

(Single Window Service) 

โครงการน�าระบบการให้บรกิารรปูแบบหน้าต่างเดีย่ว  

(Single Window Service) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาการส่งมอบบริการประชาชนระดับ

อ�าเภอและท้องถิน่ ทีส่�านกังาน ก.พ.ร. จดัท�าขึน้โดยความ

ร่วมมอืของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ 

ระดับจังหวัด อ�าเภอ และท้องถิ่น ด้วยการพัฒนา

โปรแกรมการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว (Single 

Window Service) ขึ้น จ�านวน 5 ระบบ เพื่อลดขั้นตอน

การด�าเนนิงานของเจ้าหน้าที ่และอ�านวยความสะดวกให้

กับประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

มาใช้ในการให้บรกิารประชาชน และเป็นหน่วยงานสาธติ

การเรียนรู้ระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเด่ียว  

(Single Window Service)

อนึ่ง งานบริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว (Single 

Window Service) เป็นการส่งมอบบรกิาร ณ ส�านกังาน 

(In - person Service) รูปแบบหนึ่งที่สามารถให้บริการ

อย่างหลากหลายผ่านช่องทางบริการเพียงจุดเดียว 

(Multi - Transaction into a “Single Window”) โดย

เป็นการรวมงานบริการของหลายหน่วยงานทุกระดับ

แบบบรูณาการ (Integrated Services) ไว้ทีร่ะบบบรกิาร

หน้าต่างเดี่ยว และให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบส่งมอบบริการให้แก่ประชาชนแต่เพียง

หน่วยงานเดียว (ภาพที่ 2.2-3) โดยการส่งมอบบริการ

แบบหน้าต่างเดี่ยวนั้น จะช่วยประมวลผลและเชื่อมต่อ 

ข้อมลูทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิการบรกิารระหว่างหน่วยงาน  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อภาครัฐในฐานะ 

ผู้ให้บริการ ที่จะสามารถลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน  

ลดต้นทุน รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรลง และต่อภาค

ประชาชน และภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้รับบริการ ที่จะเข้าถึง 

บริการต่าง ๆ  ของภาครัฐได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น 

โดยผ่านจุดบรกิารเดยีว ลดภาระในการกรอกแบบฟอร์ม 

และค�าขอต่าง ๆ  และลดต้นทุนในการเข้าถึงบริการ

เพราะใช้เวลาในการรอคอยน้อยลง
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ภาพที่ 2.2-3 แนวคิดของการสงมอบบริการแบบหนาตางเดี่ยวสำหรับการบริการภาครัฐ

สำนักงานเขต / ที่วาการอำเภอ

 กรมสรรพากร

  การไฟฟา

   การประปา

  สำนักงานประกันสังคม

 สถานีตำรวจทองที่

กรมสรรพสามิต

กระทรวงพาณิชย

ระบบการสงมอบ
บร�การแบบ

หนาตางเดี่ยว
(Single Window)

สงเอกสาร
เพียงครั้งเดียว ณ จ�ดเดียว

การแจงผลและสถานะการใหบร�การ
จากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ

เลือก จัดเร�ยงลำดับ กรองขอมูล
และสงไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในลำดับที่เหมาะสม และสงผลและสถานะ
ของการบร�การกลับไปใหประชาชน

ในปี พ.ศ. 2553 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้น�าระบบ

งานบริการในรูปแบบหน้าต่างเด่ียวมาน�าร่องใช้ในการ

ให้บรกิาร ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างจงัหวดัและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และใน

ระดับเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาล

นครนครราชสมีา เทศบาลนครระยอง และเทศบาลนคร 

สงขลา รวม 5 หน่วยงาน เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการส่งมอบ 

บริการประชาชนระดับจังหวัดและท้องถิ่น อย่างไรก็ดี 

การให้บรกิารผ่านระบบการส่งมอบบรกิารหน้าต่างเดีย่ว 

เป็นโครงการใหม่ที่ยังต้องมีระยะเวลาการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนาหน่วยงานน�าร่องให้

เป็นศูนย์สาธิตการเรียนรู้ระบบการให้บริการรูปแบบ

หน้าต่างเดี่ยว (Single Window Service) ขึ้นที่จังหวัด

อุดรธานี และเทศบาลนครสงขลา รวม 2 แห่ง (ตารางที่  

2.2-6) เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมให้กบัหน่วยงาน 

บริการทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่นให้สามารถน�า

ระบบงานบริการดังกล่าวไปใช้ให้บริการประชาชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 2.2-6: โปรแกรมระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยวที่ใช้ติดตั้ง ณ หน่วยงานน�าร่อง ทั้ง 5 แห่ง 

หน่วยงาน งานบริการที่น�าระบบฯ ไปติดตั้งใช้งาน

จังหวัด เคาน์เตอร์บริการประชาชน
จังหวัดอุดรธานี

www.udonthani.go.th

• งานบรกิารขึน้ทะเบยีนคนหางาน ว่างงาน และจดัหางานส�าหรบัผูพ้กิาร

ท้องถิ่น เทศบาลนครอุดรธานี www.udoncity.go.th

• งานบริการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

• งานบริการการช่าง

• งานบริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

• งานบริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่

เทศบาลนครนครราชสีมา www.koratcity.net

• งานบริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

เทศบาลนครระยอง www.rayongcity.net

• งานบริการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

• งานบริการการช่าง

• งานบริการขึน้ทะเบยีนคนหางาน ว่างงาน และจดัหางานส�าหรบัผูพ้กิาร

• งานบริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
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3. การยกระดบัคณุภาพการบรกิารสู่มาตรฐาน

ระดับโลก โดยการส่งเสริม สนับสนุนส่วนราชการให้ได้

รับรางวลั United Nations Public Service Awards ของ

องค์การสหประชาชาต ิเพือ่ให้คณุภาพการบรกิารภาครฐั 

ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากล และเป็นการเผยแพร่ผลงาน

ของหน่วยงานภาครฐัไทยในเวทโีลก ส�านกังาน ก.พ.ร. 

ได้สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

คุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐาน 

ศนูย์บรกิารร่วม / เคาน์เตอร์บรกิารประชาชน เสนอผลงาน 

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล United Nations  

Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ5 

ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่หน่วยงานของประเทศสมาชิก 

ทีด่�าเนนิการให้บรกิารสาธารณะด้วยความเป็นมอือาชีพ  

มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 โดยมี 

หน่วยงานภาครฐัไทยได้รบัรางวลัดงักล่าวแล้ว  2 หน่วยงาน  

คือ ในปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศ (Finalist) สาขา Improving the delivery  

of public services และ ในปี พ.ศ. 2552 โรงพยาบาล 

มหาราชนครเชยีงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (The Winner) ในสาขา 

เดียวกัน ส�าหรับใน ปี พ.ศ. 2553 มีหน่วยงาน 

ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล จ�านวน  

16 หน่วยงาน โดยผ่านการพจิารณารอบแรก 9 หน่วยงาน  

ผ่านรอบสอง 6 หน่วยงาน 

2.2.2 การปรบัรปูแบบการท�างานให้มีลักษณะ 

เชงิบรูณาการ เกดิการแสวงความร่วมมอืและสร้างเครอืข่าย 

กบัฝ่ายต่าง ๆ  รวมทัง้เปิดให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม

1. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการแข่งขัน

ในการจัดบริการสาธารณะและการเปิดให้หน่วยงาน / 

องค์กรในภาคส่วนอื่นสามารถเสนอตัวเข้ามาให้บริการ

สาธารณะของรัฐ

 1.1  พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534  

มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคให้ชัดเจนข้ึนและสามารถบริหารราชการ

แบบบูรณาการได้ดียิ่งขึ้น และนโยบายรัฐบาลที่แถลง

ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ก�าหนดว่า  

รัฐบาลจะจัดระบบการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนา

ประเทศ พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ควบคูไ่ปกบัการปรบัปรงุรปูแบบและวธิกีารท�างาน เพือ่ให้ 

การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอืน่ เพือ่ให้การ

จัดท�าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึง 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน”

 1.2  จากการทีภ่าคเอกชนเริม่มคีวามเข้มแขง็ 

และเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังตัวอย่างในภาคสังคม 

เช่น นับแต่มีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 

ภาคเอกชนได้เพิม่บทบาทในภารกจิด้านการศกึษาตัง้แต่

ระดับอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษามากขึ้น แม้บทบาท 

การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเพิ่มขึ้นเพียง

ร้อยละ 12 รับนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน จ�านวน 

888,513 คน ในปีการศกึษา พ.ศ. 2545 เป็นรบันกัเรยีน

จ�านวน 985,933 คน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2551 แต่ใน 

ระดบัมธัยมศกึษาทัง้ตอนต้นและตอนปลาย ภาคเอกชน 

ได้ขยายบทบาทเข้าไปมากเกือบหนึ่งเท่าตัว กล่าวคือ 

จากการรับนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน จ�านวน 

395,155 คน ในปีการศกึษา พ.ศ. 2545 เป็นรบันกัเรยีน

5 รางวลั United Nations Public Service Awards เป็นรางวลัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประชาชาต ิ(Economic 
and Social Council - ECOSOC) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่ด�าเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยรางวัล 
UN Public Service Awards 2011 ม ี5 สาขา คอื ได้แก่ สาขาการป้องกนัและต่อต้านการคอร์รปัชัน่ในการบรกิารสาธารณะ (Preventing 
and combating corruption in the public service) สาขาการพฒันาการให้บรกิารประชาชน (Improving the delivery of public services) 
สาขาการส่งเสรมิ สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบายผ่านกลไกด้านนวตักรรม (Fostering participation in 
policy-making decisions through innovative mechanisms) สาขาการเสรมิสร้างการจดัการความรูใ้นภาครฐั (Advancing knowledge 
management in government) และสาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการให้บริการสาธารณะ (Promoting gender responsive 
delivery of public services)
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จ�านวน 752,650 คน ในปีการศกึษา พ.ศ. 25516 ส�าหรบั

งานด้านสาธารณสุขก็ได้ขยายบทบาทในภาคเอกชน 

ในรูปของสถานพยาบาล ทั้งที่รับและไม่รับผู้ป่วยไว้

ค้างคืน ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งส้ิน

กว่า 37,322 แห่ง โดยอยู่ในส่วนกลาง 8,035 แห่ง 

และส่วนภูมิภาค 29,287 แห่ง (ตารางที่ 2.2-7) ท�าให้

มีงานด้านการก�ากับและสนับสนุนการบริการสุขภาพ

เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอันเป็นที่มาของการ 

จัดตั้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อรองรับบทบาท 

ดงักล่าวใน ปี พ.ศ. 2546 ส่วนการถ่ายโอนภารกจิภาครฐั 

ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการ

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ

ข้ันตอนกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

พ.ศ. 2542 ได้ประกาศแผนก�าหนดขัน้ตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่าง 

ต่อเนื่อง การขยายบทบาทภาคเอกชนและองค์กร

ปกครองท้องถิ่นในการบริการสาธารณะ ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการ

ในงานบริการ ทั้งในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ทีจ่ะต้องเน้นบทบาทในก�าหนดทศิทาง การส่งเสรมิและ

สนบัสนนุให้ภาคส่วนอืน่ในการท�าบรกิารแทนให้ได้ตาม

มาตรฐาน ภายใต้การก�ากับตรวจสอบของกระทรวง 

ทบวง กรม 

ตารางที่ 2.2-7 สถานพยาบาลเอกชนประเภทรับและไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

สถิติสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ทั่วประเทศ  
แยกตามลักษณะสถานพยาบาล ประจ�าปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลักษณะคลินิก กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค รวม

คลินิกเวชกรรม 1,902 5,123 7,025

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 206 1,555 1,761

คลินิกทันตกรรม 1,272 2,079 3,351

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 2 32 34

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 21 4,249 4,270

คลินิกกายภาพบ�าบัด 62 112 174

คลินิกเทคนิคการแพทย์ 60 308 368

คลินิกการแพทย์แผนไทย 309 329 638

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 31 26 57

สหคลินิก 87 156 243

คลินิกทันตกรรมชั้นสอง 13 28 41

คลินิกการผดุงครรภ์ ชั้นสอง 5 536 541

รวมทั้งหมด 3,970 14,533 18,503

  

6 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Complied by: Statistical data bank and Information Dissemination Division,  
Nation Statistical Offical
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ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

ภาพที่ 2.2-4 งานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) หนึ่งในกระบวนงานบริการออกใบอนุญาตใช้รถ ของกรมการขนส่งทางบก  
 กระทรวงคมนาคม ที่ภาคเอกชนเข้าร่วมบริการ

สถิติสถานพยาบาลเอกชน ทั่วประเทศ ประจ�าปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สถานพยาบาล
โรงพยาบาล / สถานพยาบาล คลินิก 

(แห่ง) รวมทั้งหมด
แห่ง จ�านวนเตียง

กรุงเทพมหานคร 95 13,512 3,970 4,065

ส่วนภูมิภาค 221 19,360 14,533 14,754

รวม 316 32,872 18,503 18,819

หมายเหตุ - โรงพยาบาล / สถานพยาบาล เป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

 - ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 9 ธันวาคม 2553 โดยส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ซึ่งหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะมิได้

พ้นไปจากความรับผิดชอบเพียงแต่บทบาทเท่านั้นที่

เปลี่ยนไป เช่น งานการศึกษาและงานรักษาพยาบาล  

ดังได้กล่าวแล้ว ส่วนงานบริการสาธารณะที่ไม่อาจ

ถ่ายโอนหรือมอบให้ภาคส่วนอื่นรับไปด�าเนินการ  

ส่วนราชการได้ทบทวนกระบวนงาน และปรับปรุง

กระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนการท�างานให้เหลือเท่าที่ 

จ�าเป็น ท�าให้มีการน�าเอาบางขั้นตอนในกระบวนงาน

ไปให้ภาคเอกชนด�าเนินการได้อีกบางส่วน ส่งผล 

ให ้ เกิดแนวคิดในการสร ้างนวัตกรรมการบริการ 

สาธารณะขึ้นในหน่วยงานราชการ และมีการขยายผล

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น การออกใบอนุญาต 

ให้ใช้รถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวง

คมนาคม (ภาพที่  2.2-4) หรือการออกหนังสือ 

เดินทาง ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

เป็นต้น

นอกจากนีง้านสนบัสนนุการท�างานของส่วนราชการบางประเภท เช่น งานท�าความสะอาด งานจดัยานพาหนะ  

งานรักษาความปลอดภัยในราชการ ก็ได้ให้ภาคเอกชนเข้ามารับบทบาทแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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1.3 ในปี พ.ศ. 2553 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้

ด�าเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อก�าหนดขอบเขต อ�านาจ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการจัดระบบความสัมพันธ์

ระหว่างระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนเหมาะสมต่อการพัฒนา

ประเทศ และเพือ่พฒันากรอบแนวทางและเครือ่งมอืทาง

เทคนคิในการให้ภาคส่วนอืน่มส่ีวนร่วมในการให้บรกิาร

สาธารณะ ได้ศึกษากรณีตัวอย่างจากการด�าเนินงาน 

ของ ประเทศอังกฤษ ประเทศฟินแลนด์ และประเทศ

ออสเตรเลีย เพื่อน�าแนวทางและเครื่องมือทางเทคนิค 

พร้อมท้ังข้อดีและข้อเสยีมาประยกุต์เพือ่พฒันารปูแบบ  

กระบวนการ และเครื่องมือทางเทคนิคที่เหมาะสมต่อ 

ประเทศไทย เพือ่ให้ภาคส่วนอืน่ โดยเฉพาะภาคเอกชน  

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะที่เป็น

บทบาทภารกิจของภาครฐัเดมิ (ราชการบรหิารส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ให้เกิดการสนับสนุน

เชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน ไม่เกิดการซ�้าซ้อน

เมื่อพัฒนากรอบแนวทางและเครื่องมือทาง 

เทคนิคในการส่งเสรมิให้ภาคส่วนอืน่มส่ีวนร่วมในการให้

บรกิารสาธารณะทีป่ระกอบไปด้วย รปูแบบ กระบวนการ 

และเครื่องมือทางเทคนิคที่เหมาะสมต่อประเทศไทย 

จากประสบการณ์ของต่างประเทศแล้ว ส�านกังาน ก.พ.ร. 

จะได้น�ากรอบแนวทางและเครื่องมือทางเทคนิคใน

การส่งเสริมให้ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมในการให้บริการ

สาธารณะมาทดลองวเิคราะห์ตวัอย่างจรงิอย่างน้อย 1 แห่ง 

อย่างไรกด็ ีในบางลกัษณะภารกจิ เช่น การศกึษา 

ของชาติ ได้มีการก�าหนดเป้าหมายเชิงนโยบายที่จะ

ให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่นทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษามากขึ้น 

โดยจะเพิ่มสัดส่วนอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างภาคเอกชน

ต่อรัฐ เป็น 35:65 ภายในปี 25597 นั่นหมายถึง ในปี 

พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถลดบทบาท

การจัดการศึกษาลงได้ถึง ร้อยละ 18 ในการนี้จะส่งผล

ให้บางบทบาทอาจจะต้องเปล่ียนไป เช่น บทบาทจัดการ

ศึกษาจะเปลี่ยนไปเป็นบทบาทการส่งเสริมสนับสนุน 

การจัดการศึกษาของภาคเอกชน จ�านวนครู จ�านวน

สถานศกึษาในกระทรวงศกึษาบางส่วนต้องลดลง เป็นต้น 

นอกจากนี ้ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิการตามมต ิค.ร.ม. 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ให้ลดบทบาท

ในกระบวนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน จ�านวน 93 งาน ภายใน ปี พ.ศ. 2555 

โดยแบ่งการด�าเนินการเป็น 3 ระยะ (ระยะแรกตั้งแต่ 

เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง กันยายน พ.ศ. 2554 ระยะ 

ที่สอง ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง กันยายน พ.ศ. 2555 

ระยะที่สาม ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)

2. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

2.1 ในปี พ.ศ. 2553 ส�านักงาน ก.พ.ร.  

ได้ด�าเนินการผลักดันให้ส่วนราชการ จังหวัด ได้ใช้การ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริม กระตุ้น  

ผลกัดนัให้หน่วยงานภาครฐัสร้างระบบทีเ่ปิดให้ประชาชน 

และภาคส่วนต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องเข้ามาร่วมในขัน้ตอนการ

บริหารราชการต่าง ๆ  ตั้งแต่ร่วมกระบวนการตัดสินใจ  

การด�าเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบ

บริหารในรูปแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ การปรับ

วิธีการท�างาน สร้างวัฒนธรรมการท�างาน ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างองค์กร การออกกฎ ระเบยีบและนโยบายของ

หน่วยงานที่เอ้ือต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

และแสดงให ้ เห็นถึงเจตนารมณ์ของภาครัฐที่จะ 

บริหารราชการที่ท�างานร่วมกับภาคประชาชน ร่วมรับ

ผลประโยชน์และร่วมรบัผดิชอบในการออกกฎ ระเบยีบ

และให้บริการสาธารณะในเรื่องต่าง ๆ  ทั้งนี้ ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิโครงการขบัเคล่ือนการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยใน

ปีงบประมาณ 2553 ทีผ่่านมา ได้พฒันาหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินการด�าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการมอบรางวัลความเป็นเลิศ 

7 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553
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ด้านการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วมให้กบัจงัหวัด ซึง่

ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกบั สถาบันพระปกเกล้าในการ

ประเมนิผลการด�าเนนิการของจงัหวดัทีม่กีารเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

พบว่ามีจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว และได้เสนอ 

ขอเข้ารับรางวัลเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2552  

กับ ปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รางวัลที่ 

มอบให้จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี และระดับชมเชย

2.2 การศึกษาการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารราชการ โดยความร่วมมือ

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ศึกษา 3 หน่วยงาน 

ได้แก่ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการท่องเทีย่วและ

กฬีา และกระทรวงอตุสาหกรรม เพือ่ค้นหารปูแบบและ

แนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจน

ศึกษาปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการ

ด�าเนินงาน อันจะน�าไปสู่การน�าไปประยุกต์ใช้ก�าหนด 

กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมี 

ส่วนร่วมไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวได้ 

มีการสรุปบทเรียนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ทั้ง 3 หน่วยงาน คือ

1) รูปแบบและการด�าเนนิกจิกรรมการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนในภารกิจด้านสาธารณสุข ภารกิจย่อย

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

2) รูปแบบและการด�าเนนิกจิกรรมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในภารกิจด้านการท่องเที่ยว ภารกิจย่อย

ด้านการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว

และแหล่งท่องเที่ยว 

3) รปูแบบและการด�าเนนิกจิกรรมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในภารกิจด้านการจัดการธรรมาภิบาล 

และสิ่งแวดล้อม ภารกิจย่อยด้านการจัดการมลพิษ

อุตสาหกรรม ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นการพัฒนาองค์

ความรู้ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในสังคม

ไทย และได้มีการถอดบทเรียนกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณ ี

ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารราชการ 

แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

2.3 การขยายฐานเครือข่ายการมีส่วนร่วมจาก

ภาคประชาชนไปสู่ภาคเอกชนและเครือข่ายธนาคาร 

คลังสมอง ส�านักงาน ก.พ.ร. มีการส่งเสริมศักยภาพ

และความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งเป็นการ

พัฒนาจากภายนอกภาคราชการ (Outside in) โดย

พัฒนาแนวทางการจัดการเครือข่าย เพื่อสร้างความรู ้

ความเข้าใจและความเข้มแข็งให้กับสมาชิกเครือข่าย

การมส่ีวนร่วมภาคประชาชนในการพฒันาระบบราชการ

ให้มีความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมและท�างาน

ร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งจะท�าให้

เกิดการท�างานเช่ือมโยงกันอย่างยั่งยืน โดยมีการจัด

กจิกรรมระหว่างสมาชกิเครอืข่ายฯ และภาคส่วนต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษา มีการ 

พัฒนาช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร และเชื่อมโยง 

การท�างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

และสนับสนุนให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 

ในการพัฒนาระบบราชการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ   

ทีเ่กีย่วข้อง โดยขยายฐานสมาชิกเครอืข่ายให้ครอบคลมุ

ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคเอกชน (สภาหอการค้า  

สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคาร) เครือข่าย 

ธนาคารคลังสมอง ฯลฯ สร้างปฏิสัมพันธ์ของเครือข่าย

โดยการจดัประชมุ / สมัมนา เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ  

รบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ รวมทัง้แลกเปล่ียน 

เรยีนรูร่้วมกนัใน  4 ภูมภิาค ได้แก่ ภาคเหนอื ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ (ภาพที่ 2.2-5) 

ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 285 คน รวมทั้งมีการจัดช่องทาง 

ในการเข้าถึงและการเข้าร่วมด�าเนินการพัฒนาระบบ

ราชการ และร ่วมกิจกรรมกับส�านักงาน ก.พ.ร. 

โดยการเปิดช่องทางการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ของ

ส�านักงาน ก.พ.ร. และวารสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

ภาคประชาชนในการพฒันาระบบราชการ ซึง่ในอนาคต 

จะได้จัดท�าเว็บไซต์ “เครือข่ายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ” ต่อไป



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

122 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.2-5 การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
 รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละภูมิภาค

ต้นแบบที่ดี: กรณีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว: โครงการพัฒนาพื้นที ่

ประสบภัยจากอุบัติภัยสึนามิ จังหวัดพังงา นับเป็นต้นแบบที่ดี (Best practice) ของการบริหารราชการที่

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมอยู่ในระดบัความร่วมมอื และระดบัการเสรมิอ�านาจประชาชน โดยม ี

กลุ่มเป้าหมายในการเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ 4 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ หน่วยงานราชการอื่น ๆ  ประชาชนทั่วไป 

องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธรุกจิ และอืน่ ๆ  เช่น การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยซึง่เป็นหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ 

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ คือ สนับสนุนการสร้างองค์ประกอบของการท่องเที่ยวขึ้นใหม่

หลังจากเหตุการณ์สึนามิ สร้างความรู้ ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จัดตั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน โดยการมีส่วนร่วมของคนในระดับชาติ ระดับจังหวัด และท้องถิ่น เข้าถึงการ

ปลูกจิตส�านึกให้กับคนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะ 

ท�าให้โครงการด้านการท่องเทีย่วได้รบัการด�าเนนิการ และประชาสัมพนัธ์แนวคดิขององค์การการท่องเทีย่ว

โลกด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสามารถเกื้อหนุนกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางความ 

หลากหลายทางชีววิทยา
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของโครงการ ประกอบด้วย

(1) บทบาทของสถาบนัคนีนัแห่งเอเซีย8 ในฐานะหน่วยประสานงาน ซ่ึงได้รบัความไว้เนือ้เช่ือใจของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมจากพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถาบัน 

คนีนัแห่งเอเซยีมกีารด�าเนนิการในโครงการอืน่ในพืน้ทีม่าก่อนหน้า ได้คลุกคลีกบัประชาชน ร่วมเผชิญปัญหา 

เคยีงข้างประชาชน และท�าให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  เหน็ถงึประโยชน์จากการด�าเนนิงานของสถาบนั

คีนัน 

(2) ความตระหนักในประเด็นการพัฒนา หรือปัญหาที่เผชิญ ด้วยพื้นที่ของโครงการเป็นพื้นที่ที่

เกิดภัยพิบัติสึนามิมาก่อน ท�าให้ช่องว่างของกลุ่มต่าง ๆ  ในพื้นที่หายไป ประกอบกับการต้องเผชิญปัญหา

เดียวกัน และมีความต้องการในการฟื้นฟูร่วมกัน ซึ่งถือเป็นความตระหนักในประเด็นการพัฒนาร่วมกัน 

ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

(3) ผูน้�ามอี�านาจในการตดัสนิใจในพืน้ที ่และเป็นผูน้�าที่ได้รบัการยอมรบันบัถอืของคนในกลุ่มต่าง ๆ   

ในพื้นที่

(4) การเลอืกรปูแบบการสือ่สารและเทคนคิการมส่ีวนร่วมทีเ่หมาะกบัลกัษณะชมุชน การประชมุที่

ไม่เป็นทางการท�าให้ได้ความคิดเห็น ข้อมูล และแนวทางในการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติที่ 

ไม่เป็นทางการ ผู้น�าการประชมุมีบุคลกิลกัษณะทีเ่ป็นกนัเอง เข้าถงึได้ง่าย และมทีกัษะในการระดมความคดิ 

และสามารถสร้างบรรยากาศที่ดี ใช้สถานที่ที่เรียบง่าย เช่น ลานชุมชน ศาลาประชาคม เป็นต้น

(5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพลังร่วมขับเคลื่อน โดยหน่วยงานภาครัฐไม่มีบทบาทในโครงการหลัก 

หากแต่เป็นผู้สนับสนุนในโครงการต่อยอด

(6) ความส�าคญัของการสร้างความรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานบนพืน้ฐานของข้อมลู มกีระบวนการศกึษา

ช่องว่างของความรูข้องหน่วยงานต่าง ๆ  ภาคส่วนอืน่ ๆ  และประชาชนในพืน้ทีท่ีเ่ข้ามาเกีย่วข้องในโครงการ 

เพื่อการปรับฐานความเข้าใจให้ตรงกันก่อนน้ัน ช่วยท�าให้ทิศทางการด�าเนินการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ  

อีกทั้งกระบวนการนี้ท�าให้ชุมชนรู้สึกถึงความเอาใจใส่ของผู้ด�าเนินการและสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง 

ของโครงการว่าการด�าเนินการนั้นเป็นไปเพื่อพื้นที่นั้น ๆ  อย่างแท้จริง

(7) ขนาดของโครงการย่อยและจ�านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการที่มีขนาดเล็กและมีตัวแสดง 

ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวนน้อย จะสามารถด�าเนินการและประสบความส�าเร็จมากกว่าโครงการ 

ขนาดใหญ่ที่มีผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมาก

8 สถาบันคีนันแห่งเอเชีย เป็นมูลนิธิเอกชนอิสระที่ไม่แสวงหาผลก�าไร ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยได้รับเงินสนับสนุนบริจาคจากกองทุน
การกุศล วิลเลียม อาร์. คีนัน จูเนียร์ (เมื่อครั้งกรมวิเทศสหการ ส�านักนายกรัฐมนตรี) และ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐ (ยูเสด)
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3. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารพื้นที่

3.1 ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้เสนอต่อ ก.น.จ. 

และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง

กลุม่จงัหวดัและก�าหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศนูย์ปฏบิตักิารของ

กลุ่มจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อจัดท�า

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

อันเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

พื้นที่ และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและสร้าง

การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  รวมทั้งสนับสนุน 

การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

(ก.ธ.จ.) ให้สามารถสอดส่องและเสนอแนะการปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เกิดความโปร่งใสรับผิดชอบ  

ส่งผลให้ ก.พ.ร. ได้เน้นมิติของการปรับบทบาทภาครัฐ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ภาครัฐมีบทบาท 

ที่เหมาะสมและชัดเจน ทั้งราชการส่วนกลางที่ประกอบ

ด้วยกระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชน และหน่วยงาน 

ภาครัฐรูปแบบอื่น ที่เน้นความส�าเร็จตามหน้าที่ของ

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ประกอบด้วย

จังหวัด อ�าเภอ ซึ่งน�างบประมาณและทรัพยากรของ

กระทรวง ทบวง กรมไปด�าเนนิการในพืน้ที ่ซึง่มรีาชการ

บริหารส่วนท้องถิ่นซ้อนทับอยู ่พื้นที่เดียวกัน การ

ปรับปรุงความสัมพันธ์ให้มีบทบาทที่ชัดเจนเหมาะสม 

จะน�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ภายในภาครัฐ และ

ระหว่างภาครฐักบัภาคส่วนอืน่ในสงัคม ให้มคีวามร่วมมอื 

ในการพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่นของตนเอง ภาครัฐไม่อาจ

ละเลยบทบาททีแ่ท้จรงิของตน แต่ต้องปรบับทบาทใหม่ 

แยกชัดเจนระหว่างบทบาทผู้ซื้อบริการ กับบทบาท 

ผู้จัดหาหรือท�าบริการ ในลักษณะบางส่วนอาจร่วมกับ 

ภาคส่วนอืน่ บางส่วนมอบให้ภาคส่วนอืน่รบัไปด�าเนนิการ  

โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและค�านึงถึงความคุ้มค่าใน

การด�าเนินการภารกิจ เช่น งานบางลักษณะอาจให้ 

อปท.ด�าเนนิการแทนจังหวัดหรอือ�าเภอ เป็นต้น รวมทัง้ 

การสร้างเครื่องมือหรือวิธีการสนับสนุนให้ภาคส่วนอื่น 

ในสังคม เช่น องค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ

เอกชน ให้สามารถเข้ามาจัดท�าบริการสาธารณะแทน

ภาครัฐ การด�าเนินการดังกล่าวจะท�าให้เกิดความรู้สึก

เป็นเจ้าของให้กับภาคส่วนต่าง ๆ  ของแต่ละพื้นที่  

การเช่ือมโยงและบรูณาการแผนพฒันาจังหวัดและแผน

พัฒนากลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนชุมชน 

ตลอดจนการบูรณาการงบประมาณระหว่างภาครัฐ  

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชา

สังคม จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ ก.พ.ร. มุ่งมั่นให้เกิดขึ้น 

ซ่ึงจะน�าไปสู่การถ่ายทรัพยากรจากส่วนกลางลงพื้นที่

และพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

พื้นที่อย่างยั่งยืนในอนาคต
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ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

ภาพที่ 2.2-6 นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) ประธานการประชุม พร้อมด้วย 
 รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายสนั่น ขจรประศาสน์)  
 ร่วมกันมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแก่ปลัดกระทรวง อธิบดี  
 และผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนผู้แทนหน่วยงายที่เกี่ยวข้องในการประชุม 
 เชิงปฏิบัติการ “ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ”  
 เม่ือวันท่ี 18-19 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 กรุงเทพมหานคร

3.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.น.จ.) ได้วางระบบบริหารราชการเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งต่อการบริหารพื้นที่ โดยจัดตั้งกลุ่ม

จงัหวดัและก�าหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศนูย์ปฏบิตักิารของกลุม่

จังหวัด เพื่อจัดท�าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผน

พัฒนากลุ่มจังหวัด อันเป็นการสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของพื้นที่ และให้จังหวัดเป็นหน่วยงาน

หลักในการประสานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

กับภาคส่วนต่าง ๆ  ได้เน้นการปรับบทบาทภาครัฐให้มี

ความเหมาะสมชัดเจนและสร้างความสัมพันธ์ภายใน

ภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่นในสังคมให้

มีความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่หรือท้องถิ่นของตน 

โดยพจิารณาถงึความคุม้ค่าในการด�าเนนิการ และสร้าง

เครือ่งมอืหรอืวิธกีารสนบัสนนุให้กลไกหรอืภาคส่วนอืน่

ในสงัคม เช่น องค์กรภาคประชาสงัคม ภาคธรุกจิเอกชน 

สามารถเข้ามาจัดท�าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ การ

ด�าเนินการดังกล่าวท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม การสร้าง 

ความรู้สกึเป็นเจ้าของให้กบัภาคส่วนต่าง ๆ  ของแต่ละพืน้ที่  

รวมทั้งการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาท้องถิ่น / 

แผนชมุชน ตลอดจนการบูรณาการงบประมาณระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และภาคประชาสงัคม ซ่ึงเป็นการผนกึก�าลงั สร้างความ

เข้มแข็งให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืนในอนาคต มีการจัดท�า 

แผนพัฒนาพร้อมแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของ

จังหวัดและกลุม่จังหวัด จนได้มกีารทบทวนแผนพฒันา 

และจดัท�าแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี มาแล้วรวม 3 ครัง้  

การด�าเนินการของจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดจะเน้น 

การร่วมคิดร่วมท�าเพื่อให้แผนและโครงการได้รับความ

เห็นชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมทั้งให้การด�าเนิน

กจิการของส่วนราชการและหน่วยงานอืน่ของรฐัทัง้ปวง

ที่กระท�าในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด  

โดยมีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหา  

โอกาสการพฒันาในเชงิพืน้ที ่ความต้องการของประชาชน 

ในพื้นที่ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของชาติ ข้อก�าหนดดังกล่าวจะส่งผลให้การผนึกก�าลัง 

ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ ลดความซ�า้ซ้อนของการใช้ 

งบประมาณแผ่นดิน และเกิดการระดมทรัพยากรหรือ

ประสานการลงทุนกับภาคเอกชน ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัดและแผน

พัฒนากลุ่มจังหวัด การก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

จะเป็นกระบวนการร่วมตัดสินใจของภาคส่วนต่าง ๆ   

ในพื้นที่ โดยจะพิจารณาจากทางเลือกยุทธศาสตร์ท่ีมี

ความส�าคัญที่สุด มาก�าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 

พร้อมกับร่วมก�าหนดกลยุทธ์และแนวทาง เป้าประสงค์ 

และตวัช้ีวัดของประเดน็ยทุธศาสตร์นัน้ ๆ  ทัง้นี ้ได้มกีาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัด 

และกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัต”ิ เมือ่วันที ่18 - 19 มกราคม 

2553 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (ภาพที่ 2.2-6)
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ภาพที่ 2.2-7 แสดงประเด็นยุทธศาสตรที่สำคัญของกลุมจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรของ 18 กลุมจังหวัด
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15. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

• สงเสริมการทองเที่ยว
 บนพื้นฐานเศรษฐกิจสรางสรรค
• พัฒนาการคาการลงทุน
 ที่มุงเนนสินคา/บริการที่
 สรางสรรคสูสากล

18. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

• พัฒนาโครงสรางและกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
 (ขาว ออย และมันสำปะหลัง)
• การแปรรูปขาว ออย และมันสำปะหลัง

17. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

• พัฒนาการเกษตรการคาบริการ
 และเครือขายคมนาคม
• การทองเที่ยวเชิงนิเวศน
 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

16. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

• การคา การลงทุน
• การเกษตรอุตสาหกรรม

10. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก/

 เหนือตอนบน 1

• ยกระดับการคา
• การผลิตสินคาทางการเกษตร

12. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก/

 เหนือตอนกลาง

• พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
 การผลิตภาคการเกษตร
• สงเสริมความพรอมในการ
 สงเสริมการลงทุน

3. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

• เพิ�มศักยภาพการผลิตและ
 ตลาดสินคาเกษตร
• การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

1. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
• พัฒนาคนและสังคม

2. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

• ยกระดับกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย
• ยกระดับการขนสง

4. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1

• ฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตร
• สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

5. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2

• สินคาประมง เกษตร และอุตสาหกรรม
• ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร ประวัติศาสตร
 และวิถีชีวิตชุมชน

7. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน

• การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
• บริหารจัดการโครงสราง / บริการพื้นฐาน
 ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ�งแวดลอมใหเกิดการพัฒนาที่ยั�งยืน

8. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

• สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ
 การเกษตร (ยางพารา)
• สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

6. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย

• การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
 (ยางพาราและปาลมน้ำมัน)
• การทองเที่ยว

9. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก

• การทองเที่ยว
• พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
 สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

11. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก/

 เหนือตอนบน 2

• การคาชายแดน
• การทองเที่ยว

13. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก/

 เหนือตอนลาง 1

• การพัฒนาการเกษตร
• การพัฒนาคุณภาพและ
 มาตรฐานผลิตภัณฑ (ใหม)

14. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก/เหนือตอนลาง 2

• พัฒนาคุณภาพและเพิ�มมูลคาสินคาเกษตร (ขาวหอมมะลิ)
• พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในกระบวนการดังกล่าว 

สามารถทีจ่ะก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการขบัเคลือ่น 

การพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ แต่มี 

ข้อสงัเกตในการก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ไว้ว่า ไม่ควร 

มุ่งเน้นในหลาย ๆ  ประเด็นยุทธศาสตร์ หากแต่ควร

พจิารณาถงึความเชือ่มโยงในแต่ละทางเลอืกยทุธศาสตร์

เพื่อก�าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่จะใช้ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดย

ใช้แนวคิดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) มาใช้วิเคราะห์ 

เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทาง  

ตลอดจนการวิเคราะห์แผนงานโครงการต่าง ๆ  ให้มี

ความเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ จากการจัดท�าแผนพัฒนา

จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ. 2553  

พบว่าจังหวัดมีการให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาจังหวัด

ในด้านเกษตรกรรมเป็นอันดับแรก และให้ความส�าคัญ 

ในด้านการท่องเทีย่ว ด้านสงัคม ด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมด้านอตุสาหกรรม และด้านการค้าและ 

การลงทุน รองลงมาตามล�าดับ ส่วนในระดับกลุ ่ม

จังหวัดให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรม  

ด้านการท่องเทีย่ว ตามล�าดบัเช่นเดยีวกนั (ภาพที ่2.2-7)
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ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

ภาพที่ 2.2-8 ผู้น�าการเปล่ียนแปลงและเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจ�ากระทรวงและกรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 เมื่อวันท่ี 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดท�าแผนพัฒนา

จังหวดัและแผนพฒันากลุม่จงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการ

ประจ�าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของ

กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

พ.ศ. 2551 ในปีงบประมาณต่อ ๆ  ไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

เพิ่มขึ้น ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการศึกษาปัญหา

และอุปสรรคที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดท�าแผนและการ

บริหารงานจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดและ 18 กลุ่มจังหวัด  

โดยเป็นการสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจาก 

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง  

ตลอดจนการพฒันาระบบฐานข้อมลูของ ก.น.จ. ส�าหรบั

เป็นช่องทางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานกลาง

และจังหวัด / กลุ ่มจังหวัด อันน�าไปสู่การปรับปรุง 

และพัฒนาหลักเกณฑ์ / แนวทางในการจัดท�าแผน 

และการบริหารงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป

4. การสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เครอืข่ายการ

พัฒนาระบบราชการ

4.1 ผู้น�าการบริหารการเปล่ียนแปลง (Chief 

Change Officer : CCO) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ระดบักระทรวงและกรม เป็นกลไกของส�านกังาน ก.พ.ร. 

ในการสนับสนุนแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน

ส่วนราชการ และผลักดัน กระตุ้น เร่งเร้า ให้เกิดการ 

เปลีย่นแปลงขึน้ได้จรงิ โดยส�านกังาน ก.พ.ร. จะสนับสนนุ 

และน�าเสนอแนวคดิใหม่ ๆ  ในการบรหิารแก่ส่วนราชการ 

ในลักษณะของการท�างานร่วมกันเป็นเครือข่าย

1) ผูน้�าการบรหิารการเปลีย่นแปลง รวม 166 คน  

(ระดับกระทรวง 20 คน และระดับกรม 144 คน เป็น 

ผู้ท่ีมคีวามรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ทัว่ไปของโลก และ

ประเทศ รอบรู ้และมทีศันคตทิีด่ ีสามารถท�างานร่วมกบั 

ผู้บริหารสูงสุดได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา

ส่วนราชการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เป็นผู้มี

บทบาทในการเสนอแนะ ให้ค�าปรกึษาแก่ปลดักระทรวง

หรืออธิบดี ในการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

บริหารภายในส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และเจตนารมณ์การพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการ

ผลักดันให้หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

128 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแนวปฏิบัติ

ที่ ก.พ.ร. ก�าหนด เป็นแกนกลางประสานการด�าเนิน

งานระหว่างส�านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงและกรม 

ติดตาม รายงานผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พฒันาระบบราชการ สือ่สาร สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง

กับข้าราชการในสังกัด เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหาร

ราชการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวม 166 กลุ่ม 

(ในระดับกระทรวง 20 กลุ่ม และระดับกรม 144 กลุ่ม)  

มีบทบาทในการเสนอแนะ ให้ค�าปรึกษา และประสาน 

การบริหารของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบบริหาร ร่วมกับหน่วยงานกลางและหน่วยงาน

ภายในสังกัดกรม / กระทรวง ให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงติดตามและแก้ไข

ปัญหาในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน และพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม ของส่วนราชการให้สอดคล้อง

กับแนวทางของส�านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือให้การปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4.2 ในปี พ.ศ. 2553 ส�านกังาน ก.พ.ร. สนบัสนนุ 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายการพัฒนาระบบ

ราชการ ในหลายประเภท ได้แก่

1) คณะท�างานการขับเคลื่อนการบริหาร 

เครือข่ายในการพัฒนาระบบบริหารแบบบูรณาการ  

ได้ร่วมกบัผูน้�าการบรหิารการเปลีย่นแปลง ระดบักระทรวง  

กรม และส�านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2553 ก�าหนดแผนการท�างานและแผนการ

ประชมุสมัมนาระหว่างผูน้�าการบรหิารการเปลีย่นแปลง  

กลุม่พัฒนาระบบราชการและส�านกังาน ก.พ.ร. เพือ่การ

ส่งเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนา

ระบบราชการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 

2) ปรับกลไกภายในส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อ

เพิม่ความเข้มแขง็รองรบัการท�างานร่วมกนักบัเครอืข่าย 

การพัฒนาระบบราชการ โดยจัดเป็นกลุ่มกระทรวง 

(ทีม่ภีารกจิความสัมพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนั) ให้มผีูเ้ช่ียวชาญ 

เป็นหวัหน้าคณะของนกัพฒันาระบบราชการประจ�ากระทรวง  

(Desk officer) คอยให้ค�าแนะน�าและท�างานร่วมกบัเครอืข่าย 

ในทุกระดับ

3) การเข้าถงึข้อมลูและแลกเปล่ียนเรยีนรูร่้วม

กันระหว่างส�านักงาน ก.พ.ร. กับเครือข่ายและระหว่าง

สมาชิกเครือข่ายในประเด็นปัญหาการท�างานและ

แนวทางพัฒนางานในลักษณะสื่อสารสองทาง เป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีข้ึนระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 

และกบัเจ้าหน้าทีส่�านกังาน ก.พ.ร. ด้วยการส่ือสารผ่าน

เว็บไซต์ www.opdc.go.th/asdd / main.php 

4) ประชมุเชิงปฏิบัตกิารของกลุ่มพฒันาระบบ

บริหารระดับกระทรวง กรม เรื่อง “การทบทวนบทบาท

ภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ 

โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชุมทัง้หมด 236 คน เพือ่การทบทวน

บทบาทภารกจิของส่วนราชการตามประเดน็ยทุธศาสตร์

การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 

และทิศทางการบริหารราชการไทยในอนาคต

ประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “สานสมัพนัธ์

และบรหิารเครอืข่ายการพฒันาระบบราชการ” เมือ่วันที่ 

1 - 2 กรกฎาคม 2553 ณ จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่  

2.2-8) โดยเชิญผู้น�าการบริหารการเปล่ียนแปลงและ

หวัหน้ากลุ่มพฒันาระบบบรหิารทัง้ระดบักระทรวง กรม  

และผูท้รงคณุวุฒทิีเ่กีย่วข้อง รวม 230 คน มกีารน�ากรณี

ตัวอย่าง “ผลการด�าเนินการ PMQA ปี 2552” ในกรม

การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง

ชนบท กระทรวงคมนาคม มาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูร่้วมกนั รวมทัง้จดัเสวนา เรือ่ง การพฒันาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ของส�านักงาน

ปลดักระทรวงมหาดไทย ส�านกังานปลดักระทรวงพานชิย์  

และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซึง่ประสบความ 

ส�าเร็จและมีความโดดเด่นอีกด้วย
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5. การปรับปรุงระบบการประเมินผลตาม

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการ 

การท�างานระหว่างกระทรวง

5.1 การจัดท�าค�ารับรองและการประเมินผล

การปฏบิตัริาชการเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารเพือ่บรรลุ 

เป้าหมายของแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม 

นโยบายทีร่ฐับาลได้แถลงต่อรฐัสภา โดยในการประเมนิผล 

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ยังคงยึดกรอบการ

ประเมินผล 4 มิติ น�้าหนักรวมร้อยละ 100 (มิติท่ี 1 

ด้านประสิทธิผล และมิติที ่2 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  

มนี�า้หนกัรวม ร้อยละ 70 ส่วนมติทิี ่3 ด้านประสิทธภิาพ 

และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การมีน�้าหนักรวม  

ร้อยละ 30)

ภาพที่ 2.2-9 การประชุมสัมมนาเร่ือง “การบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน” 
 โดยมี นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  
 เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ เอ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 
 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ในปี พ.ศ. 2553 ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงกรอบการ

จัดท�าค�ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการ ในกรณีภารกิจที่ต้องร่วมด�าเนินการ 

หลายกระทรวงจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

โดยให้มีการวัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนักในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง”  

(มีน�้าหนักร้อยละ 10) เป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวง  

ซึง่จะท�าให้การบรหิารงานแบบบรูณาการและการบรรลุ

ตามเป้าหมายของภารกิจที่ต้องร่วมด�าเนินการกัน 

หลายกระทรวงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.2 การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันหลายกระทรวงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้มกีารศกึษา

เตรียมการและจัดให้มีการเจรจาความเหมาะสมของ 

ตัวชี้วัด โดยมีการประชุมสัมมนาเรื่อง การบูรณาการ 

การท�างานระหว่างกระทรวงในยทุธศาสตร์ทีม่เีป้าหมาย 

ร่วมกัน (ภาพที่ 2.2-9) เพื่อสนับสนุนการท�างาน

ระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

ในยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด

2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้

3) ยทุธศาสตร์การป้องกนัและบรรเทาอบัุตภิยั 

ทางถนน

4) ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพน�้า)

5) ยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (คุณภาพอากาศ 

และหมอกควัน)

6) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย

7) ยุทธศาสตร์พลังงานผสม

8) ยุทธศาสตร์เอดส์

9) ยุทธศาสตร์เยาวชนไทย
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130 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ท้ังน้ี ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุม 

เจรจาความเหมาะสมของตวัชีว้ดักบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ในยทุธศาสตร์ท่ี 1 - 5 แล้ว ส�าหรบัยุทธศาสตร์ท่ี 6 - 8 นัน้  

ส�านักงาน ก.พ.ร. จะผลักดันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ด�าเนินการให้เกิดผลร่วมกัน มีการก�าหนดตัวชี้วัดและ

ประเมินผลส�าเร็จร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ส่วนยทุธศาสตร์ที ่9 นัน้จะผลกัดนัให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 

จัดท�ารายละเอยีดยทุธศาสตร์ ก�าหนดเป้าหมายความส�าเรจ็ 

และตวัช้ีวัดร่วมกนัและน�าเสนอคณะรฐัมนตร ีเพือ่พจิารณา 

ให้ความเหน็ชอบเพือ่ผลกัดนัให้เกดิผลในทางปฏบิตัต่ิอไป

แนวทางการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน

การบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวงในยทุธศาสตร์ทีม่เีป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs) เป็นการ

แก้ปัญหาที่เรื้อรังของระบบราชการไทย ต้องมีระบบการประสานงานแบบบูรณาการ (ทั้งแผนงาน แผนเงิน 

และแผนคน) และการจัดระบบการประสานงานแบบบูรณาการต้องดูเนื้องาน แล้วจึงก�าหนดสัดส่วนความ

มากน้อยในการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ  ตามแผนงานและสัดส่วนของงบประมาณในแต่ละหน่วยงาน 

รวมทั้งก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนงานนั้น ๆ  จะท�าให้ประหยัดงบประมาณและสามารถประสาน

งานในเป้าหมายร่วมกันได้

โครงการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ที่ก�าหนดไว้ใน  

4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยทุธศาสตร์ข้าวไทย ยทุธศาสตร์พลังงานผสม ยทุธศาสตร์เอดส์ และยทุธศาสตร์

เยาวชนไทย นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการก�าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการร่วมกันในภาพรวมระดับ

ประเทศและระดับกระทรวง และเป็นทิศทางการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีท้ังในภาครฐั ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้มกีารถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบตัิ 

เพือ่ให้เกดิการปฏบัิตงิานอย่างมีบูรณาการระหว่างกระทรวงทีเ่กีย่วข้องและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนด

ไว้ร่วมกัน ผลจากการด�าเนินโครงการแบ่งได้ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การท�างานที่ระหว่างกระทรวงมี

เป้าหมายด้านสังคม และที่มีเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

ด้านสังคมในยุทธศาสตร์เอดส์ มีเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ ดังนี้

• การตดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 30 ภายในปี 2553 และ ร้อยละ 50 ภายในปี 2554 

• ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้าถึงการบริการทางสังคมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

• ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ได้อย่างทั่วถึง

แนวทางการจัดท�าตัวชี้วัดร่วมของยุทธศาสตร์เอดส์ มี 4 มาตรการ

มาตรการที่ 1 การสร้างความรู้ความตระหนักและทักษะการป้องกันและประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

   เอชไอวี

วธิกีาร : การจดัให้มกีารเรยีนการสอนเกีย่วกบัโรคเอดส์ การสนบัสนุนให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

และการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

หน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ และกรมประชาสัมพันธ์
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มาตรการที่ 2 การเข้าถึงบริการและอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

วิธีการ : การจัดให้มีการบริการให้ค�าปรึกษา และการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ

หน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบ : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

มาตรการที่ 3 การป้องกันในบริการทางการแพทย์

วธิกีาร : การบรหิารจดัการให้ระบบบรกิารทางการแพทย์เป็นไปตามหลักการป้องกนัแบบมาตรฐาน 

และพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองโลหิตให้ได้ตามมาตรฐานสูงสุดทั่วประเทศ

หน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบ : กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ

สภากาชาดไทย

มาตรการที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน

วิธีการ : การพัฒนานโยบายแผนงาน จัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาเอดส์ การพัฒนากลไก

การบริหารจัดการวาระเอดส์แห่งชาติ และการสนับสนุนหน่วยงานภาคประชาสังคมให้ด�าเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกับภาครัฐ

หน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบ : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส�านักงบประมาณ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

ส�านักงานอัยการสูงสุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการเอดส์ชาติ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 การบรูณาการการท�างานระหว่างกระทรวงในยทุธศาสตร์ทีม่เีป้าหมายร่วมกนั ด้าน

เศรษฐกจิในยทุธศาสตร์พลงังานผสม ได้แก่ ไบโอดเีซล และ เอทานอล มเีป้าหมายหลักของยทุธศาสตร์ดงันี้

• การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ไบโอดีเซลและน�้ามันแก๊สโซฮอล์ให้มากขึ้น

• การสร้างเสถียรภาพของปริมาณและราคา• การควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

• การขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกวัตถุดิบหลักอย่างปาล์มน�้ามัน มันส�าปะหลังและอ้อย

• การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอื่นเพื่อใช้ในการผลิตต่อไป

แนวทางการจัดท�าตัวชี้วัดร่วมของยุทธศาสตร์พลังงานผสม มี 6 มาตรการ

มาตรการที่ 1 ด้านวัตถุดิบ

วธิกีาร : การวจิยั พฒันาและส่งเสรมิการปลูกปาล์มน�้ามนัส�าหรบัใช้ในการผลิตไบโอดเีซล การปลูก

อ้อยและมันส�าปะหลังส�าหรับใช้ในการผลิตเอทานอล และวางแผนการผลิตวัตถุดิบของประเทศเพื่อน�าไปสู่

การจัดสรรพัฒนาพื้นที่การเกษตร แหล่งน�้าและระบบชลประทาน

หน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรการที่ 2 ด้านอุตสาหกรรม / ผู้ผลิต

วิธีการ : การควบคุมคุณภาพการผลิตและผลผลิตของไบโอดีเซลและเอทานอล และวิจัย พัฒนา

และส่งเสริมการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตสูง

หน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบ : กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์

มาตรการที่ 3 ด้านการใช้และการตลาด

วิธีการ : การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและแก๊ซโซฮอล์ด้วยมาตรการจูงใจด้านราคาและภาษี และมี 

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

หน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบ : กระทรวงพาณิชย์

มาตรการที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากร

วธิกีาร : การส่งเสรมิการแลกเปลีย่น ถ่ายทอดความรูร้ะหว่างภาครฐั เอกชน สถาบนัการศกึษาและ

ประชาชน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะ

หน่วยงานทีร่่วมกนัรบัผดิชอบ : กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงพาณชิย์ และกระทรวงศกึษาธกิาร

มาตรการที่ 5 ด้านการวิจัยและพัฒนา

วิธีการ : การวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลจากพืชทางเลือกอื่น

หน่วยงานท่ีร่วมกันรับผิดชอบ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

มาตรการที่ 6 ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

วิธีการ : การพัฒนาระบบตลาดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและน�าไปสู่การพัฒนากระบวนการ

ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในทุกขั้นตอน และลดต้นทุนการขนส่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นการ 

ส่งวัตถุดิบจนถึงกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังสถานีบริการเพื่อจัดจ�าหน่าย

หน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม
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ภาพที่ 2.2-10 ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และปาฐกถาพิเศษ  
 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ  โดยมีผู้บริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนา

2.2.3 การมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

1. การสร้างความพร้อมของผู้น�าในการพัฒนาระบบราชการ

ในโอกาสย่างเข้าปีที่ 8 ในปี พ.ศ. 2553 ของการพัฒนาระบบราชการ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม

สัมมนาทางวิชาการประจ�าปี ในหัวข้อ “ปรับบทบาทภารกิจ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย” เพื่อเสนอข้อคิด

ทางวิชาการในการพัฒนาระบบราชการ ให้ผู้น�าในภาครัฐ และภาคส่วนอื่นที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาระบบราชการ 

มั่นใจว่าการพัฒนาระบบราชการจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง

1.1 ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม 

วัฒนชัย ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองของประเทศไทยในอนาคต”  

(ภาพที ่2.2-10) โดยให้หลกัในการบรหิารกจิการบ้านเมอืง 

ไว้ 3 ประการ ประการแรกคือ การเปล่ียนแปลงที ่

เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นวงจรมีขาขึ้นขาลง ซึ่งต้องจัดการ

โดยมรีะบบข้อมลูข่าวสารและระบบตดิตามตวัช้ีวัดความ

เปลี่ยนแปลง ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับขาข้ึน

และก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับขาลง ผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงอาจเกิดขึ้นกว้างไกล รวดเร็ว 

และรุนแรง การจัดการจึงต้องติดตามแนวโน้มของการ

เปลี่ยนแปลงทั้งระดับสากล ระดับภูมิภาคและระดับใน

ประเทศ จากน้ันต้องก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับ

ผลกระทบจากแนวโน้มเหล่านี้ ก่อนที่จะเกิดวิกฤติ การ

วเิคราะห์แนวโน้มสากลและแนวโน้มภายในทีม่ากระทบ

กับความมั่นคงและต้นทุนของชาติ ซึ่งแนวโน้มสากล

ต้องดกูารขยายอ�านาจของประเทศต่าง ๆ  เช่น จนี ระบบ

อ�านาจหลายขั้ว ภาวะโลกร้อน การขยายตัวของเมือง 

การก่อการร้ายอันส่งผลต่อความมั่นคง ส่วนแนวโน้ม

ภายใน เช่น แนวโน้มประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 

2552 ประชากรวัยท�างานมีมากที่สุด ประชากรวัยเด็ก

จะลดลง จากปี พ.ศ. 2533 มี 14 ล้านคน อีกไม่กี่ปีอาจ

เหลือเพียง 7 ล้านคน ผลที่เกิด คือ โรงเรียนที่มีอยู่กว่า 

30,000 โรงเรียน จะท�าอย่างไร นอกจากนี้ การสร้าง

โอกาสให้เท่าเทยีมกนัในสังคม เพราะความแตกต่างและ

แปลกแยกจะน�าไปสู่ปัญหาหลัก ๆ  ของบ้านเมือง เช่น 

เราเน้นการส่งออกแต่ละเลยภาคเกษตรมากเกนิไป ควร 

จะม ีBOI ด้านการเกษตรหรอืไม่ เป็นโจทย์ทีต้่องคดิต่อไป  

หรือตัวอย่างเรื่องค่านิยมของสังคมที่เปล่ียนแปลงไป

จากเคยยกย่องคนดี เป็นยกย่องคนรวย ประการที่สอง 

เครือ่งมอืทีจ่ะปรบัเปลีย่นประเทศหรอืเครือ่งมอืคณุธรรม 

ประเทศไทยมต้ีนทนุมหาศาล แต่ลืมเอาต้นทนุของชาติ

เหล่านั้นมารวมในบัญชีของประเทศ ต้นทุนของชาติ

คือ สถาบันหลัก ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันประชาชน  

สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ  

พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

134 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.2-11 คณะผู้ร่วมเสวนาเร่ือง “ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย” ประกอบด้วย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
 ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และ นายกานต์ ตระกูลฮุน  
 โดยมี ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยาเป็นผู้ด�าเนินรายการ

ท่ีว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 

แห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการ  

มทีัง้เป้าหมายและวธิกีาร เป้าหมายคอื เพือ่ประโยชน์สขุ

แห่งมหาชนชาวสยาม และวิธีการคือ จะครองแผ่นดิน 

โดยธรรม ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถน้อมน�าไปปฏิบัติได้  

และประการสุดท้ายคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นการ

ด�าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค�านึง

ถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วย

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อท�าให้องค์กรสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็น

ปกติสุข ทั้งนี้ หน้าที่ของแต่ละบุคคล มีส่ิงส�าคัญอยู่ 

2 ประการ คือ สร้างตัวเองให้อยู่ได้และมีความเจริญ

รุ่งเรือง และอีกหน้าที่หนึ่งคือ ช่วยส่วนรวมให้อยู่ดีกินดี

1.2 การเสวนา เรื่อง “ปรับบทบาทภาครัฐ...

เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย”

การเสวนาได้เสนอประเด็นทิศทางการพัฒนา

ระบบราชการไทย ในมมุมองทัง้ของผูร่้วมเสวนา (ภาพที่  

2.2-11) ได้เสนอว่า การปฏิรปูระบบราชการเมือ่ปี 2554  

เป็นการปรับบทบาทครั้งที่หนึ่ง มีจุดเน้นที่การเตรียม

โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  และเป็นความพยายามน�า 

ธรรมาภบิาลว่าด้วยการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่มีาใช้  

ในการบรหิารราชการ ซึง่ปรากฏในมาตรา 3 / 1 ของพ.ร.บ.  

