


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“งานราชการทกุอย่าง ไม่ว่าเลก็หรอืใหญ่ ง่ายหรอืยาก 
ย่อมมีความส�าคญัอยู่ในงานของแผ่นดนิด้วยกนัทัง้สิน้ 
อีกทัง้งานทกุด้าน ทกุสาขา ย่อมสมัพนัธ์เกีย่วเน่ืองกนั

 เป็นปัจจัยเกือ้กลูส่งเสรมิกนัและกนัอยู่
 ข้าราชการทกุคน ทกุฝ่าย ทกุระดบั จึงต้องไม่ถอืตวัแบ่งแยกกนั

 หากต้องพิจารณาให้เห็นความส�าคญัของกนัและกนั
แล้วร่วมงานประสานสมัพันธ์กนั ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกนั

 และด้วยความเมตตาปรองดองกนั
 งานของแผ่นดนิทกุส่วน จักได้ด�าเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกนั

 และยังประโยชน์ทีพึ่งประสงค์ คอื ความเจรญิม่ันคง
ให้เกิดแก่บคุคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จรงิ”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2555 
31 มีนาคม 2555
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ.ร.1

(ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555)

นายวิษณุ เครืองาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัฒนา รัตนวิจิตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา วัชราภัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิวฒัน์ธ�ารง บญุทรงไพศาล

รัฐมนตรี 
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
รองประธาน ก.พ.ร.

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

1 ประธาน ก.พ.ร. (นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) ส�าหรับปี พ.ศ. 2555 มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็น
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าที่ประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555  
และมีนายเฉลิม อยู่บ�ารุง เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าที่ประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2555 
จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555

6 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

นายธงทอง จันทรางศุ

กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการ
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชัย ฤชุพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงศักด์ิ วงศ์ภูมิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

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

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ ์
Prof. Thosaporn Sirisumphand

เลขาธิการ ก.พ.ร.  
เบอร์โทร : 0 2281 8833 โทรสาร : 0 2281 8007 
thosaporn@opdc.go.th

นายอาวุธ วรรณวงศ ์
Mr. Avoot Wannvong

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

นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์  
Mrs. Supannee Pairuchvet

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

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล 
Mr. Pong-ard Treekitvatanakul

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.  
เบอร์โทร : 0 2356 9960 โทรสาร : 0 2281 8230 
pong-ard@opdc.go.th

นายนครเขตต์ สุทธปรีดา 
Mr. Nakornkate Suthapreda

ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.  
เบอร์โทร : 0 2356 9955 โทรสาร : 0 2281 8037 
nakornkate@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) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) มีหน้าท่ี “จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา” ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ารายงานฉบับนี้ข้ึน  
เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. และส�านักงาน ก.พ.ร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก.พ.ร. ได้พัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพื่อให้
ส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สามารถน�านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยท�าให้ระบบราชการมีความพร้อม สามารถปรับตัว รู้เท่าทัน ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และเปิดให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามข้อเสนอของ ก.พ.ร. เป็นเครื่องน�าทาง 
ในการวางกลยุทธ์ และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือบรรลเุป้าประสงค์หลกั 4 ประการของการพฒันา
ระบบราชการไทย กล่าวคือ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ  
2) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับรูปแบบการท�างานและเปิดโอกาสให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม
3) ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการด�าเนนิงาน และ
4) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบราชการ 

รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อรายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีระยะเวลาท่ีท�าการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
(ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555)

ท้ังนี้ สาระการน�าเสนอในเอกสารรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555 แบ่งสาระ
ออกเป็น 3 ส่วน สรุปได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1: ภาพรวม ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย สถานภาพของ
ระบบราชการไทย หนว่ยงานภาครฐัในก�ากบัของฝ่ายบรหิาร อตัราก�าลัง และงบประมาณแผ่นดนิ ทีร่ฐัสภาจัดสรร
ในรอบปี พ.ศ. 2555 ตลอดจนได้น�าเสนอผลการประเมินภาพรวม ซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยใน
รอบปี พ.ศ. 2555 ที่ท�าการประเมินโดยองค์กรอิสระในระดับนานาชาติ 

ส่วนท่ี 2: ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย ท่ีเกดิจากผลการด�าเนนิงานและการใช้มาตรการ
ต่าง ๆ  ของ ก.พ.ร. ในการส่งเสรมิสนบัสนนุให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรฐั ด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลกั 
ธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมืองท่ีด ีผลการปฏบัิตริาชการตามค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการของหน่วยงาน 
ในก�ากบัของฝ่ายบรหิาร การบรหิารและการผลกัดนัการพัฒนาระบบราชการ ใน 4 ด้านท่ีส�าคญัในรอบหนึง่ปี ได้แก่ 

การยกระดับการให้บริการ และการท�างานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 
อาทิเช่น การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน การยกระดับบริการประชาชนในระดับท้องถิ่นและอ�าเภอ  
การยกระดับคุณภาพบริการสู่มาตรฐานระดับโลก ฯลฯ



การปรับรูปแบบการท�างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
กบัฝ่ายต่าง ๆ  รวมท้ังเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในรปูของการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ  ในสงัคม การปรบัปรงุระบบการประเมนิผลตามค�ารบัรองการปฏิบัตริาชการให้เกดิการบูรณาการการท�างาน
ระหว่างกระทรวง การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ฯลฯ 

การมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสงู บุคลากรมคีวามพร้อมและความสามารถในการเรยีนรู ้คดิรเิริม่ 
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ในรูปของการปรับปรุงส่วนราชการ การพัฒนา
องค์การมหาชน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฯลฯ และ

การสร้างระบบการก�ากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งท�าให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม ด้วยการวาง
นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี การปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงแนวทางท่ี ก.พ.ร. จะต้องด�าเนินการต่อไป เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)

ส่วนท่ี 3: การด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยการด�าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งกิจกรรมที่
ด�าเนินการเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างสมรรถนะของส�านักงาน ก.พ.ร. ด้วย

ทั้งนี้ ได้รวมภาพกิจกรรมและเหตุการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี พ.ศ. 2555 
มาเสนอไว้ในภาคผนวกของรายงานนี้ อีกด้วย

ส�านกังาน ก.พ.ร. หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการไทยต่อไป  
รวมท้ังช่วยให้ทุกภาคส่วนได้มีความเข้าใจและเห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาระบบราชการ  
และจะท�าให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการพัฒนา
ระบบราชการให้มีความก้าวหน้าสืบไป

ส�านักงาน ก.พ.ร. 
มิถุนายน 2556
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555

22 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพรวม1

การบรหิารราชการแผ่นดนิของไทยมีเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนดงัปรากฏในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25341 กล่าวคือ

“การบรหิารราชการแผ่นดนิตามพระราชบัญญัตนิี้
ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
การลดภารกจิและยุบเลกิหน่วยงานท่ีไม่จ�าเป็น การกระจาย 
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจ 
การตดัสนิใจ การอ�านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ 
ต่อผลของงาน

การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจแุละแต่งตัง้ 
บุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องค�านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช ้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ให้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมี 
ส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 

1.1 การบริหารกิจการบ้านเมืิองที่ดี

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให ้
ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”

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

มาตรา 74 บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน 
ลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ มีหน้าท่ีด�าเนินการให้เป็น
ไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ�านวย 
ความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
Office of the Public Sector Development Commission 23

ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

ในการปฏิบัติหน้าท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืน
ท่ีเกี่ยวกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตัว 
เป็นกลางทางการเมือง

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่
ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคล 
ผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง  
หรอืผูบั้งคบับัญชาของบุคคลดงักล่าว ช้ีแจง แสดงเหตผุล  
และขอให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองได้ 

มาตรา 78 รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

(1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ
อย่างย่ังยืน โดยต้องส่งเสรมิการด�าเนนิการตามปรชัญา 
เศรษฐกจิพอเพยีงและค�านงึถงึประโยชน์ของประเทศชาต ิ
ในภาพรวมเป็นส�าคัญ

(2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภมิูภาค และส่วนท้องถิน่ ให้มีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนา
ประเทศ และสนบัสนนุให้จงัหวดัมีแผนและงบประมาณ
เพือ่พฒันาจงัหวดั เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนท่ี

(3) กระจายอ� านาจ ให ้ องค ์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด�าเนินการตาม 
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั พฒันาเศรษฐกจิของท้องถิน่ 
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ัง 
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ท่ัวถึงและ
เท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีม ี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่
โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
ของรฐั ควบคูไ่ปกบัการปรบัปรงุรปูแบบและวธิกีารท�างาน  
เพือ่ให้การบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(5) จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอืน่  
เพื่อให้การจัดท�าและการให้บริการสาธารณะเป็นไป

อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

(6)  ด�าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ี
มหีน้าท่ีให้ความเห็นเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของรฐัตาม 
กฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรฐั ด�าเนนิการ 
อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็น
ไปตามหลักนิติธรรม

(7) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้
มีสภาพัฒนาการเมืองท่ีมีความเป็นอิสระ เพื่อติดตาม
สอดส่องให้มกีารปฏิบัตติามแผนดงักล่าวอย่างเคร่งครดั

(8) ด�าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ซ่ึงจัดตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธาน เป็นองค์กรรับผิดชอบ ท�าหน้าท่ีเสนอแนะ
และให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เสนอแนะและ
ให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมิได้อยู่ในก�ากับ
ของราชการฝ่ายบรหิารตามท่ีหน่วยงานดงักล่าวร้องขอ 
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการด�าเนินการขัด
หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในมาตรา 
3 / 1 เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพ่ือก�าหนดหลกัเกณฑ์และ
มาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก  
การก�าหนดช่ือ การเปลี่ยนช่ือ การก�าหนดอ�านาจ
หน้าท่ี และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการ
ท่ีเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 
ตดิตาม ประเมนิผล และแนะน�าเพ่ือให้มกีารปฏบัิตติาม 
พระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อม
ท้ังข้อเสนอแนะ ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอด
ทั้งก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา รวมทั้ง
จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบ
ราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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24 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(2) ราชการบรหิารส่วนภมิูภาค ประกอบด้วย  
จังหวัดและอ�าเภอ4 ดังนี้

1.  จงัหวัด เป็นท่ีรวมท้องท่ีหลายอ�าเภอ  
มฐีานะเป็นนติบุิคคล ม ี 76 จงัหวดั เป็นหน่วยบรหิารราชการ 
แผ่นดินในเขตพื้นท่ีของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
รับนโยบายและค�าสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะกับพื้นที่และ 
ประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคบับัญชาบรรดาข้าราชการ 
ฝ่ายบริหารซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในราชการส่วนภูมิภาคใน
เขตจังหวัดและรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ�าเภอ

2. อ�าเภอ เป็นหน่วยราชการบรหิาร 
รองจากจังหวัด มี  878  อ�าเภอ โดยมี อ�าเภอ 
กลัยาณวัิฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ�าเภอท่ีตัง้หลงัสดุ  
เม่ือเดือนธันวาคม 2552 อ�าเภอเป็นหน่วยจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในอ�าเภอโดยมีนายอ�าเภอเป็น
หัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอ�าเภอและ 
รบัผดิชอบงานบริหารราชการของอ�าเภอ ทั้งนี้ มีหน่วย
ปกครองในความรับผิดชอบของอ�าเภอ ระดับต�าบล 
จ�านวน 7,255 ต�าบล ระดับหมู่บ้าน จ�านวน 74,956 
หมู่บ้าน

(3) ราชการบรหิารส่วนท้องถิน่ (ข้อมลู ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

1. องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด (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. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบ

พิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

1.2 สถานภาพของระบบราชการไทย

1.2.1 หน่วยงานของรฐัในก�ากบัของฝ่ายบรหิาร

หน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร  
ท่ีมสีถานะเป็นนติบุิคคล มี 4 ประเภท2 คอื ส่วนราชการ  
รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน หน่วยงานของรฐัรปูแบบอ่ืน
ดังนี้

1) ส่วนราชการ มีลกัษณะเฉพาะเป็นหน่วยงาน 
ท่ีรบัผดิชอบการให้บรกิารสาธารณะทางปกครอง ซ่ึงเป็น 
ภารกจิของรฐั เช่น การรกัษาความสงบเรยีบร้อย การป้องกนั 
ประเทศ การออกระเบียบ อนมัุต ิอนญุาตตามกฎหมาย  
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย งานนโยบายต่าง ๆ   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ   
ท่ีเกีย่วข้อง ประกอบด้วย ส่วนราชการในราชการบรหิาร 
ส่วนกลาง ราชการบรหิารส่วนภมิูภาค และราชการบรหิาร 
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(1) ราชการบรหิารส่วนกลาง ประกอบด้วย  
ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงซ่ึงมีฐานะ
เทียบกระทรวง ทบวงซ่ึงสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี
หรือทบวง และกรมซ่ึงสังกัดและไม่สังกัดส�านักนายก
รัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ดังนี้

1. ส�านักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวง 19 กระทรวง (ไม่มีทบวง

ที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง)
3. ไม่มีทบวงซ่ึงสังกัดส�านักนายก

รฐัมนตรหีรือกระทรวง
4. กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ 

อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 157 กรม3

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยของรัฐที่
เป็นส่วนราชการ อีก 67 มหาวิทยาลัย

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

3 ไม่นบัรวมส�านกังานอัยการสงูสดุ และส�านกังานสภาท่ีปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิซ่ึงรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  
ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

4 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แจ้งข้อมูลทางปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555
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2) รัฐวิสาหกิจ (58 แห่ง) มีลักษณะเฉพาะ
เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งผลิต จ�าหน่ายสินค้า
และบริการท่ีมีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะและ
งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรืองานที่มีความส�าคัญ
ต่อความม่ันคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน 
หรืองานท่ีเอกชนยังไม่พร้อม หรือต้องการแทรกแซง
ตลาดให้เกดิการแข่งขันท่ีเป็นธรรม หรอืบรกิารแก่กลุม่
เป้าหมายเฉพาะ ท้ังนีเ้พือ่ให้งานบรกิารสาธารณะนัน้ ๆ  
ได้มาตรฐาน ท้ังในเรือ่งคณุภาพ ปรมิาณ และค่าใช้จ่าย 

3) องค์การมหาชน มีลักษณะเฉพาะเป็น
หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบการให้บรกิารสาธารณะทางสงัคม
และวัฒนธรรม หรือการด�าเนินการอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์อื่นใด ซ่ึงไม่เหมาะสมท่ีจะใช้วิธีการบริหาร
ในรูปแบบของส่วนราชการในการด�าเนินงาน องค์การ
มหาชนแบ่งประเภทตามกฎหมายจัดตั้งได้ 2 ประเภท 
กล่าวคือ

(1) องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราช
บัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จ�านวน 38 แห่ง

(2) องค ์การมหาชนท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตาม 
พระราชบัญญัติเฉพาะ รวม 30 แห่ง (องค์กรในก�ากับ
ของรัฐ 15 แห่ง และมหาวิทยาลัยในก�ากับ 15 แห่ง)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
(1) หน่วยธรุการขององค์การของรฐัท่ีเป็น 

อิสระ (7 แห่ง) มีหน้าท่ีในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้

1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐ 
ท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย์ ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  
กจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเป็นต้น

2. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐ
ท่ีท�าหน้าท่ีให้บริการ เช่น องค์การกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น

(2) กองทุนท่ีเป็นนิติบุคคล กองทุนจะ
บรหิารในรปูคณะกรรมการ ซ่ึงจะต้องมหีน่วยธรุการเป็น
เครื่องมือท�าการงานของคณะกรรมการ หน่วยธุรการ 
ดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
ใน 3 รูปแบบต่อไปนี้ 

1. รัฐวิสาหกิจ 
2. องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ 
3. ส่วนราชการ 

(3) หน ่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป ็น 
หน่วยงานในก�ากับกระทรวง หรือกรม ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล มีหน้าท่ีให้บริการเฉพาะด้านแก่หน่วยงาน 
ที่ก�ากับ ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ให้บริการด้านพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรม เช่น ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 
ราชกิจจานุเบกษา ในก�ากับของส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี

2. ให้บริการด้านบริการสาธารณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น สถาบันส่งเสริมการ
บรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีด ีในก�ากบัของส�านกังาน ก.พ.ร.

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอีกประเภทหนึ่ง  
ท่ีท�าหน้าท่ีให้บรกิารสาธารณะโดยใช้อ�านาจรฐั หรอืเป็น 
กลไกของรัฐ แต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ มี 3 ประเภท  
ได้แก่

1. สภาวิชาชีพ เช่น แพทยสภา สภา
ทนายความ สภาการพยาบาล ฯลฯ

2. สถาบันภายใต้มูลนธิ ิเช่น สถาบัน
เพิม่ผลผลติแห่งชาต ิสถาบันส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม สถาบันเฉพาะด้าน 7 แห่ง ภายใต้ 
“อตุสาหกรรมมูลนธิ”ิ และสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกจิ
การคลงั ภายใต้มลูนธิสิถาบันวจิยัเศรษฐกจิการคลงั ฯลฯ

3. นิติบุคคลเฉพาะกิจ (1 แห่ง) เป็น 
เครื่องมือพิเศษท่ีรัฐบาลจัดตั้งเพื่อระดมทุนจากภาค 
เอกชน ได้แก่ นิติบุคคลเฉพาะกิจ ตามพระราชก�าหนด 
นติบุิคคลเฉพาะกจิเพือ่การแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์  
พ.ศ. 2540
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1.2.2 ก�าลังคนภาครัฐ 5

ก�าลังคนภาครัฐในภาพรวม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 มีจ�านวน 2,724,335 คน (ไม่รวมบุคลากร
ในองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่น) คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของจ�านวนประชากร
ของประเทศ (64.4 ล้านคน) สงักดัอยู่ในกระทรวง ทบวง 
กรม จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�าแนก
ได้ 6 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานจ้าง (ตารางท่ี 1-1) ข้าราชการเป็นก�าลังคน
ภาครัฐที่ใหญ่ที่สุด (จ�านวน 1,649,624 คน) มีองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลท่ีมีกฎหมายให้อ�านาจบริหาร
เป็นการเฉพาะของตนเองและมีอิสระแยกจากกัน 
รวม 13 ประเภทย่อย เช่น ประเภทข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา อยู่ในก�ากับของคณะกรรมการ 
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) ภายใต้ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นต้น ข้าราชการแต่ละ
ประเภทมีจ�านวนแตกต่างกัน โดยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีจ�านวนมากท่ีสดุ รองลงมาเป็น
ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรอืนสามญั ข้าราชการ
ต�ารวจ ข้าราชการเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการองค์กรอิสระ
ตามรฐัธรรมนญู ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการ
รัฐสภา ตามล�าดับ (ตารางที่ 1-2)

ตารางที่ 1-1 ก�าลังคนภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 จ�าแนกตามประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ 6 ประเภท

ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ�านวน (คน) ร้อยละ

1. ข้าราชการ (13 ประเภท) 1,649,624 60.55

2. ลูกจ้างประจ�า 231,752 8.51

3. ลูกจ้างชั่วคราว 484,439 17.78

4. พนักงานราชการ 129,107 4.74

5. พนักงานมหาวิทยาลัย 49,279 1.81

6. พนักงานจ้าง 180,134 6.61

รวม 2,724,335 100

ท่ีมา: ส�านักงาน ก.พ. อ้างแล้ว

5 ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2554: ส�านักงาน ก.พ. ธรานุสรณ์การพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 2555
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

ตารางที่ 1-2 ก�าลังคนภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 จ�าแนกตามประเภทข้าราชการ 13 ประเภท

ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน จ�านวน (คน) ร้อยละ

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. 358,735 21.75

2. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. 36,150 2.19

3. ข้าราชการต�ารวจ ก.ตร. 209,275 12.69

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. 451,324 27.36

5. ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ - 13,627 0.83

6. ข้าราชการอัยการ ก.อ. 3,175 0.19

7. ข้าราชการทหาร ก.ห. 377,529 22.89

8. ข้าราชการตุลาการ ก.ต. 4,297 0.26

9. ข้าราชการรัฐสภา ก.ร. 3,004 0.18

10. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ก.ก. 36,659 2.22

11. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.อบจ. 8,490 0.51

12. ข้าราชการเทศบาล ก.ท. 82,516 5.00

13. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต�าบล ก.อบต. 64,843 3.93

รวม 1,649,624 100

ท่ีมา: ส�านักงาน ก.พ. อ้างแล้ว

1) ประเภทก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 

(1) ก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืน (ไม่รวม 
ฝ่ายทหาร) จ�าแนกได้เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย  
ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า ลกูจ้างช่ัวคราว พนกังานราชการ6  
และพนักงานจ้าง7 และในการบริหารก�าลังคนภาครัฐ 
ในฝ่ายพลเรอืน ต้องด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรว่ีา
ด้วยมาตรการบริหารก�าลังคนภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์
การปรับขนาดก�าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551  
และมาตรการบริหารก�าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2552 -  
พ.ศ. 2556 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลัง
คนภาครัฐ (คปร.) และในการบรรลุเป้าหมายของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10  

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 ก�าหนดให้ลดก�าลังคน 
ภาคราชการลงร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี นับต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2550 เพื่อให้ระบบราชการมีขนาดกระทัดรัด  
มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง รวมท้ัง 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินงาน  
จากข้อมลูก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืนของส�านกังาน 
ก.พ. พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มกี�าลงัคนภาครฐั  
รวม 2,259,768 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  
มีอยู่ 1,919,080 คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกันพบว่า 
ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 
ก�าลังคนภาครัฐเพ่ิมข้ึน จ�านวน 340,688 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 17.75

6 ประเภทบุคลากรตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7 ประเภทบุคลากรตามระเบียบบริหารงานบุคคลของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
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(2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มกี�าลงัคน 
ภาครัฐในภาพรวม รวมท้ังสิ้นจ�านวน 2,259,768 คน 
ประกอบด้วยข้าราชการ 1,272,095 คน (ร้อยละ 56.29) 
ลกูจ้างประจ�า 210,098 คน (ร้อยละ 9.30) ลกูจ้างช่ัวคราว 
475,828 คน (ร้อยละ 21.06) พนกังานจ้าง 180,134 คน  
(ร้อยละ 7.97) และพนักงานราชการ 121,613 คน  
(ร้อยละ 5.38) เม่ือพจิารณาภาพรวมก�าลงัคนภาครฐัใน
ฝ่ายพลเรือน ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  
ถึง พ.ศ. 2554 พบว่า ก�าลังคนภาครัฐในภาพรวม 
เพิ่มข้ึนทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นลูกจ้างประจ�า  
รวมจ�านวนท่ีเพิ่มข้ึน 279,492 คน จ�าแนกเป็น
ข้าราชการ จ�านวน 65,522 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน 
34,895 คน พนักงานจ้างจ�านวน 67,567 คน พนักงาน

ราชการ จ�านวน 62,132 คน โดยลูกจ้างประจ�าลดลง  
จ�านวน 48,502 คน เมื่อสอบทานก�าลังคนภาครัฐ 
ย้อนหลังในช่วงเวลา 7 ปี (ตารางท่ี 1-3) นับตั้งแต่  
พ.ศ. 2548 - 2554 พบว่า ก�าลังคนภาครัฐในภาพรวม 
ท่ีเพิ่มข้ึน รวมท้ังสิ้น 279,492 คน และมีแนวโน้ม 
เพ่ิมข้ึนทุกประเภทอย่างต่อเนื่องนั้น เมื่อจ�าแนกเป็น 
รายประเภท พบว่า พนักงานราชการเป็นประเภท 
ที่เพิ่มมากที่สุด (ร้อยละ 104) ส่วนพนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ช่ัวคราว และข้าราชการ เพ่ิมข้ึนในภาพรวม โดยมี 
ยอดท่ีเพ่ิมลดหลั่นกันลงมา คิดเป็นร้อยละ 60.02  
ร้อยละ 7.91 และร้อยละ 5.43 ตามล�าดับ ยกเว้นลูกจ้าง 
ประจ�าท่ีลดลงต่อเนื่องทุกปี คิดเป็นร้อยละ -18.75 
(ภาพที่ 1-1)

ตารางที่ 1-3 ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2554

(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 ไม่มีข้อมูล - - 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

พ.ศ. 2554 1,272,095 -20,371 210,098 -3,699 475,828 95,022 108,134 56,485 121,613 19,647 2,259,768

การเปลีย่นแปลง 
ในช่วงปี  
พ.ศ. 2547 - 
พ.ศ. 2554

+5.43% 65,522 -18.75% -48,502 +7.91% 34,895 +60.02% 67,567 +104.46% 62,132

ท่ีมา: ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปี 2547 ถึงปี 2554 ส�านักงาน ก.พ. 
* ปี พ.ศ. 2547 มีการรวบรวมข้อมูลก�าลังภาครัฐในฝ่ายพลเรือนเฉพาะข้าราชการ จึงไม่มีก�าลังคนประเภทอ่ืน 
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

ภาพที่ 1-1 แนวโน�มกำลังคนภาครัฐในระหว�างป� พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554

ทุกประเภท

ข�าราชการ

ลูกจ�างประจำ

ลูกจ�างชั่วคราว

พนักงานจ�าง

พนักงานราชการ

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

อนึ่ง ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ท้ังหมด
กระจายอยู่ในราชการบรหิารส่วนกลางและส่วนภมิูภาค 
จ�านวน 1,814,407 คน และอยู่ในส่วนท้องถิ่น จ�านวน 
445,361 คน (ตารางท่ี 1-4) ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
ก�าลงัคนภาครฐัตามลกัษณะการจ้างงาน พบว่าก�าลงัคน

ประเภทจ้างงานตลอดชีพ (ข้าราชการและลกูจ้างประจ�า) 
กับประเภทจ้างงานตามระยะเวลาหรือสัญญา (ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานจ้างและพนักงานราชการ) มีสัดส่วน  
1,482,193 คน (ร้อยละ 65.59) ต่อ 777,575 คน (ร้อยละ  
34.41) หรือ 2 ต่อ 1 (ภาพที่ 1-2)
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ภาพที่ 1-2 สัดส�วนกำลังคนภาครัฐ จำแนกตามลักษณะการจ�างงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2554

จ�างงานตามระยะเวลา

จ�างงานตลอดช�พ

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
 รวมทุกประเภท ส�วนกลางและส�วนภูมิภาค ส�วนท�องถิ่น

65.59 67.9
56.18

34.41 32.1

43.82

ตารางที่ 1-4 ภาพรวมก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเภทก�าลังคน จ�านวน (คน) ร้อยละ

รวมทั้งหมด 2,259,768 100.00

  • ข้าราชการ 
  • ลูกจ้างประจ�า 
  • ลูกจ้างชั่วคราว 
  • พนักงานราชการ 
  • พนักงานจ้าง

1,272,095
210,098
475,828
121,613
180,134

56.29
9.30

21.06
5.38
7.97

ส่วนกลางและภูมิภาค 1,814,407 100.00

  • ข้าราชการ 
  • ลูกจ้างประจ�า 
  • ลูกจ้างชั่วคราว 
  • พนักงานราชการ

1,079,587
152,405
460,802
121,613

59.50
8.40

25.40
6.70

ส่วนท้องถิ่น 445,361 100.00

  • ข้าราชการ 
  • ลูกจ้างประจ�า 
  • ลูกจ้างชั่วคราว 
  • พนักงานจ้าง

192,508
57,693
15,026

180,134

43.23
12.95
3.37

40.45

ท่ีมา: ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2554 ส�านักงาน ก.พ.
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

2) ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนจ�าแนกตามส่วนราชการ 

ข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน รวม 1,272,095 
คน จ�าแนกเป ็น ผู ้ ท่ีปฏิบัติงานอยู ่ ในส ่วนกลาง  
861,580 คน (ร้อยละ 67.72) ส่วนภมิูภาค 218,007 คน 
(ร้อยละ 17.14) และส่วนท้องถิ่น 192,508 คน (ร้อยละ 
15.13) (ตารางที่ 1-5) ทั้งนี้ ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน 

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.70) ปฏิบัติภารกจิในด้านการศกึษา  
รองลงมาปฏิบัติภารกิจในด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (ร้อยละ 16.45) ด้านการสาธารณสุข 
(ร้อยละ 13.35) ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในภารกิจอื่น ๆ

ตารางที่ 1-5 ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(หน่วย : คน)

ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค

ส่วน 
ท้องถิ่น

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1,079,587 861,580 218,007

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,371 6,043 328

กระทรวงการคลัง 29,903 27,062 2,841

กระทรวงการต่างประเทศ 1,534 1,534

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) 1,654 1,420 234

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3,307 2,322 985

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35,234 26,555 8,679

กระทรวงคมนาคม 14,254 10,538 3,716

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,413 9,230 1,183

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,021 1,649 372

กระทรวงพลังงาน 1,262 1,088 174

กระทรวงพาณิชย์ 3,420 3,014 406

กระทรวงมหาดไทย 39,705 8,135 31,570

กระทรวงยุติธรรม 17,266 12,733 4,533

กระทรวงแรงงาน 6,149 3,328 2,821

กระทรวงวัฒนธรรม (2) 4,447 2,755 1,692

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 743 743

กระทรวงศึกษาธิการ (3) 488,982 488,982

กระทรวงสาธารณสุข 169,789 20,343 149,446

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,355 2,569 786
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ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค

ส่วน 
ท้องถิ่น

ส่วนราชการไม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 218,160 218,160 690

ส�านักราชเลขาธิการ 452 452

ส�านักพระราชวัง 2,356 2,356

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 851 161 690

ส�านักงาน กปร. 110 110

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 200 200

ราชบัณฑิตยสถาน 66 66

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 201 201

ส�านักงานอัยการสูงสุด (4) 5,266 5,266

ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 73 73

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 209,275 209,275

ส่วนราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ 17,924 10,737 7,551

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2,540 1,248 1,292

ส�านักงาน ป.ป.ช. 795 724 71

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 116 116

ส�านักงานศาลยุติธรรม (5) 12,765 7,078 5,697

ส�านักงานศาลปกครอง 1,708 1,207 501

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 3,004 3,004

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1,867 1,867

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,036 1,036

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 101 101

ส่วนท้องถิ่น 192,508 192,508

กรุงเทพมหานคร 36,659 36,659

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8,490 8,490

องค์การบริหารส่วนต�าบล 64,843 64,843

เทศบาล 82,516 82,516

รวม 1,272,095 861,580 218,007 192,508

ร้อยละ 100 67.72 17.14 15.13
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

หมายเหตุ: (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,023 คน 
 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 964 คน 
 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 449,337 คน  
  และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 36,150 คน 
 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,175 คน 
 (5) รวมข้าราชการตุลาการ จ�านวน 4,297 คน

ท่ีมา: ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2554 ส�านักงาน ก.พ.

3) ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนจ�าแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน

(1) ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน ส่วนใหญ ่
ปฏบัิตริาชการข้ึนตรงต่อราชการบรหิารส่วนกลาง ร้อยละ  
67.72 และราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละ 17.14 และ ร้อยละ 15.13 ตามล�าดับ สะท้อน 
ให้เห็นว่างานบริการสาธารณะของประเทศส่วนใหญ่ 
อยู่ในบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการในราชการ 
บรหิารส่วนกลาง ท�าให้ผูว่้าราชการจงัหวดัอาจไม่สามารถ 
ท�าหน้าท่ีดูแลรบัผดิชอบบรหิารจดัการบรกิารสาธารณะ 
ในจงัหวดัและอ�าเภอ ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิาร 
ได้อย่างเสมอภาค รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพเกดิประสทิธผิล 
ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และนโยบายและทิศทางของรัฐท่ี
ต้องการให้ส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถิน่มขีนาดใหญ่ข้ึน 
เพือ่ท�าหน้าท่ีดแูลรบัผดิชอบการให้บรกิารสาธารณะแก่
ประชาชนอย่างเพียงพอ พร้อมกันนั้นก็มีนโยบายลด
สดัส่วนของข้าราชการในส่วนกลางลง โดยมกีารก�าหนด
เป้าหมายไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554) ที่จะลดก�าลังคน 
ภาคราชการส่วนกลางให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2554  
ซ่ึงเม่ือสอบทานแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ�านวน 
ข้าราชการในฝ่ายพลเรอืนระหว่างปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554  
พบว่าส่วนราชการในราชการบรหิารส่วนกลางมีข้าราชการ 
ลดลง 29,163 คน (จาก 890,743 คน ในปี พ.ศ. 2550 
เป็น 861,580 คน ในปี พ.ศ. 2554) คดิเป็นร้อยละ 3.27 

(2) การกระจายของข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน 
จ�าแนกตามพืน้ท่ีปฏบัิตงิาน พบว่า กระจายอยู่ภาคเหนอื 
ร้อยละ 17.75 (225,814 คน) ภาคกลาง ร้อยละ 18.85  
(239,758 คน) ภาคตะวันออก ร้อยละ 3.86 (49,132 คน)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ร้อยละ 29.28 (372,496 คน)  
และภาคใต้ ร้อยละ 14.43 (183,575 คน) ส่วนท่ี
เหลือร้อยละ 15.76 (200,539 คน) ปฏิบัติงานอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีข้าราชการในฝ่าย
พลเรือนอีก 781 คน หรือร้อยละ 0.06 ปฏิบัติราชการ
อยู่ในต่างประเทศ (ตารางที่ 1-6)
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ตารางที่ 1-6 ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน และส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(หน่วย : คน)

ส่วนราชการ รวม

กลุ่มพื้นที่ปฏิบัติงาน

ต่าง
ประเทศ

กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวัน

ออก

ภาคตะวัน
ออกเฉียง

เหนือ
ภาคใต้

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,371 4,493 386 696 87 342 367

กระทรวงการคลัง 29903 2 13,842 3,199 4,840 1,460 3,590 2,970

กระทรวงการต่างประเทศ 1,534 691 843

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) 1,654 397 267 342 82 352 214

กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์

3,307 1,119 510 639 117 532 390

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35,234 38 12,493 5,327 5,017 1,155 7,431 3,773

กระทรวงคมนาคม 14,254 5,666 2,300 1,997 516 2,293 1,482

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

10,413 4,089 2,200 1,169 276 1,539 1,140

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

2,021 1,236 211 108 23 226 217

กระทรวงพลังงาน 1,262 1,087 44 48 10 43 30

กระทรวงพาณิชย์ 3,420 23 361 111 2,696 29 109 91

กระทรวงมหาดไทย 39,705 7,737 7,176 7,041 1,340 10,442 5,969

กระทรวงยุติธรรม 17,266 4,960 2,432 4,218 702 2,848 2,106

กระทรวงแรงงาน 6,149 2,401 782 1,194 224 887 661

กระทรวงวัฒนธรรม (2) 4,447 13 1,290 618 1,039 134 801 552

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 743 743

กระทรวงศึกษาธิการ (3) 488,982 32,441 94,488 90,407 16,628 182,650 72,368

กระทรวงสาธารณสุข 169,789 8,047 35,131 43,533 8,257 46,763 28,058

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,355 10 2,220 269 275 75 276 230

ส่วนราชการไม่สังกัดฯ (4) 218,850 4 47,768 37,420 37,979 8,811 48,384 38,485

ส่วนราชการอิสระฯ (5) 20,958 10,647 2,087 3,150 748 2,503 1,793

ส่วนท้องถิ่น 192,508 36,659 30,856 33,371 8,458 60,484 22,680

รวมทั้งหมด 1,272,095 781 200,539 225,814 239,758 49,132 372,496 183,575

ร้อยละ 100.00 0.06 15.76 17.75 18.85 3.86 29.28 14.43

หมายเหตุ: (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,023 คน 
 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 964 คน 
 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 449,337 คน และข้าราชการพลเรือน 
  ในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 36,150 คน 
 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,175 คน และข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 209,075 คน 
 (5) รวมข้าราชการรัฐสภาสามัญ จ�านวน 3,004 คน และข้าราชการตุลาการ จ�านวน 4,297 คน  
  และข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จ�านวน 17,924 คน

ท่ีมา: ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2554 ส�านักงาน ก.พ.
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อย่างไรก็ดี หากไม่รวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จะปฏิบัติงานในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามล�าดับ ส่วนภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ 
ที่มีข้าราชการในฝ่ายพลเรือนไปปฏิบัติงานน้อยที่สุด

1.2.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 จ�านวน 2,380,000 ล้านบาท ได้จัดสรร 
เพื่อด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  ตามงบรายจ่ายท่ีส�าคัญ 
ประกอบด้วยงบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน เมื่อพิจารณางบ 
รายจ่ายด้านบุคลากรมีจ�านวน 547,690.9 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด

เมื่อพิจารณาเฉพาะจ�านวนเงินงบประมาณ 
ของงบด้านบุคคลท่ีปรากฏใน “งบบุคลากร” พบว่า

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา งบประมาณ 
ด้านบุคลากรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และ 
งบบุคลากรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับการ
จดัสรรเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นจ�านวน 
241,183.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 61.9 (ตารางท่ี 1-7)  
แต่หากเปรียบเทียบงบรายจ่ายด้านบุคลากรภาครัฐต่อ
งบประมาณแผ่นดินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546  
ถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า สดัส่วนของงบรายจ่าย 
งบบุคลากรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง (ภาพที่ 1-3)

ตารางที่ 1-7 การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2555
หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย 
(หน่วย: 
ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปี พ.ศ. 2555 

เทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2554

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 จ�านวน ร้อยละ
1. งบบุคลากร  
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

306,507.2 
(30.6%)

306,571.8 
(29.8%)

362,054.8 
(30.2%)

385,639.3 
(28.4%)

426,606.9 
(27.2%)

461,376.6 
(27.8%)

478,212.2 
(24.5%)

474,589.0 
(27.9%)

495,895.8 
(22.9%)

547,690.9
(23.0%)

51,795.1 10.4

2. งบด�าเนินงาน 
 (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%)

233,354.8 
(10.7%)

213,367.6
(9.0%)

-20,087.2 -8.6

3. งบลงทุน 
 (สัดส่วนต่อ 
 งบประมาณ)

114,012.8 
(11.4%)

13,492.2 
(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%)

253,899.5 
(11.7%)

264,465.9
(11.1%)

10,566.4 4.2

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%)

523,680.9 
(24.1%)

575,677.3
(24.2%)

51,996.4 9.9

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%)

663,136.5 
(30.6%)

778,898.3
(32.7%)

115,761.8 17.5

รวม 999,900.0 1,028,000.0 1,200,000.0 1,360,000.0 1,566,200.0 1,666,000.0 1,951,700.0 1,700,000.0 2,169,967.5 2,380,000.0 210,032.5 9.7

หมายเหตุ:
งบบุคลากร รายจ่ายเพ่ือการบรหิารงานบุคคลภาครฐั เช่น เงนิเดอืน ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชัว่คราว ค่าตอบแทนพนกังานราชการ
งบด�าเนินงาน รายจ่ายเพื่อการบริหารและด�าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
งบลงทุน รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
งบเงินอุดหนุน รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชน และนิติบุคคลต่าง ๆ   
 ซึ่งจ�าแนกรายจ่ายเป็นงบบุคลากร งบด�าเนินงาน และงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือส�านักงบประมาณก�าหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้  
 ซึ่งจ�าแนกรายจ่ายเป็นงบบุคลากร งบด�าเนินงาน และงบลงทุน

ท่ีมา: งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2555 ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี
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ภาพที่ 1-3 แนวโน�มงบประมาณด�านบุคลากร เปรียบเทียบกับงบประมาณแผ�นดิน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแต�ป�งบประมาณ พ.ศ. 2546 ถึงป�จจ�บัน สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร�

งบประมาณ งบบุคลากร

(หน�วย : ล�านบาท)

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

999,900 1,028,000
1,200,000

1,360,000

1,566,200
1,666,000

1,951,700

1,700,000

2,169,968

2,380,000

306,507 306,572 362,055 385,639 426,607 461,377 478,212 474,589 495,980 547,691

อย่างไรก็ดี งบค่าใช้จ่ายบุคคลภาครัฐมิได้มีปรากฏอยู่เฉพาะในงบบุคลากร แต่ยังมีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับ
บุคลากรภาครัฐบางส่วนปรากฏอยู่ในงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  ท�าให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในงบบุคลากรตามเอกสาร
งบประมาณต�่ากว่าความเป็นจริง
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1.3 ขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ

1.3.1 ความเป็นประเทศที่เอื้อต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ (Doing Business)

ในรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 
ท่ีธนาคารโลกจัดท�าข้ึนเพื่อรายงานการจัดอันดับความ
ยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธรุกจิของประเทศต่าง ๆ  
ท่ัวโลก ประจ�าปี พ.ศ. 2555 โดยท�าการส�ารวจความคดิเห็น 
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับ
กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และระบบ
การอ�านวยความสะดวกของหน่วยงานของรฐัตามวงจร
ธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ ว่ามี 
ความสะดวกหรอืเอือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการ 
หรือไม่อย่างไร ซ่ึงประกอบด้วยตัวชี้วัดในการส�ารวจ 
9 ด้าน โดยจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 
ถึง พฤษภาคม 2555 นั้น ประเทศไทยได้รับการจัด
ให้อยู่ในล�าดับที่ 17 จาก 183 ประเทศ (ตารางที่ 1-8)  
ท่ีมบีรรยากาศเอือ้ต่อการลงทุนประกอบธรุกจิมากท่ีสดุ 
ในโลก ซ่ึงยังคงรักษาการเป็น 20 ล�าดับแรกของ

ประเทศที่น่าลงทุน (ตารางที่ 1-9) ซึ่งผลการจัดอันดับ
มีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจาก
นักลงทุนต่างประเทศจะน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเข้าไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ  ซ่ึงประเทศ
ท่ีด�าเนินธุรกิจง่าย มีกฎ ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการลงทุน  
ถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีน่าลงทุน อีกท้ังยังแสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ และท�าให้ภาครัฐได้เห็น 
ช่องทางในการปรับปรุงกระบวนการท�างานหรือกฎ
ระเบียบต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพได้ชัดเจน ตลอดจน 
การน�าตวัอย่างของประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีมรีะบบท่ีดมีาใช้เป็น
กรณีศึกษาเพื่อปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน อย่างไรก็ดีประเด็น
การจดทะเบียนทรัพย์สิน และการช�าระภาษียังคงเป็น
ประเด็นท้าทายของประเทศไทย (ตารางที่ 1-10)

ตารางที่ 1-8 ล�าดบัของประเทศไทยในนานาประเทศทีมี่ความสะดวกในการประกอบธรุกจิมากทีส่ดุ  
  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 - ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555)*

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

2012 17 183 **

ท่ีมา:  * World Bank The Doing Business 2012, Report2012 
 ** http://www.doingbusiness.org/documents/fullreport/2012/DB11-full-report.pdf
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ตารางที่ 1-9 ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด ในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) 20 ล�าดับแรก

ล�าดับ ประเทศ ล�าดับ ประเทศ

1 สิงคโปร์ 11 ฟินแลนด์

2 ฮ่องกง 12 ซาอุดิอาระเบีย

3 นิวซีแลนด์ 13 แคนาดา

4 สหรัฐอเมริกา 14 สวีเดน

5 เดนมาร์ค 15 ออสเตรเลีย

6 นอร์เวย์ 16 จอร์เจีย

7 สหราชอาณาจักร 17 ไทย

8 เกาหลีใต้ 18 มาเลเซีย

9 ไอซ์แลนด์ 19 เยอรมนี

10 ไอร์แลนด์ 20 ญี่ปุ่น

ท่ีมา: http://www.doingbusiness.org/documents/DB12_Overview.pdf

ตารางที่ 1-10 การเปรียบเทียบอันดับของประเทศไทย (จ�าแนกตามประเด็นในการประเมิน) ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

ประเด็น หน่วยงานหลัก /  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อันดับในปี 
พ.ศ. 2553   

อันดับในป ี
พ.ศ. 2554

อันดับในป ี
พ.ศ. 2555 

อันดับ 
เปลี่ยนแปลง 
จากปีก่อน

• การเริ่มต้นธุรกิจ   
(Starting a Business)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร 
ส�านักงานประกันสังคม 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

89 95 78 +17

• การขออนุญาตก่อสร้าง 
(Dealing with  
Construction Permits)

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

13 12 14 -2

• การขอใช้ไฟฟ้า 
(Getting Electricity)

การไฟฟ้านครหลวง
- - 9 * -
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ประเด็น หน่วยงานหลัก /  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อันดับในปี 
พ.ศ. 2553   

อันดับในป ี
พ.ศ. 2554

อันดับในป ี
พ.ศ. 2555 

อันดับ 
เปลี่ยนแปลง 
จากปีก่อน

• การจดทะเบียนทรัพย์สิน 
(Registering Property)

กรมที่ดิน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร

5 19 28 -9

• การได้รับสินเชื่อ  
(Getting Credit)

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

69 72 67 +5

• การคุ้มครองผู้ลงทุน  
(Protecting Investors)

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 12 13 -1

• การช�าระภาษี  
(Paying Taxes)

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

86 91 100 -9

• การค้าระหว่างประเทศ 
(Trading across Borders)

กรมศุลกากร 
กรมส่งเสริมการส่งออก 
กรมการค้าต่างประเทศ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

12 12 17 -5

• การบังคับให้เป็นไป 
ตามข้อตกลง 
(Enforcing Contracts)

กรมบังคับคดี 
ส�านักงานศาลยุติธรรม 
ส�านักงานอัยการสูงสุด

25 25 24 +1

• การแก้ปัญหาการล้มละลาย 
(Resolving Insolvency)

กรมบังคับคดี 
ส�านักงานศาลยุติธรรม 
ส�านักงานอัยการสูงสุด

48 46 51 -5

ท่ีมา: World Bank, อ้างแล้ว. 
 * ธนาคารโลกได้เพิ่มตัวชี้วัดเรื่องการขอใช้ไฟฟ้าซ่ึงแยกออกมาจากตัวช้ีวัดด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
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ภาพที่ 1-4 สภาวะธรรมาภิบาลของโลก : มิติประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) 

90th-100th Percentile

75th-90th Percentile

50th-75th Percentile

25th-50th Percentile

10th-25th Percentile

0th-10th Percentile

1.3.2 ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามเกณฑ์ธนาคารโลก

ส�านกังานธรรมาภบิาลโลกซ่ึงเป็นหน่วยงานใน 
สงักดัธนาคารโลกได้เผยแพร่ข้อมลูล่าสดุ ใน Governance  
Matters 20118 (พ.ศ. 2554) เกี่ยวกับดัชนีสภาวะ 
ธรรมาภิบาลของโลก (Worldwide Governance  
Indicators-WGI) จาก 213 ประเทศ ท่ีมีการจดัเกบ็ข้อมูล
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 โดยวัดท้ังหมดใน 6 มิติ9 พบว่า  
ค่าดชันช้ีีวดัสภาวะธรรมาภบิาล (Governance Indicator)  

ของประเทศไทยทุกมิติอยู่ในลักษณะทรงตัว โดยมิติ
ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness)  
อยู่ใน Percentile Rank ท่ี 50 - 75 (ภาพท่ี 1-4)  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายมิติ 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2550 - 2554 พบว่า มิติประสิทธิผลของรัฐบาล  
(Government Effectiveness) และมิติคุณภาพของ
มาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ยังรักษา

8 ส�าหรบัผลการจดัอันดบัตามดชันสีภาวะธรรมาภบิาลของประเทศไทยตามเกณฑ์ธนาคารโลก ประจ�าปี 2555 คาดว่าจะประกาศในเดอืน
กันยายน 2556

9 1.การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการท่ีประชาชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึงการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนเสรีภาพใน
การชุมนมุและสมาคม 2.ความมีเสถยีรภาพทางการเมอืงและการปราศจากความรนุแรง (Political Stability and Absence of Violence) 
ซึ่งเป็นเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้ม โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ  ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางการเมืองและการก่อการร้าย 3.ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ซึ่งให้
ความส�าคัญในเรื่องของคุณภาพการให้บริการและความสามารถของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนระดับความเป็นอิสระ
จากการแทรกแซงทางการเมือง รวมถึงคุณภาพของการก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายไปปฏิบัติ ความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐบาลที่
มีต่อนโยบายดังกล่าว 4.คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซึ่งเป็นเรื่องขีดความสามารถของรัฐบาลในการก�าหนด
นโยบายและออกมาตรการควบคมุ รวมถงึการบังคับใช้นโยบายและมาตรการดงักล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการส่งเสรมิให้ 
ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้ 5.นิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับของการที่บุคคลฝ่ายต่าง ๆ  มีความมั่นใจ และยอมรับ
ปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา การต�ารวจ และการ
อ�านวยความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง 6.การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Control of Corruption) ซ่ึงเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการใช้อ�านาจรฐัเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั ท้ังในรปูแบบของการทุจรติประพฤตมิิชอบเพียงเลก็น้อย 
หรือขนานใหญ่ รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชนชั้นน�าทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชนที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

ข�อมูลจาก http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx#
Source: Worldwide Governance Indicators.

