








พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร  

ล้วนแต่มีส่วนสำาคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น. 

ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำาลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ 

ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง

เที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน

มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน  

ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ.”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2557

25 มีนาคม 2557
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.ร.1

(ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 

กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการ

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

รองประธาน ก.พ.ร.2

(ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิษณุ เครืองาม

 พลตำารวจเอก เอก อังสนานนท์ 

 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

  นายวัฒนา รัตนวิจิตร

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(ชุดปัจจุบัน)

1  ประธาน ก.พ.ร. (นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรัฐมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรีมอบหมาย)  ส�าหรับปี พ.ศ. 2557  ม ีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรองนายกรฐัมนตรี
ทีน่ายกรฐัมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที ่2 กรกฎาคม 2556  ถึง  วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 และ พลต�ารวจเอก อดลุย์ แสงสงิห์แก้ว  
ท�าหน้าที่ประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2557

 2  รองประธาน ก.พ.ร. (รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) ส�าหรับปี พ.ศ. 2557 มี นายวราเทพ รัตนากร เป็นรัฐมนตรีประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าหน้าที่รองประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และ  
พลโท สุชาติ หนองบัว ท�าหน้าที่รองประธาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2557  ถึง  วันที่ 11 กันยายน 2557
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3  ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  มี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2557 และ ระหว่าง 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

เลขาธิการ ก.พ.ร.3

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายปรีชา วัชราภัย

 นายสมชัย ฤชุพันธุ์

 นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์

  นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

  นายไพโรจน์ พรหมสาส์น

  นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(ชุดปัจจุบัน)
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ทำาเนียบผู้บริหาร  สำานักงาน ก.พ.ร.

 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม2

 Mr.Areepong  Bhoocha-oom

 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
 Mr.Pong-ard  Treekitvatanakul

 นายนครเขตต์  สุทธปรีดา
 Mr.Nakornkate  Suthapreda

 นางสาวขนิษฐา  สุดกังวาล
 Miss Kanita  Soodkangwal

ทำาเนียบผู้บริหาร  สำานักงาน ก.พ.ร.1

 1 ท�าเนียบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.  ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2557

 เลขาธิการ ก.พ.ร.  

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

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

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

เบอร์โทร : 0 2356 9955
โทรสาร : 0 2281 8037
nakornkate@opdc.go.th

 รองเลขาธิการ ก.พ.ร.  
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 1 ท�าเนียบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

 นางสาวเยาวพร  ปิยมาพรชัย
 Miss Yawaporn  Piyamapornchai

 นางวรรณพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 Mrs.Vunnaporn  Devehastin

 นางสาวนลินี  จันสว่าง
 Miss Nalinee  Chansawang

 นางกิตติยา  คัมภีร์
 Mrs.Kittiya  Khampee

ทำาเนียบผู้บริหาร  สำานักงาน ก.พ.ร.1

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) 

เบอร์โทร : 0 2356 9925
โทรสาร : 0 2356 9924
vunnaporn@opdc.go.th

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)

เบอร์โทร : 0 2356 9977
kittiya@opdc.go.th 



 พระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (10) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหน้าที่ “จัดทำา

รายงานประจำาปีเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อ 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา” ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ารายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. 

และส�านักงาน ก.พ.ร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก.พ.ร. ได้พัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานอืน่ของรัฐ สามารถน�านโยบายของรัฐบาลไปสูก่ารปฏิบัตใิห้เกดิประสทิธิผลอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมแีผนยทุธศาสตร์

การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาเหน็ชอบตามข้อเสนอของส�านกังาน ก.พ.ร. 

เป็นกรอบทศิทางในการก�าหนดกลยทุธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรบักบัการขับเคลือ่นประเทศให้บรรลเุป้าหมาย 

และด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และ

มุ่งสู่ความยั่งยืน” ท้ังน้ีเพ่ือให้ระบบราชการมีการปรับสมดุลในการท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพ มีการท�างาน 

แบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน�า มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ์

 รายงานฉบบันีจ้ดัท�าขึน้เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โดยมีระยะเวลาที่ท�าการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557)

 ทัง้น้ี สาระการน�าเสนอในเอกสารรายงานการพฒันาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2557 แบ่งสาระออกเป็น 3 ส่วน 

สรุปได้ ดังนี้

 ส่วนที่ 1 : ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ  ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

สถานภาพของระบบราชการไทย หน่วยงานภาครัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนและงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส่วนของงบบุคลากร  ตลอดจนได้น�าเสนอผลการประเมินภาพรวม ซ่ึงสะท้อน

สมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี พ.ศ. 2557 ที่ท�าการประเมินโดยองค์กรในระดับนานาชาติ 

 ส่วนที ่2 : ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบราชการไทย  ซึง่เกดิจากผลการด�าเนนิงานและการใช้มาตรการต่าง ๆ 

ของ ก.พ.ร. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ 

การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีประกอบด้วย ผลการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานในก�ากบัของ

ฝ่ายบริหาร ความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม และ 

การบริหารและการผลักดันการพัฒนาระบบราชการ ใน 7 ด้านที่ส�าคัญในรอบหนึ่งปี ได้แก่ 

 การสร้างความเป็นเลศิในการให้บรกิารประชาชน อาทเิช่น การมอบรางวลับริการภาครฐัแห่งชาต ิการปรบัปรงุบรกิาร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ การยกระดับคุณภาพการบริการสู่มาตรฐานระดับโลก การจัดท�า 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ฯลฯ 

คำานำา



 การพฒันาองค์การให้มีขดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั บคุลากรมคีวามเป็นมอือาชพี โดยการส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐั

มกีารแลกเปล่ียนประสบการณ์และจัดการความรูอ้ย่างเป็นระบบ การส่งเสรมิและพฒันาองค์การมหาชน การยกระดบัการพฒันา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล การพัฒนาเสริมสร้างขีดสมรรถนะผู้น�าการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 

 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสนิทรพัย์ของภาครฐัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยการวางแนวทางการบรหิารสนิทรพัย์

ภาครัฐอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า

 การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบรูณาการ ได้แก่ การปรบัปรงุระบบการประเมนิผลตามค�ารบัรองการปฏบิตัิ
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เป็นพิเศษเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างสมรรถนะของส�านักงาน ก.พ.ร.

 ทัง้น้ี  ได้รวมภาพกจิกรรมและเหตกุารณ์ส�าคญัเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มาเสนอไว้ในภาคผนวกของรายงานนี้ด้วย
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การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสงัคม ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาสงัคม ในการพฒันาระบบราชการให้มคีวามก้าวหน้า
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 “การบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ 

ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจการตัดสินใจ การอ�านวย

ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องค�านึงถึงหลักการ 

ตามวรรคหนึ่ง

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค�านึงถึง 

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

1 ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

__________________________________________________________

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

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1.1

 การบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีเป้าหมายอย่าง

ชัดเจนดังปรากฏในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25341 กล่าวคือ

 นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ได้เน้นถึงความส�าคัญและบัญญัติสาระเก่ียวกับ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลไว้ในมาตรา 

74 ของหมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย และมาตรา 78 ของ

ส่วนที ่3 แนวนโยบายด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ ในหมวด

ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน เป็นองค์กร

รับผิดชอบ ท�าหน้าที่  เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่ 

คณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการและงานของรัฐ

อย่างอื่น เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐ 

ที่มิได้อยู่ในก�ากับของราชการฝ่ายบริหารตามที่หน่วยงาน 

 มาตรา 74 บคุคลผูเ้ป็นข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืเจ้าหน้าที่

อื่นของรัฐ มีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ�านวยความสะดวก และให้บริการแก่

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตัวเป็นกลาง 

ทางการเมือง

 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้ม ี

ส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให ้

ด�าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ 

 มาตรา 78 รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

 (1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน  

โดยต้องส่งเสรมิการด�าเนนิการตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและค�านงึถงึประโยชน์ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นส�าคญั

 (2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ให้มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และ 

ความรบัผดิชอบทีชั่ดเจนเหมาะสมแก่การพฒันาประเทศ และสนบัสนนุให้จงัหวดัมีแผนและงบประมาณเพือ่พฒันาจงัหวดั 

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

 (3) กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั พฒันาเศรษฐกจิ

ของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ 

เท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมท้ังพฒันาจังหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินขนาดใหญ่โดยค�านึงถงึเจตนารมณ์

ของประชาชนในจังหวัดนั้น

 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ 

ไปกบัการปรบัปรงุรปูแบบและวธิกีารท�างาน เพือ่ให้การบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้

หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

 (5) จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอืน่ เพือ่ให้การจดัท�าและการให้บรกิารสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเรว็ 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

 (6) ด�าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ

ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด�าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม

 (7) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือติดตามสอดส่องให ้

มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 (8) ด�าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
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ดังกล่าวร้องขอ รายงานต่อคณะรัฐมนตรใีนกรณีทีม่กีารด�าเนนิการ

ขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในมาตรา 3/1 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 

ในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การก�าหนดชื่อ  

การเปลี่ยนชื่อ การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ และการแบ่ง 

ส่วนราชการภายในของส่วนราชการทีเ่ป็นกระทรวง ทบวง กรม 

หรอืส่วนราชการอืน่ ตดิตาม ประเมนิผล และแนะน�าเพือ่ให้มี

การปฏิบตัติามพระราชบญัญัติน้ี และรายงานต่อคณะรฐัมนตรี

พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะ ตคีวามและวนิจิฉยัปัญหาทีเ่กดิขึน้จาก

การใช้บงัคบัพระราชบญัญตันิี ้หรอืกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุ

กระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งก�าหนดแนวทางปฏิบัติ  

ในกรณีที่เป็นปัญหา รวมทั้งจัดท�ารายงานประจ�าปีเก่ียวกับ 

การพฒันาและจดัระบบราชการและงานของรฐัอย่างอืน่เสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติน้ี หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)1.2

 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 มีมต ิ

เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 

2556 - พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอของ ก.พ.ร. ซึ่งจะเป็นกรอบ

ทศิทางทีจ่ะก�าหนดกลยทุธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทย

พร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และ

ด�าเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั มกีารปรบัสมดุลในการท�างาน

ร่วมกับภาคส่วนอืน่อย่างมคีณุภาพ มกีารท�างานแบบบรูณาการ

ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน�า มีภูมิคุ ้มกันที่ดี

สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 

เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทกุ ๆ  สถานการณ์ 

โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือ 

ไว้วางใจ พฒันาสขุภาวะ และมุง่สู่ความยัง่ยนื” และได้ก�าหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย ในช่วง พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561 ไว้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังภาพ

ยก
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ดบั
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์การส
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ฒ
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การพัฒนาองค์การ
ให้มีขีดสมรรถนะสูง

และทันสมัย บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ
(High Performance

Organization)

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

(Public Values)

การสร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ

ประชาชน
(Service Excellence)

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ
(Integration)

การส่งเสริมระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกัน ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน
(Collaboration)

การสร้างความพร้อมของ
ระบบราชการไทยเพื่อ
เข้าสู่การเป็นประชาชน
อาเซียน (Readiness 
for ASEAN 2558)

การยกระดับ
ความโปร่งใสและ

สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน
(Integrity)

การบริหาร
รูปแบบใหม่ กระบวนการ

ทำางานใหม่ ขีดสมรรถนะใหม่

• การบริหาร
 รูปแบบใหม่ • กระบวนการ

 ท�างานใหม่

• แก้ไขกฎหมาย
 และระเบียบ
 ปฏิบัติ

•  ขีดสมรรถนะ
 ค่านิยมและ
 วัฒนธรรม
 องค์การใหม่

สร้างความ

เชื่อถือไว้วางใจ

(Trustworthy)

มุ่งสู่

ความยั่งยืน

(Sustainable)

พัฒนา

สุขภาวะ

(Healthy)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการสำาคัญ

วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ
  “ระบบราชการไทยมุง่เน้นพฒันาการท�างานเพ่ือประชาชน และรกัษาผลประโยชน์
ของประเทศชาต ิภายใต้หลกัธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ียกระดบั
ขีดสมรรถนะไปสูค่วามเป็นเลิศ บรูณาการและเพ่ิมประสทิธภิาพงานของภาครัฐ ประสาน
การท�างานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน”

การเปลี่ยนแปลง
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างความเช่ือถือไว้วางใจ (Trustworthy) ประชาชน 
ได้รับการตอบสนองและมีความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการ ตลอดจนมีความเชื่อถือไว้วางใจใน 
การท�างานของทางราชการ

• ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร
และการด�าเนินงานของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

• ความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. การสร้างความเป็นเลิศในการ
ให้บริการประชาชน

2. การพัฒนาองค ์การให ้มีขีด
สมรรถนะ สูงและทันสมั ย 
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

3. การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
สินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

4. การวางระบบการบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ 

5. การส่งเสริมระบบการบริหาร
กจิการบ้านเมอืงแบบร่วมมอืกนั 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 

6. การยกระดับความโปร ่งใส 
และสร้างความเช่ือม่ันศรัทธา 
ในการบริหาราชการแผ่นดิน

7. การสร้างความพร้อมของระบบ
ราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) ระบบราชการไทยมีการ
พัฒนาเป็นองค์การที่มีสุขภาวะ มีขีดสมรรถนะสูง  
การท�างานทันสมัย คล่องตัว บุคลากรมีความผาสุก 
มีขวัญก�าลังใจและผูกพันกับองค์การ มีความส�าเร็จตาม 
เป้าหมายชีวิตไปพร้อม ๆ กับเป้าหมายขององค์การ

• ผลิตภาพของภาครัฐเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30

• ส่วนราชการสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะ 
ของการบริหารจัดการองค์การ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

3. มุ่งสู่ความย่ังยืน (Sustainable) สังคมเกิดการปรับตัว 
อย่างสมดุล ภาครัฐสามารถท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่น
ได้เป็นอย่างด ีมกีารบูรณาการโดยการอาศัยยทุธศาสตร์
ประเทศเป็นตวัน�า มภูีมคุ้ิมกนัท่ีดสีามารถปรบัตวัเข้ากบั
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้อย่างยั่งยืน 

• ความส�าเร็จของการโอนถ่ายและท�างาน 
ร่วมกับภาคส่วนอ่ืนในสังคม ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80

__________________________________________________________

 2  มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2550 เรื่อง หลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร

 3  ไม่นับรวมกองอ�านวยการรักษาความม่ังคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�านักงานอัยการสูงสุด และส�านักงาน 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สถานภาพของระบบราชการไทย1.3

 1.3.1 หน ่วยงานของรัฐในกำากับของฝ ่ายบริหาร  

ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มี 4 ประเภท2 คือ ส่วนราชการ 

รัฐวสิาหกจิ องค์การมหาชน หน่วยงานของรฐัรูปแบบอืน่ ดังนี้

  1) ส่วนราชการ มลีกัษณะเฉพาะเป็นหน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบการให้บรกิารสาธารณะทางปกครอง ซึง่เป็นภารกิจ

ของรัฐ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกนัประเทศ 

การออกระเบียบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งให ้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่าง ๆ งานนโยบายต่าง ๆ ตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

   1.1) ราชการบริหารส่วนกลาง 

   1. ส�านักนายกรัฐมนตรี

   2. กระทรวงหรอืทบวงท่ีมฐีานะเทยีบเท่า

กระทรวง (19 กระทรวง)

   3. ทบวง ซ่ึงสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี

หรือกระทรวง (ไม่มี)

   4. กรม หรือส ่วนราชการที่ เรียกชื่อ 

อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดส�านัก 

นายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง (159 กรม)3   (ตารางที ่1-1)
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 นอกจากนี ้มส่ีวนราชการทีไ่ม่มฐีานะเป็นกรม แต่มผีูบั้งคับบัญชาเป็นอธบิด ี(ส�านกังานความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และส�านักงานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์) รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ อีก 67 มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1-1  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทส่วนราชการ ซึ่งมีฐานะเป็นกรม/เทียบเท่ากรม

ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

สำานักนายกรัฐมนตรี

1 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 1

2 กรมประชาสัมพันธ์ 1

3 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1

4 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1

5 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1

6 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ 1

7 ส�านักงบประมาณ 1

8 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1

9 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1

10 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1

11 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1

12 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1

13 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1

กระทรวงกลาโหม

14 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 3

15 กองบัญชาการกองทัพไทย 3

16 กองทัพบก 3

17 กองทัพเรือ 3

18 กองทัพอากาศ 3

19 กรมราชองครักษ์ 3

20 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 3

กระทรวงการคลัง

21 ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1

22 กรมธนารักษ์ 1

23 กรมบัญชีกลาง 1

24 กรมศุลกากร 1

25 กรมสรรพสามิต 1

26 กรมสรรพากร 1

27 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1

28 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

29 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 1

กระทรวงการต่างประเทศ

30 ส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1

31 กรมการกงสุล 1

32 กรมพิธีการทูต 1

33 กรมยุโรป 1

34 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1

35 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 1

36 กรมสารนิเทศ 1

37 กรมองค์การระหว่างประเทศ 1

38 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 1

39 กรมอาเซียน 1

40 กรมเอเชียตะวันออก 1

41 กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 1

42 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

43 ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1

44 กรมพลศึกษา 1

45 กรมการท่องเที่ยว 1

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

46 ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1

47 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1

48 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1

49 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1

50 กรมกิจการผู้สูงอายุ 1

51 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

52 ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1

53 กรมการข้าว 1

54 กรมชลประทาน 1

55 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1

56 กรมประมง 1

57 กรมปศุสัตว์ 1

58 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1

59 กรมพัฒนาที่ดิน 1

60 กรมวิชาการเกษตร 1

61 กรมส่งเสริมการเกษตร 1
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ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

62 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1

63 กรมหม่อนไหม 1

64 ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1

65 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1

66 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1

กระทรวงคมนาคม

67 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1

68 กรมเจ้าท่า 1

69 กรมการขนส่งทางบก 1

70 กรมการบินพลเรือน 1

71 กรมทางหลวง 1

72 กรมทางหลวงชนบท 1

73 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

74 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

75 กรมควบคุมมลพิษ 1

76 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1

77 กรมทรัพยากรธรณี 1

78 กรมทรัพยากรน�้า 1

79 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล 1

80 กรมป่าไม้ 1

81 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1

82 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1

83 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

84 ส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1

85 กรมอุตุนิยมวิทยา 1

86 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 1

กระทรวงพลังงาน

87 ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1

88 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1

89 กรมธุรกิจพลังงาน 1

90 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1

91 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1

กระทรวงพาณิชย์

92 ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1

93 กรมการค้าต่างประเทศ 1
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

94 กรมการค้าภายใน 1

95 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1

96 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1

97 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1

98 กรมส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศ 1

99 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1

กระทรวงมหาดไทย

100 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1

101 กรมการปกครอง 1

102 กรมการพัฒนาชุมชน 1

103 กรมที่ดิน 1

104 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

105 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1

106 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1

กระทรวงยุติธรรม

107 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1

108 กรมคุมประพฤติ 1

109 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1

110 กรมบังคับคดี 1

111 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1

112 กรมราชทัณฑ์ 1
113 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1

114 ส�านักงานกิจการยุติธรรม 1

115 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1

116 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1

117 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

กระทรวงแรงงาน

118 ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1
119 กรมการจัดหางาน 1

120 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1

121 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1

122 ส�านักงานประกันสังคม 1

กระทรวงวัฒนธรรม

123 ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1
124 กรมการศาสนา 1
125 กรมศิลปากร 1

126 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1

127 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1
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ลำาดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

128 ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

129 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1

130 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1

กระทรวงศึกษาธิการ

131 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4

132 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 4

133 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4

134 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4

135 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4

กระทรวงสาธารณสุข

136 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1

137 กรมการแพทย์ 1

138 กรมควบคุมโรค 1

139 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1

140 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

141 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1

142 กรมสุขภาพจิต 1

143 กรมอนามัย 1

144 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1

กระทรวงอุตสาหกรรม

145 ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1

146 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1

147 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1

148 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1

149 ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 1

150 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1

151 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1

ส่วนราชการไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

152 ส�านักราชเลขาธิการ 1

153 ส�านักพระราชวัง 1

154 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1

155 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 1

156 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1

157 ราชบัณฑิตยสถาน 1

158 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 1

159 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุ :

 1 ส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นกรม ตามมาตรา 7 (4) และ มาตรา 18 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

(จ�านวน 147 แห่ง)

 2  ส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี ตามมาตรา 18 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

 3  ส่วนราชการตามมาตรา 10 (2) (3) (4) และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และส่วนราชการตามมาตรา 10 (5) 

แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล (จ�านวน 7 แห่ง) 

 4 ส่วนราชการตามมาตรา 10 (2) (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล

และเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (จ�านวน 5 แห่ง)

 * กองอ�านวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 ** ศูนย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ ทีม่ไิด้สงักดัส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มฐีานะเป็นนติบิคุคล 

อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการเทียบเท่าปลัดกระทรวง

 *** ส�านักงานอัยการสูงสุด เดิมเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ไม่นับเป็นส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร ปัจจุบัน พระราชบัญญัติองค์กร

อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 บัญญัติให้ส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ 

การด�าเนินการอื่น และเป็นนิติบุคคล

 **** ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่ได้ด�าเนินการ

ออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว จึงเห็นควรไม่นับเป็นส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร

   1.2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

   1. จังหวดั (76 จังหวดั) เป็นหน่วยบรหิาร

ราชการแผ่นดินในเขตพื้นที่ของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด

รับนโยบายและค�าสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่และ

ประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการ 

ฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขต

จังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ�าเภอ 

   2. อ�าเภอ (878 อ�าเภอ โดยมี อ�าเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ�าเภอที่ตั้งล ่าสุด  

เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2552) เป็นหน่วยจัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนในอ�าเภอ โดยมีนายอ�าเภอเป็นหัวหน้าปกครอง

บังคับบัญชาข้าราชการในอ�าเภอ และรับผิดชอบงานบริหาร

ราชการของอ�าเภอ

   1.3) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น4

   1. องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (76 องค์การ) 

   2. เทศบาล (2,440 เทศบาล : เทศบาลนคร 

30 แห่ง เทศบาลเมือง 176 แห่ง เทศบาลต�าบล 2,234 แห่ง)

   3. สุขาภิบาล (ไม่มี)

   4. องค์การบริหารส่วนต�าบล (5,335 องค์การ)

   5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ

พิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

  2) รัฐวิสาหกิจ (58 แห่ง) (ตารางที่ 1-2)   

มีลักษณะเฉพาะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการ

สาธารณะทางอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม ซ่ึงผลติ จ�าหน่าย

สนิค้าและบรกิารทีม่ลีกัษณะเป็นการให้บรกิารสาธารณะและ

งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรืองานที่มีความส�าคัญต่อ 

ความมัน่คงและการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ หรือกจิกรรม

__________________________________________________________

 4  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
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ตารางที่ 1-2  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ

ลำาดับที่ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด

1 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ส�านักนายกรัฐมนตรี

2 โรงพิมพ์ต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

3 บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด กระทรวงกลาโหม

4 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

5 ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง

6 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

7 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

8 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ�ากัด กระทรวงการคลัง

9 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง

10 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง

12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง

13 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

14 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

15 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลัง

16 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กระทรวงการคลัง

17 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด กระทรวงการคลัง

18 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

19 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

20 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

21 การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

22 ส�านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

23 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27 ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จ�ากัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

29 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม

30 การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน หรืองานที่เอกชน 

ยังไม่พร้อม หรือต้องการแทรกแซงตลาดให้เกิดการแข่งขันที่

เป็นธรรม หรอืบรกิารแก่กลุม่เป้าหมายเฉพาะ ทัง้น้ี เพือ่ให้งาน

บริการสาธารณะนั้น ๆ ได้มาตรฐาน ท้ังในเรื่องคุณภาพ 

ปริมาณ และค่าใช้จ่าย 
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ลำาดับที่ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด

31 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

32 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม

33 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด กระทรวงคมนาคม

34 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ากัด กระทรวงคมนาคม

35 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม

36 บริษัท ขนส่ง จ�ากัด กระทรวงคมนาคม

37 สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

38 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

39 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

40 องค์การจัดการน�้าเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

41 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42 องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44 บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

45 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

46 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

47 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน

48 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน

49 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

50 การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

51 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

52 การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

53 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

54 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

55 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57 องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

58 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม

  3) องค์การมหาชน มีลักษณะเฉพาะเป็น

หน่วยงานทีร่บัผิดชอบการให้บรกิารสาธารณะ ทางสังคมและ

วฒันธรรม หรอืการด�าเนนิการอนัเป็นสาธารณะประโยชน์อืน่ 

ซ่ึงไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการของราชการในการบริหาร ทั้งนี้ 

องค์การมหาชนแบ่งประเภทตามกฎหมายจัดต้ังได้ 2 ประเภท ดังนี้

   3.1) องค ์การมหาชนที่จัดตั้ งตาม 

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 (จ�านวน  

38 แห่ง) (ตารางที่ 1-3)
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ตารางที่ 1-3  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

ลำาดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รมว.การพัฒนาสังคมฯ 27 กรกฎาคม 2543

2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รมว.ศึกษาธิการ 25 สิงหาคม 2543

3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว รมว.สาธารณสุข 11 กันยายน 2543

4 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 2 พฤศจิกายน 2543

5 ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นายกรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2543

6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รมว.วัฒนธรรม 15 พฤศจิกายน 2543

7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รมว.ศึกษาธิการ 30 พฤษภาคม 2544

8 ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายกรัฐมนตรี 27 กันยายน 2545

9 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รมว.เกษตรและสหกรณ์ 14 มีนาคม 2546

10 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน รมว.พลังงาน 26 มีนาคม 2546

11 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2546

12 ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 23 กันยายน 2546

13 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รมว.พาณิชย์ 31 ตุลาคม 2546

14 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รมว.พาณิชย์ 31 ธันวาคม 2546

15 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นายกรัฐมนตรี 4 พฤษภาคม 2547

16 ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน รมว.การคลัง 16 พฤษภาคม 2548

17 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รมว.ศึกษาธิการ 2 กันยายน 2548

18 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รมว.เกษตรและสหกรณ์ 14 ตุลาคม 2548

19 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 20 เมษายน 2549

20 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 6 กรกฎาคม 2550

21 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 16 กรกฎาคม 2550

22 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 19 กันยายน 2551

23 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 31 ธันวาคม 2551

24 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 31 ธันวาคม 2551

25 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รมว.กลาโหม 31 ธันวาคม 2551