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และปรับ

โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม แต่ส่ิงที่น�ามาเสวนา

เป็นการปรับครั้งที่สอง ปรับเพื่อรองรับอนาคต ซึ่งเป็น 

เรื่องท่ียากและมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเดิม “เป็น 

การทบทวนว่า ภาครัฐควรมีบทบาทอะไร จะเหลืออะไร

ที่ต้องท�า และสิ่งที่ต้องท�าในอนาคตคืออะไร” ด้วยโลก

ในอนาคตเป็นโลกท่ีมีความสลบัซับซ้อน มีปัญหาใหม่ ๆ   

ความรูท้ีจ่ะจดัการมีจ�ากัด เหตดุงักล่าว การจดัการปัญหา 

สลบัซบัซ้อนนัน้ต้องร่วมมอืกนัหลาย ๆ  ฝ่าย สิง่ทีร่าชการ 

จะต้องเดนิต่อคงไม่ใช่มแีค่ธรรมาภบิาล แต่ท�าอย่างไรจึง

จะมีการบริหารบ้านเมืองในลักษณะของการมีส่วนร่วม  

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่ภาครัฐ  

ภาครฐักม็ตีัง้แต่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค ส่วนท้องถิน่  

รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน และองค์กรของรฐัรปูแบบอืน่  

แค่นี้ก็ผนึกก�าลังกันยากอยู่แล้ว ยังจะประสานความ 

ร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ  ในสังคมอีก โจทย์ใหญ่ คือ 

การผนึกก�าลัง การบูรณาการ การท�างานลักษณะ

ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา

ของประเทศ ให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง  

จะท�าได้อย่างไร “การเสวนาได้ตอบโจทย์การปฏิรูป 

ภาครัฐในระยะต่อไป คือ บทบาทภาครัฐจะต้องมีสมดุล

กบับทบาทภาคส่วนอืน่ ทีจ่ะมาร่วมตอบสนองการจดัสรร 

ผลประโยชน์และความมั่งคั่งในสังคมใหม่ และเรื่องที่

ใหญ่พอกัน คือ การปรับบทบาทภาครัฐนั้นจะต้องปรับ

แก้กฎหมายให้สอดคล้องไปพร้อมกันด้วย”
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ภาพที่ 2.2-12 นายนัทธี จิตสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 นายจ�าลอง โพธ์ิสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ผู้ร่วมเสวนาเรื่อง“การก�ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร 
 กิจการบ้านเมืองท่ีดี” โดยมี รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล เป็นผู้ด�าเนินรายการ

นอกจากนี้ ยั ง มี กา ร เสวนาแลก เป ล่ี ยน

ประสบการณ์ระหว่างผู ้ทรงคุณวุฒิทั้งในภาครัฐและ 

ภาคเอกชน (ภาพที่2.2-12) เรื่อง“การก�ากับดูแล

องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี” และบรรยายเรื่อง “แนวทาง 

การจัดระดับการก�ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  

อีกด้วยส�าหรับสรุปประเด็นการเสวนาและการบรรยาย

ในแต่ละหวัข้อ ปรากฏในเว็บไซต์ของส�านกังาน ก.พ.ร. 

ที่ www.opdc.go.th

2. การปรับปรุงส่วนราชการ ก.พ.ร. ได้จัดท�า 

ข้อเสนอแนะและใหค้�าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตรีเกีย่วกบั

การปรับปรุงส่วนราชการในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

2.1 จากผลการด�าเนนิงานเพือ่ปรบัเปลีย่นระบบ 

ราชการในช่วงทีผ่่านมา ทาง ก.พ.ร. พบว่า การด�าเนนิการ 

ดังกล่าวยังเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ทั้งนี้เป็นเพราะ 

ท่ีผ่านมาเกิดจากมุมมองของภาคราชการเพยีงด้านเดยีว  

ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ   

ในสังคม ท�าให้สังคมเกิดมุมมองที่แตกต่าง และเกิด

ปัญหาต่าง ๆ  ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่

ราชการดูแลประชาชนไม่ทั่วถึง เกิดความเหล่ือมล�้า  

ความไม่เป็นธรรม การมสีองมาตรฐานในสงัคม รวมไปถงึ 

การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งกลายเป็นชนวนไปสู่ความ

แตกแยก และความขดัแย้งอย่างรนุแรงในช่วงทีผ่่านมา  

จึงมีแนวโน้มที่ทางราชการจ�าเป็นต้องปรับบทบาท 

ภารกจิใหม่ และในช่วงเวลาเดยีวกนักต้็องชะลอการขยาย 

หน่วยงานราชการไว้ก ่อน ทั้งนี้ ก.พ.ร. ได้เสนอ 

ให้มีมาตรการต่าง ๆ  เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวด้วย

2.2 นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 

เป็นประธาน การประชุมร่วมระหว่าง ก.พ.ร. และ ก.พ. 

เรือ่ง “มาตรการทบทวนบทบาทภารกจิของส่วนราชการ 

ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.ฎ.ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” เพื่อทบทวน

บทบาทภาครฐั ให้สอดคล้องกบับทบาทของภาคส่วนอืน่

ทีม่คีวามเข้มแข็งมากข้ึน เป็นการเตรยีมความพร้อมให้

ภาคส่วนอื่นเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะ

เพิม่ข้ึน ทีป่ระชุมมมีติให้ส�านกังาน ก.พ.ร. ไปศกึษาและ

จัดท�าข้อเสนอแนวทางการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

มาตรฐานที่ด�าเนินการในส่วนราชการต่าง ๆ  และศึกษา

ว่าแต่ละหน่วยงานทีม่ภีารกจิดงักล่าว สามารถโอนถ่าย

ให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นด�าเนินการได้หรือไม่ พร้อม

ศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 

(ภาพที่ 2.2-13)
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ภาพที่ 2.2-13 นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) เป็นประธาน การประชุมร่วมระหว่าง ก.พ.ร. และ ก.พ. 
 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ท�าเนียบรัฐบาล 

 2.3  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติเกี่ยวกับการทบทวน

บทบาทภารกิจของส่วนราชการ ดังนี้

 1) เห็นชอบให้มีการด�าเนินการถ่ายโอน

ภารกิจด้านการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพมาตรฐาน

ของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้ภาคเอกชน หรอืภาคส่วนอืน่ 

รับไปด�าเนินการแทน โดยมีแผนการด�าเนินงานเป็น  

3 ระยะ คือ

 ระยะทีห่นึง่ (เมษายน พ.ศ. 2553 - กนัยายน  

พ.ศ. 2554) : ถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน จ�านวน 37 งาน และติดตาม

ประเมินผล (ยกเว้นในส่วนของการถ่ายโอนของกรม

ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จ�านวน 2 งาน ได้แก่ 

งานตรวจวิเคราะห์น�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อล่ืน 

และงานตรวจสอบคุณภาพน�้ามันเชื้อเพลิงของผู้ค้า 

น�า้มนั ให้ส�านกังาน ก.พ.ร. รบัไปพจิารณาทบทวนร่วมกบั 

กระทรวงพลังงาน แล้วน�าเสนอ ก.พ.ร. ต่อไป)

 ระยะทีส่อง (ตลุาคม พ.ศ. 2554 - กนัยายน 

พ.ศ. 2555) : เตรียมการและถ่ายโอนภารกิจด้านการ

ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพมาตรฐานทีย่งัคงเหลือให้

แล้วเสร็จอีก 56 งาน

 ระยะทีส่าม (ตลุาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป) :  

ศึกษาเพื่อเตรียมการด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจของ 

ส่วนราชการในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากภารกิจ 

ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน

 2) เหน็ชอบให้ส�านกังาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ 

จัดท�าและด�าเนินโครงการร ่วมกับส ่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการระบบ

การมาตรฐานของไทย ให้มีความเป็นเอกภาพและ 

เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน

อนึ่ง ในระหว่างกระทรวง ทบวง กรม จะต้อง

ด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในการ

ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้พิจารณา 

ให้มกีารขยายระยะเวลาของมาตรการระงบัการขอจัดตัง้ 

หน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน ซึ่งส้ินสุดในวันที่  

30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ออกไปอกีระยะหนึง่ ตัง้แต่วันที่ 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554  

โดยยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 1) การจัดตั้งหน่วยงานตามที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ

 2) การจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยาย

หน่วยงาน เพือ่รบัผดิชอบงานตามนโยบายส�าคญัเร่งด่วน 

ของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้ด�าเนินการ

 3) การยกฐานะส่วนราชการภายในกรม  

ซึ่งมีการปรับปรุงงานให้มีคุณภาพสูงข้ึน โดยไม่มีผล

ท�าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

 4) การยุบ รวม โอน หน่วยงานภายใน 

ส่วนราชการ / จังหวัดเดียวกัน หรือส่วนราชการใน

กระทรวงเดยีวกนัหรอืต่างกระทรวง หรอืระหว่างจังหวดั

และกลุ่มจังหวัด โดยไม่มีผลท�าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
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 5) กรณีการถ่ายโอนภารกิจตามพระราช

บัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งส่งผลให้

ต้องมีการปรับปรุงหน่วยงานใหม่

 6) การเปลี่ยนรูปแบบของส่วนราชการ 

หรือการเปลี่ยนแปลงภารกิจบางส่วนของส่วนราชการ

ไปจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน

 7) การแปลงสภาพหน่วยงานเดิมเป็น

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ทั้งนี้ ในการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือขยาย 

หน่วยงาน หรือปรับปรุงหน่วยงานใหม่ ตามข้อ 1) - 7)  

ส่วนราชการจะต้องด�าเนนิการตามแนวทางทีค่ณะรฐัมนตร ี

ได้ก�าหนดไว้ในแต่ละเรื่องด้วย และเห็นว่าส�านักงาน 

ก.พ.ร. ควรประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อขอให้ส่ง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน การขอขยาย

หน่วยงานหรอืจดัตัง้หน่วยงานใหม่ รวมทัง้การขอจัดตัง้ 

องค์การมหาชนของรัฐ เพื่อจะได้พิจารณาภาพรวม

2.4. ในปี พ.ศ. 2553 ก.พ.ร. ได้จัดท�าข้อเสนอ

และหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี ในกรณีต่าง ๆ  ได้แก่ การเสนอมาตรการ

เพื่อพัฒนาส่วนราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การด�าเนินการทบทวน

บทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่ง 

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และการยกเว้นมาตรการ

ระงับการจัดตั้งองค์การมหาชน และจัดท�าข้อเสนอ 

เก่ียวกับการปรบัปรงุอ�านาจหน้าทีแ่ละการแบ่งส่วนราชการ 

ภายในส่วนราชการต่าง ๆ  ได้แก่ ส�านักราชเลขาธิการ 

ส�านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (เปล่ียนช่ือ

ส่วนราชการเป็น “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม”) ส�านักงาน

ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมทีด่นิ ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษา นอกจากนีไ้ด้ให้ความเหน็เพือ่ประกอบการ 

พจิารณาของคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการขอจดัตัง้ส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานขึ้นใหม่ ได้แก่ ส�านักงานผู้ช่วยทูตทหาร 

ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอคโฮล์ม  

ประเทศสวีเดน การจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ จังหวัด

ไกลกังวล จังหวัดฝาง จังหวัดพระนารายณ์ สถาบัน 

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ส�านักงานกองทุนเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ส�านกังานกองทนุเพือ่พฒันาสือ่

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในกระทรวง 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

(องค์การมหาชน) รวมทัง้การให้ความเหน็แก่คณะรฐัมนตรี 

เรื่องแผนหลักการอุบัติภัยแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การ 

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูป 

การศึกษาในศตวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 -  พ.ศ. 2561 

และการปรับสถานภาพครู ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน  

(ครู ศรช.) เป็นพนักงานราชการ และให้ความเห็นกรณี 

การเสนอขอออกกฎ ระเบยีบและการตราพระราชบญัญตัิ 

กรณีต่าง ๆ  ได้แก่ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กฎกระทรวงว่าด้วย

การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง กฎ

กระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลีย่ความผดิทีม่โีทษทางอาญา 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อพัฒนาส่ือปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินพระราช

บัญญัติการพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ

คณุภาพเยาวชน พระราชบัญญัตกิารส่งเสรมิและพฒันา

คุณภาพคนพิการ พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน 

และพระราชบญัญตัสิตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์อกีด้วย

3. การบริหารราชการในต่างประเทศ 

3.1 การบรหิารราชการไทยในต่างประเทศ อาศยั 

อ�านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่ ก.พ.ร. 

ได้เสนอระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร

ราชการต่างประเทศ พ.ศ. 25529 ท�าให้มีแบบแผน 

การบรหิารราชการไทยในต่างประเทศทีช่ดัเจน ทัง้ในด้าน 

9 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศราชกิจจาุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ  
ง/หน้า ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
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การจัดตั้งหรือรวมหรือยุบเลิกหน่วยงาน การต�าแหน่ง

และการแต่งต้ังข้าราชการประจ�าการ การก�าหนด

ล�าดับอาวุโส และการบริหารราชการในต่างประเทศ 

รวมทั้งการก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินการ

ของส่วนราชการท่ีประจ�าการในต่างประเทศ ท�าให้

เกิดการบริหารจัดการงานราชการในต่างประเทศที่ม ี

การบูรณาการระหว่างกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ที่

ไปด�าเนินงานในต่างประเทศ ทั้งราชการฝ่ายพลเรือน

และฝ่ายทหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารราชการ

ในต่างประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศเป็นประธาน และปลดักระทรวงการต่างประเทศ

เป็นกรรมการและเลขานุการ ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการใน 

ต่างประเทศ ให้มคีวามเป็นเอกภาพด้านการก�าหนดนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการในต่างประเทศ 

และอ�านวยการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งเสนอแนะและ

พจิารณาแก้ไขปัญหาการบรหิารราชการในต่างประเทศ

ให้แก่ส่วนราชการหรอืคณะผูแ้ทน ส่งผลให้ราชการไทย 

ในต ่างประเทศมีเอกภาพ มีการท�างานเป ็นทีม  

โดยเอกอัครราชทูตในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย  

เป ็นผู ้รับผิดชอบสูงสุด ท�าให ้มองเห็นภาพรวม  

สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ชือ่มโยงกนัตามพลวัตรของโลก

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยการแก้ไข 

จากส่วนราชการหลายแห่งพร้อมกันไป

3.2 กระทรวงการต่างประเทศได้ท�าหน้าที่เป็น 

กระทรวงที่ดูแลรับผิดชอบในฐานะเจ้าภาพกิจการที ่

เก่ียวกับการต่างประเทศอย่างแท้จรงิ จากการใช้แนวทาง 

การบรหิารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ ท�าให้

เกิดผลกระทบต่อส่วนราชการและองค์กรที่ด�าเนินงาน

ราชการในต่างประเทศ กว่า 225 แห่ง ประกอบด้วย

 1) สถานเอกอัครราชทูต ที่ท�าหน้าที่ทีม

ประเทศไทย 65 แห่ง
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 2) ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานในทีม

ประเทศไทย 

  (1) กระทรวงการต่างประเทศ มสีถาน

กงสุลใหญ่ 28 แห่ง

  (2) กระทรวงกลาโหม มี ส�านักงาน

ผู้ช่วยทูตทหาร 33 แห่ง (ฝ่ายทหารบก 14 แห่ง  

ฝ่ายทหารเรือ 11 แห่ง ฝ่ายทหารอากาศ 8 แห่ง)

  (3) กระทรวงการคลงั 6 แห่ง (ส�านกังาน 

ที่ปรึกษา 6 แห่ง (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง 3 แห่ง  

ฝ่ายศุลกากร 3 แห่ง)

  (4) กระทรวงพาณิชย์ 60 แห่ง (คณะ

ทตูถาวรประจ�าองค์การค้าโลก 1 แห่ง ส�านกังานพาณชิย์

ในต่างประเทศ 3 แห่ง ส�านักงานส่งเสริมการค้าใน 

ต่างประเทศ 56 แห่ง)

  (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 แห่ง 

(ส�านักงานที่ปรึกษาการเกษตร)

  (6) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2 แห่ง (ส�านกังานทีป่รกึษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี

  (7) กระทรวงแรงงาน 12 แห่ง (ส�านกังาน 

แรงงานไทยในต่างประเทศ)

  (8) กระทรวงอุตสาหกรรม 9 แห่ง  

(ส�านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ  

2 แห่ง ส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 

7 แห่ง)

  (9) ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงาน 

ผู้ดูแลนักเรียนไทย 3 แห่ง

นอกจากนี ้ยงัมหีน่วยงานทีม่เีจ้าหน้าทีไ่ปประจ�า 

ในต่างประเทศ แต่มิได้ตั้งเป็นส่วนราชการ ได้แก่ 

ผู้แทนถาวรประจ�ายูเนสโก ของกระทรวงศึกษาธิการ  

งานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ กระทรวงยตุธิรรม 

งานข่าวกรองแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี

4. การวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ

ด้วยสถาบันอุดมศึกษาได้เปลี่ยนสถานภาพ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแล้ว 13 แห่ง และ

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ อีก 67 แห่ง ก็

ก�าลังจะเปลี่ยนสถานะภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐในโอกาสต่อไป โดยสถาบันอุดมศึกษาจะมีอิสระ

ในทางวิชาการ รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ได้รับ ดังน้ันเพื่อให้มีแนวทาง 

การบริหารงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
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ได้เตรียมความพร้อมเพื่อบริหารจัดการสถาบันของตน

ได้อย่างเหมาะสม โดยให้มีองค์กรในรูปคณะกรรมการ  

ทีม่กีรรมการโดยต�าแหน่งจาก 3 หน่วยงาน (ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ.ร. และเลขาธิการ 

ก.ก.อ.) และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 5 คน มีอ�านาจหน้าที่

ก�าหนดกรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา จัดให้มี

การประเมินและจัดสรรงบประมาณตามผลส�าเร็จของ

การใช้จ่ายงบประมาณและตามผลการประเมินสถาบัน

อุดมศึกษา โดยค�านึงถึงปรัชญาและอุดมการณ์ รวมทั้ง

ลกัษณะของความเป็นสถาบนัอดุมศกึษาในก�ากบัของรฐั

และความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษา ในการสร้าง

ความเป็นเลศิตามพนัธกจิทีก่�าหนดโดยกฎหมาย อาศยั

อ�านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ก.พ.ร. ได้

เสนอร่าง “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบ

การประเมินผลและการจัดการงบประมาณของสถาบัน

อุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ พ.ศ. ...” ซึ่งคณะรัฐมนตรี

ได้พิจารณาเรื่องนี้รวม 3 ครั้ง10 ในการประชุมครั้งที่ 1 

และที่ 2 มีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางการวาง

ระบบประเมนิผลและการจัดการงบประมาณของสถาบนั

อุดมศึกษาในก�ากับของรัฐให้ด�าเนินการต่อไปได้ และ 

ให้ส�านกังาน ก.พ.ร. รบัร่างระเบยีบฯ ไปพจิารณาร่วมกบั 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับความเห็นของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา 

และในการประชุมพิจารณา ร่าง “ระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยระบบการประเมินผลและการจัดการ

งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ 

พ.ศ. ....” ครัง้ที ่3 ของคณะรฐัมนตร ีมมีต ิให้ส�านกังาน 

ก.พ.ร. รับร่างระเบียบดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับ

กระทรวงศกึษาธกิารและส�านกังบประมาณ แล้วให้เสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน

5.1 องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐ

ประเภทหนึ่ง ซ่ึงจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การ

มหาชน พ.ศ. 2542 ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการ โดยเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดมาตรการหรือแนวทางใน

การก�ากับดูแลองค์การมหาชน ให้มีการบริหารจัดการ

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การ

พฒันาแนวทางการจดัตัง้องค์การมหาชนเพือ่ให้องค์การ

มหาชนที่ตั้งใหม่มีศักยภาพและพร้อมด�าเนินงาน  

การพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อการปฏิบัติงาน

ขององค์การมหาชน การพัฒนาระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงาน การศึกษาอุปสรรคข้อขัดข้องเพื่อเสนอ

แนวทางแก้ไขและพัฒนาองค์การมหาชนในภาพรวม 

ในปี พ.ศ. 2553 ก.พ.ร. ได้สานต่อจากการด�าเนินงาน

ปี พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

10 ครั้งแรก ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2552 ครั้งที่สอง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
พ.ศ.2552 และครั้งที่สาม ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2553

11 ร่างแก้ไขพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน (ฉบบัที.่...) พ.ศ....ได้มกีารน�าเสนอคณะรฐัมนตร ีรวม 6 ครัง้ ได้แก่ การประชมุคณะรฐัมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2548 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2550 วันที่27 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2550 วันที่  
22 เมษายน พ.ศ.2551 และ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2552
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1) จากการศึกษาของส�านักงาน ก.พ.ร. พบว่า 

เมื่อองค์การมหาชนได้ด�าเนินงานมาระยะหนึ่ง ควรมี

การปรับปรุงแก้ไขในบางมาตราของพระราชบัญญัติ

องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และได้มีการน�าเสนอคณะ

รฐัมนตรซีึง่คณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาอนมุตัิในหลักการ11  

และส�านกังาน ก.พ.ร. ได้รบัร่างพระราชบัญญตัอิงค์การ 

มหาชน (ฉบบัที.่...) พ.ศ. ....ไปหารอืร่วมกบัส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมี 

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  

ตลอดจนอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้เสนอ

คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง (คณะรัฐมนตรีในการประชุม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552)

2) การพฒันาหลกัเกณฑ์และแนวทางเพือ่การ

ปฏบิตังิานขององค์การมหาชน ก.พ.ร. ได้สนับสนนุการ

ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ขององค์การมหาชน เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การถือหุ้น 

หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุนในกิจการของ

นิติบุคคลอื่น การจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ  

ขององค์การมหาชน12 และการใช้คูม่อืการบรหิารงานองค์การ 

มหาชน ที่ประกอบด้วย แนวทางการบริหารการเงิน  

การบญัชแีละงบประมาณ แนวทางการบรหิารงานบคุคลและ 

สวัสดิการ แนวทางการบริหารพัสดุ แนวทางเกี่ยวกับ 

การสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒุแิละผูอ้�านวยการ แนวทาง 

การก�ากับองค์การมหาชน แนวทางการใช้เครื่องแบบ

พธิกีารของผูป้ฏบัิตงิาน และแนวทางการใช้รถยนต์ของ 

องค์การมหาชน13 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการก�ากับ

องค์การมหาชนของคณะกรรมการบริหาร (Board of  

Director)14 และให้คณะกรรมการบรหิารองค์การมหาชน 

น�าไปก�ากับการบริหารกิจการขององค์การ โดยไม่เป็น 

การบงัคบัแต่ให้ถอืเป็นเครือ่งมอืพืน้ฐานทีค่ณะกรรมการ

บริหาร จ�าเป็นต้องมีเพื่อการก�ากับองค์การมหาชน

3) การประ เมินผลการปฏิบั ติ ง านตาม 

ค�ารบัรองการปฏิบัตงิาน ซ่ึงด�าเนนิการต่อเนือ่งมาตัง้แต่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 แม้ไม่อาจเปรียบเทียบผล

คะแนนจากการประเมินระหว่างองค์กรได้ แต่ในการ

เปรียบเทียบระดับคะแนนรายปีจากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ

มหาชนแต่ละแห่ง สามารถอธบิายได้ว่าองค์การมหาชน

แห่งนั้น ๆ  มีสมรรถนะในการบริหารงานอย่างไร เช่น 

สถาบนับรหิารกองทนุพลังงาน (สบพน.) ทีม่ผีลคะแนน

อยู่ในระดับ 4.4 - 4.5 (ระดับคะแนนสูงต่อเนื่อง) หรือ

ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ที่มี 

คะแนน 4.9 - 3.6 (ระดับคะแนนถดถอยต่อเนื่อง) 

เนื่องจากมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงผู้อ�านวยการและ 

คณะกรรมการบริหารบ่อยครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ 

ข้อค้นพบของ ส�านักงาน ก.พ.ร.15 ที่ว่า องค์การที่

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด มีปัจจัยสนับสนุน  

4 ประการ ประกอบด้วย ผู ้บริหารให้ความส�าคัญ  

บุคลากรมีความมุ ่งมั่น มีระบบและความคล่องตัว 

ในการบรหิารงาน และมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

ที่ดี

4) ก.พ.ร. ได้ก�าหนดกรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามค�ารับรองขององค์การมหาชน  

แต่ละมิติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

 (1) มิติที่ 1 มิติด ้านประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อนความส�าเร็จของ การปฏิบัติงาน

ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

การจัดตั้ง และอ�านาจหน้าที่ขององค์การมหาชนที่

ก�าหนดในกฎหมาย รวมทั้งพันธกิจที่องค์การมหาชน

ได้รบัมอบหมายเพิม่เตมิจากรฐับาล และเน้นการวัดผล

ส�าเร็จด้านผลผลิตและผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์

12 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2552
13 ข้อเสนอของสถาบนัวจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตามความต้องการของส�านกังาน ก.พ.ร.เรือ่งแนวทางการบรหิาร

งานองค์การมหาชน เพือ่เป็นมาตรฐานขัน้ต้นแก่องค์การมหาชน ตามมต ิอ.ก.พ.ร.เกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันาองค์การมหาชนและ
องค์กรรูปแบบอื่นในก�ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552

14 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2552
15 ส�านักงาน ก.พ.ร. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2552 (ในภาพรวม)
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 (2) มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

เพือ่สะท้อนความส�าเรจ็ในการตอบสนองต่อความคาดหวงั 

และความต้องการของ ผู ้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่  

รัฐบาล ผู้มีส่วนได้เสียทางตรง ได้แก่ ผู้ใช้บริการหลัก  

ผู ้ได ้รับผลกระทบทางตรงจากการปฏิบัติงานของ

องค์การมหาชน

 (3) มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อนความคุ้มค่าในการบริหาร และ

การใช้งบประมาณรวมถึงทรัพยากรทางการเงินอื่นใน

การสร้างผลผลติและผลลพัธ์สงูสดุ และการปรบัปรงุและ

พฒันากระบวนการภายใน โดยมุ่งพจิารณากระบวนการ

ภายในทีจ่ะช่วยน�าเสนอคณุค่าให้ผูใ้ช้บรกิารหรอืกลุ่มผูม้ี

ส่วนได้เสียหลักขององค์กรพึงพอใจ

 (3) มิติที่ 4 มิติด้านการก�ากับดูแลกิจการ

และการพัฒนาองค์กร เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานที ่

แสดงความสามารถในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

และการก�ากับดูแลตนเองที่ดี รวมถึงความสามารถ

ในการก้าวสู่อนาคตหรือการเตรียมพร้อมบริหารการ 

เปลี่ยนแปลง ผลการปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลที่ดี 

ของคณะกรรมการขององค์การมหาชนต้องมคีวามโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ และก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุม่อย่างเท่าเทยีมกนั รวมถงึการประเมนิการพฒันา 

องค์กรในระยะยาว

6. บคุลากรภาครฐัมคีวามพร้อม สามารถเรยีนรู้  

ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ 

6.1 การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ  

ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือ

กรณีศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การประชุมชี้แจง ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 1) การสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที

ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการสัมมนาปีละ 3 - 4 ครั้ง 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้

ทุกภาคส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น 

และประสบการณ์โดยเชิญผู้บริหารทั้งจากภาคเอกชน 

ภาคประชาชน และภาคราชการมาถ่ายทอดความรูแ้ละ 

ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบราชการให้เกิดเป็น 

องค์การแห่งการเรยีนรูไ้ด้อย่างเหมาะสมและมมีาตรฐาน 

ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น 

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

คุณภาพการให้บริการประชาชนในส่วนของการลด

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การปรับ

เปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในระบบ

ราชการ การปรับปรุงกระบวนการท�างานการให้บริการ

ประชาชน การบริหารงานภาครัฐในระบบเครือข่าย 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน การจัดการ

ความรู้ในจังหวัด การปรับเปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรม

องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ การประเมินเพื่อจัดระดับ

การก�ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ท�าอย่างไรไปให้

ถึงฝันและภาครัฐไทยเลื่องชื่อไกลสู ่สากล : รางวัล 

United Nations Public Service Awards การจัดท�า

แผนปฏิบตัริาชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 

และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สู่ความเป็นเลิศ  

ในขณะเดียวกันมีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดในการ

สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ จ�านวน 2 ครั้งในเรื่อง การผลิตสินค้า

เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบ GAP และการ

พัฒนาองค์กรเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน

ในการสัมมนาผู ้สนใจจากส่วนราชการและ

จังหวัดที่ ไม่ได้เข้าร ่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว 

สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงาน ก.พ.ร. 