ภาพที่ 1-5 ค�าดัชนีชี้วัดสภาวะธรรมาภิบาล (Governance Indicator) ของประเทศไทยเปรียบเทียบรายมิติ
 (ย�อนหลังตั้งแต� ป� ค.ศ. 2007 - 2011)

2007

2008

2009

2010

2011

 0 25 50 75 100

Voice and Accountability

Rule of Law

Regulatory Quality

Political Stability/Absence of Violence

Government Effectiveness

Control of Corruption

ต�าแหน่งอยู่ที่ Percentile Rank 50 - 75 รองลงมาเป็น
มิติการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control 
of Corruption) มิตินิติธรรม (Rule of Law) และมิต ิ
การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ 
(Voice and Accountability) อยู่ในต�าแหน่ง Percentile 

Rank ท่ี 25 - 50 ส�าหรับมิติความมีเสถียรภาพทาง 
การเมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political  
Stability and Absence of Violence) แม้จะมีการขยับ
อันดับข้ึน แต่ยังอยู่ใน Percentile Rank ท่ี 0 - 25  
อันเป็นมิติที่ด้อยสุดที่ประเทศไทยได้รับ (ภาพที่ 1-5)

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า ใน ปี พ.ศ. 2554 สภาวะ 
ธรรมาภบิาลของประเทศไทย มีแนวโน้มดข้ึีนเลก็น้อยใน
มติิประสทิธผิลของรฐับาล (Government Effectiveness)  
มิติความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจาก
ความรุนแรง (Political Stability and Absence of 
Violence) และมิติการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชน 
และภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) 
และมีเพียง 2 มิติท่ีค่าลดลง ได้แก่ มิติการควบคุม
ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption)  
และมิตินิติธรรม (Rule of Law) และหากพิจารณาใน 
ภาพรวมจะพบว่าค่าเฉลี่ยดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของ

ประเทศไทยบางมิตมิแีนวโน้มท่ีลดลง แต่อย่างไรกต็าม 
ยังมิอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีการปล่อยปละละเลย
ในการจัดการท่ีมีผลต่อมิติตามดัชนีดังกล่าว เนื่องจาก
สภาวะธรรมาภิบาลได้กลายเป็นกระแสของโลกท่ีผู้น�า 
และพลเมืองของนานาประเทศต่างให้ความส�าคัญ  
และเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เพ่ิมมากข้ึนตามล�าดับ  
เพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีและความเจริญท่ีย่ังยืนของประเทศ 
แม้ประเทศไทยจะได้มีการรณรงค์ในเรื่องนี้ แต่ผลท่ี 
เกิดข้ึนเมื่อเทียบกับนานาประเทศอาจเป็นผลให้
ต�าแหน่ง Percentile Rank ของประเทศไทยยังไม่สูง
มากนัก
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1.3.3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
(National Competitiveness) ท่ีวัดจากความสามารถ
และผลประกอบการของประเทศไทยในการสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การประกอบกจิการ 
พบว่า สถาบันการจัดการนานาชาติ (International  
Institute for Management Development: IMD)  
จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 30 จาก 59 ประเทศ 
ในปี พ.ศ. 2555 (ตารางท่ี 1-11) (จัดเก็บข้อมูลใน

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 - เดือนพฤษภาคม 2555)  
โดยมีอันดับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554  
ซึ่งอยู่ที่อันดับ 27 จากทั้งหมด 59 ประเทศ โดยปัจจัย
หลักด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government  
Efficiency) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน  
กล่าวคอื ลดลงจากอันดบัท่ี 17 ในปี พ.ศ. 2552 มาเป็น 
อันดับท่ี 18, 23 และ อันดับ 26 ในปี พ.ศ. 2553  
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามล�าดับ 

ตารางที่ 1-11 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555

THE 2012 WCY OVERALL RANKING

Rank 
2012

Rank 
2011 Country Score 

2012
Rank 
2012

Rank 
2011 Country Score 

2012
1 1 Hong Kong 100.00 31 33 Estonia 66.95
2 1 USA 97.75 32 36 Kazakhstan 99.89
3 5 Switzerland 96.68 33 30 Czech Republic 66.19
4 3 Singapore 95.92 34 34 Poland 64.18
5 4 Sweden 91.39 35 32 India 63.60
6 7 Canada 90.29 36 45 Lithuania 63.42
7 6 Taiwan 89.96 37 38 Mexico 63.18
8 13 Norway 89.67 38 39 Turkey 62.24
9 10 Germany 89.26 39 35 Spain 61.12
10 8 Qatar 88.48 40 42 Italy 60.64
11 14 Netherlands 87.16 41 40 Portugal 60.38
12 11 Luxembourg 86.05 42 37 Indonesia 59.50
13 12 Denmark 84.88 43 41 Philippines 59.27
14 16 Malaysia 84.22 44 43 Peru 58.71
15 9 Australia 83.18 45 47 Hungary 57.34
16 28 UAE 82.49 46 44 Brazil 56.52
17 15 Finland 82.47 47 48 Slovak Republic 55.67
18 20 United Kingdom 80.14 48 49 Russia 55.16
19 17 Israel 78.57 49 53 Jordan 53.23
20 24 Ireland 78.47 50 52 South Africa 53.16
21 18 Austria 77.67 51 51 Slovenia 52.96
22 22 Korea 76.75 52 46 Colombia 51.89
23 19 China Mainland 75.77 53 50 Romania 48.93
24 21 New Zealand 74.88 54 55 Bulgaria 48.45
25 23 Belgium 73.48 55 54 Argentina 48.20
26 31 Iceland 71.54 56 57 Ukraine 46.88
27 26 Japan 71.35 57 58 Croatia 45.30
28 25 Chile 71.28 58 56 Greece 43.05
29 29 France 70.00 59 59 Venezuela 31.45
30 27 Thailand 69.00
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

ภาพที่ 1-6 อันดับดัชนีภาพลักษณ�คอร�รัปชันของประเทศไทย ระหว�างป� พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2555

3.2 คะแนน
(อันดับที่ 64 

จาก
102 ประเทศ)

3.3 คะแนน
(70/133)

3.6 คะแนน
(64/146)

3.8 คะแนน
(59/159)

3.6 คะแนน
(63/163)

3.3 คะแนน
(84/179)

3.5 คะแนน
(80/180)

3.4 คะแนน
(84/180)

3.4 คะแนน
(80/183)

3.7 คะแนน
(88/176)3.5 คะแนน

(78/178)

 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

10
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3

2

1

คะแนน

ประเทศไทย

เกาหลีใต�

ปอร�ตุเกส

ฮ�องกง

นิวซ�แลนด�

คอร�รัปชัน

1.3.4 ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index)10 ของนานาประเทศทั่วโลก  
 ปี พ.ศ. 2555

1) องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ TI 
(Transparency International) จัดอันดับภาพลักษณ์
คอร์รปัชันของนานาประเทศท่ัวโลก โดยในปี พ.ศ. 2555  
ซ่ึงจดัเกบ็ข้อมลูในช่วงเดอืนตลุาคม 2554 ถงึพฤศจกิายน  
2555 ได้เปลี่ยนระบบการค�านวณดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชันของแต่ละประเทศจากเดิมท่ีให้คะแนนเต็ม 
10 เป็นคะแนนเต็ม 100 โดยผลการจัดอันดับพบว่า  

ประเทศไทยอยู่ในล�าดบัท่ี 88 จาก 176 ประเทศ (ค่าดชันี  
37 หรือ 3.7 ในฐานคะแนนแบบเดิม) โดยอันดับลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งอยู่ในล�าดับที่ 80  
จาก 183 ประเทศ (ค่าดชัน ี3.4) อย่างไรกด็ ีหากพิจารณา 
จากค่าดัชนีเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 ด้วยฐาน
คะแนนท่ีเท่ากันแล้ว จะพบว่าค่าดัชนีปรับเพิ่มข้ึน 0.3 
คะแนน (ภาพที่ 1-6)

ท้ังนี ้ประเทศท่ีมีค่าดัชนสีงูสดุหรอืมีภาพลกัษณ์ 
คอร์รัปชันดีท่ีสุด คือ 90 คะแนน ซ่ึงมี 3 ประเทศ
ท่ีได้อันดับหนึ่งร่วมกัน ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ 
และนิวซีแลนด์ อันดับสี่ ได้แก่ สวีเดน (88 คะแนน)  
ตามมาด้วย สิงคโปร์ (87 คะแนน) และสวิสเซอร์แลนด์ 
(86 คะแนน) ตามล�าดับ ส่วนประเทศท่ีมีค่าดัชนี
ต�่าสุดหรือมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันแย่ท่ีสุด ได้แก่ 
อัฟกานิสถาน (8 คะแนน) เกาหลีเหนือ (8 คะแนน) 

โซมาเลีย (8 คะแนน) ตามมาด้วยซูดาน (13 คะแนน) 
และพม่า (15 คะแนน) ตามล�าดับ 

2) เมื่อเปรียบเทียบดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีดัชน ี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันอยู ่ล�าดับ 4 ต�่ากว่าประเทศ
สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย ตามล�าดับ และล�าดับ
สูงกว่าประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว 
กัมพูชา และพม่า (ภาพที่1-7)

10 ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International: TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ ก่อตั้งในประเทศเยอรมนี ได้เริ่มมีการจัดท�าดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าดัชนียิ่งสูง
หมายถึงมีค่าปลอดการคอร์รัปชันสูง และค่าต�่าหมายถึงประเทศหรือเขตแดนที่มีการคอร์รัปชันสูง
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ภาพที่ 1-7 เปรียบเทียบอันดับดัชนีภาพลักษณ�คอร�รัปชันของประเทศในอาเซียน ป� พ.ศ. 2555
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1.3.5 ดัชนีคอร์รัปชันของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

จากข้อมูลการจัดอันดับดัชนีคอร์รัปชันของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจ�าปี พ.ศ. 2555 
โดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและ
เศรษฐกจิ (Political and Economic Risk Consultancy, 
Ltd. : PERC)11 ท่ีมีการจดัเกบ็ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2555 
โดยท�าการส�ารวจท้ังสิน้ 16 ประเทศ พบว่า ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล�าดับที่ 8 จากการส�ารวจทั้งสิ้น 16 ประเทศ 
โดยมีค่าดัชนีความเสี่ยง12 อยู่ที่ 6.57 คะแนน (จากค่า
ดัชนีเต็ม 10 คะแนน) และถือได้ว่าค่าดัชนีคอร์รัปชัน 
ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดข้ึีน คอืมีความเสีย่งต่อการ
คอร์รปัชันลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2554)  

ท่ีมีค่าดชันคีวามเสีย่ง 7.55 คะแนน ส�าหรบัประเทศอ่ืน ๆ   
ท่ีมแีนวโน้มท่ีดีข้ึนเช่นกนั กล่าวคอื ค่าดัชนคีอร์รปัชันลดลง  
อาทิ กัมพูชา (มีค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่ 6.83 คะแนน  
ลดลงจากปีที่ผ่านมา คือ 9.27 คะแนน) มาเก๊า (มีค่า
ดัชนีความเสี่ยง 2.85 คะแนน ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
คือ 4.68 คะแนน) และเวียดนาม (มีค่าดัชนีความเสี่ยง  
7.75 คะแนน ลดลงจากปีที่ผ่านมา คือ 8.30 คะแนน) 
ในขณะท่ีมี 4 ประเทศ ท่ีมีค่าดัชนีคอร์รัปชันสูงข้ึน 
หมายความว่า ความเสี่ยงของการคอร์รัปชันยังอยู่ใน
ระดับท่ีสูง ได้แก่ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และ
สหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 1-12)

11 บริษัทท่ีปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Political & Economic Risk Consultancy, Ltd. : PERC) มีส�านักงาน 
ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง

12 ค่าดชันคีวามเสีย่งคอร์รปัชัน มค่ีาอยู่ระหว่าง 0 - 10 คะแนน โดยค่าดัชนคีะแนนย่ิงใกล้ 0 หมายความว่า มีความเสีย่งของการคอร์รปัชัน
ค่อนข้างต�่า ขณะที่ ค่าดัชนีคะแนนยิ่งใกล้ 10 หมายความว่า มีความเสี่ยงของการคอร์รัปชันค่อนข้างสูง
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ตารางที่ 1-12 เปรียบเทียบค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Australia 2.20 2.24 1.67 0.83 0.98 1.40 1.47 1.39 1.28

Cambodia n.a. n.a. n.a. 9.10 8.50 8.10 8.30 9.27 6.83

China 7.48 7.68 7.58 6.29 7.98 7.30 6.70 7.93 7.00

Hong Kong 3.60 3.50 3.13 1.87 1.80 1.74 1.75 1.10 2.64

India 8.90 8.63 6.76 6.67 7.25 6.50 8.23 8.67 8.75

Indonesia 9.25 9.10 8.16 8.03 7.98 7.69 9.07 9.25 8.50

Japan 3.00 3.46 3.01 2.01 2.25 2.63 2.63 1.90 1.90

Macao n.a. n.a. 4.78 5.18 3.30 3.75 5.71 4.68 2.85

Malaysia 7.33 6.80 6.13 6.25 6.37 7.00 6.05 5.70 5.59

Philippines 8.33 8.80 7.80 9.40 9.00 7.68 8.25 8.90 9.35

Singapore 0.50 0.65 1.30 1.20 1.13 0.92 0.99 0.37 0.67

South Korea 6.67 6.50 5.44 6.30 5.65 4.97 4.88 5.90 6.90

Taiwan 6.10 6.15 5.91 6.23 6.55 5.85 5.62 5.65 5.45

Thailand 7.80 7.20 7.64 8.03 8.00 6.76 7.33 7.55 6.57

USA 2.45 2.33 2.83 2.28 1.83 2.71 1.89 1.39 2.59

Vietnam 8.71 8.65 7.91 7.54 7.75 7.40 7.13 8.30 7.75

Grades range from zero to 10, with zero being the best grade possible and 10 the worst. 
The specific survey question asked was: “To what extent does corruption detract from the overall business envoronment?” 

ท่ีมา: PERC, 2012

1.3.6 ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

องค์การสหประชาชาตไิด้จดัท�า United Nations  
e-Government Survey เพื่อรายงานการจัดอันดับ 
ความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ัวโลกมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน (หลังจากปี พ.ศ. 2551 
เป็นต้นมาจะจดัท�ารายงานทุก ๆ  2 ปี) โดยจัดท�าตวัช้ีวัด
ท่ีเรยีกว่า e-Government Development Index (EDGI) 
ซ่ึงประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) Online 
Service Index 2) Telecommunication Infrastructure 
Index และ 3) Human Capital Index 

United Nations e-Government Survey 2012 
ได้จดัอนัดบัความพร้อมในการเป็นรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 อยู่ในอันดบัท่ี 92 (ระดบั
คะแนน 0.5093) จาก 193 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับว่ามี
แนวโน้มที่ถดถอยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2553 
และ พ.ศ. 2551 ซ่ึงประเทศไทยอยู่ในอับดับท่ี 76 
(ระดับคะแนน 0.4653) และ อันดับที่ 64 (ระดับคะแนน 
0.5031) ตามล�าดับ จาก 192 ประเทศ อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาจากระดับคะแนนแล้วจะพบว่า ระดับ
คะแนนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นจาก 
ปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงมีคะแนน 
ในภาพรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก (World Average) 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.4882 (ตารางที่ 1-13)
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ตารางที่ 1-13 ระดับคะแนนและการจัดอันดับ e-Government Development ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ 
   ประเทศในกลุ่มอาเซียน

E-Gov. Development Index World e-Gov. Development Ranking

2012 2010 2008 2005 2004 2012 2010 2008 2005 2004

1. Singapore 0.8474 0.7476 0.7009 0.8503 0.8340 10  11 23 7 8

2. Malaysia 0.6703 0.6101 0.6063 0.5706 0.5409 40  32 34 43 42

3. Brunei Darussalam 0.6250 0.4796 0.4667 0.4475 0.4632 54  68 87 73 63

4. Vietnam 0.5217 0.4454 0.4558 0.3640 0.3378 83  90 91 105 97

5. Philippines 0.5130 0.4637 0.5001 0.5721 0.5260 88  78 66 41 47

6. Thailand 0.5093 0.4653 0.5031 0.5518 0.5096 92  76 64 46 50

7. Indonesia 0.4949 0.4026 0.4107 0.3819 0.3909 97  109 106 96 85

8. Laos 0.2935 0.2637 0.2383 0.2421 0.2329 153  151 156 147 144

9. Cambodia 0.2902 0.2878 0.2989 0.2989 0.2859 155  140 139 128 129

10. Myanmar 0.2703 0.2818 0.2922 0.2959 0.3031 160  141 144 129 123

World average Countries

0.4882 0.4406 0.4514 0.4922 0.4603 193 192 192 191 191

หมายเหต ุ องค์การสหประชาชาติได้จัดท�ารายงานการจัดอันดับ e-Government Development มาแล้ว 6 ครั้ง ได้แก่  
  ปี ค.ศ. 2003, 2004, 2005, 2008, 2010 และ 2012 โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมาจะจัดท�ารายงานทุก ๆ  2 ปี

หากพิจารณาความพร้อมในแต่ละด้านตาม 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ีใช้ในการประเมินจะพบว่า ประเทศไทย 
มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นใน 2 ด้าน โดยเฉพาะด้าน Online 
Service Index ท่ีมีระดับคะแนนเพิ่มข้ึนจาก 0.3333  
ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 0.5098 ในปี พ.ศ. 2555  
เช่นเดียวกับด้าน Telecommunication Infrastructure 
Index ท่ีมีระดับคะแนนเพิ่มข้ึนเช่นกัน กล่าวคือ จาก 

0.1476 ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 0.2361 ในปี พ.ศ. 2555 
ในขณะท่ีด้าน Human Capital Index ซ่ึงเม่ือเปรยีบเทียบ 
ระดับคะแนนกับตัวช้ีวัดย่อยอีก 2 ด้านจะพบว่าเป็น
ด้านที่ประเทศไทยมีความพร้อมมากที่สุด โดยได้ระดับ
คะแนน 0.7819 ในปี พ.ศ. 2555 แต่เป็นระดับคะแนน
ท่ีลดต�า่ลงจากปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้ระดบัคะแนน 0.8919  
(ภาพที่ 1-8)
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

ภาพที่ 1-8 ความพร�อมในแต�ละด�านของการเป�นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�ของประเทศไทย 
 จากผลสำรวจ ป� พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2555 (2012)

พ.ศ. 2553 (2010)
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Infrastructure Index
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นอกจากนี้ ในรายงานดังกล่าวยังมีการจัดท�า
ดัชนีท่ีส�าคัญอีกหนึ่งดัชนี คือ e-Participation Index 
ซ่ึงองค์การสหประชาติได้น�ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัด
อันดับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน 
โดยประเทศไทยมีระดับคะแนนท่ีดี ข้ึน กล ่าวคือ  

จากระดับคะแนน 0.0857 ในปี พ.ศ. 2553 ปรับขึ้น
มาเป็น 0.3158 ในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทยได้เริ่มให้ความส�าคัญกับการเข้ามามี 
ส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนมากขึ้น

1.3.7 ความมีประสิทธิภาพของระบบราชการไทย

บริษัทท่ีปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมือง 
และเศรษฐกิจ (Polit ical and Economic Risk  
Consultancy, Ltd. : PERC) ของฮ่องกง ซึ่งเป็นองค์กร
ระดับสากลท่ีให้ค�าปรกึษาด้านข้อมูลทางธรุกจิ และการ
วเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ส�าหรบัการประกอบธรุกจิ ได้ท�าการ 
ส�ารวจและจัดอันดับความมีประสิทธิภาพของระบบ
ราชการในประเทศแถบเอเชียตะวันออก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 โดยผลมาจาก 
การจดัเกบ็ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทย
ได้รบัการจดัให้อยู่ในอนัดบัท่ี 3 จาก 12 ประเทศ ซ่ึงการ
จัดอันดับดังกล่าวเป็นผลจากการส�ารวจความคิดเห็น

ของผู้บริหารชาวต่างชาติท่ีเข้าไปประกอบธุรกิจการค้า
ในประเทศแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รวม 12 ประเทศ โดยมีเกณฑ์คะแนนตั้งแต่  
1 - 10 ซึ่งคะแนนที่สูงขึ้น (ใกล้ 10 คะแนน) หมายถึง  
การที่ระบบราชการของประเทศนั้น ๆ  สร้างปัญหา และ
ความยุ่งเหยิงให้กับพลเมือง รวมท้ังเป็นอุปสรรคต่อ 
การลงทุนของชาวต่างชาติ ขณะท่ี คะแนนท่ีต�่าลง  
(ใกล้ 0 คะแนน) หมายถงึ ระบบราชการท่ีไม่สร้างปัญหา
ให้กับประชาชน รวมท้ังเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน 
ของชาวต่างชาติ
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ภาพที่ 1-9 การจัดอันดับความมีประสิทธิภาพของระบบราชการในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต�
 ประจำป� พ.ศ. 2555
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ผลการจดัอันดบัความมีประสทิธภิาพของระบบ
ราชการในประเทศแถบเอเชียตะวันออก และเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 พบว่า เม่ือเปรยีบ
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  ประเทศอินเดีย ได้รับการจัด
อันดบัให้เป็นประเทศท่ีมีระบบราชการท่ีมปีระสทิธภิาพ 
น้อยท่ีสุด น�ามาซ่ึงปัญหาและความยุ ่งเหยิงให้กับ 

พลเมือง รวมท้ังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของชาวต่างชาต ิ
ติดต่อกันมาหลายปี ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง 
และไทย ยังสามารถครองอันดับระบบราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเป็นอันดับ 1, 2 และ 3 ตามล�าดับ 
โดยมีค่าคะแนนความมีประสิทธิภาพของระบบราชการ
อยู่ที่ 2.25, 3.53, และ 5.25 ตามล�าดับ (ภาพที่ 1-9)
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

1.4 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)

การปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ. 2545 ได้น�า 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการของไทยดงัเจตนารมณ์ 
ปรากฏในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และมี
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 -  
พ.ศ. 2555 เป็นกรอบแนวทางหลักในการผลักดัน 
การพัฒนาระบบราชการไทยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต ่
ปี พ.ศ. 2546 มาจนถึงปัจจุบัน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ซึ่งให้คุณค่าและ
ยึดมั่นในปรัชญา หลักการ และแนวทางของการให้
ประชาชนเป็น “ศูนย์กลาง” ในการท�างาน ปรับเปลี่ยน

บทบาทของระบบราชการให้เป็นผูส้นบัสนนุและอ�านวย
ความสะดวก ประสานการท�างานกับผู้บริหารราชการ
แผ่นดินฝ่ายการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศ รวมท้ังมคีวามพร้อมและทัศนคติในการท�างาน
เป็นเครือข่ายร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  ในสังคม มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ท�างานเชิงรุก มองไปข้างหน้า สามารถ
คิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายในการท�างาน 
สามารถตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ มีระบบก�ากับดูแล
ตนเองท่ีดี และตั้งมั่นอยู่ในศักดิ์ศรีและความดีงาม  
โดยมีกรอบความคิด “ให้ส่วนราชการเป็นองค์กรท่ี  
เก่ง ด ีมีส่วนร่วมและตอบสนองทันต่อการเปลีย่นแปลง” 
ภายในปี พ.ศ. 2555 มีผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดจากการ 
ด�าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ตารางที่ 1-14) 
โดยสรุปดังนี้

ตารางที่ 1-14 ผลการด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
  (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า 
เป้าหมาย

ผลการ 
ด�าเนินงาน

1. ยกระดับการให้บริการและ 
การท�างานเพื่อตอบสนองความ 
คาดหวังและความต้องการของ 
ประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน 
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเร็ว

1. ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ในระบบราชการ

1.1 ระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนต่อการให้
บรกิารและการด�าเนนิงาน 
ของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  
โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 
82.6513

1.2 ระดับความส�าเร็จของ 
ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐในการ
ให้บริการประชาชน 
ในรูปแบบ e-Service

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  
โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 
55.0114

13 ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
14 ข้อมูลลักษณะส�าคัญขององค์กร: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2554
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า 
เป้าหมาย

ผลการ 
ด�าเนินงาน

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

2. ส่วนราชการและ 
หน่วยงาน 
ของรัฐสามารถ
ปรับรูปแบบการ
ท�างานและเปิดให้
ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม

2.1 ระดับความส�าเร็จของ 
ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ 
ในการปรับปรุงรูปแบบ 
หรือวิธีการท�างาน

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  
โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 
89.5015

2.2 ระดับความส�าเร็จของ 
ส่วนราชการและหน่วยงาน 
ของรัฐในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  
โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 
86.0016

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

3. ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ
สามารถพัฒนา 
ขีดสมรรถนะและ 
มีความพร้อม 
ในการด�าเนินงาน

3.1 ระดับความส�าเร็จของ 
ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐในการ
ปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพการบริหารงาน 
ตามแผนพัฒนาองค์การ

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  
โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 
92.0917

3.2 ระดับสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  
โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 
89.8718

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

4. ประชาชน 
มีความเชื่อมั่น
และไว้วางใจ 
ในระบบราชการ

4.1 ระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อ 
ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 
81.03

4.2 ระดบัความส�าเรจ็ของ 
ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ 
ในการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 
94.29

15 ข้อมูลการจัดการกระบวนการ หมวด 6 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554
16 ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
17 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554
18 การประเมินสมรรถนะของบุคลากรครั้งที่ 2 ของส่วนราชการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวม

1) ผลการบรรลุเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ กล่าวคอื ประชาชนมี
ความพงึพอใจในระบบราชการ ร้อยละ 82.65 ส่วนราชการ 
มีการปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการท�างาน ร้อยละ 89.50  
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร้อยละ 
86.00 ในส่วนของการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ
การบรหิารงานตามแผนพฒันาองค์การ และการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ก็สามารถด�าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายเช่นกัน คือ 
ร้อยละ 92.09 และ ร้อยละ 89.87 ตามล�าดับ อีกท้ัง
ประชาชนมีความเช่ือม่ันและไว้วางใจระบบราชการ
มากยิ่งขึ้น โดยดูได้จากผลการส�ารวจความเชื่อมั่นของ 
ประชาชนท่ีมีต่อส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัสงูถงึ  
ร้อยละ 81.03 ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐมีการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 94.29

2) ยังมีปัญหาท่ีท้าทายรออยู่ กล่าวคอื ส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรฐั ยังไม่สามารถบรรลตุามค่าเป้าหมาย 
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้
ในการให้บริการประชาชน ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด 

เนื่องจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ ่
ยังคงมีรปูแบบการให้บรกิารประชาชนได้ในระดบัพืน้ฐาน 
เท่านั้น ดังนั้น การพัฒนาระบบราชการในระยะต่อไป
ควรให้ความส�าคัญในการส่งเสริมให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐให้บริการประชาชน ผ่านรูปแบบของ
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเข้ามาใช้ให้
บริการประชาชนมากขึ้น

นอกจากนี ้ภาคราชการยังมแีนวโน้มการสญูเสยี 
ก�าลังคนท่ีมีคุณภาพจากการเกษียณอายุราชการ 
เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่เข้าสู ่วัยสูงอายุ โดย
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.69  
และส่วนใหญ่ร้อยละ 68.98 มีอายุอยู่ในช่วง 31-50 ปี  
แต่มเีพียงร้อยละ 8.85 เท่านัน้ ท่ีมช่ีวงอายตุ�า่กว่า 30 ปี  
ตลอดจนมาตรการควบคมุอัตราก�าลงัและค่าใช้จ่ายด้าน 
บุคลากรภาครฐัในช่วงท่ีผ่านมาได้ส่งผลให้ส่วนราชการ 
ท่ีต้องการก�าหนดต�าแหน่งระดับสูงเพ่ิมขึ้นต้องยุบ
ต�าแหน่งอื่น ๆ  เพื่อน�าอัตรามายุบรวมเป็นเงินเดือน 
ของต�าแหน่งท่ีก�าหนดระดับสูงดังกล่าว ส่งผลให้
ต�าแหน่งระดับปฏิบัติการหายไป และท�าให้คนรุ่นใหม่
มีโอกาสเข้าสู่ระบบราชการได้น้อยลง
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ส่วนที่ 2 :



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555

54 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย2
2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงาน

2.1.1 กรอบการประเมินผล

การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและ 
การประเมนิผลเป็นการสร้างความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร 
เพื่อก�ากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความส�าเร็จและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงได้จัดท�าความตกลงเป็น 
ลายลกัษณ์อักษร เรยีกว่า “ค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการ”  
ท่ีจัดท�าข้ึนทุกปีตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการท่ี ก.พ.ร. ก�าหนด โดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก.พ.ร. 
ได้ปรับปรุงกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล 
การปฏบัิตริาชการของส่วนราชการ เพือ่ให้เป็นไปตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่เห็นชอบ 
ให้มกีารบูรณาการระบบการตดิตามและประเมินผลภาครฐั 
ให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ�้าซ้อนและภาระงาน
เอกสาร เพื่อให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวช้ีวัดหลัก 
ท่ีมคีวามจ�าเป็น โดยมีกรอบการประเมินผลเป็น 2 มิต ิคอื  
มิติภายนอก และ มิติภายใน โดยเริ่มด�าเนินการใน 
ส่วนราชการได้เตม็รปูแบบ ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ดังนั้น ก.พ.ร. จึงได้ปรับปรุงกรอบการประเมินผล 
การปฏบัิตริาชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 โดยก�าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก ประกอบด้วย  
การประเมินประสทิธผิล และ การประเมนิคณุภาพ และ 
มติภิายใน ประกอบด้วย การประเมินประสทิธภิาพ และ
การพฒันาองค์การ ส�าหรบัจงัหวดัและสถาบันอดุมศกึษานัน้  
ยังคงก�าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่แบ่งออกเป็น 
4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้

บรกิาร มิตด้ิานประสทิธภิาพของการปฏบัิตริาชการ และ
มติิด้านการพัฒนาองค์การ ส�าหรบักรอบการประเมนิผล 
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน แบ่งออกเป็น 4 มิติ  
เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คือ มิติด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติด้านคุณภาพการให้
บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และ 
มิติด้านการก�ากับดูแลและการพัฒนาองค์การ

เพ่ือให ้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์  
มีคณุภาพ รวมท้ังมกีารบรหิารจดัการภายในองค์การท่ีมี
ประสทิธภิาพ และการพัฒนาองค์การอย่างย่ังยืน ก.พ.ร. 
จงึได้ก�าหนดตวัช้ีวัดในการประเมินด้านประสทิธผิลของ
ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ให้มีความ
เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับแผนงานและภารกิจของ 
แต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ จ�านวนและคุณภาพของตัวชี้วัด 
จะข้ึนอยู่กับแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน 
อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
ได้เสนอให้มีการก�าหนดตวัช้ีวัดเชิงคณุภาพ คอื วดัผลลพัธ์  
(outcome) แทนการวัดผลตามข้ันตอนท่ีส�าคญัของการ
ท�างาน (milestones) นอกจากนี้ ในแต่ละปี ส�านักงาน 
ก.พ.ร. จะมีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
การปฏิบัตงิานตามตวัช้ีวัดต่าง ๆ  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ส่วนราชการ จงัหวัด และองค์การมหาชน ในการพฒันา
และปรับปรุงองค์กรด้วย

ส�าหรบักรอบการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการ
ของส่วนราชการ จงัหวัด สถาบันอุดมศกึษา และองค์การ 
มหาชน มีดังนี้
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

1) ส่วนราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีส่วนราชการ 
ท่ีเข ้ารับการประเมินผลการปฏิ บัติราชการตาม 
ค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการของส่วนราชการ จ�านวน 145  
ส่วนราชการ โดยมีกรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติราชการ รวม 2 มิติ คือ มิติภายนอก 
ประกอบด้วย การประเมินประสทิธผิล และ การประเมิน
คุณภาพ และ มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมิน
ประสิทธิภาพ และ การพัฒนาองค์การ (ตารางที่ 2-1)

ตารางที่ 2-1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติภายนอก 70

• การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)

1 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิตริาชการของ
กระทรวงและนโยบายส�าคัญหรือพิเศษของรัฐบาล

20

1.1 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิตริาชการ
ของกระทรวง

(15)

1.2 ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญหรือพิเศษของรัฐบาล
หมายเหตุ	 กระทรวงใดที่ไม่มีการก�าหนดตัวชี้วัดที่	1.2	ให้น�าค่าน�้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่	1.1

(5)

2 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง
หมายเหตุ	 1.	กระทรวงใดมีการก�าหนดตัวชี้วัด	2	ให้ใช้ค่าน�้าหนักร้อยละ	10	ทั้งหมด		

2.	กระทรวงใดท่ีไม่มกีารก�าหนดตวัช้ีวดัท่ี	2	ให้น�าค่าน�า้หนกัไปรวมไว้ท่ีตวัชีว้ดั	ท่ี	1.1	ร้อยละ	5		
	 และตัวชี้วัดที่	4	ร้อยละ	5

10

3 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกลุ่มภารกิจ
หมายเหตุ	 ส่วนราชการใดที่ไม่มีการก�าหนดตัวชี้วัดที่	3	ให้น�าค่าน�้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่	1.1	ร้อยละ	5		

และตัวชี้วัดที่	4	ร้อยละ	5

10

4 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิตริาชการและ
ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ	 ส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	หรือรัฐมนตรีฯ	หรือส่วนราชการ	

ไม่สงักดั	ส�านกันายกรฐัมนตร	ีหรอืกระทรวงฯ	ซ่ึงไม่มีการก�าหนดตวัช้ีวดัท่ี	1,	2	และ	3	ให้มีน�า้หนกั	
ตัวชี้วัดนี้	เท่ากับร้อยละ	60	แต่หากมีการก�าหนดตัวชี้วัดที่	2	ให้ใช้ค่าน�้าหนักร้อยละ10	ทั้งหมด	
และมีน�้าหนักตัวชี้วัดนี้เท่ากับร้อยละ	50

20

• การประเมินคุณภาพ

5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7

6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย
หมายเหตุ	 ยกเลกิตวัชีว้ดันีต้ามมต	ิอ.ก.พ.ร.	เกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	ครัง้ท่ี	6/2555		

เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2555	โดยให้ตัดน�้าหนักร้อยละ	3	ออกจากน�้าหนักรวม

3



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555

56 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติภายใน 30

• การประเมินประสิทธิภาพ

7 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3

8 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 2.5

9 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
หมายเหตุ	 ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่	9	ให้น�าค่าน�้าหนักร้อยละ	1	ไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่	10

1

10 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1.5

11 ระดับความส�าเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย
หมายเหต	ุ ประเมินผลเฉพาะตวัชีว้ดัเชิงปรมิาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย	หากส่วนราชการไม่มีตวัช้ีวดั	

เชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย	ให้น�าค่าน�้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่	7	ร้อยละ	2.5	
และตัวชี้วัดที่	8	ร้อยละ	2.5

5

12 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 2

• การพัฒนาองค์การ

13 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5

14 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5

15 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 5

รวม 100

2) จังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจังหวัด 
ท่ีเข้ารบัการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค�ารบัรอง
การปฏบัิตริาชการของจงัหวดั จ�านวน 76 จงัหวัด โดยมี 
กรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

รวม 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ 
การให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ (ตารางที่ 2-2)

ตารางที่ 2-2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 50

• ผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
หมายเหตุ		 ก�าหนดน�า้หนกัของตวัชีว้ดั	ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิตริาชการ

กลุ่มจังหวัดรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	8

20

2 ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 10
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

3 การพฒันาสงัคม คณุภาพชีวติ ความปลอดภยั ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 20

3.1	ระดบัความส�าเรจ็ของการแก้ไขปัญหาเพือ่ลดจ�านวนครวัเรอืนยากจนท่ีมรีายได้เฉลีย่ต�า่กว่า
เกณฑ์ จปฐ.

หมายเหตุ		 หากไม่มีจ�านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าเกณฑ์	 จปฐ.	 ให้น�าน�้าหนักไปไว้ตัวช้ีวัด	
ที่	3.2	3.3	และ	3.4	ร้อยละ	1	ของแต่ละตัวชี้วัด

(3)

3.2	ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (3)

3.3	ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระท�าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(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 20

• ความพึงพอใจ 

4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8

5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย
หมายเหต	ุ	 ยกเลกิตวัช้ีวดันีต้ามมติ	อ.ก.พ.ร.	เกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	ครัง้ท่ี	6/2555		

เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2555	โดยให้ตัดน�้าหนักร้อยละ	4	ออกจากน�้าหนักรวม

4

6 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 4

• การป้องกันการทุจริต

7 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10

• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

8 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 3

• การบริหารงบประมาณ

9 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 1.5

10 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 0.5

11 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1

12 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของจังหวัด (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย)

2

• ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

13 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด 2
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มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 20

• การบริหารจัดการองค์การ

14 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 20

รวม 100

3) สถาบันอุดมศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค�ารบัรองการปฏบัิติราชการของสถาบันอุดมศกึษา 
จ�านวน 67 แห่ง โดยมีกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัด 

ผลการปฏบัิตริาชการ รวม 4 มิต ิคอื มิตด้ิานประสทิธผิล 
มติด้ิานคณุภาพการให้บรกิาร มติด้ิานประสทิธภิาพของ
การปฏิบัติราชการ และ มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
(ตารางที่ 2-3)

ตารางที่ 2-3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 15

• ผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการพันธกิจหลัก

1 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิตริาชการของ
กระทรวง

5

2 ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิตริาชการของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา*
*	 กรณีสถาบันการพลศึกษา	(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)	 และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	(กระทรวง
วัฒนธรรม)	ให้น�าค่าน�้าหนักของตัวชี้วัดที่	2	ไปรวมกับตัวชี้วัดที่	1	เป็นร้อยละ	10	

5

3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 5

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 25

• คุณภาพการให้บริการ

4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 12.5

5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 12.5

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10

• การบริหารงบประมาณ

6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 2.5
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

มิติ / ตัวช้ีวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

7 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หมายเหตุ	 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีตัวชี้วัดที่	7	ให้น�าค่าน�้าหนักร้อยละ	1	ไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่	8

1

8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 1.5

• การจัดท�าต้นทุนต่อหน่วย

9 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3

10 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 2

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 
(กรณสีถาบันอดุมศกึษาท่ีไม่ได้ด�าเนนิการตามเกณฑ์การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ)

50

• การประกันคุณภาพ

11 ผลการประเมนิตามระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 
พ.ศ. 2554

50

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ด�าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

50

• การจัดการองค์กร

11 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 50

รวม 100

4) องค์การมหาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีองค์การมหาชน  
รวม 29 แห่ง ที่เข้าร่วมการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน1  
โดยมีกรอบการประเมินผลและตวัช้ีวดัผลการปฏบัิติงาน 
ขององค์การมหาชน รวม 4 มิติ ค่าน�้าหนักร้อยละ 100  
ซ่ึงแต่ละมิติมีค่าน�้าหนักการประเมินผลแตกต่างกัน 
เนื่องจากการก�าหนดตัวช้ีวัดและค่าน�้าหนักในแต่ละ 

มิติข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์การมหาชนซ่ึงมีความ 
แตกต่างกัน ดังนั้นตัวช้ีวัดของแต่ละองค์การมหาชน 
จึงก�าหนดตามลักษณะเฉพาะขององค์การมหาชน
แต่ละแห่ง และมีตัวชี้วัดร่วมเพียง 1 ตัวที่ใช้ประเมินผล 
องค์การมหาชนทุกแห่ง ตามกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (ตารางที่ 2-4)

1 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2547 มีมติเห็นชอบการพัฒนาการด�าเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน 
ตามพระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยก�าหนดเป็นหลกัการให้องค์การมหาชนทุกแห่งท่ีได้รบัการจดัตัง้และด�าเนนิการครบ 
1 ปี ต้องจดัท�าแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละลงนามในค�ารบัรองการปฏบัิตงิานระหว่างรฐัมนตรกีบัประธานคณะกรรมการ 
และระหว่างประธานคณะกรรมการกับผู้อ�านวยการ และให้ ก.พ.ร. และส�านักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลงานขององค์การมหาชนตาม 
ค�ารับรองการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
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ตารางที่ 2-4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน  
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติ ตัวชี้วัด น�้าหนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

• ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง อ�านาจหน้าท่ี และงานท่ีองค์การ
มหาชนได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล

• เน้นการประเมินผลลัพธ์มากกว่าผลผลิต

องค ์การมหาชนเสนอตัวช้ีวัดและเกณฑ์การ 
ประเมินผล

A 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50)

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

• ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย

• องค์การมหาชนเสนอตัวช้ีวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลให้เหมาะสมกบัภารกจิและผู้รับบรกิาร 
เพื่อประเมินความส�าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ

• องค์การมหาชนต้องจัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจาก
ภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการ
ส�ารวจ/แบบสอบถามก่อนด�าเนินการส�ารวจ

B 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10)

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

• ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
การบริหาร และใช้งบประมาณรวมถึงทรัพยากร
ทางการเงนิอ่ืน ให้สร้างผลผลติและผลลพัธ์สงูสดุ 
ตามหลักการองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานท่ีได้
รับงบอุดหนุนจากรัฐเพื่อให้บริการโดยไม่มุ่งเน้น
การแสวงหาก�าไรเป็นหลัก

• การปรบัปรงุและพฒันากระบวนการภายใน โดยมุง่ 
พิจารณากระบวนการภายในท่ีจะช่วยน�าเสนอ
คุณค่าให้ผู้ใช้บริการหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ขององค์กรพึงพอใจ 

• องค์การมหาชนเสนอตัวช้ีวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลท่ีสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในการบริหาร การใช้งบประมาณ 
ความคุ้มค่าทางสังคม หรือการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการภายใน

• ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่วย 
 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 
 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 สัดส่วนเวลาท่ีใช้จริงในการให้บริการเปรียบ 
  เทียบกับระยะเวลาที่ก�าหนด
 คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก�าหนดตามคู่มือ 
  การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 
 ปริมาณผลผลติท่ีท�าได้จรงิเปรียบเทียบกบัแผน
 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

C 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10)
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มิติ ตัวชี้วัด น�้าหนัก

มิติที่ 4 มิติด้านการก�ากับดูแลและการพัฒนาองค์การ

• ประเมินความสามารถในการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาลและการก�ากบัดแูลตนเองท่ีด ีรวมถงึ 
ความสามารถในการก้าวสูอ่นาคตหรอืการเตรยีม 
พร้อมบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุน 
ให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามมติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2552 เรือ่ง
แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน

• ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การ
มหาชนต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกนั รวมถงึการประเมินการพฒันา
องค์กรในระยะยาว

• ตัวช้ีวัดร่วม “ระดับการพัฒนาด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการ” เพื่อประเมินบทบาทและการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการ 

• ตัวช้ีวัดเลือก “การพัฒนาองค์การ” องค์การ
มหาชนเสนอตัวช้ีวัดและวิธีการวัดด้านการ
พัฒนาองค์การ เพื่อประเมินการบริหารจัดการ
องค์กรที่ส�าคัญอื่น เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ
เพ่ือการปฏบัิตงิาน และการจดัการความรูภ้ายใน
องค์กร เป็นต้น

20

D

น�้าหนักรวม 100

หมายเหตุ  A, B, C, และ D หมายถึง น�้าหนักที่เกิดจากการเจรจาระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การ 
  มหาชนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และประธานกรรมการองค์การมหาชน

2.1.2 หลักเกณฑ์การประเมินผล และแนวทางการก�าหนดตัวชี้วัด

1) ส่วนราชการ

(1) หลกัเกณฑ์การประเมินผลมิตภิายนอก 

การประเมินผลมิตภิายนอก ประกอบด้วย  
การประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ ดังนี้

1. ประเมินผลจากระดับความส�าเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามค�ารับรอง
การปฏบัิตริาชการของส่วนราชการท่ีสอดคล้องกบัแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และของกรม 
ความส�าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีมี 
เป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งความส�าเร็จ
ในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

2. ส่วนราชการในสงักดักระทรวงต้อง
ร่วมรับผิดชอบผลการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก�าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและ
กลุม่ภารกจิ โดยมีผูร้บัผดิชอบให้ความร่วมมือช่วยเหลอื 
สนับสนุนการด�าเนินงานอย่างจริงจัง

3. จ�านวนตวัช้ีวัดท่ีท�าความตกลงกบั
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความเหมาะสม ครอบคลุม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม  
โดยใช้กลไกคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  
ท่ี ก.พ.ร. แต่งตัง้ เพือ่เจรจาข้อตกลงความเหมาะสมของ 
ตัวช้ีวัดกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง กลุ่มภารกิจ 
และกรม
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(2) หลักเกณฑ์การประเมินผลมิติภายใน 

การประเมินผลมิตภิายใน ประกอบด้วย  
การประเมินประสทิธภิาพและการพฒันาองค์การ ส�าหรบั 
ตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การโดย
ท่ัวไปจะเป็นตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมีมติคณะรัฐมนตรีก�าหนดให้ใช้เป็นตัวช้ีวัดกับ 
ทุกส่วนราชการ เช่น

1. ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ (กรมบัญชีกลางเป็นผูร้บัผดิชอบ)

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผน (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวม (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

5. ระดับความส�าเร็จของปริมาณ
ผลผลิตท่ีท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (ส�านักงบประมาณ 
เป็นผู้รับผิดชอบ)

6. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนิน
การตามมาตรการประหยดัพลงังาน (กระทรวงพลงังาน
เป็นผู้รับผิดชอบ)

7. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร ปรบัปรงุสารสนเทศและปรบัปรงุ
วฒันธรรมองค์การ (ส�านกังาน ก.พ.ร. เป็นผูร้บัผดิชอบ)

ท้ังนี้ ส่วนราชการใดมีข้อจ�ากัดและ
มีปัญหาอุปสรรคท่ีสุดวิสัย ไม่สามารถด�าเนินการตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการของตัวช้ีวัดได้ ให้ส ่งค�าขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดให้ส�านักงาน ก.พ.ร. 
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
พิจารณาได้เป็นการเฉพาะ ปีละ 2 ช่วง (ช่วงแรกภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม ช่วงท่ีสองภายในวันท่ี 31 ตุลาคม  
ของปีงบประมาณที่มีการประเมินผล)

2) จังหวัด

(1) หลักเกณฑ์การประเมินผลมิติด้าน
ประสิทธิผล

1. ประเมินผลจากระดับความส�าเร็จ
ของการบรรลเุป้าหมายแต่ละตวัชีวั้ดตามค�ารบัรองการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัด ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ความส�าเร็จในการ
ขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวมท้ัง 
ความส�าเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การจับกุมผู ้กระท�าผิดในคดีแต ่ละกลุ ่มท่ีเกิดข้ึน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปัญหาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก และ
ปัญหาความมั่นคง

2. จังหวัดในแต่ละกลุ่มจังหวัดต้อง
ร่วมรับผิดชอบผลการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก�าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด โดยมีผู้รับผิดชอบให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
สนับสนุนการด�าเนินงานอย่างจริงจัง

3. จ�านวนตวัช้ีวัดท่ีท�าความตกลงกบั
ผู้บริหารระดับสูงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผน
ปฏบัิตริาชการของกลุม่จังหวัด และจงัหวัด โดยมกีลไก
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลท่ี ก.พ.ร. 
แต่งตัง้เพือ่เจรจาความเหมาะสมของตวัชีว้ดักบัผูบ้รหิาร
ระดับสูงของจังหวัด

(2) หลักเกณฑ์การประเมินผลมิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ โดย
ท่ัวไปจะเป็นตวัช้ีวัดท่ีมีหน่วยงานกลางเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ก�าหนดให้ใช้เป็นตัวชี้วัดกับทุกจังหวัด เช่น

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูร้บับรกิาร (ส�ารวจผูใ้ช้บรกิารจากกระบวนงานหลกั
ของจังหวัด โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ)

2. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
ศูนย์บริการร ่วมหรือเคาน์เตอร ์บริการประชาชน 
(ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)
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3. ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการ 
ตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ (ส�านกังาน  
ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบ)

4. ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ 
ถ่วงน�า้หนกัในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร  
(ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)

5. ร้อยละความส�าเรจ็ของการเบิกจ่าย 
งบประมาณตามแผน (กรมบัญชีกลางเป็นผูร้บัผดิชอบ)

6. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

7. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวม (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ)

8. ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่
ถ่วงน�้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของจังหวัด (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ส�านักงบประมาณเป็น
ผู้รับผิดชอบ)

9. ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการ 
ตามมาตรการประหยัดพลงังาน (กระทรวงพลงังานเป็น
ผู้รับผิดชอบ)

10. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ส�านักงาน 
ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ)

ท้ังนี ้จงัหวดัสามารถส่งค�าขอเปลีย่นแปลง 
รายละเอียดตัวชี้วัดให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ปีละ 2 ช่วง 
เช่นเดียวกับกรณีส่วนราชการ

3) สถาบันอุดมศึกษา

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยได้บูรณาการและเช่ือมโยงระบบการประเมนิผลของ
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวม  
3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส�านักงานรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ท่ีม ี
ระบบการประเมนิผลท่ีแตกต่างกนั ให้เป็นระบบเดยีวกนั 

มีการบูรณาการตัวช้ีวัดท่ีใช้ในระบบการประเมินผล
ร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการ
ด�าเนนิการผ่านระบบฐานข้อมูลการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ของ สกอ.  
รวมท้ังข้อมูลผลการประเมนิตามตวัชีวั้ดจากหน่วยงาน 
เจ้าภาพ อาทิ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง  
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นต้น โดยส�านกังาน  
ก.พ.ร. ไม่จ�าเป็นต้องตรวจประเมนิผลการปฏบัิตริาชการ  
รอบ 12 เดือน ณ ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เว้นแต่ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีด�าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา 
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ซ่ึงยังคงต้องรบัการตรวจ 
ประเมนิเฉพาะตวัช้ีวัดระดบัความส�าเรจ็ของการพัฒนา 
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) รอบ 12 เดอืน  
ณ ท่ีตัง้ของสถาบันอดุมศกึษา ท้ังนี ้สามารถจ�าแนกท่ีมา 
ของข้อมูลผลการด�าเนนิงานท่ีใช้ในระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันอดุมศกึษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เป็น 2 กรณีหลัก ๆ  ได้แก่

1. กรณตีวัช้ีวัดท่ีใช้ข้อมลูจากระบบ CHE 
QA Online ของ สกอ. สถาบันอุดมศกึษาด�าเนนิการตาม
แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยส�านักงาน ก.พ.ร.  
จะใช้ข้อมูลจากผลการประเมินท่ีสถาบันอุดมศึกษา
รายงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.