26 ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รมว.เกษตรและสหกรณ์ 22 มิถุนายน 2552

27 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รมว.สาธารณสุข 22 มิถุนายน 2552

28 หอภาพยนตร์ รมว.วัฒนธรรม 22 มิถุนายน 2552

29 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 1 กันยายน 2552

30 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 กุมภาพันธ์ 2554

31 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 กุมภาพันธ์ 2554
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ลำาดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายกรัฐมนตรี 30 มีนาคม 2554

33 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกรัฐมนตรี 10 พฤษภาคม 2554

34 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 27 พฤษภาคม 2554

35 ศูนย์คุณธรรม รมว.วัฒนธรรม 9 มิถุนายน 2554

36 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รมว.ยุติธรรม 13 มิถุนายน 2554

37 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข 10 สิงหาคม 2555

38 ส�านักงานพัฒนาพิงคนคร นายกรัฐมนตรี 11 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

   3.2) องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รวม 31 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรในก�ากับ

ของรัฐ 15 องค์กร (ตารางที่ 1-4) และมหาวิทยาลัยในก�ากับ 16 แห่ง

ตารางที่ 1-4  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในกำากับ)

ลำาดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

1 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 29 ธันวาคม 2534

2 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นายกรัฐมนตรี 2 เมษายน 2535

3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รมว.สาธารณสุข 9 เมษายน 2535

4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 12 กันยายน 2540

5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รมว.ศึกษาธิการ 1 กันยายน 2541

6 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รมว.อุตสาหกรรม 17 กุมภาพันธ์ 2543

7 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รมว.สาธารณสุข 7 พฤศจิกายน 2544

8 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข 18 พฤศจิกายน 2545

9 ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี 30 ธันวาคม 2547

10 คุรุสภา (เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ)

รมว.ศึกษาธิการ 24 พฤษภาคม 2546

11 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รมว.ศึกษาธิการ 24 พฤษภาคม 2546

12 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และ
รมว.สาธารณสุข

19 มีนาคม 2550

13 สถาบันอนุญาโตตุลาการ รมว.ยุติธรรม 16 กรกฎาคม 2550

14 ส�านักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 13 กุมภาพันธ์ 2551

15 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข 6 มีนาคม 2551
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  4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

   4.1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐ

ที่เป็นอิสระ (7 แห่ง) (ตารางที่ 1-5) มีหน้าที่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ท�า

หน้าที่ก�ากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 

ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น

   2. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐท่ีท�า

หน้าที่ให้บริการ เช่น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ตารางที่ 1-5  รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ

ลำาดับที่ หน่วยงาน รัฐมนตรีผู้รักษาการ
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย รมว.การคลัง 8 ธันวาคม 2485

2 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รมว.การคลัง 16 มีนาคม 2535

3 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี 19 ธันวาคม 2553

4 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกันภัย รมว.การคลัง 31 สิงหาคม 2550

5 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน รมว.พลังงาน 10 ธันวาคม 2550

6 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย นายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง 14 มกราคม 2551

7 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รมว.การคลัง 13 กุมภาพันธ์ 2551

   4.2) กองทุนท่ีเป็นนิติบุคคล กองทุน 

จะบริหารในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงจะต้องมีหน่วยธุรการเป็น

เครือ่งมอืท�าการของคณะกรรมการ หน่วยธรุการดงักล่าวจะเป็น

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใดรปูแบบหนึง่ในสามรปูแบบต่อไปน้ี 

   1. รัฐวิสาหกิจ 

   2. องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ 

   3. ส่วนราชการ 

   4.3) หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ (ตาราง

ที่ 1-6) ได้แก่

   1. ให ้บริการด ้านพาณิชยกรรมหรือ

อตุสาหกรรม เช่น ส�านกัพมิพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานเุบกษา 

   2. ให้บริการด้านบริการสาธารณะทาง

สังคมและวัฒนธรรม เช่น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

ตารางที่ 1-6  รายชื่อหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ลำาดับที่ หน่วยงาน หน่วยงานเจ้าสังกัด
วันที่ประกาศแปลงสภาพ

ในราชกิจจานุเบกษา

1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส�านักงาน ก.พ.ร. 7 มีนาคม 2548

2 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 11 สิงหาคม 2549
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 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอีกประเภทหนึ่ง ที่ท�าหน้าที่
ให้บริการสาธารณะโดยใช้อ�านาจรัฐ หรือเป็นกลไกของรัฐ  
แต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ มี 3 ประเภท ได้แก่
 (1) สภาวิชาชีพ เช่น แพทยสภา สภาทนายความ  
สภาการพยาบาล ฯลฯ
 (2) สภาบันภายใต้มูลนิธิ เช่น สถาบันเพ่ิมผลผลิต 
แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สถาบนัเฉพาะด้าน 7 แห่ง ภายใต้ “อตุสาหกรรมมลูนธิ”ิ และ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้ มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง ฯลฯ
 (3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ (1 แห่ง) เป็นเครื่องมือพิเศษ
ที่รัฐบาลจัดตั้งเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชน ได้แก่ นิติบุคคล
เฉพาะกิจ ตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อ 
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

 1.3.2 กำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 

  ก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25565 มีจ�านวน 2,188,762 คน (ไม่รวมข้าราชการทหาร) 
คดิเป็นร้อยละ 3.38 ของจ�านวนประชากรของประเทศ (64.79 
ล้านคน) โดยมีสัดส่วนก�าลังคนภาครัฐ 1 คน ต่อประชากร  
30 คน ทั้งน้ี ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ 
และพนักงานจ้าง ที่สังกัดอยู ่ในกระทรวง ทบวง กรม  
ฝ่ายพลเรือน ในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 
ส่วนท้องถิ่น

 

  1) ประเภทกำาลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืน 
ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน (ไม่รวมข้าราชการทหาร) 
จ�าแนกได้เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ข้าราชการประจ�า 
ลกูจ้างประจ�า ลกูจ้างชัว่คราว พนกังานราชการ6 และพนักงาน
จ้าง7 และในการบริหารก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน  
ต้องด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการบริหาร
ก�าลังคนภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดก�าลังคน 
ภาครฐั พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 และมาตรการบรหิารก�าลังคน
ภาครฐั พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 ทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) ทั้งนี้ จากข้อมูลก�าลังคนภาครัฐ 
ในฝ่ายพลเรือนของส�านักงาน ก.พ. พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มีก�าลังคนภาครัฐ รวม 2,188,762 คน และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีอยู่ 1,919,080 คน ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกันพบว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2556  
ก�าลังคนภาครัฐเพิ่มขึ้น จ�านวน 269,682 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 14.05
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีก�าลังคนภาครัฐใน 
ฝ่ายพลเรือน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,188,762 คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการประจ�า 1,271,395 คน (ร้อยละ 58.09) ลกูจ้างประจ�า 
193,315 คน (ร้อยละ 8.83) ลูกจ้างชั่วคราว 408,537 คน 
(ร้อยละ 18.67) พนกังานราชการ 132,028 คน (ร้อยละ 6.03) 
และพนักงานจ้าง 183,487 คน (ร้อยละ 8.38) (ภาพที่ 1-1) 

__________________________________________________________

 5  ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556 : ส�านักงาน ก.พ. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ�ากัด กรุงเทพมหานคร 2557
 6  ประเภทบุคลากรตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 7  ประเภทบุคลากรตามระบบบริหารงานบุคคลของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง 

183,487 (8.38%)

ข้าราชการประจ�า 

1,271,395 (58.09%)

พนักงานราชการ

132,028 (6.03%)

ลูกจ้างชั่วคราว 

408,537 (18.67%)

ลูกจ้างประจ�า

193,315 (8.83%)

ภาพที่ 1-1  กำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำาแนกตามประเภท

ที่มา : ส�านักงาน ก.พ. อ้างแล้ว
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 เมื่อพิจารณาภาพรวมก�าลังภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 

ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า 

ก�าลังคนภาครัฐในภาพรวมเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้น

ลูกจ้างประจ�าและลูกจ้างช่ัวคราว รวมจ�านวนที่เพ่ิมขึ้น 

193,600 คน จ�าแนกเป็นข้าราชการ จ�านวน 50,133 คน 

พนักงานราชการ จ�านวน 72,547 คน พนักงานจ้าง จ�านวน 

70,920 คน ส่วนลูกจ้างประจ�าลดลง จ�านวน 65,285 คน และ

ลูกจ้างชั่วคราวลดลง จ�านวน 32,396 คน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา

ก�าลงัคนภาครฐัทีเ่พิม่ข้ึน พบว่า พนักงานราชการเป็นประเภท

ท่ีเพิ่มมากท่ีสุด (ร้อยละ 121.97) ส่วนพนักงานจ้าง และ

ข้าราชการ เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับรองลงมา คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

63.00 และ ร้อยละ 4.11 ตามล�าดับ ส่วนลูกจ้างประจ�าและ

ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีจ�านวนลดลงนั้น คิดเป็นร้อยละ -25.25 

และ ร้อยละ -7.35 ตามล�าดับ (ตารางที่ 1-7) (ภาพที่ 1-2)

ภาพที่ 1-2  แนวโน้มกำาลังภาครัฐในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2556

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

250,000

0

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

2,250,000

2,500,000

ทุกประเภท 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำา 

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานราชการ 

พนักงานจ้าง

ตารางที่ 1-7  กำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2556 

ปี งบประมาณ ข้าราชการ เพิ่ม/ลด
ลูกจ้าง 
ประจำา

เพิ่ม/ลด
ลูกจ้าง
ชั่วคราว

เพิ่ม/ลด
พนักงาน
ราชการ

เพิ่ม/ลด พนักงานจ้าง เพิ่ม/ลด รวม

พ.ศ. 2548 1,221,262 258,600 440,933 59,481 - 1,980,276
พ.ศ. 2549 1,258,919 37,657 258,494 -106 203,348  -237,585 85,752 26,271 112,567 1,919,080
พ.ศ. 2550 1,275,350 16,431 248,547 -9,947 196,299 -7,049 92,138 6,386 126,824 14,257 1,939,158
พ.ศ. 2551 1,271,620 -3,730 237,786 -10,761 281,831  85,532 100,992 8,854 145,726 18,902 2,037,955
พ.ศ. 2552 1,280,456 8,836 224,816 -12,970 276,475 -5,356 106,493 5,501 147,836 2,110 2,036,076
พ.ศ. 2553 1,292,466 12,010 213,797 -11,019 380,806 104,331 101,966 -4,527 123,649 -24,187 2,112,684
พ.ศ. 2554 1,272,095 -20,371 210,098 -3,699 475,828 95,022 121,613 19,647 180,134 56,485 2,259,768
พ.ศ. 2555 1,252,733 -19,362 202,106 -7,992 446,122 -29,706 127,296 5,683 193,298 13,164 2,221,555
พ.ศ. 2556 1,271,395 18,662 193,315 -8,791 408,537 -37,585 132,028 4,732 183,487 -9,811 2,188,762

การเปลีย่นแปลงช่วงปี
พ.ศ. 2548 - 2556

+4.11% 50,133 -25.25% -65,285 -7.35% -32,396 +121.97% 72,547 +63.00% 70,920

ที่มา : ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.พ.   (หน่วย : คน)
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ลูกจ้างประจ�า) กับประเภทจ้างงานตามระยะเวลาหรือสัญญา 
(ลกูจ้างชัว่คราว พนกังานราชการ และพนกังานจ้าง) มสีดัส่วน 
1,464,710 คน (ร้อยละ 66.92) ต่อ 724,052 คน (ร้อยละ 
33.08) หรือประมาณ 2 ต่อ 1 (ภาพที่ 1-3)

 อนึง่ ก�าลงัคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทัง้หมดกระจายอยู่
ในราชการบรหิารส่วนกลางและส่วนภมูภิาค จ�านวน 1,733,718 คน 
และอยู่ในส่วนท้องถิ่น จ�านวน 455,044 คน (ตารางที่ 1 - 8) 
ทัง้น้ี เมือ่เปรยีบเทยีบก�าลงัคนภาครฐัตามลกัษณะการจ้างงาน 
พบว่าก�าลังคนประเภทจ้างงานตลอดชีพ (ข้าราชการและ

ตารางที่ 1-8  ภาพรวมกำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทกำาลังคน จำานวน (คน) ร้อยละ

รวมทั้งหมด 2,188,762 100.00

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

1,271,395
193,315
408,537
132,028
183,487

58.09
8.83

18.67
6.03
8.38

ส่วนกลางและภูมิภาค 1,733,718 100.00

• ข้าราชการ
• ลูกจ้างประจ�า
• ลูกจ้างชั่วคราว
• พนักงานราชการ

1,074,347
137,217
390,126
132,028

61.97
7.91

22.50
7.62

ส่วนท้องถิ่น 455,044 100.00

• ข้าราชการ
• ลูกจ้างประจ�า
• ลูกจ้างชั่วคราว
• พนักงานจ้าง

197,048
56,098
18,411

183,487

43.30
12.33
4.05

40.32

ที่มา : ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556 ส�านักงาน ก.พ. 

ภาพที่ 1-3  สัดส่วนกำาลังคนภาครัฐ จำาแนกตามลักษณะการจ้างงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

33.08

66.92

30.12

69.88

44.37

55.63

100%

50%

0%
รวมทุกประเภท ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น

จ้างงานตามระยะเวลา

จ้างงานตลอดชีพ
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  2) ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน 

   จากก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนท้ัง 

5 ประเภท รวม 2,188,762 คน ข้าราชการเป็นก�าลังคน 

ภาครัฐที่ใหญ่ที่สุด โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 1,271,395 คน 

(เพ่ิมขึน้จ�านวน 18,662 คน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ซึง่มข้ีาราชการรวมทัง้สิน้ 1,252,733 คน) ประกอบด้วย

ข้าราชการประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมข้าราชการทหาร) รวม 12 

ประเภท มอีงค์กรกลางบริหารงานบุคคลทีม่กีฎหมายให้อ�านาจ

บรหิารเป็นการเฉพาะของตนเองและมอิีสระแยกจากกนั เช่น 

ประเภทข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา อยู่ในก�ากับ

ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นต้น

   หากพิจารณาจ�านวนข้าราชการในฝ่าย

พลเรือน จ�าแนกตามประเภท พบว่า ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีจ�านวนมากที่สุด คือ จ�านวน 

436,812 คน (ร้อยละ 34.36) รองลงมาเป็นข้าราชการ 

พลเรือนสามัญ จ�านวน 366,955 คน (ร้อยละ 28.86) 

และข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 210,689 คน (ร้อยละ 16.57) 

ตามล�าดับ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20.21 เป็นข้าราชการ

ประเภทอืน่ ๆ  โดยประเภทข้าราชการทีม่จี�านวนน้อยทีส่ดุ คอื 

ข้าราชการรฐัสภาสามญั จ�านวน 3,031 คน หรอื ร้อยละ 0.24 

ส�าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนต�าบล 

พนกังานเทศบาล) มจี�านวน 197,048 คน หรอื ร้อยละ 15.50 

ของจ�านวนข้าราชการในฝ่ายพลเรือนทั้งหมด (ตารางที่ 1-9)

ตารางที่ 1-9  ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำาแนกตามประเภทข้าราชการ

ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน จำานวน (คน) ร้อยละ

 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. 366,955 28.86

 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. 436,812 34.36

 3. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. 31,789 2.50

 4. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ก.ร. 3,031 0.24

 5. ข้าราชการต�ารวจ ก.ตร. 210,689 16.57

 6. ข้าราชการอัยการ ก.อ. 3,283 0.26

 7. ข้าราชการตุลาการ ก.ต. 4,582 0.36

 8. ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ - 17,206 1.35

 9. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ก.ก. 36,072 2.84

 10. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.จ. 9,295 0.73

 11. พนักงานส่วนต�าบล ก.อบต. 66,736 5.25
 12. พนักงานเทศบาล ก.ท. 84,945 6.68

รวม 1,271,395 100

ที่มา : ส�านักงาน ก.พ. อ้างแล้ว
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 ข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน รวม 1,271,395 คน จ�าแนกเป็น 
ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง 841,977 คน (ร้อยละ 66.22) 
ส่วนภูมิภาค 232,370 คน (ร้อยละ 18.28) และส่วนท้องถิ่น 
197,048 คน (ร้อยละ 15.50) ทัง้นี ้ข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน
ส่วนใหญ่ จ�านวน 516,185 คน (ร้อยละ 40.60) ปฏบิตัภิารกจิ
ในด้านการศึกษา โดยส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ซ่ึงเป็นส่วนราชการทีม่ข้ีาราชการปฏิบตังิานในสงักดัมากทีส่ดุ 
ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ�านวน 434,791 คน ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา 
จ�านวน 31,789 คน และข้าราชการพลเรอืนสามญั 3,353 คน 
ส�าหรับภารกิจที่มีข้าราชการปฏิบัติงานในล�าดับรองลงมา คือ 
ภารกิจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน 210,689 คน 
(ร้อยละ 16.57) ภารกจิด้านการสาธารณสขุ จ�านวน 181,963 คน 
(ร ้อยละ 14.31) ส่วนที่เหลือกระจายอยู ่ในภารกิจอื่น  

(ตารางที่ 1-10)

ตารางที่ 1-10   ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จำาแนกตามการจดัระเบียบบริหารราชการและส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1,074,347 841,977 232,370

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,279 5,953 326

กระทรวงการคลัง 29,391 27,792 1,599

กระทรวงการต่างประเทศ 1,535 1,535

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(1) 1,672 1,433 239

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3,194 2,278 916

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,442 25,734 8,708

กระทรวงคมนาคม 13,896 10,215 3,681

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,225 9,048 1,177

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,994 1,634 360

กระทรวงพลังงาน 1,269 1,085 184

กระทรวงพาณิชย์ 3,460 3,041 419

กระทรวงมหาดไทย 39,808 7,871 31,937

กระทรวงยุติธรรม 17,414 10,631 6,783

กระทรวงแรงงาน 6,198 3,341 2,857

กระทรวงวัฒนธรรม(2) 4,420 2,902 1,518

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 741 741

กระทรวงศึกษาธิการ(3) 469,933 469,933

กระทรวงสาธารณสุข 181,963 20,332 161,631

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,286 2,521 765

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 220,635 219,854 781

ส�านักราชเลขาธิการ 488 488

ส�านักพระราชวัง 2,387 2,387

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 874 169 705
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ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ส�านักงาน กปร. 119 119

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 186 186

ราชบัณฑิตยสถาน 62 62

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 251 251

ส�านักงานอัยการสูงสุด(4) 5,510 5,434 76

ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 69 69

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 210,689 210,689

ส่วนราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ 19,561 11,072 8,489

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2,758 1,338 1,420

ส�านักงาน ป.ป.ช. 1,367 844 523

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ(5) 143 143

ส�านักงานศาลยุติธรรม(6) 12,979 7,045 5,934

ส�านักงานศาลปกครอง(7) 2,184 1,572 612

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 130 130

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 3,031 3,031

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1,954 1,954

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,077 1,077

ส่วนท้องถิ่น 197,048 197,048

กรุงเทพมหานคร 36,072 36,072

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 9,295 9,295

องค์การบริหารส่วนต�าบล 66,736 66,736

เทศบาล 84,945 84,945

รวม 1,271,395 841,977 232,370 197,048

ร้อยละ 100 66.22 18.28 15.50

(หน่วย : คน)

หมายเหตุ (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,026 คน

 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 995 คน

 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 434,791 คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 31,789 คน

 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,283 คน

 (5) รวมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน 9 คน

 (6) รวมข้าราชการตุลาการ จ�านวน 4,361 คน

 (7) รวมตุลาการศาลปกครอง จ�านวน 212 คน

ที่มา : ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556 ส�านักงาน ก.พ.
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ทีจ่ะลดก�าลงัคนภาคราชการส่วนกลางให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 

พ.ศ. 2554 ซึ่งเมื่อสอบทานแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ�านวน

ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนระหว่างปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 

พบว่าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางมีข้าราชการ 

ลดลง 29,163 คน (จาก 890,743 คน ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 

861,580 คน ในปี พ.ศ. 2554) คิดเป็นร้อยละ 3.27 

 การกระจายของข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน จ�าแนกตาม

พื้นที่ปฏิบัติงาน พบว่า กระจายอยู่ ภาคเหนือ ร้อยละ 17.76 

(225,858 คน) ภาคกลาง ร้อยละ 19.12 (243,055 คน)  

ภาคตะวันออก ร้อยละ 3.90 (49,532 คน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ร้อยละ 29.25 (371,820 คน) และภาคใต้ ร้อยละ 14.76 

(187,653 คน) ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 15.15 (192,579 คน) 

ปฏิบัติงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีข้าราชการ

ในฝ่ายพลเรือนอีก 898 คน หรือร้อยละ 0.07 ปฏิบัติราชการ

อยู่ในต่างประเทศ (ตารางที่ 1-11)

 จากการที่ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนส่วนใหญ่ปฏิบัติ

ราชการขึ้นตรงต่อราชการบริหารส่วนกลาง (ร้อยละ 66.22) 

รองลงมาคอื ราชการบรหิารส่วนภมูภิาค (ร้อยละ 18.28) และ

ส่วนท้องถิน่ (ร้อยละ 15.50) ตามล�าดบั สะท้อนให้เหน็ว่างาน

บริการสาธารณะของประเทศส่วนใหญ่ อยูใ่นบงัคับบญัชาของ

หวัหน้าส่วนราชการในราชการบรหิารส่วนกลาง ท�าให้ผูว่้าราชการ

จังหวัดอาจไม่สามารถท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการ

บริการสาธารณะในจังหวัดและอ�าเภอ ให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผลได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บรหิารราชการแผ่นดนิ และนโยบายและทศิทางของรฐัทีต้่องการ

ให้ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือท�าหน้าท่ี

ดูแลรับผิดชอบการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่าง 

เพียงพอ ประกอบกับได้มีนโยบายลดสัดส่วนของข้าราชการ 

ในส่วนกลางลง โดยมีการก�าหนดเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554) 

ตารางที่ 1-11  ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จำาแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน และส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนราชการ รวม

กลุ่มพื้นที่ปฏิบัติงาน

ต่างประเทศ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาค

ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,279 6 4,413 366 676 88 360 370

กระทรวงการคลัง 29,391 5 12,604 3,359 4,967 1,520 3,767 3,169

กระทรวงการต่างประเทศ 1,535 719 816

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(1) 1,672 407 272 333 80 297 283

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

3,194 1,119 464 611 111 519 370

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,442 10,855 5,391 5,662 1,185 7,467 3,882

กระทรวงคมนาคม 13,896 6,096 2,056 1,761 524 2,131 1,328

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 10,225 4,819 1,997 976 196 1,291 946

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1,994 1,209 206 100 23 230 226

กระทรวงพลังงาน 1,269 1,085 42 54 10 48 30

กระทรวงพาณิชย์ 3,460 126 271 181 2,611 25 163 83

กระทรวงมหาดไทย 39,808 7,416 7,242 7,142 1,352 10,643 6,013

กระทรวงยุติธรรม 17,414 5,317 2,445 3,832 697 2,968 2,155
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ส่วนราชการ รวม

กลุ่มพื้นที่ปฏิบัติงาน

ต่างประเทศ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาค

ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

กระทรวงแรงงาน 6,198 23 1,891 829 1,558 237 970 690

กระทรวงวัฒนธรรม(2) 4,420 1,487 558 996 114 761 504

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 741 741

กระทรวงศึกษาธิการ(3) 469,933 28,562 90,621 84,847 16,359 180,905 68,639

กระทรวงสาธารณสุข 181,963 5,919 37,401 44,612 8,577 52,619 32,835

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,286 11 2,147 261 294 81 289 203

ส่วนราชการไม่สังกัดฯ(4) 220,635 8 47,652 36,602 41,726 8,165 49,070 37,412

ส่วนราชการอิสระฯ(5) 22,592 11,681 2,335 2,672 816 3,017 2,071

ท้องถิ่น 197,048 36,072 33,230 37,625 9,372 54,305 26,444

รวมทั้งหมด 1,271,395 898 192,579 225,858 243,055 49,532 371,820 187,653

ร้อยละ 100.00 0.07 15.15 17.76 19.12 3.90 29.25 14.76

(หน่วย : คน)

หมายเหตุ (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,026 คน
 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 995 คน
 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 434,791 คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 31,789 คน
 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,283 คน และข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 210,689 คน
 (5) รวมข้าราชการรฐัสภาสามัญ จ�านวน 3,031 คน ข้าราชการตลุาการ จ�านวน 4,582 คน และข้าราชการองค์กรอสิระ ตามรฐัธรรมนญู จ�านวน 14,979 คน

ที่มา : ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556 ส�านักงาน ก.พ.  

