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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระผู้น�าแห่งแผ่นดิน

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

จากหนังสือ “๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ” ส�านักงาน ก.พ.ร.  
พิมพ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  

๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐



5ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ.ร.

(ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2554)

นายวิษณุ เครืองาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวฒันา รตันวจิติร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา วัชราภัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล

รัฐมนตรี 
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตร ี1

รองประธาน ก.พ.ร.

(ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555)

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ชุดปัจจุบัน

1 รองประธาน ก.พ.ร. (รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) ส�าหรับปี พ.ศ. 2554 มีนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านัก 
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าที่รองประธาน ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2555



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

6 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ชุดปัจจุบัน

นายธงทอง จันทรางศุ

กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการ
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 2

(ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2554)

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชัย ฤชุพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการ ก.พ.ร.  
กรรมการและเลขานุการ

2 คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบหมายให้นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก (ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี) 
มาด�ารงต�าแหน่ง และได้พ้นจากวาระ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
Office of the Public Sector Development Commission

7ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

รองนายกรัฐมนตร ี1 
ประธาน ก.พ.ร.

นายวิษณุ เครืองาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวฒันา รตันวจิติร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา วัชราภัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

รัฐมนตรี 
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตร ี2

รองประธาน ก.พ.ร.

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ปี พ.ศ. 2554

1 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ท�าหน้าที่ ประธาน ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2554 และ 
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ให้ท�าหน้าที่ ประธาน ก.พ.ร. 
ต่อมาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2554

2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าหน้าที่รองประธาน ก.พ.ร. จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2554  
และนายสรุวิทย์ คนสมบรูณ์ รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีได้ท�าหน้าทีร่องประธาน ก.พ.ร. ต่อมาตัง้แต่วนัที ่ 27 กนัยายน  2554



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

8 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก

กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการ
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชัย ฤชุพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการ ก.พ.ร.  
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ปี พ.ศ. 2554



9ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

ท�าเนียบผู้บริหาร ส�านักงาน ก.พ.ร. 

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

นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์  
Mrs.Supannee Pairuchvet

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.  
Tel: 0 2356 9944 Fax : 0 2281 8089 
supannee@opdc.go.th

นางจันทร์เพ็ญ ไขว้พันธุ์ 
Mrs.Chanpen Khaipan

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) 

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล 
Mr.Pong-ard Treekitvatanakul

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)  
Tel: 0 2356 9990 Fax : 0 2281 8230 
pong-ard@opdc.go.th

ท�าเนียบผู้บริหาร ส�านักงาน ก.พ.ร. 





ค�าน�า

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.  2545 มาตรา 71 / 10 (10) ได้บญัญัติให้คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) มหีน้าที ่“จดัท�ารายงานประจ�าปีเกีย่วกบัการพฒันาและจัดระบบราชการและงานของรฐัอย่างอืน่เสนอต่อ

คณะรฐัมนตร ีเพือ่เสนอต่อสภาผูแ้ทนและวฒุสิภา” ส�านกังาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ารายงานฉบับนีข้ึ้น เพือ่ประมวลผล 

การปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. และส�านักงาน ก.พ.ร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 ก.พ.ร. ได้พฒันาและจัดระบบราชการและงานของรฐัอย่างอืน่เพือ่ให้ส่วนราชการ 

และหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถน�านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยท�าให้ระบบราชการมีความพร้อม สามารถปรับตัว รู้เท่าทัน ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเปิดให้ 

ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามข้อเสนอของ ก.พ.ร. เป็นเครื่องน�าทางในการวางกลยุทธ์ 

และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าประสงค์หลัก 4 ประการของการพัฒนาระบบราชการไทย 

กล่าวคือ ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับรูปแบบการ

ท�างานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัสามารถพฒันาขีดสมรรถนะ

และมีความพร้อมในการด�าเนินงาน และประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบราชการ

รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อรายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีระยะเวลาที่ท�าการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554)

ทั้งนี้ สาระการน�าเสนอในเอกสารรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2554 แบ่งออกเป็น  

3 ส่วน สรุปได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1: ภาพรวม ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย สถานภาพของ

ระบบราชการไทย หน่วยงานภาครัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร อัตราก�าลัง และงบประมาณแผ่นดินที่รัฐสภาจัดสรร

ในรอบปี พ.ศ. 2554 ตลอดจนได้น�าเสนอผลการประเมินภาพรวม ซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทย 

ในรอบปี พ.ศ. 2554 ที่ท�าการประเมินโดยองค์กรอิสระในระดับนานาชาติ 

ส่วนที ่2: ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย ทีเ่กดิจากผลการด�าเนนิงานและการใช้มาตรการ

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

ธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีโดยเฉพาะผลการปฏิบตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการ

ของหน่วยงานในก�ากับของฝ่ายบริหาร 

การบริหารและการผลักดันการพัฒนาระบบราชการ ใน 4 ด้านที่ส�าคัญในรอบหนึ่งปี ประกอบด้วย 

ด้านการยกระดบัการให้บรกิารและการท�างานเพือ่ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  

อาทเิช่น การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชน การยกระดบับรกิารประชาชนในระดบัท้องถิน่และอ�าเภอ ฯลฯ 



ด้านการปรบัรปูแบบการท�างานให้มลีกัษณะเชิงบูรณาการ เกดิการแสวงหาความร่วมมอืและสร้างเครอืข่าย

กบัฝ่ายต่าง ๆ  รวมทัง้เปิดให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม ในรปูของการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วมของภาคส่วน

ต่าง ๆ  ในสงัคม การปรบัปรงุระบบการประเมินผลตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการให้เกดิการบรูณาการการท�างาน

ระหว่างกระทรวง การบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบรหิารงาน 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ฯลฯ 
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24 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพรวม

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

“การบรหิารราชการแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัิ
ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การลดภารกจิและยบุเลกิหน่วยงานทีไ่ม่จ�าเป็น การกระจาย 
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจ 
การตดัสนิใจ การอ�านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ 
ต่อผลของงาน

การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจแุละแต่งตัง้ 
บุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค�านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ให้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การม ี
ส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 

1.1 เป้าหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน

ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ทัง้นี ้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให ้
ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ได้เน้นถึงความส�าคัญและบัญญัติสาระ 
เกีย่วกบัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่หีรอืธรรมาภบิาล 
ไว้ในมาตรา 74 ของหมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย 
และมาตรา 78 ของส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ดังนี้ 

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

1

1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
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ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวกับประชาชน บุคคลตามวรรคหน่ึงต้องวางตัว 
เป็นกลางทางการเมือง

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงละเลยหรือไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคล 
ผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง  
หรอืผูบ้งัคับบญัชาของบคุคลดงักล่าว ชีแ้จง แสดงเหตผุล  
และขอให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองได้ 

มาตรา 78 รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

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

(2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่ ให้มขีอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนา
ประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ
เพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

(3) กระจายอ� านาจให ้ องค ์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด�าเนินการตาม 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้อง
ถิน่และระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ ตลอดทัง้ 
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่ม ี
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
มหีน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด�าเนนิงานของรฐัตาม 
กฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรฐั ด�าเนนิการ 
อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็น
ไปตามหลักนิติธรรม

(7) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้
มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตาม
สอดส่องให้มกีารปฏบิตัติามแผนดงักล่าวอย่างเคร่งครดั

(8) ด�าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ซึง่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธาน เป็นองค์กรรับผิดชอบ ท�าหน้าที่เสนอแนะ
และให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เสนอแนะและ
ให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในก�ากับ
ของราชการฝ่ายบรหิารตามทีห่น่วยงานดงักล่าวร้องขอ 
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการด�าเนินการขัด
หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในมาตรา 
3 / 1 เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ก�าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก  
การก�าหนดช่ือ การเปล่ียนช่ือ การก�าหนดอ�านาจ
หน้าที ่และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการ
ที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น 
ตดิตาม ประเมนิผล และแนะน�าเพือ่ให้มกีารปฏิบตัติาม 
พระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะ ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอด
ทั้งก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา รวมทั้ง
จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบ
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

26 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

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

เป็นเครือข่ายร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  ในสังคม มุ่งสู่

ความเป็นเลิศ ท�างานเชิงรุก มองไปข้างหน้า สามารถ

คิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายในการท�างาน 

สามารถตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ มีระบบก�ากับดูแล

ตนเองที่ดี และตั้งมั่นอยู ่ในศักดิ์ศรีและความดีงาม  

โดยมกีรอบความคดิ “ให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที ่เก่ง ดี  

มีส่วนร่วม และตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ภายในช ่วงระยะป ี  พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555  

(ภาพที่ 1-1)

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

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  29 

กรกฎาคม 2551 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 

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

ตามข้อเสนอของ ก.พ.ร. ซึ่งให้คุณค่าความส�าคัญและ

ยึดมั่นในปรัชญา หลักการ และแนวทางของการให้

ประชาชนเป็น “ศูนย์กลาง” ในการท�างาน ปรับเปลี่ยน

บทบาทของระบบราชการให้เป็นผูส้นบัสนนุและอ�านวย

ความสะดวก ประสานการท�างานกับผู้บริหารราชการ

แผ่นดินฝ่ายการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 มีประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า  

(ตารางที่ 1-1)

ตารางที่ 1-1 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (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
• ระดบัความส�าเรจ็ของส่วนราชการ 
 และหน่วยงานของรัฐ 
 ในการพัฒนาระบบควบคุมภาย 
 ในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย
• ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80  
 โดยเฉลี่ย



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

28 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.3.1 หน่วยงานของรฐัในก�ากบัของฝ่ายบริหาร 

หน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร  
ท่ีมสีถานะเป็นนติบุิคคล มี 4 ประเภท2 คอื ส่วนราชการ  
รัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรฐัรปูแบบใหม่  
ดังนี้

1. ส่วนราชการ มีลกัษณะเฉพาะเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง  
ซึง่เป็นภารกจิของรฐั เช่น การรกัษาความสงบเรยีบร้อย 
การป้องกันประเทศ การออกระเบียบ อนุมัติ อนุญาต
ตามกฎหมาย รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่าง ๆ   
งานนโยบายต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญตัริะเบียบบรหิาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) ราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส�านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบ
กระทรวง ทบวงซ่ึงสงักดัส�านกันายกรฐัมนตรหีรอืทบวง 
และกรมซึ่งสังกัดและไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง ดังนี้

(1) ส�านักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง 19 กระทรวง (ไม่มีทบวงที่มี

ฐานะเทียบเท่ากระทรวง)
(3) ไม่มทีบวงซึง่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตรี 

หรือกระทรวง
(4) กรม หรือส ่วนราชการที่ เรียกชื่อ 

อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 157 กรม3

 นอกจากนี้ มีส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็น 
กรม แต่มผีูบ้งัคบับญัชาเป็นอธบิด ีจ�านวน  2 ส่วนราชการ  
(ส�านักงานความร่วมมือเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ  
กระทรวงการต่างประเทศ และส�านกังานพฒันาและส่งเสรมิ 

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการ อีก 67 มหาวิทยาลัย 

2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
จังหวัดและอ�าเภอ ดังนี้

(1) จงัหวัด เป็นที่รวมท้องที่หลายอ�าเภอ  
มฐีานะเป็นนติบิคุคล ม ี 76 จงัหวดั เป็นหน่วยบรหิารราชการ 
แผ่นดินในเขตพื้นที่ของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
กับนโยบายและค�าสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะกับพื้นที่และ 
ประชาชน และเป็นหวัหน้าบงัคบับญัชาบรรดาข้าราชการ 
ฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคใน
เขตจังหวัดและรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ�าเภอ

(2) อ� า เภอเป ็นหน่วยราชการบริหาร 
รองจากจังหวัด มี  878  อ�าเภอ โดยมี อ�าเภอ 
กลัยาณวัิฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ�าเภอทีต่ัง้หลังสดุ  
เมือ่ธนัวาคม 2552 อ�าเภอเป็นหน่วยจดับรกิารสาธารณะ
แก่ประชาชนในอ�าเภอโดยมีนายอ�าเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองบงัคบับญัชาข้าราชการในอ�าเภอและรบัผดิชอบ
งานบริหารราชการของอ�าเภอ ทั้งนี้ มีหน่วยปกครอง 
ในความรับผิดชอบของอ�าเภอ ระดับต�าบล จ�านวน 
7,255 ต�าบล ระดับหมู่บ้าน จ�านวน 74,956 หมู่บ้าน

3) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

(1) องค์การบรหิารส่วนจังหวัด (76 องค์การ)
(2) เทศบาล  (2,082 เทศบาล : เทศบาลนคร  

27 แห่ง เทศบาลเมอืง 155 แห่ง เทศบาลต�าบล 1,900 แห่ง)
(3) สุขาภิบาล (ไม่มี)
(4) องค์การบรหิารส่วนต�าบล (5,693 องค์การ)
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

1.3 สถานภาพของระบบราชการไทย

2 มติ ค.ร.ม. ในการประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ตามหนังสือส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว12 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2553  
เรื่องหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ และมติ ค.ร.ม. ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 หนังสือส�านักงาน ก.พ.ร.  
ที่ นร 1200/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร

3 ไม่นับรวมส�านักงานอัยการสูงสุด และส�านักงานสภาท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
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2. รัฐวิสาหกิจ (58 แห่ง) มีลักษณะเฉพาะ

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทาง

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งผลิต จ�าหน่ายสินค้า

และบริการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะและ

งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรืองานที่มีความส�าคัญ

ต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

หรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน 

หรืองานที่เอกชนยังไม่พร้อม หรือต้องการแทรกแซง

ตลาดให้เกดิการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม หรอืบรกิารแก่กลุม่

เป้าหมายเฉพาะ ทัง้นีเ้พือ่ให้งานบรกิารสาธารณะนัน้ ๆ  

ได้มาตรฐาน ทัง้ในเรือ่งคณุภาพ ปรมิาณ 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 36 แห่ง)

2) องค ์การมหาชนที่ จั ดตั้ งขึ้ นตาม 

พระราชบญัญตัเิฉพาะ รวม 30 แห่ง (องค์กรในก�ากบัของ

รฐั 15 องค์กร และมหาวทิยาลยัในก�ากบั 15 มหาวทิยาลัย)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

4. หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็น 

อิสระ (7 แห่ง) มีหน้าที่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

(1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐ 

ที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลกัทรพัย์ ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เป็นต้น

(2) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐ

ที่ท�าหน้าที่ให้บริการ เช่น องค์การกระจายเสียงและ 

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น

2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล กองทุนจะ

บรหิารในรปูคณะกรรมการ ซ่ึงจะต้องมหีน่วยธรุการเป็น

เครื่องมือท�าการงานของคณะกรรมการ หน่วยธุรการ 

ดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใดรูปแบบ 

หนึ่งใน 3 รูปแบบต่อไปนี้ 

(1) รัฐวิสาหกิจ 

(2) องค์การมหาชนตามพระราชบญัญตัิ 

(3) ส่วนราชการ 

3) หน ่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป ็น 

หน่วยงานในก�ากับกระทรวง หรือกรม ไม่มีฐานะเป็น

นิติบุคคล มีหน้าที่ให้บริการเฉพาะด้านแก่หน่วยงาน 

ที่ก�ากับ ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

(1) ให้บริการด้านพาณิชยกรรมหรือ

อุตสาหกรรม เช่น ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 

ราชกิจจานุเบกษา ในก�ากับของส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี

(2) ให้บริการด้านบรกิารสาธารณะทาง

สังคมและวัฒนธรรม เช่น สถาบันส่งเสริมการบรหิาร

กจิการบ้านเมอืงทีด่ ีในก�ากบัของส�านกังาน ก.พ.ร.

นอกจากนีย้งัมหีน่วยงานอกีประเภทหนึง่  

ทีท่�าหน้าที่ให้บรกิารสาธารณะโดยใช้อ�านาจรฐั หรอืเป็น 

กลไกของรฐั แต่ไม่เป็นองค์กรของรฐั ม ี3 ประเภท ได้แก่

(1) สภาวิชาชีพ เช่น แพทยสภา สภา

ทนายความ สภาการพยาบาล ฯลฯ

(2) สถาบันภายใต้มูลนิธิ เช่น สถาบัน

เพิม่ผลผลติแห่งชาต ิสถาบนัส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อม สถาบันเฉพาะด้าน 7 แห่ง ภายใต้ 

“อตุสาหกรรมมลูนธิ”ิ และสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ

การคลงั ภายใต้มลูนธิสิถาบนัวจิยัเศรษฐกจิการคลงั ฯลฯ

(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ (1 แห่ง) เป็น 

เครือ่งมอืพเิศษทีร่ฐับาลจัดตัง้เพือ่ระดมทนุจากภาคเอกชน  

ได้แก่ นติบุิคคลเฉพาะกจิ ตามพระราชก�าหนดนติบุิคคล 

เฉพาะกจิเพือ่การแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์ พ.ศ.  2540
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30 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-2 ภาพรวมกำลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน

ที่มา: กำลังคนภาครัฐในฝายพลเร�อน 2553 ของสำนักงาน ก.พ.

ขาราชการใน
ฝ่ายพลเร�อนประเภทอื่น

929,913 คน
(44.01%)

ขาราชการพลเร�อนสามัญ
362,553 คน

(17.16%)

ลูกจางประจำ
213,797 คน

(10.12%)

รวมทั้งสิ้น 2,112,684 คน

ขาราชการในฝายพลเร�อนทุกประเภท 
รวม 1,292,466 คน  (61.18%)

ลูกจางชั่วคราว
380,806 คน

(18.02%)

พนักงานจาง
123,649 คน

(5.85%)

พนักงานราชการ
101,966 คน

(4.83%)

1.3.2 ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน4 

ประเทศไทยมีจ�านวนประชากร 67.2 ล้านคน  
ในจ�านวนนี้ประกอบด้วยประชากรที่เป็นก�าลังแรงงาน 
38.64 ล้านคน (หรอืร้อยละ 57.5 ของจ�านวนประชากร) 
และในส่วนของก�าลังแรงงานนี้ เป็นก�าลังคนภาครัฐ 
ในฝ่ายพลเรือน 2.11 ล้านคน (ร้อยละ 3.14 ของจ�านวน 
ประชากร หรือร้อยละ 5.46 ของก�าลงัแรงงาน) โดยในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืนมี 
สดัส่วน  1 คน ต่อประชากร   32  คน  (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2552  
มสีดัส่วน  1 คน ต่อประชากร  33  คน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2551  
มีสัดส่วน 1 คน ต่อประชากร 33 คน และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 มีสัดส่วน 1 คน ต่อประชากร 34 คน) 

1. ประเภทก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 

ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตาม
ลักษณะการเลือกสรรและการใช้ประโยชน์ ได้เป็น  
5 ประเภท ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 
ลกูจ้างชัว่คราว พนกังานราชการ (เป็นประเภทบคุลากร
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547) และพนักงานจ้าง (เป็นประเภท
บุคลากรตามระบบบริหารงานบุคคลของส่วนท้องถิ่น)  
และในการบริหารก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน  
ต้องด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการ
บริหารก�าลังคนภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์การปรับขนาด
ก�าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 และมาตรการ

บริหารก�าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556  
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามข ้อเสนอของ 
คณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคน 
ภาครัฐ (คปร.) ซึ่งครอบคลุมถึงก�าลังคนทุกประเภท 
ได้แก่ ข้าราชการ (ไม่รวมข้าราชการทหาร) พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ�าและก�าลังคนประเภทอื่น ๆ   
ในส่วนราชการสังกัดฝ่ายบริหารที่ ใช ้งบประมาณ 
งบบคุลากรจากงบประมาณรายจ่ายแผ่นดนิ และในการ 
บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ก�าหนดให้
ลดก�าลังคนภาคราชการลงร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี  
นบัแต่ปี พ.ศ. 2550 เพือ่ให้ระบบราชการมขีนาดกะทดัรดั  
มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มกี�าลงัคนภาครฐั 
ในภาพรวม รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,112,684 คน
ประกอบด้วยข ้าราชการประจ�า 1,292,466 คน  
(ร้อยละ 61.18) ในจ�านวนนี้เป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ 362,553 คน (ร้อยละ 17.16) และข้าราชการ
ในฝ่ายพลเรอืนประเภทอืน่ 929,913 คน (ร้อยละ 44.02) 
นอกจากนี ้ยงัมลูีกจ้างประจ�า 213,797 คน (ร้อยละ 10.12) 
ลูกจ้างช่ัวคราว 380,806 คน (ร้อยละ 18.02) พนกังานจ้าง 
123,649 คน (ร้อยละ 5.85) และพนักงานราชการ 
101,966 คน (ร้อยละ 4.83) (ภาพที่ 1-2)

4 ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2553: ส�านักงาน ก.พ. ธรานุสรณ์การพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 2554
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เมื่อพิจารณาภาพรวมก�าลังภาครัฐในฝ่าย

พลเรือน ย้อนหลังต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  

ถึง พ.ศ. 2553 พบว่า ก�าลังคนภาครัฐในภาพรวม 

เพิ่มขึ้น ทั้งสิ้น 34,530 คน จ�าแนกเป็นข้าราชการ 

เพิ่มขึ้น (จากปี พ.ศ. 2547) 85,893 คน ลูกจ้างประจ�า

ลดลง (จากปี พ.ศ. 2548) 44,803 คน ลูกจ้างชั่วคราว

ลดลง (จากปี พ.ศ. 2548) 60,127 คน พนักงานจ้าง 

เพิ่มข้ึน (จากปี พ.ศ. 2549) 11,082 คน พนักงาน

ราชการเพิ่มข้ึน (จากปี พ.ศ. 2548) 42,485 คน  

(ตารางที่ 1-2) 

ตารางที่ 1-2 ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 (หน่วย : คน) 

ปี
งบประมาณ

ข้าราชการ
เพิ่ม / 
ลด

ลูกจ้าง
ประจ�า

เพิ่ม / 
ลด

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

เพิ่ม / 
ลด

พนักงาน 
จ้าง

เพิ่ม / 
ลด

พนักงาน
ราชการ

เพิ่ม / 
ลด

รวม

พ.ศ. 2547* 1,206,573 ไม่มีข้อมูล ไม่มข้ีอมลู - - 1,206,573

พ.ศ. 2548 1,221,262 14,689 258,600 440,933 - 59,481 1,980,276

พ.ศ. 2549 1,258,919 37,657 258,494 -106 203,348 -237,585 112,567 85,752 26,271 1,919,080

พ.ศ. 2550 1,275,350 16,431 248,547 -9,947 196,299 -7,049 126,824 14,257 92,138 6,386 1,939,158

พ.ศ. 2551 1,271,620 -3,730 237,786 -10,761 281,831  85,532 145,726 18,902 100,992 8,854 2,037,955

พ.ศ. 2552 1,280,456 8,836 224,816 -12,970 276,475 -5,356 147,836 2,110 106,493 5,501 2,036,076

พ.ศ. 2553 1,292,466 12,010 213,797 -11,019 380,806 104,331 123,649 -24,187 101,966 -4,527 2,112,684

การเปลีย่นแปลง 
ในช่วงปี  
พ.ศ. 2547 - 
พ.ศ. 2553

+7.12% 85,893 -17.32% -44,803 -13.64% -60,127 +9.84% 11,082 +71.43% 42,485

ที่มา:	 ก�ำลังคนภำครัฐในฝ่ำยพลเรือน ปี 2547 ถึงปี 2553 ส�ำนักงำน ก.พ. 

เมื่อสอบทานก�าลังคนภาครัฐย้อนหลังในช่วง

เวลา 6 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553 พบว่า  

ก�าลังคนภาครัฐในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้  

เมือ่จ�าแนกเป็นรายประเภท พบว่าข้าราชการมแีนวโน้ม 

เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีล่กูจ้างประจ�ามแีนวโน้ม 

ลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และลกูจ้างชัว่คราวลดลงในปี 

พ.ศ. 2549 กว่ากึ่งหนึ่งและลดลงต�่าสุดในปี พ.ศ. 2550  

จากนัน้ได้ขยบัสูงข้ึนไปอยูอ่นัดบัสองรองจากข้าราชการ  

ส่วนพนกังานจ้างและพนกังานราชการ มกีารเปล่ียนแปลง 

ไปในทศิทางทีเ่พิม่ข้ึนจนถงึปี พ.ศ. 2552 และเริม่ลดลง 

ในปี พ.ศ. 2553 (ภาพที่ 1-3)
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32 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-3 แนวโนมกำลังคนภาครัฐในระหวางป พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553

ทุกประเภท

ขาราชการ

ลูกจางประจำ

ลูกจางชั่วคราว

พนักงานจาง

พนักงานราชการ

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

 2548 2549 2550 2551 2552 2553

อนึ่ง ก�าลังคนภาครัฐในภาพรวมดังกล่าว 

กระจายอยู่ในราชการบรหิารส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

จ�านวน 1,722,038 คน และอยู่ในส่วนท้องถิ่น จ�านวน 

390,646 คน (ตารางที่ 1-3) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ

ก�าลังคนภาครัฐตามลักษณะการจ้างงาน พบว่าก�าลัง

คนประเภทจ้างงานตลอดชีพ (ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ�า) กับประเภทจ้างงานตามระยะเวลาหรือสัญญา 

(ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานจ้างและพนักงานราชการ)  

มีสัดส่วน 1,506,263 คน (ร้อยละ 71.30) ต่อ 606,421 

คน (ร้อยละ 28.70) หรือ 9 ต่อ 4 (ภาพที่ 1-4)
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33ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

ภาพที่ 1-4 สัดสวนกาลังคนภาครัฐ จำแนกตามลักษณะการจางงาน

จางงานตามระยะเวลา

จางงานตลอดช�พ

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 รวมทุกประเภท สวนกลางและสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น

71.3 73.05
63.56

28.7 26.95
36.44

ตารางที่ 1-3 ภาพรวมก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน

ประเภทก�าลังคน จ�านวน (คน) ร้อยละ

รวมทั้งหมด 2,112,684 100.00

  • ข้าราชการ 

  • ลูกจ้างประจ�า 

  • ลูกจ้างชั่วคราว 

  • พนักงานราชการ 

  • พนักงานจ้าง

1,292,466 

213,797

380,806

101,966

123,649

61.18

10.12

18.02

4.83

5.85

ส่วนกลางและภูมิภาค 1,722,038 100.00

  • ข้าราชการ 

  • ลูกจ้างประจ�า 

  • ลูกจ้างชั่วคราว 

  • พนักงานราชการ

1,097,662

160,315

362,095

101,966

63.74

9.31

21.03

5.92

ส่วนท้องถิ่น 390,646 100.00

  • ข้าราชการ 

  • ลูกจ้างประจ�า 

  • ลูกจ้างชั่วคราว 

  • พนักงานจ้าง

194,804

53,482

18,711

123,649

49.87

13.69

4.79

31.65

ที่มา:	 ส�ำนักงำน ก.พ. อ้ำงแล้ว
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34 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-5 ขาราชการในฝายพลเรือนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามประเภท

สวนตำบล 5.12%

อบจ. 0.66%

กทม. 2.89%

อิสระ 1.03%

ตุลาการ 0.33%

อุดมศึกษา 3.03%

รัฐสภา 0.22%

อัยการ  0.24%

พลเร�อนสามัญ  28.05%

เทศบาล  6.40%

ตำรวจ  16.53%

ครูฯ  35.49%

2. ประเภทข้าราชการในฝ่ายพลเรือน

ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนในภาพรวม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจ�านวน 2,112,684 คน 

เป็นข้าราชการจ�านวน 1,292,466 คน (เพิ่มขึ้นจ�านวน 

12,010 คน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ซึ่งมีข้าราชการรวมทั้งสิ้น 1,280,456 คน) ประกอบ

ด้วยข้าราชการประเภทต่างๆ รวม 12 ประเภท แต่ละ

ประเภทอยู่ในก�ากับขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

ที่แตกต่างกัน เช่น ประเภทข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศกึษา อยู่ในก�ากบัของคณะกรรมการข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ภายใต้พระราช

บญัญตั ิระเบยีบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

พ.ศ. 2547 เป็นต้น ท�าให้ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนมี

องค์กรก�ากับดูแลโดยมีกฎหมายรองรับการด�าเนินการ

ของตนเองที่เป็นอิสระแยกจากกัน รวม 12 องค์กร 

อย่างไรก็ดีหากพิจารณาในเชิงปริมาณของ 

ก�าลงัคนภาครฐัในก�ากบัของแต่ละองค์กรกลางบรหิารงาน 

บุคคลพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป็นข้าราชการในฝ่ายพลเรือนที่มีจ�านวนมากที่สุด คือ

จ�านวน 458,688 คน หรือร้อยละ 35.49 รองลงมาเป็น

ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ�านวน 362,553 คน หรือ 

ร้อยละ 28.05 ข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 213,664 คน 

หรอืร้อยละ 16.53 พนกังานเทศบาล จ�านวน 82,762 คน  

หรือร้อยละ 6.40 พนักงานส่วนต�าบล 66,164 คน หรือ 

ร้อยละ 5.12 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

39,148 คน หรอืร้อยละ 3.03 ข้าราชการกรงุเทพมหานคร 

37,389 คน หรอืร้อยละ 2.89 และข้าราชการองค์กรอสิระ

ตามรฐัธรรมนญู 13,298 คน หรอืร้อยละ 1.03 ตามล�าดบั  

ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1.45 ประกอบด้วยข้าราชการ

รฐัสภา ข้าราชการตลุาการ ข้าราชการอยัการ ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส�าหรบัข้าราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่ประกอบด้วย

ข้าราชการกรงุเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนต�าบล  

มีจ�านวน 194,804 คน หรือร้อยละ 15.07 ของจ�านวน

ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนทั้งหมด

โดยประเภทข้าราชการที่มีจ�านวนที่น้อยที่สุด 

ได้แก่ ข้าราชการรฐัสภาสามญั มจี�านวน 2,840 คน หรอื 

ร้อยละ  0.22 ของข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน (ภาพที ่1-5)
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ภาพที่ 1-6 ขาราชการในฝายพลเรือน จำแนกตามสวนราชการ

ที่มา: กำลังคนภาครัฐในฝายพลเร�อน 2553 ของสำนักงาน ก.พ.

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตร�และ

กระทรวง (18 กระทรวง)

854,075 คน

(66.08%)

รัฐสภา

2,840 คน

(0.22%)

สวนทองถิ่น

194,804 คน

(15.07%)

อิสระตามรัฐธรรมนูญ

17,575 คน

(1.36%)

ไมสังกัดกระทรวงฯ

223,172 คน

(17.27%)

ในส่วนของบุคลากรประเภทอื่น เช่น ลูกจ้าง 

พนักงานราชการ ฯลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  

มีจ�านวนรวม 663,808 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

มีจ�านวนรวม 766,335 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

มจี�านวนรวม 755,620 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

มีจ�านวนรวม 820,218 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

เพิ่มขึ้นจ�านวน 64,598 คน 

3. ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนจ�าแนกตามส่วนราชการที่สังกัด 

1) ข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน รวม 1,292,466 คน 

ปฏิบัติงานอยู่ในราชการบริหารส่วนกลางและราชการ

บรหิารส่วนภมูภิาค จ�านวน 1,097,662 คน (ร้อยละ 84.93) 

ในจ�านวนนี้สังกัดอยู ่ ในส�านักนายกรัฐมนตรีและ

กระทรวงต่าง ๆ  รวม 18 กระทรวง (ไม่นับรวมกระทรวง

กลาโหม) 854,075 คน (ร้อยละ 66.08) ส่วนราชการ

ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

223,172 คน (ร้อยละ 17.27) สังกัดส่วนราชการอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ 17,575 คน (ร้อยละ 1.36) และสังกัด

รัฐสภา 2,840 คน (ร้อยละ 0.22) นอกนัน้ปฏบัิตงิานอยูใ่น

ราชการบรหิารส่วนท้องถิน่ 194,804 คน (ร้อยละ 15.07) 

(ภาพที่ 1 - 6 และตารางที่ 1 - 4)

2) ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน เกือบครึ่ง 

หน่ึงเป็นครูหรือบุคลากรในภารกจิด้านการศกึษา (ร้อยละ  

41.82 หรอื 540,610 คน) โดยสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 

ร้อยละ 38.36 หรอื (495,765 คน) กระทรวงการท่องเทีย่ว 

และกีฬา ร้อยละ 0.08 (1,056 คน) และกระทรวง

วัฒนธรรม ร้อยละ 0.08 (1,051 คน) ส่วนที่เหลือ

เป็นครูในองค์กรปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 3.31 หรือ  

42,738 คน ได้แก่ ข้าราชการครกูรงุเทพมหานคร (ร้อยละ  

1.20 หรอื 15,544 คน) และพนักงานครเูทศบาล (ร้อยละ  

2.10 หรือ 27,194 คน) รองลงมาในสัดส่วนที่แตกต่าง

กันมากเป็นข้าราชการต�ารวจ ซึ่งทั้งหมดปฏิบัติงาน 

ในภารกิจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ร้อยละ 16.53 

หรือ 213,664 คน) และล�าดับถัดลงมาปฏิบัติภารกิจ

ด้านสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 13.24 หรอื 

171,070 คน) ส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นกระทรวงที่มีข้าราชการพลเรือนสังกัดอยู่น้อยที่สุด 

คือ เพียงร้อยละ 0.06 หรือ 746 คน
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36 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1-4 ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามการจัดระเบียบบริหารราชการ และส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2553

(หน่วย : คน)

ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค

ส่วน 
ท้องถิ่น

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1,097,662 870,096 227,566

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,528 6,202 326

กระทรวงการคลัง 30,296 29,254 1,042

กระทรวงการต่างประเทศ 1,562 1,562

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) 1,692 1,457 235

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3,381 2,364 1,017

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35,670 19,445 16,225

กระทรวงคมนาคม 14,333 11,820 2,513

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,403 9,149 1,254

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,947 1,581 366

กระทรวงพลังงาน 1,241 1,073 168

กระทรวงพาณิชย์ 3,526 3,112 414

กระทรวงมหาดไทย 40,762 8,287 32,475

กระทรวงยุติธรรม 17,396 12,194 5,202

กระทรวงแรงงาน 6,183 3,369 2,814

กระทรวงวัฒนธรรม (2) 4,551 2,861 1,690

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 746 746

กระทรวงศึกษาธิการ (3) 499,389 499,389

กระทรวงสาธารณสุข 171,070 20,055 151,015

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,399 2,596 803

ส่วนราชการไม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 223,172 222,463 709

ส�านักราชเลขาธิการ 451 451

ส�านักพระราชวัง 2,301 2,301

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 865 156 709

ส�านักงาน กปร. 112 112

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 203 203
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ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค

ส่วน 
ท้องถิ่น

ราชบัณฑิตยสถาน 67 67

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 193 193

ส�านักงานอัยการสูงสุด (4) 5,246 5,246

สนง.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 70 70

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 213,664 213,664

ส่วนราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ 17,575 8,277 9,298

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2,423 1,207 1,216

ส�านักงาน ป.ป.ช. 669 669

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 118 118

ส�านักงานศาลยุติธรรม (5) 12,746 5,095 7,651

ส�านักงานศาลปกครอง 1,619 1,188 431

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2,840 2,840

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1,706 1,706

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,034 1,034

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 100 100

ส่วนท้องถิ่น 194,804 194,804

กรุงเทพมหานคร 37,389 37,389

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8,489 8,489

องค์การบริหารส่วนต�าบล 66,164 66,164

เทศบาล 82,762 82,762

รวม 1,292,466 870,096 227,566 194,804

ร้อยละ 100 67.32 17.61 15.07

หมายเหตุ: (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,056 คน 

 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,051 คน 

 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 456,581 คน  

  และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 39,184 คน 

 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,158 คน 

 (5) รวมข้าราชการตุลาการ จ�านวน 4,277 คน
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38 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-7 ขาราชการในฝายพลเรือน จำแนกตามการจัดระเบียบบริหารราชการ ป พ.ศ. 2553
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4. ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนจ�าแนกตามการจัดระเบียบบริหารราชการและพื้นที่ปฏิบัติงาน

1) ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติงาน 

ในส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ร้อยละ 67.32 และ

ปฏิบัติงานในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ 

ส่วนท้องถิน่ ร้อยละ 17.61 และ ร้อยละ 15.07 ตามล�าดบั 

(ภาพที่ 1-7) สะท้อนให้เห็นว่างานบริการสาธารณะ

ของประเทศส่วนใหญ่ อยู่ในบังคับบัญชาของหัวหน้า 

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง อาจท�าให้

การบริการสาธารณะในภาพรวมมีปัญหาเชิงโครงสร้าง  

ผู้ว่าราชการจงัหวดัอาจไม่สามารถท�าหน้าทีด่แูลรบัผดิชอบ 

การจัดบริการสาธารณะในจังหวัด เพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

ตามเจตนารมณ์ของระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

และเพือ่ลดสดัส่วนของข้าราชการในส่วนกลางลง ท�าให้

มีการก�าหนดเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554)  

ที่จะลดก�าลังคนภาคราชการส่วนกลางให้ได้ร้อยละ 10  

ภายในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเมื่อสอบทานแนวโน้มการ 

เปลีย่นแปลงจ�านวนข้าราชการในฝ่ายพลเรอืนในช่วงแรก 

ของแผนฯ ระหว่าง พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 พบว่า 

ข้าราชการในส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ลดลง 

20,647 คน (จาก 890,743 คน ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 

870,096 คน ในปี พ.ศ. 2553) คิดเป็นร้อยละ 2.32 

2) การกระจายของข้าราชการในฝ่ายพลเรือน 

จ�าแนกตามพืน้ทีป่ฏบิตังิาน พบว่า กระจายอยู ่ภาคเหนอื 

ร้อยละ 17.91 (231,426 คน) ภาคกลางร้อยละ 18.62 

(240,699 คน) ภาคตะวันออก ร้อยละ 3.78 (48,913 คน)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 29.46 (380,782 คน)  

และภาคใต้ ร้อยละ 14.77 (190,905 คน) ส่วนที่เหลือ 

ร ้อยละ 15.39 (198,667 คน) ปฏิบัติงานอยู ่ ใน

กรงุเทพมหานคร และร้อยละ 0.07 (875 คน) ปฏิบัตงิาน 

ในต่างประเทศ (ตารางที่ 1-5)
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ตารางที่ 1-5 ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน และส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

(หน่วย : คน)

ส่วนราชการ รวม

กลุ่มพื้นที่ปฏิบัติงาน

ต่าง
ประเทศ

กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวัน

ออก

ภาคตะวัน
ออกเฉียง

เหนือ
ภาคใต้

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,528 2 5,170 358 191 84 350 373

กระทรวงการคลัง 30,296 7 13,691 3,363 4,870 1,542 3,710 3,113

กระทรวงการต่างประเทศ 1,562 681 881

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) 1,692 396 272 360 76 305 283

กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์

3,381 1,174 504 625 113 535 430

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35,670 9,249 6,083 6,386 1,284 8,371 4,297

กระทรวงคมนาคม 14,333 5,842 2,281 1,902 512 2,302 1,494

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

10,403 3,855 2,273 1,225 285 1,579 1,186

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

1,947 1,183 207 107 23 220 207

กระทรวงพลังงาน 1,241 1,073 40 48 9 44 27

กระทรวงพาณิชย์ 3,526 133 717 208 2,050 55 206 157

กระทรวงมหาดไทย 40,762 7,761 7,356 7,278 1,384 10,690 6,293

กระทรวงยุติธรรม 17,396 4,881 2,435 4,366 736 2,810 2,168

กระทรวงแรงงาน 6,183 22 1,911 823 1,575 242 915 695

กระทรวงวัฒนธรรม (2) 4,551 1,707 605 756 133 805 545

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 746 2 744

กระทรวงศึกษาธิการ (3) 499,389 35,293 97,093 89,883 15,843 185,942 75,335

กระทรวงสาธารณสุข 171,070 6,420 35,892 43,757 8,275 47,888 28,838

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,399 18 2,205 282 284 85 300 225

ส่วนราชการไม่สังกัดฯ (4) 223,172 10 46,200 38,851 39,459 9,069 49,663 39,920

ส่วนราชการอิสระฯ (5) 20,415 11,125 2,032 2,374 722 2,447 1,716

ส่วนท้องถิ่น 194,804 37,389 30,468 33,203 8,441 61,700 23,603

รวมทั้งหมด 1,292,466 875 198,867 231,426 240,699 48,913 380,782 190,905

ร้อยละ 100.00 0.07 15.39 17.91 18.62 3.78 29.46 14.77

ที่มา:	 ก�ำลังคนภำครัฐในฝ่ำยพลเรือน 2553 ส�ำนักงำน ก.พ.
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40 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-8 ขาราชการในฝายพลเรือน จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตางประเทศ
0.07%ภาคใต

14.77%
กรุงเทพฯ
15.39%

ภาคเหนือ
17.91%

ภาคกลาง
18.62%

ภาคตะวันออก
3.78%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
29.46%

หมายเหตุ: (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,056 คน 

 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,051 คน 

 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 456,581 คน และข้าราชการพลเรือน 

  ในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 39,184 คน 

 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,158 คน และข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 213,664 คน 

 (5) รวมข้าราชการรัฐสภาสามัญ จ�านวน 2,840 คน และข้าราชการตุลาการ จ�านวน 4,277 คน  

  และข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จ�านวน 13,298 คน

อย่างไรก็ดี หากไม่รวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จะปฏิบัติงานในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง 

ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามล�าดับ ส่วนภาคตะวันออก

เป็นพื้นที่ที่มีข้าราชการในฝ่ายพลเรือนไปปฏิบัติงาน 

น้อยที่สุด (ภาพที่ 1-8)

5. ขีดความสามารถในการดึงดูดคนเก่งเข้ารับราชการลดลง

1) ก�าลงัคนภาครฐัประเภทข้าราชการ จ�านวน 

1,292,466 คน มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็น 

ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการน�านโยบายไปปฏิบัติ จ�านวน 

362,553 คน ในหนึง่ปีจะเกษยีณอาย ุประมาณร้อยละ 1.4  

เป็นโอกาสให้มีคนใหม่เข้ามาทดแทนในแต่ละปีไม่น้อย

กว่า 5,074 ต�าแหน่ง ในจ�านวนนี้ ประมาณร้อยละ 75 

หรือจ�านวน 3,805 ต�าแหน่ง เป็นต�าแหน่งที่ต้องการ 

ผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไปมาทดแทน

2) ในการที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา 

ระบบราชการ ทีจ่ะผลกัดนัให้หน่วยราชการทีม่สีมรรถนะ

สูงและปรบัตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลง เป็นหน่วยราชการ

ที่เก่งและดี ได้บุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  

เพื่อเป็นส่วนราชการที่มีขีดสมรรถนะและความพร้อม 

ในการด�าเนนิงาน จ�าเป็นต้องได้ข้าราชการรุน่ใหม่ไฟแรง  

กล้าคิด กล้าท�า มีความสุจริต เข้ามาทดแทนคนเก่า
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ตารางที่ 1-6 ข้อมูลการสอบภาค ก ของ ก.พ.

ปี พ.ศ.
วุฒิการ
ศึกษา

จ�านวน 
ผู้สมัคร 
(คน)

ผู้สอบ
ผ่าน(คน)

2552 ปวช. 24,711 2,880

ปวส. 101,158 12,088

ป.ตรี 383,915 33,283

ป.โท 11,150 1,662

รวม 520,934 49,913

2553 ปวช. 35,082 3,083

ปวส. 137,738 20,337

ป.ตรี 432,672 42,952

ป.โท 14,566 2,086

รวม 620,058 68,458

2554 ปวช. 33,621 4,302

ปวส. 138,477 14,262

ป.ตรี 436,433 64877

ป.โท 18,774 2,885

รวม 627,305 86,326

3) ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ.  2552 - พ.ศ.  2554)  

พบว่ามผีูส้มคัรเข้าสอบภาค ก ของ ก.พ. (ตารางที ่1-6)  

ปีละไม่ต�า่กว่า 600,000 คน ในจ�านวนดงักล่าวมผีูส้มคัร

สอบที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต�่ากว่า 400,000 คน  

เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของผู ้เข ้าสอบแข่งขัน 

ในสายงานที่ใช้วุฒิระดับปริญญาตรี พบว่ามีอายุเฉลี่ย 

27 ปี 6 เดอืน ในขณะทีอ่ายเุฉลีย่ของผูส้�าเรจ็การศกึษา 

ระดับปริญญาตรี คือ 22 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า  

ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษามาก่อนหลายปี  

โดยร้อยละ 79 ของผู ้สมัครสอบเป็นผู ้มีงานท�าอยู ่

ในขณะที่สมัคร ในจ�านวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ท�างานใน

สถานประกอบการภาคเอกชน อีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่สอบ 

เพือ่เปลีย่นต�าแหน่งจากสายงานทีบ่รรจ ุปวช. หรอื ปวส.  

เป็นสายงานที่บรรจุวุฒิปริญญาตรี มีเพียงร้อยละ 5 

ของผู้ที่สมัคร ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ม ี

การแข่งขันสูง (สถาบันอดุมศกึษาทีน่กัเรยีนมธัยมปลาย

เลือกสมัครเรียนต่อมากที่สุด) 5 อันดับแรก 5 

4) การสอบแข่งขันเพื่อสรรหาคนเข้ารับ

ราชการต้องใช้เวลาและล่าช้า แม้การสอบแข่งขันเพื่อ

รับคนเข้ารับราชการมีเป็นประจ�าทุกปี แต่กว่าจะรับ

นกัศกึษาจบใหม่เข้ารบัราชการ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 

1 ปี ดังตัวอย่าง กรณีการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจ�าปี พ.ศ. 2554 

ส�านักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 21 

เมษายน 2554 สามารถประกาศรายช่ือผูส้อบแข่งขันได้

ในเวลา 5 เดือนต่อมา (วันที่ 5 กันยายน 2554) จากนั้น

ผูส้อบแข่งขันได้จะต้องน�าใบรบัรองของส�านกังาน ก.พ. 