2 . กรณีตัวช้ีวัดท่ีใช้ผลการประเมินจาก
หน่วยงานเจ้าภาพตวัช้ีวัด สถาบันอุดมศกึษาต้องจดัส่ง 
ผลการด�าเนินงานในแต่ละระดับคะแนนของตัวช้ีวัด 
ให้หน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ  ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด
ในรายละเอียดค�าอธิบายรายละเอียดตัวช้ีวัดและเกณฑ์
การให้คะแนนตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
โดยส�านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลผลการประเมินจาก
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดโดยตรง
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4) องค์การมหาชน

การก�าหนดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนมี
ความแตกต่างกนัตามระยะเวลาจดัตัง้และประสบการณ์ 
ในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติงาน องค์การมหาชน 
ที่ได้รับการจัดตั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2549 
ให้ใช้ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ โดยวัดกระบวนการ
ท�างาน ในขณะท่ีองค์การมหาชนท่ีได้รับการจัดต้ังใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ให้ความส�าคัญกับ
การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์มากกว่าการประเมิน
ตามขั้นตอนที่ส�าคัญ (Milestone)

(1) กรณอีงค์การมหาชนท่ีได้รบัการจัดตัง้
ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2549

1. ให้คงตัวช้ีวัดตามค�ารับรองการ
ปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นหลัก 
แต่ต้องแสดงให้เห็นความก้าวหน้า และตัวช้ีวัดมีความ
ครอบคลมุวตัถปุระสงค์การจดัตัง้ ท้ังนี ้ต้องได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน 

2. มจี�านวนตวัช้ีวดัผลลพัธ์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 ของตัวชี้วัดทุกมิติ 

3. ไม่วดักระบวนการท�างาน หากประสงค์ 
จะประเมินผลส�าเร็จของการด�าเนินการตามข้ันตอนท่ี
ส�าคัญ ให้ประเมินผลผลติและผลลพัธ์ในข้ันตอนสดุท้าย 

4. องค์การมหาชนเสนอค่าเป้าหมาย
และเกณฑ์การให้คะแนนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 
โดยแสดงให้เห็นพัฒนาการขององค์การมหาชน ดังนี้ 

 4.1 เกณฑ์การให้คะแนนระดบั 3 ≥  
ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือ
ค่าเป้าหมายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การ
มหาชนเลือกเสนอค่าใดค่าหนึ่งที่สูงกว่า

 4.2 คงช่วงปรับเกณฑ์การให้
คะแนนตวัชีว้ดั (Interval) ไว้เท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

5. องค์การมหาชนอาจเพิ่มเติมหรือ 
ปรับเปลีย่นตวัชีวั้ดได้หากคณะกรรมการองค์การมหาชน 

เห็นชอบ เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ 
หรอืมกีารปรบัเปลีย่นยุทธศาสตร์ หรอืได้รบัมอบหมาย
งานเพิ่มเติมตามนโยบายรัฐบาล โดยเสนอตัวชี้วัดใหม่
พร้อมค่าเป้าหมาย น�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน
เพิ่มเติมได้ 

6. องค์การมหาชนซ่ึงปรบัปรงุองค์กร
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2552 
(เรื่อง สรุปผลการประเมินองค์การมหาชนตามมต ิ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2552) ยังไม ่
แล้วเสร็จ ครบถ้วน ต้องก�าหนดตัวชี้วัดให้ต่อเนื่อง

(2) กรณอีงค์การมหาชนท่ีได้รบัการจดัตัง้
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 

1. แม้ว ่าองค์การมหาชนกลุ ่มนี้มี
เวลาท�างานไม่ถึง 5 ปี แต่เนื่องจากการจัดตั้งหน่วยงาน 
ของรัฐเป็นองค์การมหาชน มีความมุ่งหมายให้การ
บรหิารงานมีความคล่องตวั สามารถก�าหนดกฎระเบียบ
การปฏิบัติงานได้เอง โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
บุคลากรให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ จงึควรให้ความส�าคญั
กับการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ มากกว่าประเมิน
ข้ันตอนท่ีส�าคัญ หากองค์การมหาชนประสงค์จะวัด
กระบวนการท�างานใดงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้เสนอ 
แผนว่ากระบวนงานดังกล่าวควรจะแล้วเสร็จเม่ือใด  
แล้วทยอยแบ่งวัดความส�าเร็จเป็นรายปี

2. ให้ใช้ตัวช้ีวัดตามค�ารับรองการ
ปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นหลัก 
หากตัวช้ีวัดท่ีก�าหนดยังไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือ 
ภารกจิท่ีส�าคญั และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
องค์การมหาชน ให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้

3. หากเป็นตวัช้ีวัดเดมิ ท่ีวดัต่อเนือ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ก�าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนระดับ 3 ≥ ผลการปฏิบัตงิานประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และคงช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดั 
(interval) ไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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2.1.3 ผลการประเมินในภาพรวม2

1) ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในภาพรวม

ผลกา รป ร ะ เ มิ น ขอ ง ส ่ ว น ร า ชกา ร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
ค่อนข้างสูง คะแนนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เล็กน้อย คะแนนเฉลี่ย 4.3993 คะแนน แต่ถือว่ายังสูง
กว่าค่าเป้าหมาย (ภาพที่ 2-1) การกระจายของคะแนน
ยังไม่เป็นรูปโค้งปกติ แต่มีแนวโน้มเข้าสู ่โค้งปกติ
มากกว่า 2 - 3 ปี ท่ีผ่านมา และเม่ือพจิารณาการกระจาย 
ของคะแนนในแต่ละมิติ พบว่ายังไม่เป็นรูปโค้งปกติ  
ท้ัง 2 มิติ (คะแนนเฉลี่ยมิติภายนอก เท่ากับ 4.3084 
และมิติภายในเท่ากับ 4.0473) (ภาพที่ 2-2) ซึ่งเกิดจาก 
ส่วนราชการส่วนใหญ่มีคะแนนการประเมนิผลโดยเฉลีย่ 
สงูกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะส่วนราชการในสงักดักระทรวง 
วฒันธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม 
และกระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีคะแนนสูงกว่าหน่วยอ่ืน ๆ  
เมือ่พจิารณาจากตวัช้ีวดับางตวัท่ีสะท้อนถงึวตัถปุระสงค์

ของระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการท่ี
ต้องการให้เกิดความเป็นเอกภาพและความร่วมมือใน
การท�างานระหว่างหน่วยงานภาครฐัด้วยกนั เช่น ตวัชีว้ดั 
เรือ่งความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการ 
ของกระทรวงท่ีมเีป้าหมายร่วมกนัระหว่างกระทรวง (Joint  
KPIs) พบว่าผลคะแนนความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดร่วมของปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีอยู่
ท้ังหมด 9 ยุทธศาสตร์ อยู่ท่ีระดับ 3.7151 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับท่ีน่าพอใจ ปัจจัยท่ีท�าให้ผลคะแนนภาพรวมของ
ส่วนราชการสูง เนื่องมาจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเริ่ม
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการบริหารท่ีมุ่งบรรล ุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี
คะแนนผลการประเมนิโดยรวมได้ลดลงเม่ือเปรยีบเทียบ
กบัคะแนนผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และ พ.ศ. 2553 สาเหตเุนือ่งจากได้มกีารวัดเชิงคณุภาพ 
(วัดผลลัพธ์ : outcome) และมีการส่งเสริมให้ใช้เกณฑ์
การประเมินผลที่มีความท้าทายมากขึ้น

2 การวิเคราะห์ผลการประเมินของส่วนราชการ และจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการสรุปวิเคราะห์จากข้อมูลส่วนใหญ่ที่
มีการประมวลผล ณ เดือนเมษายน 2555 ยังมีความไม่ครบถ้วนอยู่บ้างในบางตัวชี้วัดของบางหน่วยงาน เนื่องจากยังต้องรอการยืนยัน
ข้อมลูจากหน่วยงานกลางท่ีเป็นเจ้าภาพตวัช้ีวดั ซ่ึงส�านกังาน ก.พ.ร. จะได้ตดิตามข้อมูลและน�ามาปรบัปรงุให้ครอบคลมุ ครบถ้วนต่อไป
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ภาพที่ 2-1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส�วนราชการป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 เปรียบเทียบกับป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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ภาพที่ 2-2 ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555
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มิติภายใน
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ภาพที่ 2-3 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 เปรียบเทียบกับ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ป� 2553
75

4.6876

3.4581

4.1531

ผลคะแนน
จำนวนจังหวัด

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

ป� 2554
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2) ผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดใน 
ภาพรวม

ผลการประเมินการปฏบัิตริาชการในภาพรวม 
ของจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับ 
ส่วนราชการ (ผลคะแนนอยูท่ี่ระดบั 4.0483 คะแนน) ลดลง 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (คะแนนเฉลี่ย 4.0930 
คะแนน) แต่ถือว่ายังสูงกว่าค่าเป้าหมาย การกระจาย
ของคะแนนยงัไม่เป็นรปูโค้งปกต ิแต่มแีนวโน้มเข้าสูโ่ค้ง
ปกติมากกว่า 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา (ภาพที่ 2-3) และเมื่อ
พิจารณาการกระจายของคะแนนในแต่ละมิติ (ปี พ.ศ. 
2555 จังหวัดยังไม่มีการปรับวิธีการประเมินจาก 4 มิติ 
เป็น 2 มิติ ตามแนวทางการประเมินผลภาคราชการ
แบบบูรณาการ (GES)) พบว่าการกระจายของคะแนน

ในมิติที่ 1  2 และ 4 ยังไม่เป็นโค้งปกติ เพราะมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายมาก ตัวช้ีวัดท่ีมีค่าคะแนนสูง 
ได้แก่ ความส�าเรจ็ในการขับเคลือ่นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ซึ่งได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) โครงการจ�าน�าข้าวเปลอืกนาปี ปีการผลติ  
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 โครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภยัจงัหวดั ซ่ึงมคีะแนนเฉลีย่ 
เท่ากบั 4.2171 คะแนน บางจงัหวดัมคีะแนนรวมสงูมาก  
เช่น จงัหวดันครพนม นครสวรรค์ และสพุรรณบุร ีเป็นต้น  
ซ่ึงสูงกว่า 4.5000 คะแนน อย่างไรก็ตามส�าหรับการ 
กระจายของคะแนนในมิตท่ีิ 3 มแีนวโน้มจะเป็นโค้งปกติ 
เพราะมคีะแนนผลการประเมนิเฉลีย่สงูกว่าค่าเป้าหมาย
เพียงเล็กน้อย (ภาพที่ 2-4)
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ภาพที่ 2-4 ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของจังหวัด ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

คะแนนสูงสุด
4.5951

4.9899

มิติ 1

มิติ 2

คะแนนต่ำสุด
3.0199

3.2429

คะแนนเฉลี่ย
4.0594

4.3504

ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.4378
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาพที่ 2-5 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2555
 เปรียบเทียบกับป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ป� 2553
67

4.5270

2.3962

3.7328

ผลคะแนน
จำนวนสถาบันอุดมศึกษา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

ป� 2554
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3) ผลการปฏิ บัติ ราชการของสถาบัน
อุดมศึกษาในภาพรวม

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศกึษาในภาพรวมพบว่า สถาบันอดุมศกึษา
มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย (3.8918 คะแนน) 
และคะแนนดังกล่าวลดลงจากปีก่อน (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 คะแนนเฉลี่ย 4.0387 คะแนน) (ภาพที่ 2-5) 
หากพจิารณาคะแนนรายมติแิล้วพบว่า การกระจายของ
คะแนนมีความแตกต่างกันในแต่ละมิติ คะแนนสูงสุด

และคะแนนต�่าสุดในแต่ละมิติมีความแตกต่างกันมาก 
โดยเฉพาะมติท่ีิ 3 (ภาพท่ี 2-6) คะแนนเฉลีย่ของมิตท่ีิ 1  
และมิติที่ 3 อยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ ตัวชี้วัด
ส่วนใหญ่ใน 2 มิตินี้ เป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานเจ้าภาพ
เป็นผู้ประเมิน ส่วนคะแนนเฉลี่ยของมิติท่ี 2 และ 4  
อยู่ระดับสูงกว่าเป้าหมายมาก โดยตัวช้ีวัดส่วนใหญ่
เป็นตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 2-6 ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

คะแนนสูงสุด
3.7090

5.0000

มิติ 1

มิติ 2

คะแนนต่ำสุด
1.9875

3.7080

คะแนนเฉลี่ย
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ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ภาพที่ 2-7 ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค�การมหาชน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 เปรียบเทียบกับป�งบประมาณ  พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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4) ผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ผลการประเมินองค์การมหาชน จ�านวน 
29 แห่ง ในภาพรวม พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก�าหนด โดยเฉพาะมิติด้านประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน (มิติที่ 1) ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์ 
ผลส�าเรจ็ หรอืความสามารถขององค์การมหาชนในการ
บรรลุวัตถุประสงค์การด�าเนินงานตามท่ีได้ก�าหนดไว้  
และบรรลุพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ
องค์การมหาชน

เมื่ อ เปรียบเ ทียบผลการประเมินกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 (ภาพท่ี 
2-7) พบว่า คะแนนสูงสุดเพิ่มขึ้น คะแนนต�่าสุดเพิ่มขึน้  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยลงกว่าเดิม องค์การมหาชน 
ส่วนใหญ่เน้นการก�าหนดตวัชีว้ดัในมิตท่ีิ 1 ในเชิงคณุภาพ  
คอื เน้นการวัดท่ีผลลพัธ์ และมกีารก�าหนดค่าเป้าหมาย
ที่มีความท้าทายมากขึ้น
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2.1.4 ผลการประเมินรายมิติ

1) ผลการประเมินในภาพรวมรายมิติของ
ส่วนราชการ

มิติภายนอก ประกอบด้วยการประเมิน
ประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) น�้าหนักร้อยละ 60 
และการประเมินคณุภาพ น�า้หนกัร้อยละ 10 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ
เฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิติ
ราชการของกระทรวงและนโยบายส�าคญัหรอืพิเศษของ
รัฐบาล” น�้าหนักร้อยละ 20

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวง” น�้าหนักร้อยละ 10

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ
เฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิติ
ราชการของกลุ่มภารกิจ” น�้าหนักร้อยละ 10

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ
เฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิติ
ราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียมเท่า” น�้าหนัก
ร้อยละ 20

ตวัชีว้ดั “ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ” น�้าหนักร้อยละ 7

ตวัชีว้ดั “ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ 
ของผู้ก�าหนดนโยบาย” น�้าหนักร้อยละ 3 (ได้รับการ
ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555)

ผลการประเมินมิติภายนอก พบว่า  
ส่วนราชการส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับดีมาก  
คิดเป็นร้อยละ 78.62 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 21.38 (ภาพท่ี 2-8) สาเหตุน่าจะเนื่องมาจาก
มิติภายนอก เป็นตัวช้ีวัดท่ีส่วนราชการให้ความส�าคัญ 
เป็นภารกิจหลักท่ีมีการวางแผน มีงบประมาณชัดเจน 
จึงได้รับความร่วมมือจากผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ี  
เมือ่พจิารณาจากตวัช้ีวดัท่ีสะท้อนถงึการท�างานร่วมกนั

ระหว่างกระทรวงซ่ึงเป็นเป้าหมายของการพฒันาระบบ
การประเมนิผลภาคราชการแบบบูรณาการ ได้แก่ ตวัช้ีวดั 
ผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีม ี
เป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง พบว่า มีผลคะแนน
ในระดับท่ีน่าพอใจ (3.7151) ส�าหรับตัวช้ีวัดความ 
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู ้รับบริการ  
ซ่ึงเป็นอีกตัวช้ีวัดหนึ่งในมิติภายนอก พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 83.37 ซึ่งเป็นระดับที่น่าพอใจเช่นกัน

มิติภายใน ประกอบด้วยการประเมิน
ประสทิธภิาพ น�า้หนกัร้อยละ 15 และการพัฒนาองค์การ 
น�้าหนักร้อยละ 15 ประกอบด้วย

ตวัช้ีวัด “ระดบัความส�าเรจ็ของการจดัท�า 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” น�้าหนักร้อยละ 3

ตัวช้ีวัด “ร้อยละความส�าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ” น�้าหนักร้อยละ 5

ตวัช้ีวัด “ระดบัความส�าเรจ็ของปรมิาณ
ผลผลิตท่ีท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย” น�้าหนักร้อยละ 5

ตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ” น�้าหนักร้อยละ 2

ตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ” น�้าหนักร้อยละ 15

ผลการประเมินมิติภายในโดยรวม  
พบว่า ส่วนราชการส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 56.55 รองลงมาอยู่ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 42.76 มีเพียงร้อยละ 0.69 อยู่ในระดับ
พอใช้ (ภาพที่ 2-8) สาเหตุทีค่ะแนนมิติภายในไม่สูงเท่า
มิติภายนอก น่าจะเนื่องมาจากมิติภายในมีตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพที่มีเกณฑ์ค่อนข้างเข้ม เช่น เรื่องการเบิกจ่าย 
งบประมาณ การประหยัดพลังงาน ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาท้ัง 2 มิติ 
โดยรวมแล้ว ถือว่าผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
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ภาพที่ 2-8 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในรายมิติ

มิติภายใน

A = 78.62%

B = 21.38%

C = 0.69%

B = 42.76%

A = 56.55%

มิติภายนอก A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

2) ผลการประเมินในภาพรวมรายมิตขิองจงัหวดั

มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล น�้าหนักร้อยละ 
50 ประกอบด้วย

ตวัช้ีวดั “ระดบัความส�าเรจ็ในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด” น�้าหนักร้อยละ 20

ตวัช้ีวดั “ระดบัความส�าเรจ็ในการขับเคลือ่น 
นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล” น�้าหนักร้อยละ 10

ตวัช้ีวดั “การพฒันาสงัคม คณุภาพชีวติ  
ความปลอดภัย ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม” น�้าหนักร้อยละ 20 

จากผลการประเมิน พบว่า จังหวัด 
ร้อยละ 78.62 มีผลการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา 
ร้อยละ 21.38 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี สาเหตุที่ 
ผลการปฏบัิตงิานอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจน่าจะเนือ่งมาจาก 
ได้มีการพัฒนาการปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง  
อีกทั้งตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเดิม จังหวัดจึงทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนการด�าเนินงานเป็นอย่างดี 

มิตท่ีิ 2 ด้านคุณภาพการให้บรกิาร น�า้หนกั
ร้อยละ 20 ประกอบด้วย

ตัวช้ีวัด “ร ้อยละของระดับความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ” น�้าหนักร้อยละ 8 

ตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเร็จของการ
พฒันาศูนย์บรกิารร่วมหรอืเคาน์เตอร์บรกิารประชาชน” 
น�้าหนักร้อยละ 4

ตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต” น�้าหนักร้อยละ 4 

จากผลการประเมิน พบว่า จังหวัด 
ร้อยละ 81.58 มผีลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก  
สามารถให้บริการจนเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนงานท่ีส�าคัญ ได้แก่ งานบริการบัตรประจ�าตัว
ประชาชนและทะเบียนราษฎร งานจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการจัดหางาน  
และงานถ่ายทอดความรูแ้ละการให้บรกิารทางการเกษตร  
ซ่ึงจากผลการส�ารวจของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในคณุภาพการให้บรกิารของ
จังหวัดโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 83.39

ส่วนการให้บรกิารศนูย์บรกิารร่วมหรอื 
เคาน์เตอร์บริการประชาชน และการด�าเนินการตาม 
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ จงัหวดัส่วนใหญ่ 
สามารถด�าเนนิการได้ตามแนวทางท่ีก�าหนด มเีพยีงบาง 
จังหวัด (น้อยกว่าร้อยละ 7) ท่ียังต้องปรบัปรงุการด�าเนนิงาน

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ น�้าหนักร้อยละ 10 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ
เฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาในการ
ให้บริการ” น�้าหนักร้อยละ 3 

ตัวช้ีวัด “ร้อยละความส�าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน” น�้าหนักร้อยละ 1.5



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555

74 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2-9 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555  ในรายมิติ

A = 81.58%

B = 18.42%

A = 78.62%

B = 21.38%

C = 14.47%

A = 13.16%

B = 72.37%
B = 32.89%

C = 9.21%

A = 57.89%

มิติที่ 4มิติที่ 3

มิติที่ 2มิติที่ 1 A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

ตัวช้ีวัด “ร ้อยละของการเบิกจ ่าย 
งบประมาณรายจ่ายลงทุน” น�้าหนักร้อยละ 0.5

ตัวช้ีวัด “ร ้อยละของการเบิกจ ่าย 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม” น�้าหนักร้อยละ 1 

ตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลงังานของจังหวัด” 
น�้าหนักร้อยละ 2 

ผลการประเมินภาพรวมของมิติท่ี 3 
พบว่า มจีงัหวดัเพยีงร้อยละ 13.16 ท่ีมีผลการปฏบัิตงิาน
อยู่ในระดบัดมีากและส่วนใหญ่มผีลการปฏบัิตงิานอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 72.37 ส่วนระดับพอใช้มีร้อยละ 
14.47 (ภาพท่ี 2-9) สาเหตุท่ีคะแนนในมิติท่ี 3 ไม่สูง 
เท่าท่ีควร เนือ่งจากจงัหวดัส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่าย
เงนิงบประมาณได้ตามเป้าหมายท่ีรฐับาลก�าหนด ท้ังการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณราย
จ่ายภาพรวมและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ท�าให้
ผลคะแนนเฉลีย่ของมิตติ�า่กว่าปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2555  
คะแนนเฉลี่ย 3.4398 ปี พ.ศ. 2554 คะแนนเฉลี่ย 

3.9296) นอกจากนั้นการประหยัดพลังงานของจังหวัด
ท�าได้ไม่ดีเท่าที่ควร (คะแนนเฉลี่ย 3.2451)

มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์การ น�้าหนัก
ร้อยละ 20 ประกอบด้วย 

ตวัช้ีวัดระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันา 
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ซ่ึงในปีนีพ้จิารณาจาก
ผลการด�าเนนิงานของจังหวัดตามเกณฑ์พัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental 
Level) ทั้ง 7 หมวด ผลการด�าเนินงานพบว่า จังหวัด 
ร้อยละ 57.89 มีผลการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา 
ร้อยละ 32.89 อยู่ในระดับดี มีเพียงร้อยละ 9.21 อยู่ใน 
ระดับพอใช้ สาเหตุท่ีผลการด�าเนินงานในมิตินี้ อยู่ใน 
ระดับท่ีน่าพอใจ ซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจากตัวชี้วัดนี้มีการ 
ด�าเนนิการและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์ 
และเห็นความส�าคัญมากข้ึน ดังนั้นจังหวัดส่วนใหญ่จึง
สามารถยกและรกัษาระดบัการบรหิารจดัการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ดีขึ้น
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3) ผลการประเมินในภาพรวมรายมิติของ
สถาบันอุดมศึกษา

มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล ผลส�าเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ และพันธกิจหลัก น�้าหนักร้อยละ 
15 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ
เฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิติ
ราชการของกระทรวง” น�้าหนักร้อยละ 5

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของร้อยละ
เฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิติ
ราชการของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  
น�้าหนักร้อยละ 5

ตัวช้ีวัด “ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ต่างประเทศ” น�้าหนักร้อยละ 5

สถาบันอุดมศึกษาเพยีงร้อยละ 12 มผีล
การประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก รองลงมาร้อยละ 45  
มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ถงึระดบัด ีและสถาบัน
อุดมศึกษาอีกร้อยละ 43 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ท่ีต้องปรับปรุง เนื่องจากการตรวจสอบและยืนยันผล
คะแนนของตัวช้ีวัด “ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู ้ความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ” ในระบบ CHE QA Online ยังไม่สมบูรณ์

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพ น�้าหนักร้อยละ 25 
ประกอบด้วย

ตวัชีว้ดั “ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต” น�้าหนักร้อยละ 12.5

ตัวช้ีวัด “ร ้อยละของระดับความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา”  
น�้าหนักร้อยละ 12.5

สถาบันอุดมศกึษาร้อยละ 97 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป และอีกร้อยละ 3 มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดถีงึดีมาก เนือ่งจากผูใ้ช้บัณฑติ
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตมาก และนิสิต
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ น�้าหนักร้อยละ 10 ประกอบด้วย

ตัวช้ีวัด “ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณตามแผน” น�้าหนักร้อยละ 2.5 

ตัวช้ีวัด “ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายลงทุน” น�้าหนักร้อยละ 1.0

ตัวช้ีวัด “ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณภาพรวม” น�้าหนักร้อยละ 1.5

ตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของการจัด
ท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” น�้าหนักร้อยละ 3

ตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน
อุดมศึกษา” น�้าหนักร้อยละ 2

สถาบันอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 25  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมาก ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 75) มผีลการประเมินอยู่ในระดบัท่ีต้องปรบัปรงุ 
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
รวมท้ังมีผลการด�าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลงังาน 
อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนดมาก

มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน น�้าหนัก
ร้อยละ 50 แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

กรณท่ีี 1 กรณสีถาบันอุดมศกึษาท่ีไม่ได้ 
ด�าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเมินผลการประกันคุณภาพ โดยใช้ 
ตัวช้ีวัด “ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2554” น�้าหนักร้อยละ 50 มีจ�านวน 57 สถาบัน
อุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศกึษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94)  
สามารถพัฒนาคณุภาพของสถาบันอุดมศกึษาและบัณฑติ 
ตามองค์ประกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคณุภาพ  
ในการประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัอุดมศกึษา อยู่ใน 
ระดบัดข้ึีนไป สถาบันอดุมศกึษาร้อยละ 3 มผีลการประเมิน 
ในระดบัพอใช้ถงึด ีและมีสถาบันอุดมศกึษาเพยีงร้อยละ 3  
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
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ภาพที่ 2-10 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในรายมิติ

B = 22%

C = 45%

D = 43%

มิติที่ 4 ด�านการพัฒนาสถาบัน

(กรณีที่ 1 การประกันคุณภาพ)

มิติที่ 4 ด�านการพัฒนาสถาบัน

(กรณีที่ 2 การจัดการองค�การ PMQA)

มิติที่ 3 ด�านประสิทธ�ภาพของ
 การปฏิบัติราชการ

มิติที่ 2 ด�านคุณภาพมิติที่ 1 ด�านประสิทธ�ผล

A = 0% C = 0%
D = 0%

A = 97%

A = 100%

B = 3%

B = 15%

D = 73%

C = 7%

A = 5%
D = 3%

D = 81%

B = 13%

C = 3%

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

A = 4.0001 - 5.000

B = 3.0001 - 4.000

C = 2.0001 - 3.000

D = 1.0001 - 2.000

กรณีที่ 2 กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ด�าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเมินผลการจัดการองค์การ โดยใช ้
ตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” น�้าหนักร้อยละ 50  
มีจ�านวน 10 สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศกึษาท้ังหมด (ร้อยละ 100)  
มีผลการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)  
อยู่ในระดับดีมาก
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4) ผลการประเมินในภาพรวมรายมิติขององค์การมหาชน

สรปุผลคะแนนการประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจ�าปี พ.ศ. 2555 เป็นผลคะแนนขององค์การมหาชน
จ�านวน 29 แห่ง : จ�าแนกตามมิติที่ประเมิน3 (ตารางที่ 2-5)

ตารางที่ 2-5 ผลการประเมินรายมิติขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติ คะแนน 
เฉลี่ย

คะแนน 
สูงสุด

คะแนน 
ต�่าสุด

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4.6987 5.0000 3.2554

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.1175 5.0000 1.6800

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4.2480 5.0000 2.7000

มิติที่ 4 ด้านการก�ากับดูแลและการพัฒนาองค์การ 4.4339 5.0000 3.3200

2.1.5 ผลการประเมินจ�าแนกตามตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

1. มิติภายนอก

1.1 มิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผล

1.1.1 ตวัช้ีวดัเกีย่วกบัการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิตริาชการของกระทรวง กลุม่ภารกจิ และ
กรม (ตัวชี้วัดบังคับของส่วนราชการ)

1) ตัวช้ีวดั : ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 
ถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

5.0000 2

4.0000 - 4.9999 10

3.0000 - 3.9999 4

น้อยกว่า 3.0000 3

รวม 19

3 โดยที่การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้เจรจาความเหมาะสมของค่า
เป้าหมายความส�าเร็จตามตัวชี้วัด น�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน  โดยค�านึงถึงภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชนที่
ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารองค์การมหาชน ประกอบกบั องค์การมหาชนแต่ละแห่งมีวัตถปุระสงค์การจดัตัง้วสิยัทัศน์  
ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การก�าหนดค่าเป้าหมายความส�าเร็จตามตัวชี้วัด น�้าหนัก 
และเกณฑ์การให้คะแนน รวมถงึประเภทของตวัช้ีวดัในแต่ละองค์การมหาชนมีความแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น ตวัช้ีวัดขององค์การมหาชน
ท่ีจัดตั้งใหม่จะเน้นตัวช้ีวัดประเภทปัจจัยน�าเข้าหรือกระบวนการ ในขณะท่ีตัวช้ีวัดขององค์การมหาชนท่ีมีพัฒนาการต่อเนื่อง จะเน้น 
ตัวช้ีวัดประเภทผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนั้น การก�าหนดตัวช้ีวัดขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง จึงมีลักษณะเป็นการเฉพาะไม่สามารถ
น�าผลการประเมินไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างองค์การมหาชนได้ โดยตรง
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ผลการประเมนิในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 พบว่า กระทรวงส่วนใหญ่ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก กล่าวคือ มีจ�านวน 10 กระทรวง 
ท่ีมคีะแนนในช่วง 4.0000 - 4.9999 คดิเป็นร้อยละ 52.6  
ของท้ังหมด และมี 2 กระทรวงท่ีมีคะแนนสงูถงึ 5.0000 
คอื กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แสดงว่า ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้ร่วมกัน

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง ตามเป้าหมายที่ก�าหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินการ 
ตามตวัช้ีวัดนีน่้าจะเนือ่งมาจากกจิกรรมท่ีวัดเป็นภารกจิ
หลักของหน่วยงาน มีเป้าหมายด�าเนินงานท่ีชัดเจนท่ี 
ผู้บริหารต้องผลักดันและมีงบประมาณรองรับ จึงเป็น
ส่วนสนับสนุนให้งานส�าเร็จได้ง่าย

2) ตัวช้ีวัด : ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 
ถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

5.0000 9

4.0000 - 4.9999 14

3.0000 - 3.9999 2

น้อยกว่า 3.0000 2

รวม 27

ผลการประเมินในระดับกลุ ่ม
ภารกิจ พบว่า จากกลุ่มภารกิจท่ีมีท้ังหมด 27 กลุ่ม  
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีถงึดมีาก กล่าวคอื 
มีจ�านวน 14 กลุ่มภารกิจท่ีมีคะแนนในช่วง 4.0000 -  
4.9999 คิดเป็นร้อยละ 51.8 ของท้ังหมด และมี 9 
กลุ่มภารกิจ ที่มีคะแนนสูงถึง 5.0000 ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม  

แสดงว่าส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจได้ร่วมกัน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามเป้าหมายท่ีกลุ่มภารกิจก�าหนดได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ ท้ังนี ้นอกจากเหตผุลความส�าเรจ็เกีย่วกบั 
ตัวช้ีวัดระดับกระทรวงแล้วความเป็นเอกภาพของกลุ่ม
ภารกจิ ซ่ึงมอีงค์ความรูใ้นกลุม่เดยีวกนัยังเป็นอีกปัจจยั
หนึ่งของความส�าเร็จด้วย

3) ตัวช้ีวัด : ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 
ถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการระดับกรม

5.0000 57

4.0000 - 4.9999 64

3.0000 - 3.9999 22

น้อยกว่า 3.0000 1

รวม 144

* กระทรวงการต่างประเทศมีรูปแบบการบริหารที่รวมงานสนับสนุนของทุกกรมไว้ในระดับกระทรวงจึงไม่มีการประเมินแยกเป็นรายกรม
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ผลการประเมินในระดับกรม 
พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัด ีถงึดมีาก  
กล่าวคือ มีจ�านวน 64 กรมที่มีคะแนนในช่วง 4.0000 -  
4.9999 คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของท้ังหมด และมี 57 กรม  
ท่ีมีคะแนนถึง 5.0000 เช่น กรมในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลงั และกระทรวงวฒันธรรม  
เป็นต้น แสดงว่าส่วนราชการในระดับกรมสามารถ 

ปฏิบัติงานให ้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการตาม 
เป้าหมายทีก่�าหนดไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ ซึง่นอกจาก 
การมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีงบประมาณรองรับและ 
การผลักดันจากผู้บริหารแล้ว สถานะความเป็นกรม 
ก็เป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเต็มท่ี
ในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วย

1.1.2 ตัวชี้วัด : ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ�านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้
ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (23,000 บาท) (ตัวชี้วัดบังคับของจังหวัด)

1) เป้าหมาย

รายการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555

จ�านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 122,052 85,933 73,134

จ�านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
ที่ผ่านเกณฑ์

81,535 59,436 64,351

ร้อยละที่ลดลงของจ�านวน 
ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

66.80 69.17 87.99

2) ผลการด�าเนินงานของจังหวัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหา
เพื่อลดจ�านวนครัวเรือนยากจนที่มี 
รายได้ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.

5.0000 26

4.0000 - 4.9999 42

3.0000 - 3.9999 2

น้อยกว่า 3.0000 1

รวม 71

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจังหวัดที่ไม่มีครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.  
6 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวดันนทบุร ีจงัหวัดปทุมธาน ีจงัหวัดสมทุรปราการ จงัหวดัชลบุร ีจงัหวัดภเูกต็ และจงัหวัดระนอง
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3) ข้อสังเกต

โดยภาพรวมจ�านวนครัวเรือน
ยากจนเป้าหมายของจงัหวดัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
มีจ�านวน 73,134 ครัวเรือน ลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีจ�านวน 85,933 ครวัเรอืน เม่ือพิจารณา
จากสัดส่วนครัวเรือนยากจนท่ีสามารถยกฐานะได้  
พบว่าปี พ.ศ. 2555 สามารถลดครัวเรือนยากจนได้ถึง
ร้อยละ 87.99 มากกว่าปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงลดได้เพียง
ร้อยละ 69.17 และเม่ือพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่า 
จังหวัดส่วนใหญ่มีคะแนนในระดับดีถึงดีมาก โดยมี
จ�านวน 42 จังหวัด ที่มีคะแนนในช่วง 4.0000 - 4.9999 

คิดเป็นร้อยละ 59.15 และมี 26 จังหวัด ที่มีคะแนนถึง 
5.0000 คิดเป็นร้อยละ 38

ปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จ
ส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องมาจาก จังหวัดได้มีการถ่ายทอด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 50 ของจ�านวนครัวเรือนยากจน 
ท่ีมีรายได้ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.) ลงไปในระดับอ�าเภอ  
เพ่ือให้หน่วยงานในระดับพ้ืนท่ีก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
และจัดท�าแผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับรายได้ท่ีชัดเจน
ย่ิงข้ึน จึงท�าให้จังหวัดส่วนใหญ่ สามารถลดจ�านวน 
ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้ตามแผนที่ก�าหนด

1.1.3 ตัวช้ีวัด : ระดับความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตัวช้ีวัดบังคับ 
ของจังหวัด)

ผลการด�าเนินงานของจังหวัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.0000 16

4.0000 - 4.9999 17

3.0000 - 3.9999 39

น้อยกว่า 3.0000 4

รวม 76

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
การก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดระดับความ
ส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัด เปลี่ยนแปลงจากปีท่ีผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 
2554 เป็นการวัดตามขั้นตอนที่ส�าคัญ (Milestone) แต่
ส�าหรับปี พ.ศ. 2555 เป็นการวัดเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
ซึ่งมีการแยกประเด็นเพื่อการวัด 3 ส่วน คือ จ�านวนคดี
ยาเสพติดต่อประชากร 100,000 คน ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดท่ีเข้ารับการบ�าบัดรักษา
โดยระบบสมัครใจ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของจังหวัด ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2555 พบว่า

จังหวัดส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  
โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 3.0000 - 3.9999 คดิเป็นร้อยละ  
51.3 (39 จังหวัด) รองลงมาอยู่ในระดับดี และดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 22.4 (17 จังหวัด) และร้อยละ 21 (16 
จังหวัด) ตามล�าดับ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา พบว่า ปี พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ปีท่ีผ่านมาโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1226 สูงกว่า 
ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.0052 และ 3.9657 ตามล�าดับ จึงถือว่า 
ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
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1.2 มิติภายนอก ด้านการประเมินคุณภาพ 

1.2.1 ตัวช้ีวัด : ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต (ตัวชี้วัดบังคับของจังหวัด)

ผลการด�าเนินงานของจังหวัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

5.0000 9

4.0000 - 4.9999 45

3.0000 - 3.9999 12

น้อยกว่า 3.0000 10

รวม 76

ตามเกณฑ์การประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พิจารณาจากระดับความ
ส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ภาครัฐ และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยเป็นการประเมินข้ันตอนท่ีส�าคัญ 
(Milestone) เช่นทุกปีที่ผ่านมา

ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2555 
พบว่า จังหวัดมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0483 สูงกว่า
ปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย 
3.7416 และ 3.4799 ตามล�าดับ โดยเมื่อพิจารณาราย
จังหวัดพบว่าส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับดีถึง 
ดีมาก กล่าวคือมีจ�านวน 45 จังหวัดที่มีคะแนนในช่วง 
4.0000 - 4.9999 คิดเป็นร้อยละ 59.2 ของท้ังหมด 

และมี 9 จังหวัดท่ีมีคะแนน 5.0000 การท่ีตัวช้ีวัดมี
คะแนนระดับสูงแสดงว่าจังหวัดได้มีการด�าเนินการ
ก�าหนดนโยบายและวิธีการน�านโยบายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตไปสู ่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนปฏิบัติงานท่ีสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติ รวมท้ังท�าให้เกดิความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในการบูรณาการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การทุจริตคอร์รัปชันได้ดีข้ึน และนอกจากนี้ แม้ว่า
จงัหวัดจะมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งโอกาสการเข้าถงึองค์ความรู ้
ได้น้อยกว่าส่วนราชการ แต่ด้วยการท่ีตวัช้ีวดันีด้�าเนนิการ 
ต่อเนื่องมาหลายปี หากจังหวัดใดได้มอบหมายผู้ท่ีได้
ด�าเนินการในปีก่อนเป็นผู้รับผิดชอบ จะช่วยให้เข้าใจ
แนวทาง และวิธีการด�าเนินการเป็นอย่างดี ท�าให้มีค่า
คะแนนสูงตามที่ปรากฏ
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1.2.2 ตวัช้ีวดั : ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  (ตวัช้ีวดับังคบัท้ังส่วนราชการและจงัหวดั)

1) เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณ การให้คะแนน

1 ร้อยละ 65

2 ร้อยละ 70

3 ร้อยละ 75

4 ร้อยละ 80

5 ร้อยละ 85

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด
 ผลคะแนนความพึงพอใจ ท่ีได้จากหน่วยงานท่ีมีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับ

บริการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 204 หน่วยงาน จ�าแนกเป็นส่วนราชการ 128 ส่วนราชการ และ
จังหวัด 76 จังหวัด สรุปได้ ดังนี้

หน่วยงาน จ�านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด

ส่วนราชการ* 128 83.37 94.42 76.59

จังหวัด 76 82.22 93.52 78.12

* มี 16 ส่วนราชการที่ไม่มีการส�ารวจความพึงพอใจ

3) ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้วิเคราะห์และคัดเลือกงานบริการ 

โดยความเห็นชอบของ ก.พ.ร. ท้ังนี ้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกมข้ีอก�าหนดท่ีส�าคญั 4 ประการ คอื เป็นงานบรกิาร
ที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นงานบริการที่มีผู้มาใช้บริการจ�านวนมาก มีผลกระทบอย่างสูงต่อประชาชน 
จ�านวนไม่เกนิ 3 งานบรกิาร ผลการส�ารวจในภาพรวมเฉลีย่อยู่ท่ีร้อยละ 83.37 ใกล้เคยีงกบัค่าเฉลีย่ของปีท่ีผ่านมา  
(ร้อยละ 83.40) ค่าสูงสุดและต�่าสุดอยู่ท่ีร้อยละ 94.42 และ 76.59 ตามล�าดับ โดยมีจ�านวนส่วนราชการจ�าแนก
ตามระดับร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับร้อยละของคะแนน
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

จ�านวนส่วนราชการ* ร้อยละ

ตั้งแต่ 85.00 ขึ้นไป 37 28.91

80.00 - 84.99 72 56.25

75.00 - 79.99 19 14.84

70.00 - 74.99 - -

65.00 - 69.99 - -

รวม 128 100

* มี 16 ส่วนราชการที่ไม่มีการส�ารวจความพึงพอใจ
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4) ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของจังหวัด

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ก.พ.ร. ก�าหนดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ 5 งานบริการ ได้แก่ งานบริการบัตรประจ�าตัว
ประชาชนและทะเบียนราษฎร (ท่ีว่าการอ�าเภอ) งาน
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ส�านักงานท่ีดินจังหวัด
และส�านักงานท่ีดินสาขา) งานบริการผู ้ป ่วยนอก  
(โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด) งานบริการจัดหางาน  
(ส�านักงานจัดหางานจังหวัด) และการถ่ายทอดความรู้ 

และการให้บริการทางการเกษตร (ส�านักงานเกษตร
จังหวัด และส�านักงานเกษตรอ�าเภอ) เช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเป็นงานบริการท่ี
ประชาชนใช้บริการเป็นจ�านวนมาก ผลการส�ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัดในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83.39 สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  
(ร้อยละ 82.33) ค่าสูงสุดและต�่าสุดอยู่ท่ีร้อยละ 93.52 
และ 78.12 ตามล�าดับ โดยมีจ�านวนจังหวัดจ�าแนกตาม
ระดับร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับร้อยละของคะแนน
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

จ�านวนจังหวัด ร้อยละ

ตั้งแต่ 85.00 ขึ้นไป 18 23.68

80.00 - 84.99 52 68.42

75.00 - 79.99 6 7.89

70.00 - 74.99 - -

65.00 - 69.99 - -

รวม 76 100

5) ภาพรวมสรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจในคณุภาพการให้บรกิารของส่วนราชการและ
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 

 จากผลการส�ารวจตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 พบว่า ร้อยละ 
ของระดับความพงึพอใจของผู้รบับรกิารของส่วนราชการอยู่ในระดบัท่ีใกล้เคยีงกนัมาก (ช่วงร้อยละ 83.37 - 83.44) 
ขณะท่ีผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัดถึงแม้จะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ยังมีช่วงความต่างท่ี 
มากกว่าส่วนราชการ (ช่วงร้อยละ 82.33 - 83.39) แสดงถึงการพัฒนาของคุณภาพงานบริการท่ีจังหวัดสามารถ
ด�าเนินการได้ดีขึ้น (ภาพที่ 2-11)
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ร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการของส�วนราชการและจังหวัด
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2551-พ.ศ.2555

ภาพที่ 2-11 ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให�บริการของส�วนราชการและจังหวัด
 ตั้งแต�ป�งบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555

ป� 2551

ป� 2552

ป� 2553

ป� 2554

ป� 2555

83.40 83.44 83.42 83.40 83.37

82.40
83.19 83.05 82.33 83.39

 ส�วนราชการ จังหวัด

90.00

85.00

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

1.2.3 ตัวช้ีวัด : ระดับความส�าเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน (ตัวชี้วัดบังคับของจังหวัด)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปัจจุบันท�าให้ความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชนต่อการรับบริการจากภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางท่ีสงูข้ึน ศนูย์บรกิารร่วมและเคาน์เตอร์บรกิาร
ประชาชนเป็นรูปแบบการให้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารของรฐัให้สามารถ
อ�านวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ตวัช้ีวัดในเรือ่งการพัฒนาศนูย์บรกิารร่วม  
หรือ เคาน์เตอร์บริการประชาชน จึงถูกน�ามาใช ้
ในการประเมินผลส่วนราชการ และจังหวัด เป็นเวลา
หลายปีติดต่อกัน ในระดับจังหวัด ก�าหนดให้จังหวัด
สามารถเลือกด�าเนินการในส่วนของศูนย์บริการร่วม
หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน หรือศูนย์บริการร่วม
เคลื่อนที่ได้ ซึ่งงานบริการประกอบไปด้วย งานบริการ
ข้อมูลและข่าวสาร งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ และ
งานบริการเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัดเรื่องศูนย์บริการร่วม

ผลการด�าเนินงานของจังหวัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวนจังหวัด

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา 
ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน

5.0000 19

4.0000 - 4.9999 38

3.0000 - 3.9999 13

น้อยกว่า 3.0000 6

รวม 76
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จากผลการด�าเนินงานในปี 
พ.ศ. 2555 การพัฒนาศูนย์บริการร่วมของจังหวัด
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.2060 สูงกว่าปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.7502 เมื่อพิจารณาในรายจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่มี
คะแนนในระดับดีถึงดีมาก โดย 38 จังหวัด (ร้อยละ 50) 
มีคะแนนระดับ 4.0000 - 4.9999 และมีถึง 19 จังหวัด 
(ร้อยละ 25) ท่ีได้คะแนน 5.0000 แม้ผลการประเมิน 
ในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ได้รับทราบปัญหาท่ีส�าคัญ 
เพือ่การปรบัปรงุ ได้แก่ การพฒันาท่ีขาดความต่อเนือ่ง 
ในการด�าเนินงาน มีการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าท่ี 
รับผิดชอบบ่อย ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  

และศูนย์บรกิารร่วมบางท่ีจะต้ังอยู่ในท่ีว่าการอ�าเภอซ่ึงมี 
การให้บรกิารท่ีใกล้เคยีงกบังานบรกิารในศนูย์บรกิารร่วม  
ดงันัน้ จงึท�าให้มีผูม้าใช้บรกิารค่อนข้างน้อย นอกจากนี้  
การให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมบางงานบริการเป็น
เพียงการรับเรื่อง - ส่งต่อ ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ จึงท�าให้ผู้รับบริการมักไปขอรับบริการจาก
หน่วยงานท่ีให้บรกิารนัน้โดยตรง ซ่ึงสามารถด�าเนนิการ 
ได้แล้วเสร็จเร็วกว่า แต่อย่างไรก็ตาม บางจังหวัดมี
การจัดตัง้เคาน์เตอร์บรกิารประชาชนซ่ึงส่วนใหญ่ตัง้อยู่ 
ในห้างสรรพสินค้า และมีการเปิดให้บริการนอกเวลา
ราชการ รวมทั้งวันหยุดราชการ จึงท�าให้มีผู้รับบริการ
จ�านวนมากกว่าศูนย์บริการร่วมทั่วไป

2. มิติภายใน

2.1 มิติภายใน ด้านการประเมินประสิทธิภาพ 

2.1.1 ตัวช้ีวัด : ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ (ตัวชี้วัดบังคับของจังหวัด)

ผลการด�าเนินงานของจังหวัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวน

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 
ถ่วงน�้าหนักในการรักษามาตรฐาน 
ระยะเวลาการให้บริการ

5.0000 8

4.0000 - 4.9999 59

3.0000 - 3.9999 7

น้อยกว่า 3.0000 2

รวม 76

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ตัวช้ีวัดนี้เป็นตัวช้ีวัดเฉพาะในระดับจังหวัด ซ่ึงตาม 
เกณฑ์การวัดเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ ยังคงพิจารณาความส�าเร็จจากร้อยละเฉลี่ย 
ถ่วงน�้าหนักของผู้รับบริการ ท่ีได้รับบริการตามรอบ 
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการ
ทั้งหมดในแต่ละกระบวนงาน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ผลการประเมนิในปี พ.ศ. 2555  
พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่มีผลการประเมนิในระดบัดถีงึดมีาก  
โดยมี 67 จังหวัด (ร้อยละ 88.2) ที่ได้คะแนนในระดับ  
4.0000 ขึน้ไป ซ่ึงในจ�านวนนีมี้อยู่ 8 จงัหวดัท่ีได้คะแนน 
5.0000 ปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนการด�าเนินงานตาม 
ตวัช้ีวัดนี ้ได้แก่ การเป็นตวัช้ีวัดท่ีได้ด�าเนนิการมาอย่าง 
ต่อเนือ่งหลายปี บุคลากรของจงัหวดัจงึเข้าใจรายละเอียด 
ของเกณฑ์การให้คะแนน วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู ท�าให้ 
จงัหวดัส่วนใหญ่สามารถด�าเนนิการรกัษามาตรฐานระยะเวลา 
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
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2.1.2 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการและ
จังหวัด (ตัวชี้วัดบังคับของส่วนราชการและจังหวัด)

1) เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน เกณ การให้คะแนน

1 ร้อยละ 70.00

2 ร้อยละ 71.00

3 ร้อยละ 72.00

4 ร้อยละ 73.00

5 ร้อยละ 74.00

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ และจังหวัด

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด

4.0000 ขึ้นไป 33 19

3.0000 - 3.9999 - 3

น้อยกว่า 3.0000 95 54

รวม 128 76

 2.1) ส่วนราชการ
  ประเมนิจากผลส�าเร็จ

ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ 
ส่วนราชการ พบว่า วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่
ส่วนราชการได้รบัท้ังหมดเท่ากบั 331,651.73 ล้านบาท  
ส่วนราชการเบิกจ่ายได้ 209,701.91 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 67.29 ซ่ึงต�า่กว่าเป้าหมายท่ีคณะรฐัมนตรกี�าหนด  
(ร้อยละ 72) เม่ือพิจารณารายส่วนราชการ พบว่า  
มีเพียง 33 แห่ง หรือร้อยละ 25.8 ที่ได้คะแนน 4.0000  
ข้ึนไป ในขณะท่ีมีส่วนราชการท่ีได้คะแนนระดบั 1.0000  
ถึง 95 แห่ง หรือร้อยละ 74.2

 2.2) จังหวัด
  ประเมนิจากผลส�าเร็จ

ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
จงัหวัด พบว่า วงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีจงัหวดั
ได้รับท้ังหมดเท่ากับ 8,137.78 ล้านบาท จังหวัดเบิก
จ่ายได้ 4,118.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.61  
ซ่ึงต�่ากว่าเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีก�าหนดไว้ร้อยละ  
72.00 เม่ือพิจารณารายจงัหวัดพบว่าส่วนใหญ่มคีะแนน 
ต�่ากว่า 3.0000 คิดเป็นร้อยละ 71 (54 จังหวัด)  
ในจ�านวนนี้ มีถึง 45 จังหวัด ที่ได้คะแนน 1.0000 
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2.1.3 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม (กรณีไม่มี 
งบประมาณรายจ่ายลงทุน) (ตัวชี้วัดบังคับของส่วนราชการและจังหวัด)

1) เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน เกณ การให้คะแนน

1 ร้อยละ 91.00

2 ร้อยละ 92.00

3 ร้อยละ 93.00

4 ร้อยละ 94.00

5 ร้อยละ 95.00

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวน 
ส่วนราชการ

จ�านวน 
จังหวัด

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม  
(กรณีไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน)

4.0000 ขึ้นไป 35 4

3.0000 - 3.9999 3 1

น้อยกว่า 3.0000 106 71

รวม 144 76

 2.1) ส่วนราชการ
  พจิารณาจากผลส�าเรจ็

ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม พบว่า  
ส่วนราชการได้รบัวงเงนิงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
จ�านวน 1,465,116.64 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ 
ท้ังสิ้น 1,308,258.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.29  
ต�่ากว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดไว้ (ร้อยละ 93) 
เม่ือพจิารณารายส่วนราชการ พบว่า ส่วนใหญ่ (106 แห่ง  
หรือร้อยละ 73.6) มีคะแนนต�่ากว่า 3.0000 ในจ�านวน
ดังกล่าวมีถึง 96 แห่งที่ได้คะแนน 1.0000 

 2.2) จังหวัด
  พิจารณาจากความ

สามารถในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
จังหวัดได้รับวงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
จ�านวน 12,734 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ท้ังสิ้น  
8,223 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.58 ซ่ึงต�่ากว่า 
เป้าหมายท่ีคณะรฐัมตรกี�าหนด (ร้อยละ 93) เม่ือพจิารณา 
รายจังหวัด พบว่า ร้อยละ 93.4 (71 จังหวัด) ได้คะแนน
ต�่ากว่า 3.0000 ซึ่งในจ�านวนดังกล่าวมี 64 จังหวัดที่ได้
คะแนน 1.0000
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2.1.4 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ตัวช้ีวัดบังคับของ 
ส่วนราชการและจังหวัด)

1) เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน เกณ การให้คะแนน

1 ร้อยละ 85.00

2 ร้อยละ 87.50

3 ร้อยละ 90.00

4 ร้อยละ 92.50

5 ร้อยละ 95.00

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จ�านวน 
ส่วนราชการ

จ�านวน 
จังหวัด

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณตามแผน

4.0000 ขึ้นไป 84 23

3.0000 - 3.9999 12 1

น้อยกว่า 3.0000 47 52

รวม 143 76

*ส�านักราชเลขาธิการไม่มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้

 2.1) ส่วนราชการ
  ส่วนราชการได้รบัวงเงนิ 

งบประมาณตามแผนจ�านวน 1,153,464.91 ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้ท้ังสิ้น 1,098,556.43 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 95.24 สูงกว่าเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรี 
ก�าหนด (ร้อยละ 90) เม่ือพิจารณารายส่วนราชการ  
พบว่า ส่วนราชการส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 67.1  
(96 ส่วนราชการ) มีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนด  
(คะแนน 3.0000 ข้ึนไป) ในจ�านวนนี้มีหน่วยงานท่ีได้
คะแนน 4.0000 ข้ึนไปถงึ 84 ส่วนราชการ (ร้อยละ 58.7) 
แสดงว่าส่วนราชการมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภาพรวมของส่วนราชการ ในระดับดี ท้ังท่ีเบิกจ่าย 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณท่ีส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ ์
และวธิกีารท่ีส�านักงบประมาณก�าหนด ภายใต้วงเงิน 

งบประมาณท่ีได้รบั ซ่ึงดขีึน้กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 3.0000 เพียงร้อยละ 19.67

 2.2) จังหวัด
  จังหวัดได้รับวงเงิน 

งบประมาณตามแผนจ�านวน 12,112.25 ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 8,223.14 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 67.89 ต�่ากว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด 
(ร้อยละ 90) เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัด
ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 68.4 (52 จังหวัด) ได้คะแนน
น้อยกว่า 3.0000 คะแนน และในจ�านวนนี้มีมากถึง  
49 จังหวัด (ร้อยละ 64.5) ที่ได้คะแนน 1.0000 คะแนน 
(เบิกจ่ายได้น้อยกว่าร้อยละ 87.5) แสดงว่าการเบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจังหวัดบันทึกตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีส�านกังบประมาณก�าหนดภายใต้ 
วงเงินงบประมาณที่ได้รับอยู่ในระดับต�่า
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โดยสรุป ส่วนราชการ (ตาราง 
ท่ี 2-6) และจังหวัด (ตารางท่ี 2-7) ด�าเนินการเรื่อง
การเบิกจ่ายส�าเร็จตามเป้าหมายในระดับต�่า ทั้งในเรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน การเบิกจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผน ยกเว้นการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนของ
ส่วนราชการ ซ่ึงมีค่าคะแนนสงู ปัญหา อปุสรรคส่วนใหญ่ 
ทีท่�าให้สว่นราชการ และจังหวดั ไม่สามารถด�าเนนิงาน
ตามตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายอาจเป็นผลมาจาก

• บางหน ่ วยงาน ท่ี ได ้ รั บ 
งบประมาณไม่ได้เป ็นผู ้บริหารจัดการการใช้จ ่าย 
งบประมาณเอง โดยจะต้องตัดโอนเงินท่ีได้รับส่งต่อไป
ให้ส่วนราชการอ่ืนเป็นผู้ใช้ ท�าให้ไม่สามารถควบคุม 
หรือเร่งรัดการเบิกจ่ายได้โดยตรง

• บางหน่วยงานมีปัญหาการ
เบิกจ่ายต่อเนื่อง ซ่ึงไม่สามารถแก้ไขได้ปีต่อปี เช่น 
ได้รับงบประมาณส�าหรับก่อสร้างอาคารท่ีท�าการ แต่มี 
ปัญหาอุปสรรคเกีย่วกบักระบวนการ ข้ันตอนการจดัซือ้
จดัจ้างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปีงบประมาณก่อนหน้า ประกอบ
กับการเริ่มด�าเนินการก่อสร้างมีความล่าช้า ส่งผลให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน เนือ่งจากการก่อสร้างสิง่ปลกูสร้าง
ไม่สามารถด�าเนินการข้ามขั้นตอนได้

• การได้รับเงินงบประมาณ 
ล่าช้า ส่งผลให้ส่วนราชการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ

ตารางที่ 2-6 สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

รายการ
วงเงินงบประมาณ/  
แผนการจัดสรรเงิน

(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท) ร้อยละ

เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 331,651.73 209,701.91 67.29

เบิกจ่ายงบภาพรวม 1,465,116.64 1,308,258.34 89.29

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 1,153,464.91 1,098,556.43 95.24

ตารางที่ 2-7 สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด

รายการ
วงเงินงบประมาณ/  
แผนการจัดสรรเงิน

(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท) ร้อยละ

เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 8,137.78 4,118.38 50.61

เบิกจ่ายงบภาพรวม 12,734.00 8,223.00 64.58

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 12,112.25 8,223.14 67.89
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2.1.5 ตัวช้ีวัด : ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
ส่วนราชการและจังหวัด

1) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ราชการลดใช้พลงังานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เพ่ือลดการน�าเข้าน�า้มนัจากต่างประเทศ โดยส�านกังานนโยบาย
และแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ร่วมกบัส�านกังาน ก.พ.ร. ก�าหนดตัวช้ีวัด “ระดับความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน” ของส่วนราชการและจังหวัด น�้าหนักร้อยละ 2

2) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด

ผลคะแนน จ�านวนส่วนราชการ จ�านวนจังหวัด รวม

4.0000 ขึ้นไป 26 20 46

3.0000 - 3.9999 32 24 56

2.0000 - 2.9999 41 18 59

น้อยกว่า 2.0000 43 11 54

รวม 142* 73** 215

 หมายเหตุ : * ศอ.บต. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินตัวชี้วัดนี้ 
  ** จังหวัดบึงกาฬ นราธิวาส ปัตตานี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินตัวชี้วัดนี้ 

 2.1) ส่วนราชการ
  ส่วนราชการส่วนใหญ่ (84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.2) มีผลคะแนนในระดับต�่ากว่า 

3.0000 ในจ�านวนนี้มีถึง 43 แห่ง ที่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 2.0000

 2.2) จังหวัด
  จงัหวดัส่วนใหญ่ (44 จงัหวัด คดิเป็นร้อยละ 60.3) มผีลคะแนนอยู่ในระดบั 3.0000 

ขึ้นไป ในจ�านวนนี้มีจ�านวน 20 จังหวัดที่มีคะแนนระดับ 4.0000 ขึ้นไป

ข้อมูลจาก e-Report เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2554 
กบัปี พ.ศ. 2555 พบว่า ตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าและน�า้มันเช้ือเพลงิลดลงอย่างรวดเรว็ 
สะท้อนให้เห็นว่าหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ให้ความส�าคัญและ
เร่งด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง

 ก. ด้านไฟฟ้า 
  ปริมาณการใช้ในปี พ.ศ. 2554 รวม  2,596,052,105 หน่วย 
  ปริมาณการใช้ในปี พ.ศ. 2555 รวม 2,619,255,925 หน่วย 
  ปริมาณการใช้ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554  23,203,820 หน่วย 
   หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89
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ภาพที่ 2-12 เปรียบเทียบปริมาณการใช� ไฟฟ�าป� พ.ศ. 2554 
 และป� พ.ศ. 2555 

ภาพที่ 2-13 เปรียบเทียบปริมาณการใช�น้ำมันป� พ.ศ. 2554 
 และป� พ.ศ. 2555 

ป�งบประมาณ 2554

ป�งบประมาณ 2555

ป�งบประมาณ 2554

ป�งบประมาณ 2555

* หลังจากมีมติคณะรัฐมาตร� 20 มีนาคม 2555 หน�วยงานต�างๆ
ได�ให�ความสำคัญและเร�่มดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
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6 เดือนแรก
การใช�ลดลง 15.6%

6 เดือนหลัง
การใช�ลดลง 11.26%

6 เดือนหลัง
การใช�ลดลง 0.28%

6 เดือนแรก
การใช�เพิ่มข�้น 2.21%

  ถ้าพิจารณาเฉพาะ 6 เดือนหลังจากท่ีมีมติคณะรัฐมนตรี (เมษายน - กันยายน) 
ปรมิาณการใช้ในปี พ.ศ. 2554 รวม 1,374,638,401 หน่วย และการใช้ในปี พ.ศ. 2555 รวม 1,370,827,625 หน่วย  
ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 3,810,776 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 0.28 (ภาพที่ 2-12)

  เหตุผลท่ีส่วนราชการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีหน่วยงาน
ชี้แจงไว้ ได้แก่ ภารกิจศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การเพิ่มหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจ
ใหม่ การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร การได้รับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมจากการปรับโครงสร้างหน่วยงาน เป็นต้น 
นอกจากนั้น จากภาพท่ี 2-12 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการในช่วง 6 เดือนหลัง ท่ีมีระดับคงท่ีระหว่าง 
210,000,000 - 230,000,000 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/เดือน อาจเป็นเพราะอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของ 
ส่วนราชการมีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ จึงไม่สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้

 ข. ด้านน�้ามันเชื้อเพลิง 
  ปริมาณการใช้ในปี 2554 รวม 154,539,708 ลิตร 
  ปริมาณการใช้ในปี 2555 รวม 133,739,238 ลิตร 
  ปริมาณการใช้ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554   20,800,470 ลิตร 
    หรือ ลดลงร้อยละ 13.46

  ถ้าพิจารณาเฉพาะ 6 เดือนหลังจากท่ีมีมติคณะรัฐมนตรี (เมษายน - กันยายน) 
ปริมาณการใช้ในปี พ.ศ. 2554 รวม 76,129,483 ลิตร และการใช้ในปี พ.ศ. 2555 รวม 67,557,241 หน่วย  
ซึ่งใช้ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 8,572,241 ลิตร หรือลดลงร้อยละ 11.26 (ภาพที่ 2-13)
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ภาพที่ 2-14 กรอบตัวชี้วัดมิติภายใน ด�านการพัฒนาองค�การ

GES ด�านการพัฒนาองค�การ

Information Capital

KPI 14 : ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ

Survey
Online
6 ข�อ

ตรวจเช�ง
ประจักษ�

ค�าเฉลี่ย
สมรรถนะ

KPI 13 : ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากร

ประเด็นการประเมินผล
ทุนมนุษย�

- การพัฒนาทรัพยากร
 มนุษย� (HRD)
- การบร�หารทรัพยากร
 มนุษย� (HRM)

ประเด็นการประเมินผล
ทุนสารสนเทศ

- ความพึงพอใจของผู� ใช�
 สารสนเทศ

ประเด็นการประเมินผล
ทุนองค�การ

- วัฒนธรรม
- ผู�นำ
- การอุทิศตนและความ
 มุ�งมั่นในการทำงาน
- การทำงานเป�นทีม
- การจัดการความรู�

- ประสิทธ�ภาพของระบบ
 สารสนเทศ

KPI 15 : ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองค�การ

Human Capital Organization Capital

Survey
Online
24 ข�อ

2.2 มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ 

ก. ผลการประเมินของส่วนราชการ

1. ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ ก�าหนดไว้ 3 ตัวชี้วัด (ภาพที่ 2-14) ประกอบด้วย 

 1.1 ระดับความส�าเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วัดผลจากคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนจากผลการประเมิน
สมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ.

 1.2 ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันา 
ปรบัปรงุสารสนเทศ วดัผลจากผลการส�ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) ผ่านระบบ
ออนไลน์ และข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ

 1.3 ระดับความส�าเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ วัดผลจากผลการ
ส�ารวจเกี่ยวกับบรรยากาศการท�างานของส่วนราชการ
ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ผู้น�า (Leadership) วัฒนธรรม 
(Culture) การท�างานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตน
และความมุง่มัน่ในการท�างาน (Personal Contribution) 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
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ภาพที่ 2-15 ผลคะแนนตัวชี้วัดมิติภายใน ด�านการพัฒนาองค�การของส�วนราชการระดับกรม

 สมรรถนะ สารสนเทศ วัฒนธรรม
 บุคลากร  องค�การ

 4.3240 4.2777 4.2464คะแนน

5.00

4.00

3.00

2.00

2. ผลการประเมินตามตัวชี้วัด

2.1 ผลการประเมินด้านการพัฒนา
องค์การ โดยการส�ารวจความคิดเห็นของบุคลากรใน
องค์การ จ�านวน 143 กรม มีผลคะแนนแต่ละตัวช้ีวัด

อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือ สูงกว่า 4.200 โดยตัวชี้วัด
สมรรถนะบุคลากรมีคะแนนสงูกว่าตวัช้ีวัดอืน่ ๆ  (ตาราง
ที่ 2-8 และ ภาพที่ 2-15)

ตารางที่ 2-8 สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การของส่วนราชการระดับกรม

ตัวชี้วัด

ระดับความส�าเร็จ
ของการพัฒนา
สมรรถนะของ

บุคลากร

ระดับความส�าเร็จ 
ของการพัฒนา

ปรับปรุงสารสนเทศ

ระดับความส�าเร็จ
ของการพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ

ผลคะแนนมิติภายใน  
ด้านการพัฒนา

องค์การ

ค่าเฉลี่ยผลคะแนนตัวชี้วัด 4.3240 4.2777 4.2464 4.2827

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7935 0.7064 0.9238 0.5543

2.2  ผลประเมินรายตัวชี้วัด

2.2.1 ระดบัความส�าเรจ็ของ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการน�าผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมของ 
ส่วนราชการ ในส่วนการประเมินสมรรถนะ ตามแนวทางของ  
ก.พ. โดยพจิารณาจากค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการปฏบิตัิ
งานในภาพรวมของส่วนราชการ ครัง้ท่ี 1 ซ่ึงเป็นผลการ
ประเมนิสมรรถนะประจ�าปี รอบท่ี 2 (เมษายน - กนัยายน 
2554) เป็นข้อมูล Baseline มาค�านวณเทียบกับผล 
ค่าคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลสมรรถนะ ประจ�าปี  

ครัง้ท่ี 2 ซ่ึงเป็นผลการประเมินสมรรถนะประจ�าปี รอบท่ี 2  
(เมษายน - กันยายน 2555) เพื่อดูระดับของการพัฒนา
บุคลากรว่ามีระดับการพัฒนามากน้อยเพียงใด 

จากผลการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2555) ซึ่งเป็นผลประเมิน
สมรรถนะของข้าราชการจ�านวน 400,813 คน พบว่า 
ค่าเฉลีย่ของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในสายอาชีพของ 
ข้าราชการ เท่ากับร้อยละ 89.87 โดยผลคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการท่ีมค่ีาสงูท่ีสดุ
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ภาพที่ 2-16 ค�าเฉลี่ยของสมรรถนะหลักของข�าราชการ ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555) 
 และครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2555)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

100.00

95.00

90.00

85.00

80.00

75.00
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87.06 86.41
84.65

86.77
84.57

เท่ากบัร้อยละ 99.93 และผลคะแนนเฉลีย่สมรรถนะของ 
บุคลากรของส่วนราชการที่มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 
73.37 เม่ือพิจารณารายสมรรถนะหลักของข้าราชการ
พลเรอืนสามญัตามท่ี ก.พ. ก�าหนด ใน 5 สมรรถนะหลกั  
ได้แก่ (1) การมุง่ผลสมัฤทธิ ์(2) บรกิารท่ีด ี(3) การสัง่สม 
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (4) การยึดม่ันในความถกูต้อง 
ชอบธรรม และจริยธรรม และ (5) การท�างานเป็นทีม  
พบว่า ค่าเฉลี่ยของสมรรถนะหลักโดยรวม มีค่าเท่ากับ 

88.76 โดยสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นสมรรถนะ 
ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 90.53 ส่วนสมรรถนะ
ท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ สมรรถนะการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ร้อยละ 87.48 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบ
เทียบผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
พบว่า ส่วนราชการส่วนใหญ่สามารถด�าเนินการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร จนมีผลการประเมินในครั้งที่ 2  
ดข้ึีนท้ังในภาพรวมและรายสมรรถนะหลกั (ภาพท่ี 2-16) 

ผลการประเมินดงักล่าวสะท้อน
ให้เห็นคุณลักษณะโดดเด่นของข้าราชการไทย ที่พร้อม
ทุ่มเทท�างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แต่กลับอ่อนด้อยใน
ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 
ส่วนราชการยงัขาดกระบวนการพฒันาบุคลากรท่ีเช่ือมโยง 
กับแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานและสาย
อาชีพท่ีชัดเจน ท�าให้ข้าราชการมุ่งเติบโตเฉพาะใน
ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการและประเภทบริหาร ซ่ึง
เป็นช่องทางท่ีแคบและตีบตันในรูปปิรามิด และผูกติด
อยู่กับจ�านวนส่วนราชการ ท�าให้เกิดแรงผลักดันในการ
ขยายและเพิ่มส่วนราชการในระบบราชการอย่างต่อ
เนื่องจนทุกวันนี้ การท่ีมิได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการมี
การพฒันาและเตบิโตในต�าแหน่งประเภทวิชาการ ท�าให้
ในภาพรวมมีต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ 

ซ่ึงเป็นก�าลังหลักของส่วนราชการ มีอยู่เพียง 3,513 
อัตรา (ร้อยละ 0.91 ของต�าแหน่งประเภทวิชาการท่ีมี
อยู่ในส่วนราชการท้ังหมด) ในขณะท่ีต�าแหน่งประเภท
อ�านวยการมีจ�านวน 6,263 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.42 
ของต�าแหน่งประเภทวิชาการ และเมื่อเปรียบเทียบ
สดัส่วนต�าแหน่งประเภทวิชาการระดบัผูท้รงคณุวฒุ ิกบั
ต�าแหน่งประเภทบรหิาร พบว่า  มจี�านวน 260 ต�าแหน่ง
ต่อ 1,153 ต�าแหน่ง คิดเป็นสัดส่วน 1:4 หากพิจารณา
ลงไปในระดบักระทรวงกจ็ะพบว่า หลายกระทรวง ได้แก่  
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวงพลงังาน  
และกระทรวงวัฒนธรรม ไม่มีต�าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
แม้แต่ต�าแหน่งเดียว 
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2.2.2 ระดบัความส�าเรจ็ของ
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ใช้ผลเฉลี่ยของ 2  
ตัวช้ีวัดย่อย คือ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความ

ส�าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และ
จ�านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ (ตารางที่ 2-9)

ตารางที่ 2-9 สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
  ของส่วนราชการระดับกรม

ตัวชี้วัด

ส่วนต่างระหว่าง 
ความเห็นและความส�าคัญ

ต่อความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ

จ�านวนข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้านประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ

ระดับความส�าเร็จ 
ของการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ

ค่าเฉลี่ยผลคะแนนตัวชี้วัด 4.3107 4.2448 4.2777

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9184 1.0155 0.7065

1) ส่วนต่างระหว่างความเห็น 
และความส�าคญัต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้งานสารสนเทศ  
เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ  
โดยส�ารวจผ ่านระบบออนไลน ์ (Organizat ion  
Development Survey) ในช ่วงก ่อนและหลัง 
การพฒันาองค์การในระหว่างปีงบประมาณ โดยก�าหนด
ให้ส่วนราชการน�าผลการส�ารวจครั้งแรก (Pre-Test:  
1 - 15 ธันวาคม 2554) ไปวางแผนและด�าเนินการ 
ปรบัปรงุพฒันาการท�างานภายในองค์การ และวดัผลลพัธ์ 
จากการปรับปรุงดังกล่าวโดยใช้แบบส�ารวจครั้งท่ีสอง 
(Post-Test: พฤศจกิายน 2555) ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรในองค์การอีกครั้ง เพื่อดูผลส�าเร็จของ 
การปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าเป็น
ผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด

 จากการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งานสารสนเทศโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคญั ครัง้ท่ี 1 และ
ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวมของ 
ทุกส่วนราชการ พบว่า ส่วนราชการสามารถปรบัปรงุได้ดข้ึีน  
โดยผลส�ารวจครั้งที่ 2 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1  
ในทุกข้อค�าถาม และข้อท่ีมีผลการด�าเนินการดีท่ีสุด 
(ค่า Gap น้อยที่สุด) คือ “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในส่วนราชการ (Network) ช่วยอ�านวยความสะดวก
ต่อการท�างานของข้าพเจ้า” (Gap = 0.2) ส่วนข้อค�าถาม
ที่ยังเป็นประเด็นท้าทายต่อไป ได้แก่ “ข้าพเจ้าสามารถ
คน้หาข้อมลูผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ส�าหรับใช้
ในการท�างานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว” และ “ระบบ
ฐานข้อมูลท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน�ามาใช้สนับสนุนการ
ท�างานได้เป็นอย่างดี” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าส่วนราชการ
ยังต้องใส่ใจต่อการมุ่งพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการท�างานอย่าง
แท้จริง (ภาพที่ 2-17)
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ภาพที่ 2-17 ค�าเฉลี่ย Gap ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
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ภาพที่ 2-18 ร�อยละของส�วนราชการที่ผ�านการประเมินข�อมูลเชิงประจักษ�ด�านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

ระบบ Access Right ที่ถูกต�องและทันสมัย

ระบบสืบค�นข�อมูลที่มีประสิทธ�ภาพ

แนวทาง/มาตรการป�องกันความเสียหาย การสำรองข�อมูล

การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู�เข�าใช�ระบบ Intranet ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50

ระบบตรวจสอบความถูกต�อง ความน�าเช�่อถือของข�อมูล

ฐานข�อมูลที่ใช�สนับสนุนการปฏิบัติงาน

จำนวนผู�เข�าใช�ระบบ Internet เพิ่มข�้น

การอัพเดทข�อมูลที่สม่ำเสมอและทันท�วงที

ระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย
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2) จ�านวนข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้านประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศ เป็นการประเมิน
ข้อมลูด้านประสทิธภิาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน 10 ประเดน็ โดยพจิารณาจากการตรวจประเมินหลกัฐาน  
ณ ส่วนราชการ พบว่า ประเดน็ท่ีส่วนราชการผ่านการประเมนิ 

มากที่สุด ได้แก่ มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและ 
ทันสมัย คิดเป็นผลการผ่านร้อยละ 97.92 ส่วนประเดน็ท่ี 
ส่วนราชการผ่านการประเมินน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีระบบรกัษา 
ความมัน่คงและปลอดภยัของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  
คิดเป็นผลการผ่านร้อยละ 72.92 (ภาพที่ 2-18)
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาพที่ 2-19 ค�าเฉลี่ย Gap ด�านวัฒนธรรมองค�การ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
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2.2.3 ระดบัความส�าเรจ็ของ
การพฒันาปรบัปรงุวฒันธรรมองค์การ เป็นการประเมิน
โดยใช้แบบส�ารวจการพฒันาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
(Organization Development Survey) พร้อมกับ
การประเมินตัวช้ีวัดระดับความส�าเร็จของการพัฒนา 
ปรบัปรงุสารสนเทศ โดยผลการประเมินพบว่าส่วนราชการ 
สามารถรักษาบรรยากาศภายในองค์การให้อยู่ในระดับ 
ท่ีไม่ด้อยไปกว่าเดิม จากผลท่ีได้จาก 14 ข้อค�าถาม 
ซ่ึงใน 9 ข้อค�าถามได้สะท้อนว่ายังคงเดิม ส่วนอีก  
5 ข้อค�าถามสะท้อนว่าปรับปรุงดีขึ้น ได้แก่ ความเข้าใจ

ทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ มีอุปกรณ์และวัสดุ
ท่ีจ�าเป็นเพียงพอต่อการท�างานให้ส�าเร็จ มีความภูมิใจ  
และมคีวามสขุท่ีสามารถท�างานให้ส�าเรจ็ตรงตามเป้าหมาย  
สภาพแวดล้อมการท�างานในปัจจุบันท�าให้ท�างานได้
อย่างมีความสุข และความม่ันใจว่าหน่วยงานไม่มี
การละเมิด หรือคุกคามทางเพศ โดยยังมีข้อค�าถามท่ี 
แสดงว่าส่วนราชการยังไม่อาจสนองตอบความต้องการ
ให้เป็นที่พึงพอใจและต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นอีก จ�านวน 8 ข้อ  
(ภาพที่ 2-19)

ท้ังนี้ แม้ค่า Gap ในภาพรวม
จะลดลงซ่ึงหมายความว่าส่วนราชการมีการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การให้ดีข้ึนได้เป็นส่วนมาก  
แต่ส่วนราชการก็ยังคงต้องมุ่งแก้ไขประเด็นค�าถามท่ี
ยังคงมี Gap สูงในครั้งที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อค�าถาม 
ในปัจจยัด้านผูน้�า ได้แก่ “ข้าพเจ้าสามารถขอค�าปรกึษา

จากผูบั้งคบับัญชาได้” “ผูบั้งคบับัญชาสนใจความคดิเห็น”  
“ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาทของตน” และ “ข้าพเจ้าเช่ือม่ันว่า
ผู้บริหารมีความยุติธรรม” “ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม” 
“เชื่อมั่นว่าผู้รับบริการได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด” “มีการน�า
ความรู้จาก KM มาพัฒนางาน” และ “งานท้าทายได้
เรียนรู้และประสบการณ์”
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ภาพที่ 2-20 ผลคะแนนด�านการพัฒนาองค�การของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

ผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา

ผลคะแนนระดับจังหวัด

จำนวนหน�วยงาน

จำนวนหน�วยงาน

สถาบันอุดมศึกษา
ค�าเฉลี่ย 4.5323

ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1683

จังหวัด
ค�าเฉลี่ย 4.3139

ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6991
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ข. ผลการประเมินของจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา

1. ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาองค์การของ
จงัหวดัและสถาบันอดุมศกึษา ใช้กรอบการประเมิน 7 ด้าน  
(หมวด) ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
คือ 1) การน�าองค์การ 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
3) การให้ความส�าคัญกบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  
4) การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู ้5) การมุง่เน้น 

ทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ  
7) ผลลัพธ์การด�าเนินการ โดยผลการประเมินจังหวัด 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.3139 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6991  
และสถาบันอดุมศกึษามคีะแนนเฉลีย่ 4.5323 ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 0.1683 (ภาพที่ 2-20)

2. ผลการประเมินตามตัวชี้วัด

2.1 การประเมนิในภาพรวมของจงัหวดั 
และสถาบันอุดมศึกษา พบว่า จังหวัดได้คะแนนสูงสุด
ในหมวดที่ 3 (การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) และคะแนนต�่าสุดในหมวด 7 (ผลลัพธ์

การด�าเนนิการ) ส่วนสถาบันอดุมศกึษาได้คะแนนสงูสดุ 
ในหมวด 4 (การวัด การวิเคราะห์ และการจดัการความรู)้  
และได้คะแนนต�่าสุดในหมวด 1 (การน�าองค์การ)  
(ภาพที่ 2-21)
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาพที่ 2-21 แสดงคะแนนรายหมวดของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
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คะแนนรายหมวด (PL) ของสถาบันอุดมศึกษา (10 แห�ง)
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หมวด 1 การนำองคการ หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 3 การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

ภาพที่ 2-22 แสดงคะแนนรายหัวข�อของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
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8.76 8.97 9.00

8.57
8.14 8.35 7.95

8.84

8.25

คะแนนรายหัวข�อ

1.1 การนำองคการ
1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

หมวด 1  การนำองค�การ

3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการฯ
3.2 การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการฯ

หมวด 3  การให�ความสำคัญกับผู�รับบร�การ
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 5.1 การสรางบรรยากาศการทำงาน ความผาสุก

 และความพึงพอใจแกบุคลากรฯ
5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูนำ

หมวด 5  การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล

2.1 การวางแผนยุทธศาสตร
2.2 การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนำไปปฏิบัติ

หมวด 2  การวางแผนเช�งยุทธศาสตร�
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลฯ
4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู

หมวด 4  การวัด การว�เคราะห�และการจัดการความรู�
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
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ภาพที่ 2-23 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 1 ของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (6 แห�ง)

8.84
9.24 9.00

8.01
8.59

9.46

8.39

คะแนนหมวด 1

 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

8.46 9.04
8.42

7.75 7.71

คะแนนหมวด 1

 LD1 LD2 LD3  LD4 LD5

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

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

2.2 ผลประเมินรายหมวดของจงัหวดัและสถาบันอดุมศกึษา พบว่า การพฒันาองค์การอยูใ่นระดบัดี  
สะท้อนถงึผลการด�าเนนิการท่ีมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง (ภาพท่ี 2-22) ท้ังนี ้เมือ่เปรยีบเทียบเป็นรายหมวดสามารถ
สะท้อนผลการด�าเนินการได้ ดังนี้

หมวด 1 การน�าองค์การ เป็น
หมวดท่ีจังหวัดสามารถด�าเนินการได้ดี และสถาบัน
อุดมศกึษาด�าเนนิการได้ในระดบัปานกลาง โดยผูบ้รหิาร
ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดทิศทางองค์การและ 
การสือ่สาร ถ่ายทอดทิศทางไปยังบุคลากรภายในได้อย่าง 
ท่ัวถึง มีการสร้างบรรยากาศและเป็นแบบท่ีดี (Role 
Model) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความผูกพัน

ภายในองค์การได้ในระดับท่ีดี ท้ังนี้ ประเด็นท่ีจังหวัด
ยังให้ความส�าคัญไม่เพียงพอ คือ ประเด็นการก�าหนด 
ตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญและระบบการติดตามประเมินผล  
เพื่อทบทวนผลการด�าเนินงาน ส่วนสถาบันอุดมศึกษา
ยังต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับประเด็นนโยบายการก�ากับ
องค์กรท่ีดี และประเด็นการจัดการผลกระทบทางลบ 
(ภาพที่ 2-23)

หมวด 2 การวางแผนเชิง 
ยุทธศาสตร์ เป็นหมวดที่ส่วนราชการระดับจังหวัด และ
สถาบันอุดมศกึษามีระดบัการบรหิารจดัการอยู่ในระดบั
ดี แต่ส่วนที่จังหวัดด�าเนินการได้ในระดับปานกลาง คือ
เรื่องการจัดท�าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
พบว่า แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ีมีทักษะ 
หรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก เป็นประเด็นที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถก�าหนดแผนและการด�าเนินการ
ได้อย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเพราะมีข้อจ�ากัดด้านบุคลากร
ท่ีมีการโยกย้ายบ่อย ส�าหรับส่วนท่ีสถาบันอุดมศึกษา
ด�าเนินการได้ในระดับปานกลาง คือ เรื่องการทบทวน
ผลการด�าเนนิการอย่างเป็นระบบเพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 2-24)
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาพที่ 2-24 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 2 ของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (7 แห�ง)

9.12 9.20

8.00
8.96 8.76 8.97

8.33

คะแนนหมวด 2

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

9.14
8.54 8.79 9.04

7.75

คะแนนหมวด 2

 SP1 SP2 SP3  SP4 SP5

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

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

SP1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ SP5 การทบทวนผลดำเนินการ
SP2 ปจจัยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
SP3 การสื่อสารยุทธศาสตรและการนำไปปฏิบัติ
SP4 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
 และการจัดสรรทรัพยากร

ภาพที่ 2-25 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 3 ของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (10 แห�ง)

9.11 8.83 9.18 9.21 8.86
8.28

9.47

คะแนนหมวด 3

 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7

10.00

9.00
8.00

7.00
6.00

5.00
4.00

3.00
2.00

1.00
0.00

9.20

7.85

9.43
8.70 8.73

คะแนนหมวด 3

 CSP1 CSP2 CSP3  CSP4 CSP5

10.00

9.00
8.00

7.00
6.00

5.00
4.00

3.00
2.00

1.00
0.00

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

CSP1 การรับฟงความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
CSP2 การจัดการขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น
CSP3 การสรางเครือขาย
CSP4 การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
CSP5 ระดับการมีสวนรวม

หมวด 3 การให้ความส�าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า จังหวัดและ
สถาบันอุดมศึกษา ให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเป็นอย่างดี โดยตระหนกัถงึการจ�าแนก 
กลุม่ผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี เพือ่การให้บรกิาร 
ได้อย่างครอบคลมุและตอบสนองความต้องการความคาดหวัง  
มีการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและการส่งเสริม 
การมส่ีวนร่วมของประชาชนได้เป็นอย่างด ีรวมท้ังมกีาร 
ทบทวนระบบการจดัการข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็น  

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ส�าหรับจังหวัด 
ส่วนใหญ่มีการส�ารวจความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังไม่ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม และสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังจะต้องให้
ความส�าคญักบัการน�าข้อมูลความต้องการและข้อมูลอืน่ ๆ   
ท่ีได้รบัจากผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมาใช้ในการ
วเิคราะห์และน�ามาสูก่ารจดัการข้อร้องเรยีน และการจดัท�า 
แผนปรบัปรงุอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจน นอกเหนอืจาก
การแก้ไขปัญหาเฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วข้อง (ภาพท่ี 2-25)
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ภาพที่ 2-26 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 4 ของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (9 แห�ง)

8.29 7.96

9.47 9.28

7.78
8.61

6.90

คะแนนหมวด 4

 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

8.44
9.00 8.94 8.92

9.58

คะแนนหมวด 4

 ITP1 ITP2 ITP3  ITP4 ITP5

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

IT1 ระบบฐานขอมูลตามยุทธศาสตร
IT2 ระบบฐานขอมูลสนับสนุนกบก.คุณคา (กรม) / ระบบฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาจ. (จังหวัด)
IT3 ระบบฐานขอมูลสนับสนุนกบก.สนับสนุน (กรม) / ระบบฐานขอมูล GPP (จังหวัด)
IT4 การเขาถึงขอมูลขาวสาร
IT5 ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System)
IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูล
IT7 แผนการจัดการความรู (KM)

ITP1 ระบบฐานขอมูลตามยุทธศาสตร
ITP2 การวัด วิเคราะหและทบทวนผลการดำเนินการ
ITP3 การปรับปรุงและถายทอด
ITP4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ITP5 การเขาถึงขอมูลขาวสาร

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ พบว่า เป็นหมวดท่ีจังหวัดและ
สถาบันอุดมศกึษาด�าเนนิการได้ดขีึน้เมือ่เปรยีบเทียบกบั
ปีก่อน สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา
เริ่มมีความเข้าใจถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศและการน�าไปใช้ เพื่อตอบสนองต่อ
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ แต่อย่างไร

กต็าม ยังมปีระเดน็ท่ีจงัหวัดต้องให้ความส�าคญัมากข้ึน  
คอื การจดัท�าระบบฐานข้อมลูท่ีช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ และทบทวนฐาน
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ี
สร้างคุณค่า การจัดท�าระบบการติดตามเฝ้าระวังและ
เตือนภัย และเรื่องการจัดการความรู้เพ่ือน�าไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น (ภาพที่ 2-26)

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล เป็นหมวดท่ีสถาบันอุดมศึกษาด�าเนินการได้ดี  
ส่วนจังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง และแนวโน้มการ
ด�าเนินการไม่ต่างจากปีท่ีผ่านมามากนัก โดยพบว่า 
จังหวัดยังมีโอกาสในการปรับปรุง คือ เรื่องแผนการ
สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
และแผนการสร้างความก้าวหน้า และเรื่องท่ีสถาบัน
อุดมศึกษาควรให้ความส�าคัญคือ การพัฒนาบุคลากร

และประเมินผล อย่างไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมากท่ีองค์การควรต้องส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ การ
สนบัสนนุความรูแ้ละทักษะต่าง ๆ  ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏบัิติ
งานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลการด�าเนินงานสามารถ
บรรลุยุทธศาสตร์หรือทิศทางขององค์การได้ดีย่ิงขึ้น 
รวมท้ังจะช่วยก่อให้เกดิภาพลกัษณ์ท่ีดต่ีอองค์การได้อีก
ทางหนึ่ง (ภาพที่ 2-27)
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ภาพที่ 2-27 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 5 ของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (7 แห�ง)

คะแนนหมวด 5

9.39
8.89

7.54

9.64

8.43

คะแนนหมวด 5

 HRP1 HRP2 HRP3  HRP4 HRP5

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

7.40

9.29

8.27 8.25
7.33

 HR1 HR2 HR3  HR4 HR5

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

HR1 แผนการสรางความผาสุข และความพึงพอใจของบุคลากร
HR2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
HR3 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
HR4 ระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรม
HR5 แผนการสรางความกาวหนา

HRP1 การสนับสนุนการสรางความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร
HRP2 การประเมินความผูกพันของบุคลากร
HRP3 การพัฒนาบุคลากรและประเมินผล
HRP4 การสรางความกาวหนา
HRP5 การเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงใหบุคลากร

ภาพที่ 2-28 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 6 ของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (9 แห�ง)

9.38
8.59 8.30

9.07
8.37 8.13

คะแนนหมวด 6

 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6

10.00

9.00
8.00

7.00
6.00

5.00
4.00

3.00
2.00

1.00
0.00

9.50

7.00

9.56 9.19

คะแนนหมวด 6

 PMP1 PMP2 PMP3  PMP4

10.00

9.00
8.00

7.00
6.00

5.00
4.00

3.00
2.00

1.00
0.00

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

PMP1 การออกแบบกระบวนการ
PMP2 การเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
PMP3 การกำหนดวิธีการนำกระบวนการไปปฏิบัติและบริหารจัดการกระบวนการ
PMP4 การปรับปรุงกระบวนการ

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 
เป็นหมวดท่ีส่วนราชการระดับจังหวัด และสถาบัน
อุดมศึกษา ด�าเนินการได้ในระดับดี ยกเว้นในเรื่อง
ของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน  
ซ่ึงสถาบันอุดมศกึษาควรให้ความส�าคญัในเรือ่งดงักล่าว  

อย่างไรก็ตามทุกส่วนราชการควรให้ความส�าคัญกับ
การจัดการกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็น
ส่วนส�าคัญที่สุดของการด�าเนินการ เพื่อส่งมอบบริการ 
สาธารณะที่มีคุณค่าให้กับประชาชนผู้รับบริการ (ภาพที่  
2-28)
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104 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2-29 แสดงคะแนนรายรหัสหมวด 7 ของจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (4 แห�ง)

7.88

5.40

8.70
9.37

7.92
8.52

คะแนนหมวด 7

 RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

8.75 8.60 8.70 8.87 8.98
9.48

8.23
9.04 8.98 8.63

คะแนนหมวด 7

 RMP1 RMP2 RMP3 RMP4 RMP5 RMP6 RMP7 RMP8 RMP9 RMP10

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

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

RMP1 ระดับความรูความเขาใจในทิศทางขององคกร
RMP2 ระดับความเช่ือมั�นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกร
RMP3 ระดับความสำเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมาย
 ตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณรายจายฯ
RMP4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
RMP5 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
RMP6 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู
RMP7 ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ
RMP8 รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีดสมรรถนะท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด
RMP9 ตัวช้ีวัดของประสิทธิภาพกระบวนการ
RMP10 รอยละเฉล่ียถวงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานงาน

หมวด 7 ผลลพัธ์การด�าเนนิการ  
จังหวัดมีผลความส�าเร็จของหมวด 6 อยู่ในระดับ
สูงสุด และมีผลส�าเร็จของหมวด 2 อยู่ในระดับต�่าสุด 
ส่วนสถาบันอุดมศึกษามีผลความส�าเร็จของหมวด 4  

อยู่ในระดับสูงสุด ในเรื่องการจัดการความรู้ ในขณะท่ี 
มีผลความส�าเร็จของหมวด 5 อยู ่ ในระดับต�่าสุด  
โดยเฉพาะในเรื่องความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ
องค์การ (ภาพที่ 2-29)

3. ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ 

3.1 จงัหวดัและสถาบันอดุมศกึษาเห็น
ว่าการด�าเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐมีประโยชน์และส่งผลให้เกิดความ
ย่ังยืนต่อคุณภาพในการปฏิบัติราชการในระยะยาว แต่
นโยบายและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกลางมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอน ท�าให้ผู้ปฏิบัติใน
ทุก ๆ  ระดบัเกดิความไม่มัน่ใจและลดความส�าคญัในการ
ด�าเนินการลง

3.2 จงัหวดัและสถาบันอุดมศกึษาต้องการ 
การสนบัสนนุด้านองค์ความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง พอเพยีงและ 
ท่ัวถงึ เช่น การบรหิารความเสีย่ง การส�ารวจความพึงพอใจ  
การจัดการความรู้ การถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล และการจัดการสารสนเทศ เป็นต้น

3.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือ
ทีมงานไม่เหมาะสมและมีการโยกย้ายเจ้าหน้าท่ีหรือ
เปลีย่นผูร้บัผดิชอบ รวมท้ังไม่มีระบบการถ่ายทอดหรอื
ถ่ายโอนงานท่ีดเีพียงพอ ท�าให้ต้องเริม่ต้นใหม่หรอืขาด
ความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน

3.4 จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา 
ยังมีปัญหาในการบูรณาการการท�างานกับหน่วยงาน
ภายนอกส่วนราชการและหน่วยงานภายในส่วนราชการ 
ซ่ึงรวมถงึการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบของแต่ละหมวดตามเกณฑ์ PMQA ส่งผลให้
เกดิการท�างานท่ีไม่สอดคล้องกนั ท�างานซ�า้ซ้อน และมี
การจัดท�าเอกสารที่ไม่จ�าเป็นเกิดขึ้นจ�านวนมาก
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4. ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ

4.1 ควรก�าหนดรูปแบบการสื่อสาร
ทิศทางขององค์การให้ครอบคลุม วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค์ หรือผลการด�าเนินงานท่ีคาดหวังของ
องค์การ ให้เพียงพอท่ีจะท�าให้ผู้รับสารมีการรับรู้และ
เข้าใจทิศทางองค์การไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้
ควรแสดงให้เห็นถึงการติดตามทบทวนว่าบุคลากรมี
ความผกูพนัหรอืแรงจงูใจ ท่ีจะส่งผลให้เกดิความร่วมมือ 
ในการผลกัดนัผลการปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีก�าหนด ตลอดจนควรมีการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการก�ากับดูแลองค์กรท่ีดี ท่ีสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และการคาดการณ ์
ผลกระทบเชิงลบ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาควรมี
การวเิคราะห์ผลกระทบเชิงลบท่ีจะเกดิข้ึนกบัสงัคมอย่าง
ครอบคลุม โดยอาจวิเคราะห์ Value Chain ของการ
ด�าเนนิการในแต่ละพนัธกจิ และน�ามาก�าหนดมาตรการ
ป้องกันและจัดการ

4.2 ควรให้ความส�าคญักบัการใช้ข้อมลู
สารสนเทศในการน�ามาใช้เพื่อประกอบการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ควรมีการทบทวนและคาดการณ์ผลการ
ด�าเนนิการตามกรอบเวลาของการวางแผนระยะสัน้และ
ระยะยาวให้ครอบคลมุพนัธกจิต่าง ๆ  ให้มากข้ึน รวมถงึ 
ควรมีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของคู ่เทียบมา
วิเคราะห์ให้มากข้ึนเพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์มี
ข้อมูลเปรยีบเทียบ ซ่ึงจะส่งผลให้การด�าเนนิการมีความ
ท้าทายมากขึ้น และควรแสดงข้อมูลท่ีชัดเจนในการ
คาดการณ์ผลการด�าเนินการระยะยาว เพื่อน�าไปสู่การ
ก�าหนดทิศทาง ปรับการวางแผนระยะยาวของสถาบัน
อุดมศึกษาและขับเคลื่อนการด�าเนินงานในอนาคต

4.3 ควรให ้ความส�าคัญกับข ้อมูล
สารสนเทศของการจัดการข้อร ้องเรียน และการ
ส�ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยใช้ข้อมูลเชิง
สงัเคราะห์ เพือ่วเิคราะห์ความต้องการท่ีแยกจ�าแนกตาม
ประเภทเรื่อง ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน

และข้อมูลแนวโน้ม เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
วางแผนและปรบัการบรกิารให้ทันต่อความต้องการและ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผู้บริหารควรให้ 
ความส�าคัญและติดตามเรื่องนี้อย่างสม�่าเสมอ ควรมี 
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในด้านอ่ืน ๆ  ท่ีครอบคลมุ 
ผลการด�าเนนิงานท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และพนัธกจิ 
ขององค์การท่ีได้ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ควรสะท้อนให้
เห็นถึงผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) จากการ 
ด�าเนนิการจัดการความรูข้องส่วนราชการอย่างเป็นรปูธรรม  
แทนการมุ่งเน้นการด�าเนินการในเชิงกระบวนการ

4.4 ควรมีการประเมินประสิทธิผล
การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ท่ัวถึง เพ่ือน�าผลท่ีได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ควรมีการ
จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการด�าเนินงานและ
กิจกรรมในการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ 
และความผูกพันท่ีแสดงความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และผลการส�ารวจท่ีได้ด�าเนินการไว้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือท�าให้ม่ันใจได้ว่าแผนงานท่ีก�าหนดไว้จะ
น�าไปสู่การสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ

4.5 ควรมี กา ร เ ก็ บและแสดงผล
สารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดของกระบวนการ เพื่อน�าผล
การด�าเนินการไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนท่ีน�าไปสู่
การเปลีย่นแปลง รวมท้ังมกีระบวนการในการแลกเปลีย่น
เรียนรู้การด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาต่อไป และ
ควรให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบตัิหรือ
ภาวะฉุกเฉิน โดยระบบการเตรยีมพร้อมต่อภยัพบัิตแิละ 
ภาวะฉุกเฉินค�านงึถงึการป้องกนั การจดัการความต่อเนือ่ง 
ของการด�าเนินการ และการฟื้นฟูสู่สภาพเดิม ท้ังนี้  
ควรด�าเนนิการเพ่ิมเตมิในเรือ่งการวางแผนเตรยีมความพร้อม 
ด้านสถานท่ี บุคลากร วสัดอุุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ภาพที่ 2-30 ร�อยละของประชาชน ข�าราชการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย จำแนกตามความพึงพอใจต�อการพัฒนาระบบราชการ
 และตามป�งบประมาณ

ป� 2553

ป� 2554

ป� 2555

 รวม ประชาชน ข�าราชการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
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2.2 ความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม

2.2.1 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ

จากการส�ารวจความพงึพอใจเกีย่วกบัการพฒันา 
ระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ใน 4 ประเดน็หลกั  
คอื การตอบสนองทันต่อการเปลีย่นแปลง การมส่ีวนร่วม 
ของภาคส่วนต่าง ๆ  การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์การ  
และการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล 
พบว่า ประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการในระดับสูง 
พอสมควร โดยมีคะแนนเฉลี่ยร ้อยละ 86.7 ท้ังนี้ 
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90.0  
รองลงมาได้แก่ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้าราชการ 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.3 และ 82.8 ตามล�าดับ

เมื่อเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาระบบราชการของกลุม่บุคคลดังกล่าวระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 พบว่า กลุ่มประชาชน
มคีวามพึงพอใจสงูข้ึนอย่างมาก โดยมีค่าคะแนนร้อยละ  
76.9 70.7 และ 90.0 ในปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2555 ตามล�าดับ

ส่วนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ
ใกลเ้คียงกับปีทีผ่่านมา โดยมีคะแนนรอ้ยละ 87.6 85.4 
และ 85.3 ในปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555  
ตามล�าดบั ในขณะท่ีกลุม่ข้าราชการมคีวามพึงพอใจลดลง 
เล็กน้อย โดยมีคะแนนร้อยละ 83.0 88.6 และ 82.8  
ในปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามล�าดบั  
(ภาพที่ 2-30)
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เม่ือพิจารณาถึงระดับคะแนนความพึงพอใจ  
จากคะแนนเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์การให ้คะแนน  
ซึ่งก�าหนดช่วง 4.21 - 5.00 เป็นคะแนนพอใจมากที่สุด  
ช่วง 3.41 - 4.20 เป็นคะแนนพอใจมาก ช่วง 2.61 - 3.40 
เป็นคะแนนพอใจปานกลาง ช่วง 1.81 -2.60 เป็นคะแนน
พอใจน้อย และช่วง 1.00 - 1.80 เป็นคะแนนพอใจ 
น้อยท่ีสุด โดยเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2555 กับ 
ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 พบว่า กลุ่มประชาชน 
มีคะแนนเฉลี่ยในระดับพอใจมาก ซ่ึงสูงข้ึนกว่า 2 ป ี
ท่ีผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 3.58  
ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 3.49 และ 3.29 ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และกลุ่มข้าราชการมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่าง

จากเดิม โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.54 3.54 และ 3.58 ในปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554  
และ พ.ศ. 2553 ตามล�าดับ ในขณะท่ีกลุ่มข้าราชการ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3.48 3.62 และ 3.48 ในปี  
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ตามล�าดับ 

2.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประชาชน 
ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อเสนอแนะ 
จากความคิดเห็น 500 คนขึ้นไปในแต่ละกลุ่ม ต้องการ
บริการท่ีรวดเร็ว ผู ้ให้บริการสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส  
ไม่เลอืกปฏบัิตแิละตรงต่อเวลา รวมท้ังยึดมัน่ในคณุธรรม  
จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่

2.3 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย

2.3.1 การยกระดับการให้บริการและการท�างานของส่วนราชการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง 
 และความต้องการของประชาชน

1) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

1. ส�านักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาศูนย์บริการร่วม (Service Link : SL) หรือ
เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter 
Service : GCS) ท่ีมีอยู่ 106 แห่ง (ตารางท่ี 2-10) 
โดยยังคงก�าหนดให้มีตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของ

การพัฒนาศูนย์บริการร่วม หรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน” ในกรอบการประเมินผลตามค�ารับรองการ 
ปฏบัิตริาชการ และมีการมอบรางวลัให้กบัศนูย์บรกิารร่วม  
และเคาน์เตอร์บรกิารประชาชนท่ีผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
ของ ก.พ.ร. 