 หากไม่รวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้าราชการในฝ่าย
พลเรือนจะปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามล�าดับ 
ส่วนภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีข้าราชการในฝ่ายพลเรือนไป
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด

 1.3.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ 

  งบประมาณรายจ่ายประจ�าป ีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จ�านวน 2,525,000 ล้านบาท ได้จัดสรรเพื่อ 
ด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามงบรายจ่ายที่ส�าคัญ ประกอบด้วย 
งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ 
งบรายจ่ายอื่นเมื่อพิจารณางบรายจ่ายด้านบุคลากร มีจ�านวน 
605,868.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด

 เมือ่พจิารณาเฉพาะจ�านวนเงนิงบประมาณท่ีปรากฏใน 
“งบบคุลากร” พบว่า ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา 
งบประมาณด้านบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
โดยงบบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรร 
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นจ�านวน 28,543.8 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 แต่หากเปรียบเทียบสัดส่วน 
งบบุคลากรต่องบประมาณแผ่นดิน ระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่าสัดส่วน 
งบบคุลากรลดลงอย่างต่อเนือ่งระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ก่อนจะเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดส่วน
งบบุคลากรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) พบว่า 
สดัส่วนงบบคุลากรเพิม่ขึน้ไม่มากนกั และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีสัดส่วนงบบุคลากรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
คิดเป็นร้อยละ 0.1 (ตารางที่ 1-12)
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางที่ 1-12  การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2557

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีฯ พ.ศ. 2557
เทียบกับปีฯ
พ.ศ. 2556

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
จำานวน
เพิ่ม/ลด

ร้อยละ

1. งบบุคลากร

 (สัดส่วนต่อ 

 งบประมาณ)

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%)

577,325.1

(24.1%)

605,868.9

(24.0%)

28,543.8 4.9

2. งบดำาเนินงาน

 (สัดส่วนต่อ 

 งบประมาณ)

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%)

213,267.6

(9.0%)

228,134.5

(9.5%)

232,824.0

(9.2%)

4,689.5 2.1

3. งบลงทุน

 (สัดส่วนต่อ 

 งบประมาณ)

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%)

288,104.6

(12.0%)

301,877.5

(12.0%)

13,772.9 4.8

4. งบเงินอุดหนุน

 (สัดส่วนต่อ 

 งบประมาณ)

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%)

653,757.2

(27.2%)

703,211.6

(27.8%)

49,454.4 7.6

5. งบรายจ่ายอ่ืน

 (สัดส่วนต่อ 

 งบประมาณ)

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%)

652,678.6

(27.2%)

681,218.0

(27.0%)

28,539.4 4.4

รวม 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 2,400,000.0 2,525,000.0 125,000.0 5.2

หมายเหตุ :
งบบุคลากร รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
งบด�าเนินงาน รายจ่ายเพื่อการบริหารและด�าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
งบลงทุน รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
งบเงินอุดหนุน รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนและนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งจ�าแนกรายจ่ายเป็น  
 งบบุคลากร งบด�าเนินงาน และงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายท่ีไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือส�านกังบประมาณก�าหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี ้ซ่ึงจ�าแนกรายจ่ายเป็นงบบคุลากร งบด�าเนนิงาน  
 และงบลงทุน

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2557 ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี

 อย่างไรก็ดี งบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐมิได้มี

ปรากฏอยู่เฉพาะในงบบุคลากร แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

บคุลากรภาครฐับางส่วนปรากฏอยูใ่นงบประมาณหมวดอืน่ ๆ  

ท�าให้ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรภาครฐัในงบบคุลากรตามเอกสาร

งบประมาณต�า่กว่าความเป็นจรงิ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรภาครฐั (รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

บุคลากรภาครัฐทุกประเภท  ซึ่งรวมถึงบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น) ซึ่งรวม 

งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่อยู่ใน 

งบประมาณหมวดอ่ืน ๆ เช่น บ�าเหน็จ บ�านาญ เงินช่วยเหลือ 

ในกรณีต่าง ๆ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการและค่าท่ีพักเพื่องานราชการ ท้ังในและต่างประเทศ 

เป็นต้น จ�านวน 1,258,028.17 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 49.82 

ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(2,525,000 ล้านบาท) ซึง่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ จ�านวน 1,282,575.02  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.44 ของงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (2,400,000 ล้านบาท)  

(ภาพท่ี 1-4) (ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลัง 

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยกรมบัญชีกลาง) 
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ขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน

ของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ
1.4

 1.4.1 ความเป็นประเทศทีเ่อือ้ต่อการลงทุนประกอบธรุกจิ 

(Doing Business)

  รายงานผลการวจัิยเร่ือง Doing Business เป็น

รายงานประจ�าปีที่จัดท�าขึ้นโดยธนาคารโลก เพื่อน�าเสนอผล

การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของ

ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก โดยการส�ารวจความคิดเหน็ของหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน  

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และระบบการอ�านวยความสะดวกของ

หน่วยงานของรฐั ว่ามคีวามสะดวกหรอืเอือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิ

ของผูป้ระกอบการเพยีงใด โดยมตัีวชีว้ดัในการส�ารวจ 10 ด้าน 

ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า 

การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รบัสนิเชือ่ การคุม้ครองผู้ลงทนุ 

การช�าระภาษ ีการค้าระหว่างประเทศ การบังคับให้เป็นไปตาม

ข้อตกลง และการแก้ปัญหาการล้มละลาย โดยการส�ารวจ 

จะอยู ่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤษภาคมของทุกปี และ

เป็นการจัดอันดับล่วงหน้า 1 ปี

  ทั้งน้ี นับตั้งแต่การจัดท�ารายงานผลการวิจัย

เรื่อง Doing Business 2014 (เก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2556) 

เป็นต้นมา ธนาคารโลกได้เปลีย่นวธิกีารจดัอนัดบัโดยใช้วธิกีาร

ที่เรียกว่า “Distance to frontier (DTF)” คือ พิจารณาจาก

ระยะห่างของผลการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานรัฐในแต่ละตัวชี้วัดย่อยเทียบกับประเทศที่ม ี

แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) ส�าหรับรายงาน 

ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 2015 ซึ่งเป็นผลจาก 

การส�ารวจและเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 นั้น ประเทศไทย 

มค่ีาระยะห่างจากประเทศทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่เีลศิ เท่ากบั 75.27 

และได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศ 

ทีม่บีรรยากาศเอือ้ต่อการลงทนุประกอบธรุกจิมากทีส่ดุในโลก 

ซึ่งดีข้ึนกว่าปีท่ีผ ่านมาท่ีได้รับการจัดอันดับท่ี 28 จาก 

189 ประเทศ (ภาพที่ 1-6)

  ผลการจัดอันดับมีความส�าคัญต่อภาพลักษณ์

และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจาก 

นกัลงทนุต่างประเทศจะน�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจ

เข้าไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ  ซึ่งประเทศที่ด�าเนินธุรกิจง่าย 

มกีฎ ระเบยีบทีเ่อือ้ต่อการลงทนุ ถือได้ว่าเป็นประเทศทีน่่าลงทนุ 

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ และท�าให้

ภาครฐัได้เหน็ช่องทางในการปรบัปรงุกระบวนการท�างานหรอื

กฎระเบยีบต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพได้ชดัเจน ตลอดจนการน�า

ตัวอย่างของประเทศอื่น ๆ ที่มีระบบที่ดีมาใช้เป็นกรณีศึกษา

เพื่อปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

ภาพท่ี 1-4  งบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   -  พ.ศ. 2557

2556 2557

1,282,575.02
(53.44%)

1,258,028.17
(49.82%)

2,400,000.00 2,525,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี (ล้านบาท)
งบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ (ล้านบาท)



47สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

2547
(DB2005) (DB2006)

Rank

(DB2007) (DB2008) (DB2009) (DB2010) (DB2011) (DB2012) (DB2013) (DB2014)

30

25

20

15

10

5

1

25512548 25522549 25532550 2554 2555 2556

(ธนาคารโลกทำาการศึกษาเพื่อจัดอันดับล่วงหน้า 1 ปี)

20 (145) 20 (155)

18 (175)
15 (178)

13 (181)

12 (183)

19 (183) 17 (183)

18 (185)
18 (189)

หมายเหตุ - ตัวเลขในวงเล็บบนเส้นกราฟ คือ จ�านวนประเทศในแต่ละปี
 - เป็นการจัดอันดับโดยใช้วิธีการจัดแบบเดิม
ที่มา : * World Bank The Doing Business 2013, Report 2013
 ** http://www.doingbusiness.org/documents/fullreport/2013/DB12-full-report.pdf

หมายเหตุ - ตัวเลขในวงเล็บบนเส้นกราฟ คือ จ�านวนประเทศในแต่ละปี
  - เป็นการจัดอันดับโดยใช้วิธีการจัดแบบ Distance to frontier (DTF)

ที่มา :  * World Bank The Doing Business 2015, Report 2015
  ** http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf 

ภาพที ่1-5  อนัดบัของประเทศไทยในนานาประเทศทีมี่ความสะดวกในการประกอบธรุกจิมากท่ีสดุ  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556 (Doing Business 2005 - 2014)

ภาพที ่1-6  อนัดบัของประเทศไทยในนานาประเทศทีมี่ความสะดวกในการประกอบธรุกจิมากท่ีสดุ  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557  (Doing Business 2014 - 2015)

Rank

2556 2557
(DB2014) (DB2015)

28 (189)

26 (189)

30

25

20

15

10

5

1
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ตารางที่ 1-13   ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด ปี พ.ศ. 2557 (Doing Business 2015) 30 อันดับแรก

อันดับ ประเทศ อันดับ ประเทศ

1 สิงคโปร์ 16 แคนาดา

2 นิวซีแลนด์ 17 เอสโตเนีย

3 ฮ่องกง 18 มาเลเซีย

4 เดนมาร์ค 19 ไต้หวัน

5 เกาหลีใต้ 20 สวิตเซอร์แลนด์

6 นอร์เวย์ 21 ออสเตรีย

7 สหรัฐอเมริกา 22 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

8 สหราชอาณาจักร 23 ลัตเวีย

9 ฟินแลนด์ 24 ลิทัวเนีย

10 ออสเตรเลีย 25 โปรตุเกส

11 สวีเดน 26 ไทย

12 ไอซ์แลนด์ 27 เนเธอร์แลนด์

13 ไอร์แลนด์ 28 มอริเชียส

14 เยอรมนี 29 ญี่ปุ่น

15 จอร์เจีย 30 มาซิโดเนีย

ที่มา : http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015

ตารางที่ 1-14   อันดับของประเทศไทย จำาแนกตามประเด็นในการประเมิน ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 (Doing Business 2011 - 2015)

ประเด็น
อันดับ

ในปี พ.ศ. 
2553

อันดับ
ในปี พ.ศ. 

2554

อันดับ
ในปี พ.ศ. 

2555

อันดับในปี 
พ.ศ. 2556

(DTF)

อันดับในปี
พ.ศ. 2557

(DTF)

อันดับเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน

• การเริ่มต้นธุรกิจ  
(Starting a Business)

95 78 85
68

(87.97)
75

(87.98)
- 7

(+ 0.01)

• การขออนุญาตก่อสร้าง 
(Dealing with Construction Permits)

12 14 16 11
(86.08)

6
(88.77)

+ 5
(+ 2.69)

• การขอใช้ไฟฟ้า  
(Getting Electricity)

- 9 10
12

(91.70)
12

(91.71)
ไม่เปลี่ยนแปลง

(+ 0.01)

• การจดทะเบียนทรัพย์สิน  
(Registering Property)

19 28 26
28

(83.04)
28

(83.04)
ไม่เปลี่ยนแปลง

• การได้รับสินเชื่อ  
(Getting Credit)

72 67 70
86

(45.00)
89

(45.00)
- 3

(ไม่เปลี่ยนแปลง)

• การคุ้มครองผู้ลงทุน  
(Protecting Investors)

12 13 13
21

(65.83)
25

(65.83)
- 4

(ไม่เปลี่ยนแปลง)

• การช�าระภาษี  
(Paying Taxes)

91 100 96
63

(76.93)
62

(77.99)
+ 1

(+ 1.06)
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ประเด็น
อันดับ

ในปี พ.ศ. 
2553

อันดับ
ในปี พ.ศ. 

2554

อันดับ
ในปี พ.ศ. 

2555

อันดับในปี 
พ.ศ. 2556

(DTF)

อันดับในปี
พ.ศ. 2557

(DTF)

อันดับเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน

• การค้าระหว่างประเทศ  
(Trading across Borders) 12 17 20

33
(83.50)

36
(83.57)

- 3
(+ 0.07)

• การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  
(Enforcing Contracts) 25 24 23

25
(70.05)

25
(70.05)

ไม่เปลี่ยนแปลง

• การแก้ปัญหาการล้มละลาย  
(Resolving Insolvency) 46 51 58

44
(58.65)

45
(58.73)

- 1
(+ 0.08)

ที่มา : World Bank, อ้างแล้ว.  

ตารางที่ 1-15  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงงานบริการที่เกี่ยวข้องกับ Doing Business

ประเด็น หน่วยงานหลัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. ส�านักงานประกันสังคม
3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• การขออนญุาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits) 1. กรุงเทพมหานคร
2. การประปานครหลวง
3. การไฟฟ้านครหลวง
4. บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

• การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) การไฟฟ้านครหลวง

• การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) 1. กรมที่ดิน
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) 1. ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

• การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investors) 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• การช�าระภาษี (Paying Taxes) 1. กรมสรรพากร
2. กรมสรรพสามิต

• การค้าระหว่างประเทศ (Trading across Borders) กรมศุลกากร

• การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 1. กรมบังคับคดี
2. ส�านักงานศาลยุติธรรม

• การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 1. กรมบังคับคดี
2. ส�านักงานศาลยุติธรรม
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 1.4.2 ดชันีสภาวะธรรมาภบิาล ตามเกณฑ์ธนาคารโลก

  ส�านักงานธรรมาภิบาลโลกซึ่งเป็นหน่วยงาน

สังกัดธนาคารโลกได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีสภาวะ 

ธรรมาภบิาลของโลก (Worldwide Governance Indicators : 

WGI) ประจ�าปี พ.ศ 2556 (เก็บข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2556)  

ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด โดยวัดทั้งหมด 6 มิติ คือ

  1. การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระ

รับผิดชอบ (Voice and Accountability)

  2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและ 

การปราศจากความรุนแรง (Political Stability and 

Absence of Violence/Terrorism)

  3. ประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government 

Effectiveness)

  4. คุณภาพของมาตรฐานการควบคุม 

(Regulatory Quality)

  5. นิติธรรม (Rule of Law)

  6. การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 

(Control of Corruption)

  จากการจัดเก็บดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของ

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ค่าดัชนีทุกมิติอยู ่

ในระดับทรงตัว ไม่ต่างจากปี พ.ศ. 2555 มากนัก โดยมิต ิ

ที่มีอันดับ (Percentile Rank : 0-100) เพิ่มขึ้นจากป ี

พ.ศ. 2555 มี 2 มิติ ได้แก่ มิตินิติธรรม (Rule of Law) ที่เพิ่ม

จากอันดับท่ี 50 ในปี พ.ศ. 2555 มาเป็นอันดับท่ี 52 ในปี  

พ.ศ. 2556 และ มิติการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 

(Control of Corruption) ที่เพิ่มจากดันดับที่ 47 ในปี  

พ.ศ. 2555 มาเป็นอันดับที่ 49 ในปี พ.ศ. 2556

  ส่วนมิติท่ีมีอันดับลดลงจากปี พ.ศ. 2555 คือ 

มิติการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ 

(Voice and Accountability) โดยในปี พ.ศ. 2556 

อยู ่ในอันดับที่ 34 ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งอยู ่ใน 

อันดับท่ี 36 และ มิติความมีเสถียรภาพทางการเมืองและ 

การปราศจากความรุนแรง (Political Stability and 

Absence of Violence/Terrorism) ลดลงจากอันดับท่ี 12 

ในปี พ.ศ. 2555 มาเป็นอันดับที่ 9 ในปี พ.ศ. 2556 

  อย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่าอนัดบัจะมท้ัีงข้ึนและลง 

แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก อีกท้ังยังมีมิติท่ีค่อนข้างคงที่

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556) คือ 

มิติประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) 

ซึ่งปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีอันดับที่เท่ากัน คือ 

อนัดบัที ่61 เช่นเดยีวกบัมติคิณุภาพของมาตรฐานการควบคมุ 

(Regulatory Quality) ที่อันดับในปี พ.ศ. 2555 และ 

พ.ศ. 2556 เท่ากัน คือ อันดับที่ 58 (ภาพที่ 1-7)
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ที่มา :  http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

ภาพที ่1-7  ดชันสีภาวะธรรมาภิบาล (Governance Indicators) ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2010 - ค.ศ. 2013)

 1.4.3 อนัดบัความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National 

Competitiveness) หมายถึง ขีดความสามารถและผลประกอบการ

ของประเทศไทยในการสร้างและรกัษาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

แก่การประกอบกิจการ ซ่ึงการประเมินขีดความสามารถทาง 

การแข่งขนัจะช่วยให้เข้าใจถึงจดุเด่นและจดุด้อยของประเทศไทย 

ในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน และ

สามารถพฒันาประเทศในเชงิแข่งขนัในเวทโีลกได้ ซึง่หน่วยงานที่

ได้รับการยอมรับในเรือ่งการจดัอันดบัความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ คือ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International 

Institute for Management Development : IMD)

  โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD เป็น

หน่วยงานเอกชนตั้งอยู่ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ด�าเนนิการจัดอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเป็น

ประจ�าทกุปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจบุนั ซึง่ลกัษณะประเทศ

ทีถ่กูจดัอนัดบั คอื ประเทศพฒันาอตุสาหกรรมและประเทศตลาด

เกดิใหม่ หรอืประเทศรายได้ปานกลาง โดยเน้นปัจจยัเชิงโครงสร้าง 

จ�านวนเกณฑ์ช้ีวัดท่ีใช้ในการจัดอันดับแต่ละปีอยู ่ระหว่าง 

314 - 331 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)

 2. ประสทิธภิาพของภาครัฐ (Government Efficiency)

 3. ประสทิธภิาพของภาคธรุกิจ (Business Efficiency)

 4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

 ผลการจดัอนัดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวม

ของ 60 ประเทศ พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29 จาก 60 ประเทศ โดยลดลง 

2 อันดับ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ที่อยู่ในอันดับที่ 27 จาก 

60 ประเทศ (ตารางที่ 1-16) ซ่ึงจากการประเมินของ IMD 

พบว่า สาเหตุที่ท�าให้อันดับตกลงมานั้น เป็นเพราะความ 

ไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย
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ตารางท่ี 1-16   อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่าง ๆ  เปรียบเทยีบระหว่างปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) กบั พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

Note : Korea refers to South Korea.
ที่มา : http://www.imd.org/news/2014-World-Competitiveness.cfm

 จากภาพรวมของขีดความสามารถในการแข่งของประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 29 เมื่อพิจารณา 

รายละเอียดของปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในแต่ละด้านมีการพัฒนา ดังนี้ 

IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2014 - OVERALL RANGING
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ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจในป ี  พ.ศ. 2557 

(ค.ศ. 2014) ลดลงอย่างมาก โดยลดลงไปอยู่ในอันดับท่ี 25 

จากอันดับที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 

 4. โครงสร้างพื้นฐาน

  (Infrastructure)

ที่มา : IMD World Competitiveness Online 1995-2014

 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศไทยลดลงเรือ่ย ๆ  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

ก่อนจะปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 

กล่าวคือ จากอันดับที่ 49 ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  

มาอยู่ในอันดับท่ี 48 ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) และใน 

ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ยังคงอยู่ในอันดับที่ 48 เช่นเดิม 

 1.4.4 ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของนานาประเทศ 

ท่ัวโลก

  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ TI 

(Transparency International) จัดอันดับภาพลักษณ์

คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index)8 ของ 

นานาประเทศท่ัวโลก โดยในปี พ.ศ. 2557 ผลการจัดอันดับ

พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 85 จาก 175 ประเทศ  

โดยมีค่าดัชนี 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

โดยเป็นอันดับที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่

ในอันดับท่ี 102 จาก 176 ประเทศ (35 คะแนน) ถือเป็น 

การพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างมีนัยยะ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2556 

 1. ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

   (Economic Performance)

ที่มา : IMD World Competitiveness Online 1995-2014

 ปัจจัยองค์ประกอบด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจม ี

ขดีความสามารถลดลง โดยปรบัจากอนัดบัที ่9 เมือ่ปี พ.ศ. 2556 

(ค.ศ. 2013) มาอยูใ่นอนัดับที ่12 ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

 2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ

  (Government Efficiency)

ที่มา : IMD World Competitiveness Online 1995-2014

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ขีดความสามารถทาง 

การแข่งขันด้านประสิทธิภาพของภาครัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง 

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) อยู่ในอันดับที่ 18 จากนั้น

ขีดความสามารถค่อย ๆ ลดลง จนมาอยู่ในอันดับที่ 23 และ 

26 ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) และ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

ตามล�าดับ อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) พบว่า 

ประสิทธิภาพของภาครฐัของไทยมกีารพฒันาในทศิทางทีด่ขีึน้

โดยมาอยู่ในอันดับที่ 22 แต่ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)  

กลับลดลงอีกคร้ัง มาอยู่ในอันดับที่ 28

 3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

  (Business Efficiency)

ที่มา : IMD World Competitiveness Online 1995 - 2014

__________________________________________________________

 8  ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI)  
จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  
International : TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ ก่อตั้งในประเทศเยอรมนี 
ได้เร่ิมมีการจัดท�าดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าดัชนียิ่งสูงหมายถึงมีค่า
ปลอดการคอร์รัปชั่นสูงและค่าต�่าหมายถึงประเทศหรือเขตแดนที่ม ี
การคอร์รัปชั่นสูง
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ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ีเกิน 100 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ 

ถูกจัดอันดับมา แม้คะแนนท่ีได้จะอยู่ในเกณฑ์ของค่าเฉล่ียเดิม 

และยังสูงกว่าปี พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 และ 

  ทั้งนี้ ประเทศที่มีค่าดัชนีสูงสุดหรือมีภาพลักษณ์

คอร์รัปช่ันดีที่สุด คือ 92 คะแนน ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก 

อันดับที่สอง คือ นิวซีแลนด์ (91 คะแนน) อันดับสาม คือ 

ฟินแลนด์ (89 คะแนน) ตามมาด้วยสวีเดนในอันดับท่ีสี่  

(87 คะแนน) และอนัดับทีห้่า คือ นอร์เวย์ และ สวติเซอร์แลนด์ 

ซึ่งได้ 86 คะแนนเท่ากัน ส่วนประเทศที่มีค่าดัชนีต�่าสุดหรือ 

มภีาพลกัษณ์คอร์รปัชัน่แย่ทีส่ดุ ได้แก่ เกาหลเีหนอื และโซมาเลยี 

ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 174 โดยได้คะแนน 8 คะแนนเท่ากัน

พ.ศ. 2554 อีกด้วย แต่ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาขึ้นจนก้าวไปสู่คะแนนสูงสุดในรอบ 10 ปี คือ 38 

คะแนน ซึง่เป็นคะแนนทีเ่คยได้เมือ่ปี พ.ศ. 2548 (ภาพที ่1-8) 

 1.4.5 ดชันคีอร์รัปช่ันของประเทศในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิค

  จากข้อมูลการจัดอันดับดัชนีคอร์รัปชั่นของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจ�าปี พ.ศ. 2557 โดย

บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

(Political and Economic Risk Consultancy, Ltd. : PERC)9 

พบว่า ประเทศไทยมีค่าดัชนีความเสี่ยงคอร์รัปชั่น10 อยู่ที่  

8.25 คะแนน (จากค่าดัชนีเต็ม 10 คะแนน) โดยเป็นอันดับที่ 13 

จากการส�ารวจท้ังสิ้น 16 ประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มแย่ลงกว่า 

ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ประเทศไทยมีความเส่ียงต่อการคอร์รัปชั่น

เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 ท่ีมีค่าดัชนี 

ความเสี่ยง 6.83 คะแนน (ตารางที่ 1-17)

__________________________________________________________

 9  บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Political & 
Economic Risk Consultancy, Ltd. : PERC) มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ฮ่องกง

 10  ค่าดัชนีความเสี่ยงคอร์รัปชั่น มีค่าอยู่ระหว่าง 0-10 คะแนน โดยค่าดัชนี
คะแนนยิง่ใกล้ 0 หมายความว่า มคีวามเส่ียงของการคอร์รปัชัน่ค่อนข้างต�า่ 
ขณะที่ค่าดัชนีคะแนนยิ่งใกล้ 10 หมายความว่า มีความเสี่ยงของ 
การคอร์รัปชั่นค่อนข้างสูง

ภาพที่ 1-8  อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 1-17  เปรียบเทียบค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีคอร์รัปช่ันของประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2005 - ค.ศ. 2014)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Australia 2.24 1.67 0.83 0.98 1.40 1.47 1.39 1.28 2.35 2.55

Cambodia n.a. n.a. 9.10 8.50 8.10 8.30 9.27 6.83 7.84 8.00

China 7.68 7.58 6.29 7.98 7.30 6.70 7.93 7.00 7.79 7.10

Hong Kong 3.50 3.13 1.87 1.80 1.74 1.75 1.10 2.64 3.77 2.95

India 8.63 6.76 6.67 7.25 6.50 8.23 8.67 8.75 8.95 9.15

Indonesia 9.10 8.16 8.03 7.98 7.69 9.07 9.25 8.50 8.83 8.85

Japan 3.46 3.01 2.10 2.25 2.63 2.63 1.90 1.90 2.35 2.08

Macao n.a. 4.78 5.18 3.30 3.75 5.71 4.68 2.85 4.23 3.65

Malaysia 6.80 6.13 6.25 6.37 7.00 6.05 5.70 5.59 5.38 5.25

Philippines 8.80 7.80 9.40 9.00 7.68 8.25 8.90 9.35 8.28 7.85

Singapore 0.65 1.30 1.20 1.13 0.92 0.99 0.37 0.67 0.74 1.60

South Korea 6.50 5.44 6.30 5.65 4.97 4.88 5.90 6.90 6.98 7.05

Taiwan 6.15 5.91 6.23 6.55 5.85 5.62 5.65 5.45 5.36 5.31

Thailand 7.20 7.64 8.03 8.00 6.75 7.33 7.55 6.57 6.83 8.25

USA 2.33 2.83 2.28 1.83 2.71 1.89 1.39 2.59 3.82 3.50

Vietnam 8.65 7.91 7.54 7.75 7.40 7.13 8.30 7.75 8.13 8.73

ที่มา : PERC, 2014

 1.4.6 การจดัอนัดับการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์

  สถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย 

วาเซดะ (Waseda University Institute of e-Government) 

ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดท�า Waseda University International 

e-Government Ranking เพื่อรายงานการจัดอันดับ 

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของนานาประเทศทั่วโลก  

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้เพิ่ม

ตัวชีว้ดัหลกัทีใ่ช้ในการส�ารวจจากเดมิ 7 ตวัชีว้ดั (30 ตวัชีว้ดัย่อย) 

เป็น 9 ตัวช้ีวัดหลัก (33 ตัวชี้วัดย่อย) ได้แก่ 1) Network  

Preparedness / Infrastructure (ประกอบด้วย 4 ตวัชีว้ดัย่อย)  

2) Management Optimization / Efficiency (ประกอบด้วย 

3 ตวัชีว้ดัย่อย)  3) Online Services / Functioning Applications 

(ประกอบด้วย 5 ตวัชีวั้ดย่อย)  4) National Portal / Homepage 

(ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย) 5) Government Chief  

Information Officer (CIO) (ประกอบด้วย 4 ตวัชี้วดัย่อย) 

6) e-Government Promotion (ประกอบด้วย 4 ตวัช้ีวัดย่อย)  

7) e-Participation / Digital Inclusion (ประกอบด้วย 3 ตวั

ชีว้ดัย่อย) 8) Open Government (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด

ย่อย) และ 9) Cyber Security (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย) 

โดยตัวชีว้ดัทีเ่พิม่ข้ึนมาในปี พ.ศ. 2557 คอื Open Government 

และ Cyber Security นอกจากนี้ จ�านวนประเทศที่ท�า 

การส�ารวจในปี พ.ศ. 2557 ก็มจี�านวนเพิม่ข้ึนเป็น 61 ประเทศ 

จากจ�านวน 55 ประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2556 

 จากรายงาน Waseda University International 

e-Government Ranking 2014 ประเทศไทยได้รับการจัด

อันดับให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์

ในปี พ.ศ. 2557 อยู่ในอันดับที่ 23 (68.60 คะแนน) จาก 61 

ประเทศ โดยลดลง 3 อันดับ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556  

ท่ีอยู ่ในอันดับท่ี 20 (69.49 คะแนน) จาก 55 ประเทศ  

(ตารางท่ี 1-18) 
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 ตารางที่ 1-18   อันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557

ปี อันดับ คะแนน จำานวนประเทศ

2557 23 È 68.60 61

2556 20 Ç 69.49 55

2555 23  ¬ 67.10 55

2554 23 Ç 67.67 50

2553 25 È 63.20 40

2552 21 È 64.51 34

2551 20 44.90 34

                       ที่มา : Waseda University International e-Government Ranking 2008 - 2014

 ทั้งนี้ ได้มีการจัดอันดับประเทศท่ีได้คะแนนสูงสุด 

13 อันดับในแต่ละตัวชี้วัดด้วย ซึ่งผลปรากฏว่า ประเทศไทย

ยังคงรักษาการเป็น 1 ใน 10 อันดับของประเทศที่มี 

ผลการส�ารวจในตวัชีวั้ดด้าน Government Chief Information 

Officer (CIO) โดยอยู่ในอันดับที่ 8 ร่วมกับฟินแลนด์ และ

สวีเดน นอกจากนี้ ยังมีการจัดอันดับประเทศโดยแบ่งตาม 

กลุ ่มย่อยต่าง ๆ เช่น การจัดอันดับของประเทศในกลุ ่ม 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 

(Asia-Pacific Economic Cooperation) ซึ่งประเทศไทย 

อยู่ในอันดับที่ 9 จาก 20 ประเทศ ในกลุ่ม APEC 

 หากพิจารณาเฉพาะกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ซึง่มหาวทิยาลยัวาเซดะได้ท�าการส�ารวจ รวม 8 ประเทศ พบว่า 

ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็น 

อันดับที่ 1 ของการจัดอันดับในภาพรวม ทั้ง 61 ประเทศด้วย 

และเมื่อพิจารณาระหว่างปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 พบว่า 

อันดับที่ 1 - 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่เปลี่ยนแปลง 

มากนัก โดยประเทศสงิคโปร์ยงัคงรกัษาอนัดบัที ่1 มาโดยตลอด 

ส่วนประเทศไทยก็ยังคงรักษาอันดับที่ 2 ในกลุ่มอาเซียน  

 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2554 โดยมีประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 3

มีเพียงเมื่อปี พ.ศ. 2555 เท่านั้น ที่ประเทศไทยและมาเลเซีย

อยู่ในอันดับท่ี 2 ของภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน โดยมีคะแนน 

เท่ากัน คือ 67.10 คะแนน (ตารางท่ี 1-19) อย่างไรก็ตาม 

คะแนนของประเทศไทยและมาเลเซียไม่แตกต่างกันมากนัก 

ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์

ให ้ก ้าวหน้าและมีคุณภาพมากยิ่ง ข้ึน มิเช ่นนั้นอาจถูก 

ประเทศมาเลเซียแซงขึ้นไปเป็นอันดับที่ 2 ได้
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางที่ 1-19   อันดับและคะแนนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

ประเทศ
2557 2556 2555 2554

อันดับโลก คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก คะแนน

1. สิงคโปร์ 1 93.77 1 94.00 1 93.80 1 92.14

2. ไทย 23 68.60 20 69.49 23 67.10 23 67.67

3. มาเลเซีย 27 63.71 24 66.26 23 67.10 24 67.37

4. อินโดนีเซีย 32 60.98 40 53.05 33 56.20 36 56.88

5. เวียดนาม 34 59.93 37 55.42 38 52.10 38 55.70

6. บรูไน 41 53.84 31 60.89 38 52.10 42 46.50

7. ฟิลิปปินส์ 43 51.83 41 50.88 31 58.20 25 65.10

8. กัมพูชา 60 32.45 51 33.52 51 40.40 - -

หมายเหตุ  ประเทศกัมพูชาเริ่มเข้ารับการส�ารวจในปี พ.ศ. 2555
ที่มา : Waseda University International e-Government Ranking 2011 - 2014





2ส่วนที่
ความก้าวหน้าของ

การพัฒนาระบบราชการไทย
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การบรูณาการให้เข้ากบัระบบการประเมนิผลสถาบนัอดุมศกึษา

ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อลดภาระและความซ�้าซ้อน 

ในการด�าเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษา โดยบรูณาการตัวช้ีวัด

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการเข้ากับตัวบ่งชี้ในการประกัน

คณุภาพการศกึษาของ สกอ. และ สมศ. รวมทัง้ใช้ผลการประเมนิ

จากหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด ซ่ึงมีการก�าหนดหลักเกณฑ ์

และวิธีการประเมินผลไว ้อย ่างชัดเจน โดยแบ่งกรอบ 

การประเมินผลเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก และ มิติภายใน 

เช ่นเดียวกับส่วนราชการและจังหวัด ในขณะที่กรอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ยังคง 

แบ่งเป็น 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติงาน  และมิติด้านการก�ากับดูแลกิจการและพัฒนา

องค์การ

  ท้ังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์การที่มี

ประสทิธภิาพ และการพฒันาองค์การอย่างยัง่ยนื ก.พ.ร. จงึได้

ก�าหนดตวัช้ีวัดในการประเมนิด้านประสทิธผิลให้มคีวามเฉพาะ

เจาะจง สอดคล้องกบัแผนงานและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

ทั้งน้ี จ�านวนและคุณภาพของตัวชี้วัดจะขึ้นอยู่กับแผนปฏิบัติ

ราชการของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ด ีคณะกรรมการเจรจา

ข้อตกลงและประเมินผลได้เสนอให้มีการก�าหนดตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ คือ วัดผลลัพธ์ (outcome) แทนการวัดผลตาม

ข้ันตอนท่ีส�าคัญของการท�างาน (milestones) นอกจากนี้  

ในแต่ละปี ส�านักงาน ก.พ.ร. จะมีการวิเคราะห์และสรุปผล 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงาน
2.1

 2.1.1 กรอบการประเมินผล

  การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและ 

การประเมินผลเป็นการสร้างความรับผดิชอบของผูบ้รหิารเพือ่

ก�ากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความส�าเร็จและเกิด 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน จึงได้จัดท�าความตกลงเป็นลายลักษณ์

อักษร เรียกว่า “ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ” ที่จัดท�าขึ้น 

ทุกปีตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. 

ก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยเริ่ม 

ด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และ 

ได้มกีารพฒันาปรับปรงุแนวทางการจัดท�าค�ารบัรองการปฏบัิติ

ราชการมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี

การบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มี

ความเป็นเอกภาพ ลดความซ�้าซ้อนและภาระงานเอกสาร  

มุ่งวัดเฉพาะตัวชี้วัดหลักส�าคัญเท่าที่จ�าเป็น โดยนับตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ปรับปรุงกรอบหลักเกณฑ์ และ 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปตาม 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 โดยแบ่งกรอบ

การประเมินผลเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก ประกอบด้วย  

การประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ และ  

มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ และ  

การพัฒนาองค์การ  โดยเร่ิมด�าเนินการในส่วนราชการตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�าหรับจังหวัดและสถาบัน

อุดมศึกษานั้น ได้เริ่มก�าหนดกรอบการประเมินผลเป็น 2 มิติ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา 

  ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้มี 

2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย
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และประเมินผลภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 

มกราคม 2554 เป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

โดยแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอก และ มิติภายใน
 

   1.1) มิติภายนอก (น�้าหนักร้อยละ 70)

   • ตวัช้ีวดัการประเมนิประสทิธผิล พจิารณา

จากตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางในการ 

ขับเคลื่อนประเทศและแผนยุทธศาสตร์กระทรวง รวมทั้ง 

ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

   • ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ พิจารณา

จากการจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 

Agreement) ส�าหรับกรมท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชน 

ส่วนใหญ่หรอืให้บรกิารต่อภาคธรุกจิทีม่ผีลกระทบในเชงิกว้าง 

ซึ่งมีส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ

   1.2) มิติภายใน (น�้าหนักร้อยละ 30) 

   ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ มีหน่วยงาน 

เจ้าภาพเป็นผู้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ หลักเกณฑ์และ

วธิกีารประเมนิผล ตลอดจนตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน

ตามตัวชี้วัด ดังนี้

การประเมนิการปฏบิตังิานตามตวัชีว้ดัต่าง ๆ  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

แก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ในการพัฒนา

และปรับปรุงองค์กรด้วย

  ส�าหรับกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

ของส่วนราชการ จงัหวดั สถาบนัอดุมศึกษา และองค์การมหาชน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

  1) ส่วนราชการ

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้จดัท�าค�ารับรองการปฏบิติัราชการในระดับกระทรวง 

(18 กระทรวง) ส่วนราชการในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตร ี

(10 ส่วนราชการ) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(5 ส่วนราชการ) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  

(6 ส่วนราชการ) และส่วนราชการไม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตรี 

กระทรวง หรอืทบวง (9 ส่วนราชการ) รวมทัง้สิน้ 48 หน่วยงาน 

ส�าหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอื่น ๆ นั้น ก�าหนดให้

กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัดท�าค�ารับรองการปฏบิติัราชการ

กับกรมในสังกัดกระทรวง ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 115 กรม ทั้งนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ยงัคงใช้ระบบการบรูณาการการตดิตาม

มิติภายใน ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด

1. ด้านประสิทธิภาพ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

การประหยัดพลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ร่วมกับ ส�านักงาน ก.พ.ร.

2. ด้านการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ส�านักงาน ก.พ.ร.

การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ส�านักงาน ก.พ.ร.
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

ตารางที่ 2-1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติภายนอก 70

การประเมินประสิทธิผล (60) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  
และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

60

การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
 หมายเหตุ  หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้น�าน�้าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 

10

มิติภายใน 30

การประเมินประสิทธิภาพ (20) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5

4. การประหยัดพลังงาน 5

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 10

การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 5

7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 5

รวม 100

ตารางที่ 2-2  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติภายนอก 70

การประเมินประสิทธิผล (60) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

60

การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
 หมายเหตุ  หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้น�าน�้าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 

10

มิติภายใน 30

การประเมินประสิทธิภาพ (20) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5

4. การประหยัดพลังงาน 5

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 10

การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 5

7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 5

รวม 100

 ส�าหรบักรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการระดับกระทรวง  

และส่วนราชการระดับกรม  มีรายละเอียดดัง ตารางที่ 2-1 

และ ตารางที่ 2-2
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ตารางที่ 2-3  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติภายนอก 70

การประเมินประสิทธิผล (60) 1. ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
 1.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัด
 หมายเหตุ  ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดและตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์จังหวัดควรมีไม่เกิน  

5 ตัวชี้วัด

60
(15)
(45)

การประเมินคุณภาพ (10) 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการ 
จัดหางาน งานบริการผู้ป่วยนอก งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร 
และงานประกันสังคม)

10

มิติภายใน 30

การประเมินประสิทธิภาพ (10) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5

4. การประหยัดพลังงาน 5

การพัฒนาองค์การ (20) 5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 15

6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 หมายเหตุ ประเมิน 1 งานบริการที่จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดที่ 2

5

รวม 100

  2) จังหวัด

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจังหวัดที ่

เข ้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของจงัหวดั จ�านวน 76 จงัหวัด โดยมีกรอบ

การประเมนิผลและตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัริาชการ รวม 2 มิติ คอื 

มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และ  

การประเมนิคณุภาพ และ มติภิายใน ประกอบด้วย การประเมนิ

ประสทิธภิาพ และการพฒันาองค์การ (ตารางที่ 2-3)

ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด

 • มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

 • ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

  ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6)

 • ผลิตภาพแรงงานรายจังหวัด

 3) สถาบันอุดมศึกษา

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีสถาบัน

อุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน  

67 แห่ง โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบ่งเป็น 

2 มติ ิได้แก่ มติภิายนอก ประกอบด้วย การประเมนิประสิทธิผล  

และการประเมินคณุภาพ และ มิตภิายใน ประกอบด้วย การประเมิน

ประสิทธิภาพ และ การพัฒนาสถาบัน (ตารางที่ 2-4)
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

ตารางที่ 2-4  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติภายนอก 70

การประเมินประสิทธิผล (60) 1. นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง* 5

2. ภารกิจหลักของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 หมายเหตุ  ทกุสถาบนัอดุมศกึษาต้องจัดให้มรีะบบการประกันคณุภาพการศึกษา  โดยเฉพาะ

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหน้าท่ีร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

10

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
 3.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด�าเนินการ
 3.2 การผลิตบัณฑิต
 3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
 3.4 การวิจัย
 3.5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 3.6 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

45
(7.5)
(7.5)
(7.5)
(7.5)
(7.5)
(7.5)

การประเมินคุณภาพ (10) 4. คุณภาพการให้บริการ
 4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

10
(5)
(5)

มิติภายใน 30

การประเมินประสิทธิภาพ (10) 5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
 5.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
 หมายเหตุ  กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้น�าค่าน�้าหนักของ 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 5.2

5
(2.5)
(2.5)

6. การประหยัดพลังงาน 5

การพัฒนาสถาบัน (20) 7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 10

8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 10

รวม 100

หมายเหตุ  * อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เห็นชอบให้ตัดตัวชี้วัด 
“นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง” และตัดน�้าหนักร้อยละ 5 ออกจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้ง 65 แห่ง (ยกเว้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบันการพลศึกษา) 
เนื่องจากไม่มีการจัดท�าค�ารับรองฯ ในระดับกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ตารางที่ 2-5  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (นำ้าหนักร้อยละ 60)

• ประเมนิการบรรลุผลสมัฤทธิต์ามวตัถปุระสงค์การ
จัดตั้ง อ�านาจหน้าที่ และงานที่องค์การมหาชน 
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล

• ตวัช้ีวัดการบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระรากฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชนเป็นผู้ก�าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

• ตัวชี้วัดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัด 
และเกณฑ์การประเมนิผล เพือ่ประเมินความส�าเรจ็ของการบรรลวุตัถปุระสงค์
การจดัตัง้ แผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏบิตังิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

20

40

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นำ้าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10+a)

• ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและ 
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย

• ตัวชี้วัดบังคับ
 “ระดับความส�าเร็จของการส�ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ” 
• ตัวชีว้ดัเลอืกด้านคณุภาพการให้บรกิาร องค์การมหาชนเสนอตวัชีว้ดัและเกณฑ์

การประเมินผลให้เหมาะสมกบัภารกจิเพือ่ประเมินความส�าเร็จในการตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น

 -  ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการให้บรกิารภายในเวลา
ที่ก�าหนด

 -  ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ
องค์การมหาชน  

10

a

__________________________________________________________

 1  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 มีมติเห็นชอบการพัฒนาการด�าเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ 
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยองค์การมหาชนทุกแห่ง จัดท�าแผนยทุธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามในค�ารับรองการปฏบิตังิานระหว่างรฐัมนตรี
กับประธานคณะกรรมการ และระหว่างประธานคณะกรรมการกับผู้อ�านวยการ และเมื่อครบ 1 ปี ภายหลังจากการลงนามตามค�ารับรองการปฏิบัติงานแล้ว 
องค์การมหาชนแต่ละแห่ง จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้ โดยให้ ก.พ.ร. 
และส�านักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลงานขององค์การมหาชนตามค�ารับรองการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

  4) องค์การมหาชน

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การ

มหาชนจ�านวน 35 แห่ง เข้าร่วมการประเมนิผลตามค�ารบัรอง

การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน1  โดยกรอบการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน แบ่งเป็น 4 มิติ 

ครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน คุณภาพ 

การให้บริการ ประสทิธิภาพของการปฏบิติังาน และการก�ากบั

ดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ค่าน�้าหนักร้อยละ 100    

   การก�าหนดตวัชีว้ดั ค่าน�า้หนกั และเกณฑ์

การให้คะแนนขึ้นอยู ่กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง พันธกิจ  

และยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน ตัวชี้วัดขององค์การ

มหาชนมีท้ังท่ีเป็นตัวช้ีวัดตามลักษณะเฉพาะขององค์การ

มหาชนแต่ละแห่ง และตัวชี้วัดร่วมซึ่งก�าหนดประเมินผล

องค์การมหาชนทุกแห่ง (ตารางที่ 2-5)
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 + b)

• ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุ ้มค่า 
ในการบรหิารและใช้งบประมาณ รวมถงึทรัพยากร
ทางการเงินอื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• ประเมินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ภายใน

• ตัวชี้วัดบังคับ
 “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน” 
• ตัวชี้วัดเลือกด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลที่สะท้อนถึงความมี

ประสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในการบรหิาร การใช้งบประมาณ ความคุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน เช่น

 - ต้นทุนต่อหน่วย 
 - สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร
 - สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก�าหนด
 -  คณุภาพตามมาตรฐานทีก่�าหนดตามคูม่อืการประกนัคณุภาพและควบคมุ

คุณภาพ

3

7+b

มิติที่ 4  มิติด้านการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 + c)

• ประเมินความสามารถในการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลตนเองท่ีดี  
รวมถึงความสามารถในการก้าวสู ่อนาคตหรือ
การเตรียมพร ้อมบริหารการเปลี่ยนแปลง  
เพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มคีวามโปร่งใสในการปฏบิติังานและการปฏบิติัตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 
เร่ือง แนวทางการบรหิารของคณะกรรมการองค์การ
มหาชนและการประเมินผลการพัฒนาองค์กรใน
ระยะยาว

• ประเมินความคุ้มค่าการด�าเนินงานตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว ้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง โดย 
อย่างน้อยการประเมินดังกล่าวจะต้องแสดง 
ข้อเทจ็จรงิทัง้ในด้านประสทิธผิล ประสทิธภิาพ และ 
ด้านการพัฒนาองค์กร

• ประเมินผลการบริหารการจัดการองค์กรที่ส�าคัญ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การมหาชน

• ตัวชี้วัดบังคับ
 “ระดับการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการ” 
• ตัวชี้วัดบังคับ
 “ระดับความส�าเร็จของการประเมินผลการด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้ใน

กฎหมายจัดตั้ง” 
• ตัวชี้วัดเลือกด้านการพัฒนาองค์การ 
 องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลด้านการพัฒนา

องค์การ เพื่อประเมินการบริหารจัดการองค์กรที่ส�าคัญอื่น เช่น 
 -  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 -  การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงาน 
 -  การจัดการความรู้ภายในองค์กร

10

2

c

นำ้าหนักรวม 100

น�้าหนักรวม  =  100%    
a + b + c   =  10%
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   (6) ตวัชีวั้ดการประเมนิด้านประสทิธิภาพ 

ควรมีจ�านวนไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด

   (7) ตัวช้ีวัดคุณภาพการให้บริการประชาชน 

(Service Level Agreement : SLA) วดัผลในกรมท่ีให้บรกิาร

ประชาชนและภาคธุรกิจเป็นจ�านวนมาก

   (8) เพิ่มตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศภาครัฐ ในมิติด้านประสิทธิภาพ ซึ่งเน้น 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

   (9) ก.พ.ร. จะด�าเนนิการจดัสรรเงนิรางวัล

ให้แก่กระทรวง โดยปลดักระทรวงเป็นผูร้บัผดิชอบการจดัสรร

เงินรางวัลให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ตามที่ ก.พ.ร. 

ก�าหนด

   1.2) หลักการการกำาหนดตัวชีวั้ดระหว่าง

กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

    ตวัชีว้ดัระหว่างกระทรวงทีม่เีป้าหมาย

ร่วมกัน (Joint KPIs) ที่ต้องด�าเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 มีจ�านวน 11 เรื่อง และยังคงมี Joint KPIs อีก 

จ�านวน 2 เรื่อง ที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ

ของรัฐ ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ 

ไร้เอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า  

(Thailand National Single Window : NSW) และ 

อันดับของประเทศไทยตามการรายงานผลการวิจัย เร่ือง  

Doing Business ของธนาคารโลก รวมจ�านวนท้ังสิน้ 13 เร่ือง 

(ตารางที่ 2-6)

 2.1.2 หลักการและแนวทางการจดัทำาคำารับรองการปฏบัิติ

ราชการ และการกำาหนดตวัชีวั้ด

  1) ส่วนราชการ

   1.1) หลักการในการจัดทำาคำารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

   (1) ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดท�าค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการเป็นรายกระทรวง จ�านวน 18 กระทรวง 

รวมทั้งส่วนราชการในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี จ�านวน 10 

ส่วนราชการ ส่วนราชการในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 

5 ส่วนราชการ ส่วนราชการในสงักดักระทรวงกลาโหม จ�านวน 

6 ส่วนราชการ และส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง จ�านวน 9 ส่วนราชการ

   (2) กระทรวงรับเป็นเจ้าภาพการจัดท�า 

ค�ารับรองการปฏบิตัริาชการในระดบักรมตามหลกัการทีส่�านกังาน 

ก.พ.ร. ก�าหนด

   (3) การก�าหนดตัวชีว้ดัของกระทรวงต้อง

สอดคล้องกบัแนวทางการขบัเคลือ่นประเทศ และยทุธศาสตร์

กระทรวง

   (4) ตวัชีว้ดัทีก่�าหนดต้องสามารถวัดผลได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หากตัวช้ีวัดไม่สามารถวัดผลได้

ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะต้องถูกก�าหนดเป็นตัวชี้วัด 

Monitor

   (5) ตวัชีว้ดัระหว่างกระทรวงทีม่เีป้าหมาย 

ร่วมกัน (Joint KPIs) ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดในค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการ โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป็นผู้ก�าหนดตวัชีว้ดั Joint KPIs 

ในระดับ Impact JKPI
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ตารางที่ 2-6  รายละเอียดตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

ลำาดับที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าภาพ

1 การจัดโซนนิ่งการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3 การเพิ่มขีดความสามารถ SME & OTOP กระทรวงอุตสาหกรรม / กระทรวงมหาดไทย

4 การส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม

5 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life Cycle) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6 การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

7 การปฏิรูปแรงงาน และอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน

8 การคุ้มครองทางสังคม (OSCC) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

9 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/เมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Green City)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย

10 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบและน�าสันติสุขกลับสูจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต้

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

11 การด�าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 กระทรวงพาณิชย์

12 การเชือ่มโยงข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์แบบไร้เอกสารทีเ่กีย่วข้อง
ในกระบวนการน�าเข้า - ส่งออกสินค้า (Thailand National  
Single Window : NSW)

กระทรวงการคลัง

13 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เร่ือง Doing 
Business ของธนาคารโลก

ส�านักงาน ก.พ.ร.

 ในการวัดผลส�าหรับตัวชี้วัด Joint KPIs ในค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • ระดับ Impact Joint KPIs ถูกก�าหนดเป็นตัวชี้วัด 

Joint KPIs ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกระทรวง  

และวัดเฉพาะกระทรวงทีเ่ป็นเจ้าภาพหลกัเท่านัน้  โดยก�าหนด

มีน�้าหนักในแต่ละเรื่อง เท่ากับ 10

 • ระดบั Outcome Joint KPIs ถกูก�าหนดเป็นตวัช้ีวัด 

Joint KPIs ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกรม  และ

วัดเฉพาะกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละ Chain มีน�้าหนัก 

รวมกันในแต่ละเรื่องไม่เกิน 10

 • ระดับ Output Joint KPIs  ถูกก�าหนดเป็นตัวชี้วัด 

Joint KPIs ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกรม  

วัดเฉพาะกรมที่มีส่วนส�าคัญในการผลักดัน Joint KPIs ให้

บรรลุเป้าหมาย

  2) จังหวัด

   2.1) หลักการประเมินผลมิติภายนอก

   การประเมินผลมติภิายนอก ประกอบด้วย 

การประเมินประสิทธิผลและการประเมินคุณภาพ 

   (1) การประเมนิประสทิธิผล ประเมนิจาก

ประสิทธิผลของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ของกลุ่ม

จงัหวัด/จงัหวดั โดยตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัและจงัหวดั

ดังกล่าวต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ/ยุทธศาสตร์ 

การพฒันาจังหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 หรือมีงบประมาณรองรับ 

   (2) การประเมินคุณภาพ พิจารณาจาก 

ผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการ

ท่ีเป็นความต้องการพื้นฐานของประชาชนจ�านวนมากภายใน

จังหวัด
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ส�าหรับทุกจังหวัด มีหน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้ก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ตลอดจน

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

   2.2) หลักการประเมินผลมิติภายใน

   การประเมินผลมิติภายในประกอบด้วย 

การประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ โดยทั่วไป 

การประเมินผลมิติภายในจะก�าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ 

มิติภายใน ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด

1. การประเมินประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การประหยัดพลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2.  การประเมินการพัฒนาองค์การ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ส�านักงาน ก.พ.ร.

การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ส�านักงาน ก.พ.ร.

   2.3) ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด

   เป็นตัวชี้วัดที่บ่งช้ีระดับการพัฒนาและ 

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละพื้นที่ให้ 

สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศและน�าไปสู่การพัฒนาแผน

พัฒนาจงัหวดัและกลุม่จงัหวัด ซ่ึงเป็นตัวชีว้ดัทีต้่องมกีารตดิตาม 

(monitor) ผลการด�าเนินงานในทกุจังหวดั มจี�านวน 3 ตวัช้ีวดั 

ดังนี้

   • มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

   • ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6)

   • ผลิตภาพแรงงานรายจังหวัด

  3) สถาบันอุดมศึกษา

   ในการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการตาม

ค�ารับรองการปฏบิตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษา ส�านกังาน 

ก.พ.ร. ได้บูรณาการและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลของ

สถาบนัอดุมศกึษาร่วมกบัหน่วยงานได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ท่ีมีระบบ 

การประเมนิผลทีแ่ตกต่างกันให้เป็นระบบเดียวกัน มีการบรูณาการ

ตัวชี้วัดที่ใช้ในระบบการประเมินผลร่วมกัน เพื่อลดภาระและ 

ความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้

ผลการประเมินจากระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ของ สกอ.  