ไปยื่นสมัครสอบ ภาค ข และภาค ค ตามส่วนราชการ 

ทีป่ระกาศรบัสมคัรสอบ 6 ซึง่การรบัสมคัรของส่วนราชการ 

ไม่มีก�าหนดชัด อาจต้องรออีกหลายเดือนหรือเป็นปี 

5) กระบวนการสรรหาที่ล่าช้า และพฤติกรรม

คนรุ่นใหม่ที่เปล่ียนไปเป็นเรื่องยากที่ราชการจะได้คน

เก่งคนดีเข้ารับราชการ คนรุ่นใหม่จัดอยู่ใน Gen Y  

(ผู ้มีอายุ 9-29 ป ี) ที่ เติบโตมาท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลง ทั้งจากค่านิยมที่แตกต่างจากรุ่นปู่ย่าตา

ยายกับรุ่นพ่อแม่ ขณะเดียวกันก็ก้าวไปพร้อม ๆ  กับ

เทคโนโลยทีีเ่จรญิรดุหน้า ทัง้คอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เนต็ 

และไอที ท�าให้พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่นใหม่ 

ชอบความท้าทายและพบสิ่งใหม่ ๆ  ต้องการมีเงินเดือน

หรือค่าจ้างสูง และได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 7  

อกีทัง้โดยทัว่ไป เป็นทีเ่ข้าใจกนัว่างานราชการมข้ัีนตอน  

มีการบังคับบัญชาหลายชั้น และระเบียบวินัยเข้มงวด  

ทัง้อตัราเงนิเดอืนแรกบรรจุต�า่กว่าภาคเอกชน ปัญหานี้

จ�าเป็นต้องส่ือสารส่ิงใหม่ทีเ่ปล่ียนแปลงในระบบราชการ

ไปยังคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น รวมทั้งกระบวนการสรรหา

ต้องปรับให้รวดเร็ว รับคนเก่งเข้ารับราชการได้ทันท ี

เมื่อส�าเร็จการศึกษา

5 ข้อมลูจากคณุลกัษณะของผูส้มคัรสอบแข่งขนั (ภาค ก) เพือ่บรรจบุคุคลเข้ารบัราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของส�านกังาน ก.พ.    
จ�านวน 119,661 คน

6 ข้อมูลจากประกาศส�านักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจ�าปี 2554 ประกาศ               
ณ วันที่ 5 กันยายน 2554

7 พรรณวดี สถิตถาวร และประจวบ เพิ่มสุวรรณ “ทัศนคติของคนรุ่น Gen Y ต่อการท�างานในระบบราชการ”
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42 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

อนึ่ง มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายบุคลากรมิให้ 

เพิ่มขึ้น ในกรณีมีการปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่ง  

ทั้งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ที่ก�าหนดให้

ต้องยุบต�าแหน่งเล็กเพื่อน�าอัตราเงินเดือนมาเพิ่มเป็น 

เงินเดือนของต�าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ม ี

เงินเดือนสอดคล้องกัน เช ่น ปรับปรุงต�าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ อัตราเงิน

เดือน 57,490 บาท เป็นต�าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ 

อัตราเงินเดือน 77,450 บาท จะต้องมีเงินมาเพิ่ม

อีก 19,960 บาท ต้องยุบต�าแหน่งเล็กที่มีเงินเดือน 

ไม่ต�่ากว่า 19,960 บาท 1 ต�าแหน่ง โดยทั่วไปจะมี

การยุบต�าแหน่งระดับบรรจุ อาจเป็นระดับปฏิบัติการ  

อัตราเงินเดือน 20,830 บาท 1 อัตรา หรือ ระดับ 

ปฏบิตังิานอตัราเงนิเดอืน 15,540 บาท 2 อตัรา เป็นต้น

ตัวอย่าง กรณีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2554 มีต�าแหน่งระดับ

ปฏบิติังานท่ีถูกยบุเพือ่น�าเงนิมาเพิม่ในการปรบัปรงุการ

ก�าหนดต�าแหน่ง จ�านวน 15 ต�าแหน่ง และตามข้อมูล

ก�าลังคนภาครัฐ 2553 ของส�านักงาน ก.พ. ระบุไว้

ชัดเจนว่าข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดมีอายุเฉลี่ย

อยู่ที่ 42.44 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี พ.ศ. 2552 

อายุเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 41.95 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.49  

ทั้งนี้ มีข้าราชการอายุต�่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 9.65 และ

ข้าราชการอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 21.22 ดังนั้น  

ในภาพรวมของระบบราชการไทย จะมีต�าแหน่งระดับ

บรรจุหายไปตามมาตรการดังกล่าวจ�านวนไม่น้อย  

อาจกล่าวได้ว่า คนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบราชการ

ได้น้อยลง ท�าให้โอกาสที่ระบบราชการไทยจะได้คนเก่ง

คนดีเข้ามาเป็นก�าลังของระบบจึงเป็นไปได้ยาก และ

จากสภาวะอายุเฉลี่ยของก�าลังคนในระบบราชการไทย

ดังกล่าว ส่งผลให้ระบบราชการไทยอยู่ในสภาวะที่ยาก

แก่การปรับตัว 

1.3.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณจ�านวน 

2,070,000 ล้านบาท ได้จดัสรรเพือ่ด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  

ตามงบรายจ่ายที่ส�าคัญ ประกอบด้วย งบบุคลากร  

งบด�าเนนิงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนนุ และงบรายจ่ายอืน่ 

เมื่อพิจารณางบรายจ ่ายด ้านบุคลากรมีจ� านวน 

495,979.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 ของ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด (ตารางที่ 1-7 และ 

ภาพที่ 1 - 9)
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ตารางที่ 1-7 การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2554

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย 
(หน่วย:ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปี พ.ศ. 2554 

เทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2553

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 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

461,376.3 

 

27.8

478,212.2

 

24.5

474,489.0

 

27.9

495,895.8

 

24.0

21,406.8 4.5

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

233,341.9

 

11.2

44,050.4 23.3

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

244,239.3

 

11.8

106,561.5 77.4

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

438,732.0

 

25.8

517,516.1

 

25.0

78,784.1 18.0

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

579,006.9

 

28.0

119,197.2 25.9

รวม 999,900 1,028,000 1,200,000 1,360,000 1,566,200 1,666,000 1,951,700 1,700,000 2,070,000 370,000 21.8

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

 *งบประมำณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554

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
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ภาพที่ 1-9 รอยละของงบบุคลากรตองบประมาณแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2554

50
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0

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

30.6 29.8 30.2

28.4 27.2 27.8
24.0

27.9
24.0

ภาพที่ 1-10 แนวโนมงบประมาณดานบุคลากร เปรียบเทียบกับงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2554*

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ถึงปจจ�บัน สำนักงบประมาณ*

(หนวย : ลานบาท)

งบประมาณ งบบุคลากร

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

999,900 1,028,000

1,200,000
1,360,000

1,566,200
1,666,000

1,951,700

1,700,000

2,070,000

306,507 306,572 362,055 385,639 426,607 461,377 478,212 474,589 495,980

เมือ่เปรยีบเทยีบงบรายจ่ายด้านบคุลากรภาครฐั  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ถึงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 จากข้อมูลของส�านักงบประมาณ พบว่า 

ร้อยละของงบบคุลากรต่องบประมาณแผ่นดนิมีแนวโน้ม

ลดลง กล่าวคือ จากร้อยละ 30.6 ในปี พ.ศ. 2546  

เป็นร้อยละ 24 ในปี พ.ศ. 2554 (ภาพที่1 - 9) 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณางบประมาณแผ่นดินใน 

ส ่วนที่ เป ็นงบด ้านบุคลากรตั้ งแต ่ป ีงบประมาณ 

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2554 พบว่างบประมาณด้านบคุลากร 

มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งนบัจากฐาน ปี พ.ศ. 2546 

(ภาพที่ 1 - 10) 
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อย่างไรก็ดี ยังมีงบบุคลากรภาครัฐบางส่วน 

ปรากฏอยู่ในงบรายจ่ายอื่น ท�าให้ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ภาครัฐ ในงบบุคลากรตามเอกสารงบประมาณต�่า

กว่าความเป็นจริง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

มีตัวเลขค ่าใช ้จ ่ายค ่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ�านวน 620,320 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (2,070,000.00 ล้านบาท) 

ตามรายการ (จากหนั ง สือกรม บัญชีกลาง  ที่  

กค 0420.1 / 25358 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555) ดังนี้ 

ที่ รายการ ล้านบาท หมายเหตุ

1. เงินเดือน 395,221.50

2. ค่าจ้างอื่น 144,835.41

3. เงินสมทบ และเงินชดเชย กบข. 16,911.91

4. ค่าเช่าบ้าน 3,004.57

5. ค่าการศึกษาบุตร และค่าช่วยเหลือบุตร 4,486.35

6. ค่ารักษาพยาบาล 42,891.32

7. ค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พักใน / ต่างประเทศ 12,969.79

รวม 620,320.85

สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีงบบุคลากรที่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณร้อยละ 24.00  

แต่จากข้อมลูข้างต้นจะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปรากฏอยู่ในงบค่าใช้จ่ายอืน่อกีร้อยละ 25.07 ของงบบคุลากร หรอื

ร้อยละ 6 ของงบประมาณแผ่นดิน 
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ตารางที่ 1-8 ล�าดบัของประเทศไทยในนานาประเทศทีม่คีวามสะดวกในการประกอบธรุกจิมากทีส่ดุ  
  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 - ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554)*

ปี อันดับ จ�านวนประเทศ

2005 20 145

2006 20 155

2007 18 175

2008 15 178

2009 13 181

2010 12 183

2011 19 183

ที่มา: * World Bank The Doing Business 2011, Report2011  

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

1.4 ขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ

1.4.1 ความเป็นประเทศที่เอื้อต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ (Doing Business)

จากรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 

ที่ธนาคารโลกจัดท�าขึ้น เพื่อรายงานการจัดอันดับ 

ความยาก - ง่ายในการเข้าไปประกอบธรุกจิของประเทศ 

ต่าง ๆ  ทัว่โลก ประจ�าปี พ.ศ.  2554 โดยส�ารวจความคดิเหน็ 

ของหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับ

กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และระบบ

การอ�านวยความสะดวกของหน่วยงานของรฐั ว่ามคีวาม

สะดวกหรือเอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 

หรอืไม่อย่างไร ซ่ึงประกอบด้วยตัวชีว้ดัในการส�ารวจ 9 ด้าน  

ตามวงจรธรุกจิตัง้แต่การเริม่ต้นธรุกจิจนถงึการปิดกจิการ  

โดยจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 ถึง  

พฤษภาคม 2554 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 19  

จาก 183 ประเทศทีมี่บรรยากาศเอือ้ต่อการลงทนุประกอบ 

ธุรกิจมากที่สุดในโลก และถึงแม้ว่าจะมีการตัดปัจจัยใน

การประเมินบางตัวที่ประเทศไทยท�าได้ดีและมีคะแนน

สูงออกไปแล้วก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ยังคงรักษาการ

เป็น 20 ล�าดับแรกของโลก และ 4 ล�าดับแรกของเอเซีย 

รองจากสิงค์โปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ตามล�าดับ อีกทั้ง  

ผลการจัดอนัดบัเป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึประสทิธภิาพ

ของหน่วยงานภาครฐัไทยเทยีบกบัประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก  

หากประเทศไทยได้รบัการจัดอนัดบัทีด่อียู่ในล�าดบัต้น ๆ   

กจ็ะส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ กล่าวคอื  

ประเทศไทยจะเป็นประเทศทีม่คีวามสะดวก และง่ายต่อ 

การเข้ามาประกอบธรุกจิ ซึง่เป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ 

นกัลงทนุในการตดัสินใจเข้ามาลงทนุในประเทศมากขึน้ 

ส่งผลดีต่อคุณภาพการให้บริการของรัฐ การจ้างงาน 

และรายได้ของประชากร รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ (ตารางที่ 1-8 ตารางที่ 1 - 9 ตารางที่ 1 - 10)
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หมายเหตุ : ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัด

ท�ารายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ซึ่งเป็น

รายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการเข้าไป

ประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก โดยการส�ารวจ 

ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2005 - ค.ศ. 2010 เป็นการส�ารวจเกีย่วกบั

ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ ระเบยีบของ

ทางราชการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการด�าเนินธุรกิจซึ่งมี

ตัวชี้วัดในการวัดผล 10 ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ 

การขออนุญาตก่อสร้าง การจ้างงาน การจดทะเบียน

ทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ ้มครองผู ้ลงทุน  

การช�าระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การบังคับให้

เป็นไปตามข้อตกลงและการปิดกจิการ ต่อมาในรายงาน 

ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 2011 ธนาคารโลก 

ได้ปรับลดตัวชี้วัดในการประเมินผลเหลือ 9 ด้าน 

โดยตัดด้านการจ้างงานออก

ตารางที่ 1-9 การจัดอันดับ 20 ประเทศแรกที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด  
  ในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554)

ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด 20 อันดับแรก

ล�าดับ ประเทศ ล�าดับ ประเทศ

1 สิงคโปร์ 11 ซาอุดิอาระเบีย

2 ฮ่องกง 12 จอร์เจีย

3 นิวซีแลนด์ 13 ฟินแลนด์

4 สหราชอาณาจักร 14 สวีเดน

5 สหรัฐอเมริกา 15 ไอซ์แลนด์

6 เดนมาร์ก 16 เกาหลีใต้

7 แคนาดา 17 เอสโตเนีย

8 นอร์เวย์ 18 ญี่ปุ่น

9 ไอร์แลนด์ 19 ไทย

10 ออสเตรเลีย 20 มอริเชียส

ที่มา:	 http: / / www.doingbusiness.org / documents / DB10_Overview.pdf
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48 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1-10 การเปรียบเทียบอันดับของประเทศไทย (จ�าแนกตามประเด็นในการประเมิน)  
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554

ประเด็น หน่วยงานหลัก /  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อันดับใน
ปี พ.ศ. 
2551

อันดับใน
ปี พ.ศ. 
2552

อันดับใน
ปี พ.ศ. 
2553

อันดับใน
ปี พ.ศ. 
2554 

อันดับ 
เปลี่ยนแปลง 
จากปีก่อน

• การเริ่มต้นธุรกิจ 
 (Starting a Business)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร 
ส�านักงานประกันสังคม 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

36 44 55 (89)* 95 -6

• การขออนุญาต 
 (Dealing with Licenses)

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

12 12 13 (13)* 12 +1

• การจดทะเบียนทรัพย์สิน 
 (Registering Property)

กรมที่ดิน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร

20 5 6 (5)* 19 -14

• การได้รับสินเชื่อ  
 (Getting Credit)

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรมบังคับคดี 
ส�านักงานกิจการยุติธรรม 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

36 68 71 (69)* 72 -3

• การคุ้มครองผู้ลงทุน  
 (Protecting Investors)

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กระทรวงยุติธรรม

33 11 12 (12)* 12 เท่าเดิม

• การช�าระภาษี  
 (Paying Taxes)

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

89 82 88 (86)* 91 -5

• การค้าระหว่างประเทศ 
 (Trading across  
 Borders)

กรมศุลกากร 
กรมส่งเสริมการส่งออก 
กรมการค้าต่างประเทศ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน

50 10 12 (12)* 12 เท่าเดิม
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ประเด็น หน่วยงานหลัก /  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อันดับใน
ปี พ.ศ. 
2551

อันดับใน
ปี พ.ศ. 
2552

อันดับใน
ปี พ.ศ. 
2553

อันดับใน
ปี พ.ศ. 
2554 

อันดับ 
เปลี่ยนแปลง 
จากปีก่อน

• การบังคับให้เป็นไป 
 ตามข้อตกลง 
 (Enforcing Contracts)

ส�านักงานกิจการยุติธรรม 
ส�านักงานศาลยุติธรรม 
กรมบังคับคดี 
ส�านักงานอัยการสูงสุด 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

26 25 24 (25)* 25 เท่าเดิม

• การปิดกิจการ 
 (Closing a Business)

ส�านักงานกิจการยุติธรรม 
ส�านักงานศาลยุติธรรม 
กรมบังคับคดี 
ส�านักงานอัยการสูงสุด 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

44 46 48 (48)* 46 +2

ที่มา: World Bank, อ้ำงแล้ว.

หมายเหตุ: (  ) * หมายถึง อันดับของประเทศไทยปี ค.ศ. 2010 เมื่อปรับตามฐานการประเมินผล 

 การจัดอันดับของปี ค.ศ. 2011 ที่ประเมินจากตัวชี้วัด 9 ด้าน (ธนาคารโลกได้ยกเลิกตัวชี้วัด 

 ด้านการจ้างงานออกไป)
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50 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-11 สภาวะธรรมาภิบาลของโลก: มิติประสิทธิผลของรัฐบาล

ที่มา: Governance Matters 2010: Worldwide Governance Indicators, 1996-2010

90th-100th Percentile

75th-90th Percentile

50th-75th Percentile

25th-50th Percentile

10th-25th Percentile

0th-10th Percentile

1.4.2 ดัชนีสภาวะธรรมภิบาลของประเทศไทยตามเกณฑ์ธนาคารโลก8

ส�านักงานธรรมาภิบาลโลกได้เผยแพร่ข้อมูล 

ล่าสุดใน Governance Matters 2011 (พ.ศ. 2554)  

เกี่ยวกับดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล (Wor ldwide  

Governance Indicators-WGI) จาก 213 ประเทศ 

โดยใช้ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล (Governance 

Indicator) 6 มิติ9 พบว่าค่าดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล  

(Governance Indicator) ของประเทศไทยทุกมิติ

อยู่ในลักษณะทรงตัว โดยมิติประสิทธิผลของรัฐบาล  

(Government Effectiveness) ยงัอยู่ในต�าแหน่งเดมิ คอื

ยงัเป็นประเทศทีม่สีภาวะธรรมาภิบาลอยู่ใน Percentile 

Rank ที่ 50 - 75 (ภาพที่ 1-11) และเมื่อพิจารณา 

เป็นรายมิติเปรียบเทียบกับปีก ่อน 6 ปีย ้อนหลัง 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 (พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553) พบว่า มิติ 

ประสทิธผิลของรฐับาล มติคิณุภาพของมาตรการควบคมุ  

(Regulatory Quality) และมิตินิติธรรม (Rule of Law) 

8 ข้อมูลจากรายงานเรื่อง Governance Matters 2010: Worldwide Governance Indicators, 1996-2010 http://info.worldbank.org/
governance/wgi/sc_chart.asp (มิถุนายน 2555)

9 1.การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่ีประชาชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดต้ังรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึงการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนเสรีภาพใน
การชมุนมุและสมาคม 2.ความมเีสถยีรภาพทางการเมอืงและการปราศจากความรนุแรง (Political Stability and Absence of Violence) 
ซึ่งเป็นเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้ม โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ  ท่ีไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางการเมืองและการก่อการร้าย 3.ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ซึ่งให้
ความส�าคัญในเรื่องของคุณภาพการให้บริการและความสามารถของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนระดับความเป็นอิสระ
จากการแทรกแซงทางการเมือง รวมถึงคุณภาพของการก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายไปปฏิบัติ ความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐบาลที่
มีต่อนโยบายดังกล่าว 4.คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซึ่งเป็นเรื่องขีดความสามารถของรัฐบาลในการก�าหนด
นโยบายและออกมาตรการควบคมุ รวมถงึ การบงัคบัใช้นโยบายและมาตรการดงักล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเอือ้ต่อการส่งเสรมิให้ 
ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้ 5.นิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับของการที่บุคคลฝ่ายต่าง ๆ  มีความมั่นใจ และยอมรับ
ปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตามเง่ือนไข สัญญา การต�ารวจ และการ
อ�านวยความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง 6.การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Control of Corruption) ซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการใช้อ�านาจรฐัเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั ทัง้ในรปูแบบของการทจุรติประพฤตมิชิอบเพยีงเลก็น้อย 
หรือขนานใหญ่ รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชนชั้นน�าทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชนที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
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ขอมูลจาก http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp#

ภาพที่ 1-12 ผลการสำรวจดัชนีชี้สภาวะธรรมาภิบาลของ Worldwide Governance Indicators (WGI) 
 ใน Governance Matters 2011 

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/Absence of Violence

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

เปร�ยบเทียบระหวาง ป พ.ศ. 2541, 2546, 2549, 2551, 2552, 2553 และ 2554 (ตามลำดับจากบนลงลาง)

Country’s Percentile Rank (0-100)

ยังรักษาต�าแหน่งอยู ่ที่ Percentile Rank 50 - 75  

แม้มิตินิติธรรมจะถดถอยไปอยู่ต�าแหน่ง Percentile 

Rank ที่ 25 - 50 ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่มิติการมี 

สิทธิมีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice  

and Accountability) อยู่ในต�าแหน่ง Percentile Rank  

ที่ 25 - 50 และมิติความมีเสถียรภาพทางการเมือง 

และการปราศจากความรุนแรง (Political Stability  

and Absence of Violence) อยู่ Percentile Rank  

ที่ 0 - 25 อันเป็นมิติที่ด้อยสุด ที่ประเทศไทยได้รับ  

(ภาพที่ 1-12)

ที่มา:	 Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators:  

 Methodology and Analytical Issues 

Note:	The governance indicators presented here aggregate the views on the quality of governance  

 provided by a large number of enterprise, citizen and expert survey respondents in industrial  

 and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks,  

 non-governmental organizations, and international organizations. The WGI do not reflect the official  

 views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not  

 used by the World Bank Group to allocate resources.
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ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า สภาวะธรรมาภิบาลของ 
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นผลจากการจดัเกบ็ข้อมลู 
ในช่วงเดือนกันยายน 2553 ถึงกันยายน 2554 ลดลง 
เพียงเลก็น้อย ใน  3 มิต ิเม่ือเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ได้แก่

1) มิติคุณภาพของมาตรการควบคุม  
(Regulatory Quality)

2) มิตินิติธรรม (Rule of Law)
3) มติกิารควบคมุปัญหาทจุรติประพฤตมิชิอบ 

(Control of Corruption) 

ในขณะทีอ่กี 3 มติทิีเ่หลอื มตี�าแหน่ง Percentile  
Rank เพิ่มขึ้น ได้แก่

1) มติกิารมสีทิธิม์เีสยีงของประชาชนและภาระ
รับผิดชอบ (Voice and Accountability)

2) มติคิวามมเีสถยีรภาพทางการเมอืงและการ
ปราศจากความรุนแรง (Political Stability 
and Absence of Violence)

3) มิติประสิทธิผลของรัฐบาล (Government 

Effectiveness)

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า การที่ค่าเฉลี่ยดัชนี

วัดสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทยอยู ่ในภาวะ

ถดถอย ยังมิอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีการปล่อย

ปละละเลยในการจัดการที่มีผลต่อมิติตามดัชนีดังกล่าว 

แต่เนือ่งจากสภาวะธรรมาภิบาลได้กลายเป็นกระแสของ

โลก ที่ผู้น�าและพลเมืองของนานาประเทศต่างให้ความ

ส�าคัญ และเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นตาม

ล�าดับ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและความเจริญที่ยั่งยืนของ

ประเทศ ดังนั้น ถึงแม้ประเทศไทยจะได้มีการรณรงค์

ในเรือ่งนี ้แต่ผลทีเ่กดิข้ึนเมือ่เทยีบกบันานาประเทศอาจ

ยงัน้อยกว่า ซึง่เป็นสาเหตใุห้ต�าแหน่ง Percentile Rank 

ของประเทศไทยลดลงได้ 

1.4.3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 255410

IMD11 ได้เริ่มจัดท�า World Competitiveness 

Yearbook (WCY) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อจัด

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  

โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้งสิ้น 331 หลักเกณฑ์  

แต่เกณฑ์ทีน่�ามาใช้ในการจดัอนัดับจรงิมีเพยีง  248 เกณฑ์ 

เท่านั้น ส่วนอีก 83 เกณฑ์ที่เหลือเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ที่ไม่ได้น�ามาใช้ในการจัดอันดับ โดยแบ่งเกณฑ์ในการ

พิจารณาออกเป็น 4 กลุ่มปัจจัยหลัก ดังนี้

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic  

Performance) ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่

1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ  

 (Domestic Economy)

1.2 การค้าระหว่างประเทศ  

 (International Trade)

1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ  

 (International Investment)

1.4 การจ้างงาน (Employment)

1.5 ระดับราคาสินค้า (Prices) 

(2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government 

Efficiency) ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่

2.1 ฐานะการคลัง (Public Finance)

2.2 นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)

2.3 โครงสร้างของสถาบันภาครัฐ  

 (Institutional Framework)

2.4 กฎหมายธุรกิจ  

 (Business Legislation)

2.5 โครงสร้างของสังคม  

 (Societal Framework)

10 ข้อมูลจากการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ของ Institute for Management Development : IMD WORLD 
COMPETITIVENESS YEARBOOK 2011 (http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf)

11 Institute of Management Development หรือ IMD เป็นสถาบันสอนธุรกิจประเภทไม่แสวงหาก�าไร ก่อก�าเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533  
โดยการรวมตัวกันของ 2 มหาวิทยาลัยคือ International Management Institute (Geneva) หรือ IMI ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2489 และ  
Institut pour l'Etude des Methodes de Direction de l'Entreprise (IMEDE) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500 โดย IMD มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองโลซาน 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
Office of the Public Sector Development Commission

53ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

(3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business 
Efficiency) ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่

3.1 ผลิตภาพด้านการผลิต (Productivity)
3.2 ตลาดแรงงาน (Labor Market)
3.3 การเงิน (Finance)
3.4 การบริหารจัดการ  

 (Management Practices)
3.5 ทัศนคติและค่านิยม  

 (Attitudes and Values)

(4) โครงสร ้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่

4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป  
 (Basic Infrastructure)

4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี  
 (Technological Infrastructure)

4.3 โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
 (Scientific Infrastructure)

4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
 (Health and Environment)

4.5 การศึกษา (Education)

จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของ 59 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงจัดเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ถึงพฤษภาคม 2554 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 (ตารางที่ 1-11) โดย
อันดับได้ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553  
ที่ได้อันดับที่ 26

ตารางที่ 1-11 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2554

(2009
2552) COUNTRY 2011

2554
(2009
2552) COUNTRY 2011

2554
(2009
2552) COUNTRY 2011

2554

2 HONG KONG 1 15 NEW ZEALAND 21 43 PHILIPPINES 41

1 USA 1 27 KOREA 22 50 ITALY 42

3 SINGAPORE 3 22 BELGIUM 23 37 PERU 43

6 SWEDEN 4 19 IRELAND 24 40 BRAZIL 44

4 SWITZERLAND 5 25 CHILE 25 31 LITHUANIA 45

23 TAIWAN 6 17 JAPAN 26 51 COLOMBIA 46

8 CANADA 7 26 THAILAND 27 45 HUNGARY 47

14 QATAR 8 - UAE 28
33

SLOVAK 
48

7 AUSTRALIA 9 28 FRANCE 29 REPUBLIC

13 GERMANY 10 29 CZECH REPUBLIC 30 49 RUSSIA 49

12 LUXEMBOURG 11 - ICELAND 31 54 ROMANIA 50

5 DENMARK 12 30 INDIA 32 32 SLOVENIA 51

11 NORWAY 13 35 ESTONIA 33 48 SOUTH AFRICA 52

10 NETHERLANDS 14 44 POLAND 34 41 JORDAN 53

9 FINLAND 15 39 SPAIN 35 55 ARGENTINA 54

18 MALAYSIA 16 36 KAZAKHSTAN 36 38 BULGARIA 55

24 ISRAEL 17 42 INDONESIA 37 52 GREECE 56

16 AUSTRIA 18 46 MEXICO 38 56 UKRAINE 57

20 CHINA 19 47 TURKEY 39 53 CROATIA 58

21 UNITED KINGDOM 20 34 PORTUGAL 40 57 VENEZUELA 59

ที่มา: The world competitiveness Scoreboard 2009 (www.imd.ch / reserch / publications / wcy)
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54 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อพิจารณาในรายปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยหลัก  

ท่ี IMD น�ามาพิจารณาอันดับความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ (ตารางที่ 1-12) แล้วพบว่า

• สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2554 

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 10 โดยอันดับลดลงจากปีก่อน  

4 อันดับแต่ยังอยู่ในอันดับค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปี 

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552 

• ประสิทธิภาพของภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2554  

ประเทศไทยอยู ่อันดับที่ 23 โดยอันดับลดลงจาก 

ปีก่อน 5 อันดับ เกือบต�่าสุดในรอบ 7 ปี นับแต่ปี  

พ.ศ. 2548

• ประสทิธภิาพของภาคธรุกจิ ในปี พ.ศ. 2554 

ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่19 โดยอนัดบัเพิม่ข้ึนจากปีก่อน 

1 อนัดบั และสงูสดุในรอบ 7 ปีทีผ่่านมานบัแต่ปี พ.ศ. 2548  

และเป็นอันดับที่ดีที่สุดใน 4 ปัจจัยหลัก

• โครงสร้างพืน้ฐาน ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศ 

ไทยอยู่อันดับที่ 47 โดยอันดับลดลงจากปีก่อน 1 อันดับ 

และเกือบต�่าสุดในรอบ 7 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2548 

ตารางที่ 1-12 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554  
  จ�าแนกตามปัจจัยหลัก

ปัจจัยหลัก 2548 
(2005)

2549 
(2006)

2550 
(2007)

2551 
(2008)

2552 
(2009)

2553* 
(2010)

2554* 
(2011)

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 7 19 15 12 14 6 10

2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 14 20 27 22 17 18 23

3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 25 25 34 25 25 20 19

4. โครงสร้างพื้นฐาน 39 42 48 39 42 46 47

อันดับโดยรวม 25 29 33 27 26 26 27

จ�านวนประเทศ 51 53 55 55 57 58 59

หมายเหตุ: * เก็บข้อมูลจากช่วงเดือนพฤษภาคม 2552 - พฤษภาคม 2553 

 ** เก็บข้อมูลจากช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 - พฤษภาคม 2554

หากพิจารณาเปรียบเทียบใน 4 ปัจจัยหลัก 

(ภาพที่ 1-13) จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของโครงสร้าง

พืน้ฐาน เป็นปัจจยัฉุดรัง้ขดีความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย และเป็นปัจจัยที่ด้อยกว่าทุกด้านทุกปี 

สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนในการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศไทย คือจุดอ่อนเรื่องความสามารถ

ในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ ดงันัน้ 

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความส�าคัญ

ในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค 

พื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้าง 

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพและส่ิงแวดล้อม  

ตลอดจนการศึกษา จะต้องก�าหนดนโยบายและแผน 

การพฒันาปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานเหล่านีอ้ย่างจรงิจงั 

เพือ่ให้เกดิผลเป็นรปูธรรมในเวลาอนัรวดเรว็ เพือ่น�าพา

ประเทศสู่ความเจริญที่ยั่งยืน
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ภาพที่ 1-13 ระดับคะแนนปจจัยหลักในประเด็นการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
 ป พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554

ความสามารถฯ ของประะเทศไทย

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ

ประสิทธ�ภาพของภาครัฐ

ประสิทธ�ภาพของภาคธุรกิจ

โครงสรางพื้นฐาน

เช�งเสน
(ความสามารถฯ ของประเทศไทย)
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จากการพิจารณาถึงแนวทางการวัดความ

สามารถในด้านนี้ของ IMD พบว่า ความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศไทยใน 5 ด้านย่อยของด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน คือ

• ความสามารถด้านโครงสร้างพืน้ฐานทัว่ไป 

เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 

สาธารณูปโภคพื้นฐานของไทย โดยปี พ.ศ. 2554  

อันดับอยู่ที่ 24 จะเห็นได้ว่าความสามารถด้านนี้ยังเป็น

บวก เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2552 

และปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีอันดับอยู่ที่ 26, 29 และ 29  

ตามล�าดับ 

• โครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลย ีพจิารณา

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลย ีซึง่รวมถงึเครอืข่ายการ

สือ่สาร การโทรคมนาคม และโทรศพัท์ของประเทศไทย 

โดยปี พ.ศ. 2554 ถูกจัดอยู่ที่อันดับ 52 ปี พ.ศ. 2553 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 48 ลดลงจากอันดับที่ 36  

ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นอันดับที่ประเทศไทยได้รับ 

ต�่าสุดในระยะ 5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

• โครงสร ้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์ 

พิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซ่ึงรวมถึงงาน

พฒันา งานสทิธบิตัร ด้านวทิยาศาสตร์ของไทย ในด้านนี้  

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อันดับของประเทศไทย 

มีการปรับข้ึนลงสลับกันในลักษณะฟันปลา โดยใน

ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 อันดับของประเทศไทย 

ถูกปรับลดลงมาอยู่ที่อันดับ 40 

• สขุภาพและสิง่แวดล้อม พจิารณาในส่วนที่

เกีย่วข้องกบัเรือ่งสาธารณสุข คณุภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม 

และมลภาวะของไทย ส�าหรับในด้านนี้ ในระยะ 5 ปี 

ทีผ่่านมา ประเทศไทยถกูปรบัอนัดบัลดลงอย่างต่อเนือ่ง 

จากปี พ.ศ. 2548 โดยปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยตกไป 

อยู ่ที่อันดับ 48 และกระเตื้องข้ึนมาอยู ่ที่อันดับ 47 

ในปี พ.ศ. 2551 และกลับลงต�่าไปอยู่ในอันดับที่ 50  

ในปี พ.ศ. 2552 จากนั้นถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

ไปอยู่ที่อันดับที่ 51 และ 54 ในปี พ.ศ. 2553 และ  

พ.ศ. 2554 ตามล�าดับ

• การศึกษา พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การศกึษาในทกุระดบัตัง้แต่ประถมศกึษาจนถงึอดุมศกึษา  

ซึง่รวมถงึการถ่ายทอดความรู ้คณุภาพและทกัษะต่าง ๆ   

ของไทย ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา อนัดบัมกีารปรบัขึน้ลง 

ไปในทศิทางเดยีวกบัด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อม นัน่คือ 



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

56 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ที่มา: IMD International, Lausanne, Switzerland

ภาพที่ 1-14 ปจจัยยอยของปจจัยหลักทั้ง 4 ดาน และอันดับในแตละปจจัย ป พ.ศ. 2554

Thailand Competitiveness Landscape
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Productivity & Efficiency

Technological Infrastructure

Scientific Infrastructure

Health and Environment

Education

Economic
Performance

Business
Efficiency

Infrastructure

Government
Efficiency

Criteria

Source: IMD International, Lausanne, Switzerland Your Company Global Knowledge

จากปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยตกไปอยูท่ีอ่นัดบั 46 ในปี  

พ.ศ.  2550 และขึน้ไปอนัดบัที ่43 ในปี พ.ศ.  2551 แล้วกลับ 

ถดถอยลงไปอยู่อันดับที่ 47 (จาก 52 ประเทศ) ในปี  

พ.ศ.  2552 อนัดบัที ่47 (จาก 58 ประเทศ) ในปี พ.ศ.  2553  

และอันดับที่ 51 (จาก 59 ประเทศ) ในปี พ.ศ. 2554

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย 21 ตัว ในปัจจัยหลัก 

ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ปี พ.ศ. 2554 มีปัจจัยย่อย 9 ตัว  

ที่ได้อันดับอยู่ต�่ากว่าประเทศอื่น 30 ประเทศ หรือ 

ครึ่งหนึ่งของจ�านวนประเทศที่ IMD น�ามาจัดอันดับ  

(59 ประเทศ) (ภาพ 1 - 14)

ท้ังน้ี อันดับความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ ที่เกิดจากการเปรียบเทียบและจัดอันดับใน

แต่ละด้านดงักล่าว นอกจากสะท้อนสมรรถนะของแต่ละ

ประเทศในแต่ละด้าน ผ่านรายปัจจัยแล้ว ยังสะท้อน 

ให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆ ที่ถูกน�ามาเปรียบเทียบ มีการ

พัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่องในอัตราเร่ง

และประสิทธิผลที่แตกต่างกัน จึงท�าให้อันดับในแต่ละ

ด้านของหลายประเทศถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี
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1.4.4 ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perceptions Index) ของนานาประเทศทั่วโลก  
ปี พ.ศ. 255412

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ TI  

(Transparency International) ได้ค�านวณดัชนี 

ภาพลกัษณ์คอร์รปัชัน่ของแต่ละประเทศจากคะแนนเตม็ 

10 คะแนน โดยประเทศที่มีค่าดัชนีสูงสุดคือประเทศที่

มีคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด และประเทศที่มีค่าดัชนีต�่าสุดคือ

ประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นมากที่สุด โดยการจัดอันดับ

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดเก็บ

ข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2554 

นั้น ประเทศไทยอยู่ในล�าดับ 80 (ค่าดัชนี 3.4) โดย

ปรับล�าดับลงมาจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ที่ล�าดับ 78  

(ค่าดัชนี 3.5) หากพิจารณาจากค่าดัชนีเมื่อเทียบกับ 

ปีก ่อน จะเห็นว่าค่าดัชนีปรับลงมา 0.1 คะแนน  

ซึ่งหมายถึงการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

เล็กน้อย แต่จากจ�านวนประเทศที่น�ามาจัดอันดับ

ทั้งหมดมีจ�านวนทั้งสิ้น 183 ประเทศ ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก 

ปีก่อนหน้านีท้ีม่จี�านวนประเทศในการจัดอนัดบัทัง้หมด

เพียง 178 ประเทศ แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์

คอร์รัปชั่นของประเทศไทยเมื่อเทียบกับภาพรวมยังคง

เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

ทั้งนี้ ประเทศที่มีค ่าดัชนีสูงสุดหรือมีการ

คอร์รัปชั่นต�่า คือ 9.5 คะแนน ได้แก่ นิวซีแลนด์ ที่แซง 

เดนมาร์กขึ้นมา ท�าให้เดนมาร์กซึ่งเคยอยู่ในล�าดับหนึ่ง

ต้องลงมาอยู่ในล�าดับสองร่วมกับฟินแลนด์ (ค่าดัชนี 

9.4) ตามมาด้วยสวีเดน (ค่าดัชนี 9.3) และสิงคโปร์  

(ค่าดัชนี 9.2) ตามล�าดับ ส่วนประเทศที่มีค่าดัชนีต�่าสุด

คอื เกาหลเีหนอื (ค่าดชัน ี1.0) และโซมาเลยี (ค่าดชัน ี1.0) 

หมายถึงประเทศที่มีการคอร์รัปช่ันมากที่สุด ต่อด้วย

พม่าและอฟักานสิถาน (ค่าดชัน ี1.5) ส่วนสหรฐัอเมรกิา

อยู่ในล�าดบัที ่24 (ค่าดชัน ี7.1) ต�า่กว่าแคนาดา เยอรมนี 

และญี่ปุ่น ที่อยู่ในล�าดับที่ 10 (ค่าดัชนี 8.7) ล�าดับที่ 14  

(ค่าดัชนี 8.0) และล�าดับที่ 14 (ค่าดัชนี 8.0) ตามล�าดับ 

ส่วนประเทศจีนอยู่ล�าดับที่ 75 (ค่าดัชนี 3.6) ซ่ึงเป็น

ล�าดับที่เหนือกว่าประเทศไทย (ตารางที่ 1-13)

12 ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International: TI) ซ่ึงเป็นองค์การนานาชาติ ก่อต้ังในประเทศเยอรมนี ได้เริ่มมีการจัดท�าดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าดัชนียิ่งสูง
หมายถึงมีค่าปลอดการคอร์รัปชั่นสูง และค่าต�่าหมายถึงประเทศหรือเขตแดนท่ีมีการคอร์รัปช่ันสูง โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัด
อันดับทั้งหมด 183 ประเทศ เพิ่มจากปี พ.ศ. 2553 ที่มี 178 ประเทศ
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58 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1-13 การจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันของ 183 ประเทศทั่วโลกประจ�าปี ค.ศ. 2011

Rank 
2011

Country
Index 
2011

Rank 
2011

Country
Index 
2011

Rank 
2011

Country
Index 
2011

1 New Zealand 9.5 61 Turkey 4.2 120 Guatemala 2.7

2 Denmark 9.4 64 Georgia 4.1 120 Iran 2.7

2 Finland 9.4 64 South Africa 4.1 120 Kazakhstan 2.7

4 Sweden 9.3 66 Croatia 4.0 120 Mongolia 2.7

5 Singapore 9.2 66 Montenegro 4.0 120 Mozambique 2.7

6 Norway 9.0 66 Slovakia 4.0 120 Solomon Islands 2.7

7 Netherlands 8.9 69 Ghana 3.9 129 Armenia 2.6

8 Australia 8.8 69 Italy 3.9 129 Dominican Republic 2.6

8 Switzerland 8.8 69 Macedonia 3.9 129 Honduras 2.6

10 Canada 8.7 69 Samoa 3.9 129 Philippines 2.6

11 Luxembourg 8.5 73 Brazil 3.8 129 Syria 2.6

12 Hong Kong 8.4 73 Tunisia 3.8 134 Cameroon 2.5

13 Iceland 8.3 75 China 3.6 134 Eritrea 2.5

14 Germany 8.0 75 Romania 3.6 134 Guyana 2.5

14 Japan 8.0 77 Gambia 3.5 134 Lebanon 2.5

16 Austria 7.8 77 Lesotho 3.5 134 Maldives 2.5

16 Barbados 7.8 77 Vanuatu 3.5 134 Nicaragua 2.5

16 United Kingdom 7.8 80 Colombia 3.4 134 Niger 2.5

19 Belgium 7.5 80 El Salvador 3.4 134 Pakistan 2.5

19 Ireland 7.5 80 Greece 3.4 134 Sierra Leone 2.5

21 Bahamas 7.3 80 Morocco 3.4 143 Azerbaijan 2.4

22 Chile 7.2 80 Peru 3.4 143 Belarus 2.4

22 Qatar 7.2 80 Thailand 3.4 143 Comoros 2.4

24 United States 7.1 - Grenada 143  Mauritania 2.4

25 France 7.0 86 Bulgaria 3.3 143 Nigeria 2.4

25 Saint Lucia 7.0 86 Jamaica 3.3 143 Russia 2.4

25 Uruguay 7.0 86 Panama 3.3 143 Timor-Leste 2.4

28 United Arab Emirates 6.8 86 Serbia 3.3 143 Togo 2.4

29 Estonia 6.4 86 Sri Lanka 3.3 143 Uganda 2.4

30 Cyprus 6.3 91
Bosnia and  
Herzegovina

3.2 152 Tajikistan 2.3

31 Spain 6.2 91 Liberia 3.2 152 Ukraine 2.3

32 Botswana 6.1 91 Trinidad and Tobago 3.2 154
Central African 
Republic

2.2
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Rank 
2011

Country
Index 
2011

Rank 
2011

Country
Index 
2011

Rank 
2011

Country
Index 
2011

32 Portugal 6.1 91 Zambia 3.2 154 Republic of the Congo 2.2

32 Republic of China 6.1 95 Albania 3.1 154 Côte d’Ivoire 2.2

35 Slovenia 5.9 95 India 3.1 154 Guinea-Bissau 2.2

36 Israel 5.8 95 Kiribati 3.1 154 Kenya 2.2

36
Saint Vincent  
and the Grenadines

5.8 95 Swaziland 3.1 154 Laos 2.2

38 Bhutan 5.7 95 Tonga 3.1 154 Nepal 2.2

39 Malta 5.6 100 Argentina 3.0 154 Papua New Guinea 2.2

39 Puerto Rico 5.6 100 Benin 3.0 154 Paraguay 2.2

41 Cape Verde 5.5 100 Burkina Faso 3.0 154 Zimbabwe 2.2

41 Poland 5.5 100 Djibouti 3.0 164 Cambodia 2.1

43 South Korea 5.4 100 Gabon 3.0 164 Guinea 2.1

44 Brunei 5.2 100 Indonesia 3.0 164 Kyrgyzstan 2.1

44 Dominica 5.2 100 Madagascar 3.0 164 Yemen 2.1

46 Bahrain 5.2 100 Malawi 3.0 168 Angola 2.0

46 Macau 5.2 100 Mexico 3.0 168 Chad 2.0

46 Mauritius 5.2 100
São Tomé and 
Principe

3.0 168
Democratic Republic 
of the Congo

2.0

49 Rwanda 5.0 100 Suriname 3.0 168 Libya 2.0

50 Costa Rica 4.8 100 Tanzania 3.0 172 Burundi 1.9

50 Lithuania 4.8 112 Algeria 2.9 172 Equatorial Guinea 1.9

50 Oman 4.8 112 Egypt 2.9 172 Venezuela 1.9

50 Seychelles 4.8 112 Kosovo 2.9 175 Haiti 1.8

54 Hungary 4.6 112 Moldova 2.9 175 Iraq 1.8

54 Kuwait 4.6 112 Senegal 2.9 177 Sudan 1.6

56 Jordan 4.5 112 Vietnam 2.9 177 Turkmenistan 1.6

57 Czech Republic 4.4 - Belize 177 Uzbekistan 1.6

57 Namibia 4.4 118 Bolivia 2.8 180 Afghanistan 1.5

57 Saudi Arabia 4.7 118 Mali 2.8 180 Myanmar 1.5

60 Malaysia 4.3 120 Bangladesh 2.7 182 North Korea 1.0

61 Cuba 4.2 120 Ecuador 2.7 182 Somalia 1.0

61 Latvia 4.2 120 Ethiopia 2.7

ที่มา: Corruption Perceptions Index 2011 published by Transparency International
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60 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-15 เปรียบเทียบอันดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น ในกลุมประเทศอาเซียน ป พ.ศ. 2554

กัมพูชา

พมา

ฟลิปปนส

ลาว

อินโดนีเซ�ย

เว�ยดนาม

มาเลเซ�ย

ไทย

สิงคโปร

บรูไน
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0

 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545

เมือ่เปรยีบอนัดบัดชันภีาพลกัษณ์คอร์รปัชัน่ใน

กลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ พบว่าประเทศ

พม่ามดีชันภีาพลกัษณ์คอร์รปัชัน่ต�า่สดุ ประเทศสิงคโปร์

มีดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นสูงสุด ส่วนประเทศไทยมี

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นอยู่ล�าดับ 4 ต�่ากว่าประเทศ

สงิคโปร์ บรูไน และมาเลเซยี ตามล�าดบั และล�าดบัสงูกว่า 

ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา

และพม่า โดยประเทศพม่าอยูล่�าดบัต�า่สุด (ภาพที1่- 15)

13 Political & Economic Risk Consultancy, Ltd. (PERC) องค์กรทีป่รกึษาเฉพาะทาง ด้านสารสนเทศธรุกจิเชงิกลยทุธ์ และ การวเิคราะห์
เพื่อเสนอข้อมูลในการเข้าไปท�าธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
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ภาพที่ 1-16 ดัชนีคอรรัปชั่นในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก 16 ประเทศ ป พ.ศ. 2554
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1.4.5 ดัชนีคอร์รัปช่ันของประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค 

Political & Economic Risk Consultancy, Ltd. 

(PERC)13 ได้รายงานล�าดับประเทศในเอเซียแปซิฟิค 

16 ประเทศที่มีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น ปี พ.ศ. 2554 

โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง 

กุมภาพันธ์ 2554 ปรากฏในรายงานว่าประเทศไทย 

มค่ีาดัชนีความเสีย่งอยูท่ี ่7.55 คะแนน จากค่าดชันเีตม็ 10 

(ประเทศท่ีค่าดัชนีต�่าถือว่ามีคอร์รัปชั่นต�่า) อยู ่ใน 

ล�าดับที่ 7 โดยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่า 

ดัชนีคอร์รัปชั่นต�่าสุด ที่ค่าดัชนี 0.37 อยู่ในล�าดับที่ 16 

และประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีค่าดัชนีคอร์รัปชั่น

สูงสุด ที่ 9.27 หรือมีค่าดัชนีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น 

อยู่ในล�าดับ 1 ทั้งนี้ มาเลเซียมีค่าดัชนีคอร์รัปชั่น 5.70 

อยู่ในล�าดับที่ 9 ใน 16 ประเทศ (ภาพที่ 1 - 16)
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62 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1-17 ความพรอมในแตละดานของการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
 จากผลสารวจ ป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2551 (2008)

พ.ศ. 2553 (2010)

Online Service
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ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ได้พัฒนา

ปัจจยัความพร้อมการเป็นรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ของตน 

ในปี พ.ศ. 2553 เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2551 เป็น 12 ล�าดบั 

และ 2 ล�าดับ ตามล�าดับ ในขณะที่ประเทศไทยถดถอย

ลงถึง 12 ล�าดับจากการส�ารวจในช่วงเวลาเดียวกัน

1.4.6 ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย

จาก United Nation e-Government Survey ทีไ่ด้

ให้ข้อมลูดชันแีนวโน้มการเป็นรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ของ

ประเทศไทย ในการส�ารวจ 5 ครั้ง (ปี พ.ศ. 2546, 2547, 

2548, 2551 และ 2553) พบว่าล�าดับของประเทศไทย

อยู่ที่ 64 และ 76 ในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553  

ตามล�าดับ (ปี พ.ศ. 2554 ไม่มีผลการส�ารวจ) เมื่อ

พิจารณาความพร้อมในแต่ละด้านพบว่าด้าน Human 

Capital Index มีความพร้อมมากกว่าด้านอื่น ส่วน

ด้าน Infrastructure Index มีความพร้อมน้อยที่สุด  

(ภาพที ่1-17) อย่างไรกด็ ีปัจจยัความพร้อมแต่ละด้านของ

การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังเป็น

ประเด็นท้าทาย ที่จะต้องเพิ่มความเร่งในช่วงเวลาก่อน 

พ.ศ.  2558 ให้มากกว่าความเรว็ในการพฒันาของช่วงที ่

ผ่านมา หาไม่แล้วจะถกูประเทศต่าง ๆ  ในอาเซยีนแซงหน้า  

และโอกาสของประเทศไทยในการเป็นผู้น�าของภูมิภาค

อาเซียนในด้านนี้คงเป็นไปได้ยาก
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63ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

1.4.7 อันดับความมีประสิทธิภาพของระบบราชการไทย

PERC ได้ส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร

ชาวต่างชาติที่ท�าธุรกิจการค้าใน 12 ประเทศ (ตารางที่ 

1-14) โดยมีเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 1-10 (คะแนนที่สูงขึ้น 

หมายถึง การท่ีระบบราชการของประเทศน้ัน ๆ  สร้าง

ปัญหา และความยุ่งเหยิงให้กับพลเมือง รวมทั้งเป็น

อุปสรรคต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ) ผลการส�ารวจ

ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ล�าดับของคะแนนไม่แตกต่าง

จากปีที่แล้วมากนัก กล่าวคือ ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง 

และประเทศไทยยังคงได้รับการจัดอันดับว่ามีระบบ

ราชการที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 

และ อันดับ 3 ตามล�าดับ ในทางตรงกันข้าม ประเทศ

อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม

ประเทศที่มีคะแนนสามอันดับสุดท้าย โดยที่ประเทศ

อินเดียได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับท้ายที่สุดเช่น

เดียวกับปีที่ผ่านมา หมายความว่า ระบบราชการมี

ประสิทธภิาพน้อยทีสุ่ด (The Region’s Most Inefficient 

Bureaucracy) 

ตารางที่ 1-14 ผลการจัดอันดับความมีประสิทธิภาพของระบบราชการ โดย PERC ปี พ.ศ. 2554*

เขตเศรษฐกิจ คะแนน 

สิงคโปร์ 2.25

ฮ่องกง 3.53

ไทย 5.25

ไต้หวัน 5.57

ญี่ปุ่น 5.77

เกาหลีใต้ 5.87

มาเลเซีย 5.89

จีน 7.11

ฟิลิปปินส์ 7.57

อินโดนีเซีย 8.37

เวียดนาม 8.54

อินเดีย 9.21

ที่มา:	 Staff Report. (2012). Hong Kong has second best bureaucracy in Asia. 

 Retrieved from http: / / hongkongbusiness.hk / economy / in-focus / hong-kong-has-second-best-bureaucracy-in-asia

หมายเหตุ:  * เก็บข้อมูลจากช่วงเดือนมิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554
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66 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

2.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554

1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ก.พ.ร. ได้ก�าหนดกรอบ หลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผล 

การปฏิบัติราชการ เป็น 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล 

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ

ของการปฏบิตัริาชการ และ มิตด้ิานการพฒันาองค์การ  

ซึ่งส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ต้องใช้ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้ี (ตารางที่ 

2.1-1 ตารางที่ 2.1-2 และตารางที่ 2.1-3) ไปประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ

หน่วยราชการเกิดผลส�าเร็จ ที่สนองต่อความคาดหวัง

ของประชาชนผู้รับบริการ ต่อรัฐบาลผู้ก�าหนดนโยบาย  

รวมท้ังความมปีระสทิธภิาพ และคณุภาพของการบรหิาร 

จัดการภายในหน่วยราชการที่มีความยั่งยืน ตัวชี้วัด

ในมิติด้านประสิทธิผลของส่วนราชการและจังหวัดจะ

มีความเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับแผนและภารกิจ

ของแต่ละส่วนราชการและจังหวัด โดยเป็นแผนปฏิบัติ

ราชการที่เชื่อมโยงจากระดับกระทรวงและระดับกรม 

หรือจากระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามนโยบาย

ส�าคญัของรฐับาล และตามภารกจิหลักของส่วนราชการ

จ�านวนและคุณภาพของตัวชี้วัดจึงขึ้นอยู่กับ

การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม 

กลุ่มจังหวัดและจังหวัด อย่างไรกด็คีณะกรรมการเจรจา 

ข้อตกลงและประเมินผลได้มีการเสนอตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ คือ วัดผลลัพธ์ (outcome) ในประเด็น

ยทุธศาสตร์และภารกจิหลักของส่วนราชการและจังหวดั 

แทนการวัดผลตามขั้นตอนที่ส�าคัญ (milestones)  

ของการท�างาน นอกจากนี้ ในแต่ละปี ส�านักงาน 

ก.พ.ร. จะมีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินของ 

ส่วนราชการและจังหวัด จากผลการปฏิบัติงานตาม 

ตัวชี้วัดต่าง ๆ  ด้วย

ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย2
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67ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ตารางที่ 2.1-1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 50

• ผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

1

ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวง และนโยบายส�าคัญ / พิเศษของรัฐบาล

25

1.1 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ
ของกระทรวง

(8)

1.2 ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ / พิเศษของรัฐบาล (5)

1.3 ระดับความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง

หมายเหตุ : 1. กรณีที่กระทรวงใดไม่มีตัวชี้วัด 1.3 ให้น�าน�้าหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 1.1
 2. กรณีที่กระทรวงใดมีการก�าหนดตัวชี้วัดที่ 1.3 ไว้ ให้ก�าหนดค่าน�้าหนักของตัวชี้วัดดังกล่าว 
ร้อยละ 10 ทั้งหมด ตามกรอบการประเมินผลฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงนั้น ค่าน�า้หนัก 
รวมตามกรอบการประเมินผลฯ จึงเท่ากับ 100

(10)

1.4 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (2)

2

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจ

หมายเหตุ : กรณไีม่มกีลุม่ภารกจิให้น�าน�า้หนกัไปรวมในตวัช้ีวดัท่ี 1.1 และตวัช้ีวดัท่ี 3 ร้อยละ 5 ในแต่ละตวัช้ีวดั

10

3

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ / 
ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ยกเว้น ส่วนราชการทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรฯี หรอืส่วนราชการ
ในสงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีหรอืกระทรวง ซึง่ไม่ต้องประเมนิผลตามประเดน็การวดัผลส�าเรจ็ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ ให้มีน�้าหนักของตัวชี้วัดที่ 3 เป็นร้อยละ 50

15

3.1 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ / 
ภารกิจหลัก

(10)

3.2 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย)

หมายเหตุ : กรณีมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการท่ีสะท้อนผลส�าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตได้ครบถ้วนแล้ว 
ไม่ต้องวัดผลตามตัวชี้วัดนี้ โดยให้น�าน�้าหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 3.1

(5)

3.3 ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ : ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของส�านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการประจ�า
กระทรวง โดยรายละเอียดตัวชี้วัดให้เป็นไปตามที่ก�าหนดโดยส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ก�าหนด 
น�้าหนักของตัวชี้วัดเท่ากับ 2 และปรับลดน�า้หนักตัวชี้วัดที่ 3.1 จากร้อยละ 10 ลงเหลือร้อยละ 8 

(2)

3.4 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2553)

หมายเหตุ : ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของส่วนราชการในกรณีที่ส่วนราชการใดที่มีตัวชี้วัด 3.4 ให้ก�าหนด
น�้าหนักของตัวชี้วัดเท่ากับ 2 และปรับลดน�า้หนักตัวชี้วัดที่ 3.1 ลงจากร้อยละ10 เหลือร้อยละ 8

(2)
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มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 15

• ความพึงพอใจ 

4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (6)

5
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย

หมายเหตุ : ยกเลิกตัวชี้วัดน้ีตามมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และให้
ตัดน�้าหนักร้อยละ 3 ออกจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(3)

• การป้องกันการทุจริต

6 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (6)

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15

• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

7 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (3)

• การบริหารงบประมาณ

8
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / ภาพรวม / เงินโครงการลงทุน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

(5)

9 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (2)

• การควบคุมภายใน 

10 ระดับความส�าเร็จของการควบคุมภายใน (3)

• การพัฒนากฎหมาย

11
ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

หมายเหตุ : ส่วนราชการที่ไม่มีแผนพัฒนากฎหมายที่จะต้องด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่ต้อง
ประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้โดย ให้น�าน�้าหนักไปรวมไว้ในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ร้อยละ 1 ในแต่ละตัวชี้วัด

(2)

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 20

• การบริหารจัดการองค์การ

12 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 20

รวม 100



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
Office of the Public Sector Development Commission

69ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ตารางที่ 2.1-2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 50

• ผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

1

ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการกลุม่
จังหวัด และจังหวัด

หมายเหตุ : ก�าหนดน�า้หนกัของตวัชีว้ดั ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ 
กลุ่มจังหวัดรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 8

20

2 ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 10

3

การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20

3.1 ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ�านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉล่ีย 
ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.