ได้ที่ www.opdc.go.th พร้อมกันนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

ได้ด�าเนินการผลิตส่ือเครื่องมือในการบริหารประกอบ

การจัดการความรูเ้พือ่เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ให้กับ 

ส่วนราชการและจังหวัดได้น�าไปศึกษาเพิ่มเติมด้วย 

2) การปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารระดับกลาง 

(การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
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ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย

สืบเนื่องจากส�านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวง
มหาดไทย โดยความร่วมมือทางวชิาการจากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรการบริหาร
งานภาครัฐสมัยใหม่ส�าหรับผู้บริหารระดับกลางในส่วน
ภูมิภาค ให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาคทฤษฎี  
และภาคปฏบิตั ิซ่ึงการเรยีนในภาคทฤษฎนีัน้ได้ด�าเนนิการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
โดยส�านักงาน ก.พร. ได้จัดท�าเครือข่ายชุมชนออนไลน์ 
Facebook Fan Page: “เห็นร่วมกัน เรียนรู้ด้วยกัน 
เพื่อน้อมน�าแนวพระราชด�าริ สู่ประโยชน์เป็นรูปธรรม” 
ขยายผลการบรหิารงานภาครฐัสมยัใหม่ส�าหรบัผูบ้รหิาร
ระดับกลางในส่วนภูมิภาค

จากผู้เข้าเรียนในหลักสูตรฯ จ�านวน 1,533 คน 
มีผู้ส�าเร็จการศึกษาในภาคทฤษฎี จ�านวน 569 ราย  
และจากกลุ่มผู้ส�าเร็จการศึกษานี้ มีข้าราชการผู้ที่ม ี

ความพร้อม และสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ทั้งสิ้น จ�านวน 293 ราย  
รวม 9 รุ่น ๆ  ละ 25 - 45 คน (ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 
รุ่นละ 3 วัน 2 คืน) แบบเข้มข้น โดยศูนย์การเรียนรู้และ
เผยแพร่การพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โดยเริ่มศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2553 เป็นการ 
จัดกิจกรรม จากผลส�าเร็จของการพัฒนาโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ซึ่งมีหลักการ หลักคิด วิธีการ และรูปแบบ 
การพัฒนาที่บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ ์
ในระดบัสากล เพือ่เป็นการขยายผลสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
ในทุกพื้นที่ของประเทศ ผู้บริหารระดับกลางในส่วน
ภูมิภาคจึงเป็นกลไกส�าคัญในการขยายผลการพัฒนา
ดังกล่าวผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้จริง จากหลักการ 
ที่น�าไปปฏิบัติได้จริง

การบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ส�าหรับผู้บริหารระดับกลางในส่วนภูมิภาค… 

จากผลส�าเร็จ… สู่การเรียนรู้

ส�านกังาน ก.พ.ร. และ สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันเสริมศักยภาพการเรียนในภาคปฏิบัติให้กับข้าราชการ
กลุม่เป้าหมาย โดยจดักจิกรรมภาคสนามให้แก่ผูส้�าเรจ็การศกึษา ซึง่สอบผ่านหลักสูตรตามเกณฑ์ทีก่�าหนด
ในภาคทฤษฎี โดยได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิอ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย ซึง่เป็นองค์กรทีม่ตีวัอย่างรปูแบบการพฒันา เป็นรปูแบบทีห่น่วยงาน 
อื่นสามารถที่จะน�าไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศตามสภาพภูมิสังคมได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวพระราชด�าริ

โดยจัดให้มศีกึษาดงูานการพฒันาในพืน้ทีพ่ฒันาจรงิ  
แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ การพัฒนาขั้นต้นน�้า (Upstream  
Development) การพัฒนาข้ันกลางน�้า (Midstream  
Development) และการพฒันาข้ันปลายน�า้ (Downstream 
Development)
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พร้อมกนันี ้เครอืข่ายชมุชนออนไลน์ Facebook  
Fan Page: “เห็นร่วมกัน เรียนรู้ด้วยกัน เพื่อน้อมน�า 
แนวพระราชด�าร ิสูป่ระโยชน์เป็นรปูธรรม” จะเป็นช่องทาง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ในการติดตาม
ผลการน�าประสบการณ์ไปปฏิบัติ และแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็น รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ต่อไป  
และจะสนับสนุนและสร้างประสบการณ์ตรงด้านการ
พัฒนาระบบราชการให้แก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย 
และเป็นการขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น 
รูปธรรม เพ่ือเป้าหมายสูงสุด นั่นคือ “ประโยชน์สุข 
ของประชาชน”

6.2 การเรยีนรูผ่้านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-learning) 
ความร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มขีดสมรรถนะระบบราชการ

 1) ระหว่างส�านกังาน ก.พ.ร. กบัส�านกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และสถาบนัอดุมศกึษา ตามโครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ หรอื e-Learning เพือ่สร้างโอกาส
ทางด้านการศกึษาและการพฒันาตนเองของข้าราชการ
และบคุคลทัว่ไป และสร้างสงัคมของการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ 
ทกุภาคส่วน ทีไ่ม่จ�ากดัเวลา สถานที ่และไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ในปี พ.ศ. 2552 มีหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์จ�านวน 3 หลักสูตร หลักสูตร mini MPM  
(Modern Public Management) และ mini MBA  
(Modern Business Administration) หลักสูตรการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม) และการสอนตามราย
ลกัษณะวชิาอกี 5 วชิา (High Performance organization,  
Knowledge Management, Balanced Scoredcard, 
Change Management และ Individual Scorcard)  
เมือ่ส�าเรจ็การศกึษารายวชิาหรอืหลกัสตูรสามารถโอนถ่าย 
ไปเป ็นส ่วนหนึ่ งของการศึกษาระดับปริญญาโท 
ในสถาบันการศึกษาที่ได้มีข้อตกลงไว้กับส�านักงาน 
ก.พ.ร. ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครและเข้าเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
www.opdcacademy.com 

 2) จากการด�าเนนิการทีผ่่านมาโครงการนี ้
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งข้าราชการและ
ประชาชนท่ัวไป ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้มีการดูแล
รักษาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้

มีความต่อเนื่อง และมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ทันต่อสถานการณ์มีรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริงเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2553 ได้เพิ่มบริการสื่อ
อเิล็กทรอนกิส์ทีเ่ป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันาระบบ
ราชการชุดใหม่ รวม 3 วิชาประกอบด้วย วิชาการตลาด
ส�าหรับภาครัฐ (Marketing in Public Sector) วิชาการ
บริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย (Governing by  
Network) และวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - 
Corporate Social Responsibility) นอกจากนี้ได้
เพิ่มการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง 
website http://www.opdcacademy.com จ�านวน 3 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ (mini Modern Public Management: mini 
MPM) จ�านวน 10 ชุดวิชา หลักสูตรการบริหารจัดการ
ธุรกิจแนวใหม่: mini MBA (mini Modern Business 
Administration: mini MBA) จ�านวน 10 หมวด และ 
หลกัสตูรการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory  
Governance) นอกจากนี้ยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
เครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาระบบราชการ อีกรวม  
5 ชุดวิชา ประกอบด้วยชุดวิชาเครื่องมือในการบริหาร
งานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง(High Performance  
Organization) ชุดวิชาการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ชุดวิชาการวัดผลแบบสมดุลและ 
ตัวช้ีวัดที่ส�าคัญ (Balanced Scorecard & Key  
Performance Indicators) ชุดวิชาการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) และชุดวิชาการ
ก�าหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) 
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นประโยชน์ 
แก่ผู้เรียนได้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ 
ผู้เรียนได้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม ได้จัดท�า  
Web link จากสถาบันการศึกษาและเว็บไซต์ที่ ให ้
ความรู้ครอบคลุมสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และ
การบริหาร อีกด้วย

 3) บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะจากการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยรับบริการการเรียนการสอนผ่านทาง เว็บไซต์ : 
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http://www.opdcacademy.com (ตารางที่ 2.2-8) 
ปัจจบุนัมข้ีาราชการและประชาชนท่ัวไปสมัครใช้บรกิาร
ทั้งสิ้น16 28,906 ราย โดยผู้สมัครร้อยละ 96 มาจาก 

ส่วนราชการ ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 7 หรอื 2,041 รายมาจาก 
ภาคเอกชน17 โดยมีผู้สนใจเข้าเรียนสมัครเข้าใช้บริการ
โดยเฉลี่ย 187 รายต่อเดือน

ตารางที่ 2.2-8 จ�านวนผู้สมัครจ�าแนกรายกระทรวง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553)

หน่วยงาน จ�านวน (คน) ร้อยละ

กระทรวงการคลัง 17,557 60.74

อื่น ๆ 2,041 7.06

กระทรวงสาธารณสุข 1,800 6.23

กระทรวงมหาดไทย 1,690 5.85

กระทรวงศึกษาธิการ 1,403 4.85

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 723 2.50

หน่วยงานอิสระและส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดส�านัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

414 1.43

ส�านักนายกรัฐมนตรี 373 1.29

กระทรวงแรงงาน 359 1.24

กระทรวงคมนาคม 343 1.19

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 329 1.14

กระทรวงกลาโหม 285 0.99

กระทรวงยุติธรรม 263 0.91

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 231 0.80

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 182 0.63

กระทรวงพาณิชย์ 182 0.63

กระทรวงอุตสาหกรรม 163 0.56

กระทรวงวัฒนธรรม 145 0.50

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 143 0.49

กระทรวงพลังงาน 123 0.43

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110 0.38

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 31 0.11

กระทรวงการต่างประเทศ 16 0.06

รวม 28,906 100

ผูส้มคัรเข้าเรยีนในโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าเรยีนวิชาต่าง ๆ  ทีเ่ปิดสอน 

ในโครงการฯ ได้ทัง้หมด ตามความสนใจของผูเ้รยีน ปัจจบุนัโครงการฯ ให้บรกิารเนือ้หาวชิาในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์  

มรีวมทัง้สิน้ 22 หลกัสตูร มากกว่า 100 บทเรยีนย่อย มผีูส้มคัรเข้าเรยีนหลกัสตูรต่าง ๆ  ตามความสนใจ (ภาพที ่2.2-14)

16 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (ปัจจุบันมีผู้สมัครจ�านวน 30,125 คน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)
17 ภาคเอกชนคือผู้สมัครที่นอกเหนือจากส่วนราชการที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้หากไม่นับผู้สมัครจากกระทรวงการคลังแล้ว จะมีผู้สมัครร้อยละ 12 

จากผู้สมัครทั้งหมด
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ภาพที่ 2.2-14 จำนวนผูเรียนจำแนกตามสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 (ขอมูลตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

จำนวนผูเรียนจำแนกตามสื่ออิเล็คทรอนิกส

 miniMPM miniMBA PG HPO KM BSS & KPIs CM IS MKPS GN CSR

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2,347

4,024
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417 325
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4) จากการเรยีนในโครงการดงักล่าว ทีผ่่านมา

ตัง้แต่ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2552  

มกีารเรยีนการสอนในสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถแสดง 

จ�านวนผู ้ส�าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร มีผู ้จบ

รายวชิาย่อยในหลกัสตูรการบรหิารจดัการธรุกจิแนวใหม่ 

มากที่สุด จ�านวน 64,373 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 ของ

ทั้งหมด (หลักสูตรนี้มี 50 บทเรียนย่อย) ล�าดับถัดมา

คือหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่มีผู้จบ

จ�านวน 9,186 ราย (หลกัสตูรนีม้ ี10 บทเรยีนย่อย) คดิเป็น 

ร้อยละ 12 ของทั้งหมด หลักสูตรการบริหารราชการ 

แบบมีส่วนร่วมมีผู้จบจ�านวน 4,351 ราย (หลักสูตรนี้มี  

31 บทเรยีนย่อย) คิดเป็นร้อยละ 6 และผู้จบในวิชาอืน่ ๆ  

ทีเ่หลอืจ�านวน 2,330 ราย คดิเป็นร้อยละ 2 ของทัง้หมด 

ผูเ้รยีนทีเ่รยีนครบทกุบทเรยีนย่อยใน หลักสตูร

การบรหิารจดัการภาครฐัสมยัใหม่ (mini MPM) หลกัสตูร 

การบรหิารจัดการธรุกจิแนวใหม่ (mini MBA) และหลักสตูร 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PG) โดยผ่าน 

การประเมนิผลตามหลกัสตูร และได้รบัใบประกาศนยีบตัร 

จากโครงการ

5) ผู้ส�าเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าว  

มโีอกาสศกึษาต่อในระดบัทีสู่งข้ึนถงึปรญิญาโทสาขาต่าง ๆ   

ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อวันพุธที่ 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยช้ันน�า โดยมหีลักสูตรทีส่ามารถต่อยอดได้

ตามขอ้ตกลงของแต่ละมหาวิมทยาลัย (ตารางที ่2.2-9)

ตารางที่ 2.2-9 ตารางแสดงรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขในการศึกษาต่อยอดจ�าแนกตามมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย ช่ือหลักสูตร เงื่อนไขโดยสรุป

ขอนแก่น M.B.A.18 ให้โควตา ปีละ 10 คน โดยเรียนที่จังหวัดขอนแก่นเท่านั้น โดยต้อง 
ผ่านข้อเขยีนและสมัภาษณ์ตามเกณฑ์ขัน้ต�า่ของการคดัเลอืกปีนัน้ ๆ   
สามารถขอสอบประเมินเพื่อเทียบโอนได้ 4 วิชา

ศรีนครินทรวิโรฒ M.B.A. ให้โควตา 5 คนต่อสาขา รวม 2 สาขาเป็นจ�านวน 10 คน และได้
รับการเทียบโอน 1 รายวิชา

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administrative: M.B.A.)
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ภาพที่ 2.2-15 นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�านวน 35 คน เข้ารับการพัฒนาภาควิชาการ 
 และปฏิบัติราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค และส่วนกลาง

มหาวิทยาลัย ช่ือหลักสูตร เงื่อนไขโดยสรุป

เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

M.B.A. ได้รบัสทิธิส์อบเทยีบโอนในรายวชิาแกน 4 วชิา หากสอบเทยีบโอนได้  
จะลดค่าใช้จ่ายได้ วิชาละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
247,600 บาท)

เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

M.B.A. สามารถเทยีบโอนวชิาบงัคบัได้ไม่เกนิ 4 วชิา หรอืไม่เกนิ 12 หน่วยกติ  
ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการก�าหนด

ราชภัฏสวนดุสิต M.S.(KM)19 ลดค่าลงทะเบยีนจากปกต ิ200,000 บาทเป็น 100,000 บาท (ไม่รวม  
Computer Notebook และศึกษาดูงานต่างประเทศ) และสามารถ
จบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง โดยสามารถเทียบโอนวิชาเลือกได้ 2 วิชา 
(6 หน่วยกิต)

ราชภฏัสวนสนุนัทา M.B.A. รบัผูจ้บทัง้หมด สว่นการถ่ายโอนหน่วยกิต นัน้ จะขอพิจารณาจาก
การสัมภาษณ์และประสบการณ์ในการท�างานลดค่าลงทะเบยีนจาก 
200,000 บาท เหลือ 100,000 บาท (เหมาจ่าย)

สโุขทยัธรรมาธริาช M.B.A., M.P.A.20 ได้รับคะแนนร้อยละ 10 ในการสอบเข้า

6.3 การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่น
ใหม่ เพื่อสร้างให้เป็นผู้บุกเบิกหรือสร้างนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการคัดเลือกจาก
บุคคลทั่วไปและข้าราชการเข้ารับการพัฒนาให้เป็น
นักคิดที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนา และนักปฏิบัติที่มี
ดลุยภาพและคณุภาพ พร้อมทีจ่ะน�าการเปลีย่นแปลงใน
ภาคราชการ และขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนงานโครงการให้บรรลผุลสมัฤทธิ์ได้ คณะรฐัมนตรไีด้
มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
และวันที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ให้ด�าเนนิโครงการ

พฒันานกับรหิารการเปล่ียนแปลงรุน่ใหม่จ�านวน 2 รุน่21 
และเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติให้ด�าเนนิโครงการพฒันานกับรหิารการเปล่ียนแปลง
รุ่นใหม่ต่อไป โดยด�าเนินการปีละ 1 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 3 เริ่ม
ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ รวม 49 คน และอยู่ระหว่างการโอนไปปฏิบัติ 
ราชการตามส่วนราชการต่าง ๆ  ส�าหรบัรุน่ที ่4 ด�าเนนิการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผู ้เข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 35 คน ซึ่งจะได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ี 
ก.พ.ร. ก�าหนด 22 เดือน (ภาพที่ 2.2-15)

19 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการความรู้ (Master of Science in Knowledge Management: M.S.(KM))
20 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration: M.P.A.)
21 รุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550 มีผู้ผ่านโครงการจ�านวน 39 คน และปัจจุบันได้รับการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี

ความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 มีผู้ผ่านโครงการจ�านวน 39 คน และขณะนี้ส่วนใหญ่
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานต่าง ๆ แล้วเช่นเดียวกัน
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7. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :  

PMQA)

7.1 PMQA เป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์การ

ตามยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับคุณภาพระบบ 

ราชการไทยให้มีศกัยภาพและขดีความสามารถเทยีบเท่า 

ระดบัสากล การน�าเครือ่งมอืนี้ไปด�าเนนิการส่วนราชการ 

จะมีการพัฒนาอย ่างต ่อเนื่องตามเป ้าประสงค ์

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  

(พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ที่ต้องการให้ส่วนราชการ

มีการปรับปรุงตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง มีขีด

สมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ให้ความส�าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี ปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มคีวามคล่องตวั 

และมปีระสทิธภิาพเพือ่ส่งมอบบรกิารท่ีดีให้กบัประชาชน  

ส่งเสรมิให้ข้าราชการพฒันาตนเอง มีความคดิรเิริม่และ

เรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งวางแผนและตดัสนิใจอย่างมเีหตผุล

โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ และท�างานโดยมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาและวงจร

คุณภาพการบริการภาครัฐ 

7.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นการมุง่เน้น 

ให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงองค์การ โดยการวัด 

ความส�าเรจ็ของการด�าเนินการ เพือ่ผ่านเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเป็นส�าคัญ  

โดยได้ด�าเนินกิจกรรมการส่งเสริมและการติดตาม

ประเมินผลส่วนราชการทั้งในระดับกรม จังหวัด  

และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนายกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้

 1) การส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการ

มีความรู้ ความเข้าใจในการด�าเนินการพัฒนายกระดับ

คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ได้แก่ จดัประชมุชีแ้จง

ตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ของส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบัน

อุดมศึกษา การจัดคลินิกให้ค�าปรึกษารายหน่วยงาน  

การให้ค�าปรึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ  รวมทั้งจัดอบรม 

เสรมิสร้างความรูใ้ห้แก่ทีป่รกึษาส่วนราชการในการพฒันา 

องค์การ และให้ข้อมูลความรู้ผ่านช่องทางเว็บไซต์

เอกสารต่าง ๆ  ของส�านักงาน ก.พ.ร. และตรวจติดตาม

ประเมนิผลการด�าเนนิการตามตวัช้ีวัดระดบัความส�าเรจ็

ของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐั ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหน่วยงานระดบักรมหรอื

เทียบเท่า 137 กรมจังหวัด 75 จังหวัด และสถาบัน

อุดมศึกษา 12 แห่ง

 2) จัดท�าคู่มือและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า เพื่อให้ส่วน

ราชการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและมีการพัฒนา

อย่างต่อเนือ่ง และเป็นกรอบการประเมนิทีส่ามารถบ่งชี้ 

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จดัการของส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั ทีส่อดคล้อง 

กับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาของส่วนราชการ 

รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมการตรวจรับรองการ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ

พื้นฐาน เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ในการสอบทาน 

เพือ่ให้มัน่ใจว่าส่วนราชการ “มคีวามพร้อมในการบรหิาร

จัดการ” ระดับพื้นฐาน ก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับการ

บริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับก้าวหน้าต่อไป

 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

รูปแบบสถาบัน โดยการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครฐัระหว่างสมาชิกเครอืข่ายการพฒันาคณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ จ�านวน 2 สถาบัน (มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
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ภาพที่ 2.2-16 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กำหนดทิศทาง
ยุทธศาสตรขององคการ

วัด ว�เคราะห ทบทวนผล
การดำเนินการ

กำกับการดำเนินการ
ใหเปนตามแผน

การประเมินผล
การปฏิบัติงานและ
การสรางแรงจ�งใจ

การออกแบบระบบงาน
เพื่อนำไปสูการปฏิบัติ

การทบทวน ปรับปรุง
และแลกเปลี่ยนเร�ยนรู

การเร�ยนรูระดับบุคคล
และระดับองคกร

แผนสราง
ความผาสุก

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การพัฒนา
บุคลากร

แผนสราง
ความกาวหนา

ว�สัยทัศน
คานิยม

การสื่อสาร
2 ทิศทาง

CSR / OG

Strategy Map IDP

คูมือการ
ปฏิบัติงาน

แผนสำรอง
ฉุกเฉิน

ตัวช�้วัดที่สำคัญ

ฐานขอมูลกระบวนการสราง
คุณคาและสนับสนุนฐานขอมูล

ยุทธศาสตร

KM

บร�หารความ
เสี่ยงดาน IT

พันธกิจ
หนาที่ตามกฎหมาย

ความตองการ ความคาดหวัง

• ผูรับผิดชอบ
• ผูสวนไดสวนเสีย
• บุคลากร
• รัฐบาล
• เคร�อขาย

Warning
System

คูมือการ
ใหบร�การ

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน

  ส่ือสารทิศทาง 

ก
ารจัด

ส
รรท

รัพ
ย
าก

ร

อยางเป
นระบบ

พัฒนาองคการ

 
ป
รับ

ป
รุง

 

สรางบรรยากาศ การกระจายอำนาจ

7.3 ตลอดระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553)  

แห่งการพัฒนาระบบราชการได้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ที่ส�าคัญ ส่งผลให้การพัฒนาองค์การเป็นไปอย่างมี

ระบบและต่อเนื่อง เน้นให้ความส�าคัญกับประชาชน 

ผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่จดัท�ายทุธศาสตร์

ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการความคาดหวัง  

การน�ายทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบิตั ิมกีารวดัทบทวนก�ากบั

ติดตามงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุงกระบวนการ

ท�างานให้มีประสิทธิภาพ (ภาพที่  2.2  - 16)

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า ส่วนราชการไทยได้เข้าสู่ระบบการพัฒนาเพื่อการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

ตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีดงัได้น�ามาเป็นตวัอย่างในฐานะเป็นตวัแทนของส่วนราชการในก�ากบัของ

ฝ่ายบริหาร กรณีของ กรมธนารักษ์ กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน เป็นอาทิ
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นายวินัย วิทวัสการเวช 
รองอธิบดีกรมธนารักษ์

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
กับความส�าเร็จของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ : โดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครฐั ด้วยหลกัสีป่ระการ ประการแรกนโยบายชดัเจน ก�าหนดผูร้บัผดิชอบ 

ให้การสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ บุคลากร ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 

และร่วมแก้ไขปัญหา ทีมงานดี โดยมี PMQA Working Team ในแต่ละ

หมวด ท�าหน้าท่ีจัดท�าแผนพัฒนาองค์การและติดตามผลการด�าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง สร้างสิ่งจูงใจ จัดการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของกรมธนารกัษ์ เพือ่กระตุน้และจูงใจให้

หน่วยงานภายในทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

สี่เสาหลักดังกล่าว ท�าให้กรมธนารักษ์มีเป ้าหมายและเกิด

นวัตกรรมใหม่ ในการท�างาน เช่น การช�าระค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่าน

ธนาคาร / E-Catalog / E-museum / การลดข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน

อย่างเป ็นระบบ เป ็นต้น จนได้รับการยอมรับจากประชาชนและ 

ส่วนราชการต่าง ๆ  
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นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท 
“มุ่งเน้นประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”  
 กับความส�าเร็จของการน�า PMQA มาใช้ในองค์การ

ก่อนทีจ่ะมกีารน�าเกณฑ์ PMQA มาใช้นัน้ ลกัษณะการท�างานของ

กรมทางหลวงชนบท บุคลากรจะมีความเข้าใจว่าเป็นการท�างานไปตาม

แผน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตามภารกิจ ไม่ได้มุ่งไปที่ประโยชน์

ของผู้รับบริการโดยตรง ความต้องการของผู้รับบริการ มีการจ�าแนกกลุ่ม

ผู้รับบริการที่ชัดเจนมากขึ้น ท�าให้ทราบว่าจะส่งมอบการบริการให้กับ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด เมื่อทราบเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว

ท�าให้สามารถส่งมอบบริการได้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ PMQA  

ยังส่งเสริมให้การท�างานของกรมทางหลวงชนบทมีความเป็นมาตรฐานมากข้ึน ประชาชนได้ใช้ถนนที่มี

ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการตรวจติดตาม ตรวจสอบการท�างาน และสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้

บริการสูง ประชาชนมีส่วนร่วม กล้าสะท้อนความคิดเห็นมากข้ึน การสะท้อนถึงความต้องการ ที่กรมฯ 

สามารถน�ามาใช้ในการปรับปรุงงานบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่ส�าคัญของเกณฑ์ PMQA 

ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จ คือ การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่รับรู้ เข้าใจ และน�าไปปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมค่านิยม และจิตส�านึกในการมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน และใช้การพัฒนาแบบ

ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืน ส่วนที่สะท้อนถึงความส�าเร็จของกรมทางหลวงชนบท คือ ผู้รับบริการ 

มีความพึงพอใจ

ต่อเมื่อมีการน�าเกณฑ์ PMQA มาใช้ ท�าให้กรมทางหลวงชนบทต้องมีการปรับระบบการท�างานใหม่ 

มีแบบแผนขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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นายชลิต ด�ารงศักดิ์ 
อธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทาน 

หน่วยงานน�า PMQA ไปขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์การ

กรมชลประทาน มบุีคลากรกว่า 30,000 คน ประสบความส�าเรจ็ในการ
ขับเคลื่อน PMQA ด้วยการเริ่มต้นจากการมอบนโยบายให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บรหิารชีแ้จงท�าความเข้าใจกบับุคลากรในทกุระดบั เพือ่ให้บคุลากรภายในองค์กร
ทราบถงึความเปลีย่นแปลงในการด�าเนนิงานของกรม จากนัน้สร้างจติส�านกึให้ 
ผูป้ฏบิติังาน โดยยดึหลกัคณุธรรมและค่านยิมขององค์กร และสือ่สารให้บคุลากร
ในองค์กรทราบและน�าไปปฏบิตั ิโดยแต่งตัง้คณะท�างานในระดบัต่าง ๆ  เพือ่เป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อน ในทิศทางเดียวกัน

ปัจจัยหลักแห่งความส�าเร็จ คือ “น�าดี แผนชัด มีส่วนร่วม พัฒนาคน 
พัฒนางาน สร้างความสุข”

น�าด ี-  หมายถงึคณะผูบ้รหิารทกุคนร่วมมอืกนั 
ท�าให้ทิศทางการขับเคลื่อนมีความชัดเจน 

แผนชัด - ปูพื้นฐานตั้งแต่ขั้นตอนแรก มีส่วน
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติและผู้ติดตามผลได้รู้เป้าหมายที่ชัดเจน 
ฉะนั้นเมื่อเป้าหมายชัดเจน

ทีมงานเข้มแข็ง - ตั้งส�านักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และสายด่วน 14 เพื่อเปิดช่องทางส่ือสาร  
สร้างเครอืข่ายอาสาสมคัรชลประทาน และสร้างคนรุน่ใหม่ 
ให้รู้จักการชลประทานในรูป “ยุวชลกร”

พัฒนาคน - จัดท�าแผนพัฒนาบุคคล (IDP) 
สร้างระบบการจดัการความรูแ้ละการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ภายในองค์กร

พฒันางาน - เน้นการมอบอ�านาจการปฏบิตังิาน 
ให้กบัเจ้าหน้าที ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาเอง พฒันาคูม่อื 
และจัดท�าขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และมีระบบในการ
ตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดัในมติต่ิาง ๆ  

การสร้างความสุข - ด้วยการสร้างขวัญก�าลัง
ใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

สิ่งที่ PMQA ให้กับกรมชลประทาน คือ เป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพขององค์กร ท�าให้ทราบจุดแข็ง  
จดุอ่อน และโอกาส ในการก�าหนดวธิปีรบัปรงุองค์กรให้มคีณุภาพดขีึน้ ท�าให้กรมชลประทานสามารถส่งมอบคณุภาพ
ทั้งผลผลิตและบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการ และท�าให้กรมชลประทานมีภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการ ได้รับ
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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8. ระบบเวอร์ช่วลออฟฟิต (Virtual office) 

นับเป็นปีที่สามในปี พ.ศ. 2553 ที่ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้น�ามาตรการให้ข้าราชการท�างานที่บ้าน  

เพือ่ประหยดัพลงังานของส่วนราชการและลดค่าครองชพี 

ของข้าราชการ โดยกระทรวงการคลังได้เริ่มทดลองใช้

ในส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั เพือ่น�าร่องตามแนวทาง

ของ ก.พ.ร. ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิโครงการน�าร่อง

การปฏิบัติราชการแบบเวอร์ช่วล (Virtual Office) ของ

ส�านักงาน ก.พ.ร. โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ในระยะแรก 

ก�าหนดเวลาการด�าเนินโครงการทดลอง 1 เดือน  

(16 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม พ.ศ. 2552) ระยะที่

สอง ก�าหนดเวลาการด�าเนินโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่  

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

และข้อสรุปในเบื้องต้นพบว่า

8.1 สามารถด�าเนินการได้ โดยมีระเบียบที่

เกีย่วข้องรองรบัได้อยูแ่ล้ว ได้แก่ ระเบยีบว่าด้วยการลา 

ของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ข้อ 11 ที่ได้เปิดโอกาสให้

หัวหน้าส่วนราชการก�าหนดวิธีควบคุมการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการตามทีเ่หน็สมควรได้ การจะท�าให้เกดิผล

มไิด้อยูท่ีก่ารปรบัปรงุกฎระเบยีบเกีย่วกบัตวัข้าราชการ 

แต่อยู่ที่การบริหารจัดการของส่วนราชการ ที่จะท�าให้

ข้าราชการตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามารถท�างานร่วมกัน

ได้โดยไม่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในส�านักงานเดียวกัน และ

ภารกจิของหน่วยงานสามารถบรรลเุป้าประสงค์ได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ หากท�าส�าเรจ็ข้าราชการจะท�างานที่ไหน

ก็ได้ แม้จะไม่ใช่ที่บ้านหรือสถานที่ราชการ แต่อาจเป็น 

ที่ใดก็ได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในส่วนราชการ ดังน้ัน 

การให้ข้าราชการท�างานโดยอยู่ที่บ้านจึงเป็นไปได้

8.2 เทคโนโลยทีีจ่ะเข้ามารองรบัระบบเวอร์ช่วล 

ออฟฟิต ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการทดสอบระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน�ามาใช้รองรับการปฏิบัต ิ

ราชการแบบเวอร์ช่วล โดยทดสอบระบบการประชมุทางไกล  

ของบริษัททีโอที จ�ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ�ากัด (มหาชน) ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาครัฐ และน�าผลสรุปและข้อแนะน�าจากการทดสอบ

ระบบการประชุมทางไกลดังกล่าวมาปรับปรุงระบบการ

ปฏิบตัริาชการแบบเวอร์ช่วล ให้สามารถใช้งานง่ายและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ข้อสรุปว่า ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของส�านักงาน ก.พ.ร. สามารถรองรับ 

การปฏิบัติราชการแบบเวอร์ช่วลได้ 

ผลที่ได้รับหลังจากการที่ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

ได ้ด�าเนินโครงการเสร็จสิ้นทั้งสองระยะ (ตั้งแต ่ 

6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ถงึ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) 

นอกจากสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ก.พ.ร. 