ท่ีมกีารบูรณาการตัวช้ีวดัตามค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการเข้ากบั

ตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ได้แก่  

1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด�าเนินการ   

2) การผลติบณัฑติ  3) กจิกรรมการพฒันานกัศึกษา  4) การวิจยั  

5) การบริการวิชาการแก่สังคม 6) การท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและ 

งบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ซ่ึงเป็นการประเมนิท่ีครบถ้วนท้ังตวับ่งช้ีของ สกอ. และตวับ่งช้ี

ของ สมศ. ประกอบกับการใช้ผลการประเมินจากหน่วยงาน

เจ้าภาพตัวชี้วัด อาทิ กรมบัญชีกลาง ส�านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน เป็นต้น ซ่ึงมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธี 

การประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการเจรจา

ความเหมาะสมของตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

และน�้ าหนักของตัว ช้ีวัด สถาบันอุดมศึกษาสามารถ 

ด�าเนินการตามตัวชี้วัดได้โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน 

ตามที่ก�าหนดไว้แล้ว ซึ่งเจ้าภาพตัวชี้วัดจะเป็นผู ้ประเมิน 

ผลการด�า เนินงานและส ่งคะแนนผลการประเมินให ้

ส�านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

  18) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ

มหาชน)

  19) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

  20) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน)

  21) ส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 

(องค์การมหาชน)

  22) สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน)

  23) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและ

การเกษตร (องค์การมหาชน)

  24) สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การ

มหาชน)

  25) สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องค์การ

มหาชน)

  26) ส�านกังานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

  27) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน)

  28) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

  29) ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)

  30) ส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การ

มหาชน)

  31) ส�านักงานพฒันาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ 

(องค์การมหาชน)

  ตวัช้ีวดัตามค�ารบัรองการปฏบัิตงิานขององค์การ

มหาชนในกลุม่นี ้จะเน้นตวัชีว้ดัผลลพัธ์มากกว่าผลผลติ ตวัชีวั้ด 

ผลลัพธ์ใดที่ไม่สามารถประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ให้องค์การมหาชนก�าหนดแผน 

การท�างาน และทยอยแบ่งประเมินความก้าวหน้าเป็นรายปี

  กลุม่ที ่2 องค์การมหาชนทีเ่ริม่จดัทำาคำารบัรอง

การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรก  

จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (องค์การมหาชน) 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสถาบันเพื่อการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

  4) องค์การมหาชน

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

จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติงานและการประเมินผลองค์การ

มหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแบ่งองค์การ

มหาชนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  กลุม่ท่ี 1 องค์การมหาชนทีม่กีารจดัทำาคำารับรอง

การปฏบิตังิานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 31 แห่ง ได้แก่

  1) สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)

  2) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

  3) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

  4) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

  5) ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

  6) ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน)

  7) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ

การพัฒนา (องค์การมหาชน)

  8) ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน)

  9) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

  10) สถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน (องค์การมหาชน)

  11) องค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

  12) ส�านักงานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  13) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

(องค์การมหาชน)

  14) สถาบัน วิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 

เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  15) ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

(องค์การมหาชน)

  16) ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

  17) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
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   1.1) ผลการประเมนิส่วนราชการระดบั

กระทรวง จำานวน 18 กระทรวง

   ผลการประเมนิส่วนราชการระดบักระทรวง 

จ�านวน 18 กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปได้ว่า 

กระทรวงส่วนใหญ่อยู ่ในช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000  

มีจ�านวน 8 กระทรวง คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกระทรวง

ทั้งหมดที่ประเมินผล รองลงมาเป็นช่วงคะแนน 4.5001 - 

5.0000 มีจ�านวน 6 กระทรวง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 

ช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 มีจ�านวน 3 กระทรวง คิดเป็น

ร้อยละ 16.67 ส�าหรับช่วงคะแนนท่ีมีจ�านวนน้อยท่ีสุด คือ 

ช่วงคะแนน 3.0001 - 3.5000 มีจ�านวน 1 กระทรวง 

คิดเป็นร้อยละ 5.55 (ภาพที่ 2-1)

   เนื่องจากองค ์การมหาชนในกลุ ่มนี้ 

เพ่ิงเร่ิมปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดส่วนใหญ่จึงเป็นแบบกระบวนการ 

หรือระดับผลผลิต และอาจก�าหนดให้มีตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์

โดยก� าหนดเป ็นตั วชี้ วั ดตามขั้ นตอนการปฏิ บัติ ง าน 

(Milestone) ไปพลางก่อน ซ่ึงคาดว่าจะเกิดผลผลิต 

ในระดับผลลัพธ์ในระยะปานกลาง (3 - 5 ปี)

 2.1.3 ผลการประเมินในภาพรวม

  1) ผลกา รประ เมิ น ในภาพรวมของ 

ส่วนราชการ

ภาพที่ 2-1  ผลการประเมินส่วนราชการระดับกระทรวง จำานวน 18 กระทรวง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ช่วงคะแนน จำานวนส่วนราชการ

ต�่ากว่า 3.0000 0

3.0001 - 3.5000 1

3.5001 - 4.0000 3

4.0001 - 4.5000 8

4.5001 - 5.0000 6

รวมจำานวนส่วนราชการ 18
0

10

20

30

40

50

< 3.0000 3.0001 - 3.5000 3.5001 - 4.0000 4.0001 - 4.5000 4.5001 - 5.0000

0
1

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3

8

6

หน่วยงานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 มจี�านวน 

10 หน่วยงาน และช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 10 

หน่วยงาน คดิเป็นร้อยละ 33.33 เท่ากนั รองลงมาคือ ช่วงคะแนน 

3.5001 - 4.0000 จ�านวน 5 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

และ ช่วงคะแนน 3.0001 - 3.5000 จ�านวน 3 หน่วยงาน  

คดิเป็นร้อยละ 10  ตามล�าดบั ทัง้นี ้มีหน่วยงานทีค่ะแนนทีต่�า่กว่า 

3.0000 จ�านวน 2 หน่วยงาน คดิเป็นร้อยละ 6.66 (ภาพท่ี 2-2)

   1.2) ผลการประเมินส่วนราชการระดบั

กรม จำานวน 30 หน่วยงาน (หน่วยงานข้ึนตรงนายกรฐัมนตรี 

หน่วยงานในสงักัดกระทรวงศกึษาธกิาร หน่วยงานในสงักดั

กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานไม่สังกัดสำานักนายก

รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง)

   ผลการประเมินส่วนราชการระดับกรม 

จ�านวน 30 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปได้ว่า 
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   1.3) ผลการประเมินส่วนราชการระดบั

กรมในสังกัดกระทรวง จำานวน 115 หน่วยงาน (กระทรวง

รับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำาคำารับรองฯ)

   ผลการประเมินส่วนราชการระดับกรมใน

สังกัดกระทรวง จ�านวน 115 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 สรุปได้ว่า หน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 

4.0001 - 4.5000 มีจ�านวน 44 หน่วยงาน และช่วงคะแนน 

4.5001 - 5.0000 จ�านวน 44 หน่วยงาน คดิเป็นร้อยละ 38.26 

เท่ากัน  รองลงมาคือ ช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 

19 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 16.52 และช่วงคะแนน  

3.0001 - 3.5000 จ�านวน 5 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 4.34 

ตามล�าดับ  ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่มีคะแนนต�่ากว่า 3.0000  

จ�านวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 2.61 (ภาพที่ 2-3)

ภาพที่ 2-2  ผลการประเมินส่วนราชการระดับกรม จำานวน 30 หน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ช่วงคะแนน จำานวนส่วนราชการ

ต�่ากว่า 3.0000 2

3.0001 - 3.5000 3

3.5001 - 4.0000 5

4.0001 - 4.5000 10

4.5001 - 5.0000 10

รวมจำานวนส่วนราชการ 30
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ภาพที่ 2-3  ผลการประเมินส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง จำานวน 115 หน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ช่วงคะแนน จำานวนส่วนราชการ

ต�่ากว่า 3.0000 3

3.0001 - 3.5000 5

3.5001 - 4.0000 19

4.0001 - 4.5000 44

4.5001 - 5.0000 44

รวมจำานวนส่วนราชการ 115
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   โดยสรุปผลการประเมินของส่วนราชการ

ท้ังในระดับกระทรวงและระดับกรม มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

เท่ากบั 4.2390 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 

  2) ผลการประเมินในภาพรวมของจังหวัด

   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า จังหวัดม ี

ผลคะแนนในระดับปานกลาง โดยจังหวัดส่วนใหญ่ได้คะแนน

ในช่วง 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 33 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 

43.42 ของจ�านวนจงัหวดัทัง้หมด รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 

4.0001 - 4.5000 และ 3.0001 - 3.5000 คะแนน ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 27.63 และ 18.42 ตามล�าดับ (ภาพที่ 2-5) อย่างไร

ก็ตามผลคะแนนการประเมินดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก

บางตัวชี้วัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลอ้างอิง ซึ่งจะท�าให้ตัวชี้วัด 

ดังกล่าวมีผลการด�าเนินงานเป็น N/A และมีคะแนน 

ผลการประเมินเท่ากบั 1.0000 ไปพลางก่อน  ทัง้นี ้ผลการประเมนิ

การปฏบัิตริาชการของจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8030 ซึ่งต�่ากว่าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3970 (ตารางที่ 2-8) 

และเมื่อพิจารณาการกระจายของคะแนนถือว่ามีแนวโน้ม 

เข้าสู่รูปแบบโค้งปกติมากกว่าปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 2-6)  

เลก็น้อย (ตารางที ่2-7) ทัง้นี ้ลกัษณะการกระจายของคะแนน

ยงัไม่เป็นรปูโค้งปกต ิโดยยงัคงมีลักษณะเบ้ซ้าย ซึง่แสดงให้เหน็ว่า

ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายมาก (ภาพที่ 2-4)

ตารางที่ 2-7  ผลการประเมินการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เปรียบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

และ พ.ศ. 2555

ผลคะแนน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

จ�านวนส่วนราชการ 145 145 146

คะแนนสูงสุด 4.9501 4.9153 4.9415

คะแนนต�่าสุด 3.2342 2.8720 2.0503

คะแนนเฉลี่ย 4.1292 4.2270 4.2390

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3573 0.4839 0.5236

ภาพที ่2-4  ผลการประเมนิการปฏบัิตริาชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

     เปรียบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และ พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 2-8  ผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เปรียบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

และ พ.ศ. 2555

ผลคะแนน
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557 *

จ�านวนจังหวัด 76 76 76

คะแนนสูงสุด 4.7131 4.8038 4.7108

คะแนนต�่าสุด 3.3594 3.8086 2.8358

คะแนนเฉลี่ย 4.2375 4.3970 3.8030

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2833 0.2289 0.4494

หมายเหตุ   *คะแนนยังไม่สมบูรณ์
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รวมจำานวนจังหวัด 76

ภาพที่ 2-5  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ภาพที ่2-6  ผลการประเมนิการปฏบัิตริาชการของจงัหวดั ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 เปรียบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และ พ.ศ. 2555
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  3) ผลการประเมินในภาพรวมของสถาบัน

อุดมศึกษา

   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า 

สถาบนัอดุมศกึษามีคะแนนค่อนข้างสงู โดยสถาบันอดุมศกึษา

ส่วนใหญ่มีคะแนนในช่วง 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 43 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 64.18  รองลงมาอยู่ในช่วงคะแนน 3.5001 - 

4.0000 จ�านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.37 (ภาพที่ 2-7) 

โดยผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.1165 ซึง่สงูขึน้กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีม่คีะแนนเฉลีย่

เท่ากบั 4.1101 (ตารางที ่2-9)  และเมือ่พจิารณาการกระจาย

ของคะแนน ถือว่ายังไม่เป็นรูปโค้งปกติ โดยยังคงมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย ซ่ึงเกดิจากส่วนใหญ่มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าเป้าหมายมาก 

(ภาพที่ 2-8)

ช่วงคะแนน จำานวนสถาบันอุดมศึกษา

ต�่ากว่า 3.0000 0

3.0001 - 3.5000 2

3.5001 - 4.0000 17

4.0001 - 4.5000 43

4.5001 - 5.0000 5

รวมจำานวนสถาบัน 67

ภาพที่ 2-7  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 2-9 ผลการประเมนิการปฏบัิติราชการของสถาบันอดุมศกึษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เปรียบเทยีบกบัปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2556  และ พ.ศ. 2555

ผลคะแนน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

จ�านวนสถาบัน 67 67 67

คะแนนสูงสุด 4.6697 4.7075 4.5644

คะแนนต�่าสุด 2.8496 2.5122 3.2034

คะแนนเฉลี่ย 3.9150 4.1101 4.1165
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องค์การมหาชนมีความแตกต่างกัน 
   ตวัชีว้ดัขององค์การมหาชนทีจ่ดัตัง้ใหม่จะ
เน้นตัวชี้วัดประเภทปัจจัยน�าเข้าหรือกระบวนการ ในขณะท่ี
ตวัชีว้ดัขององค์การมหาชนทีม่พีฒันาการต่อเนือ่ง จะเน้นตวัชีว้ดั
ประเภทผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนั้น การก�าหนดตัวชี้วัดของ
องค์การมหาชนแต่ละแห่ง จึงมีลักษณะเป็นการเฉพาะ 
ไม่สามารถน�าผลการประเมินไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบกับ
องค์การมหาชนอื่น ๆ โดยตรง
   หากเปรยีบเทยีบผลการประเมนิปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 
พบว่า คะแนนสงูสดุคงที ่คะแนนต�า่สดุและคะแนนเฉลีย่ลดลง
ในขณะท่ีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมากข้ึน (ตารางท่ี 2-10 และ 
ภาพที่ 2-9)  ทั้งนี้ องค์การมหาชนส่วนใหญ่เน้นการก�าหนด 
ตัวช้ีวัดในมิติท่ี 1 ในเชิงคุณภาพ คือ เน้นการวัดท่ีผลลัพธ์ 

และมีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่มีความท้าทายมากขึ้น

  4) ผลการประเมนิในภาพรวมขององค์การ
มหาชน
   การประเมินผลการปฏิบัติ งานตาม 
ค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน อยู่บนพื้นฐาน
ของการเจรจาข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผลองค์การมหาชนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เป็นผู ้เจรจาความเหมาะสมของค่า 
ตัวชี้วัด น�้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
โดยค�านึงถึงความส�าเร็จตามภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ของ
องค์การมหาชนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารองค์การมหาชน ประกอบกบัองค์การมหาชนแต่ละแห่ง
มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกต่างกัน จึงส ่งผลให้ 
การก�าหนดค่าเป้าหมายความส�าเรจ็ตามตัวชี้วัด น�้าหนัก และ
เกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงประเภทของตัวชี้วัดในแต่ละ

ภาพที ่2-8 ผลการประเมินการปฏบิติัราชการของสถาบนัอดุมศกึษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 เปรียบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 2-10  ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

และ พ.ศ. 2555

ผลคะแนน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

จ�านวนองค์การมหาชน 29 31 35

คะแนนสูงสุด 4.9922 5.0000 5.0000

คะแนนต�่าสุด 3.6514 3.8883 3.5525

คะแนนเฉลี่ย 4.5297 4.6134 4.6085

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2980 0.2997 0.3210
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 2.1.4 ผลการประเมินรายมิติ

  1) ผลการประเมินรายมิติของส่วนราชการ

   การประเมินผลส่วนราชการพิจารณาจากผลการประเมินใน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และ มิติภายใน 

โดยมีผลการประเมินรายมิติ ดังนี้

           ตารางที่ 2-11   ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลคะแนน มิติภายนอก มิติภายใน

จ�านวนส่วนราชการ 146 146

คะแนนต�่าสุด 1.5929 1.7601

คะแนนเฉลี่ย 4.3282 4.0444

คะแนนสูงสุด 5.0000 4.9434

ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน 0.6468 0.5758

  มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล น�้าหนักร้อยละ 60 และการประเมินคุณภาพ น�้าหนักร้อยละ 10 
  ในการประเมินประสิทธิผล มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่
   • ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
   • ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
  ในการประเมินคุณภาพ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่
   • ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  จากการประเมนิมิตภิายนอกโดยรวม  พบว่า  ส่วนราชการมผีลคะแนนค่อนข้างสงู  โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
4.3282 (ตารางที่ 2-11)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินประสิทธิผล ซึ่งมีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลการประเมิน 
มิติภายนอกของส่วนราชการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 โดยมีจ�านวนถึง 69 ส่วนราชการ คิดเป็น 
ร้อยละ 47.26 ของจ�านวนส่วนราชการทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 และ 3.5001 -  4.0000  

คิดเป็นร้อยละ 24.66 และ 17.12 ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-12)

ภาพที่ 2-9  ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

2555 2556 2557
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                   ตารางที่ 2-12   สรุปผลการประเมินมิติภายนอกของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิติภายนอก ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 69 47.26

4.0001 - 4.5000 36 24.66

3.5001 - 4.0000 25 17.12

3.0001 - 3.5000 8 5.48

1.0000 - 3.0000 8 5.48

รวม 146 100

 มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ น�้าหนักร้อยละ 20 และการประเมินการพัฒนาองค์การ  

น�้าหนักร้อยละ 10 

 ในการประเมินประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่

  • ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

  • ตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน

  • ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

 ในการประเมินการพัฒนาองค์การ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่

  • ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)

  • ตัวชี้วัดการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

  จากการประเมินมิติภายในโดยรวม พบว่า 

ส่วนราชการมผีลคะแนนค่อนข้างสงู โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 

4.0444 (ตารางที ่2-11) ในจ�านวนน้ี ตัวชีว้ดัท่ีมผีลการประเมนิ

สงูสดุ ได้แก่ ตวัชีว้ดัการพฒันาประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ

ภาครฐั ซึง่มคีะแนนระดับ 4.5001 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 63.01 

รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตัวช้ีวัด 

การประหยัดพลังงาน และตัวช้ีวัดการสร้างความโปร่งใส 

ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีคะแนนระดับ 4.5001 ขึ้นไป  

คิดเป็นร้อยละ 55.48  ร้อยละ 54.79 และร้อยละ 50.35  

ตามล�าดับ ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต�่า ได้แก่ ตัวช้ีวัด 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมีส่วนราชการ จ�านวน 

ร้อยละ 60.27 มีคะแนนต�่ากว่า 3.0000  (ภาพที่ 2-10)
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  2) ผลการประเมินรายมิติของจังหวัด

   การประเมินผลของจังหวัด พิจารณาจาก

ผลการประเมินใน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และ มิติภายใน  

โดยมีผลการประเมินรายมิติ ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 7 โปร่งใส

3.0001 - 3.5000 3.5001 - 4.0000 4.0001 - 4.5000 4.5001 - 5.0000< 3.0000

ภาพที่ 2-10  สรุปการเปรียบเทียบคะแนนมิติภายในรายตัวชี้วัด ของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 2-13  ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลคะแนน มิติภายนอก มิติภายใน

จ�านวนจังหวัด 76 76

คะแนนต�่าสุด 2.8197 2.0619

คะแนนเฉลี่ย 3.9026 3.5554

คะแนนสูงสุด 4.9044 4.9019

ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน 0.5334 0.6204

หมายเหตุ  * คะแนนยังไม่สมบูรณ์
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ช่วงระดับคะแนน ตัวชี้วัดที่ 3 เบิกจ่าย ตัวชี้วัดที่ 4 พลังงาน ตัวชี้วัดที่ 5 IT
ตัวชี้วัดที่ 6 พัฒนา
สมรรถนะองค์การ

ตัวชี้วัดที่ 7 โปร่งใส

ต�่ากว่า 3.0000 88 (60.27%) 24 (16.44%) 2 (1.37%) 13 (8.90%) 34 (23.78%) 

3.0001 - 3.5000 8 (5.48%) 14 (9.59%) 3 (2.05%) 22 (15.07%) 12 (8.39%) 

3.5001 - 4.0000 8 (5.48%) 13 (8.90%) 16 (10.96%) 13 (8.90%) 11 (7.69%) 

4.0001 - 4.5000 4 (2.74%) 15 (10.27%) 33 (22.60%) 17 (15.07%) 14 (9.79%) 

4.5001 - 5.0000 38 (26.03%) 80 (54.79%) 92 (63.01%) 81 (55.48%) 72 (50.35%) 
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งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน  
งานบรกิารผูป่้วยนอก งานการถ่ายทอดความรูแ้ละการให้บรกิาร
ทางการเกษตร และงานขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคม
 - ประเด็นการส�ารวจประกอบด้วย ความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก และความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพการให้บริการ
 จากผลการประเมินมิติภายนอกในภาพรวม พบว่า  
จังหวัดส่วนใหญ่มีผลคะแนนในระดับปานกลาง โดยมีค่า
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.9026 (ตารางที ่2-13)  ทัง้นี ้จังหวดัส่วนใหญ่
อยูใ่นช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000  โดยมจี�านวนถึง 33 จังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 43.42 ของจ�านวนจังหวัดท้ังหมด  รองลงมา 
ได้แก่ ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 และ 3.0001 - 3.5000 

คิดเป็นร้อยละ 27.63 และ 18.42 ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-14)

 มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล 
น�้าหนักร้อยละ 60 และการประเมินคุณภาพ น�้าหนัก 
ร้อยละ 10 
 ในการประเมินประสิทธิผล มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่
 • ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  - ตัวชี้ วัดยุทธศาสตร ์กลุ ่มจั งหวัด (น�้ าหนัก 
ร้อยละ 15) เลือกเฉพาะยุทธศาสตร์ส�าคัญของกลุ่มจังหวัด 
ที่ทุกจังหวัดต้องมีส่วนร่วม จ�านวนไม่เกิน 2 ตัวชี้วัด 
  - ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด เลือกตัวชี้วัดท่ีสะท้อน 
ความส�าเร็จตามยุทธศาสตร์ส�าคัญของจังหวัด จ�านวนไม่เกิน 
3 ตัวชี้วัด 
 ในการประเมินคุณภาพ ก�าหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ โดย
  - ส�ารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการจ�านวน 
6 งานบริการ ได้แก่ งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร 

 ตารางที่ 2-14   สรุปผลการประเมินมิติภายนอกของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิติภายนอก ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลคะแนน จำานวนจังหวัด ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 3 3.95

4.0001 - 4.5000 21 27.63

3.5001 - 4.0000 33 43.42

3.0001 - 3.5000 14 18.42

ต�่ากว่า 3.0000 5 6.58

รวม 76 100

 มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ  

น�้าหนักร้อยละ 10 และการประเมินการพัฒนาองค์การ  

น�้าหนักร้อยละ 20 

 ในการประเมินประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดส�าคัญ ได้แก่

 • ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 • ตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน

 ในการประเมนิการพัฒนาองค์การ มตัีวชีวั้ดส�าคญั ได้แก่

 • ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ

 • ตัวชี้วัดการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 จากการประเมินมิติภายในโดยรวม พบว่า จังหวัดม ี

ผลคะแนนในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.5554 ซึ่งต�่ากว่าผลคะแนนในมิติภายนอก (ตารางที่ 2-13)  

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 3.0001 - 3.5000 มากที่สุด โดยมี

จ�านวนถงึ 23 จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 30.26 ของจ�านวนจงัหวดั

ทั้งหมด  รองลงมา ได้แก่ช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 และ

คะแนนต�่ากว่า 3.0000 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 19.74 

ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-15)
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เงนิงบประมาณ และการสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิตริาชการ 

โดยมีคะแนนต�่ากว่า 3.0000 คิดเป็นร้อยละ 55.26 และ 

ร้อยละ 43.42 ตามล�าดับ  ส่วนเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ มผีลคะแนนในระดบัปานกลาง โดยคะแนนสงูและต�า่ 

ใกล้เคียงกัน (ภาพที่ 2-11) 

  เมือ่พจิารณาผลการประเมนิตวัชีว้ดัมติภิายใน

ทัง้ 4 เร่ือง คอื เร่ืองการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  การประหยดั

พลงังาน การพฒันาสมรรถนะองค์การ และการสร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ พบว่า จังหวัดมีผลคะแนนสูงเฉพาะ 

ในเร่ืองการประหยดัพลงังาน ซึง่มคีะแนนระดับ 4.5001 ข้ึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 78.95 แต่มีผลคะแนนต�่าในเรื่องการเบิกจ่าย
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ความโปร่งใส

3.0001 - 3.5000 3.5001 - 4.0000 4.0001 - 4.5000 4.5001 - 5.0000< 3.0000

ภาพที่ 2-11  สรุปการเปรียบเทียบคะแนนมิติภายในรายตัวชี้วัด ของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 ตารางที่ 2-15  สรุปผลการประเมินมิติภายในของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิติภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลคะแนน จำานวนจังหวัด ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 6 7.89

4.0001 - 4.5000 13 17.11

3.5001 - 4.0000 19 25.00

3.0001 - 3.5000 23 30.26

ต�่ากว่า 3.0000 15 19.74

รวม 76 100
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ช่วงระดับคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4

การประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัดที่ 5

พัฒนาสมรรถนะองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 6

ความโปร่งใส

ต�่ากว่า  3.0000 42 (55.26%) - 5 (6.58%) 33 (43.42%) 

3.0001 - 3.5000 7 (9.21%) 1 (1.32%) 26 (34.21%) 9 (11.84%) 

3.5001 - 4.0000 1 (1.32%) 3 (3.95%) 15 (19.74%) 10 (13.16%) 

4.0001 - 4.5000 5 (6.58%) 12 (15.79%) 25 (32.89%) 7 (9.21%) 

4.5001 - 5.0000 21 (27.63%) 60 (78.95%) 5 (6.58%) 17 (22.37%) 
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 2.1.5 ผลการประเมินจำาแนกตามตวัช้ีวดัทีส่ำาคัญ