หมายเหตุ : หากไม่มจี�านวนครวัเรอืนยากจนทีม่รีายได้เฉลีย่ต�า่กว่าเกณฑ์ จปฐ. ให้น�าน�า้หนกัไปรวมในตวัชีว้ดั 
ที ่3.2  3.3 และ 3.4 ร้อยละ 1 ของแต่ละตัวชี้วัด

(3)

3.2 ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (3)

3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระท�าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(4)

3.4 ระดับความส�าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4)

3.5 ระดับความส�าเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก (3)

3.6 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง

หมายเหตุ : จังหวัดใดไม่ติดชายแดน และ / หรือชายฝั่งทะเลให้น�าน�้าหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 3.2  3.3 และ 
3.4 ร้อยละ 1 ของแต่ละตัวชี้วัด

(3)

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 15

• ความพึงพอใจ 

4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (6)

5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย (3)

6 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (3)

• การป้องกันการทุจริต

7 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (3)



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

70 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15

• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

8 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 5

• การบริหารงบประมาณ

9
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / ภาพรวม / เงินโครงการลงทุน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

7

10 ระดับความส�าเร็จของการควบคุมภายใน 3

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 20

• การบริหารจัดการองค์การ

11 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 20

รวม 100



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
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71ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ตารางที่ 2.1-3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 35

• ผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการพันธกิจหลัก

1
ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวง

5

2

ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

* กรณีสถาบันการพลศึกษา (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กระทรวง
วัฒนธรรม) ให้น�าน�้าหนักของตัวชี้วัดที่ 2 ไปรวมในตัวชี้วัดที่ 1 เป็นร้อยละ 10 

5

3
จ�านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   
(สกอ. : 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์)

5

 4

ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลุผลตามการประเมนิคณุภาพของ สมศ. 20

4.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 10

4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ
เวลา 1 ปี 

(3)

4.1.2 ร้อยละของบทความวทิยานพินธ์ปริญญาโทหรือเอกทีต่พีมิพ์เผยแพร่ทัง้ในระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อจ�านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก (สกอ. : 2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต)

(4)

4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู ้ความสามารถด้าน 
ภาษาต่างประเทศ 

(3)

4.2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 10

4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ�าและ / หรือนักวิจัยประจ�า (สกอ. : 4.2 ระบบและกลไก 
การจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์)

(5)

4.2.2 ร้อยละของงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ ทีน่�ามาใช้อนัก่อให้เกดิประโยชน์อย่างชดัเจน
ต่ออาจารย์ประจ�าและ / หรือนักวิจัยประจ�า (สกอ. : 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์)

(5)



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

72 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 12.5

• คุณภาพการให้บริการ

5

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 10

5.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (5)

5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (5)

• การประกันคุณภาพ

6
ระดับความส�าเรจ็ของการประกนัคณุภาพภายใน (สกอ. : 9.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายใน)

2.5

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10

• การบริหารงบประมาณ

7
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / ภาพรวม / เงินโครงการภายใต้แผน 
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

5

• การจัดท�าต้นทุนต่อหน่วย

8 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ด�าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

30

• การบริหารการศึกษาและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

9

ระดับคุณภาพของการก�ากับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอด
เป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา

10

9.1 ระดับคุณภาพของการก�ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน
อุดมศึกษา (สกอ. : 7.1 ภาวะผู้น�าของสภาและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน)

(5)

9.2 ระดบัคณุภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบนัอดุมศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ(สกอ. : 7.1 
ภาวะผู้น�าของสภาและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน / 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง)

(5)

10
ระดับความส�าเร็จในการให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (สกอ. : 2.6 ระบบและกลไก 
การจัดการเรียนการสอน)

5

• การจัดการสารสนเทศ

11
ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา (สกอ. : 7.3 ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ)

5

• การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

12
ระดับความส�าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย์ของสถาบนัอดุมศกึษา (สกอ. : 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน / 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้)

5



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
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73ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

• หลักสูตร และกระบวนการการจัดการเรียนการสอน

13
ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (สกอ. : 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน)

3

14
ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (สกอ. : 2.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร)

2

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน  
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ด�าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

30

• การจัดการองค์กร

9 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 30

รวม 87.5

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัต ิ
ราชการ 

2.1 ส่วนราชการและจังหวัด

1) มิติด้านประสิทธิผล

(1) ประเมินผลจากระดับความส�าเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของส ่วนราชการและจังหวัด  

ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

กลุ ่มภารกิจ และของส่วนราชการระดับกรม หรือ 

แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมทั้ง

ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เพื่อให้กระทรวง

มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง และมี

การบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุ่มจังหวัด

(2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

และจังหวัดในแต่ละกลุ ่มจังหวัดต้องร่วมรับผิดชอบ 

ผลการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ตาม

แผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและกลุ่มภารกิจหรือ

บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ตามแผนปฏบัิตริาชการของ 

กลุม่จงัหวดัและจงัหวดัตามล�าดบั โดยมผีูร้บัผดิชอบให้ 

ความร่วมมอืช่วยเหลอืสนบัสนนุการด�าเนนิงานอย่างจรงิจัง

(3) จ�านวนตัวชี้วัดท่ีท�าความตกลงกับ

ผู้บริหารระดับสูงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผน

ปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม  

หรือกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยมีกลไกคณะกรรมการ

เจรจาข้อตกลงและประเมินผลที่ ก.พ.ร. แต่งตั้งเพื่อ

เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดกับผู้บริหารระดับสูง

ของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และจังหวัด

2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติ

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้าน

การพัฒนาองค์การ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวช้ีวัดที่มีหน่วย

งานกลางเป็นผู้รับผิดชอบ ก�าหนดให้ใช้เป็นตัวชี้วัดกับ 

ทุกส่วนราชการ ทุกจังหวัด เช่น

(1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูร้บับรกิาร (ส�ารวจผูใ้ช้บรกิารจากกระบวนงานหลกั

ของส่วนราชการ จังหวัด โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ)

(2) ระดับความส�าเร็จของการด�าเนิน

การตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบ)

(3) ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา

ศูนย์บริการร ่วมหรือเคาน์เตอร ์บริการประชาชน 

(ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)

(4) ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้

บริการ (ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)
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(5) ร ้อยละของอัตราการเบิกจ ่าย 

งบประมาณ (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

(6) ระดับความส�าเรจ็ของการจดัท�าต้นทนุ 

ต่อหน่วยผลผลิต (เฉพาะส่วนราชการ) (กรมบัญชีกลาง

เป็นผู้รับผิดชอบ)

(7) ระดับความส�าเร็จของการควบคุม

ภายใน (ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)

(8) ร ะ ดั บ คว า ม ส� า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร

ด�าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  

(เฉพาะส่วนราชการ) (ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้รับผิดชอบ)

(9) ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ส�านักงาน 

ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)

ทั้งนี้ ส่วนราชการและจังหวัดใดมีข้อจ�ากัด

และมีปัญหาอุปสรรคที่สุดวิสัย ไม่สามารถด�าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของตัวชี้วัดใด ส่วนราชการ

และจังหวัดสามารถส่งค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ตัวชี้วัดให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการพิจารณาได้เป็นการเฉพาะ 

ปีละ 2 ช่วง (ช่วงแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม ช่วงที่สอง 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่มีการ

ประเมินผล)

2.2 สถาบันอุดมศึกษา

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

โดยบูรณาการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา ที่ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด�าเนินการ และใช้

ข้อมูลผลการด�าเนินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และข้อมูล

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันผ่านระบบ 

CHE QA Online ของ สกอ. รวมท้ังข้อมูลผลการประเมนิ 

จากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด อาทิ ส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ กรมบัญชีกลาง โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ไม่มี

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

ณ ทีต่ัง้ของสถาบันอดุมศกึษา ยกเว้นสถาบันอดุมศกึษา

ที่ด�าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐ ซึ่งยังคงการตรวจประเมินเฉพาะตัวชี้วัด 

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ 12 เดือน ณ ที่ตั้งของ

สถาบนัอดุมศกึษาไว้ โดยจ�าแนกวิธกีารใช้ข้อมลูผลการ

ด�าเนินงานเป็น 2 กรณีหลัก ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากระบบ 

CHE QA Online ของ สกอ. สถาบันอุดมศึกษาด�าเนิน

การตามแนวทางการจัดการกระบวนการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายใน ตามคูม่อืการประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย

ส�านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษา

รายงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.

2) กรณีตัวช้ีวัดที่ใช้ผลการประเมิน

จากหน่วยงานเจ้าภาพ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่ง

ผลการด�าเนินงานในแต่ละระดับคะแนนของตัวชี้วัด

ให้หน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ  ตามระยะเวลาที่ก�าหนด  

ตามค�าอธบิายรายละเอยีดตวัช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยส�านักงาน ก.พ.ร.  

จะใช้ข้อมลูผลการประเมนิจากหน่วยงานเจ้าภาพตวัชีว้ดั 

โดยตรง

3. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

1) ผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ

ในภาพรวม

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการในภาพรวม พบว่า ยังมีคะแนนเฉลี่ย

ที่สูงกว่าค่าเป้าหมายมาก (ภาพที่ 2.1-1) การกระจาย

ของคะแนนยังไม่เป็นรูปโค้งปกติ และเมื่อพิจารณา

การกระจายของคะแนนในแต่ละมิติ พบว่ายังไม่เป็น 
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ภาพที่ 2.1-1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

สรุปผลการประเมินของสวนราชการ ป 2554 เทียบกับ ป 2553 และป 2552
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ป 2553

112

4.9960

2.9236

4.2645

0.3991

ป 2554

113

4.9960

3.3375

4.3258

0.3153

ผลคะแนน

จำนวนสวนราชการ

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ป 2552

142

4.8520

2.5519

4.1891

0.4193

รูปโค้งปกติ ทั้ง 4 มิติ (ภาพที่ 2.1 - 2) ซึ่งเกิดจาก 

ส่วนราชการส่วนใหญ่มคีะแนนผลการประเมนิเฉลีย่ทีส่งูกว่า 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้มาก ได้แก่ ส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญและให้ความร่วมมือ 

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งความมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง

ของเจ้าภาพตัวชี้วัดและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของ

ส่วนราชการ อย่างไรกด็คีะแนนผลการประเมนิโดยรวม

ได้ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคะแนนผลการประเมนิของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ได้มีการใช้ตัวชี้วัดเชิง 

คณุภาพ คอื วัดผลลัพธ์ (outcome) มากข้ึน และตวัชีว้ดั 

บางตัวยังเป็นการวัดระดับข้ันตอนที่ส�าคัญของการ

ท�างานร่วมกบัการวัดผลผลิตเชิงปรมิาณ และเพือ่ให้เกิด

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส�านักงาน ก.พ.ร. จะพัฒนา

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลเชิงคุณภาพที่มีความ

ท้าทายยิ่งขึ้นอีก
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ภาพที่ 2.1-2 ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สรุปผลการประเมินใน 4 มิติของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ภาพที่ 2.1-3 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

สรุปผลการประเมินของจังหวัด ป 2554 เทียบกับ ป 2553 และป 2552

40

30

20

10

0
1.00-1.25  1.50-1.75  2.00-2.25  2.50-2.75  3.00-3.25  3.50-3.75  4.00-4.25  4.50-4.75 

  1.25-1.50  1.75-2.00  2.25-2.50  2.75-3.00  3.25-3.50  3.75-4.00  4.25-4.50  4.75-5.00 

2552
40

30

20

10

0
1.00-1.25  1.50-1.75  2.00-2.25  2.50-2.75  3.00-3.25  3.50-3.75  4.00-4.25  4.50-4.75 

  1.25-1.50  1.75-2.00  2.25-2.50  2.75-3.00  3.25-3.50  3.75-4.00  4.25-4.50  4.75-5.00 

2553
30

20

10

0
1.00-1.25  1.50-1.75  2.00-2.25  2.50-2.75  3.00-3.25  3.50-3.75  4.00-4.25  4.50-4.75 

  1.25-1.50  1.75-2.00  2.25-2.50  2.75-3.00  3.25-3.50  3.75-4.00  4.25-4.50  4.75-5.00 

2554

ป 2553

75

4.7676

3.4581

4.0745

0.2612

ป 2554

75

4.5471

3.1652

3.9823

0.2823

ผลคะแนน

จำนวนจังหวัด

คะแนนสูงสุด
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คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.4225
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3.9144

0.2667

2) ผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดใน

ภาพรวม

ผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด 

ในภาพรวม (ภาพที่ 2.1-3) พบว่า จังหวัดมีผลคะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย (3.9823 คะแนน) ลดลงจาก 

ปีก่อนเลก็น้อย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คะแนนเฉลีย่ 

4.0745) หากพจิารณาคะแนนรายมติแิล้วพบว่า คะแนน

เฉลี่ยของมิติที่ 1, 2 และ 4 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

กับคะแนนเฉล่ียในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ยกเว้น

คะแนนเฉล่ียในมติทิี ่3 ปี พ.ศ. 2554 มค่ีาต�า่กว่าคะแนน

เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาก (คะแนนเฉลี่ย

มิติที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เท่ากับ 4.4584) 

อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวของคะแนนในมิติที่ 1 - 3 

มีการกระจายตัวที่ค่อนข้างปกติ ยกเว้นคะแนนในมิติ 

ที่ 4 (ภาพที่ 2.1-4)



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

78 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.1-4 ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สรุปผลการประเมินใน 4 มิติของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขอมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
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3) ผลการปฏิบัติราชการของสถาบัน
อุดมศึกษาในภาพรวม 

ผลประเมินการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ย 

ใกล้เคยีงกบัผลการประเมนิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 

และ พ.ศ. 2552 การกระจายของคะแนนมีแนวโน้ม 

เป็นรปูโค้งปกต ิโดยคะแนนสูงสุดลดลงเล็กน้อย คะแนน

ต�่าสุดเพิ่มขึ้น และผลคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับในอดีต 

(ตารางที่ 2.1 - 4)

ตารางที่ 2.1-4 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554

ผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ผลคะแนนสูงสุด 4.5216 4.5270 4.5103

ผลคะแนนต�่าสุด 2.2854 2.3962 2.6257

ผลคะแนนเฉลี่ย 3.5899 3.7328 4.0321

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4856 0.4894 0.3444

4. ผลการประเมินรายมิติของส่วนราชการ

1) มติทิี ่1 ด้านประสิทธผิล ผลส�าเรจ็ตาม

แผนปฏิบัติราชการ น�า้หนักร้อยละ 50 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ

เฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบตัิ

ราชการของกระทรวงและนโยบายส�าคัญ / พิเศษของ

รัฐบาล" น�้าหนักร้อยละ 25

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ

เฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบตัิ

ราชการของกลุ่มภารกิจ” น�้าหนักร้อยละ 10

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 

เฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ 

ของส่วนราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า” น�า้หนกั ร้อยละ 15

ส่วนราชการร้อยละ 88 มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป รองลงมาร้อยละ 11  

มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ีและร้อยละ 1 อยู่ในระดบั

พอใช้ เนื่องจากส่วนราชการมีความเข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

2) มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

ส่วนราชการร้อยละ 80 มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป รองลงมาร้อยละ 15  

มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดถีงึดมีาก โดยประเดน็ของ 

การส�ารวจความพึงพอใจประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที ่

ผูใ้ห้บรกิาร ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก ด้านคณุภาพการ

ให้บริการ และด้านความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการ 

ให้บรกิาร โดยคดัเลือกงานบรกิารทีเ่ป็นภารกจิหลักของ

ส่วนราชการ และเป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจ�านวน

มาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน โดยความพึงพอใจใน

คุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการของส่วนราชการ

ร้อยละ 83.42 และความเช่ือมัน่ในคณุภาพการให้บรกิาร

ของผู้รับบริการอยู่ที่ร้อยละ 80.84 ส่วนการด�าเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น  

ส่วนราชการร้อยละ 73.21 หรือจ�านวน 82 ส่วนราชการ 

มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ส่วนราชการ

ร้อยละ 16.07 หรือจ�านวน 18 ส่วนราชการ มีผลการ

ประเมินอยูในระดับดี



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

80 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.1-5 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในรายมิติ
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มิติที่ 3 ดานประสิทธ�ภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 
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3) มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ

ส่วนราชการเพยีงร้อยละ 43 ทีม่ผีลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ส่วนราชการร้อยละ 53  

มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดถีงึดมีาก และส่วนราชการ 

ร้อยละ 3 ทีม่ผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ถงึระดบัด ี

มกีารจดัท�าต้นทนุต่อหน่วยผลผลติตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารทีก่รมบญัชกีลางจดัท�าและให้ค�าแนะน�าการรกัษา

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด ทั้งนี้ เพียงร้อยละ 1  

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงาน

4) มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ

ส่วนราชการส่วนใหญ่ร้อยละ 81 มีผล

การประเมนิอยู่ในระดบัดมีากขึน้ไป รองลงมา ร้อยละ 16  

มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ีถงึดมีาก มเีพยีงร้อยละ 3  

ที่มีผลการประเมินอยู ่ ในระดับพอใช ้ถึ งระดับดี  

โดยสาระส�าคญัของแนวทางการด�าเนนิการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 ยังคงใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามส�าหรับการด�าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

ทั้ง 7 หมวด ส่วนราชการจะต้องได้รับการตรวจรับรอง 

ผ่านเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  

(Certified Fundamental Level) เพื่อเป็นพื้นฐานของ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการในระดับก้าวหน้าต่อไป  

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของหมวด 7 ยังเป็นจุดเน้น

ที่ส�าคัญที่ส่วนราชการต้องผลักดันการด�าเนินการให้

บรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงองค์การและยกระดับ

คุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการ 

สู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล (ภาพที่ 2.1 - 5)
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5. ผลการประเมินรายมิติของจังหวัด

1) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ผลส�าเร็จตาม

แผนปฏิบัติราชการ น�้าหนักร้อยละ 50 ประกอบด้วย

ตวัชีว้ดั “ระดบัความส�าเรจ็ในการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและ

จังหวัด” น�้าหนักร้อยละ 20

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จในการ 

ขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล” น�้าหนัก

ร้อยละ 10

ตัวชีว้ดั “การพฒันาสงัคม คุณภาพชวีติ  

ความปลอดภัย ความม่ันคงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม” น�้าหนักร้อยละ 20 

จังหวัดร้อยละ 57 มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป รองลงมาร้อยละ 43 มีผลการ

ประเมนิอยู่ในระดบัดถีงึดมีาก เนือ่งจากมกีารพฒันาการ

ปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตัวชี้วัดส่วนใหญ่

เป็นตัวชี้วัดเดิม จังหวัดจึงทราบกระบวนการ ขั้นตอน 

การด�าเนินงานเป็นอย่างดี 

2) มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

จังหวัดร้อยละ 65 มีผลการประเมิน 

อยู ่ในระดับดีมากขึ้นไป รองลงมาร้อยละ 32 มีผล

การประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยผลการส�ารวจ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยทั้ง 5 งานบริการ  

ได ้แก ่ งานบริการบัตรประจ�าตัวประชาชนและ 

ทะเบียนราษฎรงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

งานบริการผู้ป่วยนอกงานบริการจัดหางาน และการ

ถ่ายทอดความรู ้และการให้บริการทางการเกษตร  

สูงกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป (ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

ดีมากขึ้นไป) ส่วนการให้บริการศูนย์บริการร่วมหรือ

เคาน์เตอร ์บริการประชาชน และการด�าเนินการ 

ตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ จังหวัด

ส่วนใหญ่สามารถด�าเนินการได้ตามแนวทางที่ก�าหนด  

มจีงัหวดัเพยีงร้อยละ 3 ทีย่งัต้องปรบัปรงุการด�าเนนิงาน

3) มิ ติที่  3  ด ้ านประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติราชการ

จังหวัดเพียงร้อยละ 11 ที่มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีมากข้ึนไป จังหวัดร้อยละ 77 มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และจังหวัดร้อยละ 12 

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงถึงระดับดี  

เนื่องจากจังหวัดส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนดทั้งการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน การเบิกจ่าย 

งบประมาณรายจ ่ายภาพรวม และการเบิกจ ่าย 

งบประมาณตามแผน ท�าให้ผลการประเมินในมิตินี ้

ลดลงจากปีที่ผ่านมามาก

4) มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ

จังหวัดร้อยละ 76 มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป รองลงมาร้อยละ 16 มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และจังหวัดร้อยละ 8  

มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงถึงระดับดี  

เนือ่งจากส�านกังาน ก.พ.ร. มุง่เน้นเพือ่ผลกัดนัให้จงัหวดั 

ปรบัปรงุองค์การอย่างต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

และ พ.ศ. 2553 ด�าเนินการในหมวด 1 (การน�าองค์กร) 

หมวด 2 (การวางแผนยุทธศาสตร์) หมวด 3 (การให้

ความส�าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย) และ

หมวด 4 (การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้)  

ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดด�าเนินการ 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ 

พื้นฐานในหมวดที่เหลือ 2 หมวด ได้แก่ หมวด 5  

(การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล) และหมวด 6 (การจัดการ

กระบวนการ) รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการ “รักษา”  

ระบบการบรหิารจดัการทีด่ทีีจ่งัหวดัได้ด�าเนนิการมาแล้ว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็น 

พื้นฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก ้าวหน้า 

(Progressive Level: PL) ที่จะต้องด�าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป (ภาพที่ 2.1 - 6)



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

82 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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6. ผลการประเมินรายมิติของสถาบัน
อุดมศึกษา

1) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
สถาบันอุดมศึกษาร ้อยละ 59.70  

มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป รองลงมา  
ร้อยละ 35.83 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
โดยสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

2) มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
สถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 85.08 มีผล

การประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป รองลงมาร้อยละ 
13.43 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพจนเป็นที่พึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตและนิสิต

นักศึกษา ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 1.49 ที่ม ี
ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัทีต้่องปรบัปรงุผลการปฏิบตังิาน 
ถึงระดับดี

3) มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 
23.88 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปและ
ร้อยละ 37.32 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและจัดท�า
ต้นทุนต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชี
กลางก�าหนดและให้ค�าแนะน�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 13.43 ที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
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4) มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
1. กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ ไม ่ได ้

ด�าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ จ�านวน 55 แห่ง จากทั้งหมด 67 แห่ง

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 

65.46 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปและ

ร้อยละ 32.72 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

สามารถด�าเนินการในเรื่องการบริหารการศึกษาและ

การเสรมิสร้างธรรมาภบิาล การจดัการสารสนเทศ และ

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

2. กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ด�าเนิน

การตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ จ�านวน 12 แห่ง จากทั้งหมด 67 แห่ง

สถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 83.33 มีผล

การประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปและร้อยละ 16.67 

มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยสถาบัน

อุดมศึกษาสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA) และมีผลการด�าเนินงานที่มีคุณภาพ ตาม 

หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลตามทีส่�านกังาน ก.พ.ร.  

ก�าหนด

2.1.2 การประ เ มินผลการปฏิบัติ ง านตาม 
ค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1. กรอบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
องค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การ

มหาชน รวม 29 แห่ง ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินผล

การด�าเนนิงานตามค�ารบัรองการปฏบิตังิานขององค์การ

มหาชนของ ก.พ.ร.1 โดยมีกรอบการประเมินผลและ 

ตวัช้ีวัดผลการปฏิบัตงิานขององค์การมหาชน รวม 4 มิติ  

ค่าน�้าหนักร้อยละ 100 ซ่ึงแต่ละมิติ มีค่าน�้าหนักการ

ประเมนิผลแตกต่างกนั เนือ่งจากการก�าหนดตวัชีว้ดัและ 

ค่าน�า้หนกัในแต่ละมติข้ึินอยูก่บัวัตถปุระสงค์การด�าเนนิงาน  

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์การมหาชนซึง่มี 

ความแตกต่างกนั ดงันัน้ตวัชีว้ดัของแต่ละองค์การมหาชน 

จึงก�าหนดตามลักษณะเฉพาะขององค์การ

มหาชนแต่ละแห่ง และมีตัวช้ีวัดร่วมเพียง 1 ตัวที่

ใช้ประเมินผลองค์การมหาชนทุกแห่ง ตามกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน  

(ภาพที่ 2.1 - 7)

2. แนวทางการก�าหนดตัวชี้วัดขององค์การ 

มหาชน สามารถแบ่งตามระยะเวลาทีด่�าเนนิการขององค์การ 

มหาชน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม รายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 องค์การมหาชนที่มีการจัดท�า

ค�ารับรองการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(จ�านวน 22 แห่ง)

(1) ให้ตัวชี้วัดเน้นการวัดผลลัพธ์มากกว่า

ผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ไม่สามารถวัดผลงานได้อย่าง

เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้องค์การ 

มหาชนวางแผนการท�างาน และทยอยแบ่งวดัความส�าเรจ็ 

จากความคืบหน้าของผลการปฏิบัติการเป็นรายปี

1 คณะรฐัมนตรีในการประชมุเมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2547 มมีตเิหน็ชอบการพฒันาการด�าเนนิงานและการประเมนิผลองค์การมหาชนตาม 
พระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยก�าหนดเป็นหลกัการให้องค์การมหาชนทุกแห่งท่ีได้รบัการจดัตัง้และด�าเนนิการครบ 1 ปี  
ต้องจดัท�าแผนยทุธศาสตร์เสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละลงนามในค�ารบัรองการปฏบิตังิานระหว่างรฐัมนตรกีบัประธานคณะกรรมการ และ
ระหว่างประธานคณะกรรมการกบัผูอ้�านวยการ และให้ ก.พ.ร. และส�านกังาน ก.พ.ร. ประเมนิผลงานขององค์การมหาชนตามค�ารบัรอง
การปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

84 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.1-7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มิติดาน
ประสิทธ�ผล

ของการ
ปฏิบัติงาน

มิติดาน
คุณภาพ
การใหบร�การ

• ประเมินความสำเร�จของการปฏิบัติงานใหได
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค
การจัดตั�งและอำนาจหนาที่ขององคการมหาชน
ที่กำหนดในกฎหมาย รวมทั�งพันธกิจที่องคการ
มหาชนไดรับมอบหมาย

• เนนวัดผลสำเร�จดานผลลัพธ
เช�งยุทธศาสตรมากกวาผลผลิต

น้ำหนักรอยละ A
(ไมนอยกวารอยละ 50)

• ประเมินความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในการบร�หาร
และใชงบประมาณ
รวมถึงทรัพยากรทางการเง�นอื่น

• การปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการภายใน

น้ำหนักรอยละ C
(ไมนอยกวารอยละ 10)

• ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของผูรับบร�การและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

  น้ำหนักรอยละ B
  (ไมนอยกวารอยละ 10)

มิติดาน
ประสิทธ�ภาพ

ของการ
ปฏิบัติงาน

มิติดาน
การกำกับ
ดูแลกิจการ 
และพัฒนา
องคการ

• ประเมินความสามารถ
ในการบร�หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการกำกับดูแล
ตนเองที่ดี

• ตัวช�้วัด "ระดับการพัฒนา
ดานการกำกับดูแลกิจการ"
(น้ำหนักรอยละ 20)

• ตัวช�้วัดเลือก "เสนอตัวช�้วัดและว�ธีการ
ดานการเร�ยนรูและพัฒนาองคกร"

น้ำหนักรอยละ 20 + D

หมายเหตุ

1. A B C และ D หมายถึง น้ำหนักที่เกิดจากการเจรจาระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลองคกรมหาชน ประจำปงบประมาณ   

พ.ศ. 2554 และประธานกรรมการองคการมหาชน

2. ก.พ.ร. กำหนดน้ำหนักของมิติที่ 1 ใหมีมากที่สุด (ไมนอยกวารอยละ 50) และน้ำหนักของมิติที่ 1 และมิติที่ 3 รวมกันมีมากกวามิติอื่น เนื่องจาก 

ตองการมุงเนนที่ประสิทธ�ผลและประสิทธ�ภาพขององคการมหาชนเปนหลัก

กลุ ่มที่ 2 องค์การมหาชนที่เริ่มจัดท�า 

ค�ารับรองการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เป็นปีแรก (จ�านวน 7 แห่ง)

(1) เน่ืองจากองค์การมหาชนในกลุ่มนี้  

เพิง่จดัตัง้ในปี พ.ศ. 2551 - 2552 ยงัไม่สามารถประเมนิ

ผลลพัธ์ของการบรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ให้เหน็

เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน การประเมินผลองค์การมหาชน

กลุ่มนี้ จึงเริ่มจาก การวางแผนการท�างาน และก�าหนด

ตัวชี้วัดในลักษณะเป็นการวัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Milestone) ระยะปานกลาง (3 - 5 ปี) เพื่อทยอยแบ่ง

วัดความส�าเร็จจากความคืบหน้าของผลการปฏิบัติงาน

เป็นรายปี
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ภาพที่ 2.1-8 ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

สรุปผลการประเมินขององคการมหาชน ป 2554 เทียบกับป 2553 และป 2552

ป 2552

21

4.9022

3.2486

4.1456

0.4471

ผลคะแนน

จำนวนองคการมหาชน

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ป 2553

22

4.8660

3.6066

4.3581

0.4066

ป 2554

29

4.9736

3.5874

4.3926

0.3090
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3.	 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน	จาก
การประเมนิองค์การมหาชน จ�านวน 29 แห่ง ในภาพรวม 

พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

โดยเฉพาะมิติด ้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  

(มิติที่ 1) ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์ ผลส�าเร็จ หรือ 

ความสามารถขององค์การมหาชนในการบรรลวุตัถปุระสงค์ 

การด�าเนินงานตามที่ได้ก�าหนดไว้ และบรรลุพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ขององค์การมหาชน

เมือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิกบัปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 (ภาพที่ 2.1 - 8) พบว่า 

คะแนนสูงสุดเพิ่มขึ้น คะแนนต�่าสุดลดลง ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานน้อยลงกว่าเดิม องค์การมหาชนส่วนใหญ่ 

เน้นการก�าหนดตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ในเชิงการวัดคุณภาพ 

คอื เน้นการวัดทีผ่ลลัพธ์ และมกีารก�าหนดค่าเป้าหมาย

ที่มีความท้าทายมากขึ้น
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4. สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. 2554 เป็นผลคะแนนขององค์การ

มหาชนจ�านวน 29 แห่ง จ�าแนกตามมิติที่ประเมิน2 (ตารางที่ 2.1-5)

ตารางที่ 2.1-5 ผลการประเมินรายมิติขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ค่าคะแนนตามมิติต่าง ๆ คะแนน 
เฉลี่ย

คะแนน 
สูงสุด

คะแนน 
ต�่าสุด

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4.5637 5.0000 3.5220

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.9921 5.0000 2.1600

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4.4113 5.0000 2.6000

มิติที่ 4 ด้านการก�ากับดูแลและการพัฒนาองค์การ 4.1151 5.0000 2.5934

ค่าคะแนนรวมทุกมิติ 4.3926 4.9736 3.5874

2.1.3 ผลการประเมินจ�าแนกตามรายตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

1. มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล

1.1 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม 

(ตัวชี้วัดบังคับของส่วนราชการ)

1.1.1 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

ปฏิบัติราชการของกระทรวง

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 

ถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

5.0000 1

4.5000 - 4.9999 7

3.0000 แต่ไม่ถึง 4.5000 9

ไม่เกิน 3.0000 2

รวม 19

2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเจรจาข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการเจรจา 
ข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้เจรจาความเหมาะสมของ 
ค่าเป้าหมายความส�าเร็จตามตัวชี้วัด น�า้หนัก และเกณฑ์การให้คะแนน โดยค�านึงถึงภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน ประกอบกับ องค์การมหาชนแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งท่ีแตกต่างกัน จึงส่งผลให้การก�าหนดค่าเป้าหมายความส�าเร็จตาม 
ตัวชี้วัด น�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงประเภทของตัวชี้วัดในแต่ละองค์การมหาชนมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัด
ขององค์การมหาชนทีจ่ดัตัง้ใหม่จะเน้นตวัชีว้ดัประเภทปัจจยัน�าเข้าหรอืกระบวนการ ในขณะทีต่วัชีว้ดัขององค์การมหาชนทีม่พีฒันาการ
ต่อเนือ่ง จะเน้นตวัชีว้ดัประเภทผลผลติและผลลพัธ์ ดงันัน้ การก�าหนดตวัชีว้ดัขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง จงึมลีกัษณะเป็นการเฉพาะ 
ไม่สามารถน�าผลการประเมินไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบกับองค์การมหาชนอื่น ๆ ได้โดยตรง
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง ส่วนใหญ่มีผล 

การประเมินอยู่ในระดับคะแนน ตั้งแต่ 3.0000 - 4.5000 คะแนน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงระดับดีถึงดีมาก 

แสดงว่าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้ร่วมกันรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.2 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

ปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 

ถ่วงน�า้หนักในการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

5.0000 13

4.5000 - 4.9999 9

3.0000 แต่ไม่ถึง 4.5000 5

ไม่เกิน 3.0000 0

รวม 27

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับของกลุ่มภารกิจ ส่วนใหญ่มีผล 

การประเมินอยู่ในระดับคะแนน 5.0000 คะแนน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงระดับดีมาก แสดงว่าส่วนราชการ

ในสงักดักลุม่ภารกจิได้ร่วมกนัรบัผดิชอบในการปฏิบัตงิานให้บรรลุตามแผนปฏิบัตริาชการสูงกว่าเป้าหมายทีก่�าหนด

ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.3 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 

ถ่วงน�า้หนักในการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการของ 

ส่วนราชการระดับกรม

5.0000 17

4.5000 - 4.9999 54

3.0000 แต่ไม่ถึง 4.5000 41

ไม่เกิน 3.0000 -

รวม 112

* ไม่นับรวม ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงต่ำงประเทศ และส่วนรำชกำรในกระทรวงน�ำร่อง

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับของส่วนราชการ

ระดับกรม ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน ตั้งแต่ 4.5000 - 4.9999 คะแนน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน 

อยู่ในช่วงระดับดมีาก แสดงว่าส่วนราชการในระดบักรมรบัผดิชอบในการปฏิบัตงิานให้บรรลุตามแผนปฏิบัตริาชการ 

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

88 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.2 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ�านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต�่ากว่า

เกณฑ์ จปฐ. (23,000 บาท) (ตัวชี้วัดบังคับของจังหวัด)

1) เป้าหมาย :

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

จ�านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 122,052 85,933

จ�านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย  

ที่ผ่านเกณฑ์

81,535 59,436

ร้อยละที่ลดลงของจ�านวนครัวเรือน
ยากจนเป้าหมาย

66.80 69.17

2) ผลการด�าเนินงานของจังหวัด :

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหา

เพื่อลดจ�านวนครัวเรือนยากจนที่มี 

รายได้ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.

5.0000 45

4.5000 - 4.9999 11

3.0000 แต่ไม่ถึง 4.5000 13

ไม่เกิน 3.0000 0

รวม 69

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดที่ไม่มีครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. มี 6 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดตราด และ

จังหวัดภูเก็ต

3) ข ้อสังเกต : จ�านวนครัวเรือน

ยากจนเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดต�า่กว่า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถึงร้อยละ 25.6 กล่าวคือ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มคีรวัเรอืนยากจนเป้าหมาย  

122,052 ครัวเรอืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มเีพยีง  

85,933 ครัวเรือน แต่ครวัเรอืนยากจนทีส่ามารถยกฐานะ

ได้คิดเป็นร้อยละที่ใกล้เคียงกัน โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ลดครัวเรือนยากจนได้ร้อยละ 66.80 และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดได้ร้อยละ 69.17 

 ส�าหรบัแนวทางการปฏบิตั ิจังหวดั

ได้มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 50 ของจ�านวน

ครวัเรอืนยากจนทีม่รีายได้ต�า่กว่าเกณฑ์ จปฐ.) ลงไปใน

ระดบัอ�าเภอ เพือ่ให้หน่วยงานในระดบัพืน้ทีก่�าหนดกลุม่

เป้าหมาย และจัดท�าแผนปฏิบตักิารเพือ่ยกระดบัรายได้ 

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงท�าให้จังหวัดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65)  

สามารถลดจ�านวนครวัเรอืนยากจนเป้าหมายได้มากกว่า

ร้อยละ 50
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1.3 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตัวชี้วัดบังคับของจังหวัด)

1) ผลการด�าเนินงานของจังหวัด :

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

5.0000 9

4.5000 - 4.9999 20

3.0000 แต่ไม่ถึง 4.5000 38

ไม่เกิน 3.0000 8

รวม 75

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนนเช่นเดียวกบัปีทีผ่่าน ๆ  มา ดงันัน้ 

จงัหวดัจงึสามารถด�าเนนิการได้ดขีึน้ โดยผลคะแนนเฉลีย่ของ 

ตัวชี้วัดนี้มีค่าดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 

พ.ศ. 2553 มาโดยล�าดบั โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ผลการด�าเนินงานของ

จังหวัดมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.8082, 3.9657 และ 

4.0052 ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบางจังหวัด

ได้ปฏบิตัติามแนวทางทีส่�านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ก�าหนด คือ การจัด

ท�าแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง ตามแนวนโยบาย  

5 รั้ว 9 โครงการหลัก แต่เกณฑ์การประเมินผลตาม 

ตวัชีว้ดันีม้ปีระเดน็ทีต้่องด�าเนนิการเพิม่เตมิ นอกเหนอืจาก 

แนวทางการปฏิบตักิารตามงานประจ�า เช่น การก�าหนด 

ตวัช้ีวัดและค่าเป้าหมายทีชั่ดเจนให้ครบ ทัง้ด้านการบ�าบดั  

การป้องกัน การปราบปราม และการบริหารจัดการ  

จึงส่งผลให้ค่าคะแนนบางจังหวัดต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

2) ผลการส�ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการด�าเนนิงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ร้อยละของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

จ�านวนจังหวัด ร้อยละ

ร้อยละ 75.00 ขึ้นไป 14 20.00

ร้อยละ 50.00

แต่ไม่เกินร้อยละ 75.00

36 51.42

ร้อยละ 25.00

แต่ไม่เกินร้อยละ 50.00

17 24.29

น้อยกว่าร้อยละ 25.00 3 4.29

หมายเหตุ : มี 5 จังหวัดที่ไม่มีการส�ารวจความพึงพอใจ
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ในเกณฑ์การให้คะแนนในขั้นตอนที่ 5 

ก�าหนดว่า ผลส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

จังหวัดไม่ต�่ากว่าผลส�ารวจความพึงพอใจฯ ในภาพรวม 

ของประเทศที่จัดท�าโดยส�านักงาน ป.ป.ส. ส�าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการส�ารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนในภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับมาก

ถึงมากที่สุด ร้อยละ 25.4 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า 67 จังหวัด 

มีผลการส�ารวจความพึงพอใจสูงกว่าร้อยละ 25 

2. มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (ตัวชี้วัดภาคบังคับทั้งส่วนราชการและจังหวัด)

2.1 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต* 

ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ * จ�านวนจังหวัด

4.0000 คะแนนขึ้นไป 82 36

3.0000 คะแนน 

แต่ไม่เกิน 4.0000 คะแนน

18 25

2.0000 คะแนน 

แต่ไม่เกิน 3.0000 คะแนน

6 8

น้อยกว่า 2.0000 คะแนน 6 6

รวม 112 75

* ไม่นับรวม ส�ำนักรำชเลขำธิกำร และส่วนรำชกำรในกระทรวงน�ำร่อง

ส่วนราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มี 112 ส่วน

ราชการ ที่ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยรวมอยู ่ที่ 4.2115 ซึ่งสูงกว่าในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.8556 

แสดงว่าส่วนราชการได้มกีารด�าเนนิการก�าหนดนโยบาย

และวิธีการน�านโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตไปสู ่การปฏิบัติได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ  

มีการวางแผนปฏิบัติงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติฯ  

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราบการทจุรติ รวมทัง้ท�าให้ 

เกดิความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในการบรูณาการวิเคราะห์ 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการทจุรติคอรปัชนัได้ดีขึ้น

จังหวัด

ผลการด�าเนินงานของจังหวัด มี 4 จังหวัด

ที่ได้คะแนนเต็ม 5.0000 และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.7416 โดยมี 6 จังหวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 2.0000 

คะแนน อย่างไรก็ตาม คะแนนเฉลี่ยมีค ่าสูงกว่า 

ปีที่ผ่านมา (อยู่ที่ระดับ 3.4799 คะแนน) เนื่องจาก

ตัวช้ีวัดน้ีด�าเนินการต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา ดังนั้น  

หากจังหวัดใดที่มอบหมายผู้ที่ได้ด�าเนินการในปีก่อน

เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจะช่วยให้เข้าใจแนวทาง และ

วิธีการด�าเนินการเป็นอย่างดี ส่งผลให้ค่าคะแนน 

อยู่ในระดับที่สูง และจะเห็นว่ามี 36 จังหวัดที่ท�าได้

มากกว่า 4.0000 คะแนน
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2.2 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�ารวจความพงึพอใจ 

ของผู้รับบริการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งสิ้น 185 หน่วยงาน จ�าแนกเป็นส่วนราชการ 110 ส่วนราชการ 

และจังหวัด 75 จังหวัด สรุปได้ ดังนี้

หน่วยงาน จ�านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด

ส่วนราชการ* 110 83.40 94.67 70.11

จังหวัด 75 82.33 89.06 77.60

* มี 32 ส่วนรำชกำรท่ีไม่มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ

3) ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้วิเคราะห์และคัดเลือกงานบริการ โดยมี 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก ได้แก่ เป็นงานบรกิารทีเ่ป็นภารกจิหลักของส่วนราชการ เป็นงานบรกิารทีม่ผีูม้าใช้บรกิาร

จ�านวนมากมีผลกระทบต่อประชาชนสูง จ�านวนไม่เกิน 3 งานบริการ ผลการส�ารวจในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 

83.40 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 83.42) ค่าสูงสุดและต�่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 94.67 และ 70.11 ตามล�าดับ โดยมี 

จ�านวนส่วนราชการจ�าแนกตามระดับร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับร้อยละของคะแนน
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

จ�านวนส่วนราชการ ร้อยละ

ตั้งแต่ 85.00 ขึ้นไป 41 37.27

80.00 - 84.99 51 46.36

75.00 - 79.99 16 14.55

70.00 - 74.99 2 1.82

65.00 - 69.99 0 0.00
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ภาพที่ 2.1-9 ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของสวนราชการและจังหวัด
 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554

ป 2551

ป 2552

ป 2553

ป 2554

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบร�การของสวนราชการ และจังหวัด
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554

83.40 83.44 83.42 83.40

82.40

83.19 83.05 82.33

 สวนราชการ จังหวัด

90.00

85.00

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

4) ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของจังหวัด

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก.พ.ร. 
ก�าหนดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
5 งานบรกิาร ได้แก่ งานบรกิารบัตรประจ�าตวัประชาชน
และทะเบียนราษฎร (ที่ว่าการอ�าเภอ) งานจดทะเบียน
สทิธิและนิติกรรม (ส�านกังานทีด่นิจงัหวดัและส�านกังาน
ที่ดินสาขา) งานบริการผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลศูนย์  
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชมุชนในสงักดัส�านกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) งานบริการจัดหางาน 
(ส�านักงานจัดหางานจังหวัด) และการถ่ายทอดความรู ้

และการให้บริการทางการเกษตร (ส�านักงานเกษตร
จังหวัด และส�านักงานเกษตรอ�าเภอ) เช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเป็นงานบริการที่
ประชาชนรับบริการเป็นจ�านวนมาก ผลการส�ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัดในภาพรวม
มีค่าเฉล่ียที่ร้อยละ 82.33 ต�่ากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  
(ร้อยละ 83.05) ค่าสูงสุดและต�่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 89.06 
และ 77.60 ตามล�าดับ โดยมีจ�านวนจังหวัดจ�าแนกตาม
ระดับร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับร้อยละของคะแนน
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

จ�านวนจังหวัด ร้อยละ

ตั้งแต่ 85.00 ขึ้นไป 9 12.00

80.00 - 84.99 56 74.67

75.00 - 79.99 10 13.33

70.00 - 74.99 0 0.00

65.00 - 69.99 0 0.00

5) ภาพรวมสรปุผลการส�ารวจความพึงพอใจในคณุภาพการให้บรกิารของส่วนราชการและจงัหวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554

 จากผลการส�ารวจตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 พบว่า ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมาก (อยู่ในช่วงร้อยละ 83.40 - 83.44) ขณะที่
ผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัดถึงแม้จะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ยังมีช่วงความต่างที่มากกว่า
ส่วนราชการ (อยู่ในช่วงร้อยละ 82.33 - 83.19) (ภาพที่ 2.1-9)
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 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 

พ.ศ. 2554 นั้น เป็นการส�ารวจใน 5 งานบริการเดียวกัน 

ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

มีการส�ารวจ 5 งานบริการเช่นกัน แต่มีความแตกต่าง

กันบ้าง 5 งานบริการนั้น ได้แก่ งานบริการบัตรประจ�า

ตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร (ที่ว่าการอ�าเภอ) งาน

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ส�านักงานที่ดินจังหวัด

และส�านักงานที่ดินสาขา) งานต่อทะเบียนและช�าระ

ภาษีประจ�าปี (ส�านกังานขนส่งจงัหวดั) งานบรกิารผูป่้วย

นอก (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล

ชมุชนในสงักดัส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ) และ

งานขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 

(ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด)

2.3 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของการ

พัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน

การพัฒนาศูนย ์บริการร ่ วมและ

เคาน์เตอร ์บริการประชาชนนับว ่ามีความส�าคัญ

ต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน เนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบันท�าให้ความคาดหวังและ

ความต้องการของประชาชนต่อการรับบริการจาก 

ภาครัฐเปล่ียนแปลงไปด้วย ดังนั้น รัฐจึงจ�าเป็นต้อง

เร่งพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชนเป็น

รูปแบบการให้บริการที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการของรัฐให้สามารถอ�านวยความ

สะดวก ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง

ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยในระยะต่อไปต้องยกระดับการให้บริการของ 

ศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชนด้วย

การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้น

ส�าหรับส่วนราชการ ตัวชี้วัดนี้ก�าหนดเป็น 

ตัวช้ีวัดระดับกระทรวงเท่าน้ัน ส่วนในระดับจังหวัด 

ก�าหนดให้จังหวัดสามารถเลือกด�าเนินการในส่วนของ

ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชนได้ 

ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน ส่วนราชการ * จังหวัด

4.5000 คะแนนขึ้นไป 15 29

3.000 คะแนน  

แต่ไม่เกิน 4.5000 คะแนน

2 26

ไม่เกิน 3.0000 คะแนน 0 20

รวม 17 75

* กระทรวงกลำโหมและกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไม่มีกำรประเมินผลตำมตัวช้ีวัดนี้

ส่วนราชการ

ศนูย์บรกิารร่วมกระทรวง มค่ีาคะแนนเฉลีย่

อยู่ที่ 4.6022 และค่าคะแนนต�า่สุดที่ 3.7895 โดยส่วน

ใหญ่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเป็นหน่วยงานที่ร่วมให้

บริการของหน่วยงานภายใต้สังกัดเดียวกันและมีความ

พร้อมในเร่ืองของทรัพยากร / งบประมาณที่น�ามาใช้ 

ด�าเนินการ มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 

หน่วยงานท�าให้การพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวง 

มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปได้รวดเร็ว 

จังหวัด

การพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์

บริการประชาชนของจังหวัดค่อนข้างประสบปัญหา

ในการด�าเนินงานมากกว่าการพัฒนาระดับกระทรวง 

ปัจจัยหลัก ๆ  ที่พบก็คือ การพัฒนานั้นขาดความ

ต่อเนื่องในการด�าเนินงาน มีการเปลี่ยนแปลงตัว

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบบ่อย ขาดงบประมาณในการ

สนบัสนนุ และบางทีศ่นูย์บรกิารร่วมจะตัง้อยู่ในทีว่่าการ

อ�าเภอ ซึ่งมีการให้บริการที่ใกล้เคียงกับงานบริการใน 
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ศูนย์บรกิารร่วม ดงันัน้ จงึท�าให้มผีูร้บับรกิารค่อนข้างน้อย  

นอกจากนี้ การให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมบางงาน

บริการเป็นเพียงการรับเรื่อง - ส่งต่อ ไม่สามารถให้

บรกิารได้อย่างเบด็เสรจ็ จงึท�าให้ผูร้บับรกิารมกัไปขอรบั

บรกิารจากหน่วยงานที่ให้บรกิารนัน้โดยตรง ซึง่สามารถ

ด�าเนินการได้แล้วเสร็จ ณ จุดเดียว แต่อย่างไรก็ตาม 

บางจังหวัดมีการจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า และมีการเปิดให้

บรกิารนอกเวลาราชการ รวมทัง้วนัหยดุราชการ จงึท�าให้ 

มีผู้รับบริการจ�านวนมากกว่าศูนย์บริการร่วมทั่วไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 มีการปรับเปล่ียนเกณฑ์การให้คะแนน  

โดยเป็นการเพิ่มนวัตกรรมของการให้บริการของ 

ศูนย์บริการร่วม คือ การมีแบบฟอร์มร่วม ที่สามารถ

ใช้ร่วมกันในงานบริการ มากกว่า 1 งานบริการ และ

การมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

เพื่อบริการประชาชนได้ ซึ่งหลายจังหวัดมีความสับสน

ในนิยาม และแนวทางการด�าเนินการ จึงเป็นประเด็น 

ที่ถูกปรับลดคะแนนเป็นส่วนใหญ่

3. มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดภาคบังคับทั้งส่วนราชการและจังหวัด)

3.1 ตวัชีว้ดั : ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร

ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ * จ�านวนจังหวัด

4.0000 คะแนนขึ้นไป 92 65

3.000 คะแนน  

แต่ไม่เกิน 4.0000 คะแนน

17 10

ไม่เกิน 3.0000 คะแนน 3 0

รวม 112 75

* กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร ไม่มีกำรประเมินผลตำมตัวช้ีวัดนี้

ส่วนราชการ

ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการมีผล

คะแนนเฉลี่ยคือ 4.4732 แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการ

ส่วนใหญ่สามารถด�าเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลา

การให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็น 

ตวัชีว้ดัทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ส่วนราชการ 

มีความเข้าใจในการด�าเนินงานและระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ในบางส่วนราชการที่ด�าเนินการไม่

เป็นไปตามเป้าหมายหรือขาดความครบถ้วน มีปัจจัย

ที่ส�าคัญ ดังนี้

- ไม ่ได ้ติดประกาศขั้นตอนและ 

ระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานและรอบ

ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการให้ประชาชนทราบ 

- ประกาศข้ันตอนและมาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บรกิารในแต่ละกระบวนงานเป็นข้ันตอน 

และ / หรอืรอบระยะเวลาที่ไม่ได้ปรบัปรงุให้เป็นปัจจุบนั

และ / หรือไม่ตรงกับขั้นตอนการให้บริการและรอบ 

ระยะเวลามาตรฐานที่รายงานเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ

เสนอขอรับการประเมินผล 

- ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู ้มาใช้

บริการไม่ชัดเจน
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จังหวัด

เนื่องจากเป ็นตัวชี้วัดที่ด�าเนินการมา

อย่างต่อเน่ืองหลายปี จึงท�าให้จังหวัดเข้าใจในราย

ละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ท�าให้จังหวัดได้คะแนนมากกว่า 4.0000 คะแนน

ขึ้นไปถึงร้อยละ 86.67 (65 จังหวัด) และในจ�านวนนี้

มี 4 จังหวัดที่ได้คะแนนเต็ม 5.0000 และ 39 จังหวัด  

ที่ได้ 4.5000 - 4.9999 คะแนน อย่างไรก็ตาม ประเด็น

ที่จังหวัดถูกปรับลดคะแนนส่วนใหญ่ ได้แก่ จังหวัด

ไม่แจ้งกระบวนงานให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ทราบภายใน

เวลาที่ก�าหนด และบางกระบวนงานจังหวัดไม่สามารถ

ให้บริการแก่ประชาชนตามเวลามาตรฐานที่ก�าหนด

ได้ครบร้อยละ 100 รวมทั้งระบบการจัดเก็บข้อมูล 

ไม่ชัดเจน เป็นต้น

3.2 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการและจังหวัด

1) เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 66.00

2 ร้อยละ 69.00

3 ร้อยละ 72.00

4 ร้อยละ 75.00

5 ร้อยละ 78.00

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ * จ�านวนจังหวัด

4.0000 คะแนนขึ้นไป 43 21

3.000 คะแนน  

แต่ไม่เกิน 4.0000 คะแนน

8 0

ไม่เกิน 3.0000 คะแนน 91 54

รวม 142 75

* กรมรำชองครักษ์ และส�ำนักงำนประกันสังคม ไม่มีกำรประเมินผลตำมตัวช้ีวัดนี้
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ส่วนราชการ