ตารางที่ 2-10 ศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน

รายการ ศูนย์บริการร่วม  
(แห่ง)

เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน 
(แห่ง)

รวม (แห่ง)

จังหวัด 60 18 78

กระทรวง 27 1 28

รวม 87 19 106
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ภาพที่ 2-31 รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  
 (นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) มอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2555

2. ในปี พ.ศ. 2555 ก.พ.ร. ได้ปรับเกณฑ์ 
“รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” เป็น “รางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ” และมีการมอบรางวัลแบ่งเป็น  
6 ประเภทรางวลั4 ประกอบด้วย รางวลัเกยีรตยิศ รางวัล
การบริการภาครัฐยอดเยี่ยม รางวัลภาพรวมมาตรฐาน 
การบรกิารท่ีเป็นเลศิ รางวลับูรณาการการบรกิารท่ีเป็นเลศิ  

รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ และรางวัล 
ความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์ และส�านักงาน ก.พ.ร. 
จัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าท่ีและ 
หน่วยงานท่ีมีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการประชาชน (ภาพที่ 2-31)

3. จากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน ท�าให้มีส่วนราชการพัฒนางานบริการของ
ตนจนกระท่ังมีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บรกิารประชนชน เป็นท่ีประจกัษ์หลายหน่วยงาน เช่น 
กรมปศสุตัว์ กรมการขนส่งทางบก กรมท่ีดนิ กรมพฒันา 
ธรุกจิการค้า กรมสรรพากร กรมการกงสลุ กรมศลุกากร  
กรมสุขภาพจิต เป ็นต ้น และในป ี พ.ศ. 2555  

มีส่วนราชการท่ีเสนอผลงานขอรบัการประเมนิกระบวนงาน 
ท่ีได้พฒันาเพือ่รบัรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิท้ังหมด 
275 กระบวนงาน จาก 129 หน่วยงาน แยกเป็น 
ส่วนราชการในส่วนกลาง 45 หน่วยงาน จังหวัด 66 
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง และมีผลงานท่ีได้รับรางวัลรวม  
65 กระบวนงาน (ตารางที่ 2-11)

ตารางที่ 2-11 จ�านวนกระบวนงานบริการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  
  ประจ�าปี พ.ศ. 2555 แยกตามประเภทรางวัล

ส่วนราชการ รางวัล
เกียรติยศ

รางวัล
บริการ 
ภาครัฐ 

ยอดเยี่ยม

รางวัลภาพ
รวมมาตรฐาน

การบริการ 
ที่เป็นเลิศ

รางวัล 
บูรณาการ

การบริการที่
เป็นเลิศ

รางวัล
นวัตกรรม

การบริการที่
เป็นเลิศ

รางวัล 
ความเสยีสละ 

อย่างมี
อุดมการณ์

รวม

กรม 2 1 5 7 22 - 37

จังหวัด - - - 6 7 3 16

สถาบันอุดมศึกษา - - - 2 8 - 10

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

- - - 1 1 - 2

รวม 2 1 5 16 38 3 65

4 “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” ประจ�าปี พ.ศ. 2555  มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก�าหนดในการขอรับรางวัลแต่ละประเภท 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th  
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ย่ิงไปกว่านั้น จากการท่ีมีรางวัล “นวัตกรรม
การบริการท่ีเป็นเลิศ” ท�าให้มีบริการประชาชนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มากขึ้น เช่น e-Signature 
ของกรมปศุสัตว์ และกรมการค้าต่างประเทศ e-Excise  
ของกรมสรรพามิต e-Passport ของกรมการกงสุล 
e-Custom ของกรมศุลกากร e-Revenue ของ 

กรมสรรพากร e-Market ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
e-Exam ของกรมการขนส่งทางบก e-Starting  
Business ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น และ
บริการอ่ืน เช่น การบริการเชิงรุกท่ีเข้าถึงผู้รับบริการ
ในทุกพื้นท่ี การคิดค้นวิทยาการเพื่อการบริการทาง 
การแพทย์ และอื่น ๆ  อีกจ�านวนมาก

2) การยกระดบัการให้บรกิารประชาชนในราชการบรหิารส่วนภมิูภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในปี พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ 
ส่งเสริมให้จงัหวดัพฒันาศนูย์บรกิารร่วม เคาน์เตอร์บรกิาร 
ประชาชน และศูนย์บริการร่วมเคลื่อนท่ี โดยน�างาน
บริการของส่วนราชการในจังหวัดมารวมให้บริการใน
ลักษณะบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย 
ได้รับความสะดวกจากการขอรับบริการ และส่งเสริมให้
จังหวัดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ

ด้วยรูปแบบหรือวิธีการใหม่ ๆ  ท่ีหลากหลาย โดยให้
ค�านงึถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการและ
ข้ันตอนการให้บรกิาร คณุภาพของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บรกิาร 
คณุภาพของสิง่อ�านวยความสะดวก และคณุภาพการให้
บริการในภาพรวม ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของประชาชน โดยก�าหนดเป็นตัวช้ีวัด
ให้จังหวัดรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการต่อไป

3) การยกระดับคุณภาพการบริการสู่มาตรฐานระดับโลก 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติพัฒนา
บริการให้ดีย่ิง ๆ  ข้ึน แล้วเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards มาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2550 นับถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับรางวัล ดังนี้

• ปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (Finalist) สาขา Improving the  
delivery of services จากผลงาน “การให้บริการรักษาผู้ป่วย”

• ปี พ.ศ. 2552 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รบัรางวัลชนะเลศิ (Winner) สาขา Improving 
the delivery of services จากผลงาน “Improving Public Medical Care Service 
through Collaborative Networks”

• ปี พ.ศ. 2554 ส�านกังานสรรพากร ภาค 7 กรมสรรพากร ได้รบัรางวัลชนะเลศิ (1st Place Winner)  
สาขา Advancing knowledge management in government จากผลงาน 
“ส�านักงานบริการขวัญใจ” และ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (2nd 
Place Winner) สาขา Fostering participation in policy-making decisions 
through innovative mechanisms จากผลงาน “การบริหารจัดการชลประทาน
แบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น�้าของโครงการ
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี”

• ปี พ.ศ. 2555 กรมชลประทาน ได้รบัรางวัลชนะเลศิ (1st Place Winner) ประเภทรางวัล Fostering  
participation in policy-making decisions through innovative mechanisms  
ในงานบรกิารโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ และโรงพยาบาลราชวถิี  
ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิ (2nd Place Winner) ประเภทรางวัล Advancing knowledge  
management in government
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สรุปการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards และผลการตัดสิน  
เป็นดังตารางที่ 2-12

ตารางที่ 2-12 ผลรางวัล United Nations Public Service Awards ของหน่วยงานภาครัฐไทย

จ�านวนส่วนราชการ

ปี รอบแรก รอบสอง รอบสาม ได้รับรางวัล

2550 7 3 - -

2551 15 6 4 1*

2552 21 9 6 1**

2553 15 6 - -

2554 21 18 11 2***

2555 19 10 3 2****

 * รพ.ยโสธร ได้รับรางวัล Finalist สาขา Improving the delivery of services
 ** รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Winner สาขา Improving the delivery of services
 *** 1. กรมสรรพากร ได้รับรางวัล 1st Place Winner  สาขา Advancing knowledge management in  government 
 2. กรมชลประทาน ได้รับรางวัล 2nd Place Winner สาขา Fostering participation in policy-making decisions 
  through innovative mechanisms
 **** 1. กรมชลประทาน ได้รับรางวัล 1st Place Winner สาขา Fostering participation in policy-making decisions   
  through innovative mechanisms
 2. รพ.ราชวิถี ได้รับรางวัล 2nd Place Winner สาขา Advancing knowledge management in government

2.3.2 การปรับรูปแบบการท�างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและ 
 สร้างเครือข่าย รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

1) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการจัดบริการสาธารณะและการเปิดให้องค์กรใน 
ภาคส่วนอื่นเสนอตัวเข้ามาให้บริการของรัฐ

1. ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือ
ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ
การจดัระบบความสมัพันธ์ระหว่างระบบบรหิารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน
เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อพัฒนากรอบ
แนวทางและเครือ่งมือทางเทคนคิในการให้ภาคส่วนอ่ืน
มส่ีวนร่วมในการให้บรกิารสาธารณะ โดยน�าแบบอย่างท่ี
ด�าเนนิการในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ

ฟินแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย มาเป็นแนวทาง
และเครื่องมือทางเทคนิค และประยุกต์ให้เหมาะสม
กับสภาพของประเทศไทย ได้แก่ การเปิดให้หน่วยงาน
หรือองค์กรในภาคส่วนอื่นสามารถเสนอตัวเข้ามารับ
จัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ (Contestability) โดย
การเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขัน (Contest) ในงานการให้
บริการสาธารณะ ซึ่งจะพิจารณาถึงขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (Ability to Contest) ประโยชน์ส�าคัญที่จะ
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ได้รบั คอื การปรบัปรงุคณุภาพและมาตรฐานการบรกิาร 
ควบคูไ่ปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ
ด�าเนนิงาน โดยสะท้อนถงึการมรีะเบียบวินยัทางการเงนิ
การคลังของภาครัฐ และการปรับบทบาทขององค์กร
ภาครัฐจากการเป็นผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียว มาเป็น
ทั้งผู้ให้บริการ (ในส่วนภารกิจหลักกับประชาชน ชุมชน 
และสังคม) และผู้ซ้ือบริการ (ในส่วนภารกิจสนับสนุน) 
และเป็นการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
(ผู้ใช้บริการ) ชุมชนและสังคม

2. รูปแบบการเปิดให้หน่วยงานอ่ืนเสนอ 
ตวัเข้ามาจดับรกิารสาธารณะแทนภาครฐั (Contestability)  
ท่ีได้จากการศึกษา มี 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) การให ้
สมัปทานแก่ภาคเอกชนหรอืภาคส่วนอืน่ (Concession) 
(2) การซ้ือบริการจากภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืน  
ให้เข้ามาด�าเนนิการแทนภาครฐัในรปูแบบ Outsourcing  
(3) การซ้ือบริการจากภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืน ให้
เข้ามาด�าเนินการแทนภาครัฐในรูปแบบ Contract Out  
(4) การซ้ือบริการงานฝึกอบรม และได้น�ารูปแบบไป
ทดสอบกับโรงพยาบาล เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสนใจ ความเป็นไปได้ และประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
เมื่อน�าหลักการ Contestability ไปประยุกต์ใช้ โดยการ 
ทดสอบดังกล่าวมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1  
การวิเคราะห์ผลประโยชน์สาธารณะ ข้ันตอนท่ี 2  
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจโดยมุ่งเน้น Value for Money -  
Whole Life Cycle Approach ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ 
รปูแบบ (Model) การให้ภาคส่วนอ่ืนมส่ีวนร่วม ตลอดจน 
แนวทางการกระจายและบริหารความเสี่ยง (Risk  
Assignment and Management) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง 
ท่ีเกีย่วข้องกบัระดบัคณุภาพการบรกิาร และผลตอบแทน 
ต่อภาคประชาชน และข้ันตอนท่ี 4 แนวทางการตดิตาม
ประเมนิผลเพือ่รกัษาประโยชน์และเจตนารมณ์ของสญัญา

3. ผลการทดสอบพบว่า มีความเป็นได้ใน
การที่จะน�าหลักการ Contestability 4 ขั้นตอนหลักมา
ประยุกต์ใช้กับการจัดหาอาคารรักษาพยาบาลในกรณ ี

ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และส�าหรบั
โรงพยาบาลอ่างทอง พบว่า สามารถปรับใช้ได้กับการ
จัดหาสถานท่ีในการบริหารพัสดุคงคลัง ท่ีเกี่ยวกับ 4 
ด้านหลักคือ ยาและเวชภัณฑ์ เสื้อผ้าผู้ป่วย อาหาร
และเครื่องดื่มส�าหรับผู ้ป่วยใน อุปกรณ์และช้ินส่วน 
ในการบรกิาร อย่างไรกต็าม เม่ือเปรยีบเทียบด้านค่าใช้จ่าย 
ตลอดวงจรชีวิตของท้ังสองกรณศีกึษา พบว่า การให้ภาค 
เอกชนหรือภาคส่วนอื่นเข้ามาจัดหาอาคารแทนภาครัฐ 
จะมีค่าใช้จ่ายสงูกว่าภาครฐัด�าเนนิการเอง แต่ประโยชน์
ที่ภาครัฐจะได้รับนั้น คือ สามารถจัดหาอาคาร หรือได้
รบับรกิารในทันที โดยไม่ต้องรองบประมาณจากรฐับาล

2) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ
ความร่วมมือการท�างานในลักษณะเครือข่าย

1. ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ศกึษาวจิยัเกีย่วกบั 
รปูแบบและวิธกีารส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน 
ในการจัดท�าบริการสาธารณะ โดยค�านึงถึงการจ�าแนก
ประเภทภารกจิของภาครฐั ระบบการจดับรกิารสาธารณะ 
ของประเทศ บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมใน 
การจดัท�าบรกิารสาธารณะ รปูแบบและการบรกิารสาธารณะ 
ในประเทศ และรูปแบบการมีส่วนร่วมการจัดท�าบริการ
สาธารณะของภาคประชาสังคมจากหน่วยงานภาครัฐ
ในและต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบและ 
วิธกีารท่ีมคีวามเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขับเคลือ่น 
สู่การปฏิบัติ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการร่วมกันจัดท�า
ภารกิจภายใต้เป้าหมายท่ีภาคีหุ้นส่วนก�าหนดร่วมกัน
โดยอาศัยเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐเจ้าของ
ภารกิจ (Grant) รูปแบบการท�าสัญญาเป็นภาคีหุ้นส่วน  
โดยหน่วยงานภาครัฐจัดสรรเงินส�าหรับจัดบริการ 
สาธารณะภายใต้ขอบเขตภารกิจ กรอบระยะเวลา
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Performance - Based  
Contracting) และรูปแบบการเปิดให้องค์กรภาค 
ประชาสังคมเข้ามาเป็นภาคีหุ ้นส่วนจัดท�าบริการ
สาธารณะร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัเพ่ือขับเคลือ่นภารกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว (Commissioning)
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2. ปัจจัยเกื้อหนุนความส�าเร็จในการ 
ส่งเสรมิบทบาทขององค์กรภาคประชาสงัคมในการจดัท�า 
บริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ย่ิงข้ึน ควรพิจารณาและให้ความส�าคัญในเรื่องต่อไปนี้  
1) นโยบาย 2) โครงสร้างสถาบัน 3) กฎหมายและระเบียบ  
4) กระบวนการงบประมาณ 5) การบรหิาร และ 6) วิชาการ  
ท้ังนี ้การผลกัดนับทบาทภาคประชาสงัคมในการจดับรกิาร 
สาธารณะร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัหรอืด�าเนนิการแทน
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม จะต้อง 
ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจนและสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเพ่ือสร้างพลังร่วมในการน�าแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นในการจัดบริการสาธารณะ

3. จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบรหิารราชการ ท�าให้เกดินวัตกรรมการ
บริหารราชการของหน่วยงานภาครฐั ท่ีเป็นความส�าเรจ็ 

ท่ีเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคประชาชน จนได้รับ รางวัล United Nations 
Public Service Awards 2012 “รางวัลชนะเลิศ”  
(1st Place Winner) ประเภทรางวัล Fostering  
participation in policy-making decisions through 
innovative mechanisms จากผลงาน “การป้องกัน
และบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ โครงการส่งน�้าและ
บ�ารุงรักษาแม่น�้ายม จังหวัดแพร่” ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
บริหารจัดการน�้าเชิงพื้นท่ีแบบมีส่วนร่วม ท่ีบูรณาการ
การท�างานในพ้ืนท่ีของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
และน�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) รวมท้ังระบบ
ฐานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ข้อมูลการ
เพาะปลูก และข้อมูลการส่งน�้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นท่ี  
สรุปผลได้ ดังนี้

บอกกล่าวเล่าขาน “รางวัลชนะเลิศ” (1st Place Winner):  

“โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม”

ก้าวผ่านแล้งด้วยนวัตกรรม การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ

การจ่ายน�า้มีความเป็นธรรม เกษตรกรได้รบัน�า้
ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม และนวัตกรรมการบริหาร
จดัการน�า้ท่ีได้ คอื การจดัการ 4 ประการ คอื การจดัการ
น�้าแบบโซนนิ่ง การจัดการน�้าแบบมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน การจัดการความรู้และจัดท�าฐานข้อมูล และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น 
ด้านภาครัฐ หน่วยงานมีการบูรณาการ 

การท�างานร่วมกัน สามารถบริหารจัดการน�้าในพ้ืนท่ี
และการก�าหนดพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีความเสี่ยงภัยแล้ง 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ี
การส่งน�า้ครอบคลมุพืน้ท่ี 92,037 ไร่ ส่งผลให้เกดิความ 

เชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากเกษตรกร ลดความ 
ขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน  
และลดความสญูเสยีอนัเนือ่งมาจากความขดัแย้งในพืน้ท่ี  
โดยกรมชลประทานใช้อัตราก�าลงัเท่าเดมิ และประหยัด
งบประมาณได้ปีละ 19 ล้านบาท

ด้านภาคเกษตร เกษตรกรมส่ีวนร่วมในการ
ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการบรหิารจดัการน�า้  
มีการแบ่งปันและจัดท�าข้อตกลงในการใช้น�้าร่วมกัน  
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้มากขึ้น  
มีรายได้เฉลี่ยจากการขายพืชผลเพ่ิมข้ึน 4,792.61  
บาท/ไร่ ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรใน
แต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงเกษตรกรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ในการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ
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เกษตรกรร่วมแรงร่วมใจในการปิดกั้นแม่น�้ายม เพื่อสร้างน�้าต้นทุน

การบูรณาการหน่วยงานเคร่ืองสูบน�้าชลประทานน�้ามันของจังหวัดแพร่ เกษตรกรออกแรงติดตั้งท่อ

ด้านเศรษฐกิจ สามารถลดความเสียหาย
ของพืชผลจากภัยแล้งได้ประมาณ 55,200 ไร่ คิดเป็น 
59.98% ของพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี พ.ศ. 2553 - 
พ.ศ. 2554 ท�าให้จงัหวดัสามารถประหยัดงบประมาณใน

การจ่ายเงนิชดเชยความเสยีหายท่ีเกดิจากภยัแล้งให้กบั
เกษตรกรได้ปีละกว่า 60 ล้านบาท และท�าให้พื้นที่เพาะ
ปลูกพืชฤดูแล้งได้รับน�้าอย่างทั่วถึง

3) การสร้างความเข้มแขง็ในการบรหิารพืน้ท่ี

1. ภายใต้การด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.น.จ.) ท่ีได้กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั และค�าของบประมาณ 
ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ท�าให้จังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
ให ้ด�าเนินโครงการตามยุทธศาสตร ์ ท่ีส�าคัญของ 
กลุม่จงัหวดัตามแผนปฏบัิตริาชการประจ�าปีของจงัหวดั /  
กลุ่มจังหวัด (ภาพท่ี 2-32) จ�านวน 3,224 โครงการ  
รวมงบประมาณท้ังสิน้ 26,038,790,598 บาท โดยจ�าแนก 
เป็นงบประมาณจงัหวดั รวม 2,916 โครงการ งบประมาณ  

18,860,973,804 บาท และงบประมาณกลุ่มจังหวัด 
รวม 308 โครงการ งบประมาณ 7,177,816,794 บาท

2. จดัให้มกีารประชุมชีแ้จงผ่านระบบวดีทัิศน์ 
ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย และประชุมเชิงปฏบัิตกิาร 
การบูรณาการแผนงานและโครงการตามแผนปฏบัิตริาชการ 
ประจ�าปีของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ที่มุ่งเน้นใน 4 เรื่อง คือ น�้า ถนน การเกษตร 
และการท่องเท่ียว ระหว่างจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด 
ส่วนราชการ และทีมบูรณาการกลาง (ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ส�านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และ ส�านักงาน 
ก.พ.ร.) เพ่ือให้แผนงานและโครงการของจังหวัดและ
กลุ ่มจังหวัดและส่วนราชการมีความสอดคล้องและ 
เช่ือมโยงกัน ลดความซ�้าซ้อน เกิดการบูรณาการ 
ในการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

ท้ังนี้ เมื่อจ�าแนกลักษณะโครงการท่ีเห็น
ชอบเป็นค�าของบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดย 
เปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐบาล พบว่า ในโครงการ
ท่ีได ้รับงบประมาณสูงสุด ได ้แก ่ ด ้านเศรษฐกิจ  
(ร้อยละ 79) ด้านสังคม (ร้อยละ 17) และด้านอ่ืน ๆ   
(ร้อยละ 4) ตามล�าดับ 

3. การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560) ยังคงเป็น
ไปตามแนวทางเดมิท่ี ก.น.จ. ก�าหนด แต่ให้ความส�าคญั
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งเน้นการท�างาน
แบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน และแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
มีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา 
ความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดต่าง ๆ  ในกลุ่ม
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง และการเช่ือมโยงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติโดยผ่านการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าป ี
ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวัด ยกเว้นการก�าหนดให้จงัหวดั   
และกลุ่มจังหวัดมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผน
พัฒนากลุ่มจังหวัด โดยจัดท�าแผนพัฒนาในลักษณะ 
แผนต่อเนื่อง (Rolling Plan) ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี  
ซ่ึงจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อ 
สถานการณ์ทุกปี อันจะช่วยท�าให้การด�าเนินงานของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการคาดการณ์สถานการณ์
และมองเชิงรุกไปข้างหน้า รวมท้ังมีการยืดหยุ่นต่อ 
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

4. ด�าเนินโครงการหลักสูตรการบริหารกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(บบพ.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดท�าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศในภาพรวมและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีกลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนบน 2 เป็นกลุ่มจังหวัดต้นแบบ ซ่ึงมี 
ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 64 คน ประกอบด้วย  
ผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัท�าแผนพฒันาจงัหวัด 
และกลุ่มจังหวัด และบุคลากรของทีมบูรณาการกลาง  
ผ่านกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การ
สร้างเสริมองค์ความรู้ 2) การลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาดูงาน 
ตัวอย่างท่ีดี ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 3) การประชุม 
เชิงปฏบัิตกิาร ครัง้ท่ี 1-2 ณ จงัหวัดลพบุร ี4) การศกึษา 
ดูงาน ณ ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีและ 5) การน�าเสนอ
ต่อรองนายกรฐัมนตรท่ีีก�ากบัดแูล (นายชุมพล ศลิปอาชา  
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา) เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2555  
ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรีฯ เห็นว่าโครงการนี้โดยเฉพาะ 
เรื่องท่องเท่ียวท่ีมีการน�าแผนพัฒนาการท่องเท่ียว
มาบูรณาการและเช่ือมโยงกัน จึงควรขยายแนวทาง
การด�าเนินงานหลักสูตรนี้สู่กลุ่มจังหวัดอื่น ๆ  เพื่อผล
ส�าเรจ็ในทุกยุทธศาสตร์และจะน�าไปสูก่ารพัฒนาท่ีย่ังยืน 
สืบไปได้
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ภาพที่ 2-32 ยุทธศาสตร�สำคัญของกลุ�มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด 
 และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2556
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• เกษตรแปรรูป (3.3.1)
• ท�องเที่ยววัฒนธรรม (3.3.3)

• เกษตรแปรรูป (3.3.1)
• ท�องเที่ยวเช�งอนุรักษ� (3.3.3)

• เกษตรแปรรูป (3.3.1)
• ท�องเที่ยวเช�งนิเวศ (3.3.3)

• เกษตรอุตสาหกรรม (3.3.1)
• ท�องเที่ยวเช�งอนุรักษ� (3.3.3)

• เกษตรปลอดภัย (3.3.1)
• ท�องเที่ยว (3.3.3)
• อุตสาหกรรม (3.3.2)
• โลจ�สติกส� (3.4)

• เกษตรปลอดภัย (3.3.1)
• ท�องเที่ยวประวัติศาสตร� (3.3.3)
• โลจ�สติกส� (3.4)

• เกษตรแปรรูป (3.3.1)
• ท�องเที่ยวเช�งนิเวศ (3.3.3)

• เกษตรข�าวหอมมะลิ+โค (3.3.1)
• ท�องเที่ยวเช�งอนุรักษ� (3.3.3)

• เกษตรข�าวหอมมะลิ (3.3.1)
• อุตสาหกรรมแปรรูปสินค�า (3.3.2)
• เกษตรและพลังงานทดแทน (3.3.2)

• เกษตรข�าวหอมมะลิ (3.3.1)
• ท�องเที่ยว (3.3.3)

• เกษตรแปรรูป (3.3.1)
• ท�องเที่ยวเช�งอนุรักษ� (3.3.3)
• อุตสาหกรรมชุมชน (3.3.2)

• เกษตรยางพารา+ปาล�ม (3.3.1)
• ท�องเที่ยวทางทะเลและชายฝ��ง (3.3.3)
• โลจ�สติกส� (3.4)

• เกษตรข�าวหอมมะลิ+มันสำปะหลัง (3.3.1)
• ท�องเที่ยว (3.3.3)
• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�ไหมไทย (3.3.2)

• เกษตร ผลไม�เมืองร�อน (3.3.1)
• ท�องเที่ยว (3.3.3)

• เกษตร - ยางพารา (3.3.1)

• ท�องเที่ยวทางทะเล (3.3.3)

• ท�องเที่ยว (3.3.3)
• โลจ�สติกส� (3.4)
• เกษตรข�าว+อ�อย+มัน (3.3.1)

• ท�องเท่ียวเช�งนิเวศประวัติศาสตร� (3.3.3)
• โลจ�สติกส� (3.4)

ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัด ป� 56 ที่ อ.ก.น.จ. ได�มีมติเห็นชอบ เมื่อ 25 ม.ค. 55

 ด�านเกษตร

 ด�านท�องเที่ยว

 ด�านอุตสาหกรรม

 ตัวเลขในวงเล็บคือ นโยบายรัฐบาลรายข�อ
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4) การปรับปรุงระบบการประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการ 
การท�างานระหว่างกระทรวง

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงกรอบการจัดท�าค�ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการ ท่ีต้องร่วมด�าเนินการหลายกระทรวงจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยให้มีการวัด “ระดับ 
ความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการด�าเนนิการตามแผนปฏบัิติราชการของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั 
ระหว่างกระทรวง” (น�้าหนักร้อยละ 10) เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง และได้ผลักดันให้เกิดตัวช้ีวัดดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง จนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดตัวช้ีวัดและประเมินผลส�าเร็จร่วมกันใน  
9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความมั่นคงชายแดนใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สิ่งแวดล้อม (คุณภาพน�้า)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศและหมอกควัน)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้าวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พลังงานผสม (เอทานอล)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เอดส์ (การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี)
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ 

(Doing Business) 

โดยให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรับไปด�าเนินการตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.3 การมุ่งสู ่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อม และความสามารถ 
 ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  

1) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการ

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

1.1 จากมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันท่ี 
7 กันยายน 2553 ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ประสานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน การขอขยายหน่วยงานหรือจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่ รวมทั้งการจัดตั้งองค์การมหาชนของรัฐ ซึ่งจะได้
พิจารณาในภาพรวม และ ก.พ.ร. ได้ก�าหนดแนวทาง
การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ. 
2554 - พ.ศ. 2556) ซ่ึงครอบคลุมประเด็นส�าคัญ 4 
ประการ ประกอบด้วย การปรับบทบาทภารกิจ การจัด

โครงสร้างส่วนราชการ การจัดระบบและกระบวนการ
ท�างาน และการจัดกรอบอัตราก�าลัง และได้แจ้งให้
ทุกกระทรวง (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม) จัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานส่งให้ส�านกังาน ก.พ.ร. 
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยมีการขยาย
ระยะเวลาให้มีการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วย
งานได้ถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 และกรณมีีนโยบาย
ใหม่จากรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ทบทวนแผนได้
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1.2 ก.พ.ร. ได้พิจารณากลั่นกรองและ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน รวม 
10 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพลงังาน กระทรวงพาณชิย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย (ยกเว้น ส�านักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ และกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) ส่วนราชการในสังกัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี จ�านวน 2 ส่วนราชการ ได้แก่ ส�านัก
งบประมาณ และส�านักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการ
ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง จ�านวน 2 ส่วนราชการ 
(ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) สรุปได้ว่า จาก
ค�าขอปรับปรุง (เปลี่ยนชื่อ จัดตั้งใหม่ ขยายหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางในภูมิภาค - จังหวัด และยุบเลิก) ที่ขอมา 
466 หน่วยงาน ก.พ.ร. ได้มีอนุมัติให้ปรับปรุง จ�านวน 
191 หน่วยงาน และไม่อนุมัติ จ�านวน 275 หน่วยงาน 
และส�าหรับกระทรวงและกรมท่ีต้องมีการแบ่งภารกิจ 
(Mission) ระหว่างกระทรวงและกรม ให้รอไว้พิจารณา
ในภาพรวมก่อน เพื่อไม่ให้มีการท�างานซ�้าซ้อน

2. ก.พ.ร. ได้วางแนวทางการจัดระเบียบ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไข 
ประกอบด้วย แนวทางการทบทวนบทบาทภารกิจของ
ส่วนราชการ หลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์
โครงสร้างส่วนราชการ แนวทางการเรยีกช่ือส่วนราชการ 
(ระดับกรม และระดับต�่ากว่ากรม) แนวทางการจัด 
ส่วนราชการในส�านกังานปลดักระทรวง แนวทางการจดั
ส่วนราชการเพ่ือปฏบัิตงิานสนบัสนนุของกรม แนวทาง
การเรยีกช่ือส่วนราชการในส�านกังานปลดักระทรวงและ
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในกรม 

3. การให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น  
รบังานด้านการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพมาตรฐานของ 
ส่วนราชการไปด�าเนนิการ เพ่ืออนวัุติตามมตคิณะรฐัมนตรี  
เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553 ท่ีมีมติให้ส�านักงาน 
ก.พ.ร. ร่วมกบัส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการศกึษา 
เพ่ือปรบัปรงุการบรหิารจดัการระบบการมาตรฐานของไทย 
ให้มคีวามเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกนั  
และพิจารณาการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรบัรอง 
คณุภาพมาตรฐานของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้ภาคเอกชน 
หรือภาคส่วนอื่นรับไปด�าเนินการแทน ในระยะแรก 
จ�านวน 37 งาน ใน 18 ส่วนราชการ 

2) การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน
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1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลไกการบริหารองค์การมหาชน เพื่อให้องค์การ
มหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 มีแนวทาง
ในการปฏิ บั ติงานตาม
ค�ารับรองการปฏิบัติงาน
ตามกรอบการประเมิน
ผลท่ีคณะรัฐมนตรีเห็น
ชอบ เพื่อพิสูจน์ความ
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล โดยซักซ้อม
ความ เข ้ า ใ จ เกี่ ย วกั บ
องค์การมหาชน ในประเด็นการก�ากับดูแลองค์การ
มหาชน ความสัมพันธ์กับกระทรวง การแต่งตั้งและการ
เข้าประชุมของกรรมการโดยต�าแหน่ง และการขอจัด
ต้ังองค์การมหาชน โดยจัดท�าคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2. การเผยแพร่องค์การมหาชนสูส่าธารณะ

2.1 จัดท�าหนังสือหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีมิใช่ส่วนราชการ : องค์การมหาชนและหน่วยบริการ 
รปูแบบพเิศษ โดยรวบรวม 
แนวคดิ หลกัการ มตคิณะ 
รัฐมนตร ีและกฎหมายส�าคญั  
ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ
มหาชนและหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์แก่นักพัฒนา 
ระบบราชการ ข้าราชการ  
เจ้าหน้าท่ีของรฐัและผูส้นใจ 
เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐท้ังสองรูปแบบ รวมท้ังเป็น 
การเผยแพร่ให้กับองค์การมหาชน และบุคคลที่สนใจ 

2.2 ปรบัปรงุข้อมูลในเว็บไซต์องค์การ
มหาชนให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ โดยใน
เว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนา ได้แก่ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ
มหาชน หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หน่วยงานของรัฐ
รปูแบบอืน่ มตคิณะรฐัมนตร ีหนงัสอืเวียน ข้อมลูส�าคญั 
และการตอบข้อหารอื ท้ังนี ้เพ่ือเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบั
องค์การมหาชนและหน่วยงานของรฐัรปูแบบใหม่ให้กบั
ผู้ที่สนใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงาน
พัฒนาองค์การมหาชนและหน่วยงานรปูแบบอืน่ของรฐั 
ท่ีผ่านมา ให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมท้ังให้เกิด 
ความรูค้วามเข้าใจในหลกัการและแนวคดิของการจดัตัง้
หน่วยงานรูปแบบใหม่ของรัฐมากขึ้น

3) บุคลากรภาครัฐมีความพร้อม สามารถ
เรียนรู้ ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ 

1. การสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที 

1) ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้จดัการสมัมนา  
เวทีปัญญา สมัมนาวาที มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร โดยเน้น
กระบวนการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ หรอืกรณศีกึษา 
ในรูปแบบต่าง ๆ  ท้ังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
การประชมุช้ีแจง และสมัมนาทางวชิาการ เพือ่ประโยชน์ 
ในการพฒันาระบบราชการของส่วนราชการ อันจะพฒันา 
ไปสูก่ารเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูไ้ด้ในอนาคต โดยน�า 
ประเดน็ส�าคญัท่ีเป็นประโยชน์มาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เช่น 
การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
คณุภาพการให้บรกิารประชาชนในส่วนของการลดข้ันตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในระบบราชการ 
การปรบัปรงุกระบวนการท�างาน การให้บรกิารประชาชน 
การจัดการความรู้ในจังหวัด การประเมินเพื่อจัดระดับ
การก�ากบัดูแลองค์การภาครฐัตามหลกัธรรมาภบิาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การจัดท�าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีของจงัหวัดและกลุม่จังหวัด การบรหิาร
จัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต...ราชการไทย 
จะรบัมืออย่างไร และถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่าง
สมดุล : United Nations Public Service Awards
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

2) จัดเวทีปัญญา สัมมนาวาที รวม 
4 ครั้ง ในหัวข้อแนวทางการจัดท�าโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด  
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม : กรณีตัวอย่าง
เครือซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group: SCG)  
การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA และ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต การสัมมนา
เวทีปัญญา สัมมนาวาที 4 ครั้งดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม
สมัมนาจากส่วนราชการและจงัหวดั รวมท้ังสิน้ประมาณ  
1,060 คน จากการประเมินผู้เข้าร่วมสัมมนาพบว่า  
มีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาโดยเฉลี่ยร้อยละ 75 
โดยให้ข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความส�าคญักบัวัฒนธรรม
องค์กรในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และใน
การจัดเวทีสัมมนาแต่ละครั้งควรเพ่ิมเวลาให้มากกว่านี ้ 
รวมท้ังให้น�าความส�าเร็จของหน่วยงานราชการมา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ชุมชน 
นกัปฏบัิติ เพือ่พฒันาส่วนราชการและจงัหวัดสูอ่งค์การ
แห่งการเรียนรู้ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�านวน  
10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนกลาง 23 กรม และ 
ส่วนภูมิภาค 70 จังหวัด รวมท้ังสิ้น 295 คน และ 
จากการประเมิน พบว่า ผู ้ เข ้าร ่วมแลกเปลี่ยนมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาโดยเฉลี่ยร้อยละ 80 
ท้ังนี้ การสัมมนาดังกล่าวสามารถรับชมผ่านทาง
เว็บไซต์ของส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ที่ www.opdc.go.th 

2. การส ่ ง เสริมการ เรี ยนรู ้ ผ ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

1) ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�าสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชุด “เข้าใจ 
เข้าถงึ พฒันา : พระราชด�ารสิูค่วามส�าเรจ็ในการบรหิาร
จัดการ” เป็นสื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการน้อมน�า 
พระราชด�ารไิปสูก่ารปฏบัิตจิรงิ และได้น้อมถวายสือ่ดงักล่าว 
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พร้อมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ชดุ “9 แผ่นดนิของการปฏริปูระบบ
ราชการ” ท่ีมีเนือ้หาเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิส�าคญัของ 
พระมหากษัตรย์ิไทยในมหาจกัรบีรมราชวงศ์ท้ัง 9 รชักาล  

ในด้านการปฏริปูระบบราชการและพระอจัฉรยิภาพในการ 
บรหิารจดัการ พร้อมท้ังจดัส่งซีดชุีดดงักล่าวเผยแพร่ไปยัง 
ทุกส่วนราชการ รฐัวิสาหกจิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
และองค์การมหาชน ท้ังนี ้ได้มีการเผยแพร่ผ่านสือ่มวลชน  
เช่น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (Thai PBS) และสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (สทท. 11) กรมประชาสัมพันธ์

2) จดัการเรยีนการสอนสือ่ชุดดงักล่าว 
ในระบบของ www.opdcacademy.com และจดัการเรยีน 
การสอนหลักสูตรเฉพาะทางผ่านระบบ Learning  
Management System (LMS) โดยให้บริการฟร ี
ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้
กับผู้ส�าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรหลัก อีก 3 หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร mini MBA หลักสูตร mini MPM  
และหลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส ่วนร ่วม 
นอกจากหลักสูตรท่ีมีใบประกาศนียบัตรดังกล่าวแล้ว 
ยังมีหลักสูตรพิเศษ (Special course) ชุดวิชาเครื่อง
มือในการบริหารงานสู่องค์การท่ีมีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) การจัดการความรู ้ 
(Knowledge Management) การวัดผลแบบและตวัช้ีวัด 
ท่ีส�าคัญ (Balance Scorecard & Key Performance 
Indicators) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change  
Management) การก�าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล  
(Individual Scorecard) การตลาดส�าหรับภาครัฐ 
(Marketing in Public Sector) การบริหารงานภาครัฐ
ในรูปแบบเครือข่าย (Governing by Network) และ
หลักสูตรความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) นอกจากนี้ได้สรรหาองค์ความรู้
เปิดให้บรกิารฟรทีาง www.opdcacademy.com อกีด้วย

3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ 
ในการพัฒนาองค์การ เช่น กระแสข่าวความเคลือ่นไหว
จากท่ัวโลก ข่าวและวดีทัิศน์ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ได้มีการจัดท�า Web link ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ี
ทันสมัย ซ่ึงประกอบด้วยองค์ความรู้ท่ีน�ามาสรุปสาระ
ประเด็นส�าคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์การและตัวผู้เข้าเรียนไปพร้อม ๆ  กัน อกีทัง้ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี ้ 
เป็นบริการหนึ่งซ่ึงส�านักงาน ก.พ.ร. จัดให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย อีกท้ังผู้ส�าเร็จการศึกษา ยังสามารถน�าใบ
ประกาศนียบัตรในหลักสูตร mini MPM และ mini 
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120 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2-33 การจัดเสวนาวิชาการเครือข่าย  
 e-learning ณ United Nations  
 Conference Centre (UNCC)

MBA ไปประกอบการรับเงื่อนไขพิเศษในการศึกษา
ต่อยอดในระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับผู้ส�าเร็จหลักสูตร  
mini MBA และ mini MPM ส่วนมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา รับเฉพาะผู้ส�าเร็จหลักสูตร mini MBA

4) ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้เพิ่มบริการ
ดูแลรักษาระบบ Mobile-learning ในหลักสูตรของ
ชุดวิชา “ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
และการบริหารงานของไทย” ในหลักสูตร mini MPM 
ซ่ึงผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกผ่านเครื่องมือ
สื่อสารแบบไร้สาย อีกท้ังได้จัดท�าชุดประชาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังทุก
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี ้เมือ่วนัท่ี 14 กนัยายน 2555  
ได้มีการจดัเสวนาวิชาการเครอืข่าย e-learning ณ United  
Nations Conference Centre (UNCC) โดยม ีMs. Elise 
Bjastad วทิยากรจาก UNDP และ รศ. ดร. ก้องกติ ิพสูวสัดิ์  
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมเสวนาในหัวข้อ 
“Roadmap to Sustainable Governance in ASEAN” 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนา 164 ราย (ภาพที่ 2-33) 

5) จ�านวนผู้จบรายวิชาย่อยในแต่ละ
หลกัสตูร ในปี พ.ศ. 2555 รวม 63,890 ราย จ�าแนกเป็น  
mini MBA 51,974 ราย mini MPM 6,994 ราย  
Participatory Governance 4,130 ราย และ Special  
Course 792 ราย ท้ังนี้  โครงการ e-learning  
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

จึ งได ้ รับการประสานงาน โดยการน�า เว็บไซต ์  
www.opdcacademy.com ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากรผ่านหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ

4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ

1. ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ใช้เกณฑ์คณุภาพ
การบรหิารจัดการภาครฐั (Public Sector Management  
Quality Award : PMQA) เป็นเครื่องมือในการยกระดับ 
การบรหิารจดัการของหน่วยงานภาครฐัให้มีประสทิธภิาพ 
ย่ิงข้ึน การด�าเนนิการในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554)  
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ ท้ังกระทรวง ทบวง กรม 
จงัหวัด และสถาบันอดุมศกึษา สามารถด�าเนนิการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง 6 หมวด 

2. ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกท่ี ก.พ.ร.  
จดัให้มีการตรวจตดิตามประเมินผลเพ่ือรบัรองคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified  
Fundamental) และให้โอกาสหน่วยงานท่ีผ่านการรบัรอง 
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน สมคัรขอ 
รบัรางวัลคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector  
Management Quality Award) เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริมให้ส่วนราชการแข่งขันกันยกระดับคุณภาพการ 
บริหารจัดการโดยความสมัครใจ อันจะน�าไปสู ่การ 
ยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล และมุ่งสู่องค์การ
ท่ีเป็นเลิศต่อไป ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย ของ ก.พ.ร.

3. ผลส�าเร็จของการจัดให้มีรางวัลคุณภาพ 
การบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) สามารถสะท้อนให้เห็น 
ความพยายาม ความมุง่มัน่ ความร่วมมอื ความเสยีสละ  
ของบุคลากรในหน่วยงานภาครฐัท่ีเสนอผลงาน เพ่ือขอ 
รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด  
โดยในปีแรกท่ีเปิดให้มีการเสนอผลงาน มหีน่วยงานท่ีมี 
ผลการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบรหิาร 
จดัการภาครฐัท่ีโดดเด่น เข้าเสนอผลงานและได้รบัรางวลั 
รายหมวด รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพลงังาน กรม
บัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมธนารกัษ์  
กรมการพัฒนาชุมชน กรมสขุภาพจิต กรมปศสุตัว์ และ 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ความส�าเรจ็ของหน่วยงานดงักล่าว  
จะเป็นพลังกระตุ้น ถือเป็นแบบอย่างท่ีดี ท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐจะได้ร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนากันต่อไป
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แบบอย่างที่ดี: ส่วนราชการที่มีความเป็นเลิศ ได้รับรางวัลรายหมวด 
ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

กระทรวงพลังงาน : ความเป็นเลิศด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม หมวด 1

กรมบัญชีกลาง : ความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ หมวด 2

กรมสรรพากร : ความเป็นเลศิด้านการมุ่งเน้นผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
หมวด 3

จงัหวัดสมุทรสงคราม : ความเป็นเลศิด้านการมุง่เน้นผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสีย หมวด 3

กรมการพัฒนาชุมชน : ความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวด 5

กรมสุขภาพจิต : ความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวด 5

กรมธนารักษ์ : ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
หมวด 6

กรมปศุสัตว์ : ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
หมวด 6

กรมสรรพสามิต : ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
หมวด 6

เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของท้ัง 9 องค์การ ถือเป็นแบบอย่างของความ
พยายามในการพฒันาองค์การให้มีคณุภาพ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ระบบ
ราชการไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับองค์การสู่มาตรฐานสากล
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5) การขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร ์
องค์การภาครฐั (Government Strategic Management  
System : GSMS)

1. ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ขยายผลระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) โดย 
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Terminal) เพิ่มเติม  
ให้กบัหน่วยงานในภมูภิาค 76 จงัหวดั และ 18 กลุม่จงัหวดั 
ท่ัวประเทศ และกรุงเทพมหานคร อีกท้ังได้จัดการ
อบรมการใช้งานระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การ
ภาครัฐ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ระบบ GSMS ให้แก่ผูใ้ช้งานของกลุม่จงัหวัดและจงัหวัด  
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

2. ติดตั้ ง ชุดปฏิ บัติการติดตามและ 
ประเมินผลการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ 
โดยจัดท�าเป็นห้องปฏิบัติการ (Management Cockpit  
Room) ท่ีใช้แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีจ�าเป็นต่อผูบ้รหิารงาน  
เพือ่เป็นการบูรณาการระบบการรายงานและสถติข้ิอมูล 
ให้เชือ่มโยงในการใช้ประโยชน์ของข้อมลู และใช้เป็นสญัญาณ 
เตือนภัยทางด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การวางแผน
เพือ่ก�าหนดแนวทางการปฏบัิตงิาน งบประมาณการเงนิ  
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อน�ามาจัดท�าเป็นระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร ส�าหรับฝ่ายบริหาร (นายก
รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) และ
ผู้บริหารให้สามารถติดตามข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์ท้ัง
ในเชิงเปรียบเทียบและเชิงวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
ในด้านต่าง ๆ  ข้างต้น และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการด�าเนนิงานของหน่วยงาน โดยสามารถน�าเสนอ
รูปแบบของรายงานตามมิติต่าง ๆ  ท่ีตรวจสอบได้ง่าย 
รวดเร็วเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังรองรับ
การประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและคณะ
ของผู้บริหารของส�านักงาน ก.พ.ร. อีกด้วย

3. ระบบ GSMS ยังมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้อง 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะ
การบริหารงานแบบบูรณาการของจังหวัด ฝ่ายบริหาร
รวมท้ังผูเ้กีย่วข้อง และเพือ่ให้ระบบ GSMS ตดิตามการ

ท�างานตามแผนงาน/โครงการ และการใช้งบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

6) การพัฒนาเสริมสร้างขีดสมรรถนะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ

1. การพัฒนานกับรหิารการเปลีย่นแปลง
รุ่นใหม่

1) ก า ร พั ฒ น า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เป็นการพัฒนาบุคลากรท่ีสรรหา
และคัดเลือกผู้มีประสบการณ์จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และบัณฑิตจบใหม่ท่ีมีคุณสมบัติ เข้าสู่โครงการพัฒนา
แบบเข้มข้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้น�า 
การเปลีย่นแปลง และบรหิารการเปลีย่นแปลงในหน่วยงาน 
ภาครฐั ท่ีมคีวามส�าคญัเชิงยุทธศาสตร์ เป็นคลืน่ลกูใหม่  
ท่ีผลักดันให้การบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีมุ ่งเน้นให้
หน่วยงานภาครัฐท�าหน้าท่ีเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
ท่ีสามารถพัฒนาหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ด�าเนินการได้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ได้
ภายในเวลาที่ก�าหนด 

2) โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ คณะรฐัมนตรไีด้มมีติในการประชุม
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และวันที่ 10 พฤษภาคม 
2548 อนุมัติให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการ 2 รุ่นแรก  
และให้ด�าเนนิการต่อไปปีละ 1 รุน่ ซ่ึงรุน่ท่ี 3 เริม่ด�าเนนิการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีผู้ส�าเร็จจากโครงการ 
จ�านวน 47 คน รุ่นที่ 4 เริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ 

ภาพที่ 2-34 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
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พ.ศ. 2553 มีผู้ส�าเร็จโครงการ จ�านวน 33 คน รุ่นที่ 5 
เริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผู้ส�าเร็จ
โครงการ จ�านวน 34 คน ขณะนี้ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ได้รับ 
การจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการต่าง ๆ  

รวม 186 คน ส�าหรับรุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2555) มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 34 คน อยู่ระหว่างการพัฒนาตาม
หลักสูตร ซึ่งมีระยะเวลา 22 เดือน (ภาพที่ 2-34 และ 
ภาพที่ 2-35)

ภาพที่ 2-35 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เข้าพบและรับปัจฉิมโอวาทจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

2. การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพท่ีปรึกษาทางการบริหารในภาค
ราชการ (CMC)

1) กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร ใน
กระทรวง ทบวง กรม เป็นองค์กรที่ ก.พ.ร. ก�าหนดให้
มีหน้าท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ
ในส่วนราชการท่ีสังกัด โดยน�านวัตกรรมท่ี ก.พ.ร. 
ได้พัฒนาและส่งมอบให้ส่วนราชการน�าไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับลักษณะขององค์การ จ�าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง โดยยก
ระดับมาตรฐานหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและ 
ผู้ปฏิบัติ ให้สามารถท�าหน้าที่ด้านการเป็นที่ปรึกษาการ
พฒันาระบบราชการ เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการเป็นท่ีปรึกษา บริหารจัดการ ติดตาม
ประเมินผล ประสานงาน สามารถขับเคลือ่นการพัฒนา
ระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการ อย่างมืออาชีพและเป็นท่ียอมรับได้ จึงได้จัด 
ฝึกอบรมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ดูงาน ศึกษา 
เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้วกับประเทศไทย และจัดให้มีหลักสูตร 
“การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

ท่ีปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ” ด้วยเนื้อหา
วิชา 5 สาระ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และ 
ความท้าทายในการพัฒนาระบบราชการ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิาร การสือ่สารเพ่ือการ
พัฒนาองค์การ การพัฒนาภาวะผู้น�าในการขับเคลื่อน
การพัฒนาองค์การ และการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการ
เปลี่ยนแปลงและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 

2) จากการด�าเนินการ การจัดฝึก
อบรม หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ท่ีปรกึษาด้านการบรหิารส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัในระดบั 
พื้นฐาน (Fundamental) ตั้งแต่วันท่ี 9 มกราคม - 18 
เมษายน 2555 รวม 108 ชั่วโมง ทั้งภาควิชาการ กรณี
ศึกษาและดูงานปฏิบัติจริงท่ีเป็นหน่วยงานตัวอย่าง 
(Best Practices) ท้ังของภาครัฐและเอกชน ท�าให้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาระบบราชการ รวม 50 คนมีสมรรถนะที่ปรึกษา
ด้านการบรหิารส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัในระดบัพืน้ฐาน 
(Fundamental)

3. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครอืข่าย 
การพัฒนาระบบราชการ (ผูน้�าการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร + CCO)
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1) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู ้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change  
Officer : CCO) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท้ังใน
ระดับกระทรวง 20 กระทรวง และระดับกรม 157 กรม 
ซ่ึงเป็นเครือข่ายกับส�านักงาน ก.พ.ร. โดยการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ตลอดจนกจิกรรมสมัพนัธ์ ได้เพิม่ศักยภาพและขีดสมรรถนะ 
เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการท้ังในระดับกระทรวง
และกรม ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ สามารถบูรณาการ 
การท�างานร่วมกนั มีความสมัพันธ์อนัดี และมกีารสือ่สาร  
ถ่ายทอดประสบการณ์ ท�าให้การด�าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการและแผนยุทธศาสตร์ 
การพฒันาหน่วยงานขับเคลือ่นไปด้วยกนัอย่างสอดคล้อง 
เหมาะสม