  1) มิติภายนอก

   1.1) มิติภายนอก ด้านการประเมิน
ประสิทธิผล
    1.1.1) ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของ
กระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) (ตัวชี้วัดของส่วนราชการ)
    เกณฑ์การประเมิน
    • ตัวชีว้ดัภารกิจหลกัของกระทรวง
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
พิจารณาจากระดับความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/ 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีที่ก�าหนดไว้
    • ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี 
เป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs) พจิารณาจากระดับความส�าเรจ็

ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่ม ี
เป้าหมายร่วมกัน
    ผลการประเมิน
    ส ่ วนราชการมี ผลคะแนนใน 
ระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2999 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 มากที่สุดถึง 70 ส่วนราชการ 
คดิเป็นร้อยละ 47.95 ของส่วนราชการทัง้หมด รองลงมา ได้แก่ 
ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 และช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 
คิดเป็นร้อยละ 28.77 และ 12.33 ตามล�าดับ แสดงว่า 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้ร่วมกันรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายและตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง  ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ปัจจยัความส�าเรจ็ของ
การด�าเนินการตามตัวช้ีวัดนี้น่าจะเนื่องมาจากกิจกรรมที่วัด
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน มีเป้าหมายการด�าเนินงานท่ี
ชัดเจนที่ผู ้บริหารต้องผลักดันและมีงบประมาณรองรับ  
จึงเป็นส่วนสนับสนุนให้งานส�าเร็จได้ง่าย (ตารางที่ 2-17)

  3) ผลการประเมินรายมิติขององค์การมหาชน
   สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจ�าปี พ.ศ. 2557 เป็นผลคะแนน 

ขององค์การมหาชน จ�านวน 35 แห่ง : จ�าแนกตามมิติที่ประเมิน2  (ตารางที่ 2-16)

ตารางที่ 2-16  ผลการประเมินรายมิติขององค์การมหาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิติ คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด

มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4.6820 5.0000 3.3583

มิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.4613 5.0000 3.3190

มิติที่ 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4.4784 5.0000 3.3077

มิติที่ 4  ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 4.4868 5.0000 2.6538

ค่าคะแนนรวมทุกมิติ 4.6085 5.0000 3.5525

__________________________________________________________

 2  โดยที่การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ 
ประเมินผลองค์การมหาชนซึ่งแต่งตั้งโดย ก.พ.ร. เป็นผู้เจรจาความเหมาะสมของค่าเป้าหมายความส�าเร็จตามตัวชี้วัด น�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน 
โดยค�านึงถึงภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชนท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน ประกอบกับ องค์การมหาชน
แต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ความส�าเร็จตามตัวชี้วัด น�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงประเภทของตัวชี้วัดในแต่ละองค์การมหาชนมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัด 
ขององค์การมหาชนท่ีจัดตั้งใหม่จะเน้นตัวชี้วัดประเภทปัจจัยน�าเข้าหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวชี้วัดขององค์การมหาชนที่มีพัฒนาการต่อเนื่อง 
จะเน้นตวัชีว้ดัประเภทผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนัน้ การก�าหนดตัวชีว้ดัขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง จงึมลีกัษณะเป็นการเฉพาะไม่สามารถน�าผลการประเมนิ
ไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างองค์การมหาชนได้โดยตรง
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ตารางที่ 2-17  สรุปผลคะแนนตัวช้ีวดัภารกจิหลักของกระทรวงตามยทุธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตวัชีว้ดัระหว่าง

กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ ร้อยละ

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด
ระหว่างกระทรวงท่ีมเีป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs)

4.5001 - 5.0000 70 47.95

4.0001 - 4.5000 42 28.77

3.5001 - 4.0000 18 12.33

3.0001 - 3.5000 8 5.48

1.0000 - 3.0000 8 5.48

รวม 146 100.00

    1.1.2) ตัวชี้วัดรายได้จากการ

ท่องเที่ยว (ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัด)

    เกณฑ์การประเมิน

    • ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดในทุกกลุ ่ม

จังหวัด

    • ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยว

รายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใช้ข้อมูลจากกรมการ 

ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีการส�ารวจ

สัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และ

การส�ารวจอตัราการเข้าพกัในสถานประกอบการทีพั่กในพืน้ที่

ภาคสนาม ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ

    ผลการประเมิน

    ผลการด�าเนนิงานตวัช้ีวดัรายได้จาก

การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด พบว่า  

กลุม่จงัหวดัมผีลคะแนนในระดบัปานกลางโดยมคีะแนนเฉลีย่

เท่ากับ 3.6589 กลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่มีผลคะแนนในช่วง 

4.0001 - 4.5000 จ�านวนทั้งสิ้น 7 กลุ่มจังหวัด คิดเป็น 

ร้อยละ 38.89 ของกลุ่มจังหวัดท้ังหมด แสดงว่ากลุ่มจังหวัด

สามารถด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้

ตามเป้าหมาย (ตารางที่ 2-18)

ตารางที่ 2-18 สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนกลุ่มจังหวัด ร้อยละ

ตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยว 4.5001 - 5.0000 3 16.67

4.0001 - 4.5000 7 38.89

3.5001 - 4.0000 3 16.67

3.0001 - 3.5000 2 11.11

1.0000 - 3.0000 3 16.67

รวม 18 100.00
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    ผลการประเมิน

    มี จังหวัดเลือกด�าเนินการตาม 

ตัวช้ีวัดรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า OTOP จ�านวน 

ท้ังสิ้น 36 จังหวัด ซ่ึงผลการด�าเนินงานปรากฏว่า จังหวัด 

มีผลคะแนนในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.8519  

ส่วนใหญ่มีผลคะแนนในระดับ 4.5001 ข้ึนไปมากที่สุด  

จ�านวนท้ังสิ้น 32 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจังหวัด

ท้ังหมด แสดงว่าจังหวัดสามารถส่งเสริมแผนการพัฒนา 

ด้านการตลาดของผลติภณัฑ์ชมุชนและท้องถิน่ และสร้างรายได้

จากการจ�าหน่ายสินค้า OTOP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(ตารางที่ 2-19)

    1.1.3) ตัวชี้วัดรายได้จากการ

จำาหน่ายสินค้า OTOP (ตัวชี้วัดของจังหวัด)

    เกณฑ์การประเมิน

    พจิารณาจากรายได้จากการจ�าหน่าย

สนิค้า OTOP ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยตัง้อยู่

บนพื้นฐานขีดความสามารถที่แท้จริงของจังหวัด เพื่อสะท้อน

ถงึการสร้างรายได้ให้แก่ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP ตลอดจน

ชมุชน อีกทัง้เพ่ือให้การประมาณมลูค่าการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ 

OTOP สอดคล้องกบัแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ และศกัยภาพของ

จงัหวดั รวมทัง้เพ่ือให้จงัหวัดก�าหนดแนวทางและแผนการพัฒนา

ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินที่มีศักยภาพ  

ให้ประชาชนสามารถมรีายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชน

และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2-19 สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดรายได้จากการจำาหน่ายสินค้า OTOP

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนจังหวัด ร้อยละ

ตัวชี้วัดรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า OTOP 4.5001 - 5.0000 32 88.89

4.0001 - 4.5000 1 2.78

3.5001 - 4.0000 1 2.78

3.0001 - 3.5000 1 2.78

1.0000 - 3.0000 1 2.78

รวม 36 100.00
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   1.2) มิติภายนอก ด้านการประเมิน

คุณภาพ

    1.2.1) ตัวชี้วัดคุณภาพการให้

บริการประชาชน (Service Level Agreement) (ตัวชี้วัด

ของส่วนราชการ)

    จากการประเมนิผลการด�าเนนิการ

ของส่วนราชการท้ัง 40 หน่วยงาน รวม 43 กระบวนงาน  

พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลส�าเร็จของการด�าเนินการตาม 

ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level 

Agreement) เท่ากบั 4.9890 โดยส่วนใหญ่มผีลคะแนนในช่วง 

4.7501 - 5.0000 จ�านวนทั้งสิ้น 38 ส่วนราชการ คิดเป็น 

ร้อยละ 95.00 ของส่วนราชการทั้งหมด (ตารางที่ 2-20)  

สรุปได้ว่าส่วนราชการทั้ง 40 หน่วยงาน สามารถด�าเนินการ

ตามตัวชี้วัดฯ ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ดังนี้ 

    • ส่วนราชการมกีารจดัท�าข้อตกลง

ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) และ 

ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการไว้ ณ จุดให้บริการ 

เพื่อให้ผู้รับบริการทราบขอบเขตของการให้บริการและเป็น

พันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการและความโปร่งใส 

ที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ 

    • ส่วนราชการมีการจัดท�าแผน

ปรับปรุง/แผนพัฒนากระบวนงานบริการและสามารถ 

ด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้

    • ผลการส�ารวจความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับ

การให้บริการส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 แสดงว่าผู้รับบริการ 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกระบวนงานท่ีจัดท�า 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ตารางที่ 2-20 สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement)

ตัวชี้วัด ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ ร้อยละ

ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement)

4.7501 - 5.0000 38 95.00

4.5001 - 4.7500 2 5.00

4.2501 - 4.5000 0 0.00

4.0001 - 4.2500 0 0.00

1.0000 - 4.0000 0 0.00

รวม 40 100.00

    1.2.2) ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ (ตัวชี้วัดของจังหวัด)

    เกณฑ์การประเมิน

    • พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ส� า ร ว จ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัดใน 6 งานบริการ 

ได ้แก ่ งานบัตรประจ�าตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร 

งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน 

งานถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตร งานบริการ

ผู ้ป่วยนอก และงานขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน

ประกันสังคม 

    • ประเดน็การส�ารวจประกอบด้วย 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และ 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

    • ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมาย

ให้สถาบันวจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด�าเนินการส�ารวจ
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    เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

    ผลการประเมิน
    จากการส�ารวจความพึงพอใจ 
ของจังหวัด จ�านวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด พบว่า จังหวัดมีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยในระดับสูง โดยคิดเป็น 
ร้อยละ 82.53 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ท่ีมีระดับความพึงพอใจของผู ้รับบริการที่ 
ร้อยละ 83.25 ทั้งนี้ จังหวัดส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ 

ของผูร้บับรกิารตัง้แต่ร้อยละ 85 ข้ึนไป คดิเป็น ร้อยละ 42.11 
ของจังหวัดทั้งหมด รองลงมา คือช่วงร้อยละ 80.00 - 84.99 
และ ร้อยละ 75.00 - 79.99 คดิเป็นร้อยละ 30.26 และ 15.79 
ตามล�าดบั (ตารางที ่2-21) และเมือ่น�าคะแนนร้อยละดงักล่าว
มาค�านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ก�าหนด 
พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.2954 แสดงว่าจังหวัด
ส่วนใหญ่ยังสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 

 ตารางที่ 2-21  สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของจังหวัด จำานวนจังหวัด ร้อยละ

ตั้งแต่ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป 32 42.11

ร้อยละ 80.00 – 84.99 23 30.26

ร้อยละ 75.00 – 79.99 12 15.79

ร้อยละ 70.00 – 74.99 5 6.58

ร้อยละ 65.00 – 69.99 2 2.63

น้อยกว่าร้อยละ 65.00 2 2.63

รวม 76 100.00

  2) มิติภายใน
   2.1) มิติภายใน ด ้านการประเมิน
ประสิทธิภาพ
    2.1.1) ตัวช้ีวัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ (ตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด)

    เกณฑ์การประเมิน
    การด�าเนินการในตัวช้ีวัดนี้ของ 
ส ่วนราชการและจังหวัดเป ็นการวัดความส�าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม

    เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 70 ร้อยละ 73 ร้อยละ 76 ร้อยละ 79 ร้อยละ 82

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 87 ร้อยละ 89 ร้อยละ 91 ร้อยละ 93 ร้อยละ 95
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(ตารางท่ี 2-22) โดยส ่วนราชการที่มีคะแนนต�่ากว ่า 

3.0000 ในผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

มจี�านวนถึง 80 ส่วนราชการ คดิเป็นร้อยละ 57.14  ในขณะที่

ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม มส่ีวนราชการ

ที่ได้คะแนนต�่ากว่า 3.0000 จ�านวน 77 หน่วยงาน คิดเป็น 

ร้อยละ 52.74 ของส่วนราชการทั้งหมด (ตารางที่ 2-23)

    ผลการประเมินของส่วนราชการ

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ม ี146 

ส่วนราชการ ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ซึ่งผลการด�าเนินงาน 

พบว่า ผลการเบิกจ่ายทั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุน และ 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม มีคะแนนต�่ากว่าเป้าหมาย  

โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.5769 และ 2.9260 ตามล�าดับ 

ตารางที่ 2-22 ผลคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ

ผลคะแนน รวม รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม

คะแนนต�่าสุด 1.0000 0.0000 1.0000

คะแนนเฉลี่ย 2.8403 2.5769 2.9260

คะแนนสูงสุด 5.0000 5.0000 5.0000

ตารางที่ 2-23  สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ

ระดับคะแนน

รวม รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม

จำานวน
ส่วนราชการ

ร้อยละ
จำานวน

ส่วนราชการ
ร้อยละ

จำานวน
ส่วนราชการ

ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 38 26.03 52 37.14 51 34.93

4.0001 - 4.5000 4 2.74 3 2.14 12 8.22

3.5001 - 4.0000 8 5.48 3 2.14 2 1.37

3.0001 - 3.5000 8 5.48 2 1.43 4 2.74

น้อยกว่า 3.0000 88 60.27 80 57.14 77 52.74

รวม 146 100.00 140 100.00 146 100.00

หมายเหตุ  มี 6 ส่วนราชการทีไ่ม่มงีบรายจ่ายลงทนุ ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ กรมราชองครกัษ์  

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค
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    ผลการประเมินของจังหวัด

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ม ี76 

จังหวัด ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ซึ่งผลการด�าเนินงาน พบว่า  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมต�่ากว่า 

เป้าหมาย โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.3739 ส่วนการเบกิจ่าย

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ใกล้เคียงกับเป้าหมาย โดยมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.1876 (ตารางที่ 2-24)  โดยจังหวัดที่มี

คะแนนต�า่กว่า 3.0000 ในผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม มจี�านวนถึง 49 จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 64.47 ส่วนผล

การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุนัน้  จงัหวดัส่วนใหญ่ 

จ�านวน 36 จังหวัด มผีลคะแนนในระดบั 4.5001 ขึน้ไป คิดเป็น

ร้อยละ 47.37  รองลงมาคอื คะแนนต�า่กว่า 3.0000 มีจ�านวน 

33 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 43.42 (ตารางที่ 2-25)

    ส า เห ตุส� า คัญที่ ส ่ วนราชการ 

ด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก

    • ส่วนราชการได้รบัผลกระทบจาก

การท่ีผู ้ว่าจ้างเริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการล่าช้า หรือ

คุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ครบตามที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้ 

ไม่สามารถส่งมอบงานและเบกิจ่ายได้ทนัภายในปีงบประมาณ

    • ส่วนราชการได้รบัเงนิงบประมาณ

ล่าช้า ส่งผลให้ส่วนราชการเบกิจ่ายไม่ทนัภายในปีงบประมาณ

    แนวทางการปรับปรุงในปีต่อไป 

ส่วนราชการควรเพิม่ประสทิธิภาพด้านการบรหิารงบประมาณ

และบริหารงานด้านพัสดุ รวมทั้งติดตามให้การด�าเนินการ

จัดหา/จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้

ตารางที่ 2-24  ผลคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของจังหวัด

ผลคะแนน รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม

คะแนนต�่าสุด 1.0000 1.0000

คะแนนเฉลี่ย 3.1876 2.3739

คะแนนสูงสุด 5.0000 5.0000

ตารางที่ 2-25  สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของจังหวัด

ระดับคะแนน
รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม

จำานวนจังหวัด ร้อยละ จำานวนจังหวัด ร้อยละ

4.5001 - 5.0000 36 47.37 19 25.00

4.0001 - 4.5000 1 1.31 4 5.26

3.5001 - 4.0000 3 3.95 1 1.31

3.0001 - 3.5000 3 3.95 3 3.95

น้อยกว่า 3.0000 33 43.42 49 64.47

รวม 76 100.00 76 100.00
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การรายงานผลการด�าเนินงานและการประเมินผลของ 

ส่วนราชการนั้น ๆ  ให้พิจารณาจากสถานท่ีตัง้ของส่วนราชการ

ว่าตัง้อยู ่ณ จังหวดัใด ให้รายงานผลการด�าเนนิงานไปรวมกับ

จงัหวดัทีตั่ง้อยูน่ัน้ ไม่นบัรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้นี้ 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของจังหวัด 

คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในจังหวัดทั้งหมด 

    • ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความส�าเร็จของ 

การด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 

แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก 

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด�าเนินงานตามเป้าหมาย 

แต่ละระดับ

    ผลการประเมินของส่วนราชการ

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ม ี145 

ส่วนราชการ ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  ซึ่งผลการด�าเนินงาน 

พบว่า ส่วนราชการมีผลคะแนนค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ ่

มีคะแนนในระดับ 4.5001 ขึ้นไป จ�านวนทั้งสิ้น 78 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 53.79 ของจ�านวนส่วนราชการ  อย่างไรก็ตาม

มีส่วนราชการถึง 23 แห่ง ท่ีมีคะแนนต�่ากว่า 3.0000  

คิดเป็นร้อยละ 15.86 (ตารางที่ 2-26)

    สาเหตุส�าคัญที่จังหวัดไม่สามารถ

ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก

    • จังหวัดได ้รับผลกระทบจาก 

การท่ีผู้ว่าจ้างเริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการล่าช้า หรือ

คุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ครบตามที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้ 

ไม่สามารถส่งมอบงานและเบกิจ่ายได้ทนัภายในปีงบประมาณ

    • จังหวัดได้รับเงินงบประมาณ

ล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ

    2.1.2) ตัวชี้ วั ดการประหยัด

พลังงาน (ตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด)

    เกณฑ์การประเมิน

    • พิจารณาจากความส�าเร็จของ 

การด�าเนนิการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ

และจงัหวดั ซึง่หมายถงึ การทีส่่วนราชการและจังหวดัสามารถ

จัดการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงลดลง

ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

    • หน่วยงานในจังหวัด หมายรวมถึง 

ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎกระทรวง รวมทัง้ส่วนราชการทีเ่ป็นราชการบรหิารส่วนกลาง

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ท้ังนี้ 

ตารางที่ 2-26  สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน ของส่วนราชการ

ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ ร้อยละ

4.5001 – 5.0000 78 53.79

4.0001 – 4.5000 15 10.35

3.5001 – 4.0000 13 8.97

3.0001 – 3.5000 16 11.03

ต�่ากว่า 3.0000 23 15.86

รวม 145 100.00

หมายเหตุ มี 1 ส่วนราชการที่ไม่วัดตั้วชี้วัดนี้ คือ ส�านักพระราชวัง
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เท่ากับ 4.6491 โดยจังหวัดส่วนใหญ่ได้คะแนนในช่วง 

4.5001 - 5.0000 จ�านวน 60 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 78.95 

ของจังหวัดทั้งหมด (ตารางที่ 2-27)

    ผลการประเมินของจังหวัด

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ม ี76 

จังหวัดด�าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  ซึ่งผลการด�าเนินงาน 

พบว่า จังหวัดมีผลคะแนนในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉล่ีย

ตารางที่ 2-27  สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน ของจังหวัด

ผลคะแนน จำานวนจังหวัด ร้อยละ

4.5001 – 5.0000 60 78.95

4.0001 – 4.5000 12 15.79

3.5001 – 4.0000 3 3.95

3.0001 – 3.5000 1 1.30

ต�่ากว่า 3.0000 0 0.00

รวม 76 100.00

   2.2) มติภิายใน ด้านการพฒันาองค์การ

    2.2.1) ตวัชีว้ดัการพฒันาสมรรถนะ

องค์การ

    เกณฑ์การประเมิน

    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการและจังหวัดในมิติภายในด้านการพัฒนา

องค์การ ได้ก�าหนดให้ประเมนิผลเกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะ

องค ์การ (Organization Competency) ซึ่ ง เป ็น 

การด�าเนนิการปรบัปรงุระบบบรหิารจัดการภายในท่ีเป็นกลไก

สร ้างให ้องค ์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 

3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุน

สารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุนองค์การ 

(Organization Capital) เพื่อเสริมสร ้างและพัฒนา 

ขีดสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การอันจะเป็นผลให้ 

การปฏบัิตงิานมปีระสทิธภิาพ บรรลวุตัถุประสงค์ของหน่วยงาน

รวมทั้งความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการได้

    ผลการประเมินของส่วนราชการ

    ผลการด�าเนินงานตัวช้ีวัดระดับ

ความส�าเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะองค์การของส่วนราชการ

ระดบักรม จ�านวน 146 แห่ง พบว่า มคีะแนนเฉลีย่รวม 4.2395 

โดยเป็นคะแนนความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะ

ส�าคัญขององค์การ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.0685 และคะแนน 

ความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.2822 

(ตารางที่ 2-28)

ตารางที่ 2-28 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ของส่วนราชการ

ตัวชี้วัด

รวม
ระดับความสำาเร็จของการจัดทำา

รายงานลักษณะสำาคัญขององค์การ
ระดับความสำาเร็จ

ของการพัฒนาองค์การ

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ส่วนราชการ 4.2395 0.8274 4.0685 1.0806 4.2822 0.9831
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    ผลการประเมินของจังหวัด

    ผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดระดับ

ความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ของจังหวัด 

จ�านวน 76 จังหวัด พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.6491 

โดยเป็นคะแนนความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะ 

ส�าคัญขององค์การ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.5000 และคะแนน 

ความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7237 

(ตารางที่ 2-29)

ตารางที่ 2-29 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ของจังหวัด

ตัวชี้วัด

รวม
ระดับความสำาเร็จของการจัดทำา

รายงานลักษณะสำาคัญขององค์การ
ระดับความสำาเร็จ

ของการพัฒนาองค์การ

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

จังหวัด 3.6491 0.3213 3.5000 0.9866 3.7237 1.1246

ความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการพัฒนา

ระบบราชการในภาพรวม

2.2
 

 2.2.1 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ

  ผลการส�ารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ใน 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้าง
ความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  การพัฒนาองค์การ
ให้มีขีดสมรรถนะสูง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

สินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางระบบ 
การบรหิารราชการแบบบรูณาการ  การส่งเสรมิระบบการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
การยกระดบัความโปร่งใส และการสร้างความพร้อมของระบบ
ราชการไทยเพื่อเข้าสู ่การเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประชาชน ข้าราชการ และ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี มคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาระบบราชการ
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 81.7 ในจ�านวนนี้ 
ข้าราชการเป็นกลุม่ท่ีมคีวามพงึพอใจสงูสดุ คิดเป็นร้อยละ 89.6  
รองลงมาได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน คิดเป็น 
ร้อยละ 78.9 และ 77.5 ตามล�าดับ (ภาพที่ 2-12)
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ภาพที่ 2-12  ร้อยละของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการในระดับพึงพอใจมาก 

จำาแนกตามปีงบประมาณ

2555 2556 2557

ภาพรวม

ประชาชน

ข้าราชการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

86.7 90.0 82.8
85.3

62.1

81.7

57.6

77.5
70.4

89.6

60.0

78.9



92

รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

  ทัง้นี ้ประเด็นยทุธศาสตร์ทีไ่ด้รบัความพงึพอใจ

สูงสุด ได้แก่ การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย 

เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.73  รองลงมาได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ

ประชาชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และล�าดับที่สามคือ  

การวางระบบการบรหิารราชการแบบบรูณาการ และการยกระดบั

ความโปร่งใส  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.67

  เมื่อเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจต่อ

การพัฒนาระบบราชการของประชากรทั้ง 3 กลุ่ม ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 

พ.ศ. 2556 ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งก�าหนดช่วง 

4.21 - 5.00 เป็นคะแนนพึงพอใจมากท่ีสุดช่วง 3.41 - 4.20 

เป็นคะแนนพงึพอใจมาก  ช่วง 2.61 - 3.40 เป็นคะแนนพงึพอใจ

ปานกลาง  ช่วง 1.81 - 2.60 เป็นคะแนนพึงพอใจน้อย และ

ช่วง 1.00 - 1.80 เป็นคะแนนพึงพอใจน้อยที่สุด พบว่า 

ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากเดิม 

ทีม่รีะดบัความพงึพอใจระดบัปานกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เปลี่ยนเป็นความพึงพอใจมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ตารางที่ 2-30)

ตารางที่ 2-30  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ ของประชาชน ข้าราชการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

กลุ่มเป้าหมาย
คะแนนเฉล่ีย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประชาชน 3.58 2.98 3.59

ข้าราชการ 3.48 3.17 3.71

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.54 3.19 3.71

รวมเฉลี่ย 3.54 3.08 3.67

 2.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบราชการ

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการจากประชาชน ข้าราชการ 

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยในกลุม่ประชาชนเหน็ว่า หน่วยงาน

ของรัฐควรจะมีการจัดระบบงานให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เจ้าหน้าที่

จะต้องทุม่เทกบัการท�างานมากขึน้และจรงิจงักบัการปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากขึ้น ส�าหรับกลุ่มข้าราชการเห็นว่า 

ควรลดการใช้งบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย และต้องไม่เปิดโอกาส

ให้มกีารคอร์รปัชัน่ ส่วนกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเหน็ว่า ควรต้อง

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการท�างาน และ 

มีการประเมินคุณภาพการท�างานอย่างจริงจังด้วย (พิจารณา 

จากประเดน็ทีไ่ด้รบัการเสนอแนะสงูสดุในแต่ละกลุม่ประชากร)



93

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

บริการประชาชน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่   

(1) การให้บริการข้อมูลข่าวสาร (2) การให้บริการรับเรื่อง- 

ส่งต่อ  และ (3) การให้บรกิารเบ็ดเสร็จ

  2) การมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัล

บรกิารภาครฐัแห่งชาต ิแก่หน่วยงานรฐัทัง้ส่วนราชการ จงัหวดั 

สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

และองค์การมหาชน ที่มีผลงานการให้บริการประชาชน 

มคีวามโดดเด่นเป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศมาอย่างต่อเนือ่ง 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญ 

ก�าลงัใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบัิติงาน และทีส่�าคญั 

คือ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของรัฐ โดยมีเป้าหมาย

เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานให้สามารถอ�านวยความสะดวก

และตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน  

ซ่ึงถอืเป็นรางวลัสงูสดุในประเทศไทยด้านคณุภาพการให้บรกิาร 

ที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้ม ี

การปรับปรุงช่ือรางวัลและประเภทรางวัล ให้เหมาะสม 

และสอดคล้องกับรูปแบบการบริการและความต้องการของ

ประชาชนที่เปลี่ยนไป 

   ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มี

หน่วยงานเสนอขอรับการประเมินกระบวนงานท่ีได้พัฒนา 

เพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จ�านวนทั้งสิ้น 316 ผลงาน 

จาก 106 หน่วยงาน จ�าแนกเป็น ส่วนราชการในส่วนกลาง 

46 หน่วยงาน จังหวัด 33 จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง รัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง 

และองค์การมหาชน 3 แห่ง โดยมีการมอบรางวัลบริการ 

ภาครัฐแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 76 รางวัล ใน 5 ประเภทรางวัล3 

(ตารางที่ 2-31) ได้แก่

การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย2.3
 

 2.3.1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน

  1) การพัฒนาศูนย์บริการร่วม

   พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก�าหนด

แนวทางให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน และแนวทางการปฏิบัติราชการหนึ่งท่ีม ี

ผลส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

ท่ีสามารถอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน คือ มาตรา 30 

ที่ก�าหนดให้กระทรวง จังหวัด และอ�าเภอ จัดให้ส่วนราชการ

ในสังกัดที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ

ประชาชน ร่วมกนัจดัตัง้ศนูย์บรกิารร่วมเพ่ืออ�านวยความสะดวก

แก่ประชาชนในการรบับรกิารจากภาครฐั ทัง้นี ้เพือ่ให้ประชาชน

สามารถตดิต่อสอบถาม ขอทราบข้อมลู ขออนุญาต หรอืขออนมัุติ

ในเรือ่งต่าง ๆ ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที ่ณ ศูนย์บริการร่วมเพียง

แห่งเดียว

   เพือ่ให้หน่วยงานภาครัฐพฒันาการบรกิาร

ได้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 30 ดงักล่าวข้างต้น ส�านกังาน ก.พ.ร. 

ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชระดับกระทรวงและจังหวัด 

จัดตั้งศูนย์บริการร่วม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนมีผลให้เกิด

ศูนย์บริการร่วมขึ้นหลายแห่งและหลายรูปแบบ ซึ่งต่อมา 

การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมได้ถูกก�าหนดให้เป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับ

ท่ีกระทรวงและจงัหวดัต้องด�าเนินการตามค�ารับรองการปฏบิตัิ

ราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 โดยมีการจัดตั้งใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ศูนย์บริการร่วม 

(Services Link : SL) ในหน่วยราชการ และเคาน์เตอร์บริการ

ประชาชน (Government Counter Service : GCS) ใน 

แหล่งชุมชนหรือในย่านการค้า โดยมีจ�านวนศูนย์บริการร่วม

กระทรวง และศูนย์บริการร่วมจังหวัด รวม 87 แห่ง และมี

เคาน์เตอร์บริการประชาชน จ�านวน 19 แห่ง รวม 106 แห่ง โดย

งานบริการท่ีเปิดให้บริการในศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์

__________________________________________________________

 3  “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” ประจ�าปี พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก�าหนดในการขอรับรางวัลแต่ละประเภทซึ่งสามารถ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th  
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ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

บริการโดยอาศัยการท�างานร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ บูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานหรือ 
ภาคส่วนต่าง ๆ อันน�าไปสู ่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น 
มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�านวน 10 ผลงาน
   (4) รางวลันวัตกรรมการบรกิารท่ีเป็นเลิศ 
เป็นรางวัลท่ีพิจารณาให้กับหน่วยงานท่ีพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนด้วยการสร ้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้น 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน มีผลงานที่ได้รับ
รางวัลจ�านวน 16 ผลงาน
   (5) รางวลัการพฒันาการบรกิารท่ีเป็นเลศิ 
เป็นรางวลัทีพ่จิารณาให้กับหน่วยงานท่ีพฒันาการให้บรกิารประชาชน 
ด้วยการน�าหลกัการ แนวคดิ เทคนคิ เครือ่งมอืต่าง ๆ  มาประยกุต์

ใช้ในการให้บริการ มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�านวน 43 ผลงาน

   (1) รางวัลเกียรติยศ เป็นรางวัลที่มอบ 
ให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัล United Nations Public 
Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ โดยเป็น 
ส่วนราชการทีส่ามารถพฒันาคณุภาพการให้บรกิารได้โดดเด่น
จนเป็นแบบอย่างที่ส่วนราชการอื่น ๆ ใช้เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาได้ มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�านวน 2 ผลงาน
   (2) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ
ที่ เป ็นเลิศ เป ็นรางวัลที่ พิจารณาให ้กับหน่วยงานที่ม ี
การด�าเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการสาขา  
มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�านวน 5 ผลงาน
   (3) รางวลับูรณาการการบริการท่ีเป็นเลศิ 
เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ด�าเนินการปรับปรุง

ตารางที่ 2-31  จำานวนกระบวนงานบริการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2557 แยกตามประเภทรางวัล

หน่วยงาน
รางวัล

เกียรติยศ

รางวัลภาพรวม
มาตรฐาน

การบริการที่เป็นเลิศ

รางวัลบูรณาการ
การบริการ
ที่เป็นเลิศ

รางวัลนวัตกรรม
การบริการ
ที่เป็นเลิศ

รางวัล
การพัฒนา

การบริการที่เป็นเลิศ
รวม

กรม 1 5 5 6 29 46

จังหวัด 1 - 4 1 7 13

สถาบันอุดมศึกษา - - 1 4 4 9

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - 2 2

รัฐวิสาหกิจ - - - 4 1 5

องค์การมหาชน - - - 1 - 1

รวม 2 5 10 16 43 76

    ภาพที่ 2-13  พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2557
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   จากการจัดให้มีการมอบรางวัลบริการ 

ภาครฐัแห่งชาต ิในช่วงเวลา 12 ปี ทีผ่่านมา พบว่าส่วนราชการ

ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

เป็นท่ีประจักษ์มหีลายหน่วยงาน เช่น กรมปศสุตัว์ กรมการขนส่ง 

ทางบก กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร 

กรมการกงสุล กรมศุลกากร กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค 

เป็นต้น และมีผลงานท่ีได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 รวม 216 ผลงาน แบ่งเป็น

ปี พ.ศ. 2555 จ�านวน 65 ผลงานปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 75 ผลงาน 

และ ปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 76 ผลงาน (ตารางที่ 2-32)

ตารางที่ 2-32 จำานวนผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

ปี

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  (ประเภทรางวัล)

รวมรางวัล
เกียรติยศ

รางวัลบริการ
ภาครัฐ

ยอดเยี่ยม

รางวัลภาพรวม
มาตรฐาน

การบริการที่เป็นเลิศ

รางวัล 
บูรณาการ

การบริการที่เป็นเลิศ

รางวัล
นวัตกรรมการบริการ

ที่เป็นเลิศ

รางวัล 
การพัฒนาการบริการ

ที่เป็นเลิศ

รางวัล
ความเสียสละ

อย่างมี
อุดมการณ์ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี

2555 2 1 5 - 12 4 23 15 - - 3 65

2556 1 - 1 2 12 4 7 4 22 19 3 75

2557 2 - 3 2 6 4 7 9 12 31 - 76

  3) การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ

   นับตั้งแต่ที่ธนาคารโลกได้เข้ามาส�ารวจ

ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรก 

เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อน�าไปประมวลผลและจัดอันดับ 

ประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

การอ�านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย 

กฎระเบยีบต่าง ๆ  ของรัฐ ว่ามส่ีวนสนบัสนนุ หรอืเป็นอปุสรรค

ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างไร  โดยมุ่งเน้นธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SMEs) มีตัวชี้วัดในการส�ารวจ 10 ด้าน 

ครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจ

จนถึงการปิดกิจการ ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาต

ก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนทรพัย์สนิ การได้รบัสินเชือ่ 

การคุ้มครองผู้ลงทุน การช�าระภาษี การค้าระหว่างประเทศ  

การบังคับให ้เป ็นไปตามข้อตกลง และการแก้ป ัญหา 

การล้มละลาย

   รายงานผลการวจัิยเรือ่ง Doing Business 

มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการเข้ามา 

ลงทุนในประเทศไทย และแนวทางการวัดผลสอดคล้องกับ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงบริการของภาครัฐไทย ดังนั้น 

ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้น�ารายงานการจัดอันดับดังกล่าว 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณาหลายครั้ง 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 

ได ้มีมติรับทราบผลการจัดอันดับความยาก  -  ง ่ ายใน 

การประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2015) 

และเห็นชอบตามข้อเสนอของส�านักงาน ก.พ.ร. โดยให ้

หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการตามข้อเสนอแนวทาง 

การด�าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงาน

ภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ

ประเทศไทย ให้เป็นผลส�าเร็จ (ตารางที่ 2-33)
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

ตารางที่ 2-33  การพัฒนางานบริการที่เกี่ยวกับ Doing Business ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ด้าน
มาตรการที่ดำาเนินการ

ได้ทันที (3 เดือน)
มาตรการที่ดำาเนินการ

ในระยะต่อไป (6 เดือน)
มาตรการที่ดำาเนินการ
ให้ยั่งยืน (12 เดือน)

1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ลดระยะเวลาการอนุ มัติข ้อบังคับ 
การท�างานจาก 21 วัน เหลือ 18 วัน

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน)

พัฒนาการจดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

2. ด้านการขออนญุาต 
ก่อสร้าง

ลดระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร จาก 113 วัน เหลือ 83 วัน 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
กรุงเทพมหานคร)

ลดระยะเวลาการติดตั้งประปาขนาด
มาตรวัดน�า้ไม่เกนิ 1 นิว้ จาก 5 วัน เหลอื 
3 วัน

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
การประปานครหลวง)

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบในการก่อสร้างอาคาร 
เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการคุ ้มครองประชาชน 
จากการก่อสร้างที่ผิดพลาด ปรับปรุงกฎหมายให้
สามารถปรับตัวให ้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี

(หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ : กรมโยธาธกิารและผังเมอืง)

3. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ลดระยะเวลาในการรับค�าร้องขอตดิตัง้
ไฟฟ้าและการเชื่อมต่อไฟฟ้าภายนอก 
จาก 35 วัน เหลือ 32 วัน

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การไฟฟ้านครหลวง)

ศึกษาและพัฒนาระบบที่สร้างความน่าเชื่อถือของ 
การจ่ายไฟฟ้า เช่น ระยะเวลาท่ีไฟดับ ความถี่ที่เกิด
ไฟฟ้าดับ 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : การไฟฟ้านครหลวง)

4. ด้านการจดทะเบียน
ทรัพย์สิน

ปรบัปรงุระบบคณุภาพการจดัการทีด่นิ 
เช ่น ความน่าเชื่อถือของข้อมูลใน
เอกสารทีด่นิ การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั
ทีด่นิต่อสาธารณะ ความครอบคลมุของ
ระบบแผนที่ที่ดินเพื่อคุ ้มครองสิทธิ 
ในทรพัย์สิน วิธีการแก้ปัญหาข้อพิพาท 
ในที่ดินเป็นต้น 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมที่ดิน)

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดค่าธรรมเนียม 
การจดทะเบียนทรัพย์สิน

2. พัฒนาระบบแผนที่ที่ดินให้เป็นระบบเดียวกัน 
ทั่วประเทศ 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมที่ดิน)

5. ด้านการได้รับสินเชื่อ เร่งรัดพิจารณาออกประกาศก�าหนด
แนวทางการให้บริการคะแนนเครดิต 
แก่สถาบันการเงินโดยคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลเครดิต 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย/
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด)

ออกประกาศก�าหนดให้ผู ้ค้าปลีกและ
บริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเป็น
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบข้อมูลเครดิตเพื่อให้จัดเก็บ
และเผยแพร่ข้อมลูผูค้้าปลกี และข้อมลู
จากบรษิทัผูใ้ห้บรกิารสาธารณปูโภคได้  
โดยเริ่มจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
เป็นอันดับแรกก่อน

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย/บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ�ากัด)

เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. .... เพ่ือสร้างระบบการบังคับหลักประกันที่มี
ประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ในการขอและให ้
สินเชื่อ

(หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : ส�านกังานเศรษฐกจิการคลัง)
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ด้าน
มาตรการที่ดำาเนินการ

ได้ทันที (3 เดือน)
มาตรการที่ดำาเนินการ

ในระยะต่อไป (6 เดือน)
มาตรการที่ดำาเนินการ
ให้ยั่งยืน (12 เดือน)

6. ด้านการคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน

1. แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ในสิทธิของผู้ถือหุ้น อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 ในประเด็น ดังนี้

 -  ให้ผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบเอกสารเกีย่วกับ
ธุรกรรมการซื้อขายของบริษัทได้

 -  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 สามารถ
ขอให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อท�าการตรวจสอบ
กิจการของบริษัทได้

 -  ผู ้ ถือหุ ้นสามารถขอแก ้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับของบริษัทด้วย
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

 -  ผู้ถือหุ้น จ�านวน 10% สามารถเรียกประชุม
วิสามัญได้

2. ศกึษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขประมวลกฎหมาย
แพ ่งและพาณิชย ์ เ พ่ือสร ้างความแข็งแกร ่ง 
ของโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทที่ดีและ 
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการบริษัท ใน
ประเด็นดังนี้

 -  ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทจ�ากัด 
จะต้องจัดให้มีกรรมการอิสระประกอบอยู่ด้วย

 -  ก�าหนดให้บริษัทจ�ากัดต้องมี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)

 -  ก�าหนดให้ผู ้ที่เข้าครอบง�ากิจการของบริษัท
มหาชนจ�ากัดและบริษัทจ�ากัดตั้งแต่ 50%  
ขึ้นไป จะต้องท�าค�าเสนอซื้อหุ ้นทั้งหมดของ
บริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิม

 -  ก�าหนดบทบัญญัติในการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
ได้ไม่เกิน 10%

 -  ก�าหนดให้บริษัทจ�ากัดจะต้องเปิดเผยรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป)

 -  ก�าหนดให ้บริษัทจ�ากัดเป ิดเผยข ้อมูลของ
กรรมการเกี่ยวกับอ�านาจในการบริหารจัดการ
บริษั ทอื่ น  และข ้ อมู ลพื้ นฐาน เกี่ ย วกับ
ประสบการณ์ท�างานของคณะกรรมการบริษัท

 -  ก� าหนดให ้บริษั ทจ� ากั ดจะต ้ อ ง เป ิ ด เผย 
ค่าตอบแทนรายบุคคลของผู้จัดการ

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักงาน กลต./
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

ด้าน
มาตรการที่ดำาเนินการ

ได้ทันที (3 เดือน)
มาตรการที่ดำาเนินการ

ในระยะต่อไป (6 เดือน)
มาตรการที่ดำาเนินการ
ให้ยั่งยืน (12 เดือน)

7. ด้านการชำาระภาษี ก�าหนดมาตรการจูงใจให้นายจ้างยื่น 
เงินสมทบประกนัสงัคมผ่านระบบออนไลน์
มากกว่าร้อยละ 50

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักงาน
ประกันสังคม)

ปรับแบบฟอร์มหรือลดจ�านวนเอกสาร
ทีต้่องใช้ในการช�าระภาษเีพือ่ลดระยะเวลา
ในการเตรียมเอกสารของผู้ประกอบการ 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร/
ส�านักงานประกันสังคม)

1. ปรับปรุงกระบวนการเตรียมการก่อนการยื่นภาษี

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร/
ส�านักงานประกันสังคม)

2. พัฒนากระบวนการหลังการยื่นภาษี 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร/
ส�านักงานประกันสังคม)

3. ปรับปรุงระบบการรายการงบการเงินระหว่าง
กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ให้เป็น
ระบบเดียวกัน เพ่ือลดเอกสารประกอบของ 
ผู้ประกอบการในการช�าระภาษี  

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร/ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

8. ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ

1. ลดระยะเวลาการจัดการ ณ ท่าเรือ
ในการน�าเข้า จาก 2 วนั เหลอื 1 วนั 
และการส่งออก จาก 3 วัน เหลือ 
1 วัน

(หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กรมศลุกากร/
การท่าเรือแห่งประเทศไทย)

2. ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงการติดต่อธุรกรรมทาง 
การค้าของภาคเอกชนในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (B to B)

(หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : กรมศุลกากร)

1. เร่งรดัให้ส่วนราชการทีม่หีน้าที่ในการออกใบอนญุาต/
ใบรับรอง จัดท�าระบบการเช่ือมโยงการยื่นข้อมูล
เกี่ยวกับการน�าเข้า-ส่งออกผ่านระบบ National 
Single Window : NSW (B to G) เพ่ือให้สามารถ
เชือ่มโยงข้อมลูในระบบ NSW ได้อย่างเตม็รูปแบบ 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมศุลกากร)

2. เร่งรัดติดตามการเชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาต/ 
ใบรบัรองในระบบ NSW และการผ่านพธิกีารส่งออก
และน�าเข้าของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ัง 36 หน่วยงาน 
(G to G) ให้ครบถ้วน

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมศุลกากร)

9. ด้านการบงัคบัให้เป็น
ไปตามข้อตกลง

ลดระยะเวลาในการบังคับคดี อาทิ 
การแก้ไขประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความแพ่งโดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ขายทอดตลาดทรัพย์ได้โดยไม่ต้อง
อนุญาตศาลก่อนทุกคราวไป

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมบังคับคดี)

พัฒนาคุณภาพของระบบการพิจารณาคดี เช ่น  
การยื่นฟ้อง การบริหารงานคดีทางอิเล็กทรอนิกส์  

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักงานศาลยุติธรรม)

10.  ด้านการแก้ปัญหา
การล้มละลาย

พัฒนากระบวนการล้มละลาย เช่น สทิธิ
ของลกูหนีแ้ละเจ้าหนีใ้นการเริม่ด�าเนนิการ
ช�าระบัญชี การบริหารทรัพย์สินของ 
ลกูหนี ้การให้สนิเชือ่ภายหลงักระบวนการ
ล้มละลาย กระบวนการอนุมัติส�าหรับ
การปรับโครงสร้างหนี้ สิทธิของเจ้าหนี้
ในการเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ
ล้มละลาย เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมบังคับคดี)

1. ศกึษาและพิจารณาแก้ไขพระราชบญัญตัล้ิมละลาย 
พ.ศ. 2483 เพื่อลดระยะเวลาการได้รับช�าระหนี้
ของเจ้าหนี้

2. พัฒนาระบบล้มละลายอิเล็กทรอนิกส์
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมบังคับคดี)
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   จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการปรบัปรงุการให้บรกิาร  ส่งผลให้ประเทศไทย

สามารถรักษาอนัดบัในรายงานการวจัิยเรือ่ง Doing Business 

ของธนาคารโลก อยูใ่นกลุม่ 20 ประเทศแรกของโลกทีน่่าลงทนุ 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ส�าหรับการจัดอันดับ 

ความยาก-ง่ายในการประกอบธรุกจิ ตามรายงานการวจิยัเรือ่ง  

Doing Business 2015 ซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2557 นั้น 

ธนาคารโลกได้เปลี่ยนแปลงการวัดจากเดิมท่ีใช้ค่าเฉลี่ยล�าดับ

เปอร์เซนต์ไทล์ของตัวชี้วัดในแต่ละด้าน เปลี่ยนเป็นการวัด

ระยะห่างของผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดย่อยเทียบกับ

ประเทศที่เป็น Best Practices หรือเรียกว่า “Distance to 

frontier” ท�าให้รายงานการวจิยัเรือ่ง Doing Business 2015 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก  

ซึ่งดีขึ้นจากรายงานฯ ปี ค.ศ. 2014 ที่อยู ่ในอันดับที่ 28  

(หากพิจารณาตามเกณฑ์ที่ใช้วัดในรายงานฯ ปี ค.ศ. 2015)  

(ตารางที่ 2-34)

ตารางที่ 2-34  ผลการจัดอันดับประเทศไทยในแต่ละด้านของรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ปี ค.ศ. 2007 - ค.ศ. 2015

ด้าน

อันดับประเทศไทย

2007
(175 ปท.)

2008
(178 ปท.)

2009
(181 ปท.)

2010
(183 ปท.)

2011
(183 ปท.)

2012
(183 ปท.)

2013
(185 ปท.)

2014*
(189 ปท.)

2015*
(189 ปท.)

อันดับโดยรวม 18 15 13 12 19 17 18 28 26

 1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 28 36 44 55 95 78 85 68 75

 2. ด้านการขออนุญาต
  ก่อสร้าง

3 12 12 13 12 14 16 11 6

 3. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า - - - - - 9 10 12 12

 4. ด้านการจดทะเบียน
  ทรัพย์สิน

18 20 5 6 19 28 26 28 28

 5. ด้านการได้รับสินเชื่อ 33 36 68 71 72 67 70 86 89

 6. ด้านการคุ้มครอง
  ผู้ลงทุน

33 33 11 12 12 13 13 21 25

 7. ด้านการช�าระภาษี 57 89 82 88 91 100 96 63 62

 8. ด้านการค้าระหว่าง
  ประเทศ

103 50 10 12 12 17 20 33 36

 9. ด้านการบังคับให้เป็น
  ไปตามข้อตกลง

44 26 25 24 25 24 23 25 25

 10. ด้านการแก้ปัญหา
  การล้มละลาย

38 44 46 48 46 51 58 44 45

หมายเหตุ - ตัวเลขในวงเล็บด้านล่างปี คือ จ�านวนประเทศที่เข้ารับการจัดอันดับในแต่ละปี
 - ปี ค.ศ. 2014 และ ค.ศ. 2015 เปลี่ยนแปลงการวัดเป็นแบบ Distance to frontier
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ผลงาน “การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม 

โดยคณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กรผู ้ใช้น�้าของ

โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษากระเสยีว อ�าเภอด่านช้าง จงัหวดั

สุพรรณบุรี”

   - ปี พ.ศ. 2555 กรมชลประทาน ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) สาขา Fostering  

participation in policy-making decisions through  

innovative mechanisms  ในงานบรกิารโครงการส่งน�า้และ

บ�ารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner) สาขา Advancing 

knowledge management in government จากผลงาน 

“โครงการป้องกันตาบอดให้ผู้ป่วยเบาหวาน”

   - ปี พ.ศ. 2556 สถาบันพัฒนาการเด็ก

ราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) 

สาขา Improving the delivery of services จากผลงาน 

“Child First - Work Together (CF-WT)”

   - ปี พ.ศ. 2557 ส�านักป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) 

สาขา Fostering participation in public policy-making  

decisions through innovative mechanisms จากผลงาน 

“Community Participation for Effective Malaria  

Management in Tha Song Yang Di” และโรงพยาบาล

ขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) สาขา 

Promoting gender responsive delivery of public services 

จากผลงาน “One Stop Crisis Centre”  (ภาพที่ 2-14)

   สรุปการเสนอผลงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐไทยเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public 

Service Awards และผลการตัดสิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 

พ.ศ. 2557 เป็นดังตารางที่ 2-35

  4) การยกระดับคุณภาพการบริการสู ่

มาตรฐานระดับโลก  

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมสนับสนุน 

ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น 

ต่อยอดผลงานโดยการเสนอขอรับรางวัล United Nations 

Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ 

เพ่ือให้คุณภาพการบริการภาครัฐก้าวสู่มาตรฐานสากล และ

เป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยในเวทีโลก 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐไทย 

ที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและโดดเด่นจนได้รับรางวัล United Nations 

Public Service Awards และได้สร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศไทยในระดับนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์มาอย่าง 

ต่อเนื่อง ดังนี้

   - ปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลยโสธร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (Finalist) สาขา Improving 

the delivery of services จากผลงาน “การให้บริการรักษา

ผู้ป่วย”

   - ปี พ.ศ. 2552 โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (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 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) 

สาขา Advancing knowledge management in 

government จากผลงาน “ส�านักงานบริการขวัญใจ” และ 

กรมชลประทาน ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ (2nd Place Winner) 

สาขา Fostering participation in policy-making 

decisions through innovative mechanisms จาก 
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 * โรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัล Finalist สาขา Improving the delivery of services
 ** โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Winner สาขา Improving the delivery of services
 *** 1.  ส�านักงานสรรพากร ภาค 7 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. โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับรางวัล 2nd  Place Winner สาขา Advancing knowledge management in government
 ***** สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  ได้รับรางวัล 1st Place Winner สาขา Improving the delivery of service
 ****** 1.  ส�านักป้องกันควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัล 1st Place Winner สาขา Fostering participation in public 

policy-making decisions through innovative mechanisms
  2. โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล 1st Place Winner สาขา Promoting gender responsive delivery of public services

ตารางที่ 2-35  ผลรางวัล United Nations Public Service Awards ของหน่วยงานภาครฐัไทย ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557

จำานวนส่วนราชการ

ปี พ.ศ. 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****

2556 39 26 13 1*****

2557 33 18 8 2******

ภาพที่ 2-14   พิธีมอบรางวัล United Nations Public Service Awards 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
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  5) การจัดทำาข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(Service Level Agreement : SLA)  

   แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 “การสร้าง

ความเป็นเลศิในการให้บรกิารประชาชน (Service Excellence)” 

มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐให้สามารถ 

ตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของประชาชนที ่

หลากหลายได้อย่างมคุีณภาพ โดยให้หน่วยงานภาครฐัในฐานะ

ผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชน ต้องมีการปรับตัวและพัฒนา

กระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ทัง้รูปแบบการเข้าถงึ

บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ 

คุณภาพของบริการที่ส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ 

และค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองและ

อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้รับบริการ รวมถึงการส่งมอบ

บริการท่ีเป็นท่ียอมรับได้มาตรฐานในรูปแบบของ “ข้อตกลง

ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)” 

   ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service 

Level Agreement : SLA) เป็นการจัดท�าข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน เกี่ยวกับขอบเขตของการให้บริการ ระดับการให้

บริการ (Level of Service) ขั้นต�่าที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ 

ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญา 

ถึงระดับคุณภาพของบริการและความโปร่งใสท่ีผู้ให้บริการ 

มีให้แก่ผู้รับบริการ (ภาพที่ 2-15)

ภาพที่ 2-15  การจัดทำาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

การจัดทำาข้อตกลงระดับการให้บริการ

เป็นการระบุปัญหาและความคาดหวังจากผู้รับบริการและจากข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่ ตลอดจนวิเคราะห์
ขดีความสามารถขององค์กร เพือ่น�ามาก�าหนดเป้าหมายระดบัการให้บรกิาร ซึง่ควรจะพจิารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้

โดยในการระบโุอกาสในการปรบัปรุงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระดับการให้บริการ สามารถพิจารณาแนวทาง
การปรับปรุงได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่

เป็นการน�าโอกาสในการปรับปรุงและเป้าหมายระดับ 
การให้บริการมาจัดท�า
• กระบวนงานใหม่

• ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ทั้งนี้จะต้องพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้วัดผล 
การให้บริการควบคู่ไปด้วย

เป็นการระบุผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง (Stakeholders) และท�าการวเิคราะห์ผลกระทบ (Impact) และอทิธิพล (Influence) ของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องต่อความส�าเรจ็
ของการน�าข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนงานใหม่ไปใช้ เพื่อน�าไปจัดท�าแผนการสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะต้องท�าควบคู่ไปกับขั้นตอนที่ 
1-3 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

เป ็นการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อน�าข ้อตกลงระดับ 
การให้บริการและกระบวนงานใหม่ไปใช้จริง ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการให้บริการ

1. การระบุโอกาสในการปรับปรุงและ
 ก�าหนดเป้าหมายระดับการให้บริการ

3. การน�าข้อตกลงระดับการให้บริการไปใช้
 ตลอดจนติดตามและประเมินผล

2. การจัดท�ากระบวนงานใหม่และ
 ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ที่มาและความสำาคัญ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  และการสื่อสาร (Communication)

ขั้นตอนการจัดทำาข้อตกลงระดับการให้บริการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement SLA) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการการให้บริการภาครัฐ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบรรลุเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้
ข้อตกลงระดับการให้บริการ คือ ข้อตกลงที่เป็นทางการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งก�าหนดระดับการให้บริการขั้นต�่าที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยองค์ประกอบของข้อตกลงฯ ประกอบด้วย

ขอบเขตการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการระดับการให้บริการ การรับเรื่องราวร้องเรียนข้อกำาหนดการให้บริการ

ด้านกระบวนการทำางาน
(Process)

ระยะเวลาที่ใช้
ในการให้บริการ

จำานวนขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพของ
ผลผลิตและ
การให้บริการ

รูปแบบและ
การเข้าถึงบริการ

ความโปร่งใส ค่าใช้จ่าย

ด้านระบบ
(System)

ด้านผู้ปฏิบัติงาน
(System)



103

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านกังาน ก.พ.ร. 