• การพจิารณาผลส�าเรจ็ของการเบกิ 

จ ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ ่ายเงิน 

งบประมาณรายจ่ายลงทนุของส่วนราชการทัง้ทีเ่บกิจ่าย 

ในส่วนกลางและส่วนภมิูภาค เป็นตวัชีว้ดัความสามารถ 

ในการเบกิจ่ายเงนิของส่วนราชการ ทัง้นี ้ไม่รวมงบประมาณ 

ทีไ่ด้รบัการจดัสรรเพิม่เตมิระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ 

ข้อมลูการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณจากระบบการบรหิาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

• การให้คะแนนพิจารณาตามความ

สามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และหากมีการ

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ�า

ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ�า) 

จะน�ายอดงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงแล้วมาเป็น

ฐานในการค�านวณ

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่

รฐับาลจ่ายเพือ่จดัหาทรพัย์สนิประเภททนุ ทัง้ทีม่ตีวัตน 

และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาล

อุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ

โดยผูร้บัไม่ต้องจ่ายคนืให้รฐับาลและผูร้บัน�าไปใช้จัดหา

ทรพัย์สนิประเภททนุ เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก

รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต�าแหน่งที่ 5 

แสดงถงึลกัษณะเศรษฐกจิทีส่�านกังบประมาณก�าหนดให้

จังหวัด

• เงินงบประมาณจังหวัด หมายถึง  

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่จังหวัดยื่นค�าขอ 

จัดต้ังต่อส�านักงบประมาณเพื่อด�าเนินการตามแผน

ปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด โดยการพิจารณา

ผลส�าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ของจังหวัด จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนของจังหวัด เป็นตัวช้ีวัดความสามารถ 

ในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุของจังหวดั 

ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม

ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 

ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิ เ ล็กทรอนิกส ์  (GFMIS) กรณีมีการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ�าไป

รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ�า) 

จะน�ายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้ว 

มาเป็นฐานในการค�านวณ

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่

รฐับาลจ่ายเพือ่จัดหาทรพัย์สินประเภททนุ ทัง้ทีม่ตีวัตน 

และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาล

อุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ 

โดยผูร้บัไม่ต้องจ่ายคนืให้รฐับาลและผูร้บัน�าไปใช้จัดหา

ทรพัย์สินประเภททนุ เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก

รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต�าแหน่งที่ 5 

แสดงถงึลักษณะเศรษฐกจิทีส่�านกังบประมาณก�าหนดให้

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่

จังหวัดได้รบัทัง้หมดเท่ากบั 6,829.94 ล้านบาท จังหวดั

เบิกจ่ายได้ 3,827.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

56.43 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีตั้งไว้ร้อยละ 

72.00 หากพิจารณารายจังหวัดพบว่า มีถึง 45 จังหวัด 

ที่ได้คะแนน 1.0000 คะแนน นั่นหมายถึง จังหวัด

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้น้อยกว่า 

ร้อยละ 66 แต่ก็มีถึง 15 จังหวัดที่สามารถเบิกจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายลงทุนได้มากกว่าร้อยละ 78.00  

(ได้ 5.0000 คะแนน)
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3.3 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม (กรณีไม่มีงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน)

1) เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 91.00

2 ร้อยละ 92.00

3 ร้อยละ 93.00

4 ร้อยละ 94.00

5 ร้อยละ 95.00

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

4.0000 คะแนนขึ้นไป 41 5

3.000 คะแนน  

แต่ไม่เกิน 4.0000 คะแนน

4 2

ไม่เกิน 3.0000 คะแนน 99 68

รวม 144 75

ส่วนราชการ

• การพิจารณาผลส�าเร็จของการ 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของส่วนราชการทั้งที ่

เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัด 

ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ 

ท้ังนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม

ระหว่างปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง 

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

• ห ากมี กา ร โ อน เปลี่ ย นแปลง 

งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ�าโอนไปรายจ่าย

ลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนโอนไปรายจ่ายประจ�า) จะน�า

ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน

ในการค�านวณ

• การ เบิกจ ่ าย เงินงบประมาณ 

รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ โดยเฉลี่ยคิดเป็น 

ร้อยละ 54.65 (เป้าหมาย ร้อยละ 72) และการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม (กรณีไม่มี 

งบประมาณรายจ่ายลงทุน) ของส่วนราชการ โดยเฉลี่ย

คิดเป็น ร้อยละ 85.85 (เป้าหมาย ร้อยละ 93) เห็นได้ว่า 

การเบิกจ ่ายเงินงบประมาณรายจ ่ายลงทุนของ 

ส่วนราชการต�่ากว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ไม่นับรวมการกันเงินเหลื่อมปีเพราะยังไม่มีการ

เบิกจ่ายเกิดข้ึน ส�าหรับการเบิกจ่ายของส่วนราชการ 

ต่าง ๆ  ส่วนใหญ่จะมีการเบิกจ่ายมากในไตรมาส 

ที่สามและไตรมาสที่สี่ ดังนั้น ส่วนราชการจะต้องมีการ

วางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ 

ผู้บริหารต้องเร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
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98 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

จังหวัด

จังหวัดได้รับงบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวมวงเงิน 12,713.08 ล้านบาท จังหวัดเบิกจ่าย

ได้ทั้งสิ้น 9,081.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.74 

หากพิจารณารายจังหวัด พบว่า 64 จังหวัดที่เบิกจ่าย

ได้น้อยกว่าร้อยละ 90 คือได้คะแนนที่ระดับ 1.0000 

คะแนน และม ี3 จังหวัดทีเ่บกิจ่ายได้มากกว่าร้อยละ 95  

คือได้คะแนน 5.0000 คะแนน

3.4 ตัวชีว้ดั: ร้อยละของอตัราการเบกิจ่ายเงนิโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ 2555 

1) เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 60.00

2 ร้อยละ 70.00

3 ร้อยละ 80.00 

4 ร้อยละ 90.00

5 ร้อยละ 100.00

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

5.0000 37 54

4.0000 - 4.9999 6 7

3.0000 แต่ไม่เกิน 4.0000 1 2

น้อยกว่า 3.0000 13 12

รวม 57 75

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 

2552 และ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้

ภายใต้พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิ

เพือ่ฟ้ืนฟแูละเสรมิสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 

2552 วงเงิน 350,000 ล้านบาท ส�าหรับโครงการลงทุน

ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระการลงทุน

ภายใต้แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ 2555 เพือ่สร้างงาน

และสร้างรายได้โดยการลงทนุในโครงการภาครฐัจะสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

การพิจารณาผลส�าเร็จของการเบิกจ่าย

เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

2555 ใช้ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของส่วนราชการ 

ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) เทียบกับวงเงินตามแผนปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ในระบบ Project Financial Monitoring 

System (PFMS)
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ส่วนราชการ

คะแนนเฉลี่ยของส่วนราชการเท่ากับ 

4.1798 ซึ่งมีเพียง 57 ส่วนราชการเท่านั้น ที่มีเงิน

โครงการลงทนุภายใต้แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 

ทั้งนี้ เงินโครงการลงทุนส่วนใหญ่จะลงในพื้นที่จังหวัด

เพื่อเป็นการกระจายและสร้างรายได้

จังหวัด

มี 54 จังหวัดที่ด�าเนินการเบิกจ่ายเงิน

โครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 และมีเพียง 3 จังหวัด

ที่เบิกจ่ายได้น้อยกว่าร้อยละ 60 

3.5 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

1) เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ร้อยละ 86.00

2 ร้อยละ 89.50

3 ร้อยละ 93.00 

4 ร้อยละ 96.50

5 ร้อยละ 100.00

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด :

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ* จ�านวนจังหวัด

5.0000 11 0

4.0000 - 4.9999 27 3

3.0000 แต่ไม่เกิน 4.0000 18 5

น้อยกว่า 3.0000 82 67

รวม 138 75

* ส�ำนักรำชเลขำธิกำรและส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงพลังงำนไม่มีกำรประเมินผลตำมตัวช้ีวัดนี้

สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด

รายการ วงเงินงบประมาณ / แผนการ
จัดสรรเงิน (ล้านบาท)

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท) ร้อยละ

เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 6,829.94 3,827.73 56.43

เบิกจ่ายงบภาพรวม 12,713.08 9,081.31 70.74

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 12,703 9,081 71.49
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100 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนราชการ

ส่วนราชการส่วนใหญ่ร้อยละ 59.42 หรือ 

82 ส่วนราชการ ที่ได้คะแนนผลการประเมินน้อยกว่า 

3.0000 แสดงว่าส่วนราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่

ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านัก

งบประมาณก�าหนด ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

อยู่ในระดับพอใช้ และส่วนราชการสามารถปรับปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ 

GFMIS ภายในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่ม

เติมระหว่างปีงบประมาณ 

จังหวัด

จังหวัดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.33 หรือ  

67 จังหวัด) ได้คะแนนน้อยกว่า 3.0000 คะแนน และ

ในจ�านวนนี้มีมากถึง 56 จังหวัดที่ได้คะแนน 1.0000 

คะแนน (เบิกจ่ายได้น้อยกว่าร้อยละ 86) โดยเบิกจ่าย

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จังหวัดบันทึกตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงบประมาณก�าหนด

ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ซึง่จงัหวดัสามารถปรบัปรงุแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ 3  

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

ทั้งนี้ ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่ที่ท�าให ้

ส่วนราชการและจังหวัดไม่สามารถด�าเนินงานตาม 

ตัวชี้วัดนี้ได้บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก 

1. บางส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณ 

ไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณเอง 

โดยจะต้องตัดโอนเงินที่ได้รับส่งต่อไปให้ส่วนราชการ

อืน่เป็นผูใ้ช้ ท�าให้ไม่สามารถควบคมุหรอืเร่งรดัการเบกิ

จ่ายได้โดยตรง 

2. บางส่วนราชการมปัีญหาการเบกิจ่าย 

ต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ปีต่อปี เช่น ได้รับ 

งบประมาณส�าหรบัก่อสร้างอาคารทีท่�าการ แต่มปัีญหา

อปุสรรคเกีย่วกบักระบวนการ ขัน้ตอนการจัดซือ้จัดจ้าง  

ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปีงบประมาณก่อนหน้า การเริม่ด�าเนนิการ 

ก่อสร้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณปัจจุบันได้ 

เน่ืองจากการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างไม่สามารถข้ามขั้น

ตอนได้

3. ส่วนราชการทีไ่ด้รบัเงนิงบประมาณ 

ล่าช้า ส่งผลให้ส่วนราชการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน

ปีงบประมาณ

4. มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การพัฒนา

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐั เป็นตวัชีวั้ดในมติทิี ่4  

ด้านการพัฒนาองค์การ ซ่ึงมุ ่งเน้นให้ส่วนราชการ 

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน  

โดยใช้กรอบการประเมินการบริหารจัดการ 7 ด้าน 

(หมวด) คือ 1) การน�าองค์การ 2) การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ 3) การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การ

จัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การด�าเนินการ  

ซึ่งมีผลการประเมินประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

จากคะแนนเต็ม 5.0000 สรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษา 

ค่าเฉลี่ยของทุกสถาบัน อยู่ที่ 4.5920 ส่วนราชการะดับ

กรม ค่าเฉล่ียของทุกกรม อยู่ที่ 4.5215 และจังหวัด  

ค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดอยู่ที่ 4.2559 (ภาพที่ 2.1-10)
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ภาพที่ 2.1-10 แสดงผลคะแนนระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

ผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา

ผลคะแนนระดับจังหวัด

ผลคะแนนระดับกรม

จำนวนหนวยงาน

3.7883

2

3

6

1

4.9850

จำนวนหนวยงาน

1.7441

11

20

42

2

5.0000

จำนวนหนวยงาน

สถาบันอุดมศึกษา

คาเฉลี่ย 4.5920

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สวนราชการระดับจังหวัด

คาเฉลี่ย 4.2559

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สวนราชการระดับกรม

คาเฉลี่ย 4.5215

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.8086

22

33

68

17

5.0000

ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

ผลการด�าเนินการของส่วนราชการ

ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดบัพืน้ฐาน ทีผ่่านมาจากปี พ.ศ. 2552 ถงึ ปี พ.ศ. 2554 

สถานะระดบัการบรหิารจดัการองค์การของส่วนราชการ

ระดับกรม จังหวัด ซึ่งเป็นผลคะแนนรวมในหมวด 1-6 

ของส่วนราชการระดับกรม 139 แห่ง และ 75 จังหวัด 

ส�าหรับผลคะแนนหมวด 7 ของส่วนราชการระดับกรม

และจังหวัด รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 12 แห่ง  

เป็นผลการด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 8 แห่ง ใช้ผลคะแนน

ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน และสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 4 แห่ง ใช้

ผลคะแนนตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับก้าวหน้า ปรากฏว่า หมวดว่าด้วยการน�า

องค์กร (หมวด 1) กรมและจังหวัดสามารถพัฒนาได้สูง

กว่าหมวดอื่น ๆ  โดยกรมและจังหวัดพัฒนาได้ในระดับ

ต�่าสุด ในหมวดว่าด้วยการวัด การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ (หมวด 4) และหมวดว่าด้วยการจัดการ

กระบวนการ (หมวด 6) ตามล�าดับ ในขณะที่หมวด 

ว่าด้วยการให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย (หมวด 3) เป็นหมวดที่สถาบันอุดมศึกษา

สามารถพัฒนาได้ดีกว่าหมวดอื่น ๆ  โดยมีหมวดว่าด้วย

การน�าองค์กร (หมวด 1) เป็นหมวดที่ควรได้รับการ

พัฒนาให้มากขึ้น (ภาพที่ 2.1-11)



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

102 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.1-11 แสดงคะแนนรายหมวดของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

9.53 9.37
9.65

8.33
8.89 9.27 9.16

คะแนนรายหมวดของกรม

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

9.44
8.66 8.91 9.03

8.67 8.32
8.92

คะแนนรายหมวดของจังหวัด

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

8.95
9.70 9.76 9.58 9.32 9.27 9.16

คะแนนรายหมวด (FL) ของสถาบันอุดมศึกษา (8 แหง)

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

8.54

9.54

7.52

9.48

8.68

6.00

8.82

คะแนนรายหมวด (PL) ของสถาบันอุดมศึกษา (4 แหง)

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

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

ภาพที่ 2.1-12 แสดงคะแนนรายหมวดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 เปรียบเทียบระหวางกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนรายหมวด (ตามเกณฑ FL)

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7

10.00

9.50

9.00

8.50

8.00

7.50

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

9.53

9.37
9.65

8.33

8.89 9.27

9.16
9.44

8.66

8.91

9.03

8.67

8.32

8.928.95

9.70 9.76 9.58

9.32
9.27

9.16

เมือ่เปรยีบเทยีบผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ของส่วนราชการระดบักรม จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา  
ปรากฏว่า หมวดทีไ่ด้คะแนนสงูสดุของกรมอยูท่ี ่หมวด  3 
(การให้ความส�าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี) 

สถาบนัอดุมศกึษาอยูท่ี ่หมวด 3 เช่นเดยีวกนั จงัหวดัอยู่
ทีห่มวด 1 (การน�าองค์การ) หมวดทีไ่ด้คะแนนต�า่สดุ ของ
กรมอยูท่ี ่หมวด 4 (การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล) สถาบนั
อดุมศกึษาอยูท่ี ่หมวด 1 (การน�าองค์การ) ส่วนจังหวดั

อยูท่ีห่มวด 6 (การจดัการกระบวนการ) (ภาพที ่2.1 - 12) 
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ภาพที่ 2.1-13 แสดงคะแนนรายหัวขอของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (FL) สถาบันอุดมศึกษา (PL)

8.33

8.75

9.63 9.46

7.94

7.01

9.13

9.84

9.00

8.35

7.56

4.44

9.51

9.55 9.51

9.24

9.64
9.67

8.73
7.93

9.39

8.53

9.31
9.22

9.71

8.19

9.75

9.65

9.56

9.95

9.63

9.54

9.08 9.56

8.66

10.00

9.35

9.53

8.56 8.76
8.73

9.08 9.02 9.04
8.79 8.55

8.85

7.79

คะแนนรายหัวขอ

1.1 การนำองคการ
1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

หมวด 1  การนำองคกร

3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการฯ
3.2 การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ

หมวด 3  การใหความสำคัญกับผูรับบร�การ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 5.1 การสรางบรรยากาศการทำงาน ความผาสุก

 และความพึงพอใจแกบุคลากรฯ
5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูนำ

หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

2.1 การวางแผนยุทธศาสตร
2.2 การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนำไปปฏิบัติ

หมวด 2  การวางแผนเช�งยุทธศาสตร

4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลฯ
4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู

หมวด 4  การวัด การว�เคราะหและการจัดการความรู

6.1 การออกแบบกระบวนการ
6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ

 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

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

ส�าหรับผลคะแนนรายหัวข ้อและ 

รายรหัสของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  

เมือ่พจิารณาแล้วพบว่า หัวข้อท่ีได้คะแนนสงูสดุ ของกรม 

อยู่ที่หัวข้อ 3.2 (การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ) 

สถาบันอุดมศึกษาอยู่ที่ หัวข้อ 6.2 (การจัดการและ 

การปรับปรุงกระบวนการ) จังหวัดอยู ่ที่หัวข้อ 1.2  

(ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม) หัวข้อที่

ได้คะแนนต�่าสุด ของกรมอยู่ที่หัวข้อ 4.2 (การจัดการ

สารสนเทศและความรู้) สถาบันอุดมศึกษาอยู่ที่หัวข้อ 

1.2 (ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม) ส่วน

จังหวัดอยู่ที่หัวข้อ 6.2 (การจัดการและการปรับปรุง

กระบวนการ) (ภาพที ่2.1-13)

จากกราฟภาพรวมการบริหารจัดการ

ของส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบัน

อุดมศึกษา พบว่า การพัฒนาองค์การอยู่ในระดับดี 

สะท้อนถงึผลการด�าเนนิการทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

ส่วนราชการส่วนใหญ่สามารถรกัษา “ระบบ” การบรหิาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี เม่ือเปรียบเทียบเป็น 

รายหมวดสามารถสะท้อนผลการด�าเนินการได้ ดังนี้

หมวด 1 การน�าองค์การ เป็นหมวดที่

ทัง้ส่วนราชการระดบักรม จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา  

สามารถด�าเนินการได้เป็นอย่างดี โดยผู้บริหารให้ความ

ส�าคัญกับการก�าหนดทิศทางองค์การและการสื่อสาร 

ถ่ายทอดทิศทางไปยังบุคลากรภายในได้อย่างทั่วถึง  

มกีารสร้างบรรยากาศและเป็นตวัอย่างทีด่ ี(Role Model) 

เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความผูกพันภายใน

องค์การได้ในระดับที่ดี ทั้งนี้ ประเด็นที่ส่วนราชการ 

ยงัให้ความส�าคญัไม่มากนกั คอื เรือ่งการก�าหนดตวัชีว้ดั

ที่ส�าคัญและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อทบทวน

ผลการด�าเนนิงาน และเรือ่งการจดัการผลกระทบทางลบ  

(ภาพที่ 2.1-14)
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ภาพที่ 2.1-14 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 1 ของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา (4 แหง)

สถาบันอุดมศึกษา (8 แหง)กรม จังหวัด

8.43

9.649.76
9.55

9.42

9.99

9.17
9.53

9.75
9.95

8.83

9.68

9.97

8.99

คะแนนหมวด 1

 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

9.22

10.00 10.00
9.63 9.88

6.50

คะแนนหมวด 1

 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

LD1 การกำหนดทิศทางองคกร LD5 นโยบายการกำกับดูแลองคกรที่ดี
LD2 การมอบอำนาจ LD6 การควบคุมภายใน
LD3 กิจกรรมการเรียนรู LD7 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ
LD4 การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ

LD1 การกำหนดทิศทางองคกร LD4 การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ
LD2 การมอบอำนาจ LD5 นโยบายการกำกับดูแลองคกรที่ดี
LD3 กิจกรรมการเรียนรู LD6 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ

8.19 8.25

8.56

9.25

8.25

คะแนนหมวด 1

 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

LD1 การกำหนดทิศทางองคกร LD4 นโยบายการกำกับองคกรที่ดี
LD2 การสรางบรรยากาศใหผูกพันรวมมือ LD5 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ
LD3 การติดตามและทบทวนผลดำเนินการ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  

เป ็นหมวดที่ส ่วนราชการระดับกรม และสถาบัน

อุดมศึกษามีระดับการบริหารจัดการอยู ่ ในระดับดี  

แต ่ ในระดับจังหวัดยังเป ็นหมวดที่ด�าเนินการได ้

ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเรื่องการจัดท�าแผน

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า แผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงใน 

สายงานหลัก เป็นประเด็นที่จังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถก�าหนดแผนและการด�าเนนิการได้อย่างชดัเจน 

ส่วนหน่ึงเพราะมีข้อจ�ากัดด้านบุคลากรที่มีการโยกย้าย 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ทั้งส่วนราชการระดับกรม จังหวัด

และสถาบันอุดมศึกษายังด�าเนินการได้ไม่ดีนัก คือ  

การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์การสู ่

หน่วยงานและระดบับคุคล การจดัท�าข้อตกลงการปฏบิตังิาน 

ยังไม ่สอดคล ้องกับเป ้าประสงค ์ เชิงยุทธศาสตร ์  

ซึ่งในระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถ

ด�าเนนิการได้ครอบคลมุไปถงึระดบับคุคล ส�าหรบัจงัหวดั

พบว่ายังขาดความชัดเจนตั้งแต่การก�าหนดแผนที ่

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจและเป้าประสงค์ของจังหวัด ซึ่งอาจต้องเน้น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดท�ากับหน่วยงาน

ที่สามารถด�าเนินการได้ดี (ภาพที่ 2.1-15)
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ภาพที่ 2.1-15 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 2 ของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา (4 แหง)กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (8 แหง)

8.91

7.61

8.69

9.39

8.39

9.36

8.38

9.71

9.56

9.25

9.61

8.56

9.87

8.91

9.50
9.75 10.00

10.00

9.29

9.88 9.44

คะแนนหมวด 2

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7

10.00

9.00

8.00

7.00

SP1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ SP5 การถายทอดตัวชี้วัด
SP2 ปจจัยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ SP6 การติดตามผลการดำเนินการ
SP3 การวางแผนกลยุทธดานการบริหาร SP7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ทรัพยากรบุคคล 
SP4 การสื่อสารยุทธศาสตรและการนำไปปฏิบัติ

SP1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ SP5 การทบทวนผลการดำเนินการ
SP2 ปจจัยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
SP3 การสื่อสารยุทธศาสตรและการนำไปปฏิบัติ
SP4 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
 และการจัดสรรทรัพยากร

10.00

9.25

10.00
9.81

8.56

คะแนนหมวด 2

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5

10.00

9.00

8.00

7.00

ภาพที่ 2.1-16 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 3 ของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา (4 แหง)กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (8 แหง)

9.70

9.17

8.55
8.91

9.47

7.15

9.93

9.59

9.70
9.50

9.91
9.85

9.21

9.78

10.00

9.13

9.88 10.00 9.88

10.00

10.00

คะแนนหมวด 3

 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

CS1 การกำหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
CS2 ชองทางและประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสาร
CS3 การจัดการขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น
CS4 การสรางเครือขาย CS5 ระดับการมีสวนรวม
CS6 การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ CS7 มาตรฐานการใหบริการ

CS1 การรับฟงความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
CS2 การจัดการขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น
CS3 การสรางเครือขาย
CS4 การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ CS5 ระดับการมีสวนรวม

8.25

7.63

6.94 6.88

7.50

คะแนนหมวด 3

 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

หมวด 3 การให้ความส�าคัญกับผู้รับ

บริการและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย พบว่า ส่วนราชการระดบั

กรม จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ให้ความส�าคัญ 

กับผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี  

โดยตระหนักถึงการจ�าแนกกลุ ่มผู ้รับบริการและผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการให้บริการได้อย่างครอบคลุม

และตอบสนองความต้องการความคาดหวัง มีการสร้าง 

ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและการส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการ

ทบทวนระบบการจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ /  

ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

ส�าหรับจังหวัด ส่วนใหญ่มีการส�ารวจความพึงพอใจ

และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม (ภาพที่ 2.1-16)



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

106 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.1-17 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 4 ของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา (4 แหง)

สถาบันอุดมศึกษา (8 แหง)กรม จังหวัด

9.53
10.00

8.80

8.27

8.39

9.88

8.37

8.90

8.65 8.64 8.81

8.30
8.77

5.84

คะแนนหมวด 4

 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

9.63 10.00

9.25

10.00 10.00

8.25

9.93

คะแนนหมวด 4

10.00 10.00

7.38

9.88 9.81

คะแนนหมวด 4

 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

IT1 ระบบฐานขอมูลตามยุทธศาสตร
IT2 ระบบฐานขอมูลสนับสนุนกบก. 
 คุณคา (กรม) / ระบบฐานขอมูล
 เพื่อพัฒนาจ. (จังหวัด)
IT3 ระบบฐานขอมูลสนับสนุนกบก.
 สนับสนุน (กรม) / ระบบฐานขอมูล 
 GPP (จังหวัด)

IT4 การเขาถึงขอมูลขาวสาร
IT5 ระบบการติดตาม เฝาระวัง 
 และเตือนภัย (Warning System)
IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูล
IT7 แผนการจัดการความรู (KM)

IT1 ระบบฐานขอมูลตามยุทธศาสตร IT4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
IT2 การวัด วิเคราะห และทบทวนผลดำเนินการ IT5 การเขาถึงขอมูลขาวสาร
IT3 การปรับปรุงและถายทอด

IT1 ระบบฐานขอมูลตามยุทธศาสตร IT5 การเขาถึงขอมูลขาวสาร
IT2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล IT6 ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย
IT3 ระบบฐานขอมูลสนับสนุนกระบวนการ  (Warning System)
 สรางคุณคาและสนับสนุน IT7 แผนการจัดการความรู (KM)
IT4 การจัดสงขอมูลให สกอ.

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ 

การจัดการความรู้ พบว่า เป็นหมวดที่ส่วนราชการ 

ระดับกรมและจังหวัดมีการด�าเนินการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าส่วนราชการเริ่มมี

ความเข้าใจถงึความส�าคญัของการบรหิารจดัการข้อมลู

สารสนเทศและการน�าไปใช้เพื่อตอบสนองต่อการ 

ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ ในขณะที่ 

สถาบันอุดมศึกษามีการด�าเนินการได้ดีในเรื่องการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบ

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต และ มีการจัดส่งข้อมูล 

ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา 

และระบบภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตให้ส�านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในระยะเวลาที่

ก�าหนด อย่างไรกต็าม ยงัมปีระเดน็ทีส่ถาบนัอดุมศกึษา

ต้องให้ความส�าคัญมากข้ึน คือ การจัดท�าระบบ

ฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ และทบทวนฐานข้อมูล 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่สร้าง

คุณค่า ทั้งนี้ ประเด็นที่ส่วนราชการโดยเฉพาะระดับ

กรมควรให้ความส�าคัญมากขึ้น คือ เรื่องการจัดการ

ความรู ้ ซ่ึงจะเป็นเครื่องมือที่สามารถน�ามาช่วยให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ให้ดียิ่งขึ้น (ภาพที่ 2.1 - 17)
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ภาพที่ 2.1-18 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 5 ของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา (4 แหง)

สถาบันอุดมศึกษา (8 แหง)กรม จังหวัด

คะแนนหมวด 5

9.13

8.13

10.00 10.00 10.00 10.00

8.25

คะแนนหมวด 5

9.25

8.75
9.00

8.19
7.88

คะแนนหมวด 5

 HRP1 HRP2 HRP3 HRP4 HRP5

10.00

9.00

8.00

7.00

8.95

9.97

9.46
9.20

7.107.81

9.76

8.88

8.39 8.37

 HR1 HR2 HR3 HR4 HR5

10.00

9.00

8.00

7.00

 HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 HR6 HR7

10.00

9.00

8.00

7.00

HR1 ระบบบริหารงานบุคคล HR5 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
HR2 แผนการสรางความผาสุก HR6 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
 และความพึงพอใจของบุคลากร HR7 แผนการสรางความกาวหนา
HR3 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
HR4 ความรู ความเขาใจในกระบวนการสอน

HR1 แผนการสรางความผาสุข และความพึงพอใจของบุคลากร
HR2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
HR3 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
HR4 ระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรม
HR5 แผนการสรางความกาวหนา

HRP1 แผนการสรางความผาสุข และความพึงพอใจของบุคลากร
HRP2 การประเมินความผูกพันของบุคลากร
HRP3 การพัฒนาบุคลากรและประเมินผล
HRP4 การสรางความกาวหนา
HRP5 การเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงใหบุคลากร

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  

เป็นหมวดทีส่่วนราชการระดบักรม และสถาบนัอดุมศกึษา 

ด�าเนินการได้ในระดับดี ส�าหรับจังหวัดอยู ่ในระดับ

ปานกลาง และแนวโน้มการด�าเนินการไม่ต่างจากป ี

ที่ผ่านมามากนัก โดยพบว่า การด�าเนินการของ 

ส่วนราชการระดับกรมยังมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง คือ 

เรื่องแผนการสร้างความก้าวหน้า อย่างไรก็ตามการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากที่องค์กร

ควรต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความผูกพัน

ในการท�างาน การสนับสนุนความรู้และทักษะต่าง ๆ   

ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผล

การด�าเนินงานสามารถบรรลุยุทธศาสตร์หรือทิศทาง

ขององค์กรได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจะช่วยก่อให้เกิด 

ภาพลักษณ์ทีด่ต่ีอองค์กรได้อกีทางหน่ึง (ภาพที ่2.1 - 18)

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เป็น

หมวดที่ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบัน

อุดมศึกษา ด�าเนินการได้ในระดับดีมาก ยกเว้นในเรื่อง

ของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน 

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาควรให ้ความส�าคัญในเรื่อง 

ดังกล่าว อย่างไรก็ตามทุกส่วนราชการควรให้ความ

ส�าคัญกับการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  

เพราะเป็นส่วนส�าคัญที่สุดของการด�าเนินการ เพื่อส่ง

มอบบริการสาธารณะที่มีคุณค่าให้กับประชาชนผู้รับ

บริการ (ภาพที่ 2.1 - 19)



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

108 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.1-19 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 6 ของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา (4 แหง)กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (8 แหง)

9.35

8.58
8.03

9.43

8.28

7.29

9.80

9.06 9.19 9.21 9.37
9.08

10.00

9.75 9.63

5.25

10.00 10.00

คะแนนหมวด 6

 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

PMP1 การออกแบบกระบวนการ
PMP2 การเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
PMP3 การกำหนดวิธีการนำกระบวนการไปปฏิบัติและบริหารจัดการกระบวนการ
PMP4 การปรับปรุงกระบวนการ

7.31 7.50
7.88

4.44

คะแนนหมวด 6

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

 PMP1 PMP2 PMP3 PMP4

PM1 การกำหนดกระบวนการสรางคุณคา PM4 การจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน
PM2 การจัดทำขอกำหนด PM5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
PM3 การออกแบบกระบวนการ
PM6 การปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน

ภาพที่ 2.1-20 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 7 ของกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา (4 แหง)กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (8 แหง)

RMP1 ระดับความรูความเขาใจในทิศทางขององคการ
RMP2 ระดับความเช่ือมั�นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกร
RMP3 ระดับความสำเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมาย
 ตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณรายจายฯ
RMP4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
RMP5 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
RMP6 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู
RMP7 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการ
RMP8 รอยละของบุคลากรที่ผานระดับของขีดสมรรถนะที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด
RMP9 ตัวชี้วัดของประสิทธิภาพกระบวนการ
RMP10 รอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานงาน

9.45

9.05

9.31

8.28

8.54

8.90
9.21 9.18

9.28

9.26

8.52

9.819.94

8.64
9.03

9.77 9.84 10.00

คะแนนหมวด 7

 RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

 RMP1 RMP2 RMP3 RMP4 RMP5 RMP6 RMP7 RMP8 RMP9 RMP10

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

7.97
8.23

9.08 8.99
8.59

9.40
8.81

8.35

9.40 9.40

คะแนนหมวด 7

RM1 ผลลัพธหมวด 1 RM4 ผลลัพธหมวด 4
RM2 ผลลัพธหมวด 2 RM5 ผลลัพธหมวด 5
RM3 ผลลัพธหมวด 3 RM6 ผลลัพธหมวด 6

หมวด 7 ผลลัพธ ์การด�าเนินการ  

ส่วนราชการระดับกรมมีผลความส�าเร็จของหมวด 6  

อยู ่ ในระดับที่สูงสุด และมีผลส�าเร็จของหมวด 5  

อยู่ในระดับต�่าสุด ในขณะที่ส่วนราชการระดับจังหวัด

มีผลความส�าเร็จของหมวด 4 สูงสุด และมีผลความ

ส�าเร็จของหมวด 1 อยู่ในระดับต�่าสุด ส�าหรับสถาบัน

อุดมศึกษา มีผลความส�าเร็จของหมวด 6 อยู่ในระดับ 

ที่สูงสุดเช่นเดียวกับกรม ในขณะที่มีผลความส�าเร็จ 

ของหมวด 2 อยู่ในระดับต�่าสุด (ภาพที่ 2.1-20)
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การผลักดันการยกระดับคุณภาพการ

บริหารจัดการผ่านตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งให้น�้าหนักถึง

ร้อยละ 20 โดยกรอบการประเมินองค์การที่น�ามาใช้

จะครอบคลุมทุกด้าน ท�าให้ส่วนราชการและผู้บริหาร 

ตระหนกัและตืน่ตวัในการพฒันาองค์การมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ 

ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญของการบริหารงาน โดยเน้น 

การบรูณาการตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาองค์การ 

น�ามาผนวกเข้ากบัตวัชีว้ดันี ้รวมทัง้ส่งเสรมิให้ส่วนราชการ 

ด�าเนนิการเพือ่ท�าให้การบรหิารจดัการมรีะบบแบบแผน 

(Approach) น�าไปใช้อย่างทัว่ถงึ (Deployment) เกดิการ

เรยีนรู ้(Learning) และบรูณาการเชือ่มโยงสอดคล้องกนั  

(Integration) 

อย่างไรก็ตาม จากการด�าเนินการตรวจ 

ประเมินฯ พบปัญหาอุปสรรคบางประการ ดังนี้

1. ส่วนราชการเห็นว่าการด�าเนินการ 

ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครฐัมปีระโยชน์และส่งผลให้เกดิความยัง่ยนืต่อคณุภาพ 

ในการปฏิบัติราชการในระยะยาว แต่นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกลางมีการเปลี่ยนแปลง

และมีความไม่แน่นอน ท�าให้ผู้ปฏิบัติในทุก ๆ  ระดับ

เกิดความไม่มั่นใจและให้ความส�าคัญไม่มากเท่าที่ควร

2. ส่วนราชการต้องการการสนับสนุน

ด้านองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง พอเพียง และทั่วถึง เช่น  

การบรหิารความเสีย่ง การส�ารวจความพงึพอใจ การจัดการ 

ความรู้ การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

และการจัดการสารสนเทศ

3. ส่วนราชการมอบหมายผูร้บัผดิชอบ 

หรือทีมงานไม่เหมาะสมและมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่

หรอืเปลีย่นผูร้บัผดิชอบ รวมทัง้ไม่มรีะบบการถ่ายทอด

หรอืถ่ายโอนงานทีด่เีพยีงพอ ท�าให้ต้องเริม่ต้นใหม่หรอื

ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน

4. ส ่วนราชการยังมีป ัญหาในการ 

บรูณาการการท�างานกบัหน่วยงานภายนอกส่วนราชการ 

และหน่วยงานภายในส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการ 

บูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ของแต่ละหมวดตามเกณฑ์ PMQA ส่งผลให้เกิดการ

ท�างานทีไ่ม่สอดคล้องกนั ท�างานซ�า้ซ้อน และมกีารจัดท�า 

เอกสารที่ไม่จ�าเป็นเกิดขึ้นจ�านวนมาก

5. ส่วนราชการยังขาดความต่อเนื่อง

ในการด�าเนินงาน หมวดใดที่ส่วนราชการได้ด�าเนินการ

ไปแล้วในปีก่อน ๆ  จะให้ความส�าคญัน้อยลงหรอืไม่น�าไป

สู่การพัฒนาต่อยอด

ทั้งนี้ จากการที่ผู้ตรวจประเมินตัวชี้วัด 

ได้เข้าประเมินผล ซึ่งได้เข้าไปในกรม และมีโอกาส 

สอบทานเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ รวมถงึได้แลกเปลีย่น 

ความคดิเหน็กบัผูแ้ทนของหน่วยงาน สามารถประมวล 

ข้อสงัเกตข้อเสนอแนะ เพือ่น�าไปประกอบในการพจิารณา 

ก�าหนดแนวทางที่เหมาะสม ดังนี้

1. ควรสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู ้ม ี

ส่วนเกีย่วข้องทกุฝ่ายในการน�าเกณฑ์คณุภาพการบรหิาร 

จัดการภาครัฐมาใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. ควรพฒันา ปรบัปรงุเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ

น�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย และ

สอดคล้องกับบริบทของภาคราชการ ในกรณีที่มีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ควรน�าไปทดลองใช้กับ

หน่วยงานน�าร่องก่อนการน�าไปแจ้งให้ส่วนราชการใน

วงกว้างน�าไปปฏิบัติ

3. ควรมกีารวิจัยและผลักดนัให้มกีารน�า 

แนวทางไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรใน

องค์กรสามารถด�าเนินการตามแนวทางหรือระเบียบ

ปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้มีการ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารจัดการ

ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง

4. ควรมกีารหารอืร่วมกนัเพือ่บูรณาการ 

การท�างานให้สอดคล้อง เชือ่มโยง สนบัสนนุซึง่กนัและกนั 

ของหน่วยงานกลาง อาท ิส�านกังาน ก.พ.ร. กรมบญัชีกลาง  

ส�านักงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้การด�าเนินงาน 

ของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด
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ภาพที่ 2.2-1 รอยละของประชาชน ขาราชการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จำแนกตามความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบราชการ
 และตามปงบประมาณ
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ป 2553

ป 2554
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 รวม ประชาชน ขาราชการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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5. ควรส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษา 

ในการพัฒนาองค์กรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐเป็นอย่างดี นอกจากนี้ต้อง

สามารถสื่อสาร แนะน�าให้ส่วนราชการน�าเครื่องมือ

การบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเป็น 

รูปธรรมและเหมาะสม

6. ควรสร้างแหล่งรวบรวมองค์ความรู้

ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

เช่น ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการ ข้อมูล 

ส�าหรบัการเปรยีบเทยีบ ตวัอย่างวธิดี�าเนนิงานของหน่วยงาน 

ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่าง ๆ  ท�าเนียบผู้เชี่ยวชาญใน 

ด้านต่าง ๆ  และระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานกลาง 

ที่สอดคล้องกับการด�าเนินงานตามเกณฑ์ฯ เป็นต้น

2.2 ความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม

จากการส�ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการ 

พัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 ใน 4  

ประเดน็หลกั คอื การตอบสนองทนัต่อการเปลีย่นแปลง  

การมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  การพฒันาขดีสมรรถนะ 

ขององค์การ และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล พบว่าประชาชน ข้าราชการ และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา

ระบบราชการในระดับสูงพอสมควร โดยมีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 79.8 ทั้งนี้ ข้าราชการมีความพึงพอใจสูงสุด 

คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมาได้แก่ ผู ้มีส ่วนได ้

ส่วนเสียและประชาชนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85.4 และ  

70.7 ตามล�าดับ

เมือ่ประเมนิโดยเปรยีบเทยีบระหว่างปี พ.ศ. 2552  

กบัปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 พบว่า กลุ่มข้าราชการ

มีความพึงพอใจสูงขึ้น โดยมีคะแนนร้อยละ 81.7 83.0 

และ 88.6 ในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 

ตามล�าดับ

ส่วนกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย และกลุ่มประชาชน

มีความพึงพอใจลดลงเล็กน้อย โดยกลุ่มผู ้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียมีคะแนนร้อยละ 84.6 87.6 และ 85.4 ในปี  

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ตามล�าดับ  

ในขณะที่กลุ่มประชาชนมีคะแนนร้อยละ 79.1 76.9  

และ 70.7 ในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 

ตามล�าดับ (ภาพที่ 2.2-1)
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เมื่อพิจารณาถึงระดับคะแนนความพึงพอใจ  

จากคะแนนเฉล่ียตามหลกัเกณฑ์การให้คะแนน ซึง่ก�าหนด 

ช่วง 4.21 - 5.00 เป็นคะแนนพอใจมากทีส่ดุ ช่วง 3.41 - 4.20  

เป็นคะแนนพอใจมาก ช่วง 2.61 - 3.40 เป็นคะแนนพอใจ 

ปานกลาง ช่วง 1.81 - 2.60 เป็นคะแนนพอใจน้อย 

และช่วง 1.00 - 1.80 เป็นคะแนนพอใจน้อยที่สุด โดย

เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2552 กับปี พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2554 พบว่า กลุ่มประชาชนและข้าราชการ 

มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงขึ้นมากกว่า 2 ป ี

ที่ผ่านมา โดยในกลุ่มประชาชนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 

3.49 ในปี พ.ศ. 2554 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3.31 

และ 3.29 ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ตามล�าดับ  

ส ่วนกลุ ่มข้าราชการมีคะแนนเฉล่ียร ้อยละ 3.62  

ในปี 2554 และคะแนนเฉล่ียร้อยละ 3.46 และ 3.48  

ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ตามล�าดับ ส�าหรับ

กลุ ่มผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียนั้น มีคะแนนเฉล่ียในปี  

พ.ศ. 2554 ต�่ากว่า 2 ปีที่ผ่านมา (ตาราง 2.2-1)

ตารางที่ 2.2-1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ ของประชาชน ข้าราชการ 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554

กลุ่มเป้าหมาย
คะแนนเฉลี่ย

2552 2553 2554

ประชาชน 3.31 3.29 3.49

ข้าราชการ 3.46 3.48 3.62

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.55 3.58 3.54

รวมเฉลี่ย 3.44 3.45 3.55

จากข้อมลูการส�ารวจทีพ่บว่า ประชาชนเคยรบัรู้

ข้อมลูข่าวสารการพฒันาระบบราชการไม่มากเท่าทีค่วร 

(ร้อยละ 73.8) เม่ือเทียบกับข้าราชการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (ร้อยละ 95.4 และ 96.1) ดังนั้น หากจะเพิ่ม

ร้อยละของประชาชนในการรบัรูก้ารพฒันาระบบราชการ 

ควรจะต้องสื่อถึงประชาชนเพิ่มขึ้น โดยผ่านโทรทัศน์ 

หรือหนังสือพิมพ์ ซ่ึงจากการส�ารวจพบว่า ประชาชน

รับรู้การพัฒนาระบบราชการผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมาคือการพูดคุยสนทนา 

กบับคุคลทัว่ไป และสือ่หนงัสอืพมิพ์คดิเป็นร้อยละ 32.0 

และร้อยละ 28.5 ตามล�าดับ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประชาชน 

ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อเสนอแนะ  

จากความคดิเหน็ 500 คนข้ึนไปในแต่ละกลุ่ม อยากเหน็ 

ข้าราชการให้บรกิารอย่างรวดเรว็และสภุาพ มกีารพฒันา 

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อนจะพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

และท�างานโดยมุ่งที่ประสิทธิภาพประสิทธิผล และการ

อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

112 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2.3 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย

2.3.1 การยกระดับการให้บริการและการท�างาน
ของส่วนราชการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง

และความต้องการของประชาชน

1. การพัฒนาคุณภาพการให ้บริการ
ประชาชน

1.1  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการที่เกินจ�าเป็น

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการส่งเสริม  

และสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงกระบวนการ

ท�างานโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ ตลอดจนรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้

บริการ ซึ่งได้ก�าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการเพื่อให ้การบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีเกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  

โดยส่วนราชการได้น�าไปปฏิบัติ มีการลดขั้นตอน 

การปฏบิตัริาชการท่ีเกนิความจ�าเป็น ส่งผลให้เกดิการพฒันา 

คุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและ

รวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ ส่วนราชการได้ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ 

30 - 50 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2546 และขยายผลให้ครบทุกกระบวนงานตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงในปัจจุบันส่วนราชการได้ยกระดับ 

เป้าหมายประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการภาครัฐ 

ไปสู ่การบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  

เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของประชาชน

การมอบอ�านาจ เป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ

ประสบผลส�าเร็จ โดยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

มอบอ�านาจ พ.ศ. 2550 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ด�ารง

ต�าแหน่งที่มีอ�านาจหน้าที่ทีจ่ะพงึปฏิบตัหิรอืด�าเนินการ

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งใด หรือ

มตขิองคณะรฐัมนตรีในเรือ่งใด ได้มอบอ�านาจในการสัง่  

การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ

ด�าเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 

หรอืค�าส่ังใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรีในเรือ่งนัน้ ให้แก่ 

ผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่ปฏบิตัริาชการแทน ท�าให้ส่วนราชการ 

สามารถอ�านวยความสะดวกและสนองความต้องการ

ของประชาชน เพื่อความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ น�าไปสู่การกระจาย 

อ�านาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้

อ�านาจ รวมทั้งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งต่าง ๆ  มากเกินความจ�าเป็น เป็นการยกระดับ

คุณภาพการบริการใหสู้งยิ่งขึ้น สง่ผลให้งานบริการของ

หน่วยงานภาครัฐของไทยในภาพรวมมีประสิทธิภาพ

เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยเป็นหนึ่งในยี่สิบของ 183 

ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2548 

1.2 การพฒันาศนูย์บรกิารร่วม / เคาน์เตอร์

บริการประชาชน

การพัฒนารูปแบบบริการใหม่ ให้บริการ

ได้หลากหลาย คล่องตัว รวดเร็ว เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง

ของการพฒันาระบบราชการไทยให้มกีารยกระดบัการให้

บรกิารและการท�างานเพือ่ตอบสนองความคาดหวังและ 

ความต้องการของประชาชน มกีารพฒันาศนูย์บรกิารร่วม /  

เคาน์เตอร์บริการประชาชนต้นแบบ เพื่ออ�านวยความ

สะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 

ในปี พ.ศ. 2554 ก.พ.ร. ยงัคงก�าหนดให้วดั 

“ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม หรือ

เคาน์เตอร์บรกิารประชาชน” ของส่วนราชการ เพือ่รกัษา

มาตรฐานการให้บริการ และประชาชนได้รับประโยชน์

สูงสุดจากศูนย์บริการร่วมอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีการต้ัง

ศูนย์บริการร่วม (Service Link : SL) และเคาน์เตอร์
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บริการประชาชน (Government Counter Service : 

GCS) ที่สามารถเข้าถึงประชาชนในแหล่งชุมชนมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันมีศูนย์บริการร่วม  

จ�านวน 100 แห่ง และเคาน์เตอร์บรกิารประชาชน 19 แห่ง  

รวม 119 แห่ง (ตารางที่ 2.3-1) และเพื่อให้ทราบถึง 

ผลการด�าเนินงานของการให้บริการในรูปแบบศูนย์

บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชนที่ได้มีการ

จัดตั้งขึ้น ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ด�าเนินการติดตาม

ประเมินผลการให้บริการของศูนย์บริการร่วมและ

เคาน์เตอร์บรกิารประชาชน เพือ่ให้การรบัรองมาตรฐาน

ศูนย ์บริการร ่วมและเคาน์เตอร ์บริการประชาชน  

พร้อมกับจัดให้มีการมอบรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการ

ร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชนที่ด�าเนินงาน 

ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ 

และแรงจูงใจแก่ส่วนราชการในการพัฒนางานบริการ 

ให้ดียิ่งขึ้น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 อีกด้วย 

ตารางที่ 2.3-1 ศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน

รายการ ศูนย์บริการร่วม  
(แห่ง)

เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน (แห่ง) รวม (แห่ง)

จังหวัด 71 18 89

กระทรวง 29 1 30

รวม 100 19 119

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2554 มีศูนย์บริการร่วม 2 แห่ง 

เคาน์เตอร์บริการประชาชน 4 แห่ง ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฯ โดยเคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวง

แรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลดีเด ่น 

ประเภทรางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการประชาชน

ด้านการบรูณาการ เคาน์เตอร์บรกิารประชาชนกระทรวง

แรงงาน สาขาปิ่นเกล้า ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท

รางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการประชาชนด้านการ

บูรณาการ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดล�าปาง 

ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์

บริการประชาชนด้านการบูรณาการ และเคาน์เตอร์

บรกิารประชาชนจงัหวดันครสวรรค์ ได้รบัรางวลัชมเชย 

ประเภทรางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการประชาชน

ด้านการบริหารจัดการ 

1.3 การมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน

1) ประเภทรางวัลคุณภาพการให ้

บริการประชาชน ในการมอบรางวัลคุณภาพการให้

บริการประชาชน เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นก�าลังใจให้

กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการประชาชน (ภาพที่ 2.3-1)3 ในปี 

พ.ศ. 2554 มี 4 ประเภทรางวัล4 ประกอบด้วย

 (1) รางวัลรายกระบวนงาน เป็น

รางวัลทีพ่จิารณาจากผลการด�าเนนิการรายกระบวนงาน

ในหนึ่งหน่วยบริการ โดยเน้นกระบวนงานหลักที่ส�าคัญ

หรอืเป็นกระบวนงานหลักทีส่่งผลกระทบต่อการเพิม่ขดี

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม

3 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีประธาน ก.พ.ร. ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

4 “รางวลัคณุภาพการให้บรกิารประชาชน” ประจ�าปี พ.ศ. 2554  มรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์และแนวทางทีก่�าหนดในการขอรบัรางวลัแต่ละ
ประเภท ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th
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ภาพที่ 2.3 - 1 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 
 คณุภาพการให้บรกิารประชาชน และรางวลัมาตรฐานศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2554

 (2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน 

เป็นรางวัลที่พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการด�าเนินการ 

ในกระบวนงานนัน้ ๆ  ในทกุหน่วยบรกิาร ทัง้ในส่วนกลาง  

และส่วนภมูภิาค โดยในราชการบรหิารส่วนกลาง ให้กรม 

เป็นผู้เสนอขอรับการประเมิน

 (3) รางวัลกระบวนงานที่มีความ

เชื่อมโยงหลายส่วนราชการ เป็นรางวัลที่พิจารณา

จากกระบวนงานที่มีลักษณะการบริการที่ต้องผ่านการ

พิจารณาหลายส่วนราชการ และเป็นกระบวนงานที่มี 

ข้ันตอนการด�าเนินการผ่านการพิจารณาอย่างน้อย  

3 ส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการผู้มีอ�านาจพิจารณา

รอนุมัติเป็นผู้เสนอขอรับรางวัล

 (4) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ 

เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการด�าเนินการปรับปรุง

การให้บริการ ที่มีการน�านวัตกรรมมาใช้ เพื่ออ�านวย

ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2) ผลการด�า เนินงานการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการประชาชน 

 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชนในช่วงเวลา 9 ปี ทีผ่่านมา นบัแต่ปี พ.ศ. 2546  

ถึงปี พ.ศ. 2554 มีส่วนราชการที่มีความโดดเด่นในการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชนชนเป็นที่ประจักษ์

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลายส่วนราชการได้เสนอ

ขอรบัการประเมนิกระบวนงานที่ได้พฒันาเพือ่รับรางวัล

คุณภาพการให้บริการประชาชนเป็นประจ�า เช่น กรม

การขนส่งทางบก กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมสรรพากร กรมการกงสุล กรมศุลกากร เป็นต้น

 ทัง้นี ้มีข้อสงัเกตว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีความต่ืนตัวในการพัฒนาคุณภาพการให้

บริการประชาชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มีเทศบาล 

เข้าร่วมเสนอขอรบัการประเมินกระบวนงานที่ได้พฒันา

เพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ปีละ 

หลายแห่ง กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และ 

พ.ศ. 2554 มีจ�านวน 7, 10 และ 13 เทศบาล ตามล�าดับ

 ในปี พ.ศ. 2554 มหีน่วยงานเสนอขอรบัการ

ประเมินกระบวนงานที่ได้พัฒนาเพื่อรับรางวัลคุณภาพ

การให้บริการประชาชน จ�านวน 314 กระบวนงาน  

แยกเป็นส่วนที่กรมเสนอจ�านวน 162 กระบวนงาน  

จังหวัดเสนอ 87 กระบวนงาน สถาบันอุดมศึกษา 

เสนอ 48 กระบวนงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(เทศบาล) เสนอ 16 กระบวนงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยรวม

จากปี พ.ศ. 2553 จ�านวน 13 กระบวนงาน คิดเป็น

ร้อยละ 4.32 และมีกระบวนงานที่ได้รับรางวัลรวม 70 

กระบวนงาน แยกเป็นรางวัลดีเด่น 24 กระบวนงาน  

และรางวัลชมเชย 46 กระบวนงาน (ตารางที่ 2.3-2 

ตารางที่ 2.3-3 และตารางที่ 2.3-4)
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ตารางที่ 2.3-2 เปรียบเทียบจ�านวนหน่วยงาน และจ�านวนกระบวนงานที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ 
  ประชาชนระหว่างปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554

ส่วนราชการ

จ�านวนหน่วยงานที่เสนอ จ�านวนกระบวนงานที่เสนอ

ปี 2553 ปี 2554 ร้อยละของ
การเปลี่ยนแปลง ปี 2553 ปี 2554 ร้อยละของ

การเปลี่ยนแปลง

กรม 43 47 +9.30 141 162 +14.89

จังหวัด 43 41 -4.65 104 87 -16.35

มหาวิทยาลัย 13 13 0 44 48 +9.09

เทศบาล 10 13 +30 12 16 +33.33

องค์การมหาชน - 1 - - 1 -

รวม 109 115 +5.50 301 314 +4.32

ตารางที่ 2.3-3 จ�านวนกระบวนงานที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  
  ประจ�าปี พ.ศ. 2554 แยกตามประเภทรางวัล

ส่วนราชการ ราย 
กระบวนงาน

ภาพรวม
กระบวนงาน

กระบวนงานที่
เช่ือมโยงหลาย
ส่วนราชการ

นวัตกรรมการ
ให้บริการ รวม

กรม 64 10 4 84 162

จังหวัด 35 1 6 45 87

มหาวิทยาลัย 16 - - 32 48

เทศบาล 4 - 2 10 16

องค์การมหาชน - - - 1 1

รวม 119 11 12 172 314
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ตารางที่ 2.3-4 จ�านวนกระบวนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2554

ส่วนราชการ

ราย 
กระบวนงาน

ภาพรวม
กระบวนงาน

กระบวนงานที่
เช่ือมโยงหลาย
ส่วนราชการ

นวัตกรรมการ
ให้บริการ รวม

ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย ดีเด่น ชมเชย

กรม 3 7 2 3 - - 6 14 11 24

จังหวัด 2 1 - - - - 2 11 4 12

มหาวิทยาลัย - 2 - - - - 4 4 4 6

เทศบาล - - - - 1 - 3 4 4 4

องค์การมหาชน - - - - - - 1 - 1 -

รวม 5 10 2 3 1 - 16 33 24 46

3) พัฒนาการเพื่อรับรางวัลคุณภาพ

การให้บริการประชาชน

หน่วยงานทุกประเภทได้ตื่นตัวและ

ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน พบว่าในปี พ.ศ. 2554 มีหน่วยงานทั้ง

ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

และองค์การมหาชน เสนอขอรับรางวัลฯ จ�านวน 115 

หน่วยงาน รวมกระบวนงานท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  เสนอขอ

รับรางวัลฯ จ�านวน 314 กระบวนงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงาน 

ที่ได้รับรางวัล 43 หน่วยงาน จาก 115 หน่วยงาน และ

กระบวนงานที่ได้รบัรางวัลฯ ทกุประเภทรวมกนั จ�านวน  

70 กระบวนงาน จากจ�านวนกระบวนงานที่เสนอ  

314 กระบวนงาน และยงัพบอกีว่าในภาพรวมหน่วยงาน 

ภาครฐัมแีนวโน้มส่งสมคัรขอรบัรางวลัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  

(ตารางที่ 2.3-5) และในปี พ.ศ. 2554 มีหน่วยงาน 

ภาครัฐประเภทอื่น ๆ  ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 

(องค์การมหาชน) ส่งผลงานเสนอขอรับรางวัลและ 

ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วย

ตารางที่ 2.3-5 จ�านวนหน่วยงาน และจ�านวนกระบวนงานที่เสนอและได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ.
เสนอ รับรางวัล

หน่วยงาน กระบวนงาน หน่วยงาน กระบวนงาน

2546 50 169 19 25

2547 48 285 7 16

2548 62 250 12 21

2549 68 250 7 11
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ปี พ.ศ.
เสนอ รับรางวัล

หน่วยงาน กระบวนงาน หน่วยงาน กระบวนงาน

2550 53 133 31 46

2551 69 172 47 61

2552 61 162 45 79

2553 109 166 63 106

2554 115 314 43 70

รวม 1,901 กระบวนงาน  รวม 435 กระบวนงาน

1.4 การน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้

บริการ (e-Service)

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได ้ด�าเนินการ 

ส่งเสริมให้ส่วนราชการน�าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน

การให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาระบบ

การบรหิารจดัการและระบบการให้บรกิารของหน่วยงาน 

ภาครฐัให้มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - 

พ.ศ. 2555) ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) 

เพื่อยกระดับการให้บริการและการท�างาน เพื่อตอบ

สนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่

มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว

ผลจากการด�าเนนิการท�าให้เพิม่ช่องทาง 

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการ

ของภาครฐั รวมถงึเรือ่งร้องเรยีนต่าง ๆ  ได้สะดวกรวดเรว็ 

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาครัฐด้วยระบบ Web Services และมีการพัฒนา

บริการรูปแบบต่าง ๆ  ในการให้บริการขึ้นอีกมาก เช่น 

ศูนย์บริการร่วม 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 ซึ่งการให้บริการในลักษณะของศูนย์บริการ

ร่วม (SL) และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) 

ดังกล่าวสามารถโต้ตอบผ่านกระดานถามตอบ (Web 

Board) ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากการเปิด

มิติใหม่ ในช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ท�าให้

ประชาชนสามารถด�าเนินธุรกรรมกับส่วนราชการได้

ภายในที่เดียว (Single Point Service) โดยลดข้อจ�ากัด

ด้านสถานที ่ระยะทาง และเวลา เพิม่ความสะดวกสบาย 

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับบริการ 

ขณะนี ้ส่วนราชการต่าง ๆ  มกีารตืน่ตวั 

และให้ความส�าคญัในการพฒันาการให้บรกิารผ่านระบบ

อเิล็กทรอนกิส์ โดยมรีปูแบบการให้บรกิารทีห่ลากหลาย

และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับ

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนจากส�านักงาน 

ก.พ.ร. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 (ตารางที ่2.3 - 6)
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ตารางที่ 2.3-6 การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของส่วนราชการ (e-Service)

ปี พ.ศ. ช่ือหน่วยงาน การให้บริการ

2550

กรมการขนส่งทางบก การทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การให้บริการสืบค้นข้อมูลธุรกิจทางเว็บไซต์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

การควบคุมอาชญากรรมและการจราจร 
ด้วยระบบ e-Police

2551

กรมการขนส่งทางบก การรับช�าระภาษีรถประจ�าปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

จังหวัดนครราชสีมา 
ส�านักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา

การให้บริการออกค�าขอด้านทะเบียนรถด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินโดยการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Ramathibodi ER Tracking View)

2552

กรมการปกครอง การให้บริการด้านการทะเบียนด้วยเครื่องบริการอัตโนมัติ 
(Multi Purpose Machine : MPM)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

การให้บริการเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบสารสนเทศ

ส�านกังานปลัดกระทรวงการคลัง การบันทึกข้อมูลการเงินการคลังของ 
ส่วนราชการเข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS TOKEN KEY)

กรมศุลกากร ระบบ e-Customs ส�าหรับการน�าเข้า-ส่งออกแบบไร้เอกสาร

จังหวัดนครราชสีมา  
ส�านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา

การให้บริการอบรมความรู้การขับรถปลอดภัยเพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Training)
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ปี พ.ศ. ช่ือหน่วยงาน การให้บริการ

2553

ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

จัดท�าบัตรประจ�าตัวคนพิการ (e-card)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบ FAS และ CAD Plan

ส�านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการ
ขนส่งและจราจร

การให้บริการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งแบบ real time 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมที่ดิน การรับช�าระเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ด้วยบัตรธุรกิจกสิกรไทย (K-Corporate Payment Card)

กรมที่ดิน
ศูนย์อ�านวยการเดินส�ารวจออก
โฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม -
มุกดาหาร ส�านักมาตรฐาน
การออกหนังสือส�าคัญ

การส่งข้อมูลที่ดินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการออกโฉนด
ที่ดินโดยวิธีการเดินส�ารวจ

กรมสุขภาพจิต การดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่าย ผ่านระบบ Internet 
(SINAP)

จังหวัดนครปฐม
ส�านกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม

การทดสอบขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522  
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2554

กรมปศุสัตว์ การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ (e-signature) /  
ย้ายสัตว์ง่ายแค่ปลายนิ้ว

กรมสรรพสามิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเทอร์เน็ต 
(e-Excise) โดยให้บริการยื่นแบบ และช�าระภาษีผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กรมสรรพสามิต
ส�านักมาตรฐานและ 
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ระบบมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล 
เพื่อควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม 
(Beverage Tax Meter Online)

กรมที่ดิน การให้บริการประชาชนค้นหาต�าแหน่งรูปแปลงที่ดิน
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล

การป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาเด็กติดเกมแบบครบวงจร 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (www.HealthyGamer.net)
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ภาพที่ 2.3-2 ผลการจัดอันดับ Doing Business ของประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 - 2554

20 out of 145

20 out of 155

18 out of 175

15 out of 178

13 out of 181

12 out of 183

19 out of 183

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1.5 การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ 

ปัจจุบันทุกประเทศให้ความส�าคัญกับ

การสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนับนเวทีโลก เนือ่ง

มาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งน�าไปสู่โลก 

ยุคดิจิตอลที่ไร้ขีดจ�ากัดต่อการแข่งขัน ประกอบกับการ 

ก้าวสู ่การเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดข้ึนในปี  

พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ดังนั้น ความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศไทยในด้านการประกอบธรุกจิจึงเป็น

เรื่องส�าคัญ อันจะน�าไปสู่การลงทุนในประเทศที่เพิ่มขึ้น 

มกีารจ้างงานมากขึน้ เกดิผลดต่ีอการสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน และท�าให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต 

ไปอย่างมั่นคง และจากรายงานผลการจัดอันดับ 

ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 

ของธนาคารโลก ซึ่งเป็นการจัดอันดับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในประเทศต่าง ๆ   

ทั่วโลก ในกระบวนการประกอบธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2554 

ธนาคารโลกด�าเนนิการส�ารวจใน 9 ด้าน ตามวงจรธรุกจิ

ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ ได้แก่ การ

เริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การจดทะเบียน

ทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ ้มครองผู ้ลงทุน  

การช�าระภาษ ีการค้าระหว่างประเทศ การบงัคบัให้เป็น

ไปตามข้อตกลง และการปิดกิจการ 

ประเทศไทยได ้ รับการจัดอันดับ 

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

ด�าเนินการมาจนทุกวันนี้ โดยประเทศไทยสามารถ

รักษาอันดับของการเป็นประเทศที่น่าลงทุนให้อยู่ใน  

20 อันดับแรก จากทั้งการส�ารวจทั้งหมด 183 ประเทศ 

ทั่วโลก (ภาพที่  2.3-2) โดยที่รายงานดังกล ่าว 

มีการเผยแพร ่ไปทั่ วโลก และเป ็นแหล ่งข ้อมูล 

หนึ่ งที่ส�าคัญที่นักลงทุนน�ามาใช ้ ในการตัดสินใจ 

เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และในหลายประเทศ

ได้ยกระดับขีดความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง  

หากการบริการภาครัฐของไทยไม่ได้รับการดูแลระดับ

คุณภาพอย่างจริงจัง อาจไม่สามารถยกอันดับของ

ประเทศให้สูงขึ้นหรือรักษาให้อยู ่ใน 20 อันดับแรก 

ของโลกได้ 
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รฐับาลได้เลง็เหน็ความส�าคญัในเรือ่งนี้  

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  

จึงมีมติให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงการคลัง ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร ่วมด�าเนินการกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ  

ซึ่งผลการด�าเนินงาน มีหลายหน่วยงานที่ปรับปรุง

บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส�าคัญ อาทิ 

- กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กรม

สรรพากร และส�านักงานประกนัสงัคม ได้ร่วมกันพฒันา

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting  

Business) โดยปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียน

นิติบุคคล การขอเลขประจ�าตัวผู ้ เสียภาษีอากร  

และเลขที่บัญชีนายจ้างให้สามารถด�าเนินการได้  

ณ จุดเดียว (Single Point) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน (Single Form) และการใช้

เอกสารชุดเดียวกัน (Single Document) ซึ่งด�าเนินการ

แล้วทั่วประเทศ

- กรมศุลกากร ปรับระบบพิธีการ

ศุลกากรเป็นระบบพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร  

(e-Customs) ผ่านระบบ National Single Window เพือ่

ขับเคลื่อนระบบการน�าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์

ของประเทศไทย ซึ่งท�าให้กระบวนการในการน�าสินค้า

เข้าและส่งออกมีความรวดเร็ว และสามารถลดภาระให้

แก่ผู้ประกอบการได้ 

- กรมที่ดิน ได้ปรับปรุงกระบวนการ

ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สิน โดยสามารถให้บริการ

ประชาชนได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน 

- ส�านักงานประกันสังคม ปรับระบบ

การยื่นแบบน�าส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและ

กองทุนประกันสังคมผ่านระบบ Online Filing เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง 

เป็นต้น

นอกจากนี้ ประเทศกลุ่มความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกจิเอเชีย-แปซฟิิก (เอเปค) ได้ให้ความส�าคญั 

กับรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของ

ธนาคารโลกด้วย โดยตั้งเป้าหมายในการปรับปรุง

บรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ให้มี

ความรวดเรว็ข้ึน สะดวกข้ึน และค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 5  

ในปี พ.ศ. 2554 และร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2558 ใน 5 ด้าน  

ได้แก่ การเริม่ต้นธรุกจิ การขออนญุาตก่อสร้าง การได้รบั 

สินเชื่อ การค้าระหว่างประเทศ และการบังคับให้เป็น

ไปตามข้อตกลง

ประเทศไทยได้ตอบรับการเข้าร่วม

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ Ease of Doing Business 

(EoDB) ของเอเปคซึง่มเีป้าหมายให้เขตเศรษฐกจิเอเปค 

มีบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น โดยก�าหนดให้ประเทศ 

ที่เป็น Champion Economy ด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือ 

ประเทศสมาชิกในเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�า และศึกษาวิ เคราะห ์แนวทาง 

การปรับปรุงบริการรายประเทศ ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร.  

ได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานหลักทีเ่กีย่วข้อง ในการสนับสนนุ

ข้อมูลต่าง ๆ  ให้กับประเทศ Champion Economy  

เพื่อศึกษา วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงบริการ 

ให้บรรลุผลส�าเร็จ

2. การยกระดับการให้บริการประชาชน 
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2.1 การพัฒนาระบบการให้บริการ ณ จุด

บริการเดียว (One Stop Service)

ใ น ก า ร พั ฒ นา ง า น บ ริ ก า ร ข อ ง 

ส่วนราชการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน

การมาขอรับบริการจากรัฐ ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม 

ให้หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน ในรูปแบบที่เรียกว่า “ศูนย์บริการร่วม” 
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(Service Link : SL) และ “เคาน์เตอร์บริการประชาชน” 

(Government Counter Service : GCS) ทีซ่ึ่งประชาชน

สามารถเข้ารับบรกิารต่าง ๆ  ของรฐัได้ ณ จดุบรกิารเดยีว  

โดยได้ส่งเสรมิให้จงัหวดัด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์บรกิารร่วม 

หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน อย่างน้อยจังหวัดละ 

1 แห่ง และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์

บริการประชาชนครบทุกจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการติดตาม

ประเมินผล เพื่อให้การรับรองและมอบรางวลัมาตรฐาน

ศนูย์บรกิารร่วม / เคาน์เตอร์บรกิารประชาชนแก่หน่วยงาน 

ทีพ่ฒันาศนูย์บรกิารร่วม และเคาน์เตอร์บรกิารประชาชน

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.ร. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2550 ปรากฏว่าใน ปี พ.ศ. 2554 มีเคาน์เตอร์บริการ

ประชาชนในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้รับการ

รับรองมาตรฐานฯ เพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง 

2.2 ระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่าง

เดี่ยว (Single Window Service)

ส�านกังาน ก.พ.ร. ร่วมกบัมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดท�าโครงการน�า

ระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว เพื่อยกระดับ

คุณภาพการให้บริการของส่วนราชการระดับจังหวัด 

อ�าเภอ และท้องถิ่น โดยการพัฒนาโปรแกรมการให้

บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยวขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการ

ด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ และอ�านวยความสะดวกให้

กับประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

งานบริการรูปแบบหน้าต ่างเดี่ยว 

เป็นการส่งมอบบรกิาร ณ ทีท่�าการ (In-person Service) 

รูปแบบหน่ึง สามารถให้บริการอย่างหลากหลายผ่าน

ช่องทางบรกิารเพยีงจุดเดยีว (Multi-Transaction into a  

“Single Window”) โดยรวมงานบรกิารของหลายหน่วยงาน 

ทุกระดับแบบบูรณาการ (Integrated Services) ไว้ 

ทีร่ะบบบรกิารหน้าต่างเดีย่ว และให้หน่วยงานใดหน่วยงาน 

หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบส่งมอบบริการให้แก่ประชาชนแต่

เพียงหน่วยงานเดียว 

การส่งมอบบริการแบบหน้าต่างเดี่ยว

จะช่วยประมวลผลและเช่ือมต่อข้อมูลที่จ�าเป็นในการ

ด�าเนนิการบรกิารระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง ทั้งต่อภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการ ที่จะสามารถ

ลดความซ�า้ซ้อน ลดต้นทุน รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากร

ในการท�างานลง และต่อภาคประชาชนรวมทัง้ภาคธรุกจิ

ในฐานะผู้รับบริการ ในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้

สะดวกและง่าย ณ จุดบรกิารเดยีว ลดเวลาในการรอคอย 

อกีทัง้ยงัลดภาระในการกรอกแบบฟอร์มและกรอกค�าขอ

ต่าง ๆ  จึงเป็นการลดต้นทุนในการเข้าถึงบริการได้มาก 
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ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้น�าระบบงาน

บริการในรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว มาน�าร่องใช้ในการ

ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนคร

นครราชสีมา เทศบาลนครระยอง และเทศบาลนคร

สงขลา รวม 5 หน่วยงาน (ตารางที่ 2.3-7) เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาการส่งมอบบริการประชาชนระดับจังหวัด

และท้องถิ่น และได้มีการพัฒนาหน่วยงานน�าร่องให้

เป็นศูนย์สาธิตการเรียนรู้ระบบการให้บริการรูปแบบ 

หน้าต่างเด่ียวขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี และเทศบาล 

นครสงขลา รวม 2 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก

อบรมให้กับหน่วยงานบริการทั้งในระดับจังหวัดและ

ท้องถิ่นให้สามารถน�าระบบงานบริการดังกล่าวไปใช้ให้

บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2554 มีหน่วยงาน

ระดับเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานน�าร่องในการน�าระบบ

การให้บรกิารหน้าต่างเดีย่วของส�านกังาน ก.พ.ร. ไปใช้

ในการให้บริการ ได้แก่ เทศบาลนครสงขลาได้พัฒนา

ต่อยอดระบบเดิมโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง

ของเทศบาล (โครงการฐานข้อมูล e-Government)  

เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ สามารถให ้

บริการได้ครอบคลุมทุกงานบริการของเทศบาลสงขลา  

ในการให้บรกิารแบบหน้าต่างเดีย่วบนระบบอนิเทอร์เนต็

ตารางที่ 2.3-7 โปรแกรมระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยวที่ใช้ติดตั้ง ณ หน่วยงานน�าร่อง ทั้ง 5 แห่ง

หน่วยงานน�าร่อง งานบริการที่น�าร่อง

เคาน์เตอร์บริการประชาชน  

จังหวัดอุดรธานี

งานบริการขึ้นทะเบียนคนหางาน คนว่างงาน และจัดหางานส�าหรับผู้พิการ

งานจดทะเบียนพาณิชย์

เทศบาลนครอุดรธานี งานบริการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

งานบริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

งานบริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

งานบริการงานช่าง

เทศบาลนครระยอง งานบริการขึ้นทะเบียนคนหางาน คนว่างงาน และจัดหางานส�าหรับผู้พิการ

งานบริการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

งานบริการงานช่าง

เทศบาลนครนครราชสีมา งานบริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

เทศบาลนครสงขลา งานบริการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

งานบริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

งานบริการงานช่าง



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

124 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

NSW ใช้เวลาจัดการเพื่อส่งออกกุ้งทางเรือไปประเทศ

ญี่ปุ ่นเหลือ 17 วัน ลดความสูญเสียได้ ร้อยละ 0.5  

ของราคาสินค้าในแต่ละวันที่ลดลง

ผลทีเ่กดิข้ึน จากการบรหิารจัดการขนส่งสินค้า 

และบริการ บน NSW ท�าให้ลดการกรอกข้อมูลซ�้าซ้อน 

ของผูเ้กีย่วข้อง โดยใช้เพยีงชดุเดยีวส่งผ่านอเิลก็ทรอนกิส์ 

แบบอตัโนมตั ิและใช้ข้อมลูร่วมกนัทัง้หน่วยงานภายใน

และภายนอกประเทศ ลดเวลาการให้บริการของภาครัฐ 

ที่เกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

ผูป้ระกอบการในกระบวนการน�าเข้าและส่งออกในภาพรวม 

ได้คิดเป็นมูลค่า 82,000 - 100,000 ล้านบาทต่อปี  

เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบเอกสาร 

NSW เป็นระบบของประเทศเพื่อการเชื่อมโยง

ข้อมลูแบบบรูณาการส�าหรบัการน�าเข้า การส่งออก และ

โลจิสติกส์ มีคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ

บูรณาการส�าหรับการน�าเข้า การส่งออกและโลจิสติกส์  

ของคณะกรรมการบรหิารจดัการขนส่งสนิค้าและบรกิาร

ของประเทศ (คบส.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  

จดัตัง้ขึน้ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ีเมือ่ปี พ.ศ. 2552  

มีกรมศุลกากรเป็นผู ้รับผิดชอบในฐานะเลขานุการ  

ได ้จัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ NSW  

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558 อันน�าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูล 

หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการน�าเข้าและส่งออก ผ่านกระทรวง 

เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร มีการลดรูป 

เอกสารและจดัท�ามาตรฐานรายการข้อมลูและมาตรฐาน

เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ จดักจิกรรมสนบัสนนุผูเ้กีย่วข้อง

ให้รู้เข้าใจระบบใหม่ จัดตั้งและพัฒนาระบบใบรับรอง 

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อสนับสนุนให ้มีการใช ้  

e-Signnature ระหว่างผู้ให้บริการต่างรายในประเทศ 

และแลกเปลี่ยนกับ e-Signnature ที่ออกโดยผู ้ให้

บริการ (Certificate Authority : CA) ในต่างประเทศ 

และออกแบบธุรกรรมของระบบ NSW ทั้งระบบก�ากับ 

การลงทุน การด�าเนินการ รวมทั้งวิธีคิดราคา โดยจะน�า

ไปสู่เป้าหมายการเชื่อมโยงกับระบบ (ASEAN Single 

Window : ASW) ต่อไป

NSW นี้จะประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถรับส่งข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดย 

ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ  ด้วยตนเอง  

ผู้ประกอบการจะลดเวลาลง

ตวัอย่างกรณ:ี การส่งออกกุง้ทางเรอืไปประเทศ

ญี่ปุ่น ใช้เวลาทั้งสิ้น 30 วัน ใน 11 ขั้นตอน นับตั้งแต่

รับใบค�าสั่งซื้อจากต่างประเทศ จนถึงขั้นสุดท้ายจัดการ

ทางการเงินเพื่อส่งสินค้าลงเรือ เมื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบ 

สินค้าออกส่งผ่านประตูเข้าชายแดน

ระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการบนหน้าต่างเดียว  
(National Single Window : NSW)

(ที่มำ: http://www.thainsw.net/insw/)
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3. การยกระดับคุณภาพการบริการสู ่
มาตรฐานระดับโลก 

ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้สนบัสนนุ และผลักดนั 

ให้หน่วยงานท่ีได้รบัรางวลัคณุภาพการให้บรกิารประชาชน  

และรางวลัมาตรฐานศนูย์บรกิารร่วม / เคาน์เตอร์บรกิาร

ประชาชน เสนอผลงานเพือ่เข้ารบัการคดัเลอืกรับรางวัล 

United Nations Public Service Awards ขององค์การ

สหประชาชาต ิซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่หน่วยงานของ

ประเทศสมาชกิทีด่�าเนนิการให้บรกิารสาธารณะได้อย่าง

ยอดเยีย่ม มาอย่างต่อเนือ่งทกุปีนบัตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2550 

การส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการให้ได้รับรางวัล 

ดงักล่าวขององค์การสหประชาชาต ิจะเป็นการกระตุน้ให้

หน่วยงานภาครฐัแข่งขนักนัยกระดบัคณุภาพการบรกิาร

ภาครัฐก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากล และเป็นการเผยแพร่ 

ผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยในเวทีโลก โดยมี 

หน่วยงานภาครฐัไทยได้รบัรางวลัดังกล่าวแล้ว 4 หน่วยงาน 

ในช่วงเวลา 4 ปี คือ

3.1 ปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลยโสธร  

ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ (Finalist) สาขา Improving the 

delivery of public services 

3.2 ปี พ.ศ. 2552 โรงพยาบาลมหาราช

นครเชยีงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (The Winner) สาขา Improving 

the delivery of public services

3.3 ปี พ.ศ. 2553 มีหน่วยงานส่งผลงาน

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล จ�านวน 16 หน่วยงาน 

โดยผ่านการพิจารณารอบแรก 9 หน่วยงาน ผ่านรอบ

สอง 6 หน่วยงาน

3.4 ปี พ.ศ. 2554 ส�านักงานสรรพากร

ภาค 7 กรมสรรพากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place 

Winner) สาขา Advancing knowledge management 

in government และ กรมชลประทาน ในโครงการ 

ส่งน�า้และบ�ารุงรักษากระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัด

สพุรรณบรุ ีได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ (2nd Place Winner)  

สาขา Fostering participation in policy-making  

decisions through innovative mechanisms

2.3.2 การปรับรูปแบบการท�างานให้มีลักษณะ
เชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งเปิดให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

1. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
ในการจัดบรกิารสาธารณะและการเปิดให้หน่วยงาน /  
องค์กรในภาคส่วนอื่นสามารถเสนอตัวเข้ามาให้
บริการสาธารณะของรัฐ

1.1 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534  

มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารราชการ 

ส่วนภมูภิาคให้ชดัเจนขึน้และสามารถบรหิารราชการแบบ 

บูรณาการได้ดียิ่งข้ึน และจากการด�าเนินการเกี่ยวกับ 

การจัดระบบการบรหิารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค  

และส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ ่านมา 

ท�าให้การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 

ส่วนท้องถิน่ มขีอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ มีการพัฒนา 

ระบบงานภาครฐัโดยมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพ คณุธรรม  

และจรยิธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั ควบคูไ่ปกบัการปรบัปรงุ 

รูปแบบและวิธีการท�างาน เพื่อให้การบริหารราชการ 

แผ่นดนิมปีระสทิธภิาพ จดัระบบงานราชการและงานของ 

รฐัอย่างอืน่ เพือ่ให้การจัดท�าและการให้บรกิารสาธารณะ

เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 อัตลักษณ์ของการให้ภาคส่วนอื่นม ี

ส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ คือ หน่วยราชการ

ยังคงมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อประชาชนในการเข้าถึง 

และได้รับบริการของรัฐที่มีคุณภาพ แต่รูปแบบการ

ด�าเนินงานบริการอาจมีได้หลากหลายและยึดหยุ ่น  

โดยประชาชนมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ ก�าหนดรปูแบบ

และวิธกีารจัดบรกิาร รวมทัง้อาจเข้ามาร่วมให้บรกิารใน

บางขัน้ตอน ท�าให้ประชาชนผูร้บับรกิารได้รบัประโยชน์ 

สูงสุดตามสภาพกลุ่มบุคคล ชุมชน วัฒนธรรม และ

พื้นที่ และน�าไปสู่การปรบัปรงุกระบวนการบรหิารจดัการ

สาธารณะ ดงันี้
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126 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1) การยกระดับประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะ

2) การพัฒนาคุณภาพของบริการ

สาธารณะให้ดีกว่าเดิม

3) การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ให้บริการ

สาธารณะในการริเริ่มพัฒนารูปแบบและสร้างสรรค์

นวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ  เพื่อตอบสนองต่อ 

ความต้องการของประชาชนในระดบัภมูภิาคและท้องถิน่

ที่มีความหลากหลาย

4) การยกระดับความเป็นธรรมและ

ความท่ัวถึงในการให้บรกิารสาธารณะ กลไกการแข่งขนั

เป็นการขยายโอกาสและความเป็นธรรมในการเข้าถึง 

บริการสาธารณะของรัฐของประชาชนผู ้รับบริการ  

โดยเฉพาะโอกาสในการได้รับบริการสาธารณะที่มี

คุณภาพและทั่วถึงของผู้รับบริการทุกระดับในสังคม

1.3 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้แสวงหาและ

พัฒนาต้นแบบโดยด�าเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อ

ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ

การจดัระบบความสมัพนัธ์ระหว่างระบบบรหิารราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน

เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อพัฒนากรอบ

แนวทางและเครือ่งมอืทางเทคนคิในการให้ภาคส่วนอืน่ 

มีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ โดยศึกษากรณี

ตวัอย่างจากการด�าเนนิงานของประเทศองักฤษ ประเทศ

ฟินแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย เพื่อน�าแนวทาง

และเครื่องมือทางเทคนิค พร้อมทั้งข้อดีและข้อเสียมา

ประยกุต์ให้เหมาะสมกบัประเทศไทย เพือ่ให้ภาคส่วนอืน่  

โดยเฉพาะภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้

บริการสาธารณะที่เป็นบทบาทเดิมของภาครัฐ ทั้งใน

ราชการบรหิารส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่  

ให้เกดิการสนบัสนนุเชือ่มโยงและเกือ้กลูกนั ไม่เกดิการ

ซ�้าซ้อน

1.4 การน�าเครื่องมือที่ค้นพบไปทดลอง

วเิคราะห์จากตวัอย่างจรงิ โดยส�านกังาน ก.พ.ร. คดัเลอืก 

หน่วยงานด้านการบริการที่เหมาะสม และหน่วยงาน 

ต้นสงักดัให้ความร่วมมอื อย่างน้อย 1 แห่ง มาด�าเนนิการ 

ทดลองวิเคราะห์ เพือ่ด�าเนนิการศกึษาและร่างกฎหมาย

เพือ่รองรบัแนวทางดงักล่าวอย่างเป็นระบบต่อไป โดยให้

ครอบคลุมงานหลากหลายประเภท ดังนี้

1) การให้บริการที่มีภาคเอกชนให้

บรกิารและมสีภาพการแข่งขนัอยูแ่ล้ว เช่น การจดัหางาน 

การพัฒนาฝีมือแรงงานและทักษะต่าง ๆ  (เช่น อบรม

คอมพิวเตอร์) การให้บริการการศึกษา การให้บริการ

สาธารณสุข เป็นต้น

2) การให้บริการที่ยังไม่มีสภาพการ

แข่งขนั ซึง่ในกรณนีี ้ภาครฐัอาจมอบอ�านาจให้เอกชนไป

ด�าเนนิการแทน โดยการแข่งขันจะเกดิข้ึนในช่วงประมลู

งาน และช่วงต่อสัญญา แต่จะไม่มกีารแข่งขันในระหว่าง

การด�าเนินงานตามสัญญา

3) พัฒนา / ปรับปรุงแนวทางการ

ปรับปรุงขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่

ชัดเจนเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศของราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่ให้ 

ภาคส่วนอื่น มีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะให้

เป็นคู่มือปฏิบัติ

2. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ
ความร่วมมือการท�างานในลักษณะเครือข่าย

2.1 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมและผลักดันการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมในปี พ.ศ. 2554 ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบัน

อดุมศกึษาเปิดโอกาสให้ประชาชนหรอืภาคส่วนต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ตั้งแต่ 

การให้ข้อมลูข่าวสารซึง่เป็นระดบัเริม่ต้นของการมส่ีวนร่วม 

แต ่มีความส�าคัญมากเนื่องจากการที่ประชาชน

หรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ 

ถูกต้อง ทันการณ์ และทั่วถึง จะท�าให้สามารถพัฒนา

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการไปสู่
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ภาพที่ 2.3-3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการระดับจังหวัด

ระดับสูงขึ้น ได้แก่ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการ

เข้ามาเกีย่วข้อง ระดบัความร่วมมือ และระดบัการเสรมิ

อ�านาจประชาชน ที่ประชาชนเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจที่

จะเลือกแนวทางการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นตนเอง

และรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเหล่านั้น

ต่อไป ซึ่งระบบราชการต้องมีการปรับระบบและวิธีการ

ท�างาน วัฒนธรรมการท�างาน และโครงสร้างองค์กร 

รวมทัง้การก�าหนดนโยบายทีเ่อือ้ต่อการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนร่วมหรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

จังหวัดท่ีมีความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 

ภาครฐัตระหนกัถงึความส�าคญัและประโยชน์ของการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม โดยการจัดให้มกีารมอบรางวลั

ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด ซึ่งก�าหนดเป็น 3 ระดับรางวัล ได้แก่ ระดับ 

ดีเย่ียม ระดับดี และระดับชมเชย และในปี พ.ศ. 2554 มีจังหวัดที่ด�าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการ โดยมกีรณตีวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรม (ภาพที ่2.3-3) และผ่านการประเมนิได้รบัรางวลัฯ 

ดังกล่าว รวม 18 จังหวัด แบ่งตามระดับรางวัล ดังนี้ 

• รางวัลระดับดีเยี่ยม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดตาก จังหวัดตราด จังหวัดนครพนม  

จงัหวดัพัทลงุ จงัหวดัเพชรบรุ ีจงัหวดัมกุดาหาร จังหวัดร้อยเอด็ จังหวัดราชบุร ีจังหวัดล�าพนู จังหวัดสมทุรสงคราม 

และจังหวัดอ่างทอง 

• รางวัลระดับดี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดหนองบัวล�าภู

• รางวัลชมเชย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และจังหวัดอุดรธานี



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

128 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

จากการถอดบทเรียนการด�าเนินการเปิด 

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการ 

ในระดับจังหวัด พบว่าปัจจัยส�าเร็จท่ีท�าให้จังหวัดมี 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล มีดังนี้

1) ผู้น�าซึ่งรวมถึงผู้น�าตามธรรมชาติ

มีภาวะผู้น�าแบบประชาธิปไตย มีความรู้ ความเข้าใจ

หลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และหลักการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม และเปิดใจกว้างยอมรับความ

คิดเห็นของทุกภาคส่วน รวมทั้งการก�าหนดนโยบาย

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการ และประชาชน 

ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ  ได้อย่างดี 

2) ความเชื่อมั่น ศรัทธา และยอมรับ

ในตัวผู้น�า รวมทั้งความเชื่อม่ันในแนวคิดการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่น

ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงท�าให้เกิดความมุ่งม่ันในการท�างานที่

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการ และการท�างานบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

3) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และความกระตือรือร้น

ที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารราชการของข้าราชการ / บุคลากรภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง

4) ความสนใจและกระตือรือร้นของ

ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ  ในการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบรหิารราชการ ท�าให้เกดิการท�างานเพือ่ส่วนรวม 

ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ซ่ึงเกิดจากความเป็น

พลเมืองที่รู้จักหน้าที่และสิทธิของตน และตระหนักใน

ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วม รวมทัง้เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการบริหารราชการตั้งแต่เริ่มแรก 

5) กระบวนการและรูปแบบท�างาน

แบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ประชาสงัคม กลุม่ต่าง ๆ   

ในชุมชน ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมที่กว้างขวาง และมี

การท�างานแบบพหภุาค ีรวมทัง้การท�างานเป็นเครอืข่าย 

การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมและ 

ขยายผลไปในแนวราบท�าให้เกิดการเชื่อมประสานเป็น

เครอืข่าย และท�าให้มกีารขยายผลออกไปในหลายพืน้ที่ 

และมกีารเรยีนรูก้นัอย่างต่อเนือ่งในเครอืข่ายต่าง ๆ

6) การจัดท�ายุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

และใช้แผนชุมชนเป็นฐานในการสร้างการมีส่วนร่วม 

เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

ในการท�างานและความร่วมมือร่วมกันในพื้นที่

7) การมปีรชัญาในการท�างานทีชั่ดเจน  

เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ท�าให้เกดิอดุมการณ์

ร่วมทีช่ดัเจน ทกุคนจึงมคีวามมุง่มัน่และเข้าใจแนวทาง

ปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกัน

8) การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ  

ทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร

ในการด�าเนินการโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนา

พื้นที่ที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะ

ท�าให้เกิดแรงจูงใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ

9) การด�าเนินงานที่สอดคล้องกับวิถี

ชีวิตและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ท�าให้เกิด 

การยอมรับและสร้างความร่วมมือในการพัฒนา

10) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

11) การสือ่สารภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล

12) การจดัโครงสร้างการท�างานร่วมกนั  

โดยจัดโครงสร้างแบบหลวม ๆ  และท�างานในแนวราบ 

รวมทั้งไม่ใช้รูปแบบส่ังการจากบนลงล่าง ซึ่งภาครัฐ 

เป็นเพียงผู้อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนท�าให้เกิด

ระบบที่เอื้อต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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ในส่วนของการบริหารราชการส่วนกลาง 

ระดับกรม / เทียบเท่า ได้ด�าเนินการในปี พ.ศ. 2554  

โดยมีการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการ

ด�าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการ เพื่อใช้ในการประเมินและมอบ 

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ 

มส่ีวนร่วม ส�าหรับการสร้างแรงจูงใจในการขับเคล่ือน 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในระบบราชการ

การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม

กรณี: โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว  

อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ท�าให้ 
เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งส่วนของภาครัฐ 
และภาคประชาชนเป็นความส�าเร็จที่เกิดขึ้นในการ
บริหารราชการและน�าไปสู ่การได้รับรางวัล United 
Nations Public Service Awards 2011 รางวัล 
รองชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบายผ่านกลไกด้าน
นวัตกรรม (Fostering Participation in Policy - Making 
Decisions through Innovative Mechanisms) จาก 
“การบรหิารจดัการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะ
กรรมการภาคประชาชนและองค์กรผูใ้ช้น�า้ของโครงการ
ส่งน�้าและบ�ารงุรักษากระเสยีว อ.ด่านช้าง จ.สพุรรณบุรี 
(Participatory Irrigation Management by Civil  
Society Committee and Water User Organizations: 
The Kra Seaw Operation and Maintenance Office 
Dan Chang District Suphanburi Province, Thailand” 

 โดยได้น�าหลักการ “การมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน” เข้ามาบริหารจัดการชลประทาน ให้ภาค
ประชาชนและองค์กรผู้ใช้น�้าเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ร่วมคดิและเสนอความเหน็ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมด�าเนนิการ  
ร่วมรับประโยชน์และร่วมติดตามผลในทุกขั้นตอน
ของการส่งน�้า เป็นการจัดการพื้นที่ชลประทานกว่า 
130,000 ไร่ ในรปูแบบของคณะกรรมการภาคประชาชน 
(Joint Management Committee for Irrigation: JMC)  
ท่ีประกอบด้วยผู้แทนจาก 4 ส่วน คือ กลุ่มเกษตรกร 
องค์กรผู้ใช้น�้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
กรมชลประทาน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย 
เกษตรอ�าเภอ การประปาด่านช้าง และบริษัทเอกชน 

มีหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารจัดการชลประทาน 
นอกจากนี้ มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดย
การส่งเสริมให้ความรู ้ จัดฝึกอบรมและสัมมนาแก ่
กลุ่มเกษตรกร เพือ่ให้มคีวามเข้าใจในการบรหิารจัดการ
น�้าชลประทาน มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน 
ให้เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ  ที่จะกระทบ เพื่อร่วมบริหาร
จัดการการใช้น�้าชลประทาน ตั้งแต่ในคลองส่งน�้าจนถึง
แปลงนา โดยเจ้าหน้าที่ชลประทานจะเป็นที่ปรึกษา 
ท�าให้เกดินวัตกรรมในการท�างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั 
กับภาคส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกรโดยท�าให้เกษตรกรมีความรู้ในด้านการ 
ชลประทานมากขึน้ เข้าใจบทบาทหน้าทีใ่นการมส่ีวนร่วม 
บรหิารน�า้และบ�ารงุรกัษาอาคารชลประทาน ท�าให้ระบบ
ชลประทานดีขึ้น สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 
ลดการใช้สารเคมี รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพื่อจัดท�าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรมีความรู้สึกในการ
เป็นเจ้าของน�้าและมีความรู้สึกได้มีส่วนร่วมกับการ
บริหารจัดการน�้าร่วมกับชลประทาน ท�าให้มีการใช้น�้า
อย่างประหยัดมากขึ้น และท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐ 
ดขีึน้ จากตวัอย่างของการจดัตัง้รวมพลคนรกัษ์น�า้ ท�าให้ 
เกดิความสามคัครีะหว่างเกษตรกรกบัเกษตรกร เจ้าหน้าท่ี 
ชลประทาน และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ท�าให ้
ลดปัญหาความขดัแย้งและการร้องเรยีนได้เป็นอย่างมาก
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130 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ในการพฒันาระบบราชการให้เกดิการบรหิาร 

ราชการแบบมส่ีวนร่วมอย่างยัง่ยนื ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้

ให้ความส�าคญักบัการสร้างการมส่ีวนร่วมภาคประชาชน

ให้เกดิการท�างานร่วมกบัภาครฐัท่ีมีประสทิธิภาพ และมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมผ่าน

เวทีการประชุม / สัมมนา จดหมายข่าวพัฒนาระบบ

ราชการ และเว็บไซต์ของส�านักงาน ก.พ.ร. 

2.2 ความร่วมมือการท�างานในลักษณะ
เครือข่าย

การท�างานร่วมกบัภาคส่วนอืน่ในลกัษณะ

เครอืข่าย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถ

และมาตรฐานการท�างานของหน่วยงานภาครัฐและ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งข้ึนตาม

หลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความ

ส�าเร็จ 5 ประการ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�าที่จะสร้างความ

เชือ่มัน่ ศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจในการท�างานที่

มีความสอดคล้องกัน ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์ 

ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

2) การสร้างค่านิยมในการท�างานร่วมกันอย่างเหนียว

แน่น ซึ่งจะท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรภาพ 

อย่างแท้จริง 3) การพัฒนาปรับปรุงการท�างานอย่าง 

สม�่าเสมอเพื่อให้เกิดการปรับกระบวนการท�างานอย่าง 

ต่อเน่ือง 4) การจัดท�าฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายเพื่อ

ใช้ในการตดิต่อประสานงานและมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนั  

และ 5) การสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสรมิและผลักดนั 

ให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา มีการ

ท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่นในลักษณะเครือข่าย ทั้งที่มี

ความร่วมมอือย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ

เป็นความร่วมมอืทีเ่กดิขึน้จากประเดน็การพฒันาทีเ่ป็น

ปัญหา / เป็นประเด็นเฉพาะคราว ตัวอย่างเช่น

1) การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ ที่มีการท�างานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ / 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และภาคประชาชน / ชุมชน

2) เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็น

ส่วนหน่ึงของการด�าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมใน

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับชุมชน 

เพื่อที่จะอ�านวยความยุติธรรม สร้างความเป็นธรรม

และความสงบสุขในสังคมร่วมกัน โดยส่งเสริมการ

รวมตัวของประชาชนในลักษณะของ “เครือข่าย”  

เพื่อท�างานร่วมกับภาครัฐในภารกิจต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับผลประโยชน์ของชุมชน และเพื่อเป็นกลไกใน 

การร ่วมกันสรรหาแนวทางที่จะท�าให้ภาครัฐและ 

ภาคประชาสังคมร่วมกันสร้างสังคมที่ยุติธรรม

3) เครือข่ายการคุ ้มครองแรงงาน  

ซ่ึงมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเรื่องเกี่ยวกับ

การคุ้มครองแรงงานและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครอง

แรงงานให้มคีวามรูท้กัษะด้านการคุม้ครองแรงงานและ

ด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 

นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ยังได้

ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ศึกษา 

วิจัยเพื่อค้นหานวัตกรรมการบริหารราชการที่จะน�ามา

ใช้ในการเพิม่ประสิทธภิาพการท�างานของระบบราชการ 

ร่วมมือกับส่ือมวลชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจและส่ือสารข้อมูลข่าวสารการ

พัฒนาระบบราชการที่ถูกต้อง ทันสมัย และทั่วถึง เพื่อ 

สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการใน 

วงกว้าง และประสานความร่วมมอืกบัเครอืข่ายการพฒันา 

ระบบราชการในส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และ

จังหวัด และการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน

ในการรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ

พฒันาระบบราชการ รวมทัง้มกีารประสานความร่วมมอื 

กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 

การพฒันาระบบราชการไปสู่เป้าหมายเพือ่ประโยชน์สขุ 

ของประชาชน
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3. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
พื้นที่

คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจังหวัด 

และกลุม่จงัหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เป็นกลไกสร้าง

ความเข้มแข็งต่อการบริหารพื้นที่ ส�านักงาน ก.พ.ร.  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้เสนอต่อ ก.น.จ. และ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ  

ในปี พ.ศ. 2554 ดังนี้

1) การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและการก�าหนด

จงัหวดัทีเ่ป็นศนูย์ปฏบัิตกิารของกลุม่จงัหวดั โดยก�าหนด 

จงัหวดับงึกาฬไว้ในกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ตอนบน 1

2) การจัดท�าแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และแผนพัฒนาจังหวัดของ 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยก�าหนดให้เลขาธิการศูนย์อ�านวยการ 

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้า

กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อให้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ พ.ศ. 2553 

3) ก�าหนดให้จังหวัดพิจารณาทบทวน

แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อก�าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์

ของจังหวัดและจัดงบประมาณของจังหวัดสนับสนุน

โครงการด้านความมั่นคง โดยเริ่มด�าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การจัด

ท�าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะต้องเชือ่มโยงยทุธศาสตร์

ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาประเทศในแบบองค์รวม ด้วยการจัดให้มีการ 

บูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวง กรม ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

งบประมาณของประเทศและสอดคล้องตามความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่

ต่อมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่ 

ได้ก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการทบทวน 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด การจัดท�า

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 โดยใช้แนวทางและหลักเกณฑ์เช่นเดียว

กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให้น�านโยบายของ

คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 

2554 มาเป็นกรอบในการจัดท�าโครงการ และก�าหนด

ให้มีคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผน

และด้านงบประมาณ จ�านวน 1 คณะ เพื่อพิจารณา

กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ ่ม

จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด และการ

จัดท�าค�าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และก�าหนดให้

มีคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการ

พฒันาระบบการบรหิารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บรูณาการ จ�านวน 1 คณะ เพือ่ศกึษา เสนอแนะแนวทาง 

ในการพฒันาระบบการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

แบบบูรณาการ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดท�าแผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงานจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2551 ในปีงบประมาณปีต่อๆ ไป เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการศึกษา

ปัญหา อุปสรรคและกรณีตัวอย่างความส�าเร็จ เพื่อ

วางระบบ พัฒนาและแนวทางแก้ไข ให้การจัดท�า 

แผนพฒันาจังหวัด แผนพฒันากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบตัิ 

ราชการประจ�าปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง
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4. การปรับปรุงระบบประเมินผลตาม 
ค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการให้เกดิการบรูณาการการ
ท�างานระหว่างกระทรวง

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ผลักดันให้มีการ 

บรูณาการการท�างานระหว่างกระทรวงใน 5 ยทุธศาสตร์ 

โดยจัดท�าเป็นตัวชี้วัดในค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานทีร่่วมกนัรบัผดิชอบ น�าไปผลกัดนัให้เกดิ 

ผลส�าเรจ็ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้แก่ ยทุธศาสตร์

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์

ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์การป้องกัน

และบรรเทาอุบัติภัยทางถนน ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(คุณภาพน�้า) และยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพ

อากาศและหมอกควัน) 

ต่อมาได้มกีารบรูณาการการท�างานระหว่าง

กระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกันและการ

จัดท�าตัวชี้วัดร่วม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

โดยยุทธศาสตร์ส�าคัญที่มีการก�าหนดตัวช้ีวัดร ่วม  

และประเมินผลส�าเร็จร่วมกันตามมติคณะรัฐมนตร ี

ในการประชุม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย 

9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ก�าหนดให้เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่าง

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสุข และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน

ภาคใต้ ก�าหนดให้เป็นตวัชีว้ดัร่วมระหว่างกองอ�านวยการ 

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวง

กลาโหม ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ ส�านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

3) ยทุธศาสตร์การป้องกนัและบรรเทา

อุบัติภัยทางถนน ก�าหนดให้เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่าง

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ

4) ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพ 

น�า้) ก�าหนดให้เป็นตวัชีว้ดัร่วมระหว่างกระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และกระทรวงอุตสาหกรรม

5) ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพ

อากาศและหมอกควัน) ก�าหนดให้เป็นตัวช้ีวัดร่วม

ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6) ยทุธศาสตร์ข้าวไทย ก�าหนดให้เป็น

ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม

7) ยทุธศาสตร์พลังงานผสม (เอทานอล)  

ก�าหนดให้เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงพลังงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม

8) ยุทธศาสตร์เอดส์ ก�าหนดให้เป็น

ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

กลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง

แรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ

9) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ

ประเทศ ก�าหนดให้เป็นตัวช้ีวัดร่วมระหว่างกระทรวง

การคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และ

กระทรวงแรงงาน

การบรูณาการการท�างานระหว่างกระทรวง

ในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน เป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมุ่งเน้น

การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐหลาย ๆ  หน่วยงาน นอกเหนือไปจากการเน้น

บทบาทหน้าทีเ่ฉพาะของแต่ละหน่วยงาน มกีารก�าหนด

เป้าหมายและแผนปฏิบัติการร่วมกันในภาพรวมระดับ

ประเทศและระดับกระทรวงและเน้นทิศทางการปฏิบัติ

งานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวง กับผู้มีส่วนได้
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ฝ่ายบรหิาร (ไม่รวมรฐัวสิาหกจิ) ทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ 

มาเป็นระยะ ๆ  และ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553  

คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบให้ขยายระยะเวลาการด�าเนนิการ 

มาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยาย

หน่วยงาน รวมทั้งการขอจัดตั้งองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร (ไม่รวม

รัฐวิสาหกิจ) ออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553  

จนถึง 30 กันยายน 2554 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมคราวเดียวกัน 

เมือ่วันที ่7 กนัยายน 2553 ได้มมีติให้ส่วนราชการจัดท�า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ. 2554 -  

2556) และก�าหนดแนวทางการพิจารณาทบทวน 

บทบาทภารกิจ และการจัดโครงสร้างส่วนราชการ  

โดยด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี  

11 พฤษภาคม 2553 เรื่อง แผนการทบทวนบทบาท

ภารกิจของส่วนราชการและใช้แนวทางการทบทวน

บทบาทภารกิจ 11 กระบวนการที่ส�านักงาน ก.พ.ร. 