และการลดพลังงานของ ส�านักงาน ก.พ.ร. แล้ว ระบบ 

ดังกล่าวยังสามารถรองรับการท�างานของส�านักงาน

ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน หรือเกิดภาวะฉุกเฉินหรือ

เหตกุารณ์ไม่สงบในกรงุเทพฯ ท�าให้ข้าราชการเข้าออก

ส�านกังานยากล�าบากได้ โดยมไิด้ท�าให้งานราชการของ 

ก.พ.ร. หยุดชะงักหรือเกิดความล่าช้าอีกด้วย 

9. การขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์

องค์กรภาครัฐ (Government Strategic Management 

System: GSMS) 

หลังจากได้มกีารออกแบบและพฒันาระบบตาม

โครงการ GSMS แล้ว ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการ

โครงการระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ 

ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 

พ.ศ. 2554) ซึ่งเป็นการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เพื่อรองรับการขยายผลการใช้งานให้จังหวัด และ 

ส่วนราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องใช้ Hardware และ Software ที่ได้ก�าหนดไว้ตาม  

Configuration ของการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

เครือข่าย (Network Architecture) ประกอบกับระบบ 

GSMS เป็นงานส่วนขยายและมคีวามเช่ือมโยงกบัระบบ 

GFMIS ที่จะต้องมีอุปกรณ์ Hardware และ Software 

ที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ของระบบ GFMIS
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ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการด�าเนินโครงการ 

GSMS ในระยะที่ 2 ที่มีงบประมาณจ�ากัด จึงต้องปรับ

แผนการด�าเนินงาน โดยจัดล�าดับความส�าคัญให้กับ 

กลุ ่มจังหวัดที่น�าร ่อง และมีการพัฒนาตัวแบบ 

การเสริมสร้างขีดสมรรถนะและการบริหาร การจัดท�า

แผนพฒันาและแผนปฏบัิตริาชการประจ�าปีของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดที่จะท�าการจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในปี  

พ.ศ. 2553 ได้มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และ

จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Terminal) จ�านวน 

36 ชุด ให้แก่ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 5 กลุ่ม คือ 

กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 - 2 กลุ ่มจังหวัด 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก และส่วนราชการที่เป็น

หน่วยงานกลาง 8 แห่ง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมจังหวัด 

ทั้ง 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และกลุ่ม

จังหวัด 18 กลุ่ม รวมทั้งในระดับกระทรวง กรม และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากระบบ GSMS ได้รับ 

การสนับสนุนเพียงพอ จะช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะ

การบริหารงานแบบบูรณาการของส่วนราชการและ

จงัหวดั และฝ่ายบรหิารและผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้สามารถ

ใช้ระบบ GSMS ในการวางแผน จัดท�า ติดตาม  

ควบคุม และผลักดันแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

จริง มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ GSMS และ  

GFMIS โดยผู้บริหารสามารถติดตามผลการด�าเนิน

งานตามโครงการ และการใช้งบประมาณได้อย่างเป็น

ปัจจุบัน และรองรับการบริหารราชการแนวใหม่ตาม 

ขัน้ตอนและกระบวนการยทุธศาสตร์ต่าง ๆ  ของประเทศ

ได้สมบูรณ์

ทั้งนี้ หากระบบ GSMS ได้รับการสนับสนุน

เพียงพอ จะช่วยเสรมิสร้างขดีสมรรถนะการบรหิารงาน

แบบบูรณาการของส่วนราชการและจังหวัด และฝ่าย

บรหิารรวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะรฐัสภาจะสามารถ

ติดตามการท�างานตามแผนงาน โครงการและการใช ้

งบประมาณของส่วนราชการ จงัหวดัและกลุม่จงัหวัดได้

อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

2.2.4 การสร้างระบบการก�ากับดูแลตนเองที่ดี 
เกดิความโปร่งใส มัน่ใจ และสามารถตรวจสอบได้ 
รวมท้ังท�าให้บุคลากรปฏบัิตงิานอย่างมีจติส�านกึ
ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อ
สังคมโดยรวม

1. นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี 

ในปี พ.ศ. 2553 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มี 

การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ วางแนวการจัดท�านโยบาย 

การก�ากบัดแูลองค์การทีด่ ีและประชมุชีแ้จงให้ความรูแ้ก่ 

ส่วนราชการ จงัหวดั และองค์การมหาชนเพือ่น�าไปจดัท�า 

นโยบายทีเ่หมาะสมกบับรบิทของตนเอง รวมทัง้ก�าหนด 

แนวทางปฏิบัต ิและมาตรการหรอืโครงการ เพือ่ให้บรรลผุล 

ตามนโยบายขององค์การได้อย่างเหมาะสม และสามารถ 

ก�ากับดูแลหน่วยงานภาครัฐที่ครอบคลุมนโยบายด้าน

รัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบาย

ด้านปฏิบตังิาน โดยเชิญผูแ้ทนจากส่วนราชการ จังหวดั  

สถาบนัอดุมศกึษา และองค์การมหาชน มาประชมุสัมมนา 

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างส่วนราชการ ทัง้ในรปูแบบ 

ของการจัดประชุมเชิงปฏิบตักิาร การจัดกจิกรรมชุมชน

นักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) เกี่ยวกับ

นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดีหลายประการ อาทิ 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดเสวนาเวที

ปัญญา สัมมนาวาทีเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ 

และแบ่งบนัประสบการณ์การน�านโยบายการก�ากบัดแูล 

องค์การทีด่ไีปสูก่ารปฏบิตั ิโดยกรมชลประทาน กรมศลุกากร  

กรมสุขภาพจิต มาร่วมให้เกียรติในการเสวนาดังกล่าว 

นอกจากนีเ้มือ่วันที ่20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้มกีารจดั

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมจัีงหวัดทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ประกอบไปด้วย จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี 

สิงห์บรุ ีและอ่างทอง ซึง่ผลจากการจัดกจิกรรมดงักล่าว 

ท�าให้หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานมี

ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการด�าเนินการตาม

นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี ตลอดจนสามารถ

น�าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการใน

หน่วยงานของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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หลักนิติธรรม

หลักการตอบสนอง

หลักภาระรับผิดชอบ

หลักความโปรงใส

หลักประสิทธ�ผล

หลักประสิทธ�ภาพ

หลักความเสมอภาค

หลักการมีสวนรวม

หลักการกระจายอำนาจ

หลักมุงเนนฉันทามติ

2. การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.1 ในปี พ.ศ. 2553 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มี 

การส�ารวจสถานะการปฏบัิตริาชการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในหน่วยงาน 

ของรัฐ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 

ซึง่เป็นส่วนราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่ากรมจ�านวน 

46 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับจังหวัดกระจายทั่วทุก 

ภูมิภาค จ�านวน 19 จังหวัด และ สถาบันอุดมศึกษา 

14 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 79 หน่วยงาน พบว่า สถานะ

การปฏิบัตริาชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบรหิาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานของรัฐ 10 หลัก 

ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักการตอบสนอง  

หลกัภาระรบัผดิชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัประสทิธผิล 

หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค หลักการ 

มีส่วนร่วม หลักการกระจายอ�านาจ และหลักการ 

มุ่งฉันทามติ (ภาพที่ 2.2-17) สามารถแบ่งได้เป็น  

3 ระดับ คือ

1) การปฏิบัติราชการที่อยู่ในระดับค่อนข้างดี 

ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักการตอบสนอง หลัก

ภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักประสิทธิผล 

หลักประสิทธิภาพ และหลักความเสมอภาค ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นว่าส่วนราชการได้ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติราชการ

ท�าหน้าท่ีโดยค�านึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม มีการ

ด�าเนินการในการเรียนรู้และรับฟังความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และการอ�านวยความสะดวกต่อประชาชนท่ีรับบริการ 

รวมถึงจัดช่องการบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

ได้ง่าย มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 

อย่างสม�่าเสมอ มีระบบงานที่ เอื้อต ่อการท�างาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์และน�าไปสู่การปฏิบัติและน�าไปสู่ 

การบรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ มกีารด�าเนนิการลดข้ันตอน 

และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ โดยมีการใช้

เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

ที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติราชการ 

ให ้บริการแก่ผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 

ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม 
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ภาพที่ 2.2-18 ศ. กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  
 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

2) การปฏิบัติราชการท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 

ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วม และหลักการกระจาย 

อ�านาจ แสดงให้เห็นว่า ส่วนราชการยังไม่ได้ให้ความ

ส�าคญัเท่าทีค่วรในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการก�าหนดแนวทาง ร่วมแก้ปัญหาในกระบวนการ

ตัดสินใจต่อการจัดบริการของรัฐ การตรวจสอบการ

ท�างานของรัฐ ควรต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพของ

ประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารราชการ

ร่วมกับส่วนราชการอย่างครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งข้ึน  

ซึง่ถอืว่าหลกัการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นส�าคัญในสงัคมไทย 

ที่ส ่วนราชการต้องให้ความส�าคัญและด�าเนินการ 

อย่างจรงิจงั อนัจะน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาในสงัคมทีเ่กดิขึน้ 

ในปัจจุบัน รวมทั้งการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา

ด�าเนินการแทนด้วย

3) การปฏิบัตริาชการทีอ่ยู่ในระดบัค่อนข้างต�า่ 

คือ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน

ที่ส่วนราชการต้องให้ความส�าคัญมากที่สุด เน่ืองจาก

จะเป็นแนวทางส�าคัญในการสร้างความสมานฉันท์ของ

สังคมไทย

2.2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ 

บ้านเมอืงทีด่เีป็นเรือ่งส�าคญัทีท่�าให้ระบบราชการเดนิหน้า 

ไปได้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  

ได้กล่าวในโอกาสปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “หลกัธรรมาภบิาล 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (ภาพที่ 2.2-18) 

ว่า การประเมินผลเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่น�าไปใช้ใน

การพิจารณาโยกย้ายต�าแหน่งต่าง ๆ  แต่ในบางเรื่อง

ยังถูกละเลย ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วม  

และการถ่ายโอนภารกจิ ซึง่คอืเรือ่งของการกระจายอ�านาจ  

การตัดสินใจ การมีส ่วนร่วมในลักษณะที่จะท�าให้

ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ แต่การร่วม

ตัดสินใจหลายคนนั้นจะมีเรื่องของความรับผิดชอบ 

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การกระจายอ�านาจจึงเป็น 

เรือ่งใหญ่ ซึง่ยงัด�าเนนิการได้น้อย ในเรือ่งของการถ่ายโอน 

ภารกจินัน้ ได้มกีารน�าร่องในเรือ่งการตรวจสอบคณุภาพ  

ซึง่เรือ่งดงักล่าวรฐับาลไม่จ�าเป็นต้องเป็นผูด้�าเนนิการเอง  

สามารถจ้างเอกชนที่มีความเช่ียวชาญมาด�าเนินการ

ก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน ก.พ.ร. จะต้องท�าหน้าที่คอย

ติดตาม ให้ความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการในเร่ือง

ธรรมาภิบาล แล้วส่วนราชการไปด�าเนินการเอง เพราะ

การด�าเนินการในแต่ละหน่วยงานอาจไม่เหมือนกัน 

เช่น การด�าเนินการเรื่องธรรมาภิบาลของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมอาจไม่เหมือนกับกรมวิชาการเกษตร 

ส�านักงาน ก.พ.ร. จะกระตุ้นให้ส่วนราชการด�าเนินการ 

โดยมีการจัดการประเมินหรือแข่งขันและให้รางวัล
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ภาพที่ 2.2-19 นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 1 / 2553  
 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร. 

3. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการ (ค.ต.ป.)22 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายนอก และหน่วยงานกลางทีเ่กีย่วข้อง มหีน้าทีเ่สรมิสร้าง 

ความเข้มแข็งในการก�ากับดูแลและควบคุมตนเอง

ที่ดีของส่วนราชการ และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ

และความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อการด�าเนินการ 

ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของส่วนราชการ 

ว่าได้มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ความคุ้มค่า 

ประสิทธิภาพ และคณุภาพของการบรหิารงาน ตลอดจน 

การยกระดบั ขีดสมรรถนะ การเรยีนรู ้และศกัยภาพของ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.2 ในปี พ.ศ. 2553 ค.ต.ป. มีการสอบทาน

รายงานการตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ

ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงาน

การเงิน รวมทั้งการสอบทานกรณีพิเศษ เพื่อรายงาน

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและ 

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผล

ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ภาพที่ 2.2-19) 

โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการต่อนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ีปีละ 2 ครัง้ 

(รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) เพื่อให้การตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการสามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมือ

ในการบริหารราชการแผ่นดิน อันจะช่วยแก้ไขอุปสรรค

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิงานของส่วนราชการและ 

จงัหวดัได้ทนัภายในปีงบประมาณ โดยรายงานดงักล่าว

ให้ครอบคลมุประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายงานผลการประเมิน

ตนเอง

3.3 การรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน

ผลภาคราชการ แบ่งเป็น 2 รอบ กล่าวคือ รอบแรก

ระหว่างปี (รอบ 6 เดอืน) เป็นการรายงานผลการด�าเนนิ

งานในลักษณะของการติดตามความก้าวหน้าในการ

ด�าเนินงานของรอบ 6 เดือน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง

ที่ตรวจพบ ตลอดจนความเสี่ยง / ผลเสียหาย / ปัญหา

ที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

และจังหวัด และมีการจัดท�ารายงานผลฯ ระหว่างปี

ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

โดยน�าผลการสอบทานที่ได้จากการด�าเนินงานใน 

ทุกประเด็นการสอบทานเหล่านั้นมาประกอบการ

พิจารณาเพื่อค้นหามูลเหตุของอุปสรรคปัญหาของ

การปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาการด�าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการและจังหวัดตอนสิ้นปีงบประมาณ

สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนปฏบิตัริาชการ

ที่ก�าหนดไว้

22 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
12 มีนาคม พ.ศ. 2548
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158 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนการรายงานรอบสองเป็นรอบ 12 เดือน 

ซึ่งเป็นการรายงานสรุปผลการสอบทานที่ได้จากผล

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดที่เกิด

ขึ้นทั้งปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ว่าการปฏิบัติราชการสามารถบรรลุผลตามแผนปฏิบัติ

ราชการที่ก�าหนดไว้หรือไม่ มีการจัดท�ารายงานผลฯ 

ประจ�าปีตามประเดน็การตรวจสอบและประเมนิผลภาค

ราชการของส่วนราชการและจงัหวดัจากสิง่ท่ีได้จากการ

สอบทานตามข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ  

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดท�ารายงานตรวจสอบ

และประเมินผลของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ  ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.4 ข้อค้นพบที่ส�าคัญของ ค.ต.ป. จากการ 

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ทั้งของ 

ส่วนราชการและจงัหวดั) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สรปุได้ว่า 

การสอบทานการตรวจราชการ มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง  

ซึง่ในภาพรวมสามารถน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

ของแต่ละส่วนราชการได้ และการตรวจสอบภายในปีนี้ 

มคีวามเข้มแขง็มากขึน้ โดยผูต้รวจสอบภายในสามารถ 

ปฏบิตังิานตามบทบาทอ�านาจหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มากขึน้ และสามารถปฏบัิตงิานสอดคล้องกบัมาตรฐาน

ที่กรมบัญชีกลางก�าหนด ส่วนการควบคุมภายในและ

การบรหิารความเสีย่ง ยงัคงมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งของอตัรา

ก�าลัง ความรู้ความช�านาญของบุคลากร ความพร้อม

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การด�าเนินงานด้าน 

การเงินและบัญชี ตลอดจนการบริหารงานงบประมาณ  

รวมทัง้ยงัมข้ีอจ�ากดัในการวเิคราะห์ความเสีย่งเพือ่ก�าหนด 

แนวทางการปรับปรุงหรือกิจกรรมควบคุม ซึ่งส่งผลให้

ส่วนราชการและจงัหวดับางแห่งยงัคงไม่สามารถจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในได้ครอบคลุมทุกภารกิจหลัก

และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นผู้บริหาร 

ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญในการจัดท�ารายงานเกี่ยวกับ

ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง อกีทัง้ 

การปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ พบว่า  

การก�าหนดตวัช้ีวัดยงัคงเน้นในลักษณะเป็นกระบวนการ  

(Milestone) โดยมีตัวชี้วัดในเชิงผลลัพธ์และตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพไม่มากนัก นอกจากนี้ยังพบว่าหลายส่วน

ราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ

การบรหิารจัดการภาครฐั เนือ่งจากตวัชีวั้ดในมติพิฒันา 

องค์การเกีย่วกบัระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาคณุภาพ 

การบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA) เป็นเรือ่งทีต้่องศกึษา 

ท�าความเข้าใจและต้องอาศยัแรงสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร 

ระดบัสูงสุดของหน่วยงานและความร่วมมอืของบุคลากร 

ทัว่ทัง้หน่วยงานจงึจะบรรลผุลส�าเรจ็ ด้านรายงานการเงิน 

ในภาพรวมถือว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยส่วนราชการ

ได้จัดท�ารายงานการสอบทานที่ครบถ้วนตามสมควร 

นอกจากนี้ พบว่าส่วนราชการต่าง ๆ  สามารถปรับปรุง

แก้ไขปัญหารายการทางบัญชีในระบบบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government 

Fiscal Management Information System: GFMIS) 

ให้ถูกต้อง ครบถ้วนมากขึ้น

3.5 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ในปี พ.ศ. 2553 

สรุปได้ดังนี้

 1) การบรหิารจัดการภาคราชการ หวัหน้า

ส่วนราชการต้องให้ความส�าคัญกับการจัดท�าแผนงาน / 

โครงการพร้อมทัง้การก�าหนดตวัช้ีวัดทีม่คีวามเช่ือมโยงกนั  

และต้องมีบทบาทส�าคัญในการวางแผนร่วมกันกับ

หน่วยงานภายในของส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการ 

ตรวจสอบ ก�ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้ 

เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน

 2) การตรวจสอบและประเมนิผล การตรวจ

ราชการ ต้องพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจ

ราชการ เพื่อให้ระบบการตรวจราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส�าหรับงานตรวจสอบภายใน  
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หวัหน้าส่วนราชการต้องเป็นผูก้�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน  

และยกระดับงานตรวจสอบภายในสู่การเป็นสายงาน

วิชาชีพ

 3) การควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเสี่ยง หัวหน้าส่วนราชการต้องก�าหนดให้มีการจัด

วางระบบควบคุมภายในทั้งองค์การ ตลอดจนติดตาม

ผลการด�าเนินงานตามแผนการควบคุมภายในส�าหรับ

กิจกรรมการควบคุมที่ก�าหนด 

 4) การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ส่วนราชการต้องให้ความส�าคัญกับ

การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานกลาง

ควรบูรณาการตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลให้เป็น

เอกภาพและไม่เป็นภาระแก่ส่วนราชการ

 5) รายงานการเงิน หัวหน้าส่วนราชการ

ต้องก�ากบัดแูลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบัิติงานด้านการเงนิการ

บญัชีของหน่วยงานเร่งแก้ไขปรบัปรุงรายการทางบญัชี

ที่ยังคงมีข้อคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลัก

เกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

 6) การสอบทานกรณีพิเศษ ปีนี้มีการสอบ

ทานรวมท้ังสิน้ 68 โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการส�าคญัตาม

นโยบายรัฐบาลหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง 

และโครงการภายใต้แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ ผลการ

สอบทานพบว่าการด�าเนินโครงการส่วนใหญ่จะเป็นไป

ตามแผนท่ีก�าหนด โดยมีโครงการส�าคัญตามนโยบาย

เร่งด่วนของรฐับาล คอื โครงการประกนัรายได้เกษตรกร 

และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  

ซึ่งมีข้อสังเกตว่าการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้

การด�าเนินโครงการที่ก�าหนดกฎเกณฑ์ รูปแบบการ

ด�าเนินการแบบเดียวกันทั่วประเทศ ยังไม่สามารถน�า

ไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งด�าเนินการเพียง

เฉพาะพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเล้ียง

สัตว์ และมันส�าปะหลัง ยังขาดความเหมาะสมกับพื้นที่

จังหวัดในภาคใต้ เนื่องจากในพื้นที่มีการเพาะปลูกพืช

ชนิดอื่นมากกว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยก

ระดับชุมชน ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนได้ เนื่องจากยังคงมีแผนงาน / โครงการบาง

ส่วนที่ชุมชนต้องการแต่ สพช. ไม่สามารถอนุมัติให้

ชุมชนด�าเนินการได้เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์การอนุมัติ

โครงการที่ก�าหนดให้ชุมชน / หมู่บ้านต้องปฏิบัติตาม

เหมือนกันทุกพื้นที่ และการบริหารจัดการงบประมาณ

ที่ยังขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น

4. คณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดั (ก.ธ.จ.) 

4.1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 55 / 1 บัญญัติ

ให้มี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เพื่อ

ท�าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของ

หน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี อันจะท�าให้การบริหารเป็นไปด้วยความ

โปร่งใสเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ โดยมีระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด พ.ศ. 255223 หลังจากส�านักงานปลัดส�านัก

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด�าเนิน

งานตามระเบียบฯ ได้ด�าเนินการจัดตั้ง ก.ธ.จ. ครบถ้วน 

ทุกจังหวัด ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส�านัก

นายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ�านาจในจังหวัดเป็นประธาน  

และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

และผู้แทนภาคธุรกิจ เอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ 

โดยคาดหวังว่าเมือ่ ก.ธ.จ. ท�าหน้าทีห่น่วยงานของรฐัใน 

จังหวัดจะปฏิบตัติามกฎหมายเพือ่รกัษาประโยชน์ส่วนรวม  

ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อ�านวย

ความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของ

ประชาชน จะท�างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ก�าหนดข้ันตอน 

การปฏิบัติงานเท่าที่จ�าเป็น ใส่ใจและแก้ไขปัญหา

23 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้มีมติให้ออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
พ.ศ. 2552 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 62ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552
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ทุกข์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การท�างานอย่างสม�่าเสมอ และเผยแพร่ เปิดเผย 

การปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ หากพบว่ามี

การปฏบิตัไิม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบหรอืข้อบงัคบั 

ประธาน ก.ธ.จ. สามารถรายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

สั่งการให้ด�าเนินการให้เหมาะสมถูกต้องต่อไป

4.2 จากการด�าเนินงานมาในรอบหนึ่งปี พบว่า 

จากจ�านวนจงัหวดัทีม่ ีก.ธ.จ. แล้ว 75 จงัหวดั พบเรือ่งที่

เข้าข่าย หน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่ปฏิบัติ

ตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จ�านวน 68 เรื่อง 

ใน 36 จังหวดั (ก.ธ.จ. มกีารประชมุ 131 ครั้ง จงัหวดัละ

ประมาณ 3 - 5 ครัง้) เม่ือรายงานให้เจ้าสงักดัทราบพบว่า  

มีการตอบกลับปรับปรุงแก้ไข รวม 43 เรื่อง ส�าหรับ

กรณีที่พบดังกล่าว เป็นประเด็นการละเลยการปฏิบัติ

ภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ 

ส่วนรวม และการไม่ละเมิดสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

มากทีส่ดุ ( 25 เรือ่ง) และการละเลยทีน้่อยทีส่ดุ (3 เรือ่ง) 

คอืประเดน็การปฏิบตัภิารกจิโดยไม่มข้ัีนตอนการปฏิบตัิ

งานเกินความจ�าเป็นให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะ

เรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน 

ทัง้นี ้เรือ่งทีเ่ข้าข่ายละเลยการปฏบิตัติามวิธกีารบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความส�านึก

รับผิดชอบต่อสิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน อันเป็นเรื่องที่ประชาชนก�าลังตื่นตัวและให้

ความสนใจของประชาชน ส่วนอีก 39 จังหวัด (ก.ธ.จ. 

มกีารประชุมรวมกนั 128 ครัง้ หรอืจังหวัดละ 3 - 4 คร้ัง) 

ไม่พบกรณีเข้าข่ายหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่

ปฏิบัติตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4.3 ผลจากการประเมินการค้นพบของคณะ

กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เกี่ยวกับการด�าเนินการ 

ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

ดงักล่าวข้างต้น ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยแจ้งไปยงั

หน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้องในจงัหวดั และมกีารตอบรบั 

ปรบัปรงุแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีด้วยแล้ว

สรุป

สรุปการเดินหน้าผลักดันการพัฒนาระบบ

ราชการไทยในรอบปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมานั้น ก.พ.ร. 

ได้เน้นการสร้างระบบราชการให้มีความพร้อม 4 ด้าน 

คือ ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง เก่ง ดี และมี

ส่วนรวม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ได้

ด�าเนินการส�าคัญ ๆ  ดังนี้ 

1. การยกระดับการให้บริการและการท�างาน

เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ

ประชาชน ก.พ.ร. ได้สานต่อการด�าเนินงานจาก ปี 

พ.ศ. 2552 ด้วยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน โดยสนับสนุนให้มีการลดขั้นตอนและระยะ

เวลาการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ยังคง

ก�าหนดให้การลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ

ให้บริการ (e-Services) พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้มุ่ง

ยกระดับการให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่นและ
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อ�าเภอ โดยน�ารูปแบบการส่งมอบบริการแบบหน้าต่าง

เดี่ยว (Single Window Service) มาปรับปรุงวิธีการให้

บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

2. การปรบัรปูแบบการท�างานให้มลีกัษณะเชิง

บรูณาการ เกดิการแสวงความร่วมมอืและสร้างเครอืข่าย

กบัฝ่ายต่าง ๆ  รวมทัง้เปิดให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

ก.พ.ร. ยงัคงเดนิหน้าการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม  

ปรับกลยุทธ์การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ อีกทั้งปรับปรุงระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิด

การบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวง ตลอดจน

เพิ่มความเข้มแข็งแก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทั้งใน

ระดับกระทรวงและระดบักรมซ่ึงเป็นกลไกเครอืข่ายการ

พฒันาระบบราชการ ทีป่ระจ�าอยู่ในทกุกระทรวงและกรม

3. การมุง่สู่การเป็นองค์กรท่ีมขีดีสมรรถนะสงู  

บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู ้

คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ก.พ.ร. ได้ให้ความส�าคัญกับการ

ทบทวนบทบาทภารกิจภาครัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ

จัดการภารกิจภาครัฐให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีความพร้อม 

ในทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น เช่น 

การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารพื้นที่ การบริหาร 

ราชการในต ่างประเทศ การไกล ่ เกลี่ยประนอม 

ข้อพพิาทในระดบัอ�าเภอ ฯลฯ เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ

และคุณภาพการบริการของภาครัฐ โดยการพัฒนา

บุคลากรให้มีความพร้อม สามารถเรียนรู้ ปรับตัวได้ 

ทันต่อสถานการณ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู ้รูปแบบ 

ต่าง ๆ  โดยปรับกลไกรองรับการปฏิบัติราชการที่ต้องม ี

เป้าหมายชัดวัดผลได้ ด้วยการขยายผลระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐ ยกระดับการพัฒนาตนเอง

ของหน่วยงานภาครัฐด้วยเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนขององค์การมหาชน

ก็ได้มีการก�าหนดแนวทางกลางเพื่อให้แต่ละองค์การ

มหาชนน�าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อน�าไป 

สู่การยกระดบัการบรหิารจัดการขององค์การมหาชนให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

4. การสร้างระบบการก�ากับดูแลตนเองที่ดี  

เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้  

รวมทั้งท�าให ้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส�านึก 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคม 

โดยรวม ส่วนราชการมกีารด�าเนนิการตามนโยบายการ

ก�ากับดูแลองค์การที่ดี และมีระบบการตรวจควบคุม

จากภายนอก ทั้งในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ที่ท�าหน้าที่สอบ

ทานรายงานการตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน  

การควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียง การปฏิบตั ิ

ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงาน

การเงนิ รวมทัง้การสอบทานกรณพีเิศษ เพือ่รายงานผล 

ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทุกรอบ 6 เดือน  

และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ซึ่ง 

ประกอบด้วยกรรมการจากภาคเอกชนและภาคประชาชน  

ท�าหน้าทีต่รวจสอบการท�างานของส่วนราชการในระดบั

จังหวัด

ก.พ.ร. เชื่อม่ันว ่าเม่ือระบบราชการที่มี
ความพร้อมทั้ง 4 ด้านดังกล่าว จะท�าให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส บุคลากรมีจริยธรรม 
พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่าย มีส�านึกรับผิดชอบต่อ
ประชาชนและสังคมโดยรวม ส่งผลให้ระบบราชการ
มีขีดสมรรถนะสูงและมีความเป็นสากล



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

162 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2.3 การด�าเนินงานขั้นต่อไป

ก.พ.ร. จะเร่งผลักดันพัฒนาระบบราชการตาม

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 -  

พ.ศ. 2555) โดยจะน�าแนวทางและมาตรการใหม่ ๆ   

มาด�าเนินการเพื่อให้ระบบราชการมีความทันสมัย 

มากขึ้น ดังนี้

1. เร่งรดัมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของ

ส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อท�าให้ระบบราชการ

มีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ

ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต่ละส่วนราชการสามารถ

ปรับแต่งภารกิจหลักและภารกิจรองให้ได้สัดส่วนตาม

ที่ก�าหนด อันจะน�าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง

ประสิทธิภาพ รวมทั้งส ่งเสริมให้ภาคเอกชนและ 

ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองมากขึ้น โดยก�าหนดมาตรการให้ทุกส่วน

ราชการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  

ท่ีมกีารทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และการจดัการภารกจิ

ที่ต้องด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีว่ากิจการใดที่อาจ 

มอบหรอืถ่ายโอนไปยงัภาคส่วนอืน่ เช่น ท้องถิน่ เอกชน  

หรอืให้ภาคส่วนอืน่มาร่วมด�าเนนิการ เช่น กรณ ีการตรวจ 

สภาพรถเอกชน ของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น

2. ส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้โดย

การอบรมที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การ การสร้าง

เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค

รัฐให้ครอบคลุมทั้งสี่ภาค การจัดท�าคู ่มือรายหมวด 

การพัฒนาเกณฑ์รางวลัและจดัให้มกีารมอบรางวลัคณุภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ อย่างน้อยสองประเภท 

ได้แก่ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

รายหมวด เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐท่ี

ด�าเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องและมีผลการ

ปรับปรุงองค์การตามแผนการปรับปรุงรายหมวดดีเด่น 

และประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ด�าเนินการ

พัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารจัดการที่ดี

ในภาพรวมครบทุกหมวด

3. ปรับปรุงระบบการบริหารกลุ ่มจังหวัด

และจังหวัด โดยเน้นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ส�าคัญ

เพียงหนึ่งหรือสองประเด็นที่มีความชัดเจน และเน้น

กระบวนการด�าเนินงานให้เสร็จตั้งแต่ต้นทางไปยัง 

ปลายทาง อาท ิจังหวัดนครราชสีมา ถ้าต้องการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ด้านผ้าไหม ก็ให้ท�าเฉพาะผ้าไหมตั้งแต ่

การผลิตไปจนถึงการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ผลิต  

การออกแบบองิเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์และการท�าตลาด 

ในประเทศจนถงึตลาดส่งออกซึง่จะท�าให้การด�าเนนิการ 

ในแต่ละยุทธศาสตร์มีคุณภาพชัดเจน และสอดคล้อง

กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จะจัดให้มี “การขับ

เคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ” 

โดยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์

โครงการและค�าของบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ตามแผนปฏิบตัริาชการประจ�าปีของจังหวดั

และกลุ่มจังหวัด กับกระทรวง ทบวง กรม และจะจัดให้ 

มีการระดมความคิดเห็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาที่ส�าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวม 5 

ประเด็น ประเด็นละกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มการเกษตร

กลุ ่มการท่องเที่ยว กลุ ่มอุตสาหกรรม กลุ ่มการค้า

ชายแดน และกลุ่มการจัดระบบโลจิสติกส์
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4. พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการ ซึ่งเป ็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน 

การด�าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ จะให้ความส�าคัญกับ

ประเด็นการสอบทานกรณีปกติ และการสอบทานกรณี

พิเศษ โดยการสอบทานกรณีปกติจะสอบทานใน 5 

ประเด็น ได้แก่ การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง การปฏิบัติ

ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงาน

การเงนิ ส่วนการสอบทานกรณพีเิศษ จะให้ความส�าคญั

กับโครงการส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการ

สอบทานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

ปี พ.ศ. 2555 โครงการประกันราคาสินค้าเกษตรและ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนจากเดิม

ท่ีเน้นเพียงโครงการของกระทรวง ทบวง กรมและหน่วย

ราชการเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการตรวจสอบที่ได้ 

สามารถสนองต่อกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนา อันจะ

น�าไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล อีกทั้งจะ

ปรบัปรงุระบบการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ

ของหน่วยงานกลางทีอ่ยู่ในก�ากบัของฝ่ายบรหิาร ซึง่ได้

มีการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้วัดความส�าเร็จส่วนงาน

ในความรับผิดชอบของตนจนกลายเป็นภาระของส่วน

ราชการ โดยจะบูรณาการระบบการตรวจสอบประเมิน

ผลของหน่วยงานกลางดังกล่าว เพื่อลดความซ�้าซ้อน

ในการจดัท�ารายงานของส่วนราชการ ตลอดจนจะมกีาร

พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมผลการตรวจ

สอบผลการด�าเนินงานของภาครัฐ และเป็นช่องทางใน

การรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนและเบาะแสต่าง ๆ  

จากประชาชน เพื่อร่วมกันตรวจสอบการด�าเนินงาน 

ภาครัฐมากขึ้น

5. เตรียมระบบ e-learning เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ (84 

พรรษา) 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทางส�านักงาน ก.พ.ร.  