ได้น�าร่องให้ส่วนราชการจ�านวน 40 หน่วยงาน ทีม่ภีารกจิหลกั

ในการให้บริการประชาชนหรือภาคธุรกิจ ปรับปรุงกระบวน

งานบริการเพื่อน�าไปสู่การจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(Service Level Agreement : SLA) จ�านวน 43 กระบวนงาน 

โดยก�าหนดเป็น “ตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของการจัดท�า 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ”

   ระดบัความสำาเรจ็ของการจดัทำาข้อตกลง

ระดับการให้บริการ หมายถึง ส่วนราชการจัดท�าข้อตกลง

ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

ในงานบริการที่ส�าคัญตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด โดยมี

การจัดท�าแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพื่อให้ได้

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการ (Satisfaction) ซึ่งการปรับปรุงกระบวนงานจะ

พิจารณาใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้

บริการจนแล้วเสร็จ  2) ขัน้ตอนการให้บรกิาร  3) คณุภาพของ

บริการที่ส่งมอบและการให้บริการ  4) รูปแบบ/การเข้าถึง

บริการ  5) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  และ  6) ค่าใช้จ่าย

ในการบริการ

   จากการให้ส่วนราชการด�าเนินการจัดท�า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จ

ของการจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ” ส่งผลให้ 

ส่วนราชการทัง้ 40 แห่ง สามารถด�าเนนิการตามตวัชีว้ดัฯ ได้ ดงันี้ 

   • ส่วนราชการมีการจัดท�าข้อตกลงระดับ

การให้บรกิาร (Service Level Agreement) และตดิประกาศ

ข้อตกลงระดับการให้บริการไว้ ณ จุดให้บริการ เพื่อให ้

ผู ้รับบริการทราบขอบเขตของการให ้บริการและเป ็น 

พันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการและความโปร่งใส 

ที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ

   • ส่วนราชการมีการจัดท�าแผนปรับปรุง/

แผนพัฒนากระบวนงานบริการและสามารถด�าเนินการได ้

ตามแผนท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงน�าไปสู่การให้บริการได้ตามข้อตกลง 

ระดับการให้บริการที่ทุกส่วนราชการประกาศไว้

   • ผลการส� ารวจความพึ งพอใจของ 

ผู ้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับ 

การให้บริการส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 แสดงว่าผู้รับบริการ 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกระบวนงานท่ีจัดท�า 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

   ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. จะขยายผล 

การด�าเนินการให้ส่วนราชการปรับปรุงบริการเพื่อน�าไปสู ่

การจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการในทุกส่วนราชการ  

โดยส�านักงาน ก.พ.ร. จะร่วมกับภาคเอกชนและส่วนราชการ 

ในการก�าหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงบริการของหน่วยงาน 

ภาครัฐ และน�าไปสู่การจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการที่

เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกบัความต้องการของผูรั้บบรกิาร 

รวมทั้งการมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของส่วนราชการ
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 2.3.2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ 

ทันสมยั บคุลากรมคีวามเป็นมอือาชีพ

  1) การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการส่งเสริมและ

พัฒนาองค์การมหาชนมาอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้องค์การมหาชน

มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

สรุปงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ ดังนี้

   1.1) การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบั

กลไกการบริหารองค์การมหาชน

    เพื่อให้องค์การมหาชนที่จัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ด�าเนินการ

ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 

2547 ก�าหนดให้องค์การมหาชนทกุแห่งจัดท�าแผนยทุธศาสตร์

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามในค�ารับรองการปฏิบัติงาน

ระหว่างรัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการ และระหว่าง

ประธานคณะกรรมการกับผู้อ�านวยการ และเมื่อครบ 1 ปี  

ภายหลังจากการลงนามตามค�ารับรองการปฏิบัติงานแล้ว 

องค์การมหาชนแต่ละแห่งจะได้รบัการประเมนิผลการปฏิบตังิาน

ตามค�ารับรองการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน 

ตามทีก่�าหนดไว้ ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึได้จดัท�าคูมื่อการประเมนิผล

การปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ

มหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้น

   1.2) การจดัทำาหนงัสือ “หลักการจำาแนก

ประเภทหน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหาร” 

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�าหนังสือ 

“หลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากับของ 

ฝ่ายบริหาร” เพื่อเผยแพร่ให้กับองค์การมหาชน และบุคคล 

ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัหลกัการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรฐัในก�ากบัของ

ฝ่ายบรหิาร และขัน้ตอนการจัดตัง้หน่วยงานฯ ของรัฐ  เพือ่ให้

องค์การมหาชนและผู้ท่ีสนใจสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน 

การปฏิบัติงานได้  โดยได้รวบรวมหนังสือเวียนของส�านักงาน 

ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้องไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย

   1.3) การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์

องค์การมหาชน  

    ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ปรบัปรงุข้อมลู

ในเว็บไซต์องค์การมหาชน (http://po.opdc.go.th) ให้มี

ความถกูต้องและทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยในเวบ็ไซต์ประกอบด้วย

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  ได้แก่ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ

องค์การมหาชน หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หน่วยงานของรัฐ

รูปแบบอื่น มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ข้อมูลส�าคัญ และ

การตอบข้อหารอื เพือ่เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกับองค์การมหาชน

และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นให ้กับผู ้ ท่ีสนใจ และ

ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานพัฒนาองค์การมหาชนและ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นให้สาธารณชนได้รับทราบ
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  2) การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการ

แลกเปลีย่นประสบการณ์และจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ

   โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ผ ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการเรียน 

การสอนด้านการพฒันาระบบราชการ และการบรหิารจดัการ 

ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มา 

อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ให้กับข้าราชการ 

และประชาชนผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวิชา โดยจัด 

การเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning บนเว็บไซต์  

http://www.opdcacademy.com อีกท้ังได้พัฒนาระบบ 

Learning Management System (LMS) เมื่อปี พ.ศ. 2551 

ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด พร้อมทั้งจัดส่ง

ใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียนโดยตรงเมื่อส�าเร็จการศึกษา

รวม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 9 แผ่นดินของการปฏิรูป

ระบบราชการ  หลักสูตร mini MPM  หลักสูตร mini MBA  

และ หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

   นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ยังมี

หลักสูตรพิเศษอีก 9 รายวิชา ได้แก่ หลักสูตรธรรมาภิบาล 

(Good Governance) รวม 10 หลัก ชุดวิชาเครื่องมือในการ

บริหารงานสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization : HPO) การจัดการความรู้ (Knowledge  

Management : KM) การวัดผลแบบสมดุลและตัวช้ีวัดที่

ส�าคัญ (Balanced Scorecard : BSC & Key Performance 

Indicators : KPIs) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 

Management)  การก�าหนดตวัชีว้ดัระดบับคุคล (Individual 

Scorecard) การตลาดส�าหรับภาครัฐ (Marketing in 

Public Sector) การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย 

(Governing by Network) และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือเปิด 

โอกาสให้ผู ้ เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ 

ราชการส�าหรับข้าราชการและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์จากส�านักงาน 

ก.พ.ร. โดยสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรดังกล่าวได้ด้วย

ตนเอง

   นอกจากนี้  ใน เว็บ ไซต ์  h t tp : / / 

www.opdcacademy.com ยังได้รวบรวมองค์ความรู้ที่ 

น่าสนใจ ข่าวสารที่มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ เช่น 

กระแสข่าวความเคลื่อนไหวจากท่ัวโลก ข่าวและวีดิทัศน์ที่ 

น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ได้มกีารจดัท�า Web link ในการเข้าถงึ

แหล่งข้อมูลที่ทันสมัย ซ่ึงประกอบด้วยองค์ความรู้ที่น�ามา 

สรุปสาระประเด็นส�าคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์การและตัวผู้เข้าเรียนไปพร้อม ๆ กัน
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   โครงการส ่งเสริมการเรียนรู ้ผ ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์น้ี เป็นบริการหนึ่งซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. จัดให้

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกท้ังผู้ส�าเร็จการศึกษายังสามารถน�า 

ใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร mini MPM และ mini MBA 

ไปประกอบการรับเงื่อนไขพิเศษในการศึกษาต่อยอดในระดับ

ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต รับผู้ส�าเร็จหลักสูตร mini MBA และ mini MPM  

ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

รบัเฉพาะผูส้�าเร็จหลกัสตูร mini MBA นอกจากนีย้งัมหีน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นเครอืข่าย

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรูท้างวชิาการ เช่น กองทพับก กรมส่งเสรมิ

การค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ธนาคารออมสิน และองค์การตลาด เป็นต้น

   ในด้านโครงการความร่วมมอืทางวชิาการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น การรถไฟแห่ง

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเป็นล�าดับแรก เมื่อวันท่ี  

9 มีนาคม 2554 ต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร 

โดยมีการลงนามในการตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 23 มกราคม 

2556 และ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตามล�าดับ และ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  

โดยได้จดัพธิลีงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการพัฒนา

บคุลากรของสถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ (องค์การมหาชน) 

กับส�านักงาน ก.พ.ร. ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน

สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Learning) ณ สถาบนัเทคโนโลยปีอ้งกัน

ประเทศ อาคารส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ.นนทบุรี 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ภาพที่ 2-16)

ภาพที ่2-16   พิธลีงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ (องค์การมหาชน) กบัสำานักงาน ก.พ.ร.
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ประสบการณ์ และความส�าเร็จในการสร้างและพัฒนา 

ระบบบริหารจัดการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการบริหาร

จัดการที่เป็นระบบ สามารถพัฒนาและสร้างความม่ันคง

ทางการเงนิ ควบคูก่บัความก้าวหน้าทางสงัคมและสิง่แวดล้อม  

น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจ�านวน 190 คน 

(ภาพที่ 2-17)

   โครงการส ่งเสริมการเรียนรู ้ผ ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประจ�า

ทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้จัดการบรรยาย 

ในหัวข้อ “ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ” ขึ้น 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิ

แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ภาพที่ 2-17  กิจกรรมแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ “ความเป็นมืออาชีพ

ในการบริหารจัดการ”

   ทั้ งนี้  มีผู ้ลงทะเบียนเรียนต้ังแต ่เร่ิม 

เปิดหลักสูตรจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นจ�านวน 

37,724 คน โดยเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้เรียนระหว่างวันที่  

1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 จ�านวน 835 ราย   

จ�าแนกเป็น ผู้เรียนจากส่วนราชการ จ�านวน 457 ราย ซ่ึงเป็น

ส่วนราชการ
เอกชน
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน

ส่วนราชการ 457 ราย = 55%
เอกชน 295 ราย = 35%

องค์การมหาชน 12 ราย = 1%รัฐวิสาหกิจ 71 ราย  = 9%

ภาพที่ 2-18  จำานวนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้เรียน  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2556 - 1 ตุลาคม 2557

จ�านวนทีม่ากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคอื ผูเ้รยีนจาก 

ภาคเอกชน จ�านวน 295 ราย (ร้อยละ 35) รัฐวิสาหกิจ  

จ�านวน 71 ราย (ร้อยละ 9) และ องค์การมหาชน จ�านวน  

12 ราย (ร้อยละ 1) ตามล�าดับ (ภาพที่ 2-18)
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   ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาในรายวิชาย่อย 

ต้ังแต่เริ่มเปิดสอนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 มีจ�านวน 

86,024 ราย โดยเป็นผู ้ ท่ีส�าเร็จการศึกษาระหว่างวันที่  

1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 จ�านวน 599 ราย  

จ�าแนกเป็นหลักสูตรท่ีมีใบประกาศนียบัตร 182 ราย และ

หลักสูตรพิเศษอื่น ๆ 417 ราย (ตารางที่ 2-36)

 ตารางที่ 2-36  จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาในรายวิชาย่อย  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

หลักสูตร จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา (ราย)

หลักสูตรท่ีมีใบประกาศนียบัตร

9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ 37

mini MPM 68

mini MBA 54

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 23

หลักสูตรพิเศษอ่ืน ๆ

เครื่องมือในการบริหารงานสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 94

การจัดการความรู้ 61

การวัดผลแบบสมดุลและตัวชี้วัดที่ส�าคัญ 54

การบริหารการเปล่ียนแปลง 52

การก�าหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล 52

การตลาดส�าหรับภาครัฐ 37

การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย 34

ความรับผิดชอบต่อสังคม 33

รวม 599

  3) การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

   ตามที่มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม 

เมือ่วันที ่28 มถินุายน 2548 เห็นชอบให้น�าการพฒันาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเคร่ืองมือผลักดันให ้

การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ ส�านักงาน ก.พ.ร.  

จึงได้ด�าเนินการส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาได้ก�าหนดให ้

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

(Fundamental Level) เป็นตัวชี้วัดบังคับตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด และเป็น 

ตวัช้ีวดัเลอืกของสถาบันอดุมศกึษา และก�าหนดให้ส่วนราชการ

น�าไปใช้ในการพฒันาองค์การปีละ 2 หมวด ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 พร้อมท้ังได้วางระบบและกลไก 

การบรหิารรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข้ึน เพือ่มุง่เน้น

ให้ส่วนราชการจดัท�าแผนพฒันาองค์การ และการน�าแผนไปสู่

การปฏิบัติ  รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คณุภาพ
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มกีารพฒันาและมคีวามก้าวหน้า  อนัน�าไปสูก่ารบรรลผุลลัพธ์ 

ขององค์กร คือ ประชาชนได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพและ 

มีคุณภาพ ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงจัดให้มีการตรวจติดตาม

ประเมนิผลเพือ่รบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบั

พื้นฐานให้แก่ส่วนราชการ อันเป็นก้าวส�าคัญก่อนน�าไปสู่ 

การสมคัรขอรบัรางวัลคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐัต่อไป 

(ภาพที่ 2-19)

การบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทุกส่วนราชการได้ด�าเนินการตาม

เกณฑ์ดังกล่าวจนครบทุกหมวดแล้ว และเพื่อให้มั่นใจว่า 

ส่วนราชการสามารถพัฒนาองค์กรได้ตามเกณฑ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ “ระดับพ้ืนฐาน” ซ่ึงหมายถึง 

การด�าเนินงานขององค์กรมีแนวทางและระบบที่ชัดเจน 

มกีารน�าไปปฏบิตัจิรงิ เร่ิมเกดิผล มกีารปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง 

ภาพที่ 2-19  การส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

   ทั้ งนี้  การด�า เนินการยกระดับการ 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สรุปผลภาพรวมได้

ดังนี้

   3.1) การตรวจรับรองคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดให้มี

การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

ให้กับส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 

ทุก 3 ปี โดยส่วนราชการที่ผ่านการรับรองฯ ต้องมีผลคะแนน

ในแต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ทัง้น้ี จากการด�าเนนิการ

ตรวจรับรองในรอบที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557  

ซึ่งมีส่วนราชการได้รับการตรวจรับรองฯ จ�านวน 216 แห่ง  

(140 กรม 76 จังหวัด) และผ่านการรับรองฯ แล้ว 206 แห่ง 

(133 กรม 73 จงัหวดั)  โดยผลการตรวจรบัรองฯ พบว่า ส่วนใหญ่

ส่วนราชการต่าง ๆ มีการก�าหนดทิศทางรวมทั้งเป้าหมายของ

องค์การ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีการให้

ความส�าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี การก�าหนด

มาตรการให้บริการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน

การด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองค์การ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน   
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บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังเป็นการยกระดับการพัฒนา

องค์การให้สูงขึ้น ก่อนน�าเกณฑ์ฯ ไปเผยแพร่ให้ส่วนราชการ

น�าไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดบัและพฒันาองค์การต่อไป 

   3.2) รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครัฐ

    ในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกที่

ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้มอบรางวลัคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

รายหมวด ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 ประเภทรางวัล ได้แก่ หมวด 1 รางวัล

ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม หมวด 2 

รางวลัด้านการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสู่

การปฏิบัติ หมวด 3 รางวัลด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการ

ด�าเนนิงานขององค์การและการจดัการความรู้ หมวด 5 รางวลั

ด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคล หมวด 6 รางวลัด้านกระบวนการ

คุณภาพและนวัตกรรม ท้ังนี้ มีส่วนราชการที่ได้รับรางวัล

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ในปี พ.ศ. 2555 - 

พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 37 รางวัล จาก 20 หน่วยงาน โดยมี

รายละเอียดสถิติเปรียบเทียบผลสมัครรับรางวัลฯ และ 

ผลรางวัลฯ จ�าแนกตามประเภทหน่วยงาน ดังตารางที่ 2-37  

และมรีายชือ่ส่วนราชการทีไ่ด้รบัรางวลัฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 -

พ.ศ. 2557 ดังตารางที่ 2-38

   โดยโอกาสในการปรับปรุงองค์การของ

ส่วนราชการส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของการก�าหนดตวัชีว้ดัทีส่�าคญั

และระบบการติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนผลการด�าเนินงาน

และน�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการตัดสนิใจ การน�าผลการวดั

ความพึงพอใจและไม ่พึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มไปปรับปรุงผลการด�าเนินงานของ 

ส่วนราชการต่อไป การพฒันาระบบการตดิตาม เฝ้าระวงั และ

เตือนภัย (Warning System) ที่จะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้น และการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการด�าเนินการดีขึ้นและ 

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อผดิพลาด  การท�างานซ�า้ และความสญูเสยี

จากผลการด�าเนนิการ  รวมทัง้การให้ความส�าคญัต่อการบรหิาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเร่งให ้

ความส�าคัญ

   ส�าหรับแนวทางการด�าเนินการต่อไป คือ 

ก�าหนดให้มีการตรวจรบัรองคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั

ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) รอบที่ 2 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 ทัง้น้ี คณะอนุกรรมการพฒันา

ระบบราชการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐมีมติให้ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ

ตารางที่ 2-37  สถิติเปรียบเทียบผลการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และผลรางวัลฯ  

 ประจำาปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 จำาแนกตามประเภทหน่วยงาน

ประเภท
หน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557

สมัคร ได้รับรางวัล สมัคร ได้รับรางวัล สมัคร ได้รับรางวัล

หน่วยงาน หมวด หน่วยงาน หมวด หน่วยงาน หมวด หน่วยงาน หมวด หน่วยงาน หมวด หน่วยงาน หมวด

กระทรวง 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 0 0

กรม 15 25 7 7 24 34 8 10 28 48 10 12

จังหวัด 9 14 1 1 9 9 3 3 7 9 1 1

สถาบันอุดมศึกษา 4 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

หน่วยงานอื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

รวม 29 47 9 9 35 46 12 15 37 62 11 13
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การท�างาน ซึ่งยืนยันได้จากผลงานทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ

  กรมควบคุมโรค : ผู้บริหารทุกระดับของกรม

ควบคมุโรค เป็น “ผูน้�าทีม่คีวามมุง่มัน่ (Assertive Leaders)” 

พัฒนาองค์การให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนด ผ่าน “กลยุทธ์ 

3ส 5I พิชิตโรค” และกลไกส�าคัญในการบริหารงาน ได้แก่ 

“ระบบบรหิารจดัการเชงิยทุธศาสตร์ (ESM)” “ความสามารถ

ในการพยากรณ์โรค” และ “ทีม SRRT เครือข่ายดี งานส�าเร็จ 

โรคลดลง” พร้อมทัง้มกีระบวนการและกิจกรรมในการปลกูฝัง

ค่านิยม I SMART อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนให้ความส�าคัญ 

ผลักดัน กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรทุกระดับ

เกดิการเรยีนรู ้และใช้ความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ศกัยภาพ

ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพื่อเกิดการพัฒนางานท่ีมี

ประโยชน์ ในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชน

อย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างภาพลักษณ์ความเช่ือมั่นใน 

ตารางที่ 2-38  หน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

โดยมีรายละเอียดผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

หมวด 1 รางวัลด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายในการกำาหนดทิศทางผู้บริหาร ประจำาปี พ.ศ. 2557

• กระทรวงพลังงาน

• กรมบัญชีกลาง

หมวด 1 ด้านการนำาองค์การ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

รายหมวด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 5 ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

หมวด 6 ด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม

หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผล
การดำาเนินงานขององค์การ
และการจัดการความรู้

• กรมสรรพากร

• จังหวัดสมุทรสงคราม

• กรมการพัฒนาชุมชน
• กรมสุขภาพจิต

- -

• กรมปศุสัตว์
• กรมสรรพสามิต
• กรมธนารักษ์

• กรมบัญชีกลาง

• กรมสรรพากร

• กรมธนารักษ์

• กรมปศุสัตว์
• จังหวัดนครพนม
• จังหวัดสุพรรณบุรี

• กระทรวงพลังงาน
• กรมสุขภาพจิต
• กรมสรรพสามิต
• กรมชลประทาน

• สำานักงาน ก.พ.ร.
• กรมควบคุมโรค

• กรมควบคุมโรค
• กรมธนารักษ์
• กรมปศุสัตว์
• จังหวัดตาก
• กรมชลประทาน
• กรมปศุสัตว์
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• กรมสรรพสามิต
• สำานักงานส่งเสริมและ
 พัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการแห่งชาติ

• กรมศุลกากร
• จังหวัดอุบลราชธานี

• กระทรวงพลังงาน
• กรมสรรพสามิต
• กรมศุลกากร
• กองบัญชาการ
 กรมการพัฒนาชุมชน

-
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  สำานักงาน ก.พ.ร. : ผูน้�ามีทศิทางในการมุง่เน้น

การพัฒนาระบบราชการที่ชัดเจน มีแผนการด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง การท�างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเกดิผลลัพธ์ที่ท�าให้

ระบบราชการมีการพัฒนาดีขึ้น เช่น หน่วยงานภาครัฐมี 

การยกระดับและพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัอย่าง

ต่อเนื่อง ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ 

ของประเทศไทย อยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศแรกจากจ�านวน  

189 ประเทศ ส่วนราชการได้รบัรางวัลในระดับสากล (United 

Nations Plublic Service Awards) อย่างต่อเนื่องทุกปี  

ผู ้น�ามีการส่ือสารทิศทางการท�างานและผลการท�างานท่ี 

คาดหวังสู ่บุคลากรและผู ้รับบริการ และสร้างแนวทาง 

การท�างานที่สอดคล้องโดยก�าหนดปฏิทินการท�างานที่ส�าคัญ

ในระดับองค์การและเชื่อมโยงไปสู่การติดตามเพ่ือปรับปรุง

อย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อ

สังคมทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 

หลักการแนวคิดอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

  กรมควบคุมโรค : จากวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร

ชัน้น�าระดบันานาชาต ิทีส่งัคมเชือ่ถอืและไว้วางใจเพือ่ปกป้อง

ประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ภายในปี 2563” สู่การถ่ายทอดออกมาเป็นแผนและ

เป้าหมายระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น ได้อย่าง 

สอดประสานเชื่อมโยงกัน ขยายผลบูรณาการสู่พื้นที่ สื่อสาร 

การท�างานโดยเน้นการมส่ีวนร่วม ควบคู่กบัการพัฒนาบุคลากร 

หมวด 2 รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

การใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมี 

เครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมถึงการทบทวนผลสัมฤทธิ์ และ 

การบรหิารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ จนเกดิเป็นผลลพัธ์อย่างเป็น

รูปธรรม

  กรมธนารักษ์ : ความส�าเร็จท่ีส�าคัญในการ

วางแผนยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์เป็นผลจากการร่วมคิด

ร่วมวิเคราะห์ยุทธศาสตร์โดยใช้ปัจจัยภายนอก-ภายในมา

วิเคราะห์ อย่างชัดเจนและสอดคล้องกันท่ัวทั้งองค์การ  

ส่งผลให้สามารถวางยุทธศาสตร์ที่ไปตอบสนองความท้าทาย

ของกรมธนารักษ์ เกิดโครงการท่ีส�าคัญต่าง ๆ เช่น การลด

ความเหลื่อมล�้า โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ราชพัสดุ แก้ไข