ได้ศึกษาไว้ และมอบให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ประสานกับ

หน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ขอให้จัดส่งแผนฯ มายงัส�านกังาน 

ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554เพื่อน�าเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ส่วนราชการที่ได้ส่งแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาหน่วยงานมายังส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน 15 

กระทรวง 8 ส่วนราชการที่ไม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง และ 7 ส่วนราชการที่ข้ึนตรง 

ต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษา  

วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของ

แต่ละส่วนราชการ โดยได้เตรียมประมวลข้อเสนอ 

เพื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก

เป็นการวิเคราะห์ภารกิจในแนวขวางเพื่อพิจารณา

ภารกจิทีม่คีวามคาบเกีย่วระหว่างกระทรวง เพือ่ก�าหนด

บทบาทของหน่วยงานให้เกิดความชัดเจน ส่วนที่สอง

เป็นการวิเคราะห์ ในแนวตั้งรายกรม ซึ่งต้องค�านึง 

ส่วนเสยี (Stakeholders) ทัง้ในภาครฐั ภาคเอกชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ปรบัปรงุกรอบการ

จัดท�าค�ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ที่ต้องร่วมด�าเนินการหลายกระทรวง 

จงึจะเกดิผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย โดยให้มีการวดั “ระดบั 

ความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการด�าเนนิการ 

ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงทีม่เีป้าหมายร่วมกนั 

ระหว่างกระทรวง” (มีน�้าหนักร้อยละ 10) เป็นตัวชี้วัด

ระดบักระทรวงซึง่จะท�าให้การบรหิารงานแบบบรูณาการ 

บรรลุตามเป้าหมายของภารกิจท่ีต้องร่วมด�าเนินการ

กันหลายกระทรวงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ผลักดันให้มีการบูรณาการ 

การท�างานระหว่างกระทรวงครบทัง้ 9 ยทุธศาสตร์ดงักล่าว  

โดยจัดท�าเป็นตัวชี้วัดในค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบน�าไปผลักดันให้เกิด

ผลส�าเร็จ รวมทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด

2.3.3 การมุง่สู่การเป็นองค์กรทีม่ขีีดสมรรถนะสงู  
บุคลากรมีความพร ้อม และความสามารถ 
ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัว 

ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  

1. การปรบัปรงุบทบาท ภารกจิ และโครงสร้าง 
ของส่วนราชการ

1.1 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หน่วยงาน

ราชการไทยได้ด�าเนินการลดบทบาทภาครฐั  

เพือ่เพิม่บทบาทภาคส่วนอืน่ในการจดัท�าบรกิารสาธารณะ 

อันเป ็นภารกิจของรัฐ เพื่อน�าไปสู ่การมีภาครัฐ 

ที่มีขนาดเล็กลงด้วยมาตรการระงับการขอจัดตั้ง 

หน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน รวมทั้งการขอจัด

ตั้งองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัด 
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ถึงภารกิจตามบทบาทใหม่ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ

ภาคส่วนต่าง ๆ  ที่เข้ามามีบทบาทในการจัดท�าบริการ

สาธารณะบางขั้นตอน โดยด�าเนินการตามมาตรฐาน

หลกัเกณฑ์ในการวเิคราะห์ เกีย่วกบัการทบทวนบทบาท 

ภารกิจของส่วนราชการ การจัดโครงสร้างส่วนราชการ 

ในกรม การจัดระบบงาน ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 

ตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี  

เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ในการพจิารณาแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

หน่วยงาน ก.พ.ร. (โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวน

และปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ  

และ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง

โครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม) ได้ก�าหนดเป็น

แนวทางในการพิจารณาค�าขอของกระทรวงไว้ ว่า 

1) การพจิารณาแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

หน่วยงานทีเ่ป็นข้อเสนอของแต่ละกระทรวง ให้มผีูแ้ทน

ของกระทรวงเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาใน

กรณีจ�าเป็น

2) การพจิารณาลงรายกระทรวง จะพจิารณา 

ทบทวนบทบาทภารกิจก่อน จากนั้นจึงพิจารณาการจัด

โครงสร้างส่วนราชการระดับกรม

1.2 การถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและ

รับรองคณุภาพมาตรฐานของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้ภาค

เอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ  รับไปด�าเนินการแทน

1) การด�าเนินการตามมาตรการทบทวน

บทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่ง 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมีการทบทวน

บทบาทภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ  เพื่อให้มีการ

ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด�าเนินการ อันจะ 

ส่งผลต่อการให้บริการกิจการสาธารณะต่อประชาชน 

เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่อง 

ดังกล่าวได้น�าเสนอความเห็นในการคัดเลือกงาน 

ต่อ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบเมื่อ 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ให้มีแผนด�าเนินการเป็น  

3 ระยะ คือ

ระยะที ่1 โอนงานตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน 

จ�านวน 37 งาน และติดตามประเมินผล ระยะเวลา

ในการด�าเนินการ เมษายน 2553 - กันยายน 2554  

แต่ให้ยกเว้นในส่วนของการถ่ายโอนงานของกระทรวง

พลังงานจ�านวน 2 งาน และเห็นชอบให้ส�านักงาน 

ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพจัดท�าและด�าเนินโครงการร่วมกับ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเพื่อปรับปรุงการบริหาร

จัดการระบบการมาตรฐานของไทยให้มีความเป็น

เอกภาพและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน

ระยะที่ 2 เตรียมการและถ่ายโอนภารกิจ

ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ยังเหลืออยู ่ 

ให้แล้วเสร็จ (56 งาน) ระยะเวลาในการด�าเนินการ 

ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 

ระยะที่ 3 ศึกษาเพื่อเตรียมการด�าเนินการ

ถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในด้านอื่น ๆ  นอกเหนือจากงาน

ด้านตรวจรับรองมาตรฐาน ต่อจากระยะที่ 2

2) ในการเร่งรดัเรือ่งนี ้ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้

(1) ก�าหนดเป็นตัวช้ีวัดในค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการ 

ถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน โดยก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดบัขัน้

ของความส�าเรจ็แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยพจิารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการด�าเนนิงานตามเป้าหมาย

(2) ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ก�ากบั ตดิตาม 

การปฏิบัติตามแผนการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้มีการด�าเนินการ

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

(3) ติดตามความก้าวหน้าของการ

ด�าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความส�าเร็จของ 

การด�าเนนิการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรบัรอง 

คุณภาพมาตรฐาน ส�าหรับส่วนราชการที่มีการถ่ายโอน 
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งานฯ ปรากฏว่า มีส่วนราชการที่ด�าเนินการได้คะแนน

ระดับ 5 จ�านวน 18 งาน (11 ส่วนราชการ) ระดับ 3 

จ�านวน 3 งาน (2 ส่วนราชการ) ระดับ 2 จ�านวน 7 งาน 

(2 ส่วนราชการ) รวมทั้งสิ้น 28 งาน 

(4) เสนอแต่งต้ังอนุกรรมการพัฒนา

ระบบราชการเฉพาะกิจจ�านวน 2 คณะ คือ อ.ก.พ.ร. 

เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ

ด้านเศรษฐกิจ และ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ 

การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้าน

สังคม เพื่อรับผิดชอบเรื่องการถ่ายโอนภารกิจและ 

ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้กับ 

ส่วนราชการ ตามมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวน  

และปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ 

และมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง

โครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม 

2. การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน

องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐ

ประเภทหน่ึง ที่ ก.พ.ร. มีหน้าที่ด�าเนินการโดยเสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดมาตรการหรือแนวทางใน 

การก�ากบัดแูลองค์การมหาชน ให้มีการบรหิารจดัการตาม

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ได้แก่ การพัฒนาแนวทางการจัดตั้งองค์การมหาชน 

เพื่อให้องค์การมหาชนที่ตั้งใหม่มีศักยภาพและพร้อม

ด�าเนินงานการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อการ

ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน การพัฒนาระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การศึกษาอุปสรรค 

ข้อขัดข้องเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาองค์การ

มหาชนในภาพรวม 

ในปี พ.ศ. 2554 ก.พ.ร. ได้สานต่อการ

ด�าเนินงานปี พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1) ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ซกัซ้อมความ

เข้าใจกับองค์การมหาชน ในประเด็นเกี่ยวกับหลักการ  

การก�ากบัดแูลองค์การมหาชน ความสมัพนัธ์กบักระทรวง  

การแต่งตัง้และการเข้าประชมุของกรรมการโดยต�าแหน่ง  

และการขอจัดตั้งองค์การมหาชน 

2) รวบรวมแนวคิด หลักการ มติ 

คณะรฐัมนตร ีและกฎหมายส�าคญั ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัองค์การ 

มหาชนและหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ เพือ่เป็นประโยชน์
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ภาพที่ 2.3-4 ภาพหน้าเว็บไซต์ องค์การมหาชน

แก่นักพัฒนาระบบราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ

รัฐและผู้สนใจเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐทั้งสองรูปแบบ 

รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้กับองค์การมหาชน และ

บุคคลที่สนใจ

3) จัดท�าเว็บไซต์องค์การมหาชน  

เพ่ือเผยแพร่หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ

มหาชน ท้ังท่ีจดัตัง้ตามพระราชบัญญตัอิงค์การมหาชน 

พ.ศ. 2542 และจดัตัง้ตามพระราชบัญญตัเิฉพาะ หน่วย

บริการรูปแบบพิเศษและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ข้อมูลส�าคัญ 

และตอบข้อหารือ เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับองค์การ

มหาชนและหน่วยงานของรฐัรปูแบบใหม่ แก่ข้าราชการ 

เจ้าหน้าทีข่องรฐั ประชาชนและผูท้ีส่นใจทัว่ไป และเป็น 

การเผยแพร่บทบาทของส�านักงาน ก.พ.ร. ในการ 

ด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การมหาชนและ

หน่วยงานรูปแบบอื่นของรัฐ (ภาพที่ 2.3-4)
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3. บุคลากรภาครัฐมีความพร้อม สามารถ
เรียนรู้ ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์

3.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการตาม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

ให้ข้าราชการและผู ้สนใจปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

วัฒนธรรม และค่านิยมในการท�างาน พร้อมเข้าสู่

องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้

1) จัดการเรียนการสอนด ้านการ

พัฒนาระบบราชการ และการบริหารจัดการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการและประชาชนผู้สนใจ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวิชา ในระบบการเรียนรู้ผ่าน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรส่งตรง 

เมื่อส�าเร็จการศึกษา ในหลักสูตร mini MPM หลักสูตร  

mini MBA และ หลักสูตรการบริหารราชการแบบ 

มีส่วนร่วม รวมทั้งหลักสูตรพิเศษ 8 วิชา

2) ผลิตส่ืออเิล็กทรอนกิส์เฉลิมพระเกยีรติ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสพระราชพธิี 

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554  

ชุด “9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ” พร้อมทั้ง

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

3) ผลติส่ือภาพเคล่ือนไหว (Animation)  

เฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 5 ธนัวาคม 

2554 พร้อมทัง้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย และเผยแพร่ 

ผ่านเว็บไซต์
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4) จดัเสวนาให้องค์ความรูแ้ก่ผูเ้รยีน / 

ผูส้นใจ เรือ่ง “นวตักรรมเพือ่การพฒันาองค์การสูอ่นาคต 

(Innovation for Organizational Development in  

the Future)” มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมสมัมนาจ�านวน 175 ราย

5) บริการ Learning Management 

System ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบติดตาม และช่องทาง  

e-mail ตลอด 24 ชั่วโมง และจัด Hotline ตั้งแต่  

7.00 - 20.00 น. รวมทั้งจัดให้ผู้เรียนซักถามและตอบ

ค�าถามทางวิชาการ (Chat Online) ผ่านทางเว็บบอร์ด

6) ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศ 

ไทย เพือ่พฒันาบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ด้านการบริหารจัดการผ่านระบบการเรียนรู ้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร mini MBA และ mini MPM 

ของส�านักงาน ก.พ.ร. รวม 200 ราย (มีผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาตามโครงการดังกล่าว จ�านวน 102 ราย)

7) ปรับปรุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง

ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล�้าและ

การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดท�า Weblink บน

หน้าเว็บไซต์สนับสนุนการเรียนการสอน และข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์กับทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไป 

และปรับปรุงเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจ น�าเสนอ

สื่อเผยแพร่ที่เป็นวิดีโอ หนังสือแนะน�าต่าง ๆ  ตลอดจน 

ประชาสัมพนัธ์โครงการโดยจัดท�า Pop-up และ Roll-up  

พร้อมทั้งเผยแพร่โปสเตอร์จ�านวน 20,000 ชุดและ

แผ่นพับ 15,000 ชุด ส่งไปยังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน สถานศึกษา และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

8) ส่งเสรมิให้ข้าราชการและประชาชน 

ผู้สนใจ ศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น หลังส�าเร็จการ

ศึกษาตามหลักสูตรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงาน 

ก.พ.ร. โดยการศกึษาต่อยอดในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 

ทีม่หาวิทยาลัยเครอืข่ายตามโครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้

ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ ทีม่ข้ีอตกลงกบัส�านกังาน ก.พ.ร. 

รวม 7 สถาบนัทัว่ประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒม์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดสุติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธญัญบุร ีและมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช  

(ตารางที่ 2.3-8)

ตารางที่ 2.3-8 หลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายของส�านักงาน ก.พ.ร. รับเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัย หลักสูตร เงื่อนไขโดยสรุป / หมายเหตุ
รับผู้เรียนจาก

mini 
MPM

mini 
MBA

มหาวิทยาลัยขอนแก่น M.B.A.5 ให้โควตา ปีละ 10 คน โดยเรียนที่จังหวัดขอนแก่น

เท่านั้น โดยต้องผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ตาม

เกณฑ์ขั้นต�่าของการคัดเลือกปีนั้น ๆ  สามารถขอสอบ

ประเมินเพื่อเทียบโอนได้ 4 วิชา



มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

M.B.A. ให้โควตา 5 คนต่อสาขา รวม 2 สาขาเป็นจ�านวน 10 

คน และได้รับการเทียบโอน 1 รายวิชา


5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administrative: M.B.A.)
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มหาวิทยาลัย หลักสูตร เงื่อนไขโดยสรุป / หมายเหตุ
รับผู้เรียนจาก

mini 
MPM

mini 
MBA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

M.B.A. ได้รับสิทธิ์สอบเทียบโอนในรายวิชาแกน 4 วิชา  

หากสอบเทียบโอนได้ จะลดค่าใช้จ่ายได้  

วิชาละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

247,600 บาท)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

M.B.A. สามารถเทียบโอนวิชาบังคับได้ไม่เกิน 4 วิชา หรือ

ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ

กรรมการก�าหนด



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต

M.S.(KM)6 ลดค่าลงทะเบียนจากปรกติ 200,000 บาทเป็น 

100,000 บาท (ไม่รวม Computer Notebook  

และศึกษาดูงานต่างประเทศ)  

และสามารถจบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง  

โดยสามารถเทียบโอนวิชาเลือกได้ 2 วิชา  

(6 หน่วยกิต)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

M.B.A. รับผู้จบทั้งหมด ส่วนการถ่ายโอนหน่วยกิตนั้น  

จะขอพิจารณาจากการสัมภาษณ์และประสบการณ์ 

ในการท�างานลดค่าลงทะเบียนจาก 200,000 บาท 

เหลือ 100,000 บาท (เหมาจ่าย)



มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

M.B.A., 

M.P.A.7
ได้รับคะแนนพิเศษ 10 % ในการสอบเข้า  

ท้ังน้ี ผู้เรียนแต่ละรายสามารถเลือกเรียนได้หลายวิชาพร้อมกัน ขณะนี้มีผู้เรียนทั้งหมด จ�านวน  

31,353 ราย เป็นผู้สมัครใหม่ในปี พ.ศ. 2554 รวม 2,444 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) มีผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาระหว่าง 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 จ�านวน 8,755 ราย 

6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการความรู้ (Master of Science in Knowledge Management: M.S.(KM))
7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration: M.P.A.)
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3.2 การประชมุสัมมนาเวทปัีญญา สมัมนา

วาที

การประชมุสมัมนาเวทีปัญญา สัมมนา

วาที ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นเวที

ให้ทกุภาคส่วนร่วมแลกเปลีย่นความรู ้และประสบการณ์ 

โดยมีบุคคลทั้งจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

ภาคราชการมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ที่เป็นกรณีตัวอย่าง 

ทีด่ ีเพือ่ให้ส่วนราชการและจงัหวดัสามารถยกระดบัการ

ปฏิบัติราชการสู่มาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการประชุมสัมมนาฯ  

ในเรื่องต่าง ๆ  ได้แก่ 

1) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

สูค่วามเป็นเลศิ ภาครฐัไทยเลือ่งชือ่ไกลสูส่ากล : รางวัล 

United Nations Public Service Awards

2) การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้ภาวะวิกฤติ...ราชการไทยพร้อมรับมืออย่างไร 

3) ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่าง

สมดุล : รางวลั United Nations Public Service Awards 

4) แนวทางการจัดท�าโครงการตาม

แผนปฏบิติัราชการประจ�าปีของจงัหวดัและกลุม่จังหวัด 

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุม

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนา

หน่วยงานระดบัจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัในประเดน็ต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในระดับจังหวัด โดยด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2554 ได้ด�าเนินการสร้างเครือข่าย

ชุมชนนักปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การผลิตสินค้า 

เกษตรปลอดภัยได ้มาตรฐานตามระบบ GAP  

การพัฒนาองค์กรเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้

บริการประชาชน การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

เพื่อการเกษตร การพัฒนาเกษตรข ้าวหอมมะล ิ

อย่างเป็นระบบ การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 

อย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการ 

ท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน 

ส�าหรับผู้สนใจสามารถรับชมวีดิทัศน์

ย ้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงาน ก.พ.ร. 

ได้ที่ www.opdc.go.th พร้อมกันนี้ส�านักงาน ก.พ.ร.  

ได้ด�าเนนิการผลิตส่ือ เครือ่งมอืในการบรหิารการจัดการ 

ความรู ้เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้กบัส่วนราชการ  

จังหวัด และผู้สนใจได้น�าไปศึกษาเพิ่มเติมด้วย 

4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality  
Award : PMQA)

เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

ของหน่วยงานภาครัฐ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนา

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

เป็นกรอบการประเมินความส�าเร็จของการพัฒนา

องค์การ และได้วางแนวทางการด�าเนนิการเป็นข้ันตอน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2554 (ภาพที่ 2.3-5)  

เพือ่ให้ส่วนราชการจดัท�าแผนพฒันาองค์การ และน�าแผน 

ไปสู่การปฏิบตั ิโดยได้วางแนวทางให้แต่ละส่วนราชการ 

(กรม จังหวัด) พฒันาองค์การปีละ 2 หมวด และสถาบนั 

อุดมศึกษา พัฒนาองค์การปีละ 3 หมวด และส�านักงาน  

ก.พ.ร จะจัดเวทีมอบรางวัลให้กับส่วนราชการทั้ง กรม 

จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่มีผลการพัฒนา 

คณุภาพการบรหิารของหน่วยงาน ผ่านการประเมนิจาก 

คณะกรรมการประเมินที่ ก.พ.ร. จัดให้มีขึ้น
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ภาพที่ 2.3-5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย

2552 2553 2554

1

3

5

6

2

4
หนวยงานใหบร�การ

Roadmap การพัฒนาองคการตามเกณฑ FL

• 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

4. การวัด การว�เคราะห และการจัดการความรู

ลักษณะสำคัญขององคกร
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

6. การจัดการ
กระบวนการ

2. การวางแผน
เช�งยุทธศาสตร

และกลยุทธ

3. การใหความสำคัญ
กับผูรับบร�การและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนำองคกร
7. ผลลัพธ

การดำเนินการ

52ป 47 - 51

PMQA

เกณฑคุณภาพการบร�หารจัดการภาครัฐ

เกณฑคุณภาพ

การบร�หารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550

• หมวดลักษณะสำคัญขององคกร

(15 ขอคำถาม)

• หมวด 1-7 (90 ขอคำถาม)

กำหนดเปน KPI
ตามเกณฑ PMQA

(Full Version)

เกณฑ Fundamental Level
ปละ 2 หมวด ดำเนินการครบถวนในป 54

ผานการรับรองเกณฑฯ
(Certified FL)

รางวัล PMQA

53 54

55 56 57 …………..

ในปี พ.ศ 2554 ส�าหรับส่วนราชการที่ได้

ด�าเนินการครบทัง้ 6 หมวดแล้ว ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้จัด

ให้มกีารตรวจตดิตามประเมนิผลเพือ่รบัรองคณุภาพการ

บริหารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน เพือ่เป็นการสอบทาน 

ความพร้อมในการบรหิารจดัการองค์การของส่วนราชการ  

ทัง้นี ้การทีจ่ะได้รบัการรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ต้องมคีะแนนการประเมนิทกุหมวด8  

(หมวด 1-7) ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 และแต่ละหมวด 

ต้องมีคะแนนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ซ่ึงส่วนราชการที่

ผ่านการรบัรองฯ สามารถเข้าสู่กระบวนการสมคัรขอรบั

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ต่อไป 

การตรวจรบัรองคณุภาพการบรหิารจัดการ 

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ได้เริ่มขึ้นปีแรกในปี พ.ศ. 2554 

โดยตรวจรับรองฯ สถาบันอุดมศึกษาจ�านวน 12 แห่ง 

และผ่านการรบัรองฯ จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยั

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 

8 กรอบการประเมินการบริหารจัดการ 7 หมวด ประกอบด้วย  1) การน�าองค์การ  2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  3) การให้ความส�าคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการ
กระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การด�าเนินการ
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5. การขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์
องค ์การภาครั ฐ  (Government S t ra teg ic  
Management System: GSMS)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ขยายผลระบบบรหิารยทุธศาสตร์ขององค์การ

ภาครัฐ (GSMS) โดยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

(Terminal) เพิ่มเติม ให้กับจังหวัด 54 จังหวัด และ 

กลุ่มจังหวัด 13 กลุ่มจังหวัด ส่งผลให้ระบบ GSMS  

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 75 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัด

บึงกาฬ และกรุงเทพมหานคร) และ 18 กลุ่มจังหวัด  

อีกทั้ ง ได ้จัดการอบรมการใช ้ งานระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ เพื่อเป็นการสร้าง 

ความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ระบบ GSMS ให้แก ่

ผู้ใช้งานของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ยังได้จัดท�า

โครงการจดัซือ้ชดุปฏบิตักิารการตดิตามและประเมนิผล 

การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ โดยการจัด

ท�าห้องปฏิบัติการ (Management Cockpit Room)  

ซึ่งใช้แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีจ�าเป็นต่อผู้บริหารงาน 

เพ่ือเป็นการบรูณาการระบบการรายงานและสถติข้ิอมลู

ให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ของข้อมูล และ 

สามารถเป็นสญัญาณเตอืนภยัทางด้านการบรหิารยทุธศาสตร์  

การวางแผนเพือ่ก�าหนดแนวทางการปฏบิตังิาน งบประมาณ 

การเงิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อน�ามาจัดท�าเป็น

ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร ส�าหรับฝ่ายบริหาร 

(นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) 

และผู ้บริหารหน่วยงานให้สามารถเรียกดูข้อมูลที่มี

ความสัมพันธ์ทั้งในเชิงเปรียบเทียบและเชิงวิเคราะห์

ตามองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ  ข้างต้น และการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของหน่วยงาน  

โดยสามารถน�าเสนอรูปแบบของรายงานตามมิติต่าง ๆ  

ที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย รวดเร็วเป็นรูปธรรมและ 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับการประชุมหารือร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายบรหิารและคณะของผูบ้รหิารของส�านกังาน 

ก.พ.ร. อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ระบบ GSMS ยังมีความ

จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเสริม

สร้างขีดสมรรถนะการบริหารงานแบบบูรณาการของ

จังหวัด ฝ่ายบรหิารรวมทัง้ผูเ้กีย่วข้อง และเพือ่ให้ระบบ 

GSMS ติดตามการท�างานตามแผนงาน / โครงการ  

และการใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

6. การพัฒนาเสริมสร ้างขีดสมรรถนะ 
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ

6.1 การพฒันานกับรหิารการเปลีย่นแปลง

รุ่นใหม่

โ ค ร งกา รพัฒนานั กบริ ห า รกา ร

เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ได้สร้างบุคลากรที่มีความสามารถ

บริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็น

คลื่นลูกใหม่ในการผลักดันการบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวใหม่ ทีมุ่ง่เน้นให้หน่วยงานภาครฐัท�าหน้าทีเ่ป็นองค์กร 

เชิงกลยทุธ ทีก่่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงทีส่อดคล้องกบั

กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก และด�าเนนิการได้บรรลุ

ผลสัมฤทธิต์ามวิสัยทศัน์ทีต่ัง้ไว้ได้ภายในเวลาทีก่�าหนด 

โครงการนีค้ดัเลอืกบคุคลทีเ่พิง่ส�าเรจ็การศกึษา รวมทัง้

บุคคลทัว่ไปและข้าราชการ เข้ารบัการพฒันาเพือ่ให้เป็น

นักคิดที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนาและวางแผน และ

นักปฏิบัติที่มีดุลยภาพและคุณภาพ พร้อมที่จะน�าการ

เปล่ียนแปลงในภาคราชการ และขับเคลื่อนนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ และแผนงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ 

คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2547  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 8 เมษายน 2551  

ให้ด�าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลง

รุ่นใหม่ปีละ 1 รุ่น ๆ  ละ ประมาณ 60 คน ใช้เวลารุ่นละ  

22 เดือน จนถึงบัดนี้ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการ

มาจ�านวน 5 รุ่น ส�าหรับรุ่นที่ 5 อยู่ระหว่างการพัฒนา 

ตามหลักสูตรของโครงการ (ภาพที่ 2.3 - 6) ซึ่งเริ่ม 

ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีผู้เข้าร่วม 

โครงการ จ�านวน 35 คน ขณะนี้มีนักบริหารการ

เปล่ียนแปลงรุ ่นใหม่สังกัดอยู ่ในส่วนราชการต่าง ๆ  

จ�านวนทั้งสิ้น 189 คน
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ภาพที่ 2.3-6 นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ กับกิจกรรมในหลักสูตร

ส�านักงาน ก.พ.ร. จะจัดสรรนักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ที่ส�าเร็จจากโครงการไปปฏิบัติราชการ 

ในส่วนราชการต่าง ๆ  ปัจจบัุนมีนักบรหิารการเปล่ียนแปลงรุน่ใหม่ รุน่ที ่1 - รุน่ที ่4 ได้เข้ารบัราชการในส่วนราชการ 

ต่าง ๆ  โดยรับราชการอยู่ในส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย มากเป็น 3 ล�าดับแรก  

(ตารางที่ 2.3-9)

ตารางที่ 2.3-9 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 จ�าแนกตามส่วนราชการที่สังกัด

ส่วนราชการ
จ�านวนนกับรกิารการเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ (คน)

รุ่นที่ 1 รุ่นที่2 รุ่นที่3 รุ่นที่4 รวม

1. ส�านักนายกรัฐมนตรี 8 10 17 9 44

2. กระทรวงพาณิชย์ 10 9 8 8 35

3. กระทรวงมหาดไทย 4 8 2 1 15

4. กระทรวงการคลัง 4 - 4 4 12

5. กระทรวงพลังงาน - 1 3 3 7

6. กระทรวงอุตสาหกรรม 3 1 2 1 7

7. กระทรวงยุติธรรม 2 1 4 - 7

8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 2 1 5

9. กระทรวงวัฒนธรรม 2 1 2 - 5

10. กระทรวงศึกษาธิการ - 1 3 1 5

11. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - 2 - 1 3

12. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 2 1 - 3

13. กระทรวงคมนาคม - - 1 1 2

14. กระทรวงแรงงาน - - - 2 2

15. กระทรวงกลาโหม - 1 - - 1

16. กระทรวงสาธารณสุข - - - 1 1

รวม 34 38 49 33 154
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6.2 หลักสูตรการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนส�าหรับผู ้บริหาร 

ระดับสูง (บบพ.)

ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิ “โครงการ

หลกัสตูรการบรหิารกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการเพือ่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (บบพ.)” 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกรอบการคิดวิเคราะห์ของ

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด 

และกลุม่จงัหวดั ตัง้แต่ภาพรวมของการพฒันาประเทศ

ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระดับ

ท้องถิ่นและชุมชน จนถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

และการศึกษาดูงานตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาพื้นที ่

ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าวจะส่งผลให ้

การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในอนาคต

สอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งสร้าง

ความร่วมมือด้านงบประมาณและการปฏิบัติระหว่าง

ภาคส่วนต่าง ๆ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมในการ

ด�าเนินงาน 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรม :  

การสร้างเสริมองค์ความรู ้ การลงพื้นที่เพื่อศึกษา 

ดูงานตัวอย่างที่ดี การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัด

ลพบุรี การศึกษาดูงานตัวอย่างที่ดีจากต่างประเทศ  

ณ ประเทศเกาหลีใต้ และกิจกรรมการน�าเสนอต่อ 

รองนายกรัฐมนตรีที่ก�ากับดูแล

ผลของการด� า เนินงานโครงการ 

ดังกล่าวท�าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผน

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถมีความเข้าใจใน

กระบวนการจัดท�าแผนมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยง

แผนทุกระดับกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ได้ ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ 

ประกอบด้วยปัญหาด้านการพัฒนาและด้านการจัดการ 

และได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ดังนี้

1) ด ้านการพัฒนา ในการจัดท�า

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยยึดพื้นที่ (Area-based  

Approach) ให ้แต ่ละพื้นที่มีทิศทางการพัฒนา  

(position) ที่ชัดเจน และผ่านการเห็นชอบร่วมกัน

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่า แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัดไม่สะท้อนเป็นองค์รวม ไม่มีทิศทางการพัฒนา

ทีชั่ดเจน เนือ่งจากขาดความเช่ือมโยงของการวิเคราะห์

กระบวนการทั้งยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์เกษตร  

ควรจะต้องมองภาพครบทั้งวงจร ตั้งแต่การผลิต  

การแปรรูป และการตลาด นอกจากนั้น โครงการ 

ส ่วนใหญ่เป ็นการจัดท�าเพื่อแก ้ป ัญหาที่ เกิดขึ้น  

ไม่มีการวางแผนพัฒนาเชิงรุก ตลอดจนขาดการ 

บูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ในพื้นที่ (ภาครัฐ 

เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการคิด

วิเคราะห์ร่วมกัน

ทั้งนี้ ได้วางแนวทางแก้ไขโดยการ

ให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท�าแผน การ

วิเคราะห์ ตลอดจนให้ความส�าคัญของการบูรณาการ

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ในพื้นที่ (ภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) และการสร้างความเข้มเขง็ 

และระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้กับชุมชน

2) ด้านการจัดการ ในการจัดระบบ

และการด�าเนนิการ ทีเ่ป็นกลไกสนบัสนนุการขบัเคล่ือน

การพัฒนากลุ่มจังหวัด เช่น ระบบงบประมาณ ระบบ

ฐานข้อมูล การส่ือสาร เป็นต้น พบว่า ด้านระบบ 

งบประมาณ ขาดเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ 

ภาพรวม และขาดการบรูณาการงบประมาณของหน่วย

งานที่ด�าเนินการในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการที่มีหน่วย

งานเกีย่วข้องหลายหน่วย ด้านข้อมลู ขาดการบูรณาการ

ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ขาด

ข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนการตัดสินใจ และด้าน

การสื่อสาร ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการ

สื่อสารข้อมูลที่ชัดเจน ท�าให้การขับเคลื่อนการท�างาน

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ทั้ งนี้  ได ้ วางแนวทางแก ้ ไขโดย 

เสริมสร้างบทบาทในการบรหิารจดัการกลุม่จงัหวัดของ

ส�านกับรหิารยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดั (Office of Strategy  

Management : OSM) ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการ

บริหารจัดการภาพรวม และพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการร่วม  

(Regional Operation Center : ROC) และระบบฐาน

ข้อมูลกลุ่มจังหวัด ซึ่งรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เดิม

จากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สร้างระบบ 

และช่องทางในการสื่อสารข้อมูล โดยอาจก�าหนด 

เจ้าหน้าทีท่ีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานของแต่ละจังหวัด 

(Change Agent) ในกลุม่จงัหวดั เช่น นายอ�าเภอ ก�านนั 

ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าชุมชน เป็นต้น

6.3 การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาค

ราชการ 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมผลักดัน 

ให้องค์การภาครัฐเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 

บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ 

คิดริเร่ิม เปลีย่นแปลง และปรบัตวัได้อย่างเหมาะสมต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้แก่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ส�าคัญกลุ่ม

หนึ่งที่จะเป็นผู้น�าเทคนิคการบริหารต่าง ๆ  ที่ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ริเริ่ม ส่งเสริม ไปถ่ายทอดและขับเคล่ือน

การด�าเนินงานเสมือนส�านักงาน ก.พ.ร. ไปด�าเนินการ 

ในส่วนราชการเอง ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�า  

“โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐาน

วิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ” ขึ้น 

เพ่ือเป ็นการพัฒนาองค์ความรู ้ของเครือข ่ายให ้ 

เท่าเทยีมกนั ท�าให้เครอืข่ายสามารถน�าองค์ความรูด้้าน

การพฒันาระบบราชการและการจดัการภาครฐัแนวใหม่ 

ไปประยุกต์ ใช้ให้สอดรับกับบริบทและการบริหาร

ราชการในแต่ละกระทรวง กรม อย่างเหมาะสม รวมทั้ง 

สามารถให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ส่วนราชการของตนได้

อย่างมีศักยภาพ

ในช่วงที่ผ่านมา ส�านักงาน ก.พ.ร.  

ได ้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร ้างและ

พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารส�าหรับ 

หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการ

บรหิารส�าหรบัหน่วยงานภาครฐั ระดบัพืน้ฐาน หลักสตูร

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการ

บริหารส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับสูง และหลักสูตร

เสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพทีป่รกึษาด้านการบรหิาร

ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ส�าหรับข้าราชการส�านักงาน 

ก.พ.ร.

ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรม

หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา

ด้านการบริหารส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน  

ให้แก่ข้าราชการให้กลุม่พฒันาระบบบรหิารของส่วนราชการ 

ต่าง ๆ  และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ไปแล้ว จ�านวน 50 ราย ซึง่ส�านกังาน ก.พ.ร. 

เช่ือมั่นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้รับการ

พฒันาและยกระดบัมาตรฐานให้มคีวามรูค้วามสามารถ

ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบราชการ และ

สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปใช้

ในการพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้

อย่างมืออาชีพมากข้ึน ซึ่งจะมีผลท�าให้ผู้บริหารของ 

ส่วนราชการมทีมีงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถพร้อมให้

ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการพัฒนาระบบราชการได้อย่าง 

มปีระสิทธภิาพสอดรบักบับรบิทและการบรหิารราชการ

ในแต่ละกระทรวง กรมอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาระบบราชการให้ก้าวไปข้างหน้าอย่าง

มั่นคง และยั่งยืนสืบไป
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ภาพที่ 2.3-7 กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ทั้งในรูปแบบการประชุมสัมมนา ศึกษา และดูงาน 
 ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

6.4 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครอืข่าย 

การพัฒนาระบบราชการ (ผู ้น� าการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงระดับกระทรวงและกรม และกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหารของกระทรวงและกรม)

ผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief 

Change Officer : CCO) ในกระทรวงแต่งตั้งจากรอง

ปลัดกระทรวง (20 กระทรวง) ในกรมแต่งตั้งจากรอง

หัวหน้าส่วนราชการ 157 ส่วนราชการ นอกจากนี้

ยังมีกลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร ในระดับกระทรวง 20 

กลุ่ม และในระดับกรมอีก 157 กลุ่ม ที่เป็นเครือข่าย 

การพัฒนาระบบราชการอยูใ่นส่วนราชการ เป็นพลงัส�าคญั 

ของ ก.พ.ร. กลไกนี้จะเป็นเสมือนฟันเฟืองเช่ือมโยง 

และกระตุ ้น เร่งเร้าให้ทุกอนูในส่วนราชการมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ท�าให้ส่วนราชการมีผลสัมฤทธ์ิ 

มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามหลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และร่วมแสวงหานวัตกรรม

การพัฒนาระบบราชการภายในกระทรวง และกรม 

อนึ่ง ราชการที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่อาจเกิดขึ้นได้

หากขาดกระบวนการพฒันาจากภายในส่วนราชการเอง 

ความเข้มแข็งของเครือข่ายดังกล่าวเป็นปัจจัยความ

ส�าเร็จของ ก.พ.ร ในแต่ละปีส�านักงาน ก.พ.ร. จัดให้

มีโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่าย

การพัฒนาระบบราชการในทุกระดับ เป็นกิจกรรมเพื่อ

เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของกลุ่มพัฒนาระบบ
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บรหิารในส่วนราชการ ทัง้ระดบักระทรวงและกรมให้เป็น 

มืออาชีพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย 

ดงักล่าวกบัส�านักงาน ก.พ.ร. และสือ่สารในการน�าแนวทาง 

การพัฒนาระบบราชการของ ก.พ.ร. ไปสู่การปฏิบัติ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีโครงการ

เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่าย รวม 4 

กิจกรรม ได้แก่ การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน่วยงาน (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม

รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) การประเมินผลและ

พัฒนาหน่วยงานในภาคราชการ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร) การ

ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ (วันที่ 16 

มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร) 

และกลยุทธ์การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หน่วยงานเพื่อความเป็นเลิศ (วันที่ 8-9 กันยายน 2554 

ณ โรงแรมเฟลิกซ์ รเิวอร์แคว รสีอร์ท จงัหวดักาญจนบรุ)ี 

จากการประเมนิผลกจิกรรมต่าง ๆ  ทีจั่ดข้ึน 

(ภาพที่ 2.3-7) พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ

เข้าใจและสามารถน�าความรูไ้ปปรบัใช้ในการปฏบิตังิาน 

ได้ในระดบัด ีและมกีารท�างานเป็นเครอืข่ายเพิม่มากข้ึน  

รวมทัง้ส่วนราชการได้รบัการสนบัสนนุในการท�างานจาก 

ผูน้�าการบรหิารการเปลีย่นแปลงในระดบัทีด่เีพิม่มากข้ึน  

มข้ีอเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบราชการ 

ให้ทันสมยั ก้าวไกล และประสงค์ทีจ่ะให้มีการจดักจิกรรม 

เพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมสนับสนุนการยกระดับ

มาตรฐานของกลุม่พฒันาระบบบรหิารของส่วนราชการ

ให้เป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7. การพัฒนากฎหมาย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 

2547 ให้ทกุส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิจดัท�าแผนการ

พัฒนากฎหมาย โดยมีส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป็นผู ้รับผิดชอบแนวทางการพัฒนากฎหมายของ 

ส่วนราชการประจ�าปี พ.ศ. 2553 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมี

มติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เห็นชอบตามข้อเสนอ 

ของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีมสีาระส�าคญัโดยสรปุ  

ดังนี้

“ให้ส่วนราชการจัดท�าแผนในการยกเลิก 

ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ส่วนราชการ

รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในก�ากับเกี่ยวกับการอนุมัติ

หรืออนุญาตทั้งที่มี ใบอนุญาตและไม่มี ใบอนุญาต  

แต่เป็นการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความ

จ�าเป็นหรือไม่เหมาะสม เช่น ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

อืน่ทัง้ในระดบัทีสู่งกว่าหรอืในระดบัเดยีวกนั ซ�า้ซ้อนกบั

กฎหมายอืน่ ล้าสมยั หรอืสร้างภาระให้กบัผูข้อรบัอนมุตัิ

หรอืผูข้อรบัอนญุาตเกนิความจ�าเป็น หรอืไม่ประการใด 

เมือ่เทยีบกบัประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั และเป็น

ประโยชน์ของส่วนราชการ หรือบทบัญญัติไม่ถูกต้อง 

ไม่มีความจ�าเป็นหรือไม่เหมาะสม” 

โดยแบ่งการด�าเนนิการออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 เป็นการจัดท�าแผนพัฒนา

กฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ระยะที่ 2 เป ็นการจัดท�ากฎหมาย

ตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

จากการติดตามและประเมินผลฯ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า ระดับความส�าเร็จ

ของการด�าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ 

ส่วนราชการ (ความส�าเร็จของส่วนราชการในการ 

ด�าเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย 

และอนบัุญญัตทิีเ่กีย่วกบัการอนมุตั ิอนญุาตให้แล้วเสรจ็  

รวมทั้งความส�าเร็จของส�านักงานปลัดกระทรวงในการ

รวบรวมและจัดส่งรายงานผลการด�าเนินการยกร่าง

กฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่

เกีย่วกบัการอนมุตั ิอนญุาตของส่วนราชการในกระทรวง)  

โดยพจิารณาความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการใน 2 ประเดน็  

ได้แก่
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1) ความส�าเร็จของส่วนราชการในการ

ด�าเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย 

และอนุบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการอนมุตั ิอนญุาตให้แล้วเสรจ็ 

ตามตัวชี้วัดที่ 11.1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงน�า้หนักของการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิก

กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต

ของส่วนราชการ โดยส่วนราชการท่ีจะต้องด�าเนินการ

ประกอบด้วย

1) ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป

2) ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

และ

3) ส�านักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มี

กฎหมายจะต้องพัฒนา

2) ความส�าเรจ็ของส�านกังานปลดักระทรวง 

ในการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการด�าเนินการ 

ยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและ 

อนุบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการอนมัุต ิอนญุาตของส่วนราชการ 

ในสังกัดกระทรวงได้ครบถ้วน ตามตัวชี้วัดที่ 11.2  

ระดับความส�าเร็จของการสนับสนุนการด�าเนินการ 

ตามแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ โดยส่วนราชการ 

ทีจ่ะต้องด�าเนนิการ ประกอบด้วย ส�านกังานปลัดกระทรวง 

ทัง้ทีม่แีละไม่มกีฎหมายจะต้องพฒันา (ยกเว้นส�านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการจะต้องด�าเนินการ

แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ส�าหรับส่วนราชการระดับ

กรมทั่วไป ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ

ส�านักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา

กรณีที ่2 ส� า ห รั บ ส� า นั ก ง านปลั ด

กระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา 

(ยกเว้นส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

กรณีที่ 3 ส�าหรับส่วนราชการที่ได้รับ

การยกเว้นการด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนากฎหมาย

ของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แต่มี

กฎหมายที่จะยกร่าง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและ 

อนบุญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการอนมุตั ิอนญุาต ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ก�าหนดให้ต้อง

ด�าเนินการ ได้ก�าหนดน�้าหนักตัวชี้วัดที่ต้องด�าเนินการ

ไว้ที่ สูงสุด 2 และต�่าสุด 1 (ตารางที่ 2.3-10)

ตารางที่ 2.3-10 น�้าหนักตัวช้ีวัดที่ต้องด�าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมและส�านักงานปลัดกระทรวง

ส่วนราชการ ตัวช้ีวัดที่ 11.1 ตัวช้ีวัดที่ 11.2

ด�าเนินการ น�้าหนัก ด�าเนินการ น�้าหนัก

กรมและส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  2 ไม่ต้องด�าเนินการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา  1  1

ส�านักงานปลัดกระทรวงที่ไม่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา ไม่ต้องด�าเนินการ  2

หมำยเหตุ  ส�ำหรับส่วนรำชกำรในกรณีท่ี  3  ให้ส่วนรำชกำรก�ำหนดน�้ำหนักตำมตำรำงแล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2554 มีส่วนราชการที่ได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการประจ�าปี  

พ.ศ. 2554 จ�านวน 32 กรม และมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่ได้มีการด�าเนินการแก้ไขทั้งหมด  

45 ฉบับ เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 14 ฉบับ กฎกระทรวง 16 ฉบับ ประกาศกระทรวงและกรม 7 ฉบับ 

ระเบียบกระทรวงและกรม 7 ฉบับ กฎข้อบังคับ 1 ฉบับ 
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8. การผลักดันเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ภาครฐัในการสร้างประชาคมและวฒันธรรมอาเซยีน

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้สนองตอบนโยบายของ

รัฐบาลในการให้ความร่วมมือในการเสนอแผนงาน

ประกอบการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2553  

ที่มอบหมายให้หน่วยราชการเร ่งด�าเนินการตาม

แผนงานจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

(พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558) พร้อมกับน�ามาตรการตาม

แผนงานฯ บรรจุในแผนระดับชาติของหน่วยราชการ 

ซึ่งในส่วนองค์ประกอบหลักของแผนงานฯ ได้ก�าหนด

ภายใต้หัวข้อ Human Development เรื่อง Building 

Civil Service Capability และ หัวข้อ Social Justice 

and Rights ในเรื่อง Promoting (Corporate Social 

Responsibility : CSR) อันเป็นจุดเริ่มต้นในการ 

บูรณาการการท�างานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อร่วม 

ผลักดัน และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคม

อาเซียนในปี พ.ศ. 2558

2.3.4 การสร้างระบบก�ากับดูแลตนเองที่ดี เกิด
ความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ 
รวมทั้งท�าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส�านึก
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และ 
ต่อสังคมโดยรวม

1. นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี 

ในปี พ.ศ. 2554 ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสรมิ 

ให้ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชนจัดท�า

นโยบายการก�ากบัดแูลองค์การทีด่ ีหรอื “(Organizational  

Governance : OG)” ที่มีความครอบคลุมนโยบาย 

ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และ

นโยบายด้านปฏิบัติงาน โดยให้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ 

และมาตรการ / โครงการที่มีความสอดคล้องกับวิสัย

ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของหน่วยงาน รวมทั้งต้อง

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ 

บ้านเมอืงทีด่ ีซึง่ประกอบด้วย ประสทิธภิาพ ประสิทธิผล 

การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ / สามารถตรวจสอบได้  

เปิดเผย / โปร่งใส นิติธรรม ความเสมอภาค การมี

ส่วนร่วม / การพยายามแสวงหาฉันทามติ การกระจาย 

อ�านาจ และคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจากการด�าเนินการ 

ดงักล่าวส่งผลให้หน่วยงานภาครฐัมกีารก�ากบัดแูลตนเอง 

และมกีรอบแนวทางการด�าเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีความชัดเจน 

และเกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่จะส่งผลต่อความเชือ่มัน่  

ศรทัธา ความไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบตัริาชการ 

ของหน่วยงานภาครฐั และเกดิประโยชน์สขุต่อประชาชน

และผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป

2. การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ในปี พ.ศ. 2554 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้

ติดตามการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546 โดยมีขอบเขตการด�าเนินการ ดังนี้

1) การติดตามผลการด�าเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ปัญหา - อุปสรรค และแนวทาง

การด�าเนินการต่อไป ในครั้งนี้เป็นข้อมูลการวิเคราะห์

เบื้องต้นของส�านักงาน ก.พ.ร. โดยยังมิได้สอบถาม 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับส่วนราชการที่มีส่วน 

รับผิดชอบตามพระราชกฤษฎีกาฯ
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2) การติดตามผลการด�าเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ จะด�าเนินการเฉพาะมาตราที่

ก�าหนดเป็นการปฏบิตั ิและแนวทางการบรหิารราชการ 

ไม่รวมมาตราที่เป็นการนิยามความหมาย (46 มาตรา

จากทั้งหมด 53 มาตรา)

3) ผลการด�าเนินการตามพระราช

กฤษฎีกาฯ ส่วนใหญ่พิจารณาจากผลด�าเนินการตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ผลการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ผลการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการ

ประสานงานภายในกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มี

ส่วนรับผิดชอบตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

4) ระดับผลการด�าเนินการ แบ่งเป็น  

5 กลุ่ม มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ กลุ่มด�าเนินการ 

เสรจ็สมบรูณ์แล้ว (100%) กลุม่มกีารด�าเนนิการแล้วและ

ปฏิบัติเป็นภารกิจประจ�าของส่วนราชการ แต่สามารถ 

ยกระดับการด�าเนินการให้สมบูรณ์ขึ้นได้อีก (75%)  

กลุ่มด�าเนินการแล้ว แต่ยังต้องส่งเสริม สนับสนุน

และผลักดันให้เกิดผลอย่างจริงจัง (50 %) กลุ่มม ี

การด�าเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการติดตามอย่างเป็น

ทางการ (25%) และกลุ่มยังไม่มีการด�าเนินการ (0%)

จากการติดตามผลการด�าเนินการตาม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้งหมด 46 มาตรา  

พบว่า ผลการด�าเนินการสูงกว่าระดับร้อยละ 50  

มี 26 มาตรา คิดเป็นร้อยละ 56 และไม่มีผลด�าเนินการ  

1 มาตรา คิดเป็นร้อยละ 2 (ตารางที่ 2.3-11)

ตารางที่ 2.3-11 ผลด�าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  พ.ศ. 2546

ระดับผลการด�าเนินการ 
(ร้อยละ) มาตรา จ�านวน

มาตรา
คิดเป็น
ร้อยละ

100 3, 19 2 4

75 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 32, 35, 

36, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49

24 52

50 11, 21, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 52, 53 12 26

25 10, 22, 23, 24, 25, 26, 50 7 16

0 46 1 2

รวม ยกเว้น มาตรา 1, 2, 4, 5, 6, 7, 51 46 100

ความก ้าวหน ้าของการด�าเนินงานที ่

แตกต่างกันและยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการ 

ปฏิบัติอยู ่บางประการ ควรผลักดันการด�าเนินงาน 

ในประเด็นส�าคัญ ๆ  ดังนี้

1) การให้บริการ รับข้อร้องเรียน และ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2) การบูรณาการการท�างานของ

หน่วยงานราชการ

3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ

4) การเพิ่มประสิทธิภาพและความ 

คุ้มค่าในการท�างาน
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5) การทบทวนบทบาทภารกิจของ

ภาครัฐ

6) การแก ้ ไขกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหรือ

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ในการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล 

ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

อย่างยั่งยืน อันจะน�าไปสู่การยกระดับธรรมาภิบาลและ

สร้างความเชื่อมั่นของประเทศ ช่วยรองรับและเกิด

ประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟแูละสร้างอนาคตของประเทศไทย

ในท้ายที่สุด อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีได้เตรียมแผนการส่งเสริมและ

พัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่จะด�าเนินการต่อไป 

3. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

3.1 ระบบการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ

คณะกรรมการการตรวจสอบและประเมิน

ผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มีการสอบทานรายงานการ

ตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตาม 

ค�ารับรองการปฏบัิตริาชการ และรายงานการเงนิ รวมทัง้

การสอบทานกรณีพิเศษ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ

และประเมนิผลภาคราชการและให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั 

การตรวจสอบและประเมินผลต่อนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรี โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการต่อนายกรัฐมนตรีและคณะ

รัฐมนตรี ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

พร้อมรายงานผลการประเมินตนเอง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ค.ต.ป. ยังคง 

ด�าเนนิงานภายใต้กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมนิ 

ผลภาคราชการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยก�าหนด

ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเป็น  

2 ประเด็น คือ การสอบทานกรณีปกติซึ่งครอบคลุม 

เรื่องการตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน (ทั้งนี้  

ให้รวมถงึการสอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบ 

ภายในในการตดิตามและตรวจสอบการประเมนิมาตรฐาน 

การจัดซ้ือโดยรฐั) และการควบคมุภายในและการบรหิาร

ความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ รายงานการเงิน และการสอบทานกรณีพิเศษ 

ซ่ึงเป็นโครงการส�าคญัตามนโยบายรฐับาล หรอืโครงการ

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

จากรายงานข้อค้นพบของส่วนราชการและ

จังหวัด พบว่ามีการพัฒนาการด�าเนินงานในประเด็น 

ที่ได้สอบทานทั้ง 5 ด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1) การตรวจราชการ ส่วนราชการ

และจังหวัดได้ปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินงานในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม พบว่า

หน่วยรับตรวจไม่น�าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

ไปปฏิบัติเท่าที่ควร รวมทั้งโครงการในแผนการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการยังไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ

ประเด็นนโยบายส�าคัญของจังหวัด

2) การตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบ 

ภายในของส่วนราชการและจังหวัดส่วนใหญ่มีผลการ

ประเมินตนเองของหน่วยงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางแผน

และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่

ถูกต้อง รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วย

รับตรวจตามที่มีข้อเสนอแนะมากขึ้น แต่ยังคงพบว่ามี

ปัญหาด้านอตัราก�าลังของผูต้รวจสอบภายในโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในระดับจังหวัดที่ยังมีข้อจ�ากัดในด้านทักษะ 

ความรู ้ความเข้าใจต่อการปฏบิตังิาน การควบคมุภายใน

และการบริหารความเส่ียง ส่วนราชการและจังหวัดมี 

การจัดท�าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในครบถ้วน

ตามภารกิจต่าง ๆ  มากขึ้น พร้อมทั้งให้ความส�าคัญ

กับการรายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อการปรับปรุงการ
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บริหารของหน่วยงาน แต่ยงัพบว่าผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิ

งานของบางหน่วยงานยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของ

ระบบการควบคุมภายในเท่าที่ควรและมีการวางระบบ

ควบคุมภายในตามระเบียบแต่การน�ามาปฏิบัติยังไม่ได้

รับการตอบสนองให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

3) การปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ส่วนราชการและจังหวัดส่วนใหญ่

สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการจัดท�าค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบว่าบาง 

ส่วนราชการมกีารรายงานข้อมลูในตวัชีว้ดัยงัไม่สมบูรณ์ 

ครบถ้วน โดยไม่รายงานปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ  รวมถงึ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานในปีต่อไป รวมถึง 

ยังพบว่าจังหวัดยังมีข้อจ�ากัดในการจัดเก็บและจัดท�า

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด

4) รายงานการเงนิ การจดัท�ารายงาน

การเงินของส่วนราชการและจังหวัดตามระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) มคีวามถกูต้อง ครบถ้วนมากขึน้ และสามารถ

แก้ไขปัญหาในปีที่ผ่านมาได้ในระดับหนึ่ง แม้จะพบว่า

เจ้าหน้าที่ยังมีข้อจ�ากัดในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดท�ารายงานการเงินในระบบ GFMIS และการ 

เบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่ยังคง 

ต�่ากว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดก็ตาม

5) การสอบทานกรณีพิ เศษ การ

ด�าเนินงานโครงการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ 

ส่วนราชการและจงัหวดัในการด�าเนนิโครงการอืน่ ๆ  เช่น  

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย - กัมพูชา จัดสร้าง

ซุ้มประตูเมืองพรมแดนคลองลึก - ปอยเปต ด่านตรวจ

คนเข้าเมืองอรัญประเทศ และโครงการตามนโยบาย

พลงังานและพลงังานทดแทนในพืน้ทีจ่งัหวดัสระบรุแีละ

จังหวัดตรังที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการใช้พลังงาน

ทดแทนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น  

อย่างไรกต็ามพบว่า การด�าเนนิงานโครงการบางโครงการ 

ยังมีความล่าช้า โดยมีการรายงานในลักษณะของ

รายงานผลการด�าเนินงานมากกว่ารายงานผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ นอกจากนี้ โครงการในระดับจังหวัดยังไม่

บูรณาการในภาพรวมทั้งระบบเท่าที่ควร

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ค.ต.ป. ได้มกีารด�าเนนิโครงการพฒันารปูแบบ แนวทาง  

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยศึกษา

ทบทวนบทบาทภารกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ให้มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการส่งเสริม

และกระตุ้นส่วนราชการให้มีการก�ากับดูแลและควบคุม 

ตนเองที่ดีตามเป ้าหมายของการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี

3.2 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางใน

การตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่

ในก�ากับของราชการฝ่ายบริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ

หน่วยงานกลางในการตดิตามประเมนิผลการด�าเนินงาน

ของภาคราชการที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ก�าหนด

แนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบ

และประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในก�ากับของ 

ราชการฝ่ายบรหิาร และผลักดนัให้หน่วยงานกลาง รวมทัง้ 

ส่วนราชการต่าง ๆ  ด�าเนินการตามแนวทาง วิธีการ 

บูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของ 

หน่วยงานกลางที่อยู่ในก�ากับของราชการฝ่ายบริหาร

ท�าให้สามารถจัดท�าฐานข้อมูลกลางของ

เครือ่งมอืการประเมนิผลฯ ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ

หน่วยงานกลางต่างๆ จ�านวน 10 เครื่องมือ ส่งผลให้

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบและ

ประเมนิผลของหน่วยงานกลาง และช่วยลดความซ�า้ซ้อน 

ในการเตรยีมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ให้หน่วยงานกลาง

ของส่วนราชการต่าง ๆ  ในการตรวจสอบและประเมนิผล  

คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมือ่วันที ่22 มถินุายน 2553  
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ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของ ค.ต.ป. โดยให้

ส�านักงาน ก.พ.ร. ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทีเ่หมาะสมเพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการระบบ

ฐานข้อมูลกลางของเครื่องมือประเมินผลฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ขยายผลจากการศึกษาออกแบบระบบ

สารสนเทศฐานข้อมูลกลางฯ ในระยะที่ 1 โดยเป็นการ

ทดลองการใช้งานจริงในส่วนราชการระดับกรมใน 3 

เครื่องมือ ได้แก่ 

1) การปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ

2) การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)

3) การวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จ 

ของการด�าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
(ก.ธ.จ.)

จากการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของ

หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดของ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ในปี  

พ.ศ. 2554 พบว่า การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ

ที่ไม่เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองท่ีดี มากที่สุด ได้แก่ “การปฏิบัติภารกิจโดย

ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างโปร่งใส” ซึ่งเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่และ

หน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือไม่เปิด

ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารได้สะดวก และ 

ไม่มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง 

อย่างชดัเจน รวมทัง้การขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมายัง ก.ธ.จ. 

มากที่สุด เป็นเรื่องท่ีเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ 

ปฏิบัติงานไม่เป ็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 

สิ่งที่ค้นพบจากการรายงานของ ก.ธ.จ. 

สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรที่ส่วนราชการ 

ส่งไปช่วยผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการในจังหวัด เป็น

ปัญหาส�าคัญและอาจเป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จ 

ในการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะที่จังหวัดเป็น 

ทั้งต้นน�้าและปลายน�้าในการส่งมอบบริการสาธารณะ

ของทกุกระทรวง ทบวง กรม สูป่ระชาชน ทัง้นี ้เนือ่งจาก

การที่มีส่ิงใหม่เกิดข้ึนในระบบราชการทั้งกระบวนการ

บริหารจัดการ และนวัตกรรมการบริการประชาชน  

ที่ส่วนราชการได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับและมีรางวัล

ระดบัชาตเิป็นประจักษ์พยาน จังหวัดจะเป็นกลไกในการ

ส่งมอบบริการสู่ประชาชนตามระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน ปัญหาตามรายงานของ ก.ธ.จ. จึงเป็นปัญหา

ใหญ่ทีต้่องเร่งแก้ไข และการแก้ไขต้องเน้นทีต่วับคุลากร 

ทั้งที่อยู ่ในจังหวัดและอ�าเภออยู่แล้ว และที่จะมีการ 

แต่งตั้งไปประจ�าจังหวัดและอ�าเภอในโอกาสต่อ ๆ  ไป

5. ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบ
บูรณาการ (Government Evaluation System : 
GES)

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบระบบการประเมินผล

ภาคราชการแบบบูรณาการ เพื่อให้มีการบูรณาการ

ระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้เกิดความ 

เป็นเอกภาพ ลดความซ�้าซ้อนและภาระงานเอกสาร

เกี่ยวกับการรายงานของส่วนราชการลง ลดตัวชี้วัด

ส�าหรับการประเมินผลให้เหลือเท่าที่จ�าเป็น ทั้งนี้ โดย

มีการปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

จาก 4 มิติ เป็น 2 มิติ ดังนี้

มิติภายนอก (ค ่าน�้าหนักร ้อยละ 70) 

ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่

1) การประเมินผลกระทบ เป็นการ

วัดผลกระทบในการด�าเนนิภารกจิของหน่วยงานภาครฐั

ทีม่ต่ีอประชาชน เศรษฐกจิ สังคม การเมอืง ส่ิงแวดล้อม 

และด้านอื่น ๆ



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

154 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2) การประเมินประสิทธิผล (ผลผลิต 

และผลลัพธ์) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จใน

การบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง ระดับกลุ่มภารกิจ 

(ถ้ามี) และระดับกรม รวมถึงระดับความส�าเร็จใน 

การขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญเร ่งด ่วนของรัฐบาล  

และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (ถ้ามี)

3) การประเมินผลประโยชน ์ต ่อ 

ค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) หรือการประเมิน

ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ ่าย (Cost-Effectiveness)  

ทั้งนี้ การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย คือ ผลการ

ปฏิบัติภารกิจที่สามารถคิดเป็นมูลค่าทางการเงินได้  

โดยเปรียบเทียบกับค ่าใช ้จ ่าย และการประเมิน

ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย คือ การประเมินการบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจนั้นต่อค่าใช้จ่าย

4) การประเมินคณุภาพ ได้แก่ การวัด 

ระดับความพึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้ก�าหนด 

นโยบายที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ  

และกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาคราชการ

มิติภายใน (ค่าน�้าหนักเท่ากับร้อยละ 30) 

ประกอบด้วย การประเมิน 2 ด้าน ได้แก่

1) ด้านประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริง 

ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริง 

เปรียบเทียบกับแผนสัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร

2) ด้านการพัฒนาองค์การ เพื่อเสริม

สร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการของ

องค์การให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เทียบเท่า

มาตรฐานสากล

ทั้งนี้  ให ้ เริ่มด�าเนินงานในการจัดท�า 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทีส่อดคล้องกบัแนวทางดงักล่าว 

ข้างต้นได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เป็นต้นไปก่อน และเมือ่ด�าเนนิงานตามระบบประเมนิผล 

ดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้ส�านักงาน ก.พ.ร.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการ

ประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป
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สรุป

การเดินหน้าผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาน้ัน ก.พ.ร. ได้เน้น 

การสร้างระบบราชการให้มีความพร้อม 4 ด้าน คือ เก่ง ดี มีส่วนรวม และตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ตามเป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ซึ่งในปี  

พ.ศ. 2554 ได้ด�าเนินการที่ส�าคัญเพื่อสนองต่อการบรรลุเป้าประสงค์หลัก ดังนี้ 

1. การยกระดบัการให้บรกิารและการท�างาน 
เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ
ของประชาชน ก.พ.ร. ได้สานต่อการด�าเนินงาน 

จาก ปี พ.ศ. 2553 โดยสนับสนุนให้ส่วนราชการและ

จังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

หน่วยงานรูปแบบอื่นของรัฐ มีการลดขั้นตอนและระยะ

เวลาการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กระตุ้นให้เกิด 

การแข่งขนัด้วยการจงูใจ มีรางวลัระดบัชาตแิก่หน่วยงาน 

ทุกระดับที่มีนวัตกรรมหรือมีพัฒนาการในการบริการ

ประชาชน เพือ่ยกระดับคุณภาพการให้บรกิารประชาชน 

และสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้

บริการ (e-Services) พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังคง 

มุง่ยกระดบัการให้บรกิารประชาชนในระดบัท้องถิน่และ

อ�าเภอ โดยน�ารูปแบบการส่งมอบบริการแบบหน้าต่าง

เดี่ยว (Single Window Service) มาปรับปรุงวิธีการ 

ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน 

ยังเดินหน้าพัฒนาบริการแบบหน้าต่างเดี่ยวของชาติ 

(Nation Single Window Service) เพื่อพร้อมรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนของประเทศด้วย

2. การปรับรูปแบบการท�างานให้มีลักษณะ 
เชิงบรูณาการ เกดิการแสวงหาความร่วมมอืและสร้าง 
เครอืข่ายกบัฝ่ายต่าง ๆ  รวมทัง้เปิดให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ก.พ.ร. ยังคงเดินหน้าการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม ปรับกลยุทธ์การบริหารจังหวัดและ 

กลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อีกทั้งปรับปรุงระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการ

ปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการการท�างานระหว่าง

กระทรวง โดยวดัระดบัความส�าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมาย 

ตามแผนปฎบิตัริาชการของกระทรวง และการขบัเคลือ่น 

นโยบายส�าคัญของรัฐบาล ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็ง

แก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทั้งในระดับกระทรวงและ

ระดับกรม ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ  

ที่กระจายอยู่ในทุกกระทรวง กรม ให้มีความพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะสูงระดับมืออาชีพ

3. การมุง่สูก่ารเป็นองค์กรทีม่ขีดีสมรรถนะสงู  
บคุลากรมคีวามพร้อมและความสามารถในการเรยีนรู้ 
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ก.พ.ร. ยังคงให้ความส�าคัญ 

กับการทบทวนบทบาทภารกิจภาครัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน 

การจัดการภารกจิภาครฐัให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทีม่คีวามพร้อม 

ในทกุระดบั ทัง้ในส่วนกลาง ภูมภิาค และท้องถิน่ เข้ามา 

จัดบริการสาธารณะร่วมกับภาครัฐ โดยประชาชนได้

ประโยชน์ เช่น ถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพมาตรฐานให้หน่วยงานภาคเอกชนไป

ด�าเนินการแทนส่วนราชการ การสร้างความเข้มแข็ง 

ในการบริหารพื้นที่ ฯลฯ และเพิ่มประสิทธิภาพและ 

คุณภาพการบริการของภาครัฐ โดยการพัฒนาบุคลากร 

ให้มคีวามพร้อม สามารถเรยีนรู ้ปรบัตวัได้ทนัต่อสถานการณ์  

ด้วยกระบวนการเรียนรู ้รูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้  

ได้ปรบักลไกรองรบัการปฏิบตัริาชการทีต้่องมเีป้าหมายชดั 

วัดผลได้ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์

องค์กรภาครัฐ และสนับสนุนให้ส่วนราชการ จังหวัด 

และสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาตนเองตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
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ท้ังน้ี ในส่วนขององค์การมหาชน กไ็ด้เสนอคณะรฐัมนตร ี

ให้มีมติก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการองค์การ

มหาชน เพื่อให้องค์การมหาชนแต่ละแห่งน�าไปปรับ 

ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อน�าไปสู่การยกระดับการ

บริหารจัดการขององค์การมหาชน ให้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. การสร้างระบบการก�ากับดูแลตนเองที่ดี 
เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้  
รวมทั้งท�าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส�านึก
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อ
สงัคมโดยรวม ส่วนราชการมกีารก�ากบัดแูลองค์การทีด่ี  

ด้วยระบบการตรวจสอบที่ให้ความส�าคัญกับผลสัมฤทธิ์ 

ที่ประชาชนจะได้รับจากหน่วยงาน โดยระบบการตรวจ 

ควบคุมจากภายนอก ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ที่ท�าหน้าที่สอบทาน 

รายงานการตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคมุ 

ภายในและการบริหารความเส่ียง การปฏิบัติราชการ

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานการเงิน 

รวมทั้งการสอบทานกรณีพิเศษ เพื่อรายงานผลต่อ 

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทุกรอบ 6 เดือน และ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ซ่ึงประกอบด้วย 

กรรมการจากภาคเอกชนและภาคประชาชน ท�าหน้าท่ี

ตรวจสอบการท�างานของส่วนราชการในระดับจังหวัด 

เป็นระบบที่จะน�าระบบราชการพัฒนาไปสู่การเป็น

องค์กรทีม่สี�านกึรบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึน้ นอกจากนี้ 

ยงัก�าหนดให้ทกุส่วนราชการต้องด�าเนนิการตามมาตรการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย

ก.พ.ร. เชื่อมั่นว่าเมื่อระบบราชการที่มีความพร้อมทั้ง 4 ด้านดังกล่าว จะท�าให้การบริหารจัดการภาครัฐ 

มีความโปร่งใส บุคลากรมีจริยธรรม พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่าย มีส�านึกรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมโดยรวม 

ส่งผลให้ระบบราชการมีขีดสมรรถนะสูง เป็นที่เชื่อถือยอมรับ และมีความเป็นสากล
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2.4 การด�าเนินงานขั้นต่อไป

1. การให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต

จากสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศไทย

ได้เผชิญในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ได้สะท้อนให้เห็น

ปัญหาของระบบและกลไกของรัฐหลายประการที่ท�าให้

ไม่สามารถด�าเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น 

ส่วนราชการต้องน�าบทเรยีนทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวไปใช้ปรบั

กระบวนการท�างานใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการบริหาร

ความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต เพือ่ให้ม่ันใจว่าภารกจิหลัก 

ของราชการหรืองานบริการประชาชนที่ส�าคัญ ๆ   

ต้องสามารถด�าเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

ไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือ 

ภัยพิบัติต่าง ๆ

ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่ม ี

หน้าที่ในการพฒันาระบบราชการ จะได้เตรยีมหน่วยงาน

ภาครัฐให้มี “ความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ

อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต (Business Continuity  

Management: BCM)” โดยการจัดให้มีการประเมิน

ความเสี่ยงของกระบวนการจัดการที่ส ่งผลกระทบ 

ต่อการบรกิารประชาชน เริม่ตัง้แต่การศกึษาโอกาสทีง่าน

ให้บริการประชาชนที่ส�าคัญจะต้องหยุดชะงักจากเหต ุ

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น วิเคราะห์ผลกระทบ และประเมิน

ความเสียหายจากการหยุดชะงักของการด�าเนินงาน

ที่ส�าคัญ (Major operational disruptions) ตลอดจน

ก�าหนดล�าดบัความส�าคญัของงาน และจัดสรรทรพัยากร

ในการบริหารการด�าเนินงานให้ได้อย่างต่อเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพ 

2. การเตรียมตัวของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นับตั้งแต ่การประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่ 9 ในปี พ.ศ. 2546 ที่บาหลี ประเทศอินโดนิเซีย 

ผู้น�าประเทศสมาชิก ได้ร่วมกันลงนามในค�าปฏิญญา

ความร่วมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II)  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะก่อตั้งประชาคมอาเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือของภูมิภาค

มิใช่แค่ในด้านเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่ยงัเพิม่ความร่วมมอื

ในรูปแบบประชาคมอาเซียนใน 3 ด้าน อันประกอบไป

ด้วย ประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN 

Political-Security Community: APSC) ประชาคม 

ด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: 

AEC) และประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN 

Socio-Cultural Community: ASCC) ภายใต้ Roadmap 

for an ASEAN Community พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558  
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158 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มารองรับการรวมตวัในครัง้นี ้แต่อย่างไรกต็าม การรวมตวั 

เป็นสมาคมอาเซียนในช่วงตลอดระยะเวลา 40 ปี 

ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีอุปสรรคมาโดยตลอด ซึ่งเกิดจาก

ลักษณะเฉพาะประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ อันส่งผล 

กระทบท�าให้การรวมตวักนัทางด้านเศรษฐกจิเพยีงอย่าง

เดียวไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมได้ 

ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะมีการ

รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือ 

ทั้ง 3 ด้านดังกล่าว อาจจะประสบกับความยากล�าบาก

ในการด�าเนินการ หากเหล่าประเทศสมาชิกยังไม่

ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมที่

เพยีงพอส�าหรบัการรวมตวัทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคตอนัใกล้ 

ประเทศไทยก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน หากไม่มีการ 

เตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัการรวมตวัเป็นประชาคม

อาเซียนที่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของ

ประเทศในเวทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะกรรมการ ใน

คณะกรรมการอาเซยีนแห่งชาต ิได้ตระหนกัและเล็งเหน็

ถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการเตรียมความ

พร้อมหน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเป็นประชาคม

อาเซียน จึงได้เตรียมการที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม 

สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี (Good Governance) ในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนด้วยกัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดสมรรถนะในการ

ให้บริการสาธารณะของภาครัฐในอาเซียน โดยเตรียม

ด�าเนินการโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

เพื่อให้พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน 2 ระดับ 

คู่ขนานกันไป ได้แก่ ระดับสากล และระดับภายใน

ประเทศ กล่าวคือ

ระดับสากล ส�านักงาน ก.พ.ร. เตรียมการ 

ท่ีจะเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ประเทศสมาชิก

อาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

(Knowledge Sharing) พร้อมเสรมิสร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative  

Relations) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ 

เสรมิสร้างธรรมาภบิาลระหว่างประเทศสมาชกิ (ASEAN 

Governance Workshop)เพื่อเป็นการเสริมสร้าง 

ความสัมพนัธ์ ความร่วมมอื และการเตรยีมความพร้อม

ร่วมกันของประเทศสมาชิก ภายใต้กรอบแนวคิดของ

อาเซียน “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคม

เดียว” (One Vision, One Identity, One Community)

ระดับภายในประเทศ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

เร่งด�าเนนิการผลักดนัการขบัเคล่ือนภาครฐัในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซยีน โดยจะศกึษาและบรูณาการการตดิตาม 

และประเมินผลความพร้อม (Readiness) ในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนของกระทรวง และยกร่างตัวชี้วัด

ระดบักระทรวง ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมนิผล 

ในการขับเคล่ือนภาครฐัเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน 

ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถน�ามาติดตามความก้าวหน้าของ

การด�าเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการให้บรรลุสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าข้อเสนอและแนวทางการ

พัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best 

Practice) รวมทั้งเป็นการกระตุ ้นให้ส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาทภารกิจที่ต ้องด�าเนิน

การให้สอดคล้องกับแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  

ซึง่จะเป็นการขับเคล่ือนการด�าเนนิการของส่วนราชการ

ให้บรรลุสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
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จุดเริ่มต้นที่มีความส�าคัญ จะอยู ่ที่แผน 

ด�าเนนิการทีก่ล่าวข้างต้น เพือ่ให้เกดิการสร้างวสิยัทศัน์ใหม่ 

อกีทัง้เป็นการเตรยีมความพร้อมไม่ใช่เฉพาะแค่ภาครฐั 

ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้แก่ประเทศสมาชิก เพื่อรองรับการรวมตัว 

เป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรปูแบบในปี พ.ศ. 2558  

ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. ถือเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะ

ต้องมกีารจดัท�าโครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลในภาครฐั 

ขึ้นในทุก ๆ  ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ไปจวบจนกระทั่ง

ปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทยภายใต้บริบทของการ

ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอย่างเป็น

ทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน

3. โครงการรูปแบบการท�างานยุคใหม่

เพื่อสนองต่อกลยุทธ์ที่ 3.4.3 ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ในการพัฒนา

คณุภาพชวีติของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐให้ดข้ึีน  

เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและให้สามารถด�ารงชีพอย่างม ี

ศักดิ์ศรี รวมทั้งจัดให้มีกลไกดูแลรับผิดชอบในเรื่อง 

เงนิเดือน ค่าตอบแทน สวสัดกิารในภาพรวมของภาครฐั 

(Remuneration Tribunal) ให้เหมาะสมกับสภาพการ

ท�างาน และสถานการณ์ ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปรับปรุงสวัสดิการการท�างานและภาระหน้ีสิน รวมทั้ง

วางมาตรการส่งเสรมิให้ข้าราชการท�างานทีบ้่านเพือ่แก้

ปัญหาในด้านต่าง ๆ  เช่น การประหยดัพลงังาน การจราจร  

ค่าครองชพีของข้าราชการ ตลอดจนเพือ่การสร้างความ

สมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตส่วนตัว และการ

เพิ่มประสิทธิภาพของการท�างาน 

ในปี พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. จะ 

ขยายผลทีไ่ด้จากโครงการการปฏบัิติราชการแบบเวอร์ช่วล 

(Virtual Office: VO) ซึ่งพบว่า ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ

กับการปฏิบัติราชการแบบเวอร์ช่วล เพราะได้รับความ

สะดวก สามารถท�างานได้ทุกที่ มีความคล่องตัวในการ

ท�างาน ประหยดัเวลาในการเดนิทาง ประหยดัค่าใช้จ่าย 

มีสมาธิในการท�างาน เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ

ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น โดยได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์จากหลายแห่ง 

ในกรณทีีท่�างานในสถานทีต่่าง ๆ  และการปฏิบัตริาชการ

แบบเวอร์ช่วลได้ปฏิบัติกันแพร่หลายในหลายประเทศ 

การขยายผลจะด�าเนินการภายใต้ “โครงการ 

รูปแบบการท�างานยุคใหม่” ได้ก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินงาน ไว้ดังนี้

1) ศึกษาแนวคิดศักยภาพของโครงสร้าง

พื้นฐาน พร้อมทั้งรูปแบบและกระบวนการท�างานตาม

ความต้องการของภาครัฐไปสู่ VO

2) จดักลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ  ทีม่คีณุลักษณะ

เหมาะในการพัฒนาไปสู่ VO

3) วางรูปแบบและระดับการพัฒนา

กระบวนการหลักในการท�างาน เช่น การประสานงาน 

การตรวจสอบ และการควบคุมประเมินผล

4) วางแผนการประสานงานในการสร้าง

ความยอมรับของกระบวนการใหม่

5) สร้างความเข้าใจในการพัฒนาไปสู ่ 

ระบบ VO โดยด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมของบคุลากร  

จัดท�าคู่มือการด�าเนินการ อุปกรณ์และการตรวจสอบ

ระบบการท�างาน และสอนงานและการฝึกอบรม

6) การตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน
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4. การเตรียมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560)

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ

ไทย ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาระบบราชการในกระทรวง 

ทบวง กรมช่วงที่ผ่านมาเกิดความพร้อมเพรียง มีความ

ก้าวหน้า และต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน  

เกดิจากการมแีผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย  

ฉบับแรก พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 และฉบับที่สอง 

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 เป็นกรอบแนวทางหลัก 

ในการพัฒนาระบบราชการไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ที่ใช้อยู่ 

ก�าลังจะครบก�าหนดในปี พ.ศ. 2555 จึงมีความจ�าเป็น

ที่จะต้องมีแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย ฉบับต่อไปในช่วง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 

เพือ่ให้การพฒันาระบบราชการไทยสอดคล้องกบัสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในประเทศและนอก

ประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นแผนยุทธศาสตร ์

ที่สามารถรองรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ส�านกังาน ก.พ.ร. จะได้เตรยีมการจดัท�าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 -  

พ.ศ. 2560) โดยศึกษาวิจัยแนวคิดทฤษฎีการบริหาร 

จัดการภาครัฐใหม่ วิเคราะห์ระบบการบริหารภาครัฐ

ท่ีเป็นอยู่ การพัฒนาระบบราชการที่ดีในต่างประเทศ 

(Best Practices) และศึกษาแนวโน้มในอนาคตการ

พัฒนาระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับบริบท และ

สภาพแวดล้อม เพื่อให้ระบบราชการก้าวไปในทิศทาง 

ที่มุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ โดยผลจากการศึกษาดังกล่าว 

จะเป็นฐานข้อมลูการพฒันาระบบราชการทีม่คีวามส�าคญั 

และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งจะสามารถน�ามาใช้

ประกอบการก�าหนดเป้าหมายและกรอบทิศทางใน 

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ไทยในระยะต่อไปที่มีความเหมาะสม และตอบสนอง

กับความต้องการของประเทศชาติและประชาชน 

อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

5. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
ในการจัดบรกิารสาธารณะและการเปิดให้หน่วยงาน /  
องค์กรในภาคส่วนอื่นสามารถเสนอตัวเข้ามาให้
บริการสาธารณะของรัฐ

เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ ส�าหรับการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นมีส่วน

ร่วมในการให้บริการสาธารณะ ในฐานะผู้จัดท�าบริการ  

(Provider) ภายใต้การก�ากับของกลไกภาครัฐ เพื่อให้

บริการของรัฐมีความเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ซึ่งหมายถึงส่วนราชการยังคงมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบต่อภารกิจของรัฐ แต่ลดบทบาทในการ

จัดท�าบริการลง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการ

สาธารณะให้กับภาคประชาชนมากขึ้น และเป็นการ 

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในด้านคุณภาพและความ 

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการระหว่างผู้ท�าบริการด้วยกัน  

ซึง่ประชาชนผูร้บับรกิารจะได้ประโยชน์สูงสุด ส�านกังาน 

ก.พ.ร. ได้เตรียมด�าเนินโครงการศึกษาระบบการจัด

ท�าบริการสาธารณะทางเลือก โดยทีมงานที่ปรึกษา

ที่มีประสบการณ์ ท�าการศึกษาและขยายผลกรณีท่ีมี

การด�าเนินการอยู่แล้วในประเทศไทย หรือประยุกต์

จากตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศ มาริเริ่มหรือพัฒนาให้

สอดคล้องกบับรบิทของสังคมไทย เพือ่ให้ได้มาซ่ึงระบบ 

แนวทาง และร่างกฎหมายว่าด้วยการเปิดโอกาสให้

ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมจัดท�าบริการสาธารณะ ที่มีการ

ระดมความคิดจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

หลากหลาย
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6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิาร

ราชการ ยงัต้องให้ความส�าคญัและด�าเนนิการต่อไป เพือ่

ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผล 

ในทางปฏบิตัแิละยัง่ยนื โดยส�านกังาน ก.พ.ร. จะพฒันา

องค์ความรูท้ีเ่ป็นนวตักรรมในการท�างาน ท่ีช่วยส่งเสรมิ

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารราชการ โดย

จะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการให้ภาคประชาสังคม 

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าบริการสาธารณะร่วมกับ 

ภาครฐั และจะสร้างแรงจงูใจในการขบัเคลือ่นการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

ให้มีการขยายผลในวงกว้างทั้งในส่วนราชการ จังหวัด 

สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น 

รวมทัง้การค้นหากรณปีฏบิตัทิีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ขีองการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล

การปฏิบัติที่ดีดังกล่าวต่อไป
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ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25543

ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการที่มีฐานะ

เป็นกรมในส�านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายก

รัฐมนตรี ท�าหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการและ

จัดท�าข้อเสนอทางวิชาการ เพื่อการตัดสินใจเชิง

นโยบาย ของ ก.พ.ร. และหน้าที่อื่นตามกฎหมาย

หรือที่ ก.พ.ร. ก�าหนด ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3 / 1 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

3.1 วิสัยทัศน ์

“ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”
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เว็บไซต์ของส�านักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์

เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ  

ได้ก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์เพือ่รองรบัแผนยทุธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 และ 

แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 

ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้

1) การยกระดับการให้บริการและการท�างาน

เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ

ประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

2) ปรับรูปแบบการท�างานให้มีลักษณะเชิง 

บรูณาการเกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครอืข่าย 

กบัฝ่ายต่าง ๆ  รวมทัง้เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

3) มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 

บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ 

คิดริเริ่ม เปล่ียนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  

4) สร ้างระบบการก�ากับดูแลตนเองที่ด ี

เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้  

รวมทั้งท�าให ้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส�านึก  

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคม

โดยรวม

5) เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรให้มี

ความเป็นเลิศ



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

166 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 3-1 โครงสรางสวนราชการและอัตรากำลังของสำนักงาน ก.พ.ร.

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)

(57) (9) (27) (31) (22) (27) (24)

- ที่ปร�กษาการพัฒนาระบบราชการ (2)

- ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ (16)

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

อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจร�งรวม 221 คน
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

3.3 โครงสร้างส่วนราชการและอัตราก�าลังของส�านักงาน ก.พ.ร. *

ส�านักงาน ก.พ.ร. แบ่งส่วนราชการ เป็น 6 ส�านัก 1 ส�านักงาน และ 2 กลุ่ม มีสถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการภายในของส�านักงาน 1 หน่วยงาน (ภาพที่ 3-1)

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 98 ก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550
** หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
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ภาพที่ 3-2 ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร.

99 คน
31%

221 คน
69%

ขาราชการประจำ

ขาราชการในโครงการ
พัฒนานักบร�หาร
การเปลี่ยนแปลงรุนใหม

3.4 ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส�านักงาน ก.พ.ร.

1) ปี พ.ศ. 2554 ส�านักงาน ก.พ.ร. มี

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดรวม 320 คน 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญซึ่งปฏิบัติราชการในฐานะเจ้าหน้าที่

ของ ก.พ.ร. ในส่วนราชการต่าง ๆ  ของส�านักงาน 

ก.พ.ร. จ�านวน 221 คน หรือร้อยละ 69 และประเภท

ที่สองเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งอาศัยสังกัด

ส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร

การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (ภาพที่ 3-2) แต่ละ

รุ่นจะรับเข้าโครงการได้ประมาณ 60 คน ในข้อเท็จจริง

จะน้อยกว่าจ�านวนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ที่สามารถ

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่คัดเลือก 

จากทัง้ผูท้ีเ่ป็นข้าราชการและบคุคลทัว่ไปทีม่คีณุสมบตัิ

ตามที่ ก.พ.ร. ก�าหนด ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือน

สามัญดังกล่าว เม่ือได้พัฒนาตามหลักสูตรจนส้ินสุด

กระบวนการของโครงการฯ ส�านักงาน ก.พ.ร. จะ

จัดสรรไปแต่งตั้งในต�าแหน่งที่มีบทบาทส�าคัญต่อ 

การพัฒนาระบบราชการ ในกระทรวง ทบวง กรม 

ต่าง ๆ  ส�าหรับ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

มีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างการพัฒนา 

ตามหลักสูตรของโครงการฯ จ�านวน 99 คน หรือ 

ร้อยละ 31 ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด

ส�านักงาน ก.พ.ร.

2) ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเจ้าหน้าที่ของ 
ก.พ.ร. และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ส�าคัญ ๆ  อีกหลายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค 
ราชการ (ค.ต.ป.) ซึง่บทบาทในฐานะเจ้าหน้าทีข่อง ก.พ.ร. 
และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ 
ต่าง ๆ  ดังกล่าว จะต้องจัดท�าข้อเสนอทางวิชาการที่
มีข้อมูลครอบคลุมความรู้รอบด้าน ทั้งในทางทฤษฎี 
และในทางปฏิบัติ ทั้งในแง่มุมของสภาพข้อเท็จจริง 
สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอเพ่ือ 
เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมเป็นไปได้ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาก�าหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ดงักล่าว ส�านกังาน ก.พ.ร.  
จึงเป็นองค์กรที่ต้องพร้อมด้วยนักพัฒนาระบบราชการ 
ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมท�างานสนองต่อความ 
ต้องการของคณะกรรมการที่มีองค์คณะหลากหลาย  
ปัจจบุนัส�านกังาน ก.พ.ร. มคีณุวฒุพิืน้ฐานของข้าราชการ 
ไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยมีข้าราชการที่คุณวุฒิ
ระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 22 ระดบัปรญิญาโท ร้อยละ 69  
และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 2 หรืออาจกล่าวได้ว่า
ข้าราชการส�านักงาน ก.พ.ร. ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท (ภาพที่ 3-3) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7  
ซึ่งมีคุณวุฒิต�่ากว่าระดับปริญญาตรีเป็นข้าราชการท่ี 
ปฏิบัติงานอยู่ในงานสนับสนุนของส�านักงาน ก.พ.ร. 
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168 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 3-3 ขาราชการพลเรือนสามัญของสำนักงาน ก.พ.ร. จำแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

153 คน
69%

49 คน
22%

15 คน
7%

4 คน
2%

ปร�ญญาเอก

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาตร�

ต่ำกวาปร�ญญาตร�

ภาพที่ 3-4 ขาราชการพลเรือนสามัญภายใตโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) รุนที่ 4-5

96 คน
97%

3 คน
3%

ปร�ญญาเอก

ปร�ญญาโท

ส่วนข้าราชการพลเรือนสามัญในโครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ ปัจจุบันมีจ�านวน  

99 คน ประกอบด้วยผู้มีวุฒิปริญญาเอก 3 คน ปริญญาโท 96 คน (ภาพที่ 3 - 4)
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3.5 ความร่วมมือระหว่างส�านักงาน ก.พ.ร. กับหน่วยงานต่างประเทศ

จากนโยบายรัฐบาล ในการกระชับความ 

ร่วมมอืและความเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศ

ท่ีมีบทบาทส�าคัญของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยใน

ภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อรักษาและขยายความร่วมมือทาง 

การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน  

การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้แสวงหาตลาดใหม่  

เพื่อพัฒนาความร ่วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรู ้ใหม่ 

รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

ในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพความ

มั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค 

ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงให้ความส�าคัญในการ

เป็นหุ ้นส่วนในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ต่างประเทศ เพ่ือการเชือ่มโยงระบบราชการไทยให้ตอบ

สนองต่อความเป็นไปของโลก และยกระดับขีดความ

สามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่สนอง

ต่อความต้องการประชาชน และการพัฒนาประเทศ

ในปี พ.ศ. 2554 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการ

ด�าเนนิการตามความร่วมมอื รวมทัง้การด�าเนนิกจิกรรม

ต่าง ๆ  กับหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้ 

5.1 ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า บั น  E c o l e  

Nationale d’ Administration (ENA)

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษารูปแบบการ

ด�าเนินการของสถาบัน Ecole Nationale d’ Adminis-

tration (ENA) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อจัดท�า

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนานักบริหาร และ

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

(Public Service Executive Development Program -  

PSED) ที่มีระยะเวลา 26 เดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  

และได้ลงนามเป็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 

ครัง้แรก ในปี พ.ศ. 2549 และมกีารต่ออายคุวามร่วมมอื  

ในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 ตามล�าดับ

นอกจากความร่วมมือในโครงการ 

การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  

ทีใ่ช้แนวทางการด�าเนนิงานจาก ENA และน�ามาประยกุต์

ให้เหมาะสมกับลักษณะของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2548 ส�านักงาน ก.พ.ร. และ ENA ยังมีความ 

ร่วมมือในการจัดหลักสูตรอบรม สัมมนาทางวิชาการ

ร่วมกัน รวมทั้งการจัด Intensive Workshop โดยมี 

นกัวิชาการจากสถาบนั ENA มาให้ความรูแ้ก่ข้าราชการ

ไทย เช่นกัน โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ โรงแรมโกลเด้น  

ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 

2554 และได ้ เชิญ Mr .  Berna rd Boucau l t ,  

Director of Ecole Nationale d’ Administration (ENA)  

และเป็นอดีตผู้บริหารกลุ่มจังหวัด Pays de La Loire  

ประเทศฝรั่งเศสที่รับผิดชอบในการจัดท�าแผนบริหาร 

กลุ่มจังหวัด มาเป็นผูบ้รรยายและถ่ายทอดประสบการณ์

ในการจัดท�าแผนบริหารกลุ ่มจังหวัดของประเทศ

ฝรั่งเศส ในเรื่องการจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น: กรณีจัดท�าสัญญา 

โครงการ (Contrat de projets / Region) รวมท้ัง 

ร่วมแลกเปล่ียนแนวคดิการบรหิารงานส่วนภูมภิาคของ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ  และคณะกรรมการนโยบาย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

ซึง่จากการสัมมนาครัง้นี ้น�าไปสู่แนวทางในการด�าเนนิการ 

จดัท�าบนัทกึความร่วมมอืระหว่างรฐั ท้องถิน่ หรอืระหว่าง 

ท้องถิน่ด้วยกนั และเป็นการผลักดนัส่งเสรมิความส�าคญั

ของบทบาทของผูว่้าราชการจังหวัด ในการเป็นตวักลาง

เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาภาคต่อไป
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170 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 3-5 การประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการ Ecole Nationale d’ Administration (ENA) ประเทศฝรั่งเศส

นอกจากนี้ Mr. Bernard Boucault  

ได ้ เข ้ า เยี่ ยมชมโครงการพัฒนานักบริหารการ

เปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ และพดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

เรื่องการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศไทย (ภาพที่ 3 - 5)  

เมื่อวันที่  23 กันยายน 2554 ณ ศูนย ์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรติฯ

5.2 ความร่วมมอืกบัธนาคารโลก (World 
Bank)

ในปี พ.ศ. 2554 ส�านักงาน ก.พ.ร. 

และธนาคารโลก (World Bank) ได้ต่ออายุบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จากที่ได้มีการลงนาม 

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะระบบราชการไทยให้เป็น

กลไกทีเ่ข้มแขง็ในการพฒันาประเทศ และเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีของประเทศในภูมิภาค ซึ่งในปีนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร.  

ได้ส่งข้าราชการของส�านักงาน คือ คุณอารีย์พันธ์ 

เจริญสขุ ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านการพฒันาระบบราชการ  

เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ธนาคารโลกกรุงวอชิงตัน ดีซี  

ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2554 เพื่อ

ปฏิบัติงานร่วมกับ World Bank Global Expert 

Team ในเรื่องการจัดท�าข้อมูล Performance Tools 

การค้นคว้าข้อมูลงบประมาณของประเทศต่าง ๆ  

การจัดเตรียมเอกสารการอบรม Public Sector  

Performance Course การน�าเข้าข้อมูลในระบบ  

Intranet และการจัดท�ารายงานเรื่อง Pay Flexibility 

Study in Thailand’s Public Sector

ส�านักงาน ก.พ.ร. ยังได้ร่วมมือกับ 

ธนาคารโลกประจ�าประเทศไทย ในการประชมุร่วมกบัทมีวจิยั  

Doing Business ของธนาคารโลก ณ กรงุวอชงิตนั ด ีซี  

ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ได้ข ้อมูล  

ค�าแนะน�า และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการวิจัย  

เรื่อง Doing Business ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

ปรับปรุงบริการของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามแนวทางการวัดผลของ

ธนาคารโลก ระหว่างวันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2554  

ณ ห้องประชุมธนาคารโลก อาคารสยามทาวเวอร์
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ภาพที่ 3-6  ข้าราชการจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมาศึกษาดูงานที่ส�านักงาน ก.พ.ร.

5.3 การศกึษาดงูาน ณ ส�านกังาน ก.พ.ร. 
ของหน่วยงานต่างประเทศ 

ตลอดปี พ.ศ. 2554 ทีผ่่านมา มผีูแ้ทน 

และคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ  

มาศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรปุในหวัข้อต่าง ๆ  ได้แก่ 

1) คณะผู้แทนจากประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (Federal Democratic 

Republic of Nepal) Secretary of Office of Prime 

Minister and Council of Minister-OPMCM มาศึกษา 

ดูงาน เรื่องระบบการบริหารแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ ์

(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554)

2) ข้าราชการระดับสูงจากประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ (People’s Republic of 

Bangladesh) จ�านวน 30 คน ในโครงการฝึกอบรมของ

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี มาศกึษาดงูาน ส�านกังาน 

ก.พ.ร. เรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการ 

และการจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่  

(ภาพที่ 3 - 6) (วันที่ 3 มีนาคม และ 8 เมษายน 2554)

3) คณะผูแ้ทนจากประเทศสาธารณรฐั

สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จ�านวน 8 คน ใน

โครงการฝึกอบรมของ Mekong Institute มาศึกษา 

ดูงานเรื่อง Good Governance Initiative in Thailand 

(วันที่ 28 เมษายน 2554)

4) คณะผู้แทนจากประเทศสหพันธรัฐ

รัสเซีย น�าโดย Head of the Federal Treasury,  

Ministry of Finance เข้าหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิด 

เรือ่ง Result-based Management System in Thailand 

(วันที่ 25 พฤษภาคม 2554)

5) คณะผู้แทนจาก World Bank น�า

โดย Mr. Kyle Peters, Director of Strategy and Country  

Service from Operations Policy and Country Service 

เข้าหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิด เรื่อง Middle Income 

Country Strategy (วันที่ 15 มิถุนายน 2554)
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ภาพที่ 3-7 ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาศึกษาดูงานที่ส�านักงาน ก.พ.ร.

6) คณะผูแ้ทนจากประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนบังกลาเทศ (People’s Republ ic of  

Bangladesh) จ�านวน 45 คน ในโครงการฝึกอบรม 

Managing from the Top ของสถาบันเทคโนโลย ี

แห่งเอเชีย มาศึกษาดูงานและฟังบรรยายเรื่อง Public 

Organization Reform Strategy and Initiative in 

Thailand (วันที่ 9 สิงหาคม 2554)

7) คณะ ผู ้ แ ทนจากส า ธ า รณรั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao Peop le ’s  

Democratic Republic) จ�านวน 8 ราย ในโครงการ 

ฝึกอบรม Effective Management Skill ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาศึกษาดูงานและฟัง

บรรยายเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (วันที่ 9 

กันยายน 2554) (ภาพที่ 3 - 7)

8) Mr. Jeremy Opritesco, Counseller 

for Culture, Science and Development จากสถาน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย 

เข้าพบเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อแนะน�าตัวในโอกาสเข้า

รับต�าแหน่งใหม่ (วันที่ 15 กันยายน 2554)
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3.6 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวดงบประมาณ) 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 รวม 307,636,100 บาท เพื่อด�าเนินงาน

ตามภารกิจ เป็นงบบุคลากร 96,985,300 บาท งบด�าเนินการ 29,460,000 บาท งบลงทุน 20,856,700 บาท  

งบรายจ่ายอื่น 160,334,100 บาท (ตารางที่ 3-1)

ตารางที่ 3-1 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2554 ของส�านักงาน ก.พ.ร.

งบประมาณภารกิจประจ�า งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 (บาท)

1. งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจ�า / ชั่วคราว) 96,985,300

2. งบด�าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 29,460,000

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 20,856,700

4. งบรายจ่ายอื่น (เช่น งบจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัย) 160,334,100

รวม 307,636,100



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

174 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3.7 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้วางยุทธศาสตร์ในการ

บริหารเพื่อให้งานประสบผลส�าเร็จ เกิดประสิทธิผล

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนที่ยุทธศาสตร์ที่แสดง

ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ของส�านักงาน ก.พ.ร. 

กับมิติท้ัง 4 เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารให้เกิดความ 

ร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร อันน�าไปสู่

การท�าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของส�านักงาน และ

ได้ด�าเนินการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยได้จัดท�ารายงาน 

ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามตัวชีว้ดั รอบ 6 เดอืน 

รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ในรูปแบบของการ

ประเมินตนเองหรือ Self-Assessment Report (SAR) 

เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานในส�านักงาน ก.พ.ร. 

ได้ประเมนิความก้าวหน้าและสถานการณ์ของหน่วยงาน 

โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กรซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ในการใช้วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงงาน

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้คะแนน 4.4761 

คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน ส�าหรบัปี พ.ศ. 2554  

กรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของส�านักงาน ก.พ.ร.  

ได้จ�าแนกตามมิติเพื่อประเมินผล 4 มิติ ได้แก่

มิติท่ี 1 : ด้านประสิทธิผล (น�้าหนักร้อยละ  

50) ประเมินจากประเด็นการวัดผลส�าเร็จตามแผน

ปฏิบัติราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. อาทิ การวัดระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการ 

ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 

การประเมินผลและจัดอันดับความยาก - ง่ายในการ

เข้าไปประกอบธรุกจิ (Doing Business) ในประเทศไทย 

ความส�าเร็จในการส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการ

ด�าเนินการเพื่อเป ิดโอกาสให ้ประชาชนเข ้ามามี 

ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ความส�าเร็จในการผลัก

ดนัส่วนราชการในการถ่ายโอนงานด้านตรวจสอบรบัรอง

คุณภาพมาตรฐาน ความส�าเร็จของการสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การผลักดัน

ให้มีการก�าหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ระหว่าง

กระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการท�างานร่วม

กันในยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ เช่น การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ความมั่นคงชายแดน 

ภาคใต้ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ความส�าเร็จของการผลักดัน

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดขององค์การมหาชนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุภารกิจต�่า และความส�าเร็จของ

การควบคมุภายในของส่วนราชการ และจังหวัด ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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มิตทิี ่2 : ด้านคณุภาพการให้บรกิาร (น�า้หนกั 

ร้อยละ 15) ประเมินจากประเด็นการวดัความพงึพอใจ /  

ความเชื่อมั่น โดยวัดผลจากระดับความเชื่อมั่นของ 

ผู้รับบริการต่อการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร.  

และระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย และ

ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

ส�าหรบัตวัชีว้ดั “ร้อยละของระดบัความพงึพอใจ

ของผู้ก�าหนดนโยบาย” คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 29  

กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาความเหมาะสมของ 

ตัวชีว้ดัดังกล่าวแล้วเหน็ว่า การส�ารวจความพงึพอใจของ 

ผู้ก�าหนดนโยบายส�าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 

ปรากฏว่ามีคณะรัฐบาลปฏิบัติหน้าท่ีในการก�ากับ

บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการหลายคณะ  

การประมวลผลการส�ารวจอาจไม่สะท้อนความพงึพอใจ

ที่แท้จริง จึงมีมติให้ยกเลิกตัวชี้วัดนี้และตัดน�้าหนัก 

ร้อยละ 3 ออกจากน�า้หนกัรวมตามกรอบการประเมนิผล 

การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วนราชการ จงึท�าให้ 

น�้าหนักในมิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

จากเดิมน�้าหนักร้อยละ 15 คงเหลือน�้าหนักร้อยละ 12 

มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ (น�้าหนักร้อยละ 15) ประเมินประสิทธิภาพ

จากประเดน็การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร  

การบริหารงบประมาณ การควบคุมภายใน และการ

พัฒนากฎหมาย โดยวัดผลจากระดับความส�าเร็จของ

ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการรกัษามาตรฐานระยะเวลา

การให้บริการ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน / ภาพรวม ร้อยละความส�าเร็จของการ 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ระดับความส�าเร็จ 

ของการจัดท�าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต ระดบัความส�าเรจ็

ของการควบคุมภายใน และระดับความส�าเร็จของการ

ด�าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

เนื่องจากส�านักงาน ก.พ.ร. ไม่ได้ก�าหนดให้มี

แผนพัฒนากฎหมายที่ต้องด�าเนินการในปี พ.ศ. 2554 

ดังน้ัน จึงน�าน�้าหนักร้อยละ 2 ของตัวช้ีวัด “ระดับ 

ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนพัฒนา

กฎหมายของส่วนราชการ” ไปรวมไว้ในตัวชี้วัด “ระดับ

ความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” 

และตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการควบคุมภายใน”  

ตัวชี้วัดละร้อยละ 1.0 

มติทิี ่4 : ด้านพฒันาองค์การ (น�า้หนักร้อยละ 

20) ประเมินจากประเด็นการบริหารจัดการองค์การ  

โดยวดัผลความส�าเรจ็ของการพฒันาคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) ของส�านักงาน ก.พ.ร.