2) จากกจิกรรมส�าคญั 3 ครัง้ ประกอบ
ด้วย กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล 
ในภาคราชการ เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2555 ณ โรงแรม 
เดอะทวินทาวเวอร์ กรงุเทพมหานคร กจิกรรมการเตรยีม 
การจดัท�าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย  
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) เมื่อวันท่ี 5 - 6 กรกฎาคม 
2555 ณ โรงแรมเดอะกรนีเนอร ีรสีอร์ท เขาใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา และ กิจกรรมก�าหนดแนวทางการด�าเนิน
งานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร ท�าให้
เครือข่ายดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน�า
ความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนและการเป็นท่ีปรึกษาใน
การพฒันาระบบราชการให้กบัหน่วยงานระดบักระทรวง
และกรมท่ีสังกัดได้ในระดับดี มีความพึงพอใจในการ
ท�างานเป็นเครือข่ายของการพัฒนาระบบราชการใน
ระดับดีเช่นกัน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารยังได้รับ
การสนับสนุนการด�าเนินงานจากผู้น�าการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของกระทรวงและกรมที่สังกัดในระดับ 
ที่ดีขึ้น

3) ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จาก
สมาชิกเครอืข่าย ต่อการขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาหน่วยงานท่ีส�าคญั คอื การจดัท�าแผนการถ่ายโอน 
ภารกจิ (ท่ีภาครฐัไม่ควรด�าเนนิการ) ไปพร้อมกบัการจดัท�า 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน การให้ภาคประชาชน 
และภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนบัสนนุการท�างานของภาครฐั 
ให้มากขึ้น และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏบัิตงิานของภาครฐัท่ีโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค 
อีกท้ังควรมีการเตรียมความพร้อมของระบบราชการ 
เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

7) การพัฒนากฎหมาย

1. การปรบัปรงุแก้ไขระเบียบส�านกันายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ จาก
การท่ีส�านักนายกรัฐมนตรีได้มีการยกเลิกระเบียบว่า 
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ  
และประกาศใช้บังคับระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 แทน ส่งผลให้
สทิธกิารลาพักผ่อนประจ�าปีของข้าราชการท่ีประจ�าการ 
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในเมืองท่ีก�าลังพัฒนา 
ซ่ึงตัง้อยู่ในภมิูภาคแอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา และอเมรกิากลาง  
หรือเมืองท่ีมีความเป็นอยู่ยากล�าบาก เมืองท่ีมีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองท่ีมีสถานการณ์พิเศษ  
มีสิทธิ เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 10 วันท�าการ ดังนั้น  
เพ่ือให้วันลาตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการ
บริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 และระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. 2555 มีความสอดคล้องกัน และเพื่อมิ ให ้ 
ผู้ท่ีอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี
ทั้งสองฉบับดังกล่าวเกิดความสับสน ส�านักงาน ก.พ.ร.  
ซ่ึงได้ปรบัปรงุแก้ไขระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย
การบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 และ 
ได้ประกาศใช้บังคบัระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย
การบรหิารราชการในต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
โดยได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม 129 ตอนพเิศษ  
112 ง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
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2. การศึกษาและทบทวนกฎหมายท่ีอยู่
ในความรบัผดิชอบ พบว่า พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการ
มอบอ�านาจ พ.ศ. 2550 สร้างปัญหาแก่ผู้ท่ีอยู่ภายใต้ 
บังคับกฎหมาย จึงได้มีโครงการท่ีแก้ไขปรับปรุง 
พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว โดยศึกษาและวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอ�านาจ พ.ศ. 2550 และด�าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป ท้ังนี้            
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีส้�านกังาน 
ก.พ.ร. ยังได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการจัดระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ และเสริมสร้างการท�างาน
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการท่ีรับผิดชอบตามนโยบาย
ท่ีส�าคัญของรัฐบาล จึงได้เตรียมการจัดท�าระเบียบ 
ส�านกันายกรฐัมนตรท่ีีเกีย่วกบัระบบการบรหิารงานแบบ 
บูรณาการข้ึน ท้ังนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการการท�างาน
ของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายส�าคัญของรัฐบาล

8) การผลักดันเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ภาครฐัในการสร้างประชาคมและวฒันธรรมอาเซียน

1. ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลรับผิดชอบการด�าเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคม
อาเซียนในหลายด้าน ได้แก่ 

1) เป ็นหนึ่งในองค ์ประกอบของ 
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ มีอ�านาจหน้าท่ีในการ
ก�าหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และท่าทีของ
ประเทศไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมืออาเซียน 
ประสานนโยบายและท่าทีในการด�าเนินการต่าง ๆ   
ในกรอบความร่วมมืออาเซียน เตรียมความพร้อมให ้
หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเร่งรดักระบวนการสร้างประชาคม 
อาเซียน แต่งตัง้คณะอนกุรรมการและคณะท�างานต่าง ๆ  
ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ซึ่งอาจประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุแิละผูแ้ทนภาคประชาสงัคม และด�าเนนิการ 
อ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ท้ังนี้ เพื่อให้

เกิดการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานไทยในการ
ด�าเนินการและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อย่างเป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 
กันยายน 2554) 

2) รบัผดิชอบในส่วนของการส่งเสรมิ 
ธรรมาภิบาล ตามท่ีปรากฏในแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ข้อ A.1.4 
ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Promote Good Governance) 
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552)

3) เป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินการตามมาตรการภายใต้แผนงานการ
จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อ A7. 
พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ (Building Civil 
Service Capability) และ C3. ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม (Promoting Corporate Social Responsibility)  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553)

2. ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.ร. จะก�าหนดให้มีตัวช้ีวัด  
“ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)”  
น�้าหนักร้อยละ 3 เป็นตัวช้ีวัดในมิติภายนอก ประเด็น 
การประเมนิประสทิธผิลตามค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการฯ  
ของส่วนราชการและจังหวัด และตัวช้ีวัด “ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
สามารถด้านภาษาต่างประเทศ” น�้าหนักร้อยละ 5  
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ 
สถาบันอุดมศกึษา เพือ่กระตุน้ให้ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง 
ตระหนกัถงึบทบาทภารกจิท่ีต้องด�าเนนิการให้สอดคล้อง 
กับแผนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน และเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการด�าเนนิการและประเมนิผลการปฏบัิติ
ราชการของส่วนราชการ จงัหวัด และสถาบันอุดมศกึษา 
ให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด
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ภาพที่ 2-36 สภาพมหาอุทกภัยของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554

9) การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

1. จากการท่ีประเทศไทยได้ประสบกับ
สถานการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 (ภาพ
ท่ี 2-36) ได้สะท้อนให้เห็นถงึความไม่พร้อมและการขาด
ประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการของหน่วยงาน
ภาครัฐในสภาวะวิกฤต ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐสามารถสร้างความพร้อมให้องค์การ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 50 บัญญัติว่า  

“เพือ่ให้การบรหิารราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและ 
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบ 
ของคณะรฐัมนตร ีอาจก�าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏบัิต ิ
การใดนอกเหนือจากท่ีก�าหนดในพระราชกฤษฎีกานี้  
รวมท้ังก�าหนดมาตรการอ่ืนเพิ่มเติมจากท่ีบัญญัติไว้ใน 
มาตรา 48 และมาตรา 49 กไ็ด้” ท้ังนี ้นอกจากส่วนราชการ 
แล้วยงัรวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การมหาชน  
และรัฐวิสาหกิจด้วย (มาตรา 52 และมาตรา 53)

ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึได้ศกึษาแนวทาง
และมาตรการด�าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Management) ของ 
หน่วยงานของรัฐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2555 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มี 
มติเห็นชอบกรอบแนวทางและมาตรการให้หน่วยงาน 
ของรัฐซ่ึงหมายถึงส ่วนราชการ จังหวัด สถาบัน
อุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ 

มหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด�าเนินการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรตามที่ ก.พ.ร. เสนอ

2. แนวทางและมาตรฐานการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวกิฤตมีหลายแนวคดิ แต่มาตรฐาน 
ท่ีองค์การต่าง ๆ  นิยมน�ามาใช้โดยท่ัวไป ได้แก่ BS 
(British Standard) 25999 : Business Continuity 
Management ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาความต่อเนื่อง  
6 ขั้นตอน (ภาพที่ 2-37) ประกอบด้วย
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ภาพที่ 2-37 แนวทางและมาตรฐานการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ
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(1) การบริหารโครงการจัดการความ
ต่อเนื่อง (BCM Program Management) ถือเป็นองค์
ประกอบหลกัและเป็นข้ันตอนแรกของการบรหิารความ
ต่อเนือ่ง เป็นการจดัท�ากรอบนโยบาย โครงสร้าง หน้าท่ี
ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

(2) การศึกษาและท�าความเข ้าใจ
องค์การ (Understanding the Organization) เพ่ือ
ท�าความเข้าใจในสภาพและการด�าเนนิงานขององค์การ
ว่าจะรับผลกระทบหรือความเสี่ยงอย่างไร โดยการ
วเิคราะห์ผลกระทบทางธรุกจิต่อกระบวนการ (Business 
Impact Analysis: BIA) และการประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment: RA) เพื่อให้รู้ได้ว่ากระบวนการใด
มีความส�าคัญ มีผลกระทบต่อสิ่งใดบ้างหากเกิดภาวะ
วกิฤต ซ่ึงต้องมีการวเิคราะห์ให้สอดคล้องกบัโครงสร้าง
การบริหารที่ก�าหนดในขั้นตอนที่ 1 

(3) การก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้าง
ความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) 
เป็นการก�าหนดแนวทางหรอืวธิกีารท่ีจะด�าเนนิการหาก
ประสบสภาวะวกิฤต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อาคารและสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ส�าคัญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีส�าคัญ 
ด้านบุคลากรหลัก และด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส�าคัญ

(4) การพัฒนาและเตรียมการตอบ
สนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and 
Implementing BCM Response) ประกอบด้วย การ
ก�าหนดโครงสร้างและทีมงาน การก�าหนดกระบวนการ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) การก�าหนดแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่อง เช่น ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใน 
7 วัน และระยะเวลาเกิน 7 วัน เป็นต้น ตลอดจนการ
รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดไว้ในรูปแบบของแผน
บริหารความต่อเนื่อง

(5) การทดสอบ ปรบัปรงุ และทบทวน
แผน (Exercising Maintaining and Reviewing) ได้แก่ 
การทดสอบกระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิด 

โดยจ�าลองสถานการณ์และทดลองน�าแผนบรหิารความ
ต่อเนื่อง (Tabletop Testing : BCP) มาพิจารณาว่า
ตอบสนองในแต่ละขั้นตอนได้หรือไม่ การซ้อมแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานตามผังรายชื่อ (Call Tree) 
การทดสอบในรูปแบบการท�าการทดสอบโดยจ�าลอง
สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation) และการทดสอบ
เต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากท่ีสุด  
(Full BCP Exercise)

(6) การปลูกฝังเรื่องการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์การ (Embedding BCM in the Organization’s 
Culture) เป็นการด�าเนนิการให้กระบวนการบรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตผสมกลมกลืนเข้าเป็นวัฒนธรรม
องค์การ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนซึมซาบและเข้าใจถึง
ความส�าคญัของการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต 
ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีท่ีทุกคนพึงมีเพ่ือให้องค์การ
สามารถด�าเนนิงานต่อไปได้แม้จะเกดิสถานการณ์วกิฤต
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ

3. การด�าเนินการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ของรฐัสามารถด�าเนนิการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส�านักงาน 
ก.พ.ร. ได้สร้างการรับรู ้ให้แก่หน่วยงานของรัฐโดย  
จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะ 
วิกฤต เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2555 โดยร่วมมือกับ 
กรมการแพทย์และกรมปศุสัตว์ ได้แก่ หน่วยอภิบาล
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1. ที่มา

1.1 จากภัยน�ำท�วมที่ผ�านมา พบว�า หน�วยงานรัฐยังขาดประสิทธ�ภาพของกลไกของรัฐในการให�บร�การประชาชนได�ต�อเนีื่อง
1.2 พ.ร.ฎ. ว�าด�วยหลักเกณฑ�และว�ธ�การบร�หารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 53
1.3 ครม. เห็นชอบกับกรอบแนวทางให�หน�วยงานของรัฐดำเนินการเตร�ยมความพร�อมต�อสภาวะว�กฤตตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

2. การดำเนินการ

2.1 จัดประชุมช�้แจงสร�างความรู�
 ให�แก�หน�วยงานของรัฐ

25 ก.พ. 56

2.2 จัดทำโครงการบร�หาร
 ความพร�อมต�อสภาวะว�กฤต

เสร็จ ม.ค. 56

3.2 จัดทำ e-Learning และ
 พัฒนาหลักสูตร

2556

3.4 จัดให�มีการมอบรางวัล
 หน�วยงานต�นแบบที่ดี

2556

3.3 ติดตามการดำเนินการเตร�ยม
 ความพร�อมต�อสภาวะว�กฤต
 เพื่อเสนอ ครม.

ก.ย. 56

2.4 จัดประชุมช�้แจงแนวทาง
 การจัดทำแผนบร�หาร
 ความพร�อมต�อสภาวะว�กฤต
 ให�แก�หน�วยงานของรัฐ

15 มี.ค. 56

2.3 จัดทำแบบสำรวจความพร�อม
 ในการดำเนินภารกิจสำคัญ
 ของหน�วยงานของรัฐ
 ต�อสภาวะว�กฤต

มี.ค. 56

3. การดำเนินการในระยะต�อไป

3.1 จัดคลินิกให�คำปร�กษา
 แนวทางการดำเนินการ
 เตร�ยมความพร�อมฯ
 ให�แก�หน�วยงานของรัฐ

23 เม.ย. 55
7 พ.ค. 56

ผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลราชวิถี และส�านักงานปศุสัตว์
จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานน�าร่อง  
และน�าผลท่ีได้มาจัดท�าคู่มือการบริหารความพร้อมต่อ 
สภาวะวิกฤตเผยแพร่ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐ
น�าไปด�าเนินการ 

จากการส�ารวจความพร้อมในการ
ด�าเนินภารกิจส�าคัญของหน่วยงานของรัฐต่อสภาวะ
วิกฤต พบว่า หน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจมีความ
พร้อมในการด�าเนินการบริหารความต่อเนื่องมากท่ีสุด 
และหน่วยงานท่ีมีการเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุด คือ 
ส่วนราชการ (กรม) และเมื่อจ�าแนกตามข้ันตอนการ
ด�าเนินการเตรียมความพร้อมขององค์การใน 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการวางแผนระบบ BCM ด้านความเข้าใจ
องค์การ ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความ
ต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน ด้านการจัดท�าแผน BCM 
และน�าไปปฏิบัติ และด้านการฝึกซ้อม การรักษา และ
การทบทวนการจัดเตรียมการเกี่ยวกับ BCM พบว่า  
ในภาพรวมหน่วยงานของรัฐมีความพร้อมใน “ด้าน
ความเข้าใจองค์การ” สูงกว่าข้ันตอนอื่น ๆ  ส่วนด้านท่ี
ความพร้อมน้อยสดุ คอื การฝึกซ้อม การรกัษา และการ
ทบทวนการจัดเตรียมการ ตามล�าดับ ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ
ได้มีการน�าการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การด�าเนินการสร้าง 
ความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจขององค์การ
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4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของการด�าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

(1) หน่วยงานต่าง ๆ  ต้องส่งเสริมให้ 
บุคลากรเห็นถงึความส�าคัญและประโยชน์ของการบรหิาร 
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

(2) หน่วยงานควรสร้างให้เกดิเครอืข่าย 
ความร่วมมอืกนัของหลายหน่วยงานเพือ่ให้มีการบูรณาการ 
แผนและการปฏบัิตกิารซ้อมแผนได้อย่างจรงิจงัและสม�า่เสมอ

(3) หน่วยงานต้องมีการจดัท�าแผนบรหิาร 
ความต่อเนื่อง และฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4) หน่วยงานต้องมีการสื่อสารเรื่อง 
แผนบรหิารความต่อเนือ่งอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้บุคลากร 
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจน

(5) ผู ้บริหารต้องสนับสนุนและให้
ความส�าคัญต่อการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
อย่างจรงิจัง ท้ังนโยบาย งบประมาณ อย่างต่อเนือ่งทุกปี  
รวมทั้งสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(6) รัฐบาลควรก�าหนดเป็นนโยบาย 
ถ่ายทอดลงสูห่น่วยงานต่าง ๆ  พร้อมการจดัสรรงบประมาณ 
สนับสนุนท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะสามารถด�าเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

(7) ส�านักงาน ก.พ.ร. ควรมีเวทีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ให้มส่ีวน
สนับสนุนกันมากขึ้น

2.3.4 การสร้างระบบก�ากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้  
 รวมทั้งท�าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน  
 และต่อสังคมโดยรวม

1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายกรฐัมนตรีในการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร
ตดิตามการด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาลและแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เม่ือวันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ์ 
2555 ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) รับผิดชอบ 
ในการรณรงค์สร้างความตืน่ตวัในการต่อต้านการทุจรติ 
คอร์รัปชัน และส�านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการ
พัฒนาระบบราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือให้
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศดีข้ึนและเป็น 
ท่ียอมรับในระดับสากล ตลอดจนสร้างความเชื่อม่ัน
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป รัฐมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี และส�านักงาน ก.พ.ร. จึง
ได้ประชุมร่วมกับคณะท�างานเพื่อบูรณาการเรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม (โดยกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ส�านักงาน ป.ป.ท.) ส�านักงาน ป.ป.ง. ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส�านักงาน ก.พ. โดยได้

เสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะน�าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชันของ
ประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีและความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเชิง
ปฏบัิตกิาร โดยมีนายกรฐัมนตรเีป็นประธานเพ่ือประกาศ
ยุทธศาสตร์และแผนงานเชงิรกุในการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชันของรัฐบาล เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 
ณ หอประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงระดับอธิบดีขึ้นไป 
ของส่วนราชการ ผูว่้าราชการจงัหวัด ผูแ้ทนจากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน 
และสื่อมวลชน รวมท้ังจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต 
คอร์รปัชนัในการสือ่สารสร้างความตระหนกัรูก้บัสาธารณะ  
เมือ่วนัท่ี 18 สงิหาคม 2555 ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรลัเวลิด์  
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

เพื่อสร้างพันธมิตร และแนวร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ  โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับแนวร่วมภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ังเปิดช่องทางให้
ประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องการทุจริตได้สะดวก 
ท้ังทางสายด่วน 1206 ตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ทั่วประเทศ และเว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th 

1.1 ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

1.1.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับ
การต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ 
มาตรฐานสากล และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดแีละความเช่ือมัน่ 
ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน

1.1.2 ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน แบ่งออกเป็น 6 แนวทางหลัก 

1) การปลุกจิตส�านึกและสร้าง
ความตระหนักรู้ มุ่งสร้างจิตส�านึกและทัศนคติเชิงบวก
ในการสร้างภมูคิุม้กนัและความเข้มแข็งให้กบัสงัคมไทย 
ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง สร้างค่านิยมท่ีอยู่บนพื้นฐาน
ความถูกต้อง โดยอาศัยกลไกของสังคมเป็นการลงโทษ
ผู้กระท�าผิด 

2) การพฒันาองค์การ มุง่พฒันา 
องค์การท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ให้มีการป้องกนัและลดความเสีย่งท่ีเป็นช่องทาง 
ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนวางระบบคัดกรอง 
บุคคลเข้าสู่ต�าแหน่งในระบบราชการท่ีค�านึงถึงความมี 
เหตผุลทางคณุธรรม หรอืความสามารถทางด้านจรยิธรรม 

3) การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
มุง่สร้างความโปร่งใสในกระบวนการด�าเนนิงานของภาครฐั  
โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจ้างของทางราชการ ซ่ึงตั้งอยู่
บนหลักการเปิดเผยและมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืนใน
การรับรู้ ตรวจสอบ หรือร่วมในกระบวนการใด ๆ  เพื่อ
ให้การด�าเนนิงานมีความถกูต้องชอบธรรม โปร่งใส และ
น่าเชื่อถือ

4) การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย 
มุง่ปรบัปรงุแก้ไขและยกระดบัมาตรฐานกฎหมายให้เป็น
เครื่องมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
โดยเฉพาะพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อการต้านทุจริต (UNCAC) รวมถึงการ
แก้ไขกฎหมายล�าดบัรองท่ีเอ้ือไปสูพ่ฤตกิรรมการทุจรติ
คอร์รัปชันในวงราชการ

5) การตรวจสอบ เฝ้าระวังเชงิรกุ  
มุ ่งวางกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังในเชิงรุก  
ท้ังในส่วนภาครฐัและภาคเอกชน ตลอดจนการเช่ือมโยง 
และบูรณาการการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รวมถึง
การวางระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

6) การปราบปรามท่ีจรงิจงัและ 
การลงโทษท่ีเข้มงวด มุ่งปราบปรามการทุจริตอย่าง
จริงจัง และก�าหนดมาตรการในการลงโทษท่ีเข้มงวด 
และรุนแรงข้ึน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัว  
และเกรงกลัวต่อการประพฤติมิชอบ 

1.1.3 แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล 

เพื่อให้ยุทธศาสตร์ต่อต้านการ
ทุจรติคอร์รปัชันมีจุดเน้นในการด�าเนนิการและสามารถ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ชัดเจน จึงได้มีการจัดล�าดับความส�าคัญและก�าหนด
แผนงานเชิงรกุของรฐับาลข้ึน เพ่ือให้เกดิการขับเคลือ่น
ไปทีละส่วนและบังเกดิผลส�าเรจ็ได้อย่างรวดเรว็และเป็น 
ไปได้ในระยะเวลาอันสัน้ก่อน เมือ่ทบทวนและประเมินผล 
แล้วจึงจะขยายผลเพ่ือด�าเนินการครอบคลุมตาม
ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวม 
ท้ังหมดต่อไป และเกดิความส�าเรจ็อย่างแท้จรงิ โดยมุ่งเน้น 
การด�าเนินงานภายใต้ 4 แนวทาง ดังนี้

1) ด้านการปลุกจิตส�านึกและ
สร้างความตระหนกัรู ้ประกอบด้วย 4 มาตรการเร่งด่วน
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132 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 (1) การสือ่สารสร้างความ
ตระหนกั : รณรงค์ประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ทุกภาคส่วนเกดิ
ความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน (ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร.)

 (2) การสัญจรภูมิภาค : 
เพือ่สร้างการรบัรูใ้นพืน้ท่ีต่างจงัหวดั และสร้างเครอืข่าย
ในการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 
ตามภูมิภาคต่าง ๆ  (ผู้รับผิดชอบ: ป.ป.ท.)

 (3) ก า ร อ บ ร ม ส ร ้ า ง
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต : เป็นการรณรงค์สร้างความ
ตื่นตัว และสร้างต้นแบบการเป็นข้าราชการที่ดี ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยค้นหาข้าราชการและคนดีท่ี
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมทั้งการวางแผนอบรม
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.)

 (4) การวางหลกัเกณฑ์ให้
ผลงานต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
เลือ่นข้ัน เลือ่นต�าแหน่ง : เป็นการด�าเนนิการด้านบวกใน
การกระตุ้นจิตส�านึกของข้าราชการและสร้างความรับรู้ 
ในทุกภาคส่วน ให้เกิดค่านิยมการยกย่องเชิดชูคนดี  
ซ่ือสัตย์สุจริต ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างกระแส 
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) แก่ผู้ทุจริต
คอร์รัปชัน (ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.)

2) ด ้านการพัฒนาองค์การ 
ประกอบด้วย 2 มาตรการเร่งด่วน

 (1) การด�าเนินโครงการ  
1 กรม 1 ป้องกนัโกง : ส่งเสรมิให้ส่วนราชการรเิริม่จดัท�า
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการของตนเอง โดยการพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนงานหลกัท่ีมีความเสีย่งสงูต่อการเกดิการทุจรติ
คอร์รัปชัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(Action Learning) (ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร.)

 (2) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกกระทรวง: เพื่อเป็น
กลไกส�าคัญในการท�าหน้าท่ีบูรณาการและขับเคลื่อน
แผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติคอร์รปัชันใน
ส่วนราชการ และเป็นเครอืข่ายเช่ือมโยงการท�างานร่วม
กบัส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั
และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร.)

3) ด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวงั
เชิงรุก

 (1) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption 
War Room) : เป็นการบูรณาการการตรวจสอบ  
รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ป้องกัน ปราบปราม 
อย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน “1206” 
เว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th และตู้รับเรื่อง 
ร้องเรยีนการทุจรติ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชน
มีช่องทางในการร้องเรยีน และมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน (ผู้รับผิดชอบ: ป.ป.ท.)

  • บูรณาการระบบ
การร้องเรียนเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน

  • วางระบบเช่ือมโยง
ข้อมลูสารสนเทศ และสถติเิกีย่วกบัการทุจรติคอร์รปัชัน 
(ผู้รับผิดชอบ: ป.ป.ท./ ก.พ.ร.)

  • บูรณาการเช่ือมโยง
เพื่อรายงานผลสู่ระบบ PMOC ของนายกรัฐมนตรี 

 (2) ส�ารวจความพึงพอใจ
ภาคเอกชนและประชาชน : เป็นการวัดการรับรู้ และ
ความพึงพอใจของภาคเอกชน/ประชาชน ในการด�าเนนิ
มาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชันของรฐับาล อีกท้ัง
เป็นการรบัฟังเสยีงสะท้อนถงึความต้องการหรอืข้อเสนอ
แนะของเอกชนและประชาชน (ผู้รับผิดชอบ: ป.ป.ท.)

4) ด้านการปราบปรามท่ีจรงิจัง 
และการลงโทษที่เข้มงวด

 (1) การประกาศลงโทษ 
ผูก้ระท�าผดิการทุจรติคอร์รปัชันในภาครฐัให้สาธารณชน
ได้รับรู้ : เป็นการสร้างความตื่นตัวและเกรงกลัวต่อการ 
กระท�าการทุจรติ รวมถงึแสดงให้เห็นถงึการเอาจรงิเอาจงั 
ในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน (ผู้รับผิดชอบ: 
ป.ป.ท./ ปปง./ กรมสอบสวนคดีพิเศษ)

 (2) แก้กฎ ก.พ. เพ่ือเร่งให้ 
การด�าเนินการสอบสวนลงโทษกรณีทุจริตแล้วเสร็จ 
อย่างรวดเร็วภายใน 120 วัน และก�าหนดไม่ให ้
ส่วนราชการรับผู ้ถูกลงโทษกรณีทุจริตกลับเข้ารับ
ราชการอีก (ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.)
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ภาพที่ 2-38 แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน

- Anti-Corruption War Room
 (ระบบรับเร�่องร�องเร�ยนสายด�วน 1206 
 เว็บไซต� และตู�รับเร�่องร�องเร�ยนฯ) 
 และเช�่อมสู� PMOC (ป.ป.ท.)
- สำรวจความพึงพอใจเอกชน/ประชาชน 
 (ป.ป.ท.)
- สำรวจอันดับหน�วยงานคอร�รัปชันสูง
 (ป.ป.ท.)

- ประกาศลงโทษผู�กระทำผิดการทุจร�ต
 คอร�รัปชัน (ป.ป.ท. ปปง. DSI)
- แก�กฎ ก.พ. (ก.พ.)

- สร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ
 (1 กรม 1 ป�องกันโกง) (ก.พ.ร.)
- จัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านทุจร�ตข�้น
 ในกระทรวง (ก.พ.ร.)

• ยกระดับการต�อต�าน
 คอร�รัปชั่นของประเทศไทย
 ให�อยู�ในระดับมาตรฐานสากล
• สร�างภาพลักษณ�ที่ดีและ
 ความเช�่อมั่นศรัทธาในการ
 บร�หารราชการแผ�นดิน

1. การปลุก
จ�ตสำนึกและสร�าง
ความตระหนักรู�

4. การปรับปรุง
แก�ไขกฎหมาย

3. การเป�ดให�
ประชาชนมีส�วนร�วม

6. การปราบปราม
ท่ีจร�งจังและการ
ลงโทษท่ีเข�มงวด

5. การตรวจสอบ
เฝ�าระวังเช�งรุก

2. การพัฒนา
องค�การ

- สื่อสาร สร�างความตระหนัก (ก.พ.ร.)
- สัญจรภูมิภาค (ป.ป.ท.)
- อบรมสร�างข�าราชการไทยไร�ทุจร�ต (ก.พ.)
- วางเกณฑ�ให�ผลงานต�อต�านคอร�รัปชัน
 เป�นส�วนหนึ่งในการประเมิน (ก.พ.)

1.2 ผลการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และแผนงาน 
เชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดท�า
ยุทธศาสตร์และแผนงานเชงิรกุของรฐับาลในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการด�าเนินงานใน
ภาพรวม มีผลการด�าเนินการ (พฤษภาคม - กันยายน 
พ.ศ. 2555) โดยสรุปดังนี้

1.2.1 การปลุกจิตส�านึกและสร ้าง
ความตระหนักรู้

1) การสือ่สารสร้างความตระหนกั 
 (1) จดัประชุมเชิงปฏบัิตกิาร  

“ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2555 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน 
การประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เปิดสายด่วน 1206  
และมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและผูว่้าราชการ 

จังหวัด จัดท�าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (1 กรม 1 ป้องกันโกง)

 (2) จัดกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันในการสื่อสารสร้างความตระหนัก
รู้กับสาธารณะ เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2555 ณ ลาน
หน้าห้างเซ็นทรลัเวิลด์ เพ่ือสร้างพันธมิตร และแนวร่วม
กบัภาคส่วนอืน่ ๆ  โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานร่วม
กับแนวร่วมภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั รวมท้ัง
เปิดช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต เพิ่ม 2 ช่องทาง 
ผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั่วประเทศ และทาง
เว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th

 (3) จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
ในการรณรงค์ สร้างความตระหนัก และความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจรติ ท้ังสือ่สิง่พมิพ์ 
ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard) วิทยุ และโทรทัศน์ 
พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
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2) การสญัจรภมูภิาค โดยขับเคลือ่น 
ผลักดันการจัดคาราวานสัญจร 4 ภาค ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - กันยายน 2555 ได้สัญจรไปยังภาค 
ตะวันออกท่ีจังหวัดตราด ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคใต้ท่ีจังหวัดภูเก็ต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ีจังหวัดขอนแก่น ครบตามแผนท่ีก�าหนดไว้ ท้ังนี้  
มีผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจ�านวน 1,020 คน 

3) การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม  
และการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรฐั  
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 (1) ขับเคลือ่นผลกัดนัการ
จดัโครงการเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมเพ่ือจงัหวัดใส
สะอาดร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและจังหวัด
นครศรธีรรมราช เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 จงัหวัด
ขอนแก่น เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2555 และจังหวัด
ระยอง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

 (2) ประสานขับเคลื่อน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

1.2.2 การพัฒนาองค์การ

1) การส่งเสรมิ สร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการ โดยด�าเนินโครงการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ “Clean Initiative” (1 กรม 
1 ป้องกันโกง) โดยสนับสนุนให้ส่วนราชการระดับกรม
จ�านวน 145 ส่วนราชการ และส่วนราชการระดบัจงัหวัด  
จ�านวน 76 จงัหวดั ปรบัปรงุแก้ไขกระบวนงาน เพ่ือป้องกนั 
และลดความเสีย่งท่ีเป็นช่องทางให้เกดิการทุจรติคอร์รปัชัน  
โดยมีตัวอย่างการด�าเนินการของส่วนราชการ เช่น

 • กรมทางหลวงชนบท :  
กระบวนงานก่อสร้างและบ�ารุงรักษาทางมีปัญหาใน
การควบคุมงานการก่อสร้างและบ�ารุงรักษาทางท่ีไม่ได้ 
มาตรฐาน เนื่องจากบุคลากรควบคุมงานไม่เพียงพอ 
มีมาตรฐานและข้ันตอนท่ีไม่ชัดเจน และมีช่องโหว่
ท�าให้เกดิการเรยีก/รบัประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี จึงจัดท�า 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการ
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมงาน ให้ภาคประชาชน 

เข้ามามส่ีวนร่วมในการตรวจสอบตดิตามมาตรฐานการ
ก่อสร้างและบ�ารุงรักษาพ้ืนท่ี ซ่ึงก่อนเริ่มด�าเนินงาน 
โครงการก่อสร้างนัน้ แต่ละพืน้ท่ีจะต้องจดัให้มีการประชุม 
ร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
วศิวกรรมให้กบัประชาชน และจดัท�าบันทึกความร่วมมอื  
3 ฝ่าย ระหว่างกรม ผู้รับจ้าง และประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นและมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว และรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นท่ี 
รวมท้ังเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบ 
ข้ันตอนการด�าเนนิการต่าง ๆ  และบันทึกข้อมูลการตดิตาม 
ตรวจสอบลงในแผ่นพับ เพื่อส่งกลับไปยังส่วนกลาง 
ถือเป็นการร่วมตรวจสอบคุณภาพการควบคุมงานของ
เจ้าหน้าท่ี และคุณภาพงานของผู้รับจ้าง นอกจากนั้น 
ยังจัดท�าคู่มือการควบคุมงาน และคู่มือการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้รับจ้างด้วย

 • กรมศลุกากร : กระบวนงาน 
การน�าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) กรณีการ
เปิดตรวจสินค้า (Red Line) เนื่องจากกระบวนงาน 
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีใช้ดุลยพินิจ และเปิด
ให้มีการพบปะระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้บริการ ท�าให้ 
มีโอกาสในการเสนอ/เรยีกรบัผลประโยชน์ กรมศลุกากร 
จงึพฒันาระบบโดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคมุ 
การท�างาน ได้แก่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ 
ท่ีมีการตรวจสอบสนิค้าในพิธกีารทางศลุกากร บันทึกภาพ 
ข้อมูลการท�างานของเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมง และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี โดยพัฒนาระบบการ
วินิจฉัยพิกัดศุลกากรล่วงหน้า ท�าให้สามารถตรวจสอบ 
สนิค้าว่ามีพกิดัศลุกากรใด และมอัีตราภาษีน�าเข้าเท่าไหร่  
นอกจากนัน้ จดัท�าคูมื่อเผยแพร่ข้ันตอนเพือ่สร้างความรู้ 
ให้ผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการ ลงนาม MOU ระหว่าง
ศุลกากรกับตัวแทนออกเพ่ือร่วมกันหยุดการทุจริต  
และจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ และสร้างเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ (Customnetwork2012.blogspot.com) ร่วม
แจ้งเบาะแสและข้อคิดเห็น
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 • ส�านักงานประกันสังคม :  
กระบวนงานการรับช�าระเงินสมทบผ่านไปรษณีย์มี
ปัญหาในการรับช�าระเงินผ่านไปรษณีย์ด้วยธนาณัติ  
ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะ
เจ้าหน้าท่ีอาจน�าธนาณัติไปข้ึนเงินสดก่อน และอาจลง
ทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน ส�านักงานประกันสังคมจึงได ้
ปรบัปรงุวธิกีารรบัเงนิธนาณตัจิากเงนิสดเป็นแคชเชียร์เช็ค  
และมอบให้ไปรษณีย์เป็นผู ้แทนส�านักงานประกัน
สังคมรับช�าระเงินสมทบ โดยเรียกข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของส�านักงานประกันสังคม รวมท้ังการ
จัดอบรมบุคลากรให้มีจริยธรรม

 • กรมพฒันาท่ีดนิ : กระบวน
งานก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นา นอกเขตชลประทาน การ
ก�าหนดพืน้ท่ีขุดแหล่งน�า้ และการตรวจรบังาน เป็นการ
ใช้ดลุยพนิจิของเจ้าหน้าท่ีอย่างเดยีว ก่อให้เกดิความไม่
โปร่งใส และการทุจรติ กรมพฒันาท่ีดนิจงึแก้ไขปรบัปรงุ
ด้วยการวางกลไกการตรวจสอบท่ีรดักมุ สร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโดยก�าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการ
คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะขุดสระ และจัดท�าคู ่มือ
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหมอดิน (อาสาสมัคร
ของกรมพัฒนาที่ดิน) รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กับเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ 
เงือ่นไข และมาตรฐานต่าง ๆ  เพือ่ให้สามารถตรวจสอบ
ความถกูต้องในการขุดสระได้ โดยจดัท�าแผ่นพบัเผยแพร่ 
ความรู้แก่ประชาชน

2) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจรติในทุกกระทรวง และหน่วยงานในสงักดั
ส�านักนายกรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี  
24 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) ขึ้นในทุกกระทรวง 
เพ่ือท�าหน้าท่ีจัดท�าแผนปฏิบัติการของส่วนราชการให้ 
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัปราบปราม 
การทุจริต ประสานงาน เร่งรัด และก�ากับให้หน่วยงาน 
ในสังกัดมีการด�าเนินการตามแผนฯ รวมถึงรับข้อ 
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ  ด�าเนินการคุ้มครอง

จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ตลอดจนตดิตาม ประเมนิผล และจดัท�ารายงานท้ังเรือ่ง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครอง
จรยิธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการ นอกจากนัน้ ได้จดั 
ประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการด�าเนินงานของ ศปท. 
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2555 โดยเชิญรองหัวหน้า
ส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม
สัมมนา เพื่อช้ีแจงและสร้างความรู้ ความเข้าใจถึง 
แนวทางการด�าเนินงานของ ศปท. และเพ่ือรับฟัง 
ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการด�าเนนิงาน  
ตลอดจนผลักดันการได้จัดท�าร่างกฎกระทรวงแบ่ง 
ส่วนราชการเพื่อก�าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

1.2.3 การตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก

1) ผลักดันการจัดตั้ งศูนย ์
ปฏบัิตกิารต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั (Anti-Corruption  
War Room) เพื่อบูรณาการงานตรวจสอบ รับแจ้ง
เบาะแสและเรื่องร้องเรียน ป้องกัน ปราบปราม อย่าง
เบ็ดเสร็จครบวงจร โดยมีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 
“1206” รบัแจ้งเรือ่งทุจรติคอร์รปัชัน โดยมเีรือ่งร้องเรยีน
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 18 กันยายน พ.ศ. 2555  
มีจ�านวน 343 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ  เช่น  
การทุจรติต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ ทุจรติในกระบวนการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง ทุจรติโครงการก่อสร้างและฮ้ัวประมลูงาน 
ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และทุจริตเงิน 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น 

2) เปิดช่องทางการร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสการทุจริตเพ่ิมเติม เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน และมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเปิด
เว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th เพื่อเป็นช่องทาง
สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นเครือข่ายร่วมมือต่อต้าน
การทุจริต และการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ท�าให้
สามารถติดตามสถานะการด�าเนินการ และตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน ตลอดจนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร 
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การด�าเนินงานต่าง ๆ  ของภาคราชการในการต่อต้าน 
การทุจรติคอร์รปัชันได้อีกด้วย และตดิตัง้ตู้รบัเรือ่งร้องเรยีน 
การทุจรติ ตามสถานท่ีส�าคญัต่าง ๆ  ท่ีประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายในกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด 
ท่ัวประเทศ ท้ังในสถานท่ีราชการ ได้แก่ ท�าเนยีบรฐับาล 
ศาลากลางจังหวัด สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน รวมถึง
สถานท่ีของภาคเอกชน ได้แก่ ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลั 
ธนาคารกรงุไทย และบรษัิท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส

1.2.4 การปราบปรามท่ีจริงจัง และ
การลงโทษที่เข้มงวด

1) ผลักดันให้มีการประกาศ
ลงโทษผู้กระท�าผิดการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐให้
สาธารณชนได้รบัรู ้เพือ่แสดงถงึความจรงิจงัในการมุง่มัน่ 
ปราบปรามคอร์รัปชัน สร้างความตื่นตัวและเกรงกลัว
ต่อการกระท�าการทุจริต

2) ผลักดันการแก้กฎ ก.พ. 
เพื่อเร่งให้การด�าเนินการสอบสวนลงโทษกรณีทุจริต
แล้วเสรจ็ภายใน 120 วนั และก�าหนดไม่ให้ส่วนราชการ
รับผู้ถูกลงโทษทุจริตกลับเข้ารับราชการอีก เพ่ือเป็น
เครือ่งมือให้การลงโทษข้าราชการท่ีกระท�าผดิการทุจรติ
คอร์รัปชันมีความเข้มงวดจริงจัง และรวดเร็ว ท�าให้ลด
ช่องว่างของระยะเวลาในการวิ่งเต้นให้พ้นผิด

2) นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการส่งเสริม
การจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลองค์การท่ีดีหรือ  
Organizational Governance (OG) ภายใต้เกณฑ์คณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 1 การน�า
องค์กร (LD 5) ซึ่งก�าหนดให้ส่วนราชการและผู้บริหาร 
ต้องมีการก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลองค์การที่ดี  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงาน 
ของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และมีการตรวจผลลัพธ์
ในหมวด 7 โดยพิจารณาร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 
ความส�าเร็จของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการและโครงการ
ตามนโยบายการก�ากับดูแลองค์การท่ีดี (อย่างน้อย 
ด้านละ 1 มาตรการและโครงการ)

3) การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�าแผนการ
ส่งเสรมิและพัฒนาธรรมาภบิาลในภาคราชการเพือ่การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างย่ังยืน และสนับสนุน 
หน่วยงานภาครฐัให้สามารถบรหิารราชการแผ่นดนิร่วมกบั 
ภาคส่วนต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยคณะรฐัมนตร ี
ในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 มีมตเิห็นชอบ
แผนการส่งเสรมิและพัฒนาธรรมาภบิาลในภาคราชการ
เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างย่ังยืน และให ้
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องร่วมกบัส�านกังาน ก.พ.ร. ด�าเนนิการ 
ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลฯ โดยมี
แนวทางการด�าเนินงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนท่ี 1 เป็นการส่งเสรมิให้ส่วนราชการ 
พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนควบคู่
ไปกับการยกระดับธรรมาภิบาล โดยให้ความส�าคัญ
ต่อการคิดริเริ่มของส่วนราชการ และมุ่งเน้นสร้างแรง
ผลักดันจากภายในเพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของใน
กระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีระยะเวลา
ด�าเนินการ 3 ปี เน้นการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง  
(Action Learning Program)

ส่วนท่ี 2 เป็นการทบทวนบทบาท
ภารกิจของภาคราชการ ให้สามารถปรับตัวตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  
วางระบบการบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยงการท�างานของ
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันท้ังในแนวดิ่งและแนวนอน 
เปิดให้ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน
และประชาชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กจิการบ้านเมืองได้อย่างเหมาะสม รวมถงึการออกแบบ
และวางระบบการบริหารราชการรูปแบบใหม่เพื่อให้มี
ความยืดหยุ่นสามารถรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของประเทศและเกิดความสมดุลระหว่างฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจ�า 

ส่วนท่ี 3 เป็นการวางระบบข้อมูล 
สารสนเทศในการวดัและประมวลผลระดบัธรรมาภบิาล
ของภาคราชการ ครอบคลมุประเดน็ในเรือ่งของผลการ
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ด�าเนินงานและประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความ 
พงึพอใจของประชาชน เป็นต้น อนัจะน�าไปสูก่ารประเมิน
และเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของ 
หน่วยงานของรฐัไทยอย่างเป็นรปูธรรม และส่งผลให้ระดบั 
ความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยสูงขึ้น

ท้ังนี ้ในแต่ละส่วนของแผนงานส่งเสรมิ 
และพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างย่ังยืน ประกอบไปด้วย  
6 โครงการหลัก 4 โครงการย่อย (ตารางที่ 2-13)

ตารางที่ 2-13  โครงการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ 
  เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

ส่ว
นท

ี่ 1

โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
• การพัฒนาช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการให้บริการ
• การพัฒนาการให้บริการทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
• การพัฒนาการบริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว

2. โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในส่วนราชการ
• การวางระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
• การเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
• การวางระบบการลดต้นทุนในการด�าเนินงานของทางราชการ
• การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและเกิดความคุ้มค่าในการด�าเนินภารกิจ
• การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการธุรกิจหรือกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพของประชาชน

ส่ว
นท

ี่ 2

3. การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
3.1 โครงการทบทวนบทบาทและโอนถ่ายภารกิจของภาครัฐให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ
3.2 โครงการส่งเสริมให้ภาคส่วนอื่น ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง

4. การบูรณาการการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ
4.1 โครงการจัดวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
4.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ

5. โครงการออกแบบและวางระบบบริหารราชการรูปแบบใหม่ 

ส่ว
นท

ี่ 3

6. โครงการวัดระดับความเชื่อถือและไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ
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ภาพที่ 2-39 กระบวนการจัดทำข�อเสนอโครงการสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ (Action Learning)

ติดตาม
ความก�าวหน�า

ประเมิน
ผลสำเร็จ

แปลง
ข�อเสนอ

สู�การปฏิบัติ
จร�ง

ร�เร�่ม
ข�อเสนอ

(Initiatives)
เพื่อการ
ปรับปรุง

จัดทำ
ข�อเสนอ

การพัฒนา

สร�างความ
ตระหนัก
ร�วมกัน

ขยายผล
การพัฒนา

การจัดทำข�อเสนอ
การพัฒนา
องค�การโดย
กระบวนการ
มีส�วนร�วมของ
บุคลากรเพื่อ
ว�เคราะห�และ
กำหนดทิศทาง 
เป�าหมาย และ
กลยุทธ�ดำเนินการ
อย�างเป�นระบบ

การสร�างความ
ตระหนักร�วมกัน
ของผู�นำส�วน
ราชการเพื่อให�เกิด
ความเข�าใจลักษณะ
ขององค�การ 
เข�าถึงป�ญหาและ
ความต�องการของ
ผู�รับบร�การ รวมท้ัง
พัฒนาไปสู�การเป�น
ผู�นำการเปล่ียนแปลง

การร�เร�่มข�อเสนอ
เพื่อการปรับปรุง
องค�การต�อ
คณะกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณา
ให�ความเห็นชอบ
และสนับสนุน
ทรัพยากรใน
การดำเนินการ

การแปลงข�อเสนอ
สู�การปฏิบัติจร�ง
โดยการสร�าง
การยอมรับและ
การเตร�ยมความ
พร�อมในด�านต�างๆ
เพื่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง
ให�บังเกิดผล

การติดตาม
ความก�าวหน�าและ
ประเมินผลสำเร็จ
ของการดำเนินการ

การขยายผล
การพัฒนา และนำ
ข�อมูลที่ได�จากการ
ประเมินผลไป
กำหนดแนวทาง
ในการขยายผล
ให�เป�นไปอย�าง
ครอบคลุมทั่วทั้ง
องค�การอย�าง
ยั่งยืน

1.2 ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน

ในระยะแรก เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
อย่างจริงจัง ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการส่งเสริม
ให้เกิดการยกระดับธรรมาภิบาลในภาคราชการท้ังใน 
ส่วนราชการระดบักรมและจงัหวดั (ส่วนราชการระดบักรม  
จ�านวน 144 กรม และจังหวัด จ�านวน 76 จังหวัด) โดย
ด�าเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิตริาชการ
หรือที่เรียกว่า “1 กรม 1 ป้องกันโกง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก 
ของรฐับาลในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน โดยโครงการ
ดังกล่าวให้ความส�าคญัต่อการคดิรเิริม่ของส่วนราชการ
ในการเสนอโครงการของตนเองในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการทุจรติคอร์รปัชนั ผ่านกระบวนการเรยีนรูจ้าก
การปฏบัิตจิรงิท่ีมุ่งเน้นการสร้างแรงผลกัดนัจากภายใน
และเกิดความเป็นเจ้าของในกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

การด�า เนินงานครอบคลุมตั้ งแต ่  
(1) การสร้างความตระหนกัร่วมกนัของผูน้�าส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ พร้อมเป็นผู ้น�า
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน (2) การจัดท�าข้อเสนอ
การพัฒนาธรรมาภิบาลของหน่วยงาน โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์และ
ก�าหนดทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์ของการพัฒนา
องค์การอย่างเป็นระบบ (3) การรเิริม่ข้อเสนอ (Initiatives)  
ในการปรบัปรงุกระบวนการด�าเนนิงานให้เกดิความโปร่งใส 
ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความเห็นชอบ
และสนับสนุน (4) การแปลงข้อเสนอสู่การปฏิบัติจริง 
โดยการสร้างการยอมรับและการเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ  เพ่ือขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงให้บังเกดิผล  
(5) การตดิตามความก้าวหน้าและประเมินผลส�าเรจ็ของ
การด�าเนินการ และ (6) การขยายผลการพัฒนาและ 
น�าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลไปก�าหนดแนวทาง 
ในการขยายผลให้เป็นไปอย่างครอบคลมุท่ัวท้ังองค์การ
และบังเกิดความยั่งยืนต่อไป (ภาพที่ 2-39)



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
Office of the Public Sector Development Commission 139

ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

2. การเผยแพร่แนวความคิดเกี่ยวกับหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้เผยแพร่แนวความคดิ 
เกีย่วกบัหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมือง 
ท่ีดีให้ส่วนราชการ โดยจดัท�าหนงัสอื “หลกัธรรมาภบิาล 
ของการบรหิารกจิการบ้านเมืองท่ีด ี(Good Governance)”  
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน โดยก�าหนด
ความหมายของหลกัการย่อย 4 ประการ เพ่ือใช้ในระบบ
ราชการร่วมกนั ประกอบด้วย 1) การบรหิารจดัการภาครฐั 
แนวใหม่ (New Public Management) มีสาระส�าคัญ  
3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) การตอบสนอง (Responsiveness)  
2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) มีสาระ
ส�าคัญ 4 ประการ คือ ภาระรับผิดชอบและสามารถ 
ตรวจสอบได้ (Accountability) เปิดเผยและโปร่งใส 
(Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความ
เสมอภาค (Equity) 3) ประชารัฐ (Participatory State)  
มีสาระส�าคัญ 2 ประการ คือ การมีส่วนร่วมและการ 
พยายามแสวงหาฉันทามต ิ(Participation and Consensus  
Oriented) การกระจายอ�านาจ (Decentralization) และ 
4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative 
Responsibility) มีสาระว่าด้วย คุณธรรมและจริยธรรม 
(Morality and Ethics)

4) การตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ

1. การสร้างความมัน่ใจและความไว้วางใจ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่สาธารณชนต่อการ 

ด�าเนนิงานของส่วนราชการท่ีมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล  
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
(ค.ต.ป.) ได้ก�าหนดประเดน็การตรวจสอบและประเมนิผล 
เป็น 2 ประเดน็ คอื การสอบทานกรณปีกต ิซ่ึงครอบคลมุ 
เรื่องการตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน (ทั้งนี้ ให้
รวมถงึการสอบทานการปฏบัิตงิานของหน่วยตรวจสอบ 
ภายใน ในการติดตามและตรวจสอบประเมินมาตรฐาน
การจัดซ้ือโดยรัฐ) การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ รายงานการเงิน และการสอบทานกรณีพิเศษ  
ซ่ึงเป็นโครงการส�าคญัตามนโยบายรฐับาล หรอืสอดคล้อง 
กบัยทุธศาสตร์ท่ีมีความส�าคญัของกระทรวงและจงัหวดั

2. พฒันาระบบการตรวจสอบและประเมิน 
ผลภาคราชการให้มคีวามเป็นเอกภาพ โดยบรูณาการงาน 
ตรวจสอบและประเมนิผลของหน่วยงานกลางเข้าด้วยกนั  
และการจัดให้มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของ
หน่วยงานภาครฐั เพ่ือลดภาระความซ�า้ซ้อนของการจดัท�า 
รายงานของส่วนราชการและจงัหวัดท่ีจะต้องรายงานข้อมูล 
ในลกัษณะเดยีวกนัต่อหน่วยงานกลาง โดยได้ด�าเนนิการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมลูกลางในการ
ตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางท่ีอยู่ใน
ก�ากับของราชการฝ่ายบริหารข้ึน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

3. การศึกษาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมลูกลางของเครื่องมอืที่ใช้ในการตรวจสอบและ
ประเมินผลของหน่วยงานกลางท่ีอยู่ในก�ากับของฝ่าย
บริหาร ซ่ึงประกอบด้วยเครื่องมือ รวม 9 เครื่องมือ 
ได้แก่ 1) การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 2) การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  
(PMQA) 3) การวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จของ
การด�าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)  
4) การจัดท�าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  
5) รายงานการเงนิ (รายงานการเงนิของหน่วยงานภาครฐั)  
6) รายงานการเงิน (งบการเงินรวมระดับกระทรวง)  
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7) การตรวจสอบภายใน 8) การตรวจราชการ และ  
9) การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
ของแผนงานและโครงการท่ีส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล 
ท�าให้ได้ระบบต้นแบบฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ เพ่ือสามารถเช่ือมโยง 
ข้อมลูท่ีใช้ร่วมกนัระหว่างเครือ่งมอืท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
ประเมินผลของหน่วยงานกลางท่ีอยู ่ ในก�ากับของ 
ฝ่ายบริหารได้

4. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ โดยการปรับบทบาทการ
ตรวจสอบและประเมินผลจากการสอบทานในประเด็น
ปกติทั้ง 5 ด้าน (ด้านการตรวจราชการ การตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
และรายงานการเงิน) และการสอบทานกรณีพิเศษ ให้
มุ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินผลท่ีส่งผลกระทบสูง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสอบทานโครงการตามนโยบาย
ท่ีส�าคัญของกระทรวงและจังหวัด ซ่ึงจะต้องปรับกลไก
และวิธีการในการคัดเลือกและด�าเนินการโครงการ
สอบทานกรณีพิเศษของกระทรวงและจังหวัด ให้เป็น 
การสอบทานท่ีใช้แนวคิดของการด�าเนินงานภายใต ้
ยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของ
รฐับาลท่ีส�าคญั (Agenda Based) และการบูรณาการการ 
สอบทานกรณีพิเศษให้เป ็นภาพรวมร ่วมกันของ 
กระทรวงและจังหวัด ซ่ึงจะท�าให้ระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ สามารถจัดท�ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสอบทานกรณีพิเศษ ท่ีสะท้อน
ถึงความส�าเร็จของยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ของประเทศ อีกท้ังยังเป็นการพัฒนา
กระบวนการจัดท�ารายงานการสอบทานกรณีพิเศษ ให้
เน้นในเชิงยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่อความส�าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ในภาพรวมให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

5) ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบ
บูรณาการ (Government Evaluation System : 
GES)

การบูรณาการระบบการติดตามและ
ประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความ
ซ�้าซ้อนและภาระงานเอกสาร เพ่ือให้ส่วนราชการ 
มุ่งเน้นเฉพาะตัวช้ีวัดหลักท่ีมีความจ�าเป็น (ตามมติ 
คณะรฐัมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2554) 
ท�าให้กรอบการประเมนิผลลดลงเหลอืเพียง 2 มติ ิได้แก่

มิติภายนอก ประกอบด้วยการประเมิน
ผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
สิ่งแวดล้อม การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และ
ผลผลิต) ระดับความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับ
กระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) และกรม การประเมินผล
ประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Raito) หรือการ
ประเมินประสทิธผิลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) 
และการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตัวช้ีวัดระดับความ
พึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย

มิติภายใน ประกอบด้วยการประเมิน
ประสทิธภิาพ ท่ีมีตวัช้ีวัด 4 ตวัช้ีวัด คอื ต้นทุนต่อหน่วย  
(วัดจากต้นทุนและผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง) สัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน (จากระบบ GFMIS  
online-real time, เอกสาร สงป. 302 รายไตรมาส) 
ปรมิาณผลผลติท่ีท�าได้จรงิเปรยีบเทียบกบัแผน (เอกสาร 
สงป. 301 รายไตรมาส) สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 
(จากข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย) และการพัฒนาองค์การ  
เพือ่เสรมิสร้างและพฒันาขีดสมรรถนะการบรหิารจดัการ 
ขององค์การให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน ให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล
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ท้ังนี้  ได ้ เริ่มด�าเนินงานในการจัดท�า 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยปรับกรอบการติดตาม
ประเมินผลเดิมที่มี 4 มิติ เป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก 
และมติภิายใน แต่ยงัไม่ได้น�าแต่ละมิตมิาใช้เตม็รปูแบบ 
กล่าวคือ มิติภายนอกยังไม่ท�าการประเมินผลกระทบ 
ผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายหรือประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย 
เนื่องจากหน่วยงานเจ้าภาพรับไปศึกษาแนวทางในการ
ด�าเนินงานสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมของหน่วยปฏบัิติในการประเมินผลกระทบ โดยไม่
น�าตัวชี้วัดด้านผลกระทบมาประเมินในกรอบค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ส่วนในกรณีของจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษานั้น  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังคงใช้กรอบการประเมินผล 
การปฏบัิตริาชการแบบ 4 มติเิช่นเดมิ และจะเริม่ใช้กรอบ  
2 มิติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป

สรุป

การเดินหน้าผลักดันการพัฒนาระบบราชการ
ไทย เพือ่บรรลเุป้าประสงค์หลกัของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ใน
ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของแผนดังกล่าว ก.พ.ร. 
ยังคงเน้นการสร้างระบบราชการให้มีความพร้อม 4 
ด้าน คือ เก่ง ดี มีส่วนรวม และตอบสนองทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
โปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่าย มีส�านึก
รับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม สรุปการด�าเนินการ
ได้ ดังนี้

1. การยกระดับการให้บริการและการท�างาน
เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชน ก.พ.ร. สนับสนุนกระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
รปูแบบอ่ืนของรฐั ให้มีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏบัิตริาชการของหน่วยงาน กระตุน้ให้เกดิการแข่งขัน
ด้วยการจูงใจ มีการมอบรางวัลระดับชาติแก่หน่วยงาน
ทุกระดับท่ีมีนวัตกรรมหรือมีพัฒนาการในการบริการ
ประชาชน เพือ่ยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารประชาชน 

และสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้
บริการ พร้อมท้ังเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

2. การปรับรูปแบบการท�างานให้มีลักษณะ
เชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ก.พ.ร. ยังคงเดินหน้าการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ปรับกลยุทธ์การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค เป็นการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ อีกท้ังปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิด
การบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวง โดยวัด
ระดบัความส�าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิติ
ราชการของกระทรวง และการขับเคลือ่นนโยบายส�าคญั
ของรัฐบาล ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งแก่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ
ทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม ให้มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะสูงระดับมืออาชีพ
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3. การมุง่สูก่ารเป็นองค์กรท่ีมขีีดสมรรถนะสงู 
บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู ้
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ก.พ.ร. ได้พิจารณาและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวง 
ทบวง กรม เพื่อให้บทบาทภารกิจของส่วนราชการมี
ความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนในทุกระดับ 
ท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อม ท้ังในส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น เข้ามาจัดบริการสาธารณะร่วมกับภาครัฐ 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีประชาชนจะได้รับ และ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการของภาครัฐ  
โดยการพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อม สามารถเรยีนรู้  
ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู ้
รูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้กระทรวง 
ทบวง กรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา พัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ
ภาครฐั (PMQA) และจดัท�าคูม่อืและแนวทางการบรหิาร
ให้องค์การมหาชน ได้ด�าเนนิการตามหลกัธรรมาภบิาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. การสร้างระบบการก�ากับดูแลตนเองท่ีดี 
เกดิความโปร่งใส มัน่ใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ัง 
ท�าให้บุคลากรปฏบัิตงิานอย่างมจีติส�านกึความรบัผดิชอบ 
ต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสงัคมโดยรวม ส่วนราชการ 
มีการก�ากับดูแลองค์การท่ีดี ด้วยระบบการตรวจสอบ
ท่ีให้ความส�าคัญกับผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนจะได้รับ
จากภาคราชการ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ท�าหน้าท่ีสอบทาน
การปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ท้ังการ

สอบทานตามปรกต ิและการสอบทานกรณพีเิศษ ท่ีในปี 
พ.ศ. 2555 ค.ต.ป. ได้ปรบักลยุทธ์โดยเน้นการสอบทาน
การปฏบัิตริาชการท่ีสะท้อนความส�าเรจ็ของยุทธศาสตร์
กระทรวงและยุทธศาสตร์ของประเทศ ส�าหรับในระดับ
จังหวัดมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการจากภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ท�าหน้าท่ีตรวจสอบการท�างานของจังหวัด 
เพื่อให้ภาคราชการเป็นองค์กรท่ีมีส�านึกรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากนี้ ทุกส่วนราชการได้ด�าเนินการตาม
แผนการส่งเสรมิและพัฒนาธรรมาภบิาลในภาคราชการ
เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างยั่งยืนท่ีคณะ
รัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ

ผลจากการด�าเนนิการดังกล่าว ท�าให้การปฏบัิติ
ราชการประจ�าปี พ.ศ. 2555 ของกระทรวง ทบวง กรม 
จงัหวดั สถาบันอุดมศกึษา และองค์การมหาชน มีผลการ 
ด�าเนินการอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย โดยกระทรวง 
ทบวง กรม มผีลการประเมนิด้านประสทิธผิลและคณุภาพ 
เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.3084 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5.0000 คะแนน และด้านประสิทธิภาพและการพัฒนา 
องค์การอยู่ในระดับ 4.0473 คะแนน จังหวัดมีผลการ 
ประเมินในภาพรวมอยู ่ ในระดับ 4.0483 คะแนน 
และสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับ 3.8918 คะแนน  
ส่วนองค์การมหาชนมีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับ 
4.5298 คะแนน โดยประชาชนมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการของกระทรวง ทบวง และกรม  
อยู่ท่ีร้อยละ 83.37 และจังหวัด อยู่ท่ีร้อยละ 83.39  
และมีความพงึพอใจต่อการพฒันาระบบราชการในระดบั
พอใจมากซึ่งมากกว่า 2 ปีก่อน
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2.4 การด�าเนินงานขั้นต่อไป

2.4.1 การเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส�านักงาน ก.พ.ร. จะเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการ
ด�าเนินการต่าง ๆ  อาทิ

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา
ประจ�าปีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยม ี
วัตถุประสงค ์หลักในการแลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบราชการภายใต ้
เครือข่ายความร่วมมือท่ีเรียกว ่า ASEAN Pubs 
(ASEAN Public Sector Agencies) ซ่ึงประเทศ 
สมาชิกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

2. การแลกเปลีย่นข้อมูลผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (VDO-Conference) เพื่อลดต้นทุน และลด
ระยะเวลาในการติดต่อระหว่างประเทศ

3. การศึกษาดูงานยังประเทศต้นแบบ

4. การแลกเปลี่ยนข้าราชการเพ่ือปฏิบัติ
ราชการในกลุม่ประเทศสมาชกิ รวมไปถงึการแลกเปลีย่น 
ผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน

5. การจัดท�าคู่มือหรือแนวทางท่ีเป็นเลิศใน
การปฏิรูประบบราชการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน

6. การจัดท�า ASEAN Website หรือ วารสาร 
ทางวิชาการด้านการพฒันาระบบราชการ (ASEAN Public  
Administrative Review) เพือ่เป็นช่องทางในการตดิต่อ
สื่อสาร และแจ้งก�าหนดการ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ในการจัดประชุมต่าง ๆ  ระหว่างประเทศสมาชิก

7. การพัฒนาหลักสูตรให้แก่ผู้บริหารระดับ
สูงของหน่วยงานภาครัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานท่ีตั้งอยู่บนหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะ 
เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ท่ีเป็นเลศิ  
(Best Practice) พร้อมศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต้นแบบ

8. การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อ
การบริการประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการของส่วนราชการและจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered 
Service) และมุ่งเน้นให้เกิดการจัดบริการในเชิงรุก  
(Proactive Service Delivery) ตลอดจนพัฒนาไป
สู ่การให้บริการในรูปแบบทางเลือกท่ีหลากหลาย  
(Customize Service Approach) ตรงตามความ 
ต้องการของประชาชนท่ีเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น  
ซ่ึงส�านักงาน ก.พ.ร. จะส่งเสริมให้ส ่วนราชการ
ปรับปรุงงานบริการประชาชนด้วยระบบบริการด้วย
อิเลก็ทรอนกิส์ (e-Service) ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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2.4.2 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะต่อไป

แม้ว่าการพฒันาระบบราชการไทยในช่วงท่ีผ่านมา 
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนในหลาย ๆ  ด้าน โดยมีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทยเป็นกรอบแนวทางหลักส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยตั้งแต่
ปี 2546 ถึงปัจจุบัน ในระยะต่อไป ส�านักงาน ก.พ.ร. 
ก�าลังอยู ่ระหว่างการจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาระบบราชการไทยฉบับใหม่เพือ่ให้สอดคล้องตาม
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปและสอดรับกับสถานการณ์

ในปัจจุบัน รวมถงึรองรบัแนวโน้มท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต 
โดยจะมีการศึกษาแนวโน้มการปรบัเปลีย่นระบบราชการ 
และตัวอย่างท่ีเป็นเลิศในระดับนานาชาติ รวมท้ัง
ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ  
นกัวิชาการ ข้าราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ  เพือ่น�าไปสู่ 
การก�าหนดเป้าหมายและกรอบทิศทางในการจดัท�าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะต่อไป 
ที่มีความเหมาะสม และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2.4.3 แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 อย่างยั่งยืน

ระยะต่อไปจะด�าเนินการเพื่อขยายผล ดังนี้

1. การขยายผลการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ หลังจากท่ีให้ส่วนราชการและจังหวัด
ทุกแห่งคิดริเริ่มในการสร้างความโปร่งใสด้วยตนเอง 
ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” แล้ว ระยะต่อไปจะ
วางกรอบการด�าเนินการในลักษณะ Top-Down โดยมี
แนวทางที่จะด�าเนินการเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.1 ก�าหนดกระบวนงานท่ีจะน�ามาสร้าง
ความโปร่งใสในลกัษณะ Top-Down โดยรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานท่ีรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กระบวนงานท่ี 
ส่งผลต่อดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index) ของประเทศไทย และจากการ
สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและนักธุรกิจ 
รวมทั้งตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  

1.2 สงัเคราะห์และถอดเป็นบทเรยีนต้นแบบ 
ของผลงานเด่น (Best Practice) ให้หน่วยงานอื่นท่ี
มีลักษณะกระบวนงานใกล้เคียงกันใช้เป็นแบบอย่าง  

ส่วนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ียังไม่ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ท่ีชัดเจน จะน�ามาถอดสรุปเป็นบทเรียนเพื่อ
ก�าหนดและวางแนวทางในแก้ไขต่อไป

1.3 ขยายการด�าเนินการไปสู่หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  
โดยจะเป็นการจ�าลองรูปแบบการจัดท�าข้อเสนอการ 
เปลีย่นแปลงฯ และการพิจารณาข้อเสนอการเปลีย่นแปลงฯ  
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามแนวทางด�าเนินการ
ภายใต้โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิตริาชการ

2. การด�าเนนิโครงการใหม่ของแผนการส่งเสรมิ 
และพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการฯ ในระยะต่อไป
ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วยการส่งเสริมให้ส่วน
ราชการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในระบบ
ราชการแบบยั่งยืน และการวางระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือวัดและประมวลผลระดับธรรมาภิบาลของภาค
ราชการ
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ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

2.4.4 การปรับปรุงรูปแบบหน่วยงานของรัฐ

เร่งรัดมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของ
ส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ดังนี้

1. ปรับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างและ 
ระบบบรหิารงานของหน่วยงานของรฐัให้มีความเหมาะสม  
และมีขีดสมรรถนะสงู สามารถขับเคลือ่นนโยบายรฐับาล 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
โดยการศกึษา วเิคราะห์ เพือ่ทบทวนบทบาทภารกจิของ
ส่วนราชการให้มีความชัดเจน โดยราชการส่วนกลาง 
จะเน้นการจดัการเชิงนโยบาย ก�าหนดมาตรการ มาตรฐาน  
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ประสานงาน ราชการบรหิารส่วนภมูภิาค  
และราชการบรหิารส่วนท้องถิน่ เป็นกลไกในการให้บรกิาร 
ประชาชน โดยจะมีการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคให้สอดคล้อง
กับบทบาทดังกล่าว

2. ด�าเนนิการถ่ายโอนงานตรวจสอบและรบัรอง 
คุณภาพมาตรฐาน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2553) ต่อไป และศกึษาความพร้อมของภาค
เอกชนที่จะมารับการถ่ายโอนงานจากภาครัฐ โดยมอบ
ให้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีความพร้อมในด้านใด  
ท่ีจะสามารถด�าเนินการรับถ่ายโอนงานได้ทันที ท้ังนี ้ 
มงีานท่ีอยู่ในแผนการถ่ายโอนระยะท่ีสอง จ�านวน 56 งาน  
และงานท่ีเลื่อนการถ่ายโอนจากระยะท่ีหนึ่งมาอยู่ใน
ระยะท่ีสอง จ�านวน 7 งาน รวม 63 งาน นอกจากนี้ 
จะมีการพิจารณายุบเลิกภารกิจท่ีหมดความจ�าเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต  
ในส่วนของภารกิจท่ีภาครัฐยังคงมีความจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการต่อไปนั้น จะน�าไปสู่การจัดระบบงานและ
โครงสร้างส่วนราชการท่ีเหมาะสมกับลักษณะภารกิจ  
โดยอาจรวมภารกจิท่ีสมัพนัธ์หรอืใกล้เคยีงกนัมาไว้รวมกนั  

เพื่อลดความซ�้าซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรภาครัฐ  
เพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทุนในการด�าเนนิงาน รวมท้ัง 
พัฒนารูปแบบการบริหารและวิธีการท�างานให้มีความ
หลากหลายและทันสมยั นอกจากนัน้ เพ่ือให้การบรหิาร 
จดัการภาครฐัมีความยืดหยุ่น คล่องตวั สามารถปฏบัิตงิาน 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพย่ิงข้ึน ภารกจิท่ีมลีกัษณะเฉพาะ
บางอย่าง ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรเป็น
องค์กรรูปแบบอื่น เช่น องค์การมหาชน หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ท้ังนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. จะด�าเนินการ
ปรับระบบงานและโครงสร้างของส่วนราชการ รวมถึง
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. จะผลักดันให้
เกิดการสร้างกลไกหรือเครื่องมือท่ีเป็นแนวทางส�าหรับ
หน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาค
ประชาสังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
บริการสาธารณะ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการท�างาน
ท่ีให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 
ภาคส่วนอ่ืน ๆ  ในการบรหิารราชการ ท่ีจะน�าไปสูก่ารบรหิาร 
ราชการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative 
Government) ท่ีเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป รวมท้ัง
การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างพลังร่วมใน
การพัฒนาระบบราชการในลักษณะเครือข่าย ตลอดจน 
สร้างให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์หรอืกรณี
ตัวอย่างที่ดีที่จะน�าไปสู่การขยายผลในโอกาสต่อไป
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25553

ส�านกังาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็น 
กรมในส�านักนายกรัฐมนตรี ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
ท�าหน้าท่ีรบัผดิชอบงานบรหิารจดัการและจดัท�าข้อเสนอ 
ทางวิชาการ เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ก.พ.ร. 
และหน้าท่ีอื่นตามกฎหมายหรือท่ี ก.พ.ร. ก�าหนด 

ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ
งานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

3.1 วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์

เพือ่บรรลเุป้าหมายการพฒันาระบบราชการ ได้
ก�าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์เพือ่รองรบัแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 
และแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ (พ.ศ. 2551 -  พ.ศ. 
2554) ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้

1) ยกระดับการให้บริการและการท�างาน
เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชนท่ีมีความสลับซับซ้อน หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

2) ปรบัรปูแบบการท�างานให้มลีกัษณะเชิง 
บูรณาการเกดิการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครอืข่าย 
กบัฝ่ายต่าง ๆ  รวมท้ังเปิดให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม

3) มุง่สูก่ารเป็นองค์การท่ีมขีดีสมรรถนะสงู  
บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้  
คดิรเิริม่ เปลีย่นแปลง และปรบัตวัได้อย่างเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ  

4) สร้างระบบการก�ากับดูแลตนเองท่ีด ี
เกิดความโปร่งใส ม่ันใจ และสามารถตรวจสอบได้  
รวมท้ังท�าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส�านึก  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคม
โดยรวม

5) เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กร 
ให้มีความเป็นเลิศ
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ภาพที่ 3-1 โครงสร�างส�วนราชการและอัตรากำลังของสำนักงาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)

สำนักงาน ก.พ.ร.
เลขาธ�การ ก.พ.ร.

รองเลขาธ�การ ก.พ.ร. (3)

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)

สถาบันส�งเสร�มการบร�หารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี *

กล�ุมตรวจสอบภายใน (1)

(223)

(59) (7) (28) (30) (22) (30) (23)

- ที่ปร�กษาการพัฒนาระบบราชการ (0)
- ผู�ช�วยเลขาธ�การ ก.พ.ร. (1)
- ผู�เช�่ยวชาญเฉพาะด�านการพัฒนาระบบราชการ (15)

กล�ุมพัฒนาระบบบร�หาร (3)

สำนักงาน
เลขาธ�การ

สำนักกฎหมาย
และระเบียบ
ราชการ

สำนักติดตาม
และประเมินผล
การพัฒนา

ระบบราชการ

สำนักบร�หาร
การเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม

สำนักเผยแพร�
และสนับสนุน

การมีส�วนร�วม
ในการพัฒนา
ระบบราชการ

สำนักพัฒนา
โครงสร�าง

ระบบราชการ

สำนักพัฒนา
ระเบียบราชการ
ส�วนภูมิภาคและ
ความสัมพันธ�กับ
องค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่น

อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจร�งรวม 223 คน
ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555*หน�วยบร�การรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)

3.3 โครงสร้างส่วนราชการ1 และอัตราก�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)

1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านกังาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2550 ประกาศราชกจิจานเุบกษา เล่มท่ี 124 ตอนท่ี 98 ก เม่ือวันท่ี 26 ธนัวาคม 2550
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3.4 ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส�านักงาน ก.พ.ร.

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านกังาน ก.พ.ร. 
มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดรวม 292 คน  
แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นข้าราชการพลเรอืน
สามัญซ่ึงปฏิบัติราชการในฐานะเจ้าหน้าท่ีของ ก.พ.ร.  
ในส่วนราชการต่าง ๆ  ของส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน  
223 คน หรอืร้อยละ 76 และประเภทท่ีสองเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญซ่ึงอาศัยสังกัดส�านักงาน ก.พ.ร.  
เพื่อร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รุ่นใหม่ (นปร.) (ภาพที่ 3-2) แต่ละรุ่นจะรับเข้าโครงการ
ได้ประมาณ 60 คน ในข้อเท็จจริงจะมีจ�านวนน้อยกว่า
ประมาณการดังกล่าว ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ท่ีสามารถผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ท่ีคัดเลือกจาก 
ท้ังผู ้ท่ีเป็นข้าราชการและบุคคลท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัต ิ
ตามท่ี ก.พ.ร. ก�าหนด ซ่ึงบุคคลท่ีผ่านการสอบคดัเลอืก 
และได้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการบรรจุหรือ
โอนมาแต่งตัง้เป็นข้าราชการของส�านกังาน ก.พ.ร ท้ังนี้  
เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวได้พัฒนาตาม
หลกัสตูรจนสิน้สดุกระบวนการของโครงการฯ ส�านกังาน  
ก.พ.ร. จะจดัสรรไปแต่งตัง้ในต�าแหน่งท่ีมีบทบาทส�าคญัต่อ 
การพฒันาระบบราชการ ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. 
มีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดท่ีก�าลังพัฒนา 
ตามหลกัสตูรนกับรหิารการเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ จ�านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ของข้าราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดส�านักงาน ก.พ.ร. (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2555) 

2) ส�านกังาน ก.พ.ร. ในฐานะเจ้าหน้าท่ีของ ก.พ.ร.  
และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส�าคัญ ๆ   
อกีหลายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ซึ่งบทบาทในฐานะเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ร. และ
เจ้าหน้าท่ีของฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการต่าง ๆ   
ดังกล่าว จะต้องจัดท�าข้อเสนอทางวิชาการท่ีมีข้อมูล
ครอบคลุมความรู ้รอบด้าน ท้ังในทางทฤษฎีและใน
ทางปฏิบัติ ท่ีครอบคลุมแง่มุมของสภาพข้อเท็จจริง 
สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอเพื่อ
เป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมเป็นไปได้ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาก�าหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ดงักล่าว ส�านกังาน ก.พ.ร.  
จึงเป็นองค์กรท่ีต้องพร้อมด้วยนักพัฒนาระบบราชการ 
ท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมท�างานสนองต่อความ
ต้องการของคณะกรรมการท่ีมีองค์คณะหลากหลาย 
ปัจจบัุนส�านกังาน ก.พ.ร. มคีณุวฒุพิืน้ฐานของข้าราชการ 
ส ่วนใหญ่อยู ่ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
รวมร้อยละ 71 โดยมีข้าราชการท่ีมีคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรีร้อยละ 22 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าข้าราชการ
ส�านักงาน ก.พ.ร. ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
(ภาพท่ี 3-3) โดยมีเพียงร้อยละ 7 ท่ีมีคุณวุฒิต�่ากว่า
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงเป็นข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยงานสนับสนุนของส�านักงาน ก.พ.ร. 
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ภาพที่ 3-2 ข�าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร.

69 คน
24%

223 คน
76%

ข�าราชการประจำ

ข�าราชการในโครงการ
พัฒนานักบร�หาร
การเปลี่ยนแปลงรุ�นใหม�

ภาพที่ 3-3 ข�าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงาน ก.พ.ร. จำแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

155 คน
69%

49 คน
22%

15 คน
7%

4 คน
2%

ปร�ญญาเอก

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาตร�

ต่ำกว�าปร�ญญาตร�
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ภาพที่ 3-4 การหารือร่วมกันระหว่างคณะจากส�านักงาน ก.พ.ร. และ ENA

3.5 ความร่วมมือระหว่างส�านักงาน ก.พ.ร. กับหน่วยงานต่างประเทศ

จากนโยบายรัฐบาลในการกระชับความร่วมมือ 
และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศท่ี
มีบทบาทส�าคัญของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยใน
ภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อรักษาและขยายความร่วมมือทาง 
การเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน  
การลงทุน และการท่องเท่ียว รวมท้ังการแสวงหาตลาดใหม่ 
เพือ่พฒันาความร่วมมือด้านทรพัยากร วตัถดุบิ วทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการพัฒนา 
ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้านในทุกมิตแิละทุกระดบั  
เพือ่ให้เกดิเสถยีรภาพความม่ันคงและความเจรญิรุง่เรอืง 

ร่วมกนัของภมูภิาค โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากการประชมุ 
สดุยอดอาเซียนครัง้ท่ี 13 ท่ีประเทศสงิคโปร์ ผูน้�าอาเซียน
ได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียนซ่ึงแสดงเจตนารมณ์ในการ
สร้างประชาคม โดยการเสริมสร้างความร่วมมือและ
การรวมตัวในภูมิภาค เพ่ือขับเคลื่อนการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558

ในปี พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการ
ด�าเนนิการตามความร่วมมอื รวมท้ังการด�าเนนิกจิกรรม
ต่าง ๆ  ด้านต่างประเทศ ดังนี้

3.5.1 ความร่วมมือกับสถาบัน Ecole Nationale d’ Administration (ENA)

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษารูปแบบการด�าเนิน
การของสถาบัน Ecole Nationale d’ Administration 
(ENA) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อจัดท�าโครงการ
ความร่วมมือด้านการพัฒนานักบริหาร และหลักสูตร
การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public 
Service Executive Development Program: PSED) 
ท่ีมีระยะเวลา 26 เดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้ 
ลงนามเป็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันครั้งแรก  
ในปี พ.ศ. 2549 และมีการต่ออายุความร่วมมือ ในปี 
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 ตามล�าดับ

เมือ่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 คณะจากส�านกังาน  
ก.พ.ร. น�าโดยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  
(นายนวัิฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) ได้เดินทางเยือน ENA 
เพ่ือกระชับความสมัพันธ์ระหว่างสองหน่วยงาน และได้ 
หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต ซ่ึงนอกจาก
ความร่วมมือในโครงการการพัฒนาหลักสูตรนักบริหาร
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ท่ีใช้แนวทางการด�าเนินงานจาก 
ENA และน�ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แล้ว ส�านักงาน 
ก.พ.ร. และ ENA ยังมีความร่วมมือในการจัดหลักสูตร
อบรมและสัมมนาทางวิชาการร่วมกันมาโดยตลอด
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ภาพที่ 3-5 การมาเยือนของรองเลขาธิการ OECD  
 (Mr. Richard Boucher) และคณะ

3.5.2 ความร่วมมือกับธนาคารโลก (World Bank) 

ส�านักงาน ก.พ.ร. และธนาคารโลกประจ�า
ประเทศไทย ได้มีความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ในการให้ข้าราชการของส�านักงาน ก.พ.ร.  
เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ธนาคารโลกกรุงวอชิงตัน ดีซี 
โดยในปี พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งข้าราชการ 
รวม 2 ราย ไปปฏิบัติงานร่วมกับ World Bank Global 
Expert Team ในเรื่อง Results Based Management 
in Thailand: Lessons Learned and the Way Forward 
for Improving Performance Management in the 

Public Sector ณ ธนาคารโลกกรงุวอชิงตนั ดซีี ในเดอืน 
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2555

นอกจากนี ้ยังได้รบัความร่วมมอืจากธนาคารโลก 
ในการประชุมผ่านระบบ Video Conference ในหัวข้อ 
“Managing the Political/Administrative Boundary  
to Support Effective Policy Implementation” ณ ห้อง
ประชุมธนาคารโลก อาคารสยามทาวเวอร์ รวมทั้งการ 
เตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม ASEAN 
Workshop เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต 

3.5.3 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic  
 Co-operation and Development: OECD)

จากมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 เมษายน 2555 
เห็นชอบข้อเสนอแผนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
อย่างย่ังยืน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2555 รับทราบยุทธศาสตร์และแผนงาน
เชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการ
พัฒนาระบบราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือให้
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศดีข้ึนและเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

ส�านักงาน ก.พ.ร. เห็นความส�าคัญและความ
จ�าเป็นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การ 
เพือ่ความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (Organization  
for Economic Co-operation and Development: OECD)  
เพือ่พฒันาแนวทางการสร้างความโปร่งใสตามยุทธศาสตร์ 
และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชันให้ได้รบัการยอมรบัและเป็นท่ีรูจ้กัในเวทีสากล  
จงึได้จดัการศกึษาดงูานและร่วมหารอืประเดน็ความร่วมมือ 
ทางวชิาการกบั OECD ระหว่างวนัท่ี 22 - 25 กรกฎาคม 
2555 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีรัฐมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรง
ไพศาล) เป็นหัวหน้าคณะ และได้รบัการต้อนรบัอย่างดย่ิีง 

จากเลขาธิการ OECD และคณะฯ โดยได้ร่วมประชุม 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ตามรปูแบบ “Clean GovBiz Initiative” ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี  
OECD จะมกีารประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจรติ 
คอร์รปัชันในกลุม่ประเทศสมาชิกและประเทศอ่ืน ๆ  ท่ัวโลก

เมือ่วันท่ี 9 ตลุาคม 2555 รองเลขาธกิาร OECD 
(Mr. Richard Boucher) และคณะได้เดินทางเยือน
ประเทศไทย (ภาพท่ี 3-5) เพือ่พจิารณากรอบความร่วมมอื 
ระหว่างสองหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับส�านักงาน ก.พ.ร.  
รวมท้ังได้เชิญเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการสัมมนา 
Global Forum on Public Governance: Better  
Governance for Inclusive Growth และร่วมเป็น
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วทิยากรหลกัใน Session: Establishing a Professional 
Public Service ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุง
ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงในครั้งนี้คณะเดินทางได้
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เช่ียวชาญของ OECD 

เพ่ือหารือเรื่อง Regional Development Corporate 
Governance และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ  
กับ OECD ให้เป็นรูปธรรม

3.5.4 ความร่วมมือกับองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้  
 (International Institute of Administration: IIAS)

ส�านกังาน ก.พ.ร. ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกั 
ในการพฒันาระบบราชการและแนวทางการบรหิารราชการ 
ของประเทศไทย มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาและ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหาร 
แนวใหม่อย่างต่อเนือ่ง ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึมคีวามสมัพันธ์ 
ท่ีดกีบั International Institute of Administration: IIAS  
ซ่ึงเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ 
ส่งเสรมิองค์ความรูแ้ละการปฏบัิติงาน โดยส�านกังานงาน  
ก.พ.ร. ได้สมัครเป็นสมาชิก Member State of IIAS 

เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงการเป็นสมาชิกนี้  
ท�าให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับทราบข้อมูลองค์ความรู้
ท่ีสามารถน�ามาใช้ปรับปรุงองค์การและการด�าเนินงาน
ด้านการบรหิารราชการ เพ่ือให้หน่วยงานของรฐัสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคม 
ในปัจจุบันได้ดี อีกท้ัง IIAS ยังมี Forum ในการ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในทางปฏบัิตแิละการวเิคราะห์
เชิงทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศอีกด้วย

3.5.5 ความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี  
 (Korea International Cooperation Agency: KOICA)

ตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้จัดโครงการ 
“World Friends Korea (WFK) Advisors Program” 
โดยให้การสนบัสนนุผูเ้ช่ียวชาญเกาหลเีป็นท่ีปรกึษาด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐ ส�านักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
เห็นว่าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ
ที่มีความน่าสนใจ จึงได้ส่งข้อเสนอขอรับการสนับสนุน
ผู ้เช่ียวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ในการสร้าง Competitive Landmark  
ในท้องถิ่นให้อยู่ในระดับสากล และข้อเสนอดังกล่าว
ได้ผ่านการพิจารณาจาก KOICA และทางรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลีได้ส่ง Dr. Park Bong Shik ซ่ึงเป็น 

ผู้เช่ียวชาญทางด้าน Development Administration 
and Innovation Seoul Metropolitan Government 
มาเป็นท่ีปรึกษาแก่ส�านักงาน ก.พ.ร. ตามข้อเสนอ 
ดังกล่าว เป็นเวลา 1 ปี 

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผูเ้ช่ียวชาญ 
เกาหลดีงักล่าวมีความสอดคล้องกบัการด�าเนนิยทุธศาสตร์ 
ด้านนโยบายการบรหิารงานจงัหวัดและกลุม่จงัหวดัแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงมอบหมาย 
ให้ Dr. Park ปฏิบัติงานในฐานะผู ้เช่ียวชาญและ 
ให้ค�าปรึกษาแก่ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ตั้งแต่วันท่ี 16 
สิงหาคม 2555
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ภาพที่ 3-6 คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ ณ ส�านักงาน ก.พ.ร.

3.5.6 การสนับสนุนหน่วยงานต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบราชการ 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผู้แทนและ
คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศมาศึกษา 
ดูงานและฟังบรรยายสรุปในหัวข้อต่าง ๆ  ได้แก่ 

• วันที่ 24 มกราคม 2555 คณะผู้แทนจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (People’s  
Republic of Bangladesh) จ�านวน 45 ราย ในโครงการ
ฝึกอบรมหัวข้อ a Professional Development Course 
on “Managing from the Top” ของสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) มาศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง  
Public Organization Reform Strategies and  
Initiatives in Thailand

• วนัท่ี 30 เมษายน 2555 Mr. Ulrich Zachuau,  
Director Strategy and Operations for East Asia และ 
Ms. Annette Dixon, Country Director จากธนาคารโลก 
เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารโลกและส�านักงาน ก.พ.ร. ในอนาคต 

• วันท่ี 19 กรกฎาคม 2555 คณะผู้แทน
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น�าโดย 
Mr. Ampha Simmasone อธิบดีกรมการพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ (Public Administration Development) 
กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) 
พร้อมคณะจ�านวน 4 ราย เข้าศกึษาดงูานด้านการพฒันา 
ระบบราชการ (ภาพที่ 3-6)

• วนัท่ี 1 สงิหาคม 2555 คณะ Independent  
Evaluation Group (IEG) จากธนาคารโลก เข้าหารือ
และขอข้อมูลเพื่อประเมินผลเรื่อง Knowledge Based 
World Bank Country Program 

• วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 คณะผู ้แทน
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จ�านวน 
10 ราย จากหน่วยงาน Bangladesh Civil Service 
Administration Academy (BCSAA) ในโครงการฝึก
อบรมหัวข้อ a Professional Development Course 
on “Strategic Planning and Project Management” 

ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาศึกษาดูงาน
และฟังบรรยาย เรื่อง Public Organization Reform 
Strategy and Initiatives in Thailand 

• วันที่ 16 สิงหาคม 2555 คณะผู้แทนจาก
ประเทศศรีลังกา จ�านวน 10 ราย จากหน่วยงาน The 
North Western Provincial Council ในโครงการฝึก
อบรมหัวข้อ “Good Governance Initiative in Thailand” 
ของสถาบันความร่วมมอืเพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิลุม่น�า้โขง 
(Mekong Institute) มาศึกษาดูงานในเรื่องแบบอย่างที่
ดีในการจัดการธรรมาภิบาลของระบบราชการไทย
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ภาพที่ 3-7   คณะผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเมียนมาร์ (Union Civil Service Board of Myanmar)  
 เข้าหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับส�านักงาน ก.พ.ร.

• วันท่ี 17 กันยายน 2555 คณะผู้แทน
จากประเทศพม่า จ�านวน 4 ราย จากส�านักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือนเมียนมาร์ (Union Civil 
Service Board of Myanmar) เข้าหารอืและแลกเปลีย่น
แนวคิดในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย ประสบการณ์

และปัญหาอุปสรรคในการปรับโครงสร้าง การพัฒนา
คุณภาพการให้บรกิารของหน่วยงานราชการ การพฒันา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ และแนวทางความ
ร่วมมือกับเมียนมาร์และประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ  เพื่อ
เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (ภาพท่ี 3-7)

3.5.7 การผลักดันการสร้างประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2543 
มอบหมายให้หน่วยราชการเร่งด�าเนนิการตามแผนงาน 
จดัตัง้ประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 -  
2015) พร้อมกับน�ามาตรการตามแผนงาน บรรจ ุ
ในแผนระดับชาติของหน่วยราชการ ซ่ึงส�านกังาน ก.พ.ร. 
ได้สนองตอบนโยบายของรฐับาลในการให้ความร่วมมือ 
ในการเสนอแผนงานประกอบการจัดตั้งประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ในฐานะคณะกรรมการอาเซียน

แห่งชาติ ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 
กันยายน 2554 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการ 
ตามมาตรการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน ในหัวข้อ A.1.4  
การส่งเสริมธรรมาภิบาล และแผนงานจัดตั้งประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียน ในหัวข้อ A7 การพัฒนา
สมรรถภาพของระบบราชการ และ C.3 ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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3.6 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวดงบประมาณ)

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 รวม 268,351,900 บาท เพื่อด�าเนินงาน
ตามภารกิจ เป็นงบบุคลากร 105,506,100 บาท งบด�าเนินการ 35,047,500 บาท งบลงทุน 1,295,600 บาท และ 
งบรายจ่ายอื่น 126,502,700 บาท (ตารางที่ 3-1)

ตารางที่ 3-1 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2555 ของส�านักงาน ก.พ.ร.

งบประมาณภารกิจประจ�า งบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 (บาท)

1. งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจ�า / ชั่วคราว) 105,506,100

2. งบด�าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 35,047,500

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 1,295,600

4. งบรายจ่ายอื่น (เช่น งบจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัย) 126,502,700

รวม 268,351,900

3.7 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการน�าระบบ 
การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ Government  
Evaluation System (GES) มาใช้ในการจัดท�าค�ารบัรอง
การปฏบัิติราชการของส่วนราชการ เพือ่ลดความซ�า้ซ้อน 
และภาระงานเอกสารของส่วนราชการท่ีต้องจัดท�า
รายละเอียดตัวช้ีวัดเป็นจ�านวนมาก โดยได้ปรับปรุง
กรอบการประเมินผลจากเดิมท่ีมี 4 มิติ เหลือเพียง 
2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอก ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดด้าน
ประสิทธิผลและด้านคุณภาพ มิติภายใน ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพและด้านการพัฒนาองค์การ 
ส�าหรบัการจดัท�ารายงานความก้าวหน้าตามตวัช้ีวัดนัน้ 
ได้ด�าเนนิการรายงานในรปูแบบของการประเมินตนเอง
หรือ Self-Assessment Report (SAR) ซ่ึงรายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ  
12 เดอืน เพือ่ให้ฝ่ายบรหิารและผูป้ฏบัิตงิานในส�านกังาน 

ก.พ.ร. ได้ประเมินความก้าวหน้าและสถานการณ์
ของหน่วยงานโดยเทียบกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ตาม 
ค�ารบัรองการปฏิบัตริาชการ และใช้เป็นเครือ่งมือในการ 
ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กร ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ในการใช้วิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลท่ีมีคุณภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้คะแนน 3.8871 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีตัวชี้วัดที่ต้อง
รอผลการประเมิน 1 ตัวช้ีวัด คือ “ระดับความส�าเร็จ
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการพัฒนาระบบราชการตาม 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด 
และสถาบันอุดมศึกษา”
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158 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส�านักงาน 
ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้จ�าแนกตาม
มิติเพื่อประเมินผล 2 มิติ ได้แก่

มิติภายนอก (น�้าหนักร้อยละ 70)

การประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ด้านประสทิธผิล  
ประเมินจากประเด็นการวัดผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. อาทิ ระดับความส�าเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการด�าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน 
ระหว่างกระทรวง ยทุธศาสตร์ท่ี 9 ยุทธศาสตร์การปรบัปรงุ 
บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ (Doing Business) ร้อยละเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการ
ของส่วนราชการ จงัหวดั และสถาบันอุดมศกึษา ร้อยละ 
ความส�าเร็จเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ระดับ
ความส�าเร็จเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการพัฒนาระบบ
ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ร้อยละของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าผลของการประเมินตาม 
ค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการไปใช้ในการพฒันาหน่วยงาน  
และร้อยละความส�าเร็จของการส่งเสริมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ

การประเมนิผลการปฏบัิตริาชการ ด้านคณุภาพ 
ประเมินจากประเดน็การวัดความพงึพอใจ/ความเช่ือม่ัน  
โดยวัดผลจากระดับความเช่ือม่ันของผู้รับบริการต่อ
การด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. และระดับความ 
พึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย ส�าหรับตัวชี้วัด “ร้อยละ 
ของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย” นั้น  
คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกบัการพฒันา 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี  
6/2555 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ได้พิจารณา 
ความเหมาะสมของตวัช้ีวดัดงักล่าวแล้ว มีมติให้ยกเลกิ 
ตวัชีว้ดันี ้เนือ่งจากการส�ารวจความพงึพอใจของผูก้�าหนด 
นโยบายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (วันท่ี 1 
ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) มีคณะรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ในการก�ากับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติ
ราชการหลายคณะ ดังนั้น ผลการส�ารวจอาจไม่สะท้อน
ความพึงพอใจท่ีแท้จริงและให้ตัดน�้าหนักร้อยละ 3 
ออกจากน�้าหนักรวม ตามกรอบการประเมินผลการ 
ปฏบัิตริาชการตามค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ จึงท�าให้ 
น�้าหนักในมิติภายนอกจากเดิมน�้าหนักร้อยละ 70  
คงเหลือน�้าหนักร้อยละ 67 

มิติภายใน (น�้าหนักร้อยละ 30)

การประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ด้านประสทิธภิาพ  
ประเมินจากประเด็นการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
การบริหารงบประมาณโดยวัดผลจากระดับความส�าเร็จ 
ของการจดัท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ ร้อยละความส�าเรจ็ 
ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ร้อยละของ 
การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม ระดบั 
ความส�าเรจ็ของปรมิาณผลผลติท่ีท�าได้จรงิเปรยีบเทียบ 
กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย  
และระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการ
พัฒนาองค์การ ประเมินจากประเด็นการเสริมสร้าง
และพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การ 
โดยวัดผลจากระดบัความส�าเรจ็ของการพัฒนาบุคลากร 
ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
และระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาปรบัปรงุวฒันธรรม
องค์การ ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบ 
บูรณาการในค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการ โดยใช้แบบส�ารวจ 
การพัฒนาองค์การ (Organization Development  
Survey) ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือสอบถามความคดิเห็นของ 
ข้าราชการ ซ่ึงจะน�าข้อมูลไปใช้ในการเสรมิสร้างและพฒันา 
ขีดสมรรถนะการบริหารจัดการของหน่วยงาน ส�าหรับ
ตวัช้ีวัดระดบัความส�าเรจ็ของการพัฒนาบุคลากร วดัผล 
การประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ค่าคะแนนจากการ 
ประเมนิสมรรถนะหลกั ตามแนวทางของ ก.พ. เนือ่งจาก
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะบุคลากร
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3.8 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 3-2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงาน ก.พ.ร.  
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ล�าดับ 
ที่

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย

น�้าหนัก 
รอบ 6 
เดือน

น�้าหนัก 
รอบ 9 
เดือน

น�้าหนัก 
รอบ 12 
เดือน

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนเประเมิน 

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนเประเมิน 
ตนเอง

ผลงาน
คะแนนเประเมิน 

ตนเองปี 53 ปี 54 ปี 55 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

มิติภายนอก (น�้าหนัก : ร้อยละ 70) 70 70 67 0.7000 0.7000 2.6500

2

ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 
ในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
ของประเทศ (Doing Business)

อันดับที่ 
19 
จาก 
183 
ปท.

อันดับที่ 
17 
จาก 
183 
ปท.

ระดับ 3 10 10 10 NA 1 NA 1 2.94 2.9375

4.1
คุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา

ร้อยละ 
82.87

N/A
ร้อยละ 
75

10 10 10 NA 1 NA 1 82.66 4.5323

4.2
ร้อยละความส�าเร็จเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

- -
ร้อยละ 
75

10 10 10 NA 1 NA 1 5

4.2.1	ร้อยละความส�าเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการของส่วนราชการ

- -
ร้อยละ 
75

4 4 4 NA 1 NA 1 89.58 5

4.2.2	ร้อยละความส�าเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการของจังหวัด

- -
ร้อยละ 
75

4 4 4 NA 1 NA 1 97.37 5

4.2.3	ร้อยละความส�าเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	
ของประชาชนในการบรหิารราชการของสถาบันอุดมศกึษา

- -
ร้อยละ 
75

2 2 2 NA 1 NA 1 97.01 5

4.3
ระดับความส�าเร็จเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการพัฒนา 
ระบบราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

- - ระดับ 3 8 8 8 NA 1 NA 1 1.4992

4.3.1	ระดบัความส�าเร็จเฉลีย่ของการพฒันาระบบราชการ	
ตามค�ารับรองการปฏบัิตริาชการของส่วนราชการ

- - ระดับ 3 4 4 4 NA 1 NA 1 NA 1

4.3.2	ระดบัความส�าเร็จเฉลีย่ของการพฒันาระบบราชการ	
ตามค�ารับรองการปฏบัิตริาชการของจงัหวดั

- - ระดับ 3 2 2 2 NA 1 NA 1 NA 1

4.3.3	ระดบัความส�าเร็จเฉลีย่ของการพฒันาระบบราชการ	
ตามค�ารับรองการปฏบัิตริาชการของสถาบันอุดมศกึษา

- - ระดับ 3 1 1 1 NA 1 NA 1 NA 1

4.3.4	ระดบัความส�าเร็จเฉลีย่ของการพฒันาระบบราชการ	
ตามค�ารับรองการปฏบัิตริาชการขององค์การมหาชน

- - ระดับ 3 1 1 1 NA 1 NA 1 4.5297 4.9936

4.4
ร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าผลของการ
ประเมินตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการไปใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงาน

- -
ร้อยละ 
67

12 12 12 NA 1 NA 1 69.20 4

4.5
ร้อยละความส�าเร็จของการส่งเสริมการตรวจสอบและ 
ประเมินผลภาคราชการ

ร้อยละ 
98.60

-
ร้อยละ 
80

10 10 10 NA 1 NA 1 83.97 4.5896

5
ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ 
ต่อการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร.

ร้อยละ 
73.46

-
ร้อยละ 
75

7 7 7 NA 1 NA 1 78.9 3.7800

6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย
ร้อยละ 
80

ยกเลิก 
ตัวชี้วัด

ร้อยละ 
75

3 3 - NA 1 NA 1
ยกเลิกตาม 
มติ อ.ก.พ.ร.