ได้จัดให้มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “9 แผ่นดินของการปฏิรูป

ระบบราชการ” เพือ่น�าเสนอแนวคดิเชิงระบบ ตอบสนอง 

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนา 

ที่สมดุล เป็นหลักการแห่งความส�าเร็จขององค์กร

ซึ่ งครอบคลุมทั้ งระบบการบริหารและการสร ้าง 

ประสิทธิภาพองค์กร ไปเป็นต้นแบบสู ่การปฏิบัติ  

ทั้งในการท�างานและการด�ารงชีวิต ให้เกิดผลอย่างเป็น 

รปูธรรม เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

และเพือ่ความยัง่ยนืของประเทศ การส่งเสรมิการเรยีนรู ้

พระอัจฉริยภาพผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะ

สามารถรับสมัครผู้เรียนได้จ�านวน 999 ราย รวมทั้งให้

บรกิารการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ได้เปิดสอนมาแล้ว 

อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงส่ืออิเล็กทรอนิกส์จ�านวน  

1 ชุด เพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยมากขึ้น
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ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร.  
ประจ�าปี พ.ศ. 25533

ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการในส�านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ท�าหน้าที่รับผิดชอบ

งานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าท่ีอื่นตามกฎหมายหรือที่ ก.พ.ร. ก�าหนด ปฏิบัติหน้าที่หลักเกีย่วกบัการพฒันา

ระบบราชการและงานของรฐัอย่างอืน่ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3 / 1 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน

3.1 วิสัยทัศน์

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ให้สอดรบักบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 และแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้

1. การยกระดบัการให้บรกิารและการท�างานเพือ่ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน

ที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

2. ปรบัรปูแบบการท�างานให้มีลกัษณะเชิงบรูณาการเกดิการแสวงหาความร่วมมอืและสร้างเครอืข่ายกบั

ฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

3. มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้  

คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

4. สร้างระบบการก�ากับดูแลตนเองที่ดีเกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งท�าให้

บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส�านึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

5. เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีความเป็นเลิศ

เว็บไซต์ของส�านักงาน ก.พ.ร. 

www.opdc.go.th
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(ก.พ.ร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เลขาธ�การ ก.พ.ร. และรองเลขาธ�การ ก.พ.ร.

คณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)

สถาบันสงเสร�มการบร�หารกิจการ

บานเมืองที่ดี *

กลุมตรวจสอบภายใน (1)

(221)

(58) (10) (31) (32) (29) (31) (16)

- ที่ปร�กษาการพัฒนาระบบราชการ (1)

- ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ (6)

กลุมพัฒนาระบบบร�หาร (2)

สำนักงาน

เลขาธ�การ

สำนักกฎหมาย

และระเบียบ

ราชการ

สำนักติดตาม

และประเมินผล

การพัฒนา

ระบบราชการ

สำนักบร�หาร

การเปลี่ยนแปลง

และนวัตกรรม

สำนักเผยแพร

และสนับสนุน

การมีสวนรวม

ในการพัฒนา

ระบบราชการ

สำนักพัฒนา

โครงสราง

ระบบราชการ

สำนักพัฒนา

ระเบียบราชการ

สวนภูมิภาคและ

ความสัมพันธกับ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

* หนวยบร�การรูปแบบพิเศษ (Service Deliery Unit : SDU)

** ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 98 ก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550

อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจร�งรวม 221 คน
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

3.3  โครงสร้างส่วนราชการและอัตราก�าลังของส�านักงาน ก.พ.ร. **
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168 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 3-1 ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. 

83 (27%)

221 (73%)
ขาราชการประจำ

ขาราชการภายใตโครงการ
พัฒนานักบร�หารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม (น.ป.ร.)
รุน 3 และ รุน 4

3.4 ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส�านักงาน ก.พ.ร.

1. ข้าราชการพลเรอืนสามัญทีส่งักดัส�านกังาน 
ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. 2553 รวม 304 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท  
ประเภทแรกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งปฏิบัติ
ราชการในฐานะเจ้าหน้าท่ีของ ก.พ.ร. ในส่วนราชการ
ต่าง ๆ  ของส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน 221 คน หรือ
ร้อยละ 73 และประเภทที่สองเป็นข้าราชการพลเรือน
สามญัซึง่อาศยัสงักดัส�านกังาน ก.พ.ร. เพือ่ร่วมโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ ่นใหม่ (น.ป.ร.) 
แต่ละรุ่นจะมีจ�านวนประมาณ 60 คน ในข้อเท็จจริงจะ
น้อยกว่าจ�านวนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ที่สามารถ
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่คัดเลือก
จากทัง้ผูท้ีเ่ป็นข้าราชการและบคุคลทัว่ไปทีม่คีณุสมบตัิ 
ตามที่ ก.พ.ร. ก�าหนด ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ดังกล่าว เมื่อได้พัฒนาตามหลักสูตรจนสิ้นสุดกระบวน 
การของโครงการฯ ส�านกังาน ก.พ.ร. จะจัดสรรไปแต่งตัง้ 
ในต�าแหน่งทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการพฒันาระบบราชการ  
ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ในปี พ.ศ. 2553 ณ วันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาตามหลักสูตรของโครงการฯ  
จ�านวน 81 คน หรือร้อยละ 27 ของข้าราชการสังกัด
ส�านักงาน ก.พ.ร. 

2. ส�านกังาน ก.พ.ร. ในฐานะเจ้าหน้าท่ีของ ก.พ.ร.  
และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส�าคัญ ๆ   

อีกหลายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ซึ่งบทบาทในฐานะเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ร. และ
เจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการต่าง ๆ  
ดังกล่าว จะต้องจัดท�าข้อเสนอทางวิชาการที่มีข้อมูล
ครอบคลุมความรู้รอบด้าน ทั้งในทางทฤษฎีและในทาง
ปฏิบัติ ทั้งในแง่มุมของสภาพข้อเท็จจริง สภาพปัญหา 
สภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอเพือ่เป็นทางเลือกทีม่ี
ความเหมาะสมเป็นไปได้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ก�าหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ  ดังกล่าว ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงเป็นองค์กรที่
ต้องพร้อมด้วยนักพัฒนาระบบราชการที่มีความรู้ความ
สามารถพร้อมท�างานสนองต่อความต้องการของคณะ
กรรมการที่มีองค์คณะหลากหลาย ปัจจุบันส�านักงาน 
ก.พ.ร. มีคุณวุฒิพื้นฐานของข้าราชการไม่ต�่ากว่าระดับ 
ปริญญาตรี โดยมีข้าราชการที่คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
ร้อยละ 22 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 72 และระดับ
ปริญญาเอก ร้อยละ 2 หรืออาจกล่าวได้ว่าข้าราชการ
ส�านักงาน ก.พ.ร. ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
(ภาพที่ 3 - 1 และ ภาพที่ 3 - 2) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 4  
ซึ่งมีคุณวุฒิต�่ากว่าระดับปริญญาตรีเป็นข้าราชการท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ในงานสนับสนุนของส�านักงาน ก.พ.ร.
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ภาพที่ 3-2 ขาราชการพลเรือนสามัญของสำนักงาน ก.พ.ร. จำแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด ทั้งประเภทขาราชการพลเรือน
 สามัญผูปฏิบัติงาน (ลางซาย) และประเภทขาราชการพลเรือนสามัญภายใตโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
 รุนใหม (น.ป.ร.) รุนที่ 3 - 4 (ลางขวา) (หนวย: คน) 

ปร�ญญาเอก

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาตร�

ต่ำกวาปร�ญญาตร�

ปร�ญญาเอก

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาตร�

ต่ำกวาปร�ญญาตร�

2 (2%)

48 (22%)

159 (72%)

4 (2%)10 (4%)

81 (98%)

3.5 ความร่วมมือระหว่างส�านักงาน ก.พ.ร. กับหน่วยงานต่างประเทศ

ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ภายใต้กรอบของ

การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีโดยมเีป้าหมาย คอืการ

พัฒนาคุณภาพการบริการ การทบทวนบทบาทภารกิจ

ของหน่วยงานภาครัฐ การยกระดับขีดความสามารถ

และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู ่ ในระดับสูงและ

สนองต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น

วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 

ท่ีให้ความช่วยเหลอืแก่รฐับาลไทยในการปรบัปรงุความ

เป็นอยู่ของประชาชน โดยการสร้างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสทางสังคม การพัฒนา

บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมกับการ 

ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และธรรมาภิบาล 

หน่วยงานระหว่างประเทศ จงึเป็นองค์การหุน้ส่วน 

ส�าคัญ ที่จะช่วยให้ระบบราชการไทย สามารถเชื่อมโยง

ความเป็นไปของโลกกับความต้องการของประชาชน

เข้าด้วยกัน ผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ  ในการ

พัฒนานโยบาย การศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารการพฒันาระบบราชการในระดบัสากล ตลอดจน

การเผยแพร่องค์ความรูด้้านการบรหิารภาครฐัในบรบิท

ของการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อยกระดับขีดความ

สามารถในการปฏิบตังิานของหน่วยงานของรฐั ทีส่นอง

ต่อความต้องการประชาชน และการพัฒนาประเทศ

ในปี พ.ศ. 2553 ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้มกีจิกรรม

ความร่วมมือที่ส�าคัญ กับหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้ 

1. Ecole Nationale d’ Administration (ENA)

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษารูปแบบการด�าเนิน

การของ Ecole Nationale d’ Administration (ENA)  

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อจัดท�าโครงการความ 

ร่วมมอืด้านการพฒันานกับรหิาร และหลักสูตรการพฒันา 

นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service 

Executive Development Program - PSED) ที่มี

ระยะเวลา 26 เดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้ลงนาม

เป็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ในปี พ.ศ. 2549 

และ พ.ศ. 2551 อันน�าไปสู่โครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อระบบราชการไทยในหลายด้านเพื่อเป็นการสืบทอด

สัมพันธภาพอันดีและสานต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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170 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 3-3 คณะผู้แทนจากประเทศไทย น�าโดยรัฐมนตรีประจ�า 
 ส�านักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) 
 ร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ ENA  
 ในการเยือนสาธารณรัฐฝร่ังเศส ระหว่างวันที่ 
 29 กันยายน พ.ศ. 2553 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

ภาพที่ 3-4 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตร ี
 (นายสาทติย์ วงศ์หนองเตย) ดร.ทศพร ศริสิมัพนัธ์ 
 เลขาธิการ ก.พ.ร. และ Mr. Bernard Boucault,  
 Director of ENA ในพีธีลงนามความร่วมมือ 
 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 

ทั้งสองหน่วยงานจึงเห็นชอบให้มีการลงนามต่ออายุ

บันทึกข้อตกลง (MOU) ในปี พ.ศ. 2553 ระหว่าง 

สถาบนั ENA ส�านกังาน ก.พ.ร. และสถาบันส่งเสรมิการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีรัฐมนตรีประจ�าส�านัก

นายกรฐัมนตร ี(นายสาทติย์ วงศ์หนองเตย) เป็นประธาน

ในพิธี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ กรุงปารีส 

(ภาพที่ 3 - 3) รวมทั้งการเข้าร่วมเจรจาระดับทวิภาคี 

กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส  

(ภาพที ่3 - 4) เพือ่วางแนวทางความร่วมมอืและแลกเปลีย่น 

องค์ความรู ้ในการพฒันาระบบราชการไทยให้สอดคล้อง

กับบริบทระดับสากล และจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

น�ามาซึ่งความร่วมมือ ในโครงการต่าง ๆ  อาทิ

โครงการการพฒันาหลกัสตูรนกับรหิารเปลีย่นแปลง 

รุ่นใหม่ โดยใช้แนวทางการด�าเนินงานจาก ENA และ

น�ามาประยกุต์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของประเทศไทย  

ทัง้ในด้านการจดัการเรยีนการสอน การสรรหา การสนบัสนนุ 

ทางด้านเอกสารวชิาการ กฎหมาย และเอกสารราชการ 

รวมทั้งการฝึกงานของนักศึกษาในโครงการ 

 • โครงการส่งข้าราชการ เข้ารบัทนุไปฝึก

อบรมหลักสูตรของ ENA (Fellowship Support) 

 • โครงการการศึกษาดูงาน การวิจัยร่วม 

และแลกเปลีย่นทางวชิาการ กบัผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศ

ฝรั่งเศสและการแลกเปลี่ยนคณะศึกษาดูงานด้านการ

พัฒนาระบบราชการ ระหว่าง 2 หน่วยงาน

 • โครงการจัดหลักสูตรอบรม / สัมมนา

ทางวิชาการร่วมกนั รวมทัง้การจัด Intensive Workshop  

โดยมีนักวิชาการจากสถาบัน ENA มาให้ความรู้แก่

ข้าราชการไทย เป็นต้น

2. ธนาคารโลก (World Bank) 

ส�านักงาน ก.พ.ร. และธนาคารโลก ได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนา  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยมวัีตถปุระสงค์ 

เพือ่การเสรมิสร้างสมรรถนะระบบราชการไทยให้เป็นกลไก

ทีเ่ข้มแขง็ในการพฒันาประเทศ และเป็นแบบอย่างทีด่ี 

ของประเทศในภมูภิาค ตลอดปี 2553 ส�านกังาน ก.พ.ร. 

และธนาคารโลก (ภาพที่ 3 - 5) ได้ด�าเนินการตาม 

ความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ  อย่างเป็นรปูธรรม



171

ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปี พ.ศ. 2553

ภาพที่ 3-5 การจัดสัมมนาร่วม ระหว่างธนาคารโลก ประเทศไทยและส�านักงาน ก.พ.ร.  
 เร่ืองการปรับระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และน�าไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย  
 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 

ภาพที่ 3-6 การประชุมเพ่ือรับฟังการน�าเสนอรายงานผลการวิจัย เพื่อจัดอันดับความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ 
 ในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ประจ�าปี 2554 (Doing Business 2011) ผ่านระบบ VDO Conference จากกรุงวอชงิตนัดซีี  
 สหรัฐอเมริกา

ทั้งสองหน่วยงานได้ด�าเนินโครงการด้านการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยส่งข้าราชการของ

ส�านักงานร่วมปฏิบัติงาน ณ ธนาคารโลกกรุงวอชิงตัน 

ดีซี ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับ World 

Bank Global Expert Team ที่มุ ่งเน้นการพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการให้เทียบเท่า

ระดับสากล ภายใต้หัวข้อการปฏิบัติงานที่ก�าหนด และ

ส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทัศนะและองค์ความรู้ 

ได้แก่ การจัดประชมุสัมมนาร่วมกนัภายใต้หวัข้อต่าง ๆ  

อาทิ Good Governance Rating, Workshop on Public 

Expenditure and Financial Accountability การปรับ

ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อสร้างความเป็น

ธรรมในสังคมและน�าไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย และ

เรื่องการพัฒนาระบบ RBM และมีการจัดท�า Web Link  

เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานสามารถเข้าสู ่

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น (ภาพที่ 3 - 6)

รวมทั้ง ยังมีกิจกรรมการจัดการประชุมแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นผ่านโทรภาพทางไกล (VDO  

Conference) กับทีมผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกใน

ประเด็นการปฏิรูประบบราชการ ได้แก่ เรื่อง Role 

of State, การปรับระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง 

และเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการยกระดับ

มาตรฐานการวิจัยของธนาคารโลก Doing Business 

รวมทั้งงานศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนผู ้เชี่ยวชาญ  

การท�างานร่วมกับ Global Expert Team โดยมีผลงาน

ศกึษาวิจัยทีส่�าคญัคอื “การพฒันาระบบ Result - based 

Management และ Healthy Thailand & Public Sector 

Modernization”



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

172 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี ้ส�านกังาน ก.พ.ร. ยังเป็นแหล่งศกึษา 

ดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการของนานาประเทศ

ในภูมิภาค โดยตลอดปี พ.ศ. 2553 มีคณะศึกษาดูงาน

จากผูแ้ทนของหน่วยงานในต่างประเทศ มาศกึษาดงูาน

และฟังบรรยายสรุปในหัวข้อต่าง ๆ  รวม 8 คณะ ได้แก่ 

คณะผู้แทนอาวุโสจากปากีสถาน ในโครงการ

ศกึษาดงูานการบรหิารประเทศ มาศกึษาดงูานเรือ่งการ

ปฏิรูประบบราชการ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ 

Public Sector Reform Strategies and Initiatives in 

Thailand เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

คณะเจ้าหน้าที่จากอิรัก ศึกษาดูงานและรับฟัง

การบรรยายในหัวข้อ “Public Organization Reform 

Strategies and Initiatives in Thailand” เมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอินเดีย และ

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ศึกษาดูงาน

และรบัฟังการบรรยายในหวัข้อ “Public Sector Reform: 

Experiences of OPDC” วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 

คณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

อินโดนีเซีย (Nat ional Resi l ience Inst i tute- 

Lemhannas) ศึกษาดูงานส�านักงาน ก.พ.ร. และรับ

ฟังการบรรยายในหัวข้อ “OPDC’s experience on  

Public Sector Reform and Good Governance”  

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

3.6 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวดงบประมาณ)

งบประมาณภารกิจประจ�า ตามเอกสารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 (ล้านบาท)

1. งบบุคลากร 

   (เงินเดือน ค่าจ้างประจ�า / ชั่วคราว)

93.4996

2. งบด�าเนินการ

   (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

29.4600

3. งบลงทุน

   (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

 - 

4. งบรายจ่ายอื่น

   (เช่น งบจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัย)

183.2964

รวม 306.2560
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3.7 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้วางยุทธศาสตร์ในการ

บรหิารเพือ่ให้งานประสบผลส�าเรจ็เกดิประสทิธผิลอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยมีแผนที่ยุทธศาสตร์ที่แสดงความ

เชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ของส�านักงาน ก.พ.ร. กับ

มิติทั้ง 4 เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารให้เกิดความร่วมมือ 

ระหว่างผู ้ปฏิบัติงานกับผู ้บริหาร อันน�าไปสู ่การท�า

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของส�านักงาน และได้

ด�าเนินการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยได้จัดท�ารายงานความ

ก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ในรูปแบบของการ

ประเมนิตนเองหรอื Self - Assessment Report (SAR) 

เพือ่ให้ฝ่ายบรหิารและผูป้ฏบัิตงิานในส�านกังาน ก.พ.ร. 

ได้ประเมินความก้าวหน้าและสถานการณ์ของหน่วย

งานโดยเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 

ตดิตาม ประเมนิผลการด�าเนินงานขององค์กรซึง่จะเป็น

ประโยชน์ในการใช้วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงงานให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

โดยผลคะแนนในรอบ 12 เดอืน ตามที่ได้ประเมนิตนเอง

ไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 ส�านักงาน ก.พ.ร. 

ได้คะแนน 3.2955 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ซึง่จะมกีารปรบัเปลีย่นผลคะแนนสิน้สดุอกีครัง้ ภายหลัง

จากทีท่ราบผลการด�าเนินการของตัวชีว้ดัท่ียังตดิค่า NA 

ซึง่ต้องรอผลการส�ารวจหรอืผลการตรวจประเมนิตวัช้ีวัด 

ของส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และ

องค์การมหาชน ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการ

ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการในเรื่อง

ต่าง ๆ  เช่น การส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนใน

คุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ จังหวัด และ

สถาบันอุดมศึกษา ความส�าเร็จเฉลี่ยของส่วนราชการ

ในการด�าเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ความส�าเร็จของการ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความส�าเร็จเฉลี่ยขององค์การมหาชนในการบรรลุการ

พฒันาด้านการก�ากบัดแูลกจิการและการพฒันาองค์การ 

ความส�าเร็จของการควบคุมภายในของส่วนราชการ  

การส�ารวจความพงึพอใจ / ความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิงาน 

ของส่วนราชการ การส�ารวจความพงึพอใจของผูก้�าหนด

นโยบาย เป็นต้น กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

ส�านกังาน ก.พ.ร. ส�าหรบัปี พ.ศ. 2553 ได้จ�าแนกตามมติิ 

เพื่อประเมินผล 4 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล (น�้าหนักร้อยละ  

50) ประเมนิจากประเดน็การวดัผลส�าเรจ็ตามแผนปฏบิตั ิ

ราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. อาทิ การวัดระดับความ

พึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของ 

ส่วนราชการ จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา ความส�าเรจ็

ในการส่งเสริมผลักดันการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

ความส�าเรจ็ของการส่งเสรมิและผลักดนัให้ส่วนราชการ

ด�าเนนิการเพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการบริหารราชการ ความส�าเร็จของการทบทวน

บทบาทภารกจิของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการ

บ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ความส�าเรจ็ของการสนบัสนนุ

การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ความส�าเรจ็ 

ในการผลักดันให้มีการก�าหนดตัวชี้วัดร่วม(Joint KPIs) 

ระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลตาม

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการในยุทธศาสตร์ส�าคัญที่มี

การบูรณาการการท�างานร่วมกัน ความส�าเร็จในการ

ผลักดนัองค์การมหาชนในการบรรลุการพฒันาด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ความส�าเรจ็ 

ในการผลกัดนัให้ส่วนราชการมกีารควบคมุภายในเป็นไป

ตามเป้าหมายทีก่�าหนด
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อย่างไรก็ดี ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการอุทธรณ์

ขอยกเลิกตัวชี้วัดที่ 3.1.2 อันดับความยากง่ายของการ

เข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Doing Business) 

เนื่องจากธนาคารโลกได้มีการปรับวิธีการพิจารณาการ

จัดอันดับความยากง่ายของการเข้าไปประกอบธุรกิจ 

(Doing Business) ปี 2011 ต่างจากวิธีการประเมิน

ในปี 2010 โดยได้มีการปรับลดตัวชี้วัดในการประเมิน

ผลจาก 10 ด้านเหลือ 9 ด้าน แต่ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการอทุธรณ์ฯ ให้คงตวัชีว้ดันี้ไว้ แต่ให้ปรบัลด 

น�้าหนัก จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 และค�านวณ

คะแนนโดยเปรยีบเทยีบผลอนัดบัในปี 2011 กบัปี 2010  

โดยพิจารณาแยกวัดผลรายด้านจาก 9 ด้าน ตามที่ WB  

ได้มีการปรับเกณฑ์การประเมินฯ แทนการวัดอันดับ 

ความยากง่ายของการเข้าไปประกอบธรุกจิในประเทศไทย 

ในภาพรวม จึงท�าให้น�้าหนักในมิติที่ 1 ได้ปรับลดเหลือ

เพียงร้อยละ 49

มติท่ีิ 2 : มติด้ิานคณุภาพการให้บรกิาร (น�า้หนกั 

รอัยละ 20) ประเมินจากประเด็นการวดัความพงึพอใจ / 

ความเชื่อมั่น ความเปิดเผย โปร่งใส โดยวัดผลจาก

ระดับความเชื่อม่ันของผู้รับบริการต่อการด�าเนินงาน

ของส�านกังาน ก.พ.ร. ระดบัความพงึพอใจของผูก้�าหนด

นโยบาย และระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตาม

มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ รวมถงึระดบั

ความส�าเร็จในการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

จนได้ข้อยุติ 

มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ (น�้าหนักรัอยละ 10) ประเมินประสิทธิภาพ

จากประเดน็การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร  

การบรหิารงบประมาณ ประสทิธภิาพของการใช้พลงังาน 

การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน การพฒันา

กฎหมาย โดยวัดผลจากระดับความส�าเร็จของร้อยละ

เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ 

ให้บรกิาร ร้อยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ลงทนุ / ภาพรวม ระดบัความส�าเรจ็ของการจัดท�าต้นทนุ

ต่อหน่วยผลผลิต ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับความส�าเร็จของ

การควบคมุภายใน ระดบัความส�าเรจ็ของการตรวจสอบ 

ภายใน และระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการ 

ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

อย่างไรก็ดี ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการ

ส�ารวจกฎหมายที่รักษาการ หรืออยู่ในความรับผิดชอบ

ของส�านกังาน ก.พ.ร. แล้วพบว่าไม่มกีฎหมายทีเ่กีย่วกบั 

การอนมุตัหิรอือนญุาตทัง้ทีม่ใีบอนญุาตและไม่มใีบอนุญาต  

ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังส�านักงาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเว้นการด�าเนินการ 

ตามตวัชีว้ดัดงักล่าว และได้รบัการยกเว้นไม่ต้องประเมนิผล 

ในตัวชี้วัดนี้จากส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว

มิติที่ 4 : มิติด้านพัฒนาองค์การ (น�้าหนัก 

ร้อยละ 20) ประเมินจากประเด็นการบริหารจัดการ

องค์การ โดยวัดผลความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) ของส�านกังาน ก.พ.ร.

สืบเนือ่งจากการได้รับพิจารณาปรับลดน�้าหนัก

ตัวชี้วัดฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากการขอ

อุทธรณ์ตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ส่งผลให้ค่าน�้าหนักของการ

ประเมนิผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปรบัจากน�า้หนกั

เดิมร้อยละ 100 เหลือเพียงร้อยละ 99
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3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงาน ก.พ.ร.  
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (Self - Assessment Report Card)
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3.9 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2553 2552

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 8,583,751.12 76,869,151.25

ลูกหนี้ระยะสั้น 3 1,969,262.47 8,915,930.78

รายได้ค้างรับ 41,845,234.65 187,623.10

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,082,214.00 15,527,066.67

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 54,480,462.24 101,499,771.80

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 4 31,197,844.16 38,746,532.77

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 5 3,996,294.20 6,564,459.75

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35,194,138.36 45,310,992.52

รวมสินทรัพย์ 89,674,600.60 146,810,764.32

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 6 41,681,301.15 11,008,350.57

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 179,076.00 948,966.55

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 0.00 6,793.55

เงินรับฝากระยะสั้น 5,470,520.61 5,594,511.03

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7 6,190,815.53 6,800,159.01

รวมหนี้สินหมุนเวียน 53,521,713.29 24,358,780.71

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 496,683.26 758,675.37

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 500,000.00 500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 996,683.26 1,258,675.37

รวมหนี้สิน 54,518,396.55 25,617,456.08

สินทรัพย์สุทธิ 35,156,204.05 121,193,308.24 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน 1,637,210.34 1,637,210.34

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 8 33,518,993.71 119,556,097.90

ก�าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ 35,156,204.05 121,193,308.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2553 2552

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ 9 399,735,459.70 356,752,470.88 

รวมรายได้จากรัฐบาล 399,735,459.70 356,752,470.88

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 261,992.11 255,771.06

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 261,992.11 255,771.06

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 399,997,451.81 357,008,241.94

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 10 96,426,623.30 91,971,808.12

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 6,387,129.10 6,577,897.45

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5,299,727.33 6,666,850.48

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,189,042.13 1,817,145.02

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 11 310,129,440.68 280,431,028.12

ค่าสาธารณูปโภค 12 5,388,713.76 4,347,366.02

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 13 12,067,827.78 15,396,873.08

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 50,075,948.14 55,384,237.73

ค่าใช้จ่ายอื่น 14 (999,532.75) (4,493,186.13)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 485,964,919.47 458,100,019.89

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (85,967,467.66) (101,091,777.95)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (26,275.79) (763,395.84)

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (26,275.79) (763,395.84)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ (85,993,743.45) (101,855,173.79)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (85,993,743.45) (101,855,173.79)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 10 รายได้จากงบประมาณ
2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
3 ลูกหนี้ระยะสั้น 12 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
4 รายได้ค้างรับ 13 ค่าสาธารณูปโภค 
5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 15 รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่ายปีปัจจบุนั
7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 16 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
8 เจ้าหนี้ระยะสั้น 17 รายงานรายได้แผ่นดิน
9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับ 

หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการ 
ในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0423.2/ว 410 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง  
รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
 งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกระทรวง ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับกรม

ภายใต้สังกัดกระทรวง 1 แห่ง ได้แก่ ส�านักงาน ก.พ.ร.