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศหลายคณะ ก.พ.ร. จึงได้

มีมติให้ยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ของผู ้ก�าหนดนโยบาย” และลดน�้าหนักร ้อยละ 3  

จากน�้าหนักรวมของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วนราชการ ส่งผลให้

น�้าหนักรวมของกรอบการประเมินผลฯ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 เหลือร้อยละ 97
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3.8 รายงานผลการปฏิบัติิราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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3.9 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 8,281,079.53 8,583,751.12

ลูกหนี้ระยะสั้น 3 6,625,395.50 1,969,262.47

รายได้ค้างรับ 1,470.00 41,845,234.65

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,720,000.00 2,082,214.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17,627,945.03 54,480,462.24 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 4 61,968,673.92 31,197,844.16

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 5 8,477,551.84 3,996,294.20

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 70,446,225.76 35,194,138.36

รวมสินทรัพย์ 88,074,170.79 89,674,600.60

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 6 2,469,888.71 41,681,301.15

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 78,487.15 179,076.00

เงินรับฝากระยะสั้น 5,202,241.22 5,470,520.61

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7 2,325,145.72 6,190,815.53

รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,075,762.80 53,521,713.29

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 332,338.29 496,683.26

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 500,000.00 500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 832,338.29 996,683.26

รวมหนี้สิน 10,908,101.09 54,518,396.55

สินทรัพย์สุทธิ 77,166,069.70 35,156,204.05

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน 1,637,210.34 1,637,210.34

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 8 75,528,859.36 33,518,993.71

ก�าไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ 77,166,069.70 35,156,204.05

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

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2554 2553
รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ 9 319,574,155.47 399,735,459.70
รวมรายได้จากรัฐบาล 319,574,155.47 399,735,459.70

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 34,039.89 261,992.11
รวมรายได้จากแหล่งอื่น 34,039.89 261,992.11

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 319,608,195.36 399,997,451.81

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 10 103,037,700.65 96,426,623.30
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 9,892,276.15 6,387,129.10
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3,061,826.79 5,299,727.33
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,211,572.86 1,189,042.13
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 11 137,324,699.03 310,129,440.68
ค่าสาธารณูปโภค 12 5,439,708.01 5,388,713.76
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 13 16,572,686.91 12,067,827.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 0.00 50,075,948.14
ค่าใช้จ่ายอื่น 14 (6,450.00) (999,532.75)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 277,534,020.40 485,964,919.47
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 42,074,174.96 (85,967,467.66)
รายได ้/ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร / ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (41,086.49) (26,275.79)
รวมรายได ้/ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (41,086.49) (26,275.79)

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 42,033,088.47 (85,993,743.45)
รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 42,033,088.47 (85,993,743.45)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงิน
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2 / ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการ
เงินของหน่วยงานภาครัฐ

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกระทรวง ซึ่งรวมรายการทางบัญชีท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานระดับกรม 

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

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้

หน่วยงานเป็นผูรั้บผดิชอบในการดูแลรักษาและบริหารจดัการให้แก่รฐับาลภายใต้อ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย และรวมถงึสนิทรพัย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าว
จะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 

1.4 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.5 การรับรู้รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน 

รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในงบรายได้
และค่าใช้จ่าย

1.6 อาคารและอุปกรณ์
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารท่ีหน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และอาคารที่ 

หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน
- อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ไม่น�ามาบันทึก

บัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 
30,000 บาทขึ้นไปอุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทนุของอาคารและอปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนโดยวธิเีส้นตรง

ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 8 - 25 ปี
   อุปกรณ์ 5 - 8 ปี
   โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 5 ปี
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน 1,620,167.55
เงินทดรองราชการ 500,000.00
เงินฝากคลัง 6,160,911.98
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,281,079.53

หมายเหตุที่ 3 - ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 825,225.00
ลูกหนี้เงินมัดจ�าล่วงหน้า 5,800,170.50
รวมลูกหนี้ระยะสั้น 6,625,395.50

หมายเหตุที่ 4 - อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 17,348,888.55
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม 4,519,113.37
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 12,829,775.18
อุปกรณ์ 116,858,691.38
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม 67,719,792.64
อุปกรณ์ (สุทธิ) 49,138,898.74
รวมอาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 61,968,673.92

หมายเหตุที่ 5 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13,449,664.20
หกั ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 4,972,115.36
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) 8,477,548.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 2,152,800.00
หกั ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 2,152,797.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) 3.00
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 8,477,551.84

หมายเหตุที่ 6 - เจ้าหน้าที่ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 597,552.35
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 1,784,374.91
เจ้าหนี้การค้าอื่น 87,961.45
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 2,469,888.71

หมายเหตุที่ 7 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันผลงาน 1,851,233.87
เงินประกันอื่น 473,911.85
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,325,145.72
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 8 - รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ยอดยกมา 33,518,993.71
หกั ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 23,222.82

33,495,770.89
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิปีนี้ 42,033,088.47
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 75,528,859.36

หมายเหตุที่ 9 - รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร 88,847,669.56
รายได้จากงบลงทุน 1,507,152.70
รายได้จากงบด�าเนินงาน 31,889,843.23
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 178,261,008.18
รายได้จากงบกลาง 23,021,527.73
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 3,953,045.93
รวมรายได้จากงบประมาณ 319,574,155.47

หมายเหตุที่ 10 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน 83,190,461.88
เงินประจ�าต�าแหน่ง 3,419,417.70
ค่าจ้างชั่วคราว 110,688.00
ค่ารักษาพยาบาล 8,569,626.35
เงนิช่วยการศึกษาบุตร 318,641.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 7,428,865.22
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 103,037,700.65

หมายเหตุที่ 11 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ 2,907,960.32
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 2,892,786.22
ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 463,253.40
ค่าจ้างเหมาบริการ 65,595,399.99
ค่าจ้างที่ปรึกษา 46,752,701.99
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5,269,115.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 9,039,857.23
ค่าใช้จ่ายอื่น 4,403,624.38
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย 137,324,699.03

หมายเหตุที่ 12 - ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า 3,044,295.20
ค่าน�้าประปา 171,687.16
ค่าโทรศัพท์ 792,640.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,003,635.65
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 427,450.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 5,439,708.01
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 13 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 697,353.28

อุปกรณ์ 13,526,011.27

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,349,322.36

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 16,572,686.91

หมายเหตุที่ 14 - ค่าใช้จ่ายอื่น 

TR - ส่วนราชการรับเงินนอกงบประมาณ (3,096,870.48)

TE - ปรับเงินฝากคลัง 3,090,420.48

รวมค่าใช้จ่าย (6,450.00)

ค่าใช้จ่ายอื่น จ�านวน (6,450.00) บาท เป็นรายการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเบิกจ่ายเงินฝากคลังในระบบ GFMIS 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรับเงินเข้าบัญชีธนาคารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมายเหตุที่ 15 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณบริหาร 
จัดการภาครัฐ
  ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงาน 
ภาครัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ

งบรายจ่ายอื่น 6,481,700.00 12,000.00 3,374,535.00 3,095,065.00 100.00 

รวม 6,481,700.00 12,000.00 3,374,535.00 3,095,065.00 100.00 

  ผลผลิตที่ 2: การยกระดับ 
การบริหารงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานของรัฐ   

งบบุคลากร 96,985,300.00 - - 88,417,859.58 8,567,440.42

งบด�าเนินงาน 31,857,800.00 62,900.00 1,287,247.41 30,472,616.33 35,036.26

งบลงทุน 30,618,102.00 829,000.00 29,689,457.07 99,510.00 134.93

งบรายจ่ายอื่น 141,593,198.00 10,037,400.00 51,308,778.50 80,175,421.87 71,597.63

รวม 301,054,400.00 10,929,300.00 82,285,482.98 199,165,407.78 8,674,209.24

รวมทั้งสิ้น 307,536,100.00 10,941,300.00 85,660,017.98 202,260,472.78 8,674,309.24
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 16 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

รายการ
เงิินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี (สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณบริหารจัดการภาครัฐ
  ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
    การให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ

งบรายจ่ายอื่น 6,412,597.50 6,412,597.50 -

รวม 6,412,597.50 6,412,597.50 -

  ผลผลิตที่ 2 : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มี 
    คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น  

งบด�าเนินงาน 1,528,350.71 1,133,520.71 394,830.00 

งบลงทุน 4,243,512.70 1,274,912.70 2,968,600.00 

งบรายจ่ายอื่น 81,009,936.00 79,153,936.00 1,856,000.00 

รวม 86,781,799.41 81,562,369.41 5,219,430.00 

รวมทั้งสิ้น 93,194,396.91 87,974,966.91 5,219,430.00 

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 17 - รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 45,373.00

รายได้อื่น 1,275,789.79

รวมรายได้นอกจากภาษี 1,321,162.79

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 1,321,162.79

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (1,321,162.79)

สุทธิ 0.00
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รายงานเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) : เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง 
ภาคราชการ (Public Sector Reform Loan: PSRL)

(หน่วย : บาท)

รายรับ แผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ 
วงเงนิกูธ้นาคารโลกตามแผนปฏรูิปภาครัฐทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย

1,879,709,960.42

วงเงินอนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ

หัก ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ

แผน 1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ 
 และวิธีการบริหารงานภาครัฐ

574,050,332.00 409,337,634.65 

แผน 2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ  
 การเงินและพัสดุ

453,219,688.00 305,538,597.33 

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

แผน 4. แผนการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมาย 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 33,301,936.46 1,423,985,501.89

คงเหลือ 455,724,458.53

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ กันยายน 2554
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3.10  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีสถานะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service  
Delivery Unit) ในก�ากับของส�านักงาน ก.พ.ร. มีเป้าหมายที่จะด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านการ
บริหารและการให้บริการ มีหน้าที่ดังนี้

1) ให้บริการแนะน�าปรกึษาทางการบรหิารราชการ (Management consultancy services) แก่หน่วยงาน
ของรัฐในการยกระดับมาตรฐานการท�างานให้มีความเป็นเลิศ และสอดรับกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2) ให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านการบริหารและการจัดการ  
เพื่อยกระดับมาตรฐานการท�างานของหน่วยงานให้สามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุง
ประสทิธิภาพ ประสทิธผิลการด�าเนนิงานขององค์กรให้สอดรบักบัแนวทางการบรหิารราชการแผ่นดนิ และหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3) ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการส่งเสรมิการพฒันาการปฏิบัตริาชการตามหลักการของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี

4) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รายงานแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 37,424,728.05 40,939,557.88
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 5 19,053,148.00 36,164,766.00
ลูกหนี้เงินมัดจ�าประกันสัญญา 2,029,148.20 1,120,000.00
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 1,656,945.55 3,764,022.00
ลูกหนี้อื่น 48,240.00 58,571.90
รายได้ค้างรับ 8,750,000.00 2,786,900.00
วัสดุคงเหลือ 513,315.75 358,779.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 274,862.91 139,210.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 69,750,388.46 85,331,807.40

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุงอาคารสุทธิ 464,540.30 -
อุปกรณ์สุทธิ 6 1,466,983.29 1,226,706.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 104,849.99 -
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,036,373.58 1,226,706.07

รวมสินทรัพย์ 71,786,762.04 86,558,513.47

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้  3,083,311.01  1,830,146.28 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   25,469,482.50  39,273,505.81 
รายได้รับล่วงหน้า  5,214,455.50  2,351,964.00 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  76,198.73  107,591.75 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  33,843,447.74   43,563,207.84 

รวมหนี้สิน 33,843,447.74   43,563,207.84 
สินทรัพย์สุทธิ 37,943,314.30 42,995,305.63

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน  -  - 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 42,995,305.63 46,855,261.44 
บวก ผลสะสมของรายการปรับปรุงแก้ไข 
  ข้อผิดพลาดปีเก่า

7 (283,245.27) (18,250,076.55)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (4,768,746.06) 14,390,120.74 
รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 37,943,314.30   42,995,305.63 
ก�าไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน  -  -

รวมสินทรัพย์สุทธิ 37,943,314.30 42,995,305.63 

ข้อมูลในงบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

(หน่วย : บาท)

2554 2553

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการให้บริการ 84,045,066.00 105,709,159.00 

รายได้ดอกเบี้ย  222,286.39 168,473.03 

รายได้อื่น  504,071.67   234,200.93 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 84,771,424.06 106,111,832.96 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 84,771,424.06 106,111,832.96 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  9,933,541.86   8,983,578.04 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 65,555,710.68 70,697,392.63 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  371,508.00   84,641.00 

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 2,587,363.29   1,861,580.01 

ค่าสาธารณูปโภค 806,594.57 614,115.97 

ค่าใช้สอยอื่น  9,139,147.26 8,908,361.33 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  550,550.03   572,043.24 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 88,944,415.69 91,721,712.22 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (4,172,991.63) 14,390,120.74 

รายได ้/ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์   -  - 

รายได้ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน   -  - 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน 
(โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ)  595,754.43  - 

รวมรายได ้/ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน  595,754.43   - 

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (4,768,746.06)  14,390,120.74 

ข้อมูลในงบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

190 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
งบกระแสเงินสด 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

(หน่วย : บาท)

2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายได้สูง / (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ (4,768,746.06) 14,390,120.74 

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 404,685.59 572,043.24 

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
ด�าเนินงาน หนี้สินด�าเนินงาน และส่วนของทุนสินทรัพย์ด�าเนินงาน  
(เพิ่มขึ้น) ลดลง

(4,364,060.47) 14,962,163.98 

(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในลูกหนี้ 18,319,878.15 (25,059,687.50)

(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในรายได้ค้างรับ (5,963,100.00) (1,011,790.00)

(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในวัสดุคงเหลือ (154,536.62) (225,199.93)

(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (135,652.42) (38,283.48)

หนี้สินด�าเนินงานและส่วนของทุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า 1,253,164.73 1,076,244.62 

(ลดลง) เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (13,804,023.31) (20,786,599.62)

(ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า 2,862,491.50 (14,068,542.67)

(ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น (31,393.02) 79,551.75 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (283,245.27) 669,581.71 

รวม 2,063,583.74 (17,791,525.88)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน (2,300,476.73) (2,829,361.90)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จากการซื้อครุภัณฑ์ (1,214,353.10) (311,548.71)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (1,214,353.10) (311,548.71)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

- ไม่มีรายการ -

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.00 0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (3,514,829.83) (3,140,910.61)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 37,424,728.05 40,939,557.88 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปีก่อนต�า่ไป  -  10,556,990.74 

รายได้จากการให้บริการลดลงเนื่องจากปรับปรุงรายได้ค้างรับปีก่อนสูงไป  -  8,362,667.52 

(ไม่แสดงยอดในรายได้ค้างรับ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เนื่องจากเป็นรายการ 
ที่มิใช่เงินสด NON-CASH )

ข้อมูลในงบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุที่ 1  ความเป็นมา

การพฒันาระบบราชการตามนโยบายของรฐับาล โดยการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิในปี 

พ.ศ. 2545 และการตราพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546 ได้แสดงให้เห็นถงึ 

เจตนารมณ์ของการพฒันาระบบราชการ โดยการวางกรอบกตกิาใหม่ของการบรหิารราชการแผ่นดนิไว้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะ

ในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การน�าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช้ดังกล่าว ได้น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ในวิธีคิดและวิธีการบริหารราชการแนวใหม่ เช่น การบริหารภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารราชการแบบบูรณาการ 

ระบบการก�ากับดูแลและรายงานแบบไขว้ (Matrix System) และการบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

(Citizen - centered) เป็นต้น

มิติใหม่ในการบริหารราชการเหล่านี้ ท�าให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ต้องด�าเนินการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ 

โครงสร้าง กระบวนงาน การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ

วฒันธรรมการท�างานใหม่ ซ่ึงในการบริหารการเปลีย่นแปลงท่ีส่วนราชการต่าง ๆ  ต้องด�าเนนิการนัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัการกระตุน้ 

และสนับสนุน (Facilitation) และการช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Support) เพ่ือเสริมสร้างพลัง (Empower) ในการ 

ขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงให้เป็นไปอย่างราบรืน่ รวดเรว็ทันการณ์ และสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของการพฒันาระบบราชการ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน

นโยบายการพัฒนาระบบราชการ จึงได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Institute for Good Governance 

Promotion) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 เพื่อเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: 

SDU) ในการก�ากับดูแลของส�านักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน้าท่ีในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ   

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 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 ใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry) หมายถึง การก�าหนดวิธีลงบัญชีส�าหรับรายการการเงินที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง จะต้อง 

น�าแต่ละรายการการเงินมาบันทึกบัญชีด้วยจ�านวนเงินในบัญชีเดบิตเท่ากับจ�านวนเงินที่บันทึกบัญชีเครดิต

3.2 ใช้รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณ คือ วันท่ี 1 ตุลาคมปีปัจจุบัน ถึงวันท่ี 30 

กันยายนปีถัดไป โดยก�าหนดรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งปีงบประมาณหรือ 12 เดือน
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192 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

3.3 ใช้หลักบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ในการบันทึกรับรู้รายการบัญชีเดินสะพัดระหว่างกัน (บัญชีพัก) ของรายรับ 

และรายจ่าย

3.4 การจัดท�างบการเงิน สถาบันฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ระเบียบข้อบังคับท่ีทางราชการ

ก�าหนด รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของสถาบันฯ

3.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

1) การรับรู้รายได้

• รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อส่งมอบงานและมี

สิทธิเรียกเก็บเงินแล้ว

• รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

2) การรับรู้ค่าใช้จ่าย

• ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารวชิาการ งานวจิยัให้ค�าปรกึษา งานฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ส�าหรับค่าใช้จ่ายตามประเภทดังต่อไปนี้รับรู้ตามเกณฑ์อ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก�าหนดดังนี้

• ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีลักษณะของการจ่ายเงินเมื่อมีผลงานหรือมีระดับความส�าเร็จของงาน  

รับรู้รายจ่ายตามสัดส่วนของรายได้ของงานบริการวิชาการ และ / หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ในงวดบัญชีนั้น

• ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายตามการวางบิลแจ้งหนี้

3.6 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู หน่วยงานลกูค้าเป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ จงึไม่มเีกณฑ์การตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

3.7 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

• การซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนและจะแสดงเป็นสินทรัพย์คู่กับทุนสินทรัพย์

ถาวร โดยครุภัณฑ์และอุปกรณ์มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จึงจะเป็นสินทรัพย์ที่น�ามาค�านวณค่าเสื่อมราคา 

• ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังนี้

  ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8 ปี

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 ปี

  ครุภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 5 ปี

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ปี

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 ปี

  ครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี

3.8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าไม่เกิน 3 เดือนและ 

ไม่มีภาระผูกพัน

3.9 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและ 

ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้ง  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

3.10 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
ตามมตคิณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่5 / 2554 เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2554 ได้เหน็ชอบให้มกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัความระมดัระวัง มคีวามคล่องตัว และให้ผลการด�าเนนิงานประจ�าปีสะท้อนต้นทนุทีค่รบถ้วนและเหมาะสมยิง่ขึน้ ดงันี้

การรับรู้รายได้
นโยบายเดิม

- รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อส่งมอบงานและมี 
สทิธิเรยีกเกบ็เงนิแล้ว ส�าหรับกรณทีีส่่งงานแล้วแต่ยงัไม่มสีทิธเิรยีกเกบ็เงนิ จะรบัรูร้ายได้เท่ากบัค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้และสามารถ
เรียกเก็บเงินคืนได้

นโยบายใหม่
- รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อตรวจรับงาน

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
นโยบายเดิม

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งานวิจัยให้ค�าปรึกษา  
และงานฝึกอบรมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

- ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

หมายเหตุที่ 4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

2554 2553
เงินฝากออมทรัพย์  27,460,288.40  40,939,557.88 
เงินฝากประจ�า  5,000,000.00  - 
เงินลงทุนชั่วคราว  4,964,439.65  - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  37,424,728.05  40,939,557.88

หมายเหตุที่ 5  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

2554 2553
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  19,053,148.00  36,164,766.00 

รวมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  19,053,148.00  36,164,766.00 

เป็นการให้ยมืเงนิทดรองจ่ายเพือ่ใช้จ่ายในโครงการ และจะน�าค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ตัง้ไว้ในบญัชค่ีาใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วนัสิน้งวด 
บัญชี การหักล้างเงินทดรองจะด�าเนินการเมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) หรือ ขอเบิกจ่ายเงินส่วนที่จ่ายเกินกว่าเงินทดรองที่ได้รับ 
และรายการส่งใช้ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จ�านวนรวม 8,122,200 บาท ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืมทดรอง  
และยังไม่ได้รับการอนุมัติรายการเพื่อตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้อนุมัติและรับรู้รายการดังกล่าวในปี 2553 
และได้ปรับปรุงกับก�าไรสะสมตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุที่ 6  อุปกรณ์ - สุทธิ
(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่  

30 ก.ย. 53

เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

30 ก.ย. 54เพิ่มขึ้น ลดลง

สินทรัพย์

อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 968,150.50 254,565.00 - 1,222,715.50

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 68,226.21 - - 68,226.21

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 1,284,709.07 187,594.00 236,000.00 1,236,303.07

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 948,983.00 269,297.60 - 1,218,280.60

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 223,255.50 40,553.00 - 263,808.50

ครุภัณฑ์การศึกษา 32,421.00 - - 32,421.00

ครุภัณฑ์การกีฬา - 505,618.87 505,618.87 -

รวม 3,525,745.28 1,257,628.47 741,618.87 4,041,754.88

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 736,429.20 115,949.51 - 852,378.71

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 31,906.60 8,069.17 - 39,975.77

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 641,354.84 159,950.58 145,864.44 655,440.98

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 675,897.76 119,434.39 - 795,332.15

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 210,148.33 11,712.52 - 221,860.85

ครุภัณฑ์การศึกษา 3,302.48 6,480.65 - 9,783.13

รวม 2,299,039.21 421,596.82 145,864.44 2,574,771.59

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,226,706.07 1,466,983.29

ค่าเสื่อมราคาประจ�าปี 572,043.24 404,685.59
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุที่ 7  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีและการปรับปรุงรายการปีเก่า

ในปี 2554 และ 2553 สถาบันมกีารปรับปรงุรายการปีเก่าจ�านวน 283,245.27 บาท และ จ�านวน 18,250,076.55 บาท  
ตามล�าดับซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ได้และค่าใช้จ่าย ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3.10 และ การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และการปรับปรุงรายการปีเก่าอ่ืน ซ่ึงผลกระทบต่อบัญชี รายได้สูงกว่า (ต�่ากว่า)  
ค่าใช้จ่ายสะสม ดังนี้

รายได้สูงกว่า (ต�า่กว่า) รายจ่ายสะสม ต้นปี 2553

ปี ก�าไร (ขาดทนุ) 
สะสม2548-2550 2551 2552

รายได้สูงกว่า (ต�่ากว่า) รายจ่ายเดิม 18,152,977.70 8,544,489.83 20,157,793.91 46,855,261.44 

ผลเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรับรู้รายได้ 0.00 0.00 (8,362,667.52) (8,362,667.52)

ผลเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรับรู้รายจ่าย (1,302,077.60) 523,795.60 (2,602,536.00) (3,380,818.00)

การปรับปรุงรายการปีเก่าอื่น 669,581.71 (1,711,056.31) (5,465,116.43) (6,506,591.03)

รายได้สูงกว่า (ต�่ากว่า) รายจ่ายใหม่ 17,520,481.81 7,357,229.12 3,727,473.96  28,605,184.89 

รายได้สูงกว่า (ต�า่กว่า) รายจ่ายสะสม ต้นปี 2554

ปี ก�าไร (ขาดทนุ) 
สะสม2548-2551 2552 2553

รายได้สูงกว่า (ต�า่กว่า) รายจ่ายเดิม 24,877,710.93 3,727,473.96 14,390,120.74 42,995,305.63

ผลเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรับรู้รายได้ 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรับรู้รายจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00

การปรับปรุงรายการปีเก่าอื่น (2,100.00) 0.00 (281,145.27) (283,245.27)

รายได้สูงกว่า (ต�่ากว่า) รายจ่ายใหม่ 24,875,610.93 3,727,473.96 14,108,975.47  42,712,060.36

หมายเหตุที่ 8  หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น

สถาบันฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารายจ่ายซึ่งเกิดจากการด�าเนินการโครงการปี 2554  2553  2552 และ 2551 ใน
ส่วนที่น�ามาขอเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 493,332 บาท 1,060,980 บาท 92,885 บาท และ 1,000 บาท 
ตามล�าดับ ซึ่งผลการพิจารณายังไม่ได้ข้อสรุป ณ วันที่ออกรายงานการเงินฉบับนี้

หมายเหตุที่ 9  การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของสถาบันฯ แล้ว
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ประจำป พ.ศ.
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย

ตารางสรุปล�าดับเหตุการณ์ 

การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ภาคผนวก ก
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200 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางสรุปล�าดับเหตุการณ์การพัฒนาระบบราชการท่ีน่าสนใจ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

ต.ค. • ตลุาคม - ธนัวาคม การประชมุเจรจาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 
ตวัชีว้ดั เพือ่จดัท�าค�ารบัรองการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

• 4 ตลุาคม การประชมุสมัมนาทางวิชาการประจ�าปี พ.ศ. 2553 เรือ่ง “ธรรมาภิบาลกบัการพฒันา 
ระบบราชการไทย” ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 

• 7 - 22 ตลุาคม คลนีกิให้ค�าปรกึษาแนะน�าการจัดท�าแผนปฏิบตัริาชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวดั 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั่วประเทศ รวม 16 กลุ่มจังหวัด 

• 11 ตุลาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขององค์การมหาชน : กลุ่มด้านเศรษฐกิจ

• 12 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง “เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
ส่วนราชการ” มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรับไปประกอบ 
การพจิารณาเพือ่จดัท�าตวัชีว้ดัประเมนิความคุม้ค่าการปฏบิตัภิารกจิของรฐั และใช้เป็นตวัชีว้ดั 
ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีผลให้ตัวชี้วัดเพิ่มมากขึ้น จึงมีการ 
ยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไม่จ�าเป็นตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 (เรื่อง  
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ) 

• 13 ตุลาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขององค์การมหาชน : กลุ่มด้านวิทยาศาสตร์

• 13 ตุลาคม การประชุมเรื่อง “การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทยเพื่อบรรล ุ
เป้าหมายกรอบเอเปค” เพื่อชี้แจงเจตนารมณ์และเป้าหมายของเอเปคที่ต้องการให้ประเทศใน
เขตเศรษฐกิจเอเปคมีบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น

• 27 ตุลาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ขององค์การมหาชน : กลุ่มด้านสังคม / ศึกษา

• 28 ตุลาคม การประชุมชี้แจงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการด�าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการในระดับจังหวัด ประจ�าปี พ.ศ. 2553

พ.ย. • 4 พฤศจกิายน การประชมุเพือ่รบัฟังการน�าเสนอรายงานผลการวจิยัเพือ่จดัอนัดบัความยาก - ง่าย 
ในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก ประจ�าปี พ.ศ. 2554 (Doing Business 
2011) ผ่านระบบ Video Conference จากกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการวิจัย 
ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 19 จาก 183 ประเทศทั่วโลก

• 4 พฤศจกิายน การประชมุชีแ้จงเกีย่วกบัการด�าเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐั  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

• 25 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้จัดตั้งส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) และส�านักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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• 25 พฤศจกิายน คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลักการให้กระทรวงยตุธิรรมปรบัปรงุโครงสร้าง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้ถือเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการตาม

นโยบายรัฐบาล และให้ปรับปรุงโครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตามมติ ก.พ.ร. 

• 26 พฤศจิกายน การประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน”  

เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจกับส่วนราชการในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรี

• 30 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ของประเทศไทยเป็นองค์การมหาชน โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

26 มกราคม 2553 และวันที่ 7 กันยายน 2553 เกี่ยวกับการขยายเวลาของมาตรการระงับ 

การขอตัง้หน่วยงานใหม่หรอืขยายหน่วยงาน ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2552 

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

ธ.ค. • 7 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวงใน

ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน และการจัดท�าตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554

• 15 ธันวาคม 2553 - 14 มกราคม 2554 รับสมัครผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5

• 16 ธนัวาคม พธิมีอบรางวลั “คณุภาพการให้บรกิารประชาชน” และ “มาตรฐานศนูย์บรกิารร่วม /  

เคาน์เตอร์บริการประชาชน” ประจ�าปี พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

• 16 - 17 ธันวาคม การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ของกระทรวงมหาดไทย

• 17 ธันวาคม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างส�านักงานความร่วมมือ

พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ 

การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ 

ด้านการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเสริมสร้าง

ความไว้วางใจของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศไทย

• 21 ธนัวาคม คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ เรือ่ง “การเตรยีมการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” และให้ส�านักงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดท�างบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป

• 23 ธันวาคม การอบรมผู้ตรวจประเมินตัวชี้วัด “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”

• 24 ธันวาคม การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันอุดมศึกษา



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

202 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2554

ม.ค. • มกราคม - เมษายน การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตวัช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้

คะแนนตวัชีว้ดั เพือ่จดัท�าค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

• 5 มกราคม งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5

• 6 - 7 มกราคม การอบรมหลักสูตร “ที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การ” ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 เพือ่พฒันาบคุลากรภาครฐัให้มคีวามรูค้วามสามารถในการให้ค�าปรกึษาแนะน�ากบั

ส่วนราชการในการพฒันาและปรบัปรงุองค์การในมติต่ิาง ๆ  ตามแนวทางการพฒันาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

• 10 มกราคม การสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5

• 11 มกราคม คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบและเห็นชอบ เรื่อง “รายงานการประเมินผลการ

ปฏบิตังิานตามค�ารบัรองการปฏิบัตงิานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552”  

และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นผู้ติดตาม ก�ากับดูแล

การด�าเนินงานขององค์การมหาชนทั้งหมด ทั้งในเรื่องของงบประมาณและการแก้ไขปัญหา

ความซ�้าซ้อนกันในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ที่มีการ

ด�าเนินการอยู่แล้ว

• 14 มกราคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ปรับปรุงคุณภาพการบริการ  

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

• 18 มกราคม คณะรฐัมนตรลีงมตริบัทราบและเหน็ชอบรายงานผลการจดัอนัดบัความยาก - ง่าย 

ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2011) โดยมอบหมายให้ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ด�าเนินการศึกษาวิจัยแนวด�าเนินงานของประเทศที่ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ  

แล้วน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย รวมทั้งมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. 

จดัส่งข้อมูลดัชนีชีว้ดัของการจัดอนัดบัความยาก - ง่ายในการประกอบธรุกจิของธนาคารโลก 

(Doing Business 2011) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�าแนวทางการ

ปรับปรุงการด�าเนินการ 

• 18 มกราคม คณะรฐัมนตรลีงมตเิหน็ชอบในหลักการร่างระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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• 24 มกราคม คณะรฐัมนตรพีจิารณาเรือ่ง “ระบบการประเมนิผลภาคราชการแบบบรูณาการ” 

และลงมติเห็นชอบตามความเห็นของ ค.ต.ป. และข้อเสนอของส�านักงบประมาณ และ

ส�านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government 

Evaluation System: GES) และเมือ่ด�าเนนิงานตามระบบประเมนิผลดงักล่าวในส่วนราชการ

แล้ว ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผล

ของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป ทั้งนี้ มติที่ประชุม ค.ต.ป. มีดังนี้ 1) เห็นควรให้มี 

การบรูณาการระบบการตดิตามและประเมนิผลภาครฐัให้มคีวามเป็นเอกภาพ ลดความซ�า้ซ้อน 

และภาระงานเอกสาร เพือ่ให้ส่วนราชการมุง่เน้นเฉพาะตวัชีว้ดัหลกัทีม่คีวามจ�าเป็นโดยมกีรอบ 

การประเมินผลใน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และมิติภายใน 2) เห็นควรให้ยกเลิกตัวชี้วัดตาม

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จ�านวน 5 ตัวชี้วัด 3) เห็นชอบให้มีการวาง

ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางขึ้น

• 26 มกราคม การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 15 เรื่อง “การบริหารจัดการ

อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต ... ราชการไทยพร้อมรับมืออย่างไร”

ก.พ. • กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) 

• 7 กุมภาพันธ์ พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักงานสถิติ 

แห่งชาตแิละส�านกังาน ก.พ.ร. ในการพฒันาระบบสารสนเทศฐานข้อมลูกลางในการตรวจสอบ 

และประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในก�ากับของฝ่ายบริหาร

• 16 กมุภาพนัธ์ รายการเดนิหน้า...พฒันาราชการไทย ตอน “การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (บพส.)”

• 17 กุมภาพันธ์ การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ 

เรื่อง “การประเมินผลและพัฒนาหน่วยงานในภาคราชการ” เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจเรื่อง

ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) 

และแลกเปลีย่นความคิดเหน็และประสบการณ์ในการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วย

งานของส่วนราชการ

• 17 กมุภาพนัธ์ การประชมุเรือ่ง การปรบัปรงุบรกิารเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจของประเทศไทย



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

204 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2554

มี.ค. • มีนาคม - เมษายน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค ์การมหาชน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)

• มีนาคม - พฤษภาคม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) 

• 8 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

และรับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการคณะต่าง ๆ  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งเห็นชอบข้อเสนอของ 

ค.ต.ป. เกีย่วกบัการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการที่ให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิ

การตามข้อเสนอแนะ

• 9 มีนาคม พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตร mini MBA และ mini MPM เพื่อ

พัฒนาบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย

• 11 มีนาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ถอดรหัส...ระบบการประเมินผล 

ภาคราชการแบบบูรณาการ”

• 14 มีนาคม คณะรฐัมนตรลีงมตริบัทราบเรือ่ง “การจัดท�าค�ารบัรองการประเมนิผลการปฏิบตัิ

ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”

• 22 มีนาคม การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน

กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของทางราชการ ระหว่างนายกรฐัมนตรแีละหน่วยงานภาครฐัน�าร่อง

• 28 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบเรื่อง “แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่ม

จังหวัด และค�าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

และเรื่องการขอปรับแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 และแผน

ปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ

เรื่องการก�าหนดกลุ่มจังหวัด และการก�าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1”

• 29 มีนาคม การประชุมชี้แจงข้ันตอนการด�าเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติ  

มิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
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เม.ย. • 4 เมษายน คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานผลการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2553 และเห็นชอบให้ส่วนราชการด�าเนินการขยายผล

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามความเห็นของ ก.พ.ร.

• 8 เมษายน รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “การปรับปรุงการให้บริการของ

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ”

พ.ค. • พฤษภาคม - กรกฎาคม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) 

• 2 - 4 พฤษภาคม การอบรมเสรมิสร้างองค์ความรู ้“โครงการหลักสตูรการบรหิารกลุม่จังหวดั

แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (บบพ.)”

• 2 - 4 พฤษภาคม การสมัมนาข้าราชการในโครงการพฒันานกับรหิารการเปล่ียนแปลงรุน่ใหม่  

รุ่นที่ 5

• 3 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ จ�านวน 10 ราย

• 4 พฤษภาคม การประชมุเรือ่ง “การปรบัปรงุบรกิารเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจของประเทศไทย”

• 30 พฤษภาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “เปิดมุมมองใหม่ ... ร่วมต่อ

ต้านการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในวงราชการ”

มิ.ย. • 10 มิถุนายน รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ผลส�าเร็จของการพัฒนาระบบ

ราชการไทยบนเวทีโลก”

• 16 มิถุนายน การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ 

เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ” และศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี

• 21 มถินุายน การประชมุตดิตามผลการปฏบิตังิานตามค�ารบัรองการปฏบิตังิานขององค์การ

มหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน

• 23 มิถุนายน สองหน่วยงานภาครัฐไทยรับรางวัล United Nations Public Service Awards 

2011 ณ เมือง Dar es Salaam ประเทศ Tanzania ประกอบด้วย ส�านักงานสรรพากรภาค 

7 กรมสรรพากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) ในสาขา Advancing knowledge 

management in government และ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place 

Winner) ในสาขา Fostering participation in policy-making decisions through innovative  

mechanisms
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ก.ค. • 7 - 8 กรกฎาคม การให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการปฏิบัติราชการ ตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัด โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของ

กระทรวงมหาดไทย

• 8 กรกฎาคม รายการเดนิหน้า...พฒันาราชการไทย ตอน “ยกระดบัคณุภาพหน่วยงานภาครฐั”

• 12 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการจัดสรร

เงินรางวัลส�าหรับส่วนราชการและจังหวัดที่มีการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และความคืบหน้าการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวงใน

ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน และการจัดท�าตวัชี้วัดร่วม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

• 12 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• 12 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรับทราบรายงานผลการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ  ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 และเห็นชอบกับข้อเสนอของ ค.ต.ป. เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการที่ให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตามข้อเสนอ และเหน็ควรให้ส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องรายงานผลความก้าวหน้าในการด�าเนินการทุก 6 เดือน ต่อ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ  

ตามที่รับผิดชอบ

• 12 กรกฎาคม คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานผลรางวัล United Nations Public Service 

Awards 2011 ของหน่วยงานภาครัฐไทย

• 19 กรกฎาคม การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 เรื่อง “ถอดรหัสการ

พัฒนาองค์การอย่างสมดุล : รางวัล United Nations Public Service Awards”

ส.ค. • 22 สงิหาคม รายการเดนิหน้า...พฒันาราชการไทย ตอน “เครอืข่าย กลไก ต้านภัยคอร์รปัช่ัน”

• 25 สงิหาคม การประชมุระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกจิเกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันาองค์การ

มหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในก�ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ประธาน

กรรมการองค์การมหาชน และผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

ก�าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ�านวยการองค์การมหาชน และการ

ประเมินผลองค์การมหาชน

• 29 - 31 สิงหาคม การอบรมผู้ตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน (Certified FL) ส�าหรับส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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พ.ศ. 2554

ก.ย. • 5 กันยายน การประชุมระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา

องค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่น ในก�ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ 

ผู้อ�านวยการองค์การมหาชน และผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกีย่วกบัการแก้ไขพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และแจ้งกรอบการประเมนิผล

ตามค�ารับรองการปฏิบัติงานองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

• 8 - 9 กันยายน การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนา

ระบบราชการ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานเพื่อความ 

เป็นเลิศ” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดวิธีการใน 

การจัดท�าและน�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

• 13 กันยายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการ

ประชุมเมื่อวันที ่25 สิงหาคม 2554 ที่ให้ถอืว่าค�าของบประมาณรายจา่ยประจ�าป ีพ.ศ. 2555  

เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี พ.ศ. 2555 และให้น�าไปประกอบการจัดท�าแผนปฏิบัติ

ราชการสี่ปีต่อไป เพื่อให้กระบวนการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2555 

มีความรวดเร็ว

• 17 - 18 กนัยายน การสมัมนาเพือ่การพฒันารปูแบบและแนวทางการตรวจสอบและประเมนิผล 

ภาคราชการ

• 19 และ 21 กันยายน การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

• 19 กนัยายน การสมัมนาโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ เรือ่ง “นวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาองค์การสู่อนาคต (Innovation for Organizational Development in the 

Future)”

• 20 กนัยายน สมัมนา KMA Sharing Day โครงการตรวจประเมนิการจดัการความรูสู้ค่วามเป็นเลิศ  

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการประเมินการจัดการความรู้ของส่วนราชการ

• 23 กนัยายน การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่การขบัเคลือ่นการพฒันาจังหวัดและกลุม่จังหวดั

แบบบูรณาการ

• 25 กันยายน รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “คุณภาพการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วม”

• 29 กันยายน การประชุมชี้แจงระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) 

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย



2554
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Office of the Public Sector Development Commission

ประจำป พ.ศ.
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาคผนวก ข
รางวัลประจ�าปี พ.ศ. 2554

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 

รางวลัความเป็นเลศิด้านการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม 

และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วมและ 

เคาน์เตอร์บริการประชาชน



2554
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Office of the Public Sector Development Commission

ประจำป พ.ศ.
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย

2554
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Office of the Public Sector Development Commission

ประจำป พ.ศ.
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
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รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 2554

เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่ส่วนราชการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการลดขั้นตอน 

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการในมิติต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวก

แก่ประชาชนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 

คือ ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เกิดความพึงพอใจ มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ในการเสนอกระบวนงานเพือ่ขอรบัการประเมนิเพือ่รบัรางวัลคณุภาพการให้บรกิารประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. 

2554 มีกระบวนงานที่ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน 

ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการประเมินทั้งสิ้น 314 กระบวนงาน จาก 115 หน่วยงาน แยกเป็นส่วนราชการในส่วนกลาง 

47 หน่วยงาน จังหวัด 41 จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง และองค์การ

มหาชน 1 แห่ง โดยผลการพิจารณาปรากฏว่ามี 43 ส่วนราชการได้รับรางวัล โดยมีกระบวนงานที่ได้รับรางวัล 

ดีเด่น 24 กระบวนงาน รางวัลชมเชย 46 กระบวนงาน ดังนี้

 

หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

ส่วนราชการ

1. กรมการปกครอง 
ส�านักทะเบียนอ�าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 

การให้บริการงานทะเบียนราษฎรด้วยมาตรฐาน
ของส�านักงานทะเบียน 

2. กรมสรรพสามิต 
ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 

1. การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การให้บรกิารยืน่แบบ และช�าระภาษสีรรพสามติ 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Excise)



ส�านักมาตรฐานและพัฒนา 
การจัดเก็บภาษี 1 

3. ระบบมาตรวัดแบบสื่อสารทางไกล  
เพื่อควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม 
(Beverage Tax Meter Online)



3. กรมสรรพากร
ส�านักบริหารการเสียภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. การให้บริการผู้ขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา



ส�านักงานสรรพากร ภาค 5 2. ระบบติดตามการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, 51 
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หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

4. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ต�ารวจภูธรภาค 7 1. การตรวจสอบข้อมูลหมายจับและรถ 

ที่ถูกโจรกรรมผ่านระบบ Short Message  
Service (SMS)



สถานีต�ารวจภูธรส�ารอง 
อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. การแจ้งความ และการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



โรงพยาบาลต�ารวจ 3. การให้บริการด้านเคมีบ�าบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

4. การตรวจคนเข้าเมืองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มา
ขอวีซ่า ณ ศูนย์บริการ One Stop Service 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 



กองบัญชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน

5. การให้การศึกษาเด็กและเยาวชนตามแนว
ชายแดนและถิ่นทุรกันดาร



โรงพยาบาลต�ารวจ 6. ระบบบริการผ่าตัดผู้ป่วยนอกแบบครบวงจร 

5. กรมการแพทย์
สถาบันโรคผิวหนัง 1. การให้ค�าปรึกษาด้านโรคผิวหนังผ่านระบบ

เครือข่าย (Madical Consult)


สถาบันทันตกรรม 2. การให้บริการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี 

3. การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมส�าหรับ 
ผู้ป่วยเด็กพิการแบบเบ็ดเสร็จ



6. กรมการขนส่งทางบก การย้ายรถออก และการย้ายรถเข้า  
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์



7. กรมการค้าภายใน 
ส�านักชั่งตวงวัด 

การอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด 
เป็นผูต้รวจสอบและให้ค�ารับรองเคร่ืองชัง่ตวงวดั 
ที่ตนเองผลิตหรือซ่อม



8. กรมควบคุมโรค
สถาบันบ�าราศนราดูร 

1. การวิเคราะห์จลุชพีฉวยโอกาสด้วยการย้อมสี 
และตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์



2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการส่ง
ตรวจเลือดส�าหรับการแก้ไขภาวะดื้อยา 
ต้านไวรัสเอชไอวี 



9. กรมชลประทาน การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ 
โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่
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หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

10. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระบบประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
Thrift DEACE 2009



11. กรมที่ดิน
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การให้บริการค้นหาต�าแหน่งรูปแปลง

ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต



ส�านักมาตรฐานการออกหนังสือ
ส�าคัญ 

2. การประเมินผลงานและสมรรถนะ 
เจ้าหน้าที่เดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม KPI



12. กรมประมง
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้า 

การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น�า้มีชีวิต 
เพื่อการส่งออก



13. กรมปศุสัตว์ 1. การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แบบ
บูรณาการ



ส�านักควบคุม ป้องกัน และ 
บ�าบัดโรคสัตว์ 

2. การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ 
(e-Signature) 



กองบ�ารุงพันธุ์สัตว์ 3. การจัดการฟาร์มโคนมด้วยโปรแกรม DHI 

ส�านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

4. การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
เพื่อการส่งออก



14. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส�านักข้อมูลธุรกิจ 

การให้บริการรับงบการเงินแก่ภาคธุรกิจ


15. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการ
ทางสมองและปัญญา  
(บ้านเฟื่องฟ้า) 

การให้บริการกายภาพบ�าบัดแบบบูรณาการ 
(Integrated Physical Therapy Process)



16. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส�านักยาและวัตถุเสพติด 

ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วย
เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี (IC) 



17. กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลสวนปรุง 

การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช


18. สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ 1669 เครือข่ายระบบปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉิน
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หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

19. ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่า
ใช้จ่าย 15 ปี



2. การให้บริการการศึกษาส�าหรับเด็กด้อย
โอกาสในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร



20. ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)



21. จังหวัดขอนแก่น
ส�านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 
สาขาชุมแพ 

1. ยกระดับการท�างานสู่การบริการที่เป็นเลิศ 

โรงพยาบาลพระยืน 2. การให้บริการรักษา เยียวยา  
ด้วยภูมิปัญญาไทย 



22. จังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห์

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดย
ชุมชน 

23. จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

การส่งเสริมสวัสดิการคนพิการในชุมชน


24. จังหวัดเลย
โรงพยาบาลเลย 

การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง


25. จังหวัดนครปฐม
ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 

การทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้วยระบบ 
IT (e-PHYSICAL TEST)



26. จังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลตากใบ 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรักษ์สุขภาพ


27. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส�านักงานขนส่งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

การส่งข้อมูลต้นทะเบียนรถยนต์ต่างส�านักงาน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทาง e-Mail ผ่าน
ระบบ Intranet ของกรมการขนส่งทางบก



28. จังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร 

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ส�าหรับเด็กแรกเกิด - 5 ปี 



29. จังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

1. การให้บริการดูแล รักษาเกี่ยวกับปัญหา
เพดานของเด็ก



2. CAPD ดูแลไตร่วมกัน 

3. สร้างสรรค์สร้างสุข ขจัดทุกข์ให้ผู้ป่วย 
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หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

30. จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลไม้ดัด 

1. การดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรังด้วยแถบสี 

ส�านักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เชื่อมฐานข้อมูลบัตรประจ�าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 



โรงพยาบาลอินทร์บุรี 3. การให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี 
พื้นบ้าน



31. จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลนาแวง 

กายอุปกรณ์ประดิษฐ์เพื่อคุณภาพชีวิต 
ของชุมชน 

32. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี

โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�า้



33. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 

การพัฒนาเด็กเล็กด้วยรูปแบบ Montessori 

34. เทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียนในสวน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของชุมชน



35. เทศบาลนครนครราชสีมา
ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง 

การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม
แบบผู้ป่วยนอก



36. เทศบาลนครพิษณุโลก นครปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Free For Rabies 
Phitsanulok City) 



37. เทศบาลนครยะลา ห้องสมุดมีชีวิตไร้พรมแดน 

38. เทศบาลนครระยอง อุทยานการเรียนรู้ครบวงจร 

39. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส�านักหอสมุด 

การเรียนรู้ด้านเกษตรผ่าน e-Book 


40. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน 

การให้ค�าปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่ 
โดยเภสัชกรชุมชน 
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หน่วยงาน ช่ือกระบวนงาน
ประเภทรางวัล*

ร ภ ชย น

41. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

1. Digicard : การพัฒนาระบบ 
เวชระเบียนเพื่อการดูแลผู้ป่วย 

2. การให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังหญิง 
ในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่



3. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  
(Suandok Palliative Care Model)



42. มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1. แนวทางการรักษาและแบบบันทึกโรคหืด
เฉียบพลันทางคลินิกรามาธิบดี



คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

2. สรรค์สร้างนวัตกรรมจากงานประจ�า 
สู่การบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน



ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 

3. การป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
แบบครบวงจร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 



คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

4. โครงการบ้านหลังที่สอง...เลขที่ 11


43. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ระบบ e-Services บริการการศึกษา


หมายเหตุ :  ร หมายถึง รางวัลรายกระบวนงาน

    ภ หมายถึง รางวัลภาพรวมกระบวนงาน

    ชย หมายถึง รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ

    น หมายถึง รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

    หมายถึง ระดับดีเด่น

    หมายถึง ระดับชมเชย
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รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่จังหวัดท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการทีส่ามารถตอบสนองได้ตรงกบัความต้องการของประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะช่วยบรรเทาหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิด

ขึ้นในอนาคต สร้างส�านึกความเป็นพลเมืองให้แก่ภาคประชาชนในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับภาคราชการ

12 จังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเย่ียม จากส�านักงาน ก.พ.ร.

จังหวัด โครงการที่ด�าเนินการ

กาฬสินธุ์ โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ตาก • โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมชุมชนพื้นถิ่น “ตรอกบ้านจีน”
• โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งป่าชุมชน
• โครงการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ตราด • โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา
จังหวัดน�าไปสู่นโยบายสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม “ขยะชุมชน”

• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ�าชั่วคราวเขาระก�า”

• โครงการปลูกป่าเพื่อสร้างสวัสดิการชุมชน

นครพนม • โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก
• โครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน

พัทลุง • โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนจังหวัด
• โครงการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

เพชรบุรี โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

มุกดาหาร โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ)

ราชบุรี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

ร้อยเอ็ด โครงการประกวดแหล่งน�้าดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ แหล่งน�้าหนองฆ้อง

ล�าพูน • โครงการคนฮักหละปูนแทนคุณแผ่นดิน
• โครงการ Smile Lamphun

สมุทรสงคราม • โครงการสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายของครัวเรือนและกิจกรรมส่งเสริมการท�า
ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน

• โครงการรวมพลังสร้างสามัคคีปกป้องวิถีชีวิตคนเหมืองใหม่
• โครงการส่งเสริมการท�าปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน

อ่างทอง • โครงการเสริมสร้าง (ขยายผล) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตรโดยวิธีชีวภาพ 

• โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
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รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีร่วมกันพัฒนาคุณภาพของงานบริการโดยได้ร่วม

กันจัดตั้งและจัดระบบการให้บริการในลักษณะของศูนย์บริการร่วม และเคาน์เตอร์บริการประชาชน เพ่ือเป็นการ 

อ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการด�าเนินการที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน และได้เสนอขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน  

ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลน้ี เป็นส่วนราชการและหน่วยงานที่มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

ผลการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
และผลการพิจารณารางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

ประจ�าปี พ.ศ. 2554

ส่วนราชการที่ขอรับการประเมิน 
เพ่ือรับรองมาตรฐานฯ ในปี พ.ศ. 2554

ผลการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน 
และมอบรางวัลฯ

ปี พ.ศ. 2554

ผ่านมาตรฐานฯ รางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย

1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนษุย์ (เขตบางขนุเทยีน)

2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ (เขตคลองเตย)

3) กระทรวงแรงงาน สาขาปิ่นเกล้า

บูรณาการ

4) กระทรวงแรงงาน (นครราชสีมา)

บูรณาการ

5) จังหวัดนครสวรรค์

การบริหารจดัการ

6) จังหวัดล�าปาง

บูรณาการ
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ประจำป พ.ศ.
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ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.

ภาคผนวก ค
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220 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

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

กิจกรรมส�าคัญส�านักงาน ก.พ.ร. ปี พ.ศ. 2554

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหาร 
 การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5  

ณ โรงแรมเรเนซองส์  
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 
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การประชุม ก.พ.ร. 
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งท่ี 1 / 2554 
ณ ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา 3  
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของทางราชการ 

ระหว่างนายกรัฐมนตรีและ 19 หน่วยงานภาครัฐน�าร่อง  
ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554
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222 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การสัมมนาผู้บริหารภาคเอกชนผู้เป็นครูผู้ฝึกสอน (Mentor)  
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ รุ่นที่ 4  
ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ (ค.ต.ป.)  ครั้งที่ 1 / 2554
ณ ห้องประชุม 215 - 216 อาคารรัฐสภา 2 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 

รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “คุณภาพการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”  
ออกอากาศวันที่ 25 กันยายน 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

โดยมี ผู้ร่วมรายการ ได้แก่ นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ 
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
และนายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง
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224 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การประชุมเรื่อง “การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย”  
ณ ห้องจรัสเมือง 1  โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 
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พิธีมอบรางวัล United Nations Public Service Awards 2011 
เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2554 โดย ส�านักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) สาขาการเสริมสร้างการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ภาครัฐ และกรมชลประทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner)  
สาขาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยการใช้กลไกใหม่ 

งานสัมมนา เร่ือง “ต่อต้านคอร์รัปชั่น...จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 
ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์ริเดียน 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
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226 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
การพัฒนาระบบราชการ เร่ือง “การยกระดับ 

มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ” 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน   

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 

การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที คร้ังที่ 16  
เรื่อง “ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่างสมดุล :  

รางวัล United Nations Public Service Awards” 
ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์  

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
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นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 ร่วมพิธีสักการะองค์สมเด็จพระปิยมหาราช   
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554

ผู้บริหารและข้าราชการส�านักงาน ก.พ.ร. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
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228 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.
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กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนา 
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม / ชุมชนภายใต้   

“โครงการชวนกันท�าดี...เพ่ือสังคม” 
ณ ชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง 3 บางซื่อ 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554
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230 เก ่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

คณะข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ  
ของประเทศบังคลาเทศศึกษาดูงานและ 
รับฟังการบรรยายในหัวข้อ  
“Public Sector Development  
Initiatives: Thailand Experience” 
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร  
ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

บุคลากรส�านักงาน ก.พ.ร. น�าเงินไป 
บริจาคและร่วมกันบรรจุสิ่งของใส่ถุงยังชีพ  

ส�าหรับน�าไปบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย  
ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เมื่อวันที่ 13 และ 19 ตุลาคม 2554
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คณะข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ  
ของประเทศบังคลาเทศศึกษาดูงานและ 
รับฟังการบรรยายในหัวข้อ  
“Public Sector Development  
Initiatives: Thailand Experience” 
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร  
ช้ัน 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต 
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล และคณะอนุกรรมาธิการ 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา วุฒิสภา  
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ในเรื่องของการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร. 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน ก.พ.ร. ครบรอบปีที่ 9  
และกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

ณ วัดเบญจมบพิตร  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554
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