มิติภายนอก (น�้าหนัก : ร้อยละ 30) 30 30 30 0.4500 0.4175 1.2371

7 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 5 N/A ระดับ 5 5 3 3 ระดับ 4 4 4 4 5 5

8
ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน

- N/A
ร้อยละ 
90

5 2.5 2.5 69.48 1 85.75 1.3 102.9 5

9 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน *
ร้อยละ 
72

- 1 1 - - - 4.69 1 42.9 1

10 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม *
ร้อยละ 
93

- 1.5 1.5 - - - 39.76 1 64.29 1

11
ระดับความส�าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริง 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร 
งบประมาณรายจ่าย

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 5 5 5 NA 1 NA 1 5 5

12
ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการ 
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ *

ระดับ 5 - 2 2 - - - 2 2 2.5 2.5

13 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร - - ระดับ 3 5 5 5 NA 1 NA 1 5 5

14 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ - - ระดับ 3 5 5 5 NA 1 NA 1 4.5 4.5

15
ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ

- - ระดับ 3 5 5 5 NA 1 NA 1 2.5 2.5

รวม

คะแนนเต็ม 5 1.1500 1.1175 3.8871

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่เพิ่มตามมติ ค.ร.ม. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

NA = รอผลคะแนน         = N/A         = 0.0001 - 1.0000         = 1.0001 - 2.4999         = 2.5000 - 3.4999         = 3.5000 - 4.4999         = 4.5000 - 5.0000
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3.9 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 79,059,704.80 8,281,079.53

ลูกหนี้ระยะสั้น 3 11,377,227.41 6,625,395.50

รายได้ค้างรับ 78,060.00 1,470.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 360,000.00 2,720,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 90,874,992.21 17,627,945.03 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 4 60,251,692.68 61,968,673.92

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 5 20,016,565.28 8,477,551.84

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 80,268,257.96 70,446,225.76

รวมสินทรัพย์ 171,143,250.17 89,674,600.60

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 6 15,175,347.70 2,469,888.71

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 423,816.33 78,487.15

เงินรับฝากระยะสั้น 7 80,579,952.11 5,202,241.22

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8 1,146,142.74 2,325,145.72

รวมหนี้สินหมุนเวียน 97,325,258.88 10,075,762.80

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 130,342.96 332,338.29

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 500,000.00 500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 630,342.96 832,338.29

รวมหนี้สิน 97,955,601.84 10,908,101.09

สินทรัพย์สุทธิ 73,187,648.33 35,156,204.05

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน 1,637,210.34 1,637,210.34

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 9 71,550,437.99 75,528,859.36

ก�าไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ 73,187,648.33 77,166,069.70

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

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2555 2554
รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ 10 275,223,208.80 319,574,155.47
รวมรายได้จากรัฐบาล 275,223,208.80 319,574,155.47

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 178,748.51 34,039.89
รายได้อื่น 185,900.00 34,039.89
รวมรายได้จากแหล่งอื่น 364,648.51 34,039.89

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 275,587,857.31 319,608,195.36

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 11 106,004,141.49 103,037,700.65
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 13,787,265.57 9,892,276.15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3,651,371.28 3,061,826.79
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,637,693.83 2,211,572.86
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 12 126,676,639.44 137,324,699.03
ค่าสาธารณูปโภค 13 6,071,294.05 5,439,708.01
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 14 19,636,141.91 16,572,686.91
ค่าใช้จ่ายอื่น 15 8,900.00 (6,450.00)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 279,473,447.57 277,534,020.40
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (3,885,590.26) 42,074,174.96
รายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร / ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (116,077.91) (41,086.49)
รวมรายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (116,077.91) (41,086.49)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ (4,001,668.17) 42,033,088.47
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (4,001,668.17) 42,033,088.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
3 ลูกหนี้ระยะสั้น 13 ค่าสาธารณูปโภค 
4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 14 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 15 ค่าใช้จ่ายอื่น
6 เจ้าหนี้ระยะสั้น 16 ภาระผูกพัน
7 เงินรับฝากระยะสั้น 17 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
9 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 19 รายงานรายได้แผ่นดิน
10 รายได้จากงบประมาณ
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนตามเกณฑ์คงค้าง 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 ซ่ึงรวมรายการทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานระดับกรม 

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

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้

หน่วยงานเป็นผูรั้บผดิชอบในการดแูลรักษาและบรหิารจดัการให้แก่รฐับาลภายใต้อ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และรวมถงึสนิทรพัย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าว
จะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 

1.4 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.5 การรับรู้รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้

1.6 อาคารและอุปกรณ์
- ที่ดิน เป็นที่ธรณีสงฆ์ที่อยู่ในความดูแลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารท่ีหน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และอาคารท่ี 

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

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

1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนโดยวธิเีส้นตรง

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

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,830,256.27

เงินทดรองราชการ 500,000.00

เงินฝากคลัง 76,729,448.53

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,059,704.80

หมายเหตุที่ 3 - ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 874,195.00

ลูกหนี้เงินมัดจ�าล่วงหน้า 10,503,032.41

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 11,377,227.41

หมายเหตุที่ 4 - อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 17,348,888.55

หัก 5,228,874.49

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 12,120,014.06

อุปกรณ์ 126,995,344.32

หัก

ค่าเสื่อมราคาสะสม 78,863,665.70

อุปกรณ์ (สุทธิ) 48,131,678.62

รวมอาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 60,251,692.68

หมายเหตุที่ 5 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23,802,914.20

หัก 8,489,678.70

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) 15,313,235.50

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 7,110,800.00

หัก 2,407,470.22

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) 4,703,329.78

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 20,016,565.28

หมายเหตุที่ 6 - เจ้าหน้าที่ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 71,376.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 15,103,971.70

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 15,175,347.70
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 7 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1. เงินกู้ธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ(SAL) ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา 
ธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนของส�านักงาน ก.พ.ร.

75,661,100.00

2. เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

3,814,100.00

3. เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมภาคีการพัฒนารัฐ - สังคมเพื่อสุขภาวะประเทศไทย 1,064,569.25

4. เงินรับฝากอื่น 40,182.86

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 80,579,952.11

หมายเหตุที่ 8 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินประกันผลงาน 915,081.32

เงินประกันอื่น 231,061.42

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,146,142.74

หมายเหตุที่ 9 - รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ยอดยกมา 75,552,106.16

หัก รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิปีนี้ 4,001,668.17

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 71,550,437.99

หมายเหตุที่ 10 - รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบบุคลากร 91,383,672.20

รายได้จากงบลงทุน 32,665,910.79

รายได้จากงบด�าเนินงาน 41,277,341.06

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 87,405,339.92

รายได้จากงบกลาง 27,543,158.24

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 5,052,213.41

รวมรายได้จากงบประมาณ 275,223,208.80

หมายเหตุที่ 11 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน 83,679,485.45

เงินประจ�าต�าแหน่ง 3,449,196.77

ค่าจ้างชั่วคราว 117,168.00

ค่ารักษาพยาบาล 8,394,493.13

เงนิช่วยการศกึษาบุตร 333,768.50

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 10,030,029.64

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 106,004,141.49
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 12 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ 2,174,079.97
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 4,259,211.89
ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 575,153.80
ค่าจ้างเหมาบริการ 61,363,668.61
ค่าจ้างที่ปรึกษา 35,297,677.75
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 6,997,572.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 9,743,208.25
ค่าใช้จ่ายอื่น 6,266,067.17
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย 126,676,639.44

หมายเหตุที่ 13 - ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า 3,507,601.69
ค่าน�้าประปา 174,973.28
ค่าโทรศัพท์ 1,006,579.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 672,743.50
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 709,396.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 6,071,294.05

หมายเหตุที่ 14 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 709,761.12
อุปกรณ์ 15,154,144.23
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,772,236.56
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 19,636,141.91

หมายเหตุที่ 15 - ค่าใช้จ่ายอื่น 
TR - ส่วนราชการรับเงินนอกงบประมาณ (5,191,112.62)
TE - ปรับเงินฝากคลัง 5,200,012.62
รวมค่าใช้จ่าย 8,900.00

ค่าใช้จ่ายอื่น จ�านวน 8,900.00 บาท เป็นรายการ AUTO ของบัญชี TR ส่วนราชการรับเงินนอกงบประมาณ 
และบัญชี TE ปรับเงินฝากคลัง ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาก จ่ายเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2555 และรับเงิน 
เข้าบัญชีธนาคารในปีงบประมาณ 2556

หมายเหตุที่ 16 - ภาระผูกพัน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส�านักงาน ก.พ.ร. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเป็น
จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ไม่เกิน 1 ปี 6,126,000.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,126,000.00
เกิน 5 ปี  -
รวมภาระผูกพัน 12,252,000.00
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ท�าสัญญาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์กับบริษัทสยามคาร์เร้นท์ จ�ากัด เพื่อใช้ในงาน
ราชการส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยไม่มีข้อก�าหนด
เรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า

หมายเหตุที่ 17 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

  ผลผลิตที่ 2: องค์กรของรัฐ 
ได้รับการยกระดับการบริหาร 
งานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ 
ธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น   

งบบุคลากร 105,506,100.00 - - 88,065,002.22 17,441,097.78

งบด�าเนินงาน 39,047,500.00 784,100.00 1,805,332.81 36,458,006.97 60.22

งบลงทุน 3,502,498.02 85,880.00 1,914,120.00 1,502,498.02 -

งบรายจ่ายอื่น 118,295,801.98 5,479,820.00 68,252,608.88 44,563,302.88 70.22

รวม 266,351,900.00 6,349,800.00 71,972,061.69 170,588,810.09 17,441,228.22

รวมทั้งสิ้น 266,351,900.00 6,349,800.00 71,972,061.69 170,588,810.09 17,441,228.22

หมายเหตุที่ 18 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

รายการ
เงิินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี (สุทธิ)
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณบริหารจัดการภาครัฐ
  ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
    การให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ

งบรายจ่ายอื่น 3,374,535.00 3,374,535.00 -

รวม 3,374,535.00 3,374,535.00 -

  ผลผลิตที่ 2 : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มี 
    คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น  

งบด�าเนินงาน 2,470,724.38 2,470,724.38 -

งบลงทุน 31,832,812.77 31,832,812.77 -

งบรายจ่ายอื่น 53,113,753.50 50,758,347.50 2,355,406.00

รวม 87,417,290.65 85,061,884.65 2,355,406.00

รวมทั้งสิ้น 90,791,825.65 88,436,419.65 2,355,406.00 
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 19 - รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 70,710.00

รายได้อื่น 623,862.61

รวมรายได้นอกจากภาษี 694,572.61

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 694,572.61

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 694,572.61

สุทธิ 0.00

รายงานเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) : เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคราชการ 
(Public Sector Reform Loan: PSRL)

(หน่วย : บาท)

รายรับ แผนงาน / โครงการท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ 
วงเงนิกูธ้นาคารโลกตามแผนปฏริปูภาครฐัท่ีสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย

1,879,709,960.42

วงเงินอนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ

หัก ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ

แผน 1. แผนการปรบัเปลีย่นบทบาท ภารกจิ และ 
 วิธีการบริหารงานภาครัฐ

574,050,332.00 409,337,634.65 

แผน 2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ  
 การเงินและพัสดุ

453,219,688.00 291,135,593.17 

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

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

แผน 5. แผนการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมและค่านยิม 
 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

369,921,880.00 312,455,657.11 

แผนงบส�ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจ�าเป็น 41,299,867.84 33,988,936.57 1,410,269,497.84

คงเหลือ 469,440,462.58

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ กันยายน 2555



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
Office of the Public Sector Development Commission 169
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3.10  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีสถานะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery 
Unit) ในก�ากบัของส�านกังาน ก.พ.ร. มเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนินการอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสุด ทัง้ด้านการบริหารและ
การให้บริการ มีหน้าที่ ดังนี้

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

2) ให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านการบริหารและการจัดการ  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท�างานของหน่วยงานให้สามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุง
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลการด�าเนนิงานขององค์กรให้สอดรบักบัแนวทางการบรหิารราชการแผ่นดนิ และหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3) ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการส่งเสรมิการพัฒนาการปฏิบัตริาชการตามหลกัการของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

4) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รายงานแสดงฐานะการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4  32,383,175.60  37,424,728.05 

ลูกหนี้ 5  14,753,436.66  22,787,481.75 

รายได้ค้างรับ  10,981,253.66  8,750,000.00 

วัสดุคงเหลือ  603,670.26  513,315.75 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  270,000.00  274,862.91 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  58,991,536.18  69,750,388.46 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 6  1,075,613.40  1,931,523.59 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ  81,549.99  104,849.99 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,157,163.39  2,036,373.58 

รวมสินทรัพย์  60,148,699.57 71,786,762.04 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย : บาท)

2555 2554

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการให้บริการ 96,071,219.48 84,045,066.00 

รายได้ดอกเบี้ย  429,241.39 222,286.39 

รายได้อื่น  129.05  504,071.67 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 96,500,589.92 84,771,424.06 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 96,500,589.92 84,771,424.06 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  8,066,008.69  9,933,541.86 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 81,919,766.25 65,555,710.68 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  254,476.00  371,508.00 

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 1,168,333.06 2,587,363.29 

ค่าสาธารณูปโภค 596,720.32 806,594.57 

ค่าใช้สอยอื่น  7,039,779.06  9,139,147.26 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  664,396.45  539,091.02 

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  23,300.00  11,459.01 

ค่าใช้จ่ายอื่น  1,712,428.20  - 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  101,445,208.03 88,944,415.69 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (4,944,618.11) (4,172,991.63)

รายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

รายได้ท่ีไม่เกดิจากการด�าเนนิงาน (รายรบัจากการจ�าหน่ายครภุณัฑ์)  71,118.00  - 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (ค่าจ�าหน่ายครุภัณฑ์  
กรณีจ�าหน่าย ช�ารุด สูญหาย เลิกใช้งาน และบริจาคสินทรัพย์) (502,542.24) (595,754.43)

รวมรายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (431,424.24) (595,754.43)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (5,376,042.35) (4,768,746.06)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555

172 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
งบกระแสเงินสด 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย : บาท)

2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายได้สูง / (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  (5,376,042.35)  (4,768,746.06)
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  (152,005.29)  404,685.59 
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
ด�าเนินงาน หนี้สินด�าเนินงาน และส่วนของทุนสินทรัพย์ด�าเนินงาน  
(เพิ่มขึ้น) ลดลง

 (5,528,047.64)  (4,364,060.47)

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้  8,034,045.09  18,319,878.15 
(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในรายได้ค้างรับ  (2,231,253.66)  (5,963,100.00)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในวัสดุคงเหลือ  (90,354.51)  (154,536.62)
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  4,862.91  (135,652.42)

หนี้สินด�าเนินงานและส่วนของทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
(ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า  (1,223,401.53)  1,253,164.73 
(ลดลง) เพิ่มขึ้น ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (11,955,130.09) (13,804,023.31)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า  6,542,574.09  2,862,491.50 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น  728,640.08  (31,393.02)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปีก่อนขาด)  (354,702.67)  (283,245.27)

รวม  (544,720.29)  2,063,583.74 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  (6,072,767.93)  (2,300,476.73)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จากการขาย (ซื้อ) ครุภัณฑ์  1,031,215.48  (1,214,353.10)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  1,031,215.48  (1,214,353.10)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
- ไม่มีรายการ - - -
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (5,041,552.45)  (3,514,829.83)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  37,424,728.05  40,939,557.88 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 32,383,175.60 37,424,728.05 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปีก่อนขาด  - -
รายได้จากการให้บริการลดลงเนื่องจากปป.รายได้ค้างรับปีก่อนเกิน  - -
(ไม่แสดงยอดในรายได้ค้างรับ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เนื่องจากเป็นรายการ 
ที่มิใช่เงินสด NON-CASH )

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 1  ความเป็นมา

การพฒันาระบบราชการตามนโยบายของรฐับาล โดยการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิในปี 

พ.ศ. 2545 และการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้แสดงให้เห็น 

ถึงเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ โดยการวางกรอบกติกาใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน  

โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การน�าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช้ดังกล่าว ได้น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด

และวิธีการบริหารราชการแนวใหม่ เช่น การบริหารภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารราชการแบบบูรณาการ ระบบการก�ากับ

ดูแลและรายงานแบบไขว้ (Matrix System) และการบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - centered)  

เป็นต้น

มิติใหม่ในการบริหารราชการเหล่านี้ ท�าให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ต้องด�าเนินการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ 

โครงสร้าง กระบวนงาน การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ

วฒันธรรมการท�างานใหม่ ซ่ึงในการบรหิารการเปลีย่นแปลงท่ีส่วนราชการต่าง ๆ  ต้องด�าเนนิการนัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัการกระตุน้ 

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

ขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงให้เป็นไปอย่างราบรืน่ 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   

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สถาบันฯ มีสถานที่ตั้ง C/O ส�านักงาน ก.พ.ร. 

เลขท่ี 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรวมหน่วยงานราชการ ช้ัน 9 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตต์หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการกิจการภาครัฐที่ดี

2. เพือ่ส่งเสริมและด�าเนนิการให้มกีารฝึกอบรมและพฒันาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐัเพือ่เสรมิสร้างการบรหิาร

จัดการภาครัฐที่ดี

3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้าง 

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

หมายเหตุที่ 2  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นภายใต้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และ ข้อสมมติฐานการด�าเนินงานต่อเนื่อง
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 3  สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป

3.1 ใช้หลกับัญชีคู ่(Double Entry) หมายถงึ การก�าหนดวธิลีงบัญชีส�าหรบัรายการการเงนิท่ีเกดิข้ึนครัง้หนึง่ จะต้อง 

น�าแต่ละรายการการเงินมาบันทึกบัญชีด้วยจ�านวนเงินในบัญชีเดบิตเท่ากับจ�านวนเงินที่บันทึกบัญชีเครดิต

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

กันยายนปีถัดไป โดยก�าหนดรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งปีงบประมาณหรือ 12 เดือน

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 รับรู้เมื่อส่งมอบงานและ 

มีสิทธิเรียกเก็บเงินแล้ว

- รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

2) การรับรู้ค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องกบัการให้บรกิารวชิาการ งานวจิยัให้ค�าปรกึษา งานฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ส�าหรับค่าใช้จ่ายตามประเภทดังต่อไปนี้รับรู้ตามเกณฑ์อ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก�าหนดดังนี้

 • ค่าตอบแทนบุคลากรท่ีมีลักษณะของการจ่ายเงินเมื่อมีผลงานหรือมีระดับความส�าเร็จของงาน  

รับรู้รายจ่ายตามสัดส่วนของรายได้ของงานบริการวิชาการ และ / หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ในงวดบัญชีนั้น

 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายตามการวางบิลแจ้งหนี้

3.6 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู หน่วยงานลกูค้าเป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ จงึไม่มีเกณฑ์การตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

3.7 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

- การซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายท้ังจ�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
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

3.8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าไม่เกิน 3 เดือนและ 

ไม่มีภาระผูกพัน

3.9 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้ง 

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมท้ัง  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

3.10 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ตามมตคิณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 5 / 2554 เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2554 ได้เห็นชอบให้มีการเปลีย่นแปลงนโยบาย 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไป 

ตามหลักความระมัดระวัง มีความคล่องตัว และให้ผลการด�าเนินงานประจ�าปีสะท้อนต้นทุนท่ีครบถ้วนและเหมาะสมย่ิงข้ึน  

ดังนี้

การรับรู้รายได้

นโยบายเดิม

- รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เม่ือส่งมอบงานและม ี

สทิธิเรยีกเกบ็เงนิแล้ว ส�าหรับกรณท่ีีส่งงานแล้วแต่ยังไม่มสีทิธเิรยีกเกบ็เงนิ จะรบัรูร้ายได้เท่ากบัค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึนและสามารถ

เรียกเก็บเงินคืนได้

นโยบายใหม่

- รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อตรวจรับงาน

การรับรู้ค่าใช้จ่าย

นโยบายเดิม

- ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งานวิจัยให้ค�าปรึกษา  

และงานฝึกอบรมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

- ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

นโยบายใหม่

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้ตามเกณฑ์

คงค้างและตามเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด ส�าหรับค่าใช้จ่ายตามประเภทดังต่อไปนี้

 • ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนบุคลากรท่ีมใิช่เป็นการจ่ายรายเดอืน ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผูอ้�านวยการ 

หลักสูตร ที่ปรึกษา นักวิจัย และผู้ประสานงานโครงการ ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของรายได้ของงานวิชาการ งานวิจัยให้

ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม ที่รับรู้รายได้เมื่อตรวจรับงานแล้ว

 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ที่วางบิล

 • ค่าใช้จ่ายที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อตรวจรับงานแล้ว



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555

176 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

2555 2554

เงินสดย่อย  40,000.00 

เงินฝากออมทรัพย์  22,343,175.60  27,460,288.40 

เงินฝากประจ�า  10,000,000.00  5,000,000.00 

เงินลงทุนชั่วคราว  -  4,964,439.65 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  32,383,175.60  37,424,728.05 

หมายเหตุที่ 5  ลูกหนี้

ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

2555 2554

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  13,500,764.18  19,053,148.00 

ลูกหนี้เงินมัดจ�าประกันสัญญา  94,756.00  2,029,148.20 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  1,063,008.48  1,656,945.55 

ลูกหนี้อื่น  94,908.00  48,240.00 

รวมลูกหนี้  14,753,436.66  22,787,481.75 

เป็นการให้ยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้จ่ายในโครงการ และจะน�าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตั้งไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

ณ วันสิ้นงวด บัญชี การหักล้างเงินทดรองจะด�าเนินการเมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) หรือ ขอเบิกจ่ายเงินส่วนที่จ่ายเกิน

กว่าเงินทดรองที่ได้รับ และรายการส่งใช้ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันฯ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 มลีกูหนีเ้งนิยืมนอกงบประมาณ จ�านวนรวม 8,122,200 บาท ยงัไม่ได้ส่งใช้เงนิยืมทดรอง  

และยังไม่ได้รับการอนุมัติรายการเพื่อตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ได้อนุมัติและรับรู้รายการดังกล่าว 

ในปี 2553 และได้ปรับปรุงกับก�าไรสะสมตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
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ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555    

หมายเหตุที่ 6  อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่  

30 ก.ย. 54        

เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

30 ก.ย. 55เพิ่มขึ้น ลดลง

สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  582,034.50  -  582,034.50  - 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,222,715.50  223,523.00  228,618.50 1,217,620.00 

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว  68,226.21  12,733.00  -  80,959.21 

คุรภัณฑ์ส�านักงาน 1,236,303.07  27,639.00  105,206.68 1,158,735.39 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,218,280.60  -  426,384.30  791,896.30 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  263,808.50  47,133.50  -  310,942.00 

ครุภัณฑ์การศึกษา  32,421.00  -  -  32,421.00 

รวม 4,623,789.38  311,028.50 1,342,243.98 3,592,573.90 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  117,494.20  138,724.49  256,218.69  - 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  852,378.71  161,056.33  183,305.33  830,129.71 

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว  39,975.77  9,408.48  -  49,384.25 

คุรภัณฑ์ส�านักงาน  655,440.98  196,070.33  37,718.15  813,793.16 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  795,332.15  131,835.38  362,459.57  564,707.96 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  221,860.85  20,803.03  -  242,663.88 

ครุภัณฑ์การศึกษา  9,783.13  6,498.41  -  16,281.54 

รวม 2,692,265.79  664,396.45  839,701.74 2,516,960.50 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,931,523.59 1,075,613.40 

ค่าเสื่อมราคาประจ�าปี  539,091.02  664,396.45 
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178 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 7  หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น

สถาบันฯ อยู่ระหว่างการพจิารณารายจ่ายซ่ึงเกดิจากการด�าเนนิการโครงการปี 2554 - 2555 ในส่วนท่ีน�ามาขอเบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ 2556 จ�านวน 204,800 บาท (รายจ่ายโครงการปี 2554 ที่ยังไม่ได้ขออนุมัติเบิก) และ 2,826,878.52 บาท 
(รายจ่ายโครงการ ปี 2555 ที่เกิดจากลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ) ตามล�าดับ ซึ่งผลการพิจารณายังไม่ได้ข้อสรุป ณ วันที่
ออกรายงานการเงินฉบับนี้

หมายเหตุที่ 8  การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันฯ แล้ว



25552555
ประจำป พ.ศ.
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Office of the Public Sector Development Commission

25552555
ประจำป พ.ศ.
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Office of the Public Sector Development Commission

ตารางสรุปล�าดับเหตุการณ์ 
การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ภาคผนวก ก
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184 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางสรุปล�าดับเหตุการณ์การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

ต.ค. • 3 ตุลาคม การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ�าปี 2554 เรื่อง “สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบ
ราชการ” ณ ห้องเจ้าพระยา 1 - 2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นายกรัฐมนตรี (นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการ

• 11 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด และ ค�าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ค�าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการ 
งบประมาณรายจ่ายท่ีเหลือจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ เรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธปีฏิบัติในการบรหิารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2)

• 18 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็น
ผู้ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานขององค์การมหาชนท้ังหมด ว่าหน่วยงานใดควรเป็น
ผู้รับผิดชอบภารกิจนั้นต่อไป หรือควบรวม ตลอดจนยุบเลิก เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• 20 ตุลาคม การประชุมเพื่อรับฟังการน�าเสนอรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 2012 
ผ่านระบบ Video conference จากทีมวิจัยของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา 
ที่ห้องประชุมธนาคารโลกประจ�าประเทศไทย ชั้น 30 อาคาร Siam Tower โดยประเทศไทยได้
รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ อันดับท่ี 17 จาก 
183 ประเทศทั่วโลก

พ.ย. • 1 พฤศจกิายน คณะรฐัมนตรมีีมตเิห็นชอบรายงานการพฒันาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2553  
ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

• 11 พฤศจกิายน จงัหวดัรบัฟังการช้ีแจงแนวทางการเจรจาความเหมาะสมตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดั “ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมาย  
ตามแผนปฏบัิติราชการกลุม่จังหวัดและจังหวัด” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

• 23 พฤศจกิายน จงัหวดัและส่วนราชการร่วมรบัฟังการประชุมช้ีแจงแนวทางการบูรณาการแผนงาน /  
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด / 
กลุม่จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยผ่านระบบวดีทัิศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 

ธ.ค. • 2 ธนัวาคม ส่วนราชการรบัฟังการชีแ้จง เรือ่ง “การเตรยีมความพร้อมในการสมัครขอรบัรางวลั 
United Nations Public Service Awards ประจ�าปี ค.ศ. 2012” ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 2 
ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์

• 7 - 8 ธันวาคม การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนตวัชีว้ดั ตามแผนปฏบัิตริาชการกลุม่จงัหวัดและจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
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• 8 - 9 ธันวาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น�้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนผลการปฏบัิตงิานตามค�ารบัรองการปฏบัิตงิานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

• 16 ธันวาคม 2554 - 12 มกราคม 2555 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน)

• 21 ธันวาคม พิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม
และเคาน์เตอร์บรกิารประชาชน และรางวัลความเป็นเลศิด้านการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม  
ประจ�าปี พ.ศ. 2554 แก่ส่วนราชการที่มีผลงานบริการเป็นเลิศ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

• 23 ธันวาคม การประชุมสัมมนา “เวทีปัญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 17 เรื่อง “แนวทางการจัดท�า
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11  
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

• 26 - 27 ธันวาคม จังหวัดรับฟังการช้ีแจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2555

ม.ค. • มกราคม - เมษายน การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 
ตวัชีว้ดั เพือ่จดัท�าค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ

• 4 มกราคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2012) และข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงบริการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และมีมติให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการติดตาม
และประเมินผลการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
เป็นผลส�าเร็จและอันดับของประเทศไทยดีขึ้น เพ่ือให้ผลการด�าเนินการเรื่องนี้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ

• 9 มกราคม พิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการ
บริหารในภาคราชการ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์

• 9 มกราคม รายการเดนิหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “รางวัลคณุภาพการให้บรกิารประชาชน” 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

• 10 มกราคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ พ.ศ. ....  
ตามท่ีส�านกังาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้มอีงค์ประกอบคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จ�านวน 7 คน ตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี

• 11 มกราคม การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ธรรมาภิบาล...เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน (GG Forum)” ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ซี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 



รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2555

186 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2555

• 25 - 26 มกราคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนงาน / โครงการ ระหว่างจังหวัด
และกลุม่จงัหวดั กบัส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม เดอะ ทวนิ ทาวเวอร์

• 27 มกราคม การสัมมนาเรื่อง “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : ความท้าทายใหม่ 
บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ก.พ. • กมุภาพนัธ์ - เมษายน การตดิตามประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของส่วนราชการและจังหวัด 

• 9 กมุภาพนัธ์ การประชุมสมัมนาโครงการเสรมิสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครอืข่ายการพฒันา
ระบบราชการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 
และ 3 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์

• 14 กมุภาพนัธ์ รายการเดนิหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “การบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม”  
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

• 22 กมุภาพนัธ์ คณะรฐัมนตรพิีจารณาเรือ่ง การแก้ไขพระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542  
ตามท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอแล้ว ลงมติมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 
(นายนวิฒัน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) รบัไปพิจารณาทบทวนอ�านาจหน้าท่ี และโครงสร้าง ตลอดจน 
การด�าเนินงานขององค์การมหาชนท่ีด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินหรือ
ไม่อย่างไร รวมทั้งแนวทางการปรับปรุง พัฒนา หรือยุบเลิกองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมต่อไป และให้รับร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณา
ทบทวน โดยให้พิจารณาถึงหลักการดังกล่าวข้างต้น แล้วเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ 
วิชัยดิษฐ) พิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

• 22 กมุภาพนัธ์ คณะรฐัมนตรพิีจารณาเรือ่ง การขอคงต�าแหน่งและปรบัปรงุหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 
ของต�าแหน่งรองปลดักระทรวงมหาดไทย (นกับรหิารสงู) ฝ่ายกจิการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย  
แล้วลงมติเห็นชอบตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

• 24 กมุภาพนัธ์ การประชุมเรือ่ง แนวทางการด�าเนนิการปรบัปรงุบรกิารเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 
โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์  

• 29 กุมภาพันธ์ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
เงนิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให้เพ่ิมตวัช้ีวัดในค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่ ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน

• 29 กุมภาพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการตรวจประเมินตามค�ารับรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M  
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

• 29 กุมภาพันธ์ การประชุม เรื่อง “แนวทางการด�าเนินการขยายผลเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการประชาชน” ณ ห้องเจริญเมือง โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
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มี.ค. • 8 มีนาคม พิธลีงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืทางวชิาการในเรือ่งการเช่ือมโยง และแลกเปลีย่น 
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในระดับพ้ืนท่ี ระหว่างส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ  
และส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

• 13 มีนาคม รายการเดนิหน้า...พฒันาราชการไทย ตอน “การบรหิารจดัการภาครฐั : ความท้าทาย 
ใหม่บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

• 17 เมษายน คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาจงัหวัด แผนพัฒนากลุม่จังหวัด แผนปฏบัิติ 
ราชการประจ�าปีของจงัหวัด แผนปฏบัิตริาชการประจ�าปีของกลุม่จังหวัด และค�าของบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

• 20 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ถอืปฏบัิตแิละด�าเนนิการในส่วนท่ีเกีย่วข้องต่อไป และมอบหมายให้
กระทรวงพลงังานร่วมกบัส�านกังาน ก.พ.ร. ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิการตามมาตรการ 
ดังกล่าว โดยเพ่ิมตัวช้ีวัดระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เป็นต้นไป

• 21 มีนาคม การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบ / แนวทาง 
ในการจัดท�าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการด�าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ณ ห้อง Sapphire โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

• 23 มีนาคม การประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 18 เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยนวัตกรรม : กรณีตัวอย่างเครือซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group : SCG)” ณ ห้องจตุรทิศ  
ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

เม.ย. • 23 เมษายน  รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

• 24 เมษายน คณะรฐัมนตรพีจิารณาเรือ่ง การบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤตแล้วมมีตเิห็นชอบ 
ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการ 
บูรณาการการท�างานในภาพรวม กรณเีกดิภยัพบัิตต่ิาง ๆ  ร่วมกบักระทรวงกลาโหม   กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร และส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาของรฐับาล ภาคราชการ และ
ภาคเอกชนสามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพ และจดัท�าแผนบูรณาการใน
เรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

• 24 เมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล 
ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
โดยให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอรายละเอียดแต่ละโครงการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของการ
ใช้จ่ายเงินกู้ SAL (Structural Adjustment Loan: SAL) ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
เสนอให้ส�านักงบประมาณพิจารณา แล้วเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแผนการใช้เงินใน
รายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
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• 26 เมษายน การประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 
ณ ห้องคอนเวชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

พ.ค. • 1 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง สรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนท่ีจัด
ตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้วลงมติเห็นชอบสรุปผล
การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวม และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ของรัฐฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

• 3 พฤษภาคม การประชุมเชิงปฏบัิตกิาร เรือ่ง “ขับเคลือ่นภาครฐัในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน :  
แผนงานการขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการและการยกร่างตัวช้ีวัด
ระดับกระทรวง” ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

• 8 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลใน
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชันตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

• 14 พฤษภาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ตามหา...นักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

• 15 พฤษภาคม การสัมมนา “เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6” 
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

• 18 พฤษภาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ณ ห้อง
ประชุมวายุภักษ์ 3 และ 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาฯ  โดยมี  นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวัตร นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน ประกาศยทุธศาสตร์และ 
แผนงานเชิงรกุของรฐับาลในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน และมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ 
ในการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

• 20 พฤษภาคม คณะรฐัมนตรมีีมตริบัทราบรายงานการประเมนิผลการปฏบัิตงิานตามค�ารบัรอง
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ และเห็นชอบข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงองค์การมหาชน จ�านวน 5 แห่ง 
ได้แก่ ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันบริหาร
จัดการธนาคารท่ีดิน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และศูนย์คุณธรรม ส่วนองค์การ
มหาชนอกี 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา และองค์การบรหิาร
การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ให้ด�าเนินการก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

• 24 - 25, 31 พฤษภาคม และ 7 มิถุนายน การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรอง
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน ณ โรงแรม
ปทุมวัน ปริ๊นเซส
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• 28 พฤษภาคม การช้ีแจงรายละเอียดการจดัท�าข้อเสนอการเปลีย่นแปลงเพือ่สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการโดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

• 29 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีมีลงมติเห็นชอบในหลักการ ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

• 29 พฤษภาคม คณะรฐัมนตรไีด้พิจารณาเรือ่งแนวทางการจดัสรรเงนิรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ส�าหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
แล้วลงมติเห็นชอบตามความเห็นของส�านักงบประมาณ ท่ีเห็นสมควรให้ส�านักงาน ก.พ.ร. 
พจิารณาจดัท�าหลกัเกณฑ์และแนวทางในการจดัสรรเงนิรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ให้เหมาะสมกบัสถานะเงนิเหลอืจ่ายท่ีมีอยู่และเกดิความเป็นธรรมระหว่างหน่วยงาน โดยประสาน 
กบักรมบัญชีกลางในการตรวจสอบสถานะเงนิเหลอืจ่ายท่ีแต่ละหน่วยงานจะสามารถน�าไปใช้ได้
ให้ถูกต้องและครบถ้วน และให้ส�านักงาน ก.พ.ร. น�าเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

มิ.ย. • 11 มิถุนายน รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

• 18 มิถุนายน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certified FL) ปี พ.ศ. 2555 และการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

• 19 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลใน
ภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน แล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส�านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ และให้มคีณะกรรมการข้ึนคณะหนึง่ เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองโครงการของ
ส่วนราชการและจงัหวัดท่ีสร้างระบบธรรมาภบิาลในภาคราชการเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ ทั้งนี้ ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. รับไปด�าเนินการต่อไป

• 19 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ส�าหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา แล้วมีมติอนุมัติตามท่ี
ส�านกังาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ี(นายนวิฒัน์ธ�ารง  
บุญทรงไพศาล) รับไปวางเป้าหมายและก�ากับดูแลเรื่องการจัดสรรเงินรางวัลให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

• 25 มิถุนายน พิธีมอบรางวัล United Nations Public Service Awards 2012 ณ องค์การ
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีส่วนราชการไทยได้รับรางวัล 2  
หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขารางวัลการส่งเสริม สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไกด้านนวัตกรรม และ โรงพยาบาล
ราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขารางวัลประเภทการเสริมสร้างการจัดการ
ความรู้ในภาครัฐ  
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• 26 มิถนุายน คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการร่างพระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
ตามท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้เพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ และเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน

• 26 มิถุนายน การประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี  
(พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560) โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

ก.ค. • 2 กรกฎาคม การประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งท่ี 19 เรื่อง “พัฒนาองค์การ 
สู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA” ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์

• 3 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ รายงานผลรางวัล United Nations Public Service 
Awards 2012 ของหน่วยงานภาครัฐไทย ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

• 5 - 6 กรกฎาคม การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การเตรียมการจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) ณ เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

• 9 กรกฎาคม รายการเดนิหน้า...พฒันาราชการไทย ตอน “ผลส�าเรจ็ของการพฒันาระบบราชการ
ไทยบนเวทีโลก” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

• 17 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน) ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

• 24 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
คณะต่าง ๆ  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการเสนอเกี่ยวกับข้อค้นพบท่ีส�าคัญและข้อเสนอแนะ และเห็นควรให ้
ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องรายงานผลความก้าวหน้าในการด�าเนนิการทุก 6 เดือน ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ  ตามที่รับผิดชอบ

• 24 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

• 24 กรกฎาคม คณะรฐัมนตรมีีมตเิห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กบัผูอ้�านวยการ เจ้าหน้าท่ี 
และลูกจ้างขององค์การมหาชน ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ
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พ.ศ. 2555

ส.ค. • 1 สงิหาคม การประชุมช้ีแจงร่างกรอบการประเมินผลตามค�ารบัรองการปฏบัิตงิานขององค์การ
มหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 501 ส�านักงาน ก.พ.ร.

• 7 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2555 กรณี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน) แล้วลงมตมิอบหมายให้ ก.พ.ร. รบัเรือ่งนีไ้ปพจิารณาทบทวนร่วมกบัหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

• 13 สิงหาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ป้องกันตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน...
ผลส�าเร็จหน่วยงานไทยบนเวทีโลก” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

• 18 สิงหาคม งานประกาศแนวทางการด�าเนินการในระยะต่อไปของรัฐบาลในการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซนบี โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

• 30 สิงหาคม การประชุมสัมมนากรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ณ 
ห้องโลตัส สวีท 3-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด

ก.ย. • 5 - 7 กันยายน การปฐมนิเทศข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
(นปร.) รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอ�า จ.เพชรบุรี

• 10 กันยายน รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ร่วมกันหยุดคอร์รัปชัน...เพื่อ 
ภาพลักษณ์ประเทศไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

• 12 กนัยายน การประชุมพิจารณาข้อเสนอการเปลีย่นแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิติ
ราชการของส่วนราชการและจังหวัด ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

• 14 กันยายน การเสวนาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  
ในหัวข้อ “Roadmap to Sustainable Governance in ASEAN” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
(UNCC)

• 24 - 28 กนัยายน การเจรจาข้อตกลงและประเมนิผลองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
โดยเป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชนกับ
ประธานกรรมการองค์การมหาชน

• 25 กนัยายน การประชุมสมัมนาเวทีปัญญา สมัมนาวาที ครัง้ท่ี 20 เรือ่ง “การบรหิารความพร้อม 
ต่อสภาวะวิกฤต” ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

• 25 กันยายน การประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน” ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2555

รางวัลอันทรงเกียรติท่ีมอบให้ส่วนราชการท่ีมี 
ผลงานอันเกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ ประชาชนได้รับความสะดวก ลดภาระ 
ค่าใช้จ่าย จากระยะเวลาและข้ันตอนบรกิารท่ีรวดเรว็ และ
พัฒนาการบริการในมิติต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ ประชาชนได้รับ
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เกิดความ
พึงพอใจ มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้

กระบวนงานที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 มาจาก
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อเสนอรับการประเมิน 
ท้ังสิ้น 275 ผลงาน จาก 129 หน่วยงาน แยกเป็นหน่วยงานในราชการส่วนกลาง 45 หน่วย ในส่วนภูมิภาค  
66 จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง มีผลงานที่ผ่านการประเมินเข้ารับ
รางวัล 59 ผลงาน จ�าแนกเป็นรางวัลระดับดีเด่น 40 ผลงาน ระดับดี 19 ผลงาน

1. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม

กรมปศุสัตว์
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2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 การส่งเสรมิการปลกูพชือาหารสตัว์เพือ่แก้ไขความขัดแย้ง ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์

2 การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
โดยพระสงฆ์เป็นแกนน�า

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต

3 สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

4 การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
มันส�าปะหลัง (สีคิ้วโมเดล)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
กรมวิชาการเกษตร

5 การบริหารจัดการบริการสุขภาพช่องปากเชิงรุกแบบ 
บูรณาการผ่านกลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพือ่รอยย้ิม
ชาวสระแก้ว

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

6 การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแบบครบวงจร

โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

7 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร โรงพยาบาลสีชมพู 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

8 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคลออทิสติกสู่ชุมชน
อยู่ดีมีสุข จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

9 การพฒันาระบบส่งกลบั-รบัคืน ฟ้ืนฟูผูป่้วยและคนพิการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

10 หนึ่งภูมิภาค หนึ่งโรงพยาบาลใหญ่ (One Region, One 
Big Hospital : OROBH)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างส�าเร็จรูป “FilariaDIAG” ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โดยการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน

ส�านักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่
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ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดี

13 การพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการ เพ่ือ
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันและความยัง่ยืนของ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

กองปศุสัตว์ต่างประเทศ และส�านักส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

14 การบูรณาการการจดัการศกึษาให้กบัผูต้้องขังในเรอืนจ�า  
ทัณฑสถาน

ส�านักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

15 การบูรณาการการตัง้จดุตรวจความพร้อมของรถโดยสาร
สาธารณะและผูขั้บรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์

กรมการขนส่งทางบก

16 ลดขยะ ลดโลกร้อน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3. รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ

ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ประชาชนอย่างย่ังยืน

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  
ส�านักพระราชวัง

2 การผลิตไก่ประดู่หางด�าเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

3 การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงตามแนวพระราชด�าริฯ  ศูนย์สาธิตและส่งเสริม
งานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 
กองทัพบก

4 การก�ากับดูแลการทุจริตในการใช้เครื่องช่ังรถยนต์ 
(เครื่องชั่งสินค้าเกษตร)

กรมการค้าภายใน

5 การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล /  
ค�าปรึกษา SMEs เพื่อการส่งออก 

ส�านักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้นักท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม Cloud Computing  
(Cloud-VRT)

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ 
นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร
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ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

7 การสรรค์สร้างนวตักรรมการจดัแสดงทรพัย์สนิมีค่าของ
แผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริง (e-Museum)

ส�านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์

8 การออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และออกใบอนุญาตขับรถ (Mobile 
E-exam)

กรมการขนส่งทางบก

9 หลกัสตูรพฒันาการบ�าบัดผูป่้วยออทิสตกิอายุไม่เกนิ 6 ปี  
โดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบ�าบัด

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  
กรมสุขภาพจิต

10 ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

11 CO-OP REPO Market ตลาดสนิเช่ือกลางระหว่างสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมและ
ติดตามการขนส่งน�้ามันทางบก

ส�านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  
กรมสรรพสามิต

13 ส�านกังานบรกิารประทับใจ ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  
สาขาเมืองเชียงใหม่ กรมสรรพสามิต

14 การให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นก�าเนิดสินค้า 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ส�านักบริหารการน�าเข้า  
กรมการค้าต่างประเทศ

15 ระบบจดัคิวอจัฉรยิะ (Genius Queue) ควบคมุระยะเวลา
การให้บริการ 

ส�านักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี

16 คิดใหม่ ท�าใหม่ เพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

17 เครื่องมือจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

18 หุ่นจ�าลองยางพารา สื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ นวัตกรรมการอบแห้ง
ประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร

ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมา 
เพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม  
ส�านักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20 One Day Service โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราช หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

22 โครงการพัฒนารูปแบบการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือ
เอชไอวีแก่เด็กท่ีติดเช้ือมาแต่ก�าเนิด (Development  
of Pediatric HIV by Disclosure Model)

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 การออกก�าลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ไท ชิ ชี่กง หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบ�าบัดวกิฤต  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับดี

24 การแจ้งย้ายรถผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (e-Social 
service)

กรมการขนส่งทางบก

25 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารตรวจปล่อยสนิค้า  
(e-Inspection)

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมศุลกากร

26 การพฒันาระบบสนบัสนนุข้อมูลการบรหิารเวชภัณฑ์ยา
จิตเวชในผู้ป่วยจิตเวชส่งต่อ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต

27 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีพุทธ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ 

28 การจดัสรรภาษีมูลค่าเพิม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(Be fast to LG)

ส�านักก�ากับและพัฒนาระบบการบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
กรมบัญชีกลาง 

29 โครงการ CCTV Police 7 ต�ารวจภูธรภาค 7 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

30 งานบังคับคดีแพ่งโดยใช้ระบบสารสนเทศ กรมบังคับคดี

31 การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 2 ระบบ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

32 การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะและมะเร็งล�าไส้ใหญ่ที่ผ่าตัดเปิดทวารเทียม

โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

33 Baby helper 2555 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

34 การพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ  
โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส

35 ตามรอยหน้างานสู่การพัฒนางานจ่ายกลาง โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา

36 การบริการเคมีบ�าบัดแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

37 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยง
โคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก�าแพงแสน

38 การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ (ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต้นแบบ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 
ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี

4. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 การบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ�าภูมิภาค 
กรมปศุสัตว์

2 การรบัช�าระภาษีรถประจ�าปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
(ด้วยระบบ Drive Thru)

กรมการขนส่งทางบก

3 การต่ออายุทะเบียนและช�าระภาษีรถตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก (ภาษีขนส่งทั่วไทย)

กรมการขนส่งทางบก

4 การให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการกงสุล

5 การให้บรกิารใบอนญุาตน�าเข้าส่งออกสตัว์น�า้ ซากสตัว์น�า้ กรมประมง
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5. รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานเพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มีมติมอบรางวัลความเสียสละ
อย่างมีอุดมการณ์ ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษเพิ่มเติมจากประเภทรางวัลที่ก�าหนด ให้แก่หน่วยงานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีได้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี จ�านวน  
3 หน่วยงาน ได้แก่

1. โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
2. โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา
3. โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2555

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ 
ได้อย่างโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่งตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบรางวัลคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครฐัรายหมวด  โดยมีหน่วยงานท่ีมคีวามโดดเด่นในการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัผ่านการ
ประเมินได้รับรางวัล จ�านวน  9  หน่วยงาน คือ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจ�าปี พ.ศ. 2555

หมวด 1 รางวัลความเป็นเลิศด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

• กระทรวงพลังงาน

หมวด 2 รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

• กรมบัญชีกลาง

หมวด 3 รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• กรมสรรพากร

• จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด 5 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

• กรมสุขภาพจิต

• กรมการพัฒนาชุมชน

หมวด 6 รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

• กรมธนารักษ์

• กรมปศุสัตว์

• กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ  หมวด 4  รางวัลความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้  
  ยังไม่มีหน่วยงานใดผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล
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25552555
ประจำป พ.ศ.
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Office of the Public Sector Development Commission

ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.

ภาคผนวก ค
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204 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.

การประชุม ก.พ.ร.  
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.  

ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.
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การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การเตรียมการจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) 
ณ เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  
เม่ือวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555
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206 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ�าปี 2554 เรื่อง “สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ”
ณ ห้องเจ้าพระยา 1 – 2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ 

เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2554

รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย 
ตอน “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” 
ออกอากาศวันที่ 9 มกราคม 2555   
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
โดยมีผู้ร่วมรายการได้แก่ นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล  
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
และนายหาญชัย ทีฆธนานนท์ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดอุดรธานี



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
Office of the Public Sector Development Commission 207

ภาคผนวก

รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย 
ตอน “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” 
ออกอากาศวันที่ 9 มกราคม 2555   
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
โดยมีผู้ร่วมรายการได้แก่ นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล  
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
และนายหาญชัย ทีฆธนานนท์ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดอุดรธานี

การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะ 
เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ  
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เรื่อง “ธรรมาภิบาล...เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (GG Forum)”  

ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2555
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208 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการในเรื่องการเชื่อมโยง  

และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นท่ี  
ระหว่างส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ  

และส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนงานและโครงการระหว่างจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  
เม่ือวันที่ 25 - 26 มกราคม 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน :  
แผนงานการขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ 

และการยกร่างตัวชี้วัดระดับกระทรวง” 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน :  
แผนงานการขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ 

และการยกร่างตัวชี้วัดระดับกระทรวง” 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555
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การประชุมพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการและจังหวัด  
ณ ห้องประชุม  ก.พ.ร. ช้ัน 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.   

เม่ือวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ปี พ.ศ. 2555  
และการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด    
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น   
เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2555 

การประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งท่ี 19  
เรื่อง “พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA”  

ณ โรงแรมนารายณ์   
เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม  2555
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งานประกาศแนวทางการด�าเนินการในระยะต่อไป 
ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซนบี 
เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2555

การประชุมสัมมนา
เรื่อง “แนวทางการด�าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” 
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  
เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2555
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212 เก่ง  ดี  มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งท่ี 20 เรื่อง “การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” 
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2555

คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการติดตาม 
และตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารราชการส่วนกลาง  
และคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับภารกิจและระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในระบบราชการ   
ณ  ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  
เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2555
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พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน 
ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร. 
เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2555

คณะเจ้าหน้าท่ีจาก Bangladesh Civil Service Administration Academy 
ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบราชการไทย 
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  
เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2555
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กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน ก.พ.ร.  
ครบรอบปีที่ 10 และกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ณ วัดเบญจมพบิตร เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2555
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ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.พ.ร. 
ร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์และ 
พัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมและชุมชน 
ภายใต้ โครงการชวนกันท�าดี...เพื่อสังคม
ณ ชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง 3 บางซื่อ  
เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2555

ส�านักงาน ก.พ.ร. มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
ท่ีไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังมีสภาพท่ีใช้งานได้  
ให้แก่มูลนิธิพระดาบส  
ตามโครงการชวนกันท�าดี...เพื่อสังคม 
ณ มูลนิธิพระดาบส    
เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2555