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม  

แต่ให้หน่วยงานเป็นผู ้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
และรวมถึงสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึง่เป็นของหน่วยงานที่ใช้เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานเอง  
ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

1.4 วัสดุคงเหลือ
 แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.5 การรับรู้รายได้
 - รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
 - รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
 - รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
   รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงาน 

ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

1.6 อาคารและอุปกรณ์
 - อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และอาคาร 

ที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน
 - อปุกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัคา่เสือ่มราคาสะสม อปุกรณ์ที่ไดม้าก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบนัทึกบญัช ีแต่บันทกึ

ไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 8 - 25 ปี
   อุปกรณ ์ 3 - 8 ปี
   โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 5 ปี
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน 3,134,662.61
เงินทดรองราชการ 500,000.00
เงินฝากคลัง 4,949,088.51
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,583,751.12

หมายเหตุที่ 3 - ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 239,043.00
ลูกหนี้เงินมัดจ�าล่วงหน้า 1,730,219.47
รวมลูกหนี้ระยะสั้น 1,969,262.47

หมายเหตุที่ 4 - อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 16,240,895.85
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม 3,821,760.09
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 12,419,135.76
อุปกรณ์ 74,553,749.83
หกั พักครุภัณฑ์ส�านักงาน 95,230.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม 55,679,811.43
อุปกรณ์ (สุทธิ) 18,778,708.40
รวมอาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 31,197,844.16

หมายเหตุที่ 5 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,619,084.20
หกั ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 3,023,592.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (สุทธิ) 3,595,492.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 2,152,800.00
หกั ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 1,751,998.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) 400,802.00
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 3,996,294.20

หมายเหตุที่ 6 - เจ้าหน้าที่ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 2,832,119.87
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 37,647,165.09
เจ้าหนี้การค้าอื่น 1,202,016.19
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 41,681,301.15

หมายเหตุที่ 7 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันผลงาน 2,949,183.65
เงินประกันอื่น 3,241,631.88
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,190,815.53
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 8 - รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ยอดยกมา 119,556,097.90
หกั ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 43,360.74

119,512,737.16
หกั รายได้ต�า่กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิปี 2553 85,993,743.45
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 33,518,993.71

หมายเหตุที่ 9 - รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร 81,351,675.34
รายได้จากงบลงทุน 5,654,557.11
รายได้จากงบด�าเนินงาน 32,804,258.18
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 265,349,372.71
รายได้จากงบกลาง 17,886,864.74
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 3,311,268.38
รวมรายได้จากงบประมาณ 399,735,459.70

หมายเหตุที่ 10 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน 78,315,477.98
เงินประจ�าต�าแหน่ง 2,701,541.94
ค่าจ้างชั่วคราว 225,264.90
ค่ารักษาพยาบาล 7,858,016.78
เงนิช่วยการศึกษาบุตร 256,352.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 7,069,969.70
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 96,426,623.30

หมายเหตุที่ 11 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ 2,656,266.31
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 3,545,541.62
ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 403,864.70
ค่าจ้างเหมาบริการ 5,135,705.46
ค่าจ้างที่ปรึกษา 280,540,037.57
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5,268,716.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 8,218,445.90
ค่าใช้จ่ายอื่น 4,360,863.12
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย 310,129,440.68

หมายเหตุที่ 12 - ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า 2,536,190.44
ค่าน�า้ประปา 168,653.19
ค่าโทรศัพท์ 787,645.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,487,733.35
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 408,791.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 5,388,713.76
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 13 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 654,361.51

อุปกรณ์ 8,781,051.72

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,632,414.55

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 12,067,827.78

หมายเหตุที่ 14 - ค่าใช้จ่ายอื่น 

TR - ส่วนราชการรับเงินนอกงบประมาณ 69,421,634.45

TE - ปรับเงินฝากคลัง (70,421,167.20)

รวมค่าใช้จ่าย (999,532.75)

หมายเหตุที่ 15 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2553)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณบริหาร 
จัดการภาครัฐ
  ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงาน 
ภาครฐัได้รบัการพฒันาคณุภาพ
การให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ

งบรายจ่ายอื่น 7,906,500.00 2,300.00 6,412,597.50 1,491,532.50 70.00 

รวม 7,906,500.00 2,300.00 6,412,597.50 1,491,532.50 70.00 

  ผลผลิตที่ 2: การยกระดับ 
การบริหารงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมาภิบาล 
ของหน่วยงานของรัฐ

งบบุคลากร 93,499,600.00 - - 81,017,019.92 12,482,580.08 

งบด�าเนินงาน 30,514,509.34 738,450.00 1,189,909.71 28,586,131.96 17.67 

งบลงทุน 259,590.30 51,500.00 - 208,060.30 30.00 

งบรายจ่ายอื่น 174,075,800.36 13,724,593.50 53,285,386.00 107,065,343.79 477.07 

รวม 298,349,500.00 14,514,543.50 54,475,295.71 216,876,555.97 12,483,104.82 

รวมทั้งสิ้น 306,256,000.00 14,516,843.50 60,887,893.21 218,368,088.47 12,483,174.82 
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 16 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

รายการ
เงิินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี (สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณบริหารจัดการภาครัฐ
  ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
    การให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ

งบรายจ่ายอื่น 13,272,332.50 13,272,332.50 -

รวม 13,272,332.50 13,272,332.50 -

  ผลผลิตที่ 2 : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มี 
    คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น

งบด�าเนินงาน 1,242,671.35 1,242,671.35 -

งบรายจ่ายอื่น 167,093,150.01 139,840,537.51 27,252,612.50 

รวม 168,335,821.36 141,083,208.86 27,252,612.50 

รวมทั้งสิ้น 181,608,153.86 154,355,541.36 27,252,612.50 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 17 - รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,770.00 

รายได้อื่น 1,572,450.17 

รวมรายได้นอกจากภาษี 1,574,220.17 

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 1,574,220.17

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (1,581,013.72)

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลังปีก่อน (6,793.55)

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 6,793.55

สุทธิ 0.00
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

รายงานเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสร้างภาคราชการ (Public Sector Reform Loan :PSRL)

(หน่วย : บาท)

รายรับ แผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ 
วงเงนิกูธ้นาคารโลกตามแผนปฏริปูระบบบรหิารภาครฐั 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย

1,879,709,960.42

หัก ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ

วงเงินอนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ

แผน 1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ 
 และวิธีการบริหารงานภาครัฐ 574,050,332.00 409,337,634.65 

แผน 2. แผนการปรบัเปลีย่นระบบงบประมาณ  
 การเงินและพัสดุ 453,219,688.00 305,538,597.33 

แผน 3. แผนการปรบัเปลีย่นระบบบรหิารบคุคล 302,486,364.06 243,811,987.23 

แผน 4. แผนการปรับเปลี่ยนระบบกฏหมาย 138,731,828.52 119,539,689.11 

แผน 5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ 
 ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 369,921,880.00 312,455,657.11 

แผนงบส�ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจ�าเป็น 41,299,867.84 33,988,936.57 1,424,672,502.00

คงเหลือ 455,037,458.42

3.10 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มีสถานะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) ในก�ากับของส�านักงาน ก.พ.ร.  

มีเป้าหมายที่จะด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านการบริหารและการให้บริการ มีหน้าที่ดังนี้

1. ให้บรกิารแนะน�าปรกึษาทางการบรหิารราชการ (Management consultancy services) แก่หน่วยงาน

ของรัฐในการยกระดับมาตรฐานการท�างานให้มีความเป็นเลิศ และสอดรับกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. ให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านการบริหารและการจัดการ  

เพื่อยกระดับมาตรฐานการท�างานของหน่วยงานให้สามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุง

ประสทิธิภาพ ประสทิธผิลการด�าเนนิงานขององค์กรให้สอดรบักบัแนวทางการบรหิารราชการแผ่นดนิ และหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามหลักการของการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี

4. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปี พ.ศ. 2553

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รายงานแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

เพิ่ม / ลด

2553 2552 ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,939,557.88 44,080,468.49 (7.13)

ลูกหนี้ 41,107,359.90 16,047,672.40 156.16

รายได้ค้างรับ 13,257,874.72 10,137,777.52 30.78

วัสดุคงเหลือ 358,779.13 133,579.20 168.59

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 127,210.49 100,927.01 26.04

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 95,790,782.12 70,500,424.62 35.87

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์สุทธิ 1,226,706.07 1,487,200.60 (17.52)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,226,706.07 1,487,200.60 (17.52)

รวมสินทรัพย์ 97,017,488.19 71,987,625.22 34.77

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 1,830,146.28 753,901.66 142.76

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 34,087,604.98 7,929,915.45 329.86

รายได้รับล่วงหน้า 9,428,269.22 16,420,506.67 (42.58)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 107,591.75 28,040.00 283.71

รวมหนี้สินหมุนเวียน 45,453,612.23 25,132,363.78 80.86

รวมหนี้สิน 45,453,612.23 25,132,363.78 80.86

สินทรัพย์สุทธิ 51,563,875.96 46,855,261.44 10.05

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน - - -

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 40,348,670.41 26,697,467.53 51.13

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 11,215,205.55 20,157,793.91 (44.36)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 51,563,875.96 46,855,261.44 10.05

ก�าไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน - - -

รวมสินทรัพย์สุทธิ 51,563,875.96 46,855,261.44 10.05

หมายเหตุ : รายงานการเงินฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและสถาบันฯ  
 เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบัญชีบางรายการ



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

186 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รายงานแสดงผลการด�าเนินงาน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

เพิ่ม / ลด

2553 2552 ร้อยละ

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการให้บริการ 100,741,160.98 96,923,639.95 3.94

รายได้ดอกเบี้ย 168,473.03 158,681.33 6.17

รายได้อื่น 234,200.93 200,638.63 16.73

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 101,143,834.94 97,282,959.91 3.97

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 101,143,834.94 97,282,959.91 3.97

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 8,983,578.04 13,191,349.96 (31.90)

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 68,904,309.80 53,034,783.24 29.92

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 84,641.00 20,260.00 317.77

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 1,861,580.01 1,182,997.36 57.36

ค่าสาธารณูปโภค 614,115.97 724,995.49 (15.29)

ค่าใช้สอยอื่น 8,908,361.33 8,452,876.45 5.39

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 572,043.24 517,903.50 10.45

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 89,928,629.39 77,125,166.00 16.60

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 11,215,205.55 20,157,793.91 (44.36)

รายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ - - -

รายได้ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - - -

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - - -

รวมรายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - - -

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 11,215,205.55 20,157,793.91 (44.36)

หมายเหตุ : รายงานการเงินฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและสถาบันฯ  
 เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบัญชีบางรายการ
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปี พ.ศ. 2553

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รายงานการรับ - จ่ายเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

เพิ่ม / ลด

2553 2552 ร้อยละ

เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด 44,080,468.49 20,390,095.83 116.19

รายรับ :

รายรับจากการด�าเนินงาน 91,492,584.83 102,001,244.17 (10.30)

รายรับจากดอกเบี้ย 168,473.03 158,681.33 6.17

รายรับอื่น 217,300.93 212,638.63 2.19

รวมรายรับ 91,878,358.79 102,372,564.13 (10.25)

รายจ่าย :

รายจ่ายบุคลากร 8,976,408.50 13,194,353.61 (31.97)

รายจ่ายจากการด�าเนินงาน 85,731,312.19 65,112,329.92 31.67

รายจ่ายครุภัณฑ์ 311,548.71 375,507.94 (17.03)

รวมรายจ่าย 95,019,269.40 78,682,191.47 20.76

เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด 40,939,557.88 44,080,468.49 (7.13)

หมายเหตุ : รายงานการเงินฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและสถาบันฯ  
 เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบัญชีบางรายการ



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

188 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายงานแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2553 2552

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 40,939,557.88 44,080,468.49

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 5 36,164,766.00 10,251,500.00

ลูกหนี้เงินมัดจ�าประกันสัญญา 1,120,000.00 1,120,000.00

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 3,764,022.00 4,610,880.50

ลูกหนี้อื่น 58,571.90 65,291.90

รายได้ค้างรับ 13,257,874.72 10,137,777.52

วัสดุคงเหลือ 358,779.13 133,579.20

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 127,210.49 100,927.01

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 95,790,782.12 70,500,424.62

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์สุทธิ 6 1,226,706.07 1,487,200.60

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,226,706.07 1,487,200.60

รวมสินทรัพย์ 97,017,488.19 71,987,625.22

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 1,830,146.28 753,901.66

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 34,087,604.98 7,929,915.45

รายได้รับล่วงหน้า 9,428,269.22 16,420,506.67

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 107,591.75 28,040.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 45,453,612.23 25,132,363.78

รวมหนี้สิน 45,453,612.23 25,132,363.78

สินทรัพย์สุทธิ 51,563,875.96 46,855,261.44

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน - -

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 46,855,261.44 26,483,750.38

บวก ผลสะสมของรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดปีเก่า (6,506,591.03) 213,717.15

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 11,215,205.55 20,157,793.91

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 51,563,875.96 46,855,261.44

ก�าไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน - -

รวมสินทรัพย์สุทธิ 51,563,875.96 46,855,261.44

หมายเหตุ : รายงานการเงินฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและสถาบันฯ  
 เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบัญชีบางรายการ
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปี พ.ศ. 2553

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

2553 2552

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการให้บริการ 100,741,160.98 96,923,639.95

รายได้ดอกเบี้ย 168,473.03 158,681.33

รายได้อื่น 234,200.93 200,638.63

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 101,143,834.94 97,282,959.91

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 101,143,834.94 97,282,959.91

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 8,983,578.04 13,191,349.96

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 68,904,309.80 53,034,783.24

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 84,641.00 20,260.00

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 1,861,580.01 1,182,997.36

ค่าสาธารณูปโภค 614,115.97 724,995.49

ค่าใช้สอยอื่น 8,908,361.33 8,452,876.45

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 572,043.24 517,903.50

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 89,928,629.39 77,125,166.00

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 11,215,205.55 20,157,793.91

รายได ้/ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ - -

รายได้ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - -

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - -

รวมรายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - -

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 11,215,205.55 20,157,793.91

หมายเหตุ : รายงานการเงินฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและสถาบันฯ  
 เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบัญชีบางรายการ



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

190 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
งบกระแสเงินสด 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายได้สูง / (ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 11,215,205.55 20,157,793.91

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 572,043.24 517,903.50

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์ด�าเนินงาน หนี้สินด�าเนินงาน และส่วนของทุนสินทรัพย์ 
ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

11,787,248.79 20,675,697.41

(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในลูกหนี้ (25,059,687.50) 10,852,688.50

(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในรายได้ค้างรับ (3,120,097.20) 8,356,520.76

(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในวัสดุคงเหลือ (225,199.93) 5,975.05

(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (26,283.48) 22,376.32

หนี้สินด�าเนินงานและส่วนของทุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า 1,076,244.62 286,527.16

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,981,516.79 13,948,176.56)

(ลดลง) เพิ่มขึ้น ในรายได้รับล่วงหน้า (6,992,237.45) (2,071,630.04)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 79,551.75 (114,098.00)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (รับเงินคืนส�าหรับค่าใช้จ่ายปีก่อน) 669,581.71  - 

รวม (14,616,610.69) 3,390,183.19

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน (2,829,361.90) 24,065,880.60

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จากการซื้อครุภัณฑ์ (311,548.71) (375,507.94)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (311,548.71) (375,507.94)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

- ไม่มีรายการ - - -

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (3,140,910.61) 23,690,372.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 44,080,468.49 20,390,095.83

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 40,939,557.88 44,080,468.49

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลงเนื่องจากเปลี่ยนจ�านวนปีในการค�านวณอายุการใช้งาน 
ของครุภัณฑ์ส�านักงาน

- 197,717.15

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงเนื่องจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
(ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์) มากเกิน

- 16,000.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นเนือ่งจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปีก่อนขาด 
(ไม่แสดงยอดในรายได้ค้างรับ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เนือ่งจากเป็นรายการที่
มิใช่เงินสด NON - CASH )

7,176,172.74 -

หมายเหตุ : รายงานการเงินฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและสถาบันฯ  
 เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบัญชีบางรายการ
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

หมายเหตุที่ 1  ความเป็นมา
การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ใน พ.ศ. 2545 และการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้แสดง
ให้เหน็ถงึเจตนารมณ์ของการพฒันาระบบราชการ โดยการวางกรอบกตกิาใหม่ของการบรหิารราชการแผ่นดนิไว้อย่างชดัเจน 
โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การน�าหลกัเกณฑ์และวธิกีารบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีมาประยกุต์ใช้ดงักล่าว ได้น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในวธิคีดิ 
และวธีิการบรหิารราชการแนวใหม่ เช่น การบรหิารภาครฐัเชงิยทุธศาสตร์ การบรหิารราชการแบบบรูณาการ ระบบการก�ากับดแูล 
และรายงานแบบไขว้ (Matrix System) และการบรหิารราชการโดยยึดประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง (Citizen - centered) เป็นตน้

มติิใหม่ในการบรหิารราชการเหล่านี ้ท�าให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ต้องด�าเนนิการปรบัเปลีย่นท้ังในส่วนของยทุธศาสตร์ 
โครงสร้าง กระบวนงาน การบรหิารการเงนิและงบประมาณ การบรหิารงานบคุคล ตลอดจนกระบวนทศัน์ ค่านยิม และวฒันธรรม
การท�างานใหม่ ซึ่งในการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีส่วนราชการต่าง ๆ  ต้องด�าเนินการนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยการกระตุ้น 
และสนับสนุน (Facilitation) และการช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Support) เพื่อเสริมสร้างพลัง (Empower) ในการขับ
เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็วทันการณ์ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน
นโยบายการพฒันาระบบราชการ จงึได้จดัต้ังสถาบนัส่งเสรมิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี(Institute for Good Governance 
Promotion) ขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่20 มกราคม 2547 เพือ่เป็นหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ (Service Delivery Unit: 
SDU) ในการก�ากับดูแลของส�านักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ   
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สถาบันฯ มีสถานที่ตั้งเลขที่ 123 อาคาร 
ซันทาวเวอร์ส B ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการกิจการภาครัฐที่ดี
2. เพือ่ส่งเสริมและด�าเนินการให้มกีารฝึกอบรมและพฒันาข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่เสรมิสร้างการบรหิาร

จัดการภาครัฐที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้าง 

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

หมายเหตุที่ 2  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นภายใต้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และ ข้อสมมุติฐานการด�าเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุที่ 3  สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป

3.1 ใช้หลกับัญชคู่ี (Double Entry) หมายถงึ การก�าหนดวธิลีงบญัชสี�าหรบัรายการการเงนิทีเ่กดิขึน้ครัง้หนึง่ จะต้อง 
น�าแต่ละรายการการเงินมาบันทึกบัญชีด้วยจ�านวนเงินในบัญชีเดบิตเท่ากับจ�านวนเงินที่บันทึกบัญชีเครดิต

3.2 ใช้รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคมปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 
กันยายนปีถัดไป โดยก�าหนดรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งปีงบประมาณหรือ 12 เดือน

3.3 ใช้หลักบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ในการบันทึกรับรู้รายการบัญชีเดินสะพัดระหว่างกัน (บัญชีพัก) ของรายรับ 
และรายจ่าย

3.4 การจัดท�างบการเงิน สถาบันฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการ
ก�าหนด รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของสถาบันฯ

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและสถาบันฯ  
 เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบัญชีบางรายการ



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

192 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

3.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
- รายได้จากการให้บรกิารวิชาการท่ีได้รบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล งานวจิยัให้ค�าปรกึษา และงานฝึกอบรม 

รับรู้เมื่อส่งมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแล้ว ส�าหรับกรณีท่ีส่งงานแล้วแต่ยังไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงิน 
จะรับรู้รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและสามารถเรียกเก็บเงินคืนได้

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และ
งานฝึกอบรมรบัรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นค่าตอบแทนของการบรหิารโครงการและนกัวจิยัหรอืรายจ่าย
ในลักษณะเดียวกัน จะรับรู้เมื่อมีการอนุมัติรายการ 

- รายได้ดอกเบีย้ รับรู้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยค�านงึในอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิของสนิทรพัย์
- ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.6 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสญู หน่วยงานลูกค้าเป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกิจ จงึไม่มเีกณฑ์การตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู
3.7 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

- การซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายท้ังจ�านวนและจะแสดงเป็นสนิทรพัย์ คูก่บัทุนสนิทรพัย์ถาวร  
โดยครุภณัฑ์และอปุกรณ์มรีาคาตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป จงึจะเป็นสนิทรพัย์ท่ีน�ามาค�านวณค่าเสือ่มราคา 

- ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังนี้
  ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8 ปี
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 5 ปี
  ครุภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 5 ปี
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ปี
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 ปี
  ครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี

3.8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายความรวมถงึเงนิฝากธนาคารประเภทประจ�าไม่เกนิ 3 เดอืนและไม่มภีาระผกูพนั
3.9 การใช้ประมาณการทางบัญชี
  ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้ง 

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้ง การเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

2553 2552
เงินฝากออมทรัพย์ 40,939,557.88 39,077,992.52
เงินฝากประจ�า  - 5,002,475.97

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,939,557.88 44,080,468.49

5. ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

2553 2552
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 36,164,766.00 10,251,500.00

รวมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 36,164,766.00 10,251,500.00

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและสถาบันฯ  
 เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบัญชีบางรายการ
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปี พ.ศ. 2553

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

เป็นการให้ยมืเงนิทดรองจ่ายเพือ่ใช้จ่ายในโครงการ และ จะน�าค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ตัง้ไว้ในบญัชค่ีาใช้จ่าย ค้างจ่าย ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี การหักล้างเงินทดรองจะด�าเนินการเมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) หรือขอเบิกจ่ายเงินส่วนที่จ่ายเกินกว่า
เงินทดรองที่ได้รับและรายการส่งใช้ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันฯ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2552 มลีกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ จ�านวนรวม 8,122,200 บาท ยงัไม่ได้ส่งใช้เงนิยมืทดรอง 
และ ยังไม่ได้รับการอนุมัติรายการเพื่อตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสถาบันฯ

6. อุปกรณ์ - สุทธิ
(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 
ก.ย. 52

เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 
ก.ย. 53เพิ่มขึ้น ลดลง

สินทรัพย์

อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 836,861.50 131,289.00 - 968,150.50

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 27,858.30 40,367.91 - 68,226.21

คุรภัณฑ์ส�านักงาน 1,273,110.27 11,598.80 - 1,284,709.07

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 853,111.00 95,872.00 - 948,983.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 223,255.50 - - 223,255.50

ครุภัณฑ์การศึกษา - 32,421.00 32,421.00

รวม 3,214,196.57 311,548.71 - 3,525,745.28

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 557,920.00 178,509.20 - 736,429.20

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 22,504.44 9,402.16 - 31,906.60

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 481,613.73 159,741.11 - 641,354.84

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 499,125.53 176,772.23 - 675,897.76

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 165,832.27 44,316.06 - 210,148.33

ครุภัณฑ์การศึกษา - 3,302.48 - 3,302.48

รวม 1,726,995.97 572,043.24 - 2,299,039.21

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 1,487,200.60 1,226,706.07

ค่าเสื่อมราคาประจ�าปี 517,903.50 572,043.24

ในปี 2552 สถาบนั ฯ ได้เปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ให้เป็นไปตามอตัรา ทีส่�านกังาน ก.พ.ร. 
ก�าหนด และ กจิการรับรู้ผลกระทบของรายการเปลีย่นแปลงประมาณดงักล่าวของงวดปีก่อน ในบญัชรีายได้สงูกว่า รายจ่ายสะสม

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของสถาบันแล้ว

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและสถาบันฯ  
 เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบัญชีบางรายการ
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เหตกุารณ์การพัฒนาระบบราชการท่ีน่าสนใจในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 พ.ศ. 2552

ต.ค. • สัมมนาทางวิชาการประจ�าปี พ.ศ. 2552 เร่ือง “ปรับบทบาทภาครัฐ...เปล่ียนการบริหาร
ประเทศไทย” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ 
โดยมีผู้บริหารของส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์การมหาชน รวมถึงภาคเอกชน 
ข้าราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เร่ือง “กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง “ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เร่ือง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการและจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” เมือ่วนัที ่13 ตลุาคม พ.ศ. 2552

• การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
ตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เมื่อวันที่  
14 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• การจดัประชมุเพือ่เพิม่สมรรถนะในการพฒันาระบบราชการ ให้แก่หวัหน้ากลุ่มพฒันาระบบบริหาร
และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง “รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
คณะต่าง ๆ  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการเรื่อง “การปรับปรุงหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ
ในก�ากับฝ่ายบริหาร” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• การประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที คร้ังที่ 11 เร่ือง “ท�าอย่างไรไปให้ถึงฝัน : รางวัล 
United Nations Public Service Awards” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• การตรวจเยี่ยมเพื่อยืนยันผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจ�าปี 2552  
ณ สถานีต�ารวจสมุทรปราการและสถานีต�ารวจบุคคโล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้ส�านกังาน ก.พ.ร. รบัร่างระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยระบบการประเมนิผล 
และการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ พ.ศ. .... ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพิจารณาภาพรวมทั้งระบบของเร่ืองการวัดศักยภาพการเรียน 
ในมหาวทิยาลยัในด้านความถนดัทัว่ไป (GAT : General Aptitude Test) และความถนดัทางวชิาชพี
และวิชาการ (PAT : Professional and Academic Aptitude Test) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4” 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

• พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�าปี 2552 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ณ วัดหัวล�าโพง  
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552
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 พ.ศ. 2552

พ.ย. • การตรวจเย่ียมเพ่ือยืนยันผลการพจิารณารางวลัคณุภาพการให้บรกิารประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2552  
ณ โรงพยาบาลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอผลการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ เพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่  
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

• การตรวจเย่ียมเพ่ือยืนยันผลการพจิารณารางวลัคณุภาพการให้บรกิารประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2552  
ณ โรงพยาบาลล�าสนธิ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

• ประชมุชีแ้จงรายละเอียดตวัชีว้ดัตามกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

• คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เรื่อง “รายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ 
ของธนาคารโลก (Doing Business 2010)” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

• ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติเฉพาะ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจ
กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ�านวน  
14 แห่ง เกี่ยวกับการจัดท�าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
หลักการของกรอบการประเมินผลฯ (ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว) เมื่อวันที่  
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

• ประชมุพจิารณารายละเอยีดตัวชีว้ดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิตัริาชการของสถาบนัอุดมศกึษา  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ธ.ค. • การสัมมนาเรื่อง “นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ : อนาคตในการบริหาร คนเก่ง คนดีของ
ระบบราชการไทย” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

• คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่อง “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด  
(พ.ศ. 2553 - 2556) และการขอแก้ไขงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี  
พ.ศ. 2553 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

• พิธีมอบ “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” และ “รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม / 
เคาน์เตอร์บริการประชาชน” ประจ�าปี 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552

• รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน "รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน" ออกอากาศ 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552
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พ.ศ. 2553

ม.ค. • การประชมุชีแ้จงเกีย่วกบัการด�าเนินการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

• นายกรฐัมนตรเีป็นประธานการประชมุร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

• นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2553

• นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอ�านาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)  
เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

• คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบเร่ือง “การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจดัตัง้หน่วยงานใหม่ 
หรอืขยายหน่วยงาน ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2552” (ขยายระยะเวลาออกไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553) เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 

ก.พ. • ผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ในฐานะประธาน 
ก.พ.ร. เพื่อรับแนวนโยบาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เร่ือง “แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด และค�าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการจัดท�าร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุและจัดท�า
นิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

• รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"  
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

มี.ค. • การสมัมนาเรือ่ง “แนวทางการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”  
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง “ค�าของบประมาณของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ตามแผน
ปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการขยายระยะเวลาส�าหรับจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัทีข่อเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด�าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

• รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “การจัดท�าค�ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

• การประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที คร้ังที่ 12 เร่ือง “การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

เม.ย. • การประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ ก.พ.ร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินการตาม
มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553
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เม.ย. • การประชุม “การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ” เมื่อวันที่  
2 เมษายน พ.ศ. 2553

• การประชมุสมัมนา เวทปัีญญา สัมมนาวาท ีเร่ือง “แบ่งปันประสบการณ์: การน�านโยบายการก�ากบั
ดูแลองค์การที่ดีในส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

• การประชมุเสวนาเชงิปฏบิติัการ เร่ือง “การทบทวนบทบาทภารกจิของส่วนราชการตาม มาตรา 33  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546”  
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

• คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบเร่ือง “ค�าของบประมาณของจงัหวดัและของกลุ่มจงัหวดั ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ�าปีของจงัหวดัและแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีของกลุ่มจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 เพิ่มเติม” เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

• การเจรจาข้อตกลงเพือ่จดัท�าค�ารับรองการปฏบิตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษา ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน พ.ศ. 2553

• พิธีมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ�าปี พ.ศ. 2552  
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

พ.ค. • การเจรจาข้อตกลงเพ่ือจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

• คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบเรือ่ง “มาตรการทบทวนบทบาทภารกจิของส่วนราชการ ตามมาตรา 33  
แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546” ยกเว้น
ในส่วนของการถ่ายโอนงานของกระทรวงพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน) จ�านวน 2 งาน ได้แก่  
งานตรวจวิเคราะห์น�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น และงานตรวจสอบคุณภาพน�้ามันเชื้อเพลิง
ของผู้ค้าน�้ามัน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง “ผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัล
ส�าหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มิ.ย. • คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการแต่งตั้ง รวม 9 คน เมื่อวันที่  
8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

• การประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
สู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

• รายการเดนิหน้า...พฒันาราชการไทย ตอน “การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ” ออกอากาศ  
ทางสถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

• การประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา 33  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546”  
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553
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มิ.ย. • คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบและเห็นชอบเรื่อง “รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการคณะต่าง ๆ  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

• รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ออกอากาศ 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

• คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ในฐานะประธาน ก.พ.ร. 
รับเรื่องการจัดตั้งส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส�านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ  
ไปพิจารณาใน ก.พ.ร. เป็นกรณีเร่งด่วน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

• การประชมุสมัมนา เรือ่ง “การส่งเสริมการพฒันาระบบการบริหารจดัการองค์กรภาครัฐ (Back Office)”  
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ก.ค. • การประชุมสัมมนา “สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ” เมื่อวันที่ 1 - 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553

• การให้ค�าปรกึษาแนะน�าในการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ของจังหวัด โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 - 9 
และ 14 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

• รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน "รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน" ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง “การจัดสรรเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ส�าหรับ
ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ไม่มีเงินเหลือจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552” 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

• คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบเร่ือง “รายงานการพฒันาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2552” และให้  
ส�านกังาน ก.พ.ร. น�าข้อมลูขององค์การระหว่างประเทศ ซึง่เปรียบเทยีบระบบราชการไทยกบัประเทศ 
อื่น ๆ  มาประกอบการจัดท�ารายงานฯ ในครั้งต่อ ๆ  ไปด้วย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

• คณะรฐัมนตรพีจิารณา “ร่างระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการประเมนิผลและการจดัสรร 
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ พ.ศ. ....” แล้วลงมติให้ส�านักงาน ก.พ.ร.  
รบัร่างระเบยีบฯ ดงักล่าวไปพจิารณาร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิารและส�านกังบประมาณ แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

• การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรอง
การปฏบิตังิานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ส.ค. • การประชมุสมัมนา เวทปัีญญา สัมมนาวาท ีครัง้ที ่14 เร่ือง “ภาครัฐไทยเลือ่งชือ่ไกลสู่สากล : รางวลั  
United Nations Public Service Awards” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

• รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน "การทบทวนบทบาทภารกิจของรัฐ...อีกก้าวหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบราชการ" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  
13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

• การประชมุคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิติั
ราชการของส่วนราชการและจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2553
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ก.ย. • การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  
2 กันยายน พ.ศ. 2553

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ือง “การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้ง 
หน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553”  
(ขยายระยะเวลาออกไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
พ.ศ. 2553

• การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เปิดใจ ปรับ เปลี่ยน ปฏิรูป การบริหารประเทศไทย” ภายใต้ 
แผนงานสร้างเสริมภาคีการพัฒนารัฐ - สังคมเพื่อสุขภาวะประเทศไทย และเปิดเว็บไซต์  
www.ideas4reform.com เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

• รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “การทบทวนบทบาทภารกิจของรัฐ...อีกก้าวหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบราชการ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  
10 กันยายน พ.ศ. 2553

• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่จังหวัดและกลุ ่มจังหวัด  
ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัสูก่ารปฏบิตั ิเมือ่วนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2553

• งานวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน ก.พ.ร. ครบรอบปีที่ 8 และกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ณ วัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

• พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง 
ในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

• คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง “แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ส�าหรับส่วนราชการ จังหวัด และ สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ  
และประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” เมือ่วนัที ่21 กนัยายน พ.ศ. 2553  
และมีมติรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และกรอบการจัดท�า
ค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการของส่วนราชการ จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และเห็นชอบในหลักการให้น�าเงินเหลือจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและ 
ประเมนิผลการปฏบัิตริาชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพือ่ใช้ส�าหรบัการจดัสรรเงนิรางวลั
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. ก�าหนด 

• งานแถลงข่าวและพิธลีงนามความร่วมมอืในบนัทกึข้อตกลง และร่วมชีแ้จงรายละเอยีดการบรูณาการ 
ระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

• การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏบิตัริาชการกลุม่จงัหวดัและจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผ่านระบบวดีทิศัน์ 
ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน พ.ศ. 2553
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รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและ

รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

ประจ�าปี พ.ศ. 2553
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“รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2553”

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

เป็นรำงวัลที่มอบให้แก่ส่วนรำชกำรท่ีสำมำรถพัฒนำ

คณุภำพกำรให้บรกิำร โดยกำรลดขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏบิตัิ

รำชกำร และพฒันำคณุภำพกำรให้บรกิำรในมติต่ิำง ๆ  เพือ่เป็นกำร

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแนวทำง

ปฏบิตัริำชกำร เพือ่ให้เกดิประโยชน์สขุแก่ประชำชน โดยมเีป้ำหมำย

ส�ำคญั คอื ประชำชนได้รบับรกิำรท่ีสะดวก รวดเรว็ ถกูต้อง เสมอภำค  

เกิดควำมพึงพอใจ มีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน โปร่งใส  

และสำมำรถตรวจสอบได้

ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2553 โดยมีกระบวนงานที่เสนอ

ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลดังกล่าวทั้งหมด 302 กระบวนงาน จาก 109 หน่วยงาน และมีกระบวนงานที่ได้รับ

รางวัลทั้งหมด 106 กระบวนงาน จาก 63 หน่วยงาน จ�าแนกแป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลรายกระบวนงาน  

รางวัลภาพรวมกระบวนงาน รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายกระบวนงาน รางวัลนวัตกรรมการ 

ให้บริการ มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

ส่วนราชการ

1. กองทัพบก 
โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ

1. การรักษาพยาบาลตามแนวชายแดน 

2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

1. การดูแลและช่วยเหลือเด็กก�าพร้า 
แรกเกิด - 5 ปี



ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

2. การฟื้นฟูสุขภาวะผู้สูงอายุครอบคลุม 4 มิติ 
(Happy Home)



3. ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

1. จัดท�าบัตรประจ�าตัวคนพิการ (e-card) 

4. กรมชลประทาน 1. การบริหารจัดการชลประทาน  
(โครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษากระเสียว)



5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1. การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบ FAS 
และ CAD Plan



2. การให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความมั่นคง 
เข้มแข็งแก่สหกรณ์ (SEVA 2009)
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หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

6. กรมประมง 1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น�้าเพื่อการส่งออก



7. กรมปศุสัตว์ 
ส�านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

1. การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 

2. การควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
เพื่อการส่งออก : ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
อุตสาหกรรมไก่



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออก

3. การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ  
และชันสูตรโรคสัตว์แบบบูรณาการ  
(Integrated Vet Services)



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันตก  
จ.ราชบุรี

4. การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ  
และชันสูตรโรคสัตว์ (การรับตัวอย่าง 
และรายงานผลการทดสอบ)



8. ส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม

1. การคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าท�าประโยชน์ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน



9. กรมการขนส่งทางบก 1. การพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการของ
ส�านักงานขนส่งจังหวัด



2. การให้บริการเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญ 
ของรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 
ณ Drive Thru Service



ส�านักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 3. การให้บริการเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญ 
ของรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 
ณ จุดบริการเดียว



10. กรมทางหลวงชนบท 1. การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ถูกเวนคืน



2. การก่อสร้างทาง (โครงการถนนไร้ฝุ่น) 

11. ส�านักงานนโยบายและ 
แผนการขนส่งและจราจร

1. การให้บริการข้อมูลด้านการจราจร
และขนส่งแบบ real time ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่



12. ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การรับ - ส่งต่อ - ติดตามเรื่องร้องเรียน 
ระบบอัตโนมัติ
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หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

13. กรมการค้าภายใน 1. การรับแจ้งข้อมูลสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Electronic Data Inform System: EDIS)



14. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 

2. การให้บริการหนังสือรับรอง ส�าเนาเอกสาร 
และถ่ายเอกสารผ่านระบบ e-Service



3. การจัดตั้งธุรกิจ (e-Starting Business) 

4. การให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



15. กรมส่งเสริมการส่งออก 1. การพัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ในระบบควิบนอนิเทอร์เนต็



16. ส�านักงานประกันสังคม 
ส�านักงานประกันสังคม  
เขตพื้นที่ 7

1. การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคม กรณีสงเคราะห์บุตร



17. กรมการปกครอง 1. การให้บริการของศูนย์บริการร่วมอ�าเภอ... 
ยิ้มหน้าต่างเดี่ยว (Single Window) 



18. กรมที่ดิน 
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

1. การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน



ส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 2. การรับช�าระเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมด้วยบัตรธุรกิจกสิกรไทย 
(K - Corporate Payment Card)



ส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางขุนเทียน

3. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภท
มรดก ใบแทน และงานโรงเรือน



ศูนย์อ�านวยการเดินส�ารวจ 
ออกโฉนดทีด่นิจังหวดันครพนม -  
มุกดาหาร ส�านักมาตรฐาน 
การออกหนังสือส�าคัญ

4. การส่งข้อมูลที่ดินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดิน
ส�ารวจ



19. กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน

1. การรับตัวเด็กและเยาวชนของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 24 ชั่วโมง



20. กรมราชทัณฑ์ 1. การเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขัง 
หลังพ้นโทษตามหลักสูตรการท�าเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
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หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

21. กรมการแพทย์ 
โรงพยาบาลราชวิถี

1. การป้องกันตาบอดจากโรคเบาหวาน 
โดยใช้ภาพถ่ายดิจิตอลของจอประสาทตา



22. กรมควบคุมโรค 
สถาบันบ�าราศนราดูร

1. การตรวจรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 

2. การรักษาผู้ป่วยนอกด้วยหลักการบริหาร
ความเสี่ยง



23. กรมสุขภาพจิต 
โรงพยาบาลสวนปรุง

1. การรบัส่งต่อผูป่้วยจากโรงพยาบาลเครอืข่าย 

โรงพยาบาลจิตเวช 
สระแก้วราชนครินทร์

2. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่าย  
ผ่านระบบ Internet (SINAP)



24. กรมศุลกากร 1. การให้บริการเพื่อการน�าเข้า - ส่งออก
สินค้าเร่งด่วน



25. กรมสรรพากร 
ส�านักงานสรรพากรภาค 7

1. การให้บริการรับช�าระภาษี “ส�านักงาน
บริการขวัญใจประชาชน” 



ส�านักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรสาคร 1

2. การให้บริการรับช�าระภาษี 
ด้วยบัตรคิวพอเพียง



26. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
โรงงาน



ส�านักควบคุมวัตถุอันตราย 2. การรับแจ้งข้อเท็จจริงการน�าเข้า / ส่งออก
วัตถุอันตราย



27. ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 
ศูนย์ประสานการบริการ 
ด้านการลงทุน

1. การให้ค�าปรึกษาแก่นักลงทุน 

28. ส�านักพระราชวัง 1. การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 
ด้านพฤกษศาสตร์



29. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
โรงพยาบาลต�ารวจ

1. การรักษาโรคตาขี้เกียจในเด็ก 
(โครงการรักษ์ตาน้อง)



ต�ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. การผัดฟ้องและฝากขังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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ต�ารวจภูธรภาค 6 3. การดูแล ป้องกัน อาชญากรรม  
ด้วยสายตรวจต�าบลต้นแบบ



ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก  
ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4. การตรวจผู้โดยสารเดินทางออกนอก 
ราชอาณาจักร



จังหวัด

1. แม่ฮ่องสอน 
โรงพยาบาลปาย

1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
โรงพยาบาลปาย



2. แพร่ 
โรงพยาบาลแพร่

1. การรักษาโรคเบาหวานด้วยระบบเครือข่าย
ครบวงจร



โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 2. การรักษาพยาบาลด้วยแนวคิดระบบ
สุขภาพพอเพียง



3. เชียงราย 
โรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห์

1. การรักษาผู้ป่วยนอก (ตรวจทันใจ  
ผ่าตัดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน)



4. เพชรบูรณ์ 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

1. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย 

5. ตาก 
ส�านักงานขนส่งจังหวัดตาก

1. การให้บริการด้านทะเบียนรถและ 
ใบอนุญาตขับรถแบบเคลื่อนที่



6. พิจิตร 
โรงพยาบาลพิจิตร

1. การรักษาผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก 
ด้วยอุปกรณ์ Delivery Traction



2. การรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดในเด็ก 

7. นครสวรรค์ 
ส�านักงานขนส่งจังหวัด
นครสวรรค์

1. การอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  
ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ 
พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522



8. พระนครศรีอยุธยา 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 
(วาสนมหาเถระ)

1. การดูแลสุขภาพดีในคลินิกเบาหวาน 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2. การรักษาผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลวังน้อย 3. การรักษาผู้ป่วยนอก 
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ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

9. นนทบุร ี
ส�านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี 
สาขาปากเกร็ด

1. การให้บริการด้านการรังวัด 

10. ลพบุรี 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
และเครือข่ายสุขภาพ



11. ฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลพนมสารคาม

1. การรักษาผู้ป่วยนอก  
(บริการมิติใหม่ ที่ใส่ใจประชาชน)



12. นครนายก 
โรงพยาบาลนครนายก

1. การรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

13. นครปฐม 
โรงพยาบาลนครชัยศรี

1. การให้บริการเภสัชกรรมแบบเบ็ดเสร็จ 

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 2. การทดสอบขับรถตาม พรบ.รถยนต์  
พ.ศ. 2522 ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ



14. พัทลุง 
โรงพยาบาลพัทลุง

1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยไส้ติ่ง
อักเสบแบบบูรณาการ



โรงพยาบาลควนขนุน 2. การขึ้นทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ 

15. ภูเก็ต 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

1. การบ�าบัดเด็กออทิสติกด้วยเครื่องปรับ
ออกซิเจนความดันสูง



2. การรักษาทารกตัวเหลืองแบบองค์รวม 
(Holistic neonatal hyperbilirubinemia care)



3. การรักษาผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก 

16. นราธิวาส 
โรงพยาบาลตากใบ

1. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง: โครงการมัสยิด
สร้างเสริมสุขภาพ



17. ปัตตานี 
โรงพยาบาลปัตตานี

1. การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน 

โรงพยาบาลกะพ้อ 2. การรักษาผู้ป่วยนอก 

18. สงขลา 
โรงพยาบาลหาดใหญ่

1. การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยเคมีบ�าบัด 
กรณีไม่พักค้างคืนในโรงพยาบาล



19. เลย 
โรงพยาบาลเลย

1. การรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ  
(การหย่าเครื่องช่วยหายใจ)





รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

212 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

20. สุรินทร ์
โรงพยาบาลสุรินทร์

1. แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 
โรงพยาบาลสุรินทร์



21. นครราชสีมา 
ส�านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา

1. การจดทะเบียนรถใหม่  
(เลื่อนล้อจดทะเบียน)



โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2. การรักษาโรคทางจักษุ 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา

3. การให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคทางเทคนิค
การแพทย์ : ปฏิบัติการห้องแล็บไร้รอยต่อ



สถาบันอุดมศึกษา

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์

1. การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 
ครบวงจร



ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ 2. การบริหารจัดการห้องสมุดด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง (Library no boundary)



คณะครุศาสตร์ 3. OSS - One Stop Search 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย

1. การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
สู่ความเป็นเลิศด้วยระบบ WRTS



สถานพยาบาล 2. การรักษาผู้ป่วยนัดฉีดยาเข้าข้อ  
ในคลินิกโรคกระดูกและข้อ



โรงพยาบาลสัตว์ 3. การรักษาสัตว์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ 
และนานาชาติ



4. การจัดตั้งธนาคารเลือดสัตว์ 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

1. การฟื้นฟูสภาพจิตใจ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย / ผู้พิการ  
ด้วยการใช้ดนตรีบ�าบัด



4. มหาวิทยาลัยนเรศวร 1. การให้บริการห้องสมุดด้วยรูปแบบสมัยใหม่ 

5. มหาวิทยาลัยมหิดล 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง 

2. การรักษาผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 

3. การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะประคับ
ประคอง (Palliative Care Center) 
เบ็ดเสร็จจุดเดียว
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ประเภทรางวัล*
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โรงพยาบาลศิริราช 4. การรับส่งสิ่งตรวจ ณ ตึกอัษฎางค์ 

5. การรับผู้ป่วยเข้ารับยาเคมีบ�าบัด 

6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน:  
การสร้างโปรแกรมการบริหารจัดการ 
ห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็ก (LIS III)



7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

1. การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้อง
สมุด: บริการปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบไม่จ�ากัดสิทธิ์



8. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เทศบาลนคร

1. เทศบาลนครขอนแก่น 1. การรับช�าระภาษีท้องถิ่น 

2. การดูแลผู้รับโอกาส  
(โครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน)



2. เทศบาลนครพิษณุโลก 1. การให้บริการห้องสมุดเทศบาล:  
อุทยานการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
(Lifestyle Library Complete)



3. เทศบาลนครระยอง 1. การให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร  
และบัตรประจ�าตัวประชาชน



4. เทศบาลนครล�าปาง 1. การให้บริการพื้นฐานด้วยระบบสารสนเทศ
ของศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครล�าปาง



5. เทศบาลนครหาดใหญ่ 1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
(สายด่วนกุญชร 1559 ตลอด 24 ชั่วโมง)



6. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1. ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ 
เพื่อประชาชน



หมายเหต ุ :  ร หมายถึง รางวัลรายกระบวนงาน

    ภ หมายถึง รางวัลภาพรวมกระบวนงาน

    ชย หมายถึง รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ

    น หมายถึง รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

    หมายถึง ระดับรางวัลดีเด่น

    หมายถึง ระดับรางวัลชมเชย
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รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

9 จังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม จากส�านักงาน ก.พ.ร. 

จังหวัด โครงการที่ด�าเนินการ

สมุทรสงคราม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน (ส้มโอและลิ้นจี่) 
โครงการฟื้นฟู พัฒนาตลาดน�้าบางน้อย 
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามโครงการภูมิปัญญาแผ่นดิน

ล�าพูน โครงการฮักหละปูน แทนคุณแผ่นดิน 
โครงการเสวนาฮอมเฮง แป๋งหละปูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนาสู่มรดกโลก  
มุ่งให้เกิดการออมและมีความรักในวัฒนธรรมล้านนา

จันทบุรี โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 
(ท่าสอน - จันทบุรี) เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มรายได้ชุมชน

ยะลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดภาคใต้ สนองนโยบายรัฐ 
ซึ่งมีงบประมาณและการบริหารงบประมาณที่ยืดหยุ่นให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินงาน  
โดยผนึกก�าลัง 4 ขา คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน  
และผู้น�าศาสนาท�างานร่วมกัน

อุบลราชธานี โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน
โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ 
โครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจแก้ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข

ชุมพร โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชด�าริ (เรื่องน�า้ ทรัพยากรธรรมชาติและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน) 
โครงการโรงเรียนนักการจัดการความรู้ 
โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอ่าวทุ่งคา - สวี ตามแนวพระราชด�าริ

นครราชสีมา โครงการรักษ์ล�าตะคอง

น่าน โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้าน่านเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม

พะเยา โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
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ผลการรับรองมาตรฐานฯ และ
ผลการพ�จารณารางวัลมาตรฐานฯ
ประจำป พ.ศ. 2553

ผาน
มาต

รฐ
าน

ฯ ป พ
.ศ. 2

55
3

ราง
วัล

ชมเชยดาน
การ

    
 บร�ห

ารจ
ัดการ

ราง
วัล

ชมเชยดาน
การ

    
 เส

ร�ม
สราง

ภาพ
ลักษณ



ราง
วัล

ดีเดนดาน
การ

    
 เส

ร�ม
สราง

ภาพ
ลักษณ



ประจำป พ.ศ. 2553

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (เขตดินแดง)

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (เขตหวยขวาง)

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (เขตปอมปราบ)

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (เขตคลองจั�น)

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (เขตมีนบุร�)

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (เขตตลิ�งชัน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (เขตคลองเตย)

กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงแรงงาน จังหวัดตาก

จังหวัดกาญจนบุร�

จังหวัดลำปาง

จังหวัดราชบุร�

ผลการพิจารณามาตรฐานศูนย์บริการร่วม / เคาน์เตอร์บริการประชาชน มีดังนี้

รำงวัลมำตรฐำนศูนย์บริกำรร่วม / เคำน์เตอร์บริกำรประชำชน

เป็นรำงวัลที่มอบให้แก่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำน 

ที่ร ่วมกันพัฒนำคุณภำพของงำนบริกำรโดยได้ร ่วมกัน 

จัดต้ังและจัดระบบกำรให้บริกำรในลักษณะของศูนย์บริกำร

ร่วม และเคำน์เตอร์บรกิำรประชำชน เพือ่เป็นกำรอ�ำนวยควำม

สะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน มีกำร

ด�ำเนินกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนศูนย์บริกำรร่วม / 

เคำน์เตอร์บรกิำรประชำชน และได้เสนอขอรบักำรตรวจประเมนิ 

เพื่อรับรองมำตรฐำน ส่วนรำชกำร และหน่วยงำนท่ีได้รับ 

รำงวัลนี้ เป็นส่วนรำชกำรและหน่วยงำนท่ีมีมำตรฐำนสูงกว่ำ

มำตรฐำนทั่วไป
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จังหวัดมุกดาหาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

มาตรฐานฯ

2551 2552 2553

จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน

มาตรฐานฯ

รางวัลชมเชย

2551 2552 2553

จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรฐานฯ

รางวัลดีเดน

2551 2552 2553

จังหวัดขอนแกน

มาตรฐานฯ

รางวัลชมเชย

2551 2552 2553

จังหวัดฉะเช�งเทรา

มาตรฐานฯ

2551 2552 2553

จังหวัดนครปฐม

มาตรฐานฯ

รางวัลดีเดน

2551 2552 2553

ภาคเหนือ

จังหวัดลำปาง

มาตรฐานฯ

รางวัลชมเชย

2551 2552 2553

จังหวัดกาญจนบุร�

มาตรฐานฯ

รางวัลชมเชย

2551 2552 2553

(เขตดินแดง)

มาตรฐานฯ

รางวัลชมเชย

2551 2552 2553

(เขตคลองเตย)

มาตรฐานฯ

รางวัลดีเดน

2551 2552 2553

รางวัลชมเชย

(เขตหวยขวาง)

มาตรฐานฯ

2551 2552 2553

(เขตมีนบุร�)

มาตรฐานฯ

2551 2552 2553

(เขตตตลิ�งชัน)

มาตรฐานฯ

2551 2552 2553

(เขตปอมปราบ)

มาตรฐานฯ

2551 2552 2553

(เขตคลองจั�น)

มาตรฐานฯ

2551 2552 2553

จังหวัดราชบุร�

มาตรฐานฯ

2551 2552 2553

ภาคตะวันตก

กระทรวงแรงงาน
จังหวัดตาก

มาตรฐานฯ

รางวัลชมเชย

2551 2552 2553

กระทรวงพลังงาน

มาตรฐานฯ

รางวัลชมเชย

2551 2552 2553

กระทรวงว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

มาตรฐานฯ

รางวัลดีเดน

2551 2552 2553

ศูนยบร�การรวม
Service Link : SL

เคานเตอรบร�การประชาชน
Government Counter Service : GCS

ผานการรับรองมาตรฐาน (การรับรองมาตรฐานศูนยบร�การรวม/

เคานเตอรบร�การประชาชน มีอายุการรับรอง 2 ป)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย

ผลการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการร่วม / เคาน์เตอร์บริการประชาชน 
และผลการพิจารณารางวัลมาตรฐานฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2553
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ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร. 
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

การประชุม ก.พ.ร.  
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 
ส�านักงาน ก.พ.ร. 

การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร. 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

การเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ” ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553
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การเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ” ณ โรงแรมสยามซิต้ี เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

การประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 1 / 2553  
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล  
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ผู้บริหารจากธนาคารโลก 
(The World Bank)  
เข้าเยี่ยมชมส�านักงาน ก.พ.ร.  
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร.  
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

การประชุมสัมมนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ รุ่นที่ 4  
ณ โรงแรมเรเนซองส์ เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2553



222 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย 
ตอน “ถอดรหัส...ระบบการประเมินผล 
ภาคราชการแบบบูรณาการ”  
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

การประชุมร่วมระหว่าง 
นายกรัฐมนตรีกับ ก.พ.ร.  

ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า 
ท�าเนียบรัฐบาล  

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

สัมมนาแนวทางการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการประจ�าปี พ.ศ. 2553  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

การประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที  
เรื่อง “แบ่งปันประสบการณ์ : การน�านโยบายการก�ากับดูแล

องค์การที่ดีในส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติ”  
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ช้ัน 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553
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รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย 
ตอน “ถอดรหัส...ระบบการประเมินผล 
ภาคราชการแบบบูรณาการ”  
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

พิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
ปี พ.ศ. 2553 ตามโครงการขับเคลื่อน 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

การประชุมสัมมนา “สานสัมพันธ์และบริหาร 
เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ” 

ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  
เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

การประชุมสัมมนา “มาตราการทบทวนบทบาทภารกิจ 
ของส่วนราชการ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556”  
ณ โรงแรมเรดิสัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คร้ังที่ 4 / 2553  

ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3  
ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล  
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน 
ขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "เปิดใจ ปรับ เปลี่ยน ปฏิรูป  
การบริหารประเทศไทย" ภายใต้แผนงานสร้างเสริมภาคี 
การพัฒนารัฐ - สังคม เพื่อสุขภาวะประเทศไทย  
ณ ห้องประชุมศุภมิตร โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง  
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

การประชุมบูรณาการความร่วมมือการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ช้ัน 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  
เม่ือวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

State-Society Partnership 
for Healthy Thailand Workshop  

ณ โนโวเทล สยามสแควร์
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553
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การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นร่างกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน 
ขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "เปิดใจ ปรับ เปลี่ยน ปฏิรูป  
การบริหารประเทศไทย" ภายใต้แผนงานสร้างเสริมภาคี 
การพัฒนารัฐ - สังคม เพ่ือสุขภาวะประเทศไทย  
ณ ห้องประชุมศุภมิตร โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง  
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงาน 
ภาครัฐสมัยใหม่ ส�าหรับผู้บริหารระดับกลางในส่วนภูมิภาค
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

พิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าว 
เรื่อง การบูรณาการการจัดระบบการประเมินผล 
สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ณ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจ�าปี พ.ศ. 2553  
เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาระบบราชการไทย”

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์  
อิมแพค เมืองทองธานี

เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

พิธีเปิดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย  
และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประชุมเพ่ือรับฟังการน�าเสนอรายงานผลการวิจัย 
เพื่อจัดอันดับความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ 

ในประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก ประจ�าปี พ.ศ. 2554  
(Doing Business 2011) ผ่านระบบ Video Conference  

จากกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
ณ ธนาคารโลกประจ�าประเทศไทย อาคาร Siam Tower  

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประชุมเรื่อง“การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทย 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของกรอบเอเปค” ณ ห้องประชุมนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ  
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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การประชุมเรื่อง“การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทย 
เพื่อบรรลุเป้าหมายของกรอบเอเปค” ณ ห้องประชุมนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ  
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะท่ี 2 
ณ ห้องประชุม 219 อาคารรัฐสภา 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุม อ.ก.น.จ.  
ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะท่ี 1 
ณ ตึกบัญชาการ ท�าเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมสนทนา 
ในรายการชั่วโมงท�ากิน  

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี  
เพื่อพูดคุยในประเด็นการป้องกันและ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ 
คณะที่ 5 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย  
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานการประชุม อ.ก.น.จ.  
ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะท่ี 4  
ณ ห้องประชุม ส�านักงาน ก.พ.ร. ชั้น 5  
เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม อ.ก.น.จ.  

ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ 3  
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล  

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
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นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย  
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานการประชุม อ.ก.น.จ.  
ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ 4  
ณ ห้องประชุม ส�านักงาน ก.พ.ร. ชั้น 5  
เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน” 
ณ ห้องภาณุรังสี บอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 

และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม / เคาน์เตอร์บริการประชาชน  
ประจ�าปี พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

ส�านักงาน ก.พ.ร. มอบครุภัณฑ์
ส�านักงานที่ไม่ใช้งานแล้ว 
แต่ยังมีสภาพที่ใช้งาน 
ให้แก่มูลนิธิพระดาบส  
ณ มูลนิธิพระดาบส  
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ครบรอบปีที่ 8 
และกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 
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กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ครบรอบปีที่ 8 
และกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี พ.ศ. 2553 ของส�านักงาน ก.พ.ร. 
ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(บันทึกเทปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) 
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553

นายอาวุธ วรรณวงศ์ 
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ 

คณะผู้แทนจากโครงการ  
e-Government for Public  

Sector Management 
ประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานเร่ือง  

“e-Government” 
ณ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร. 
และคณะผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. 
รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนย่ิงชีพ”
ณ ห้องประชุม 501 - 502 ช้ัน 5 
ส�านักงาน ก.พ.ร. 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
ให้การรับรองคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ณ ส�านักงาน ก.พ.ร. เมื่อ

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
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พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2553

จ�านวน 3,200 เล่ม
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สงวนลิขสิทธิ์ของส�านักงาน ก.พ.ร. 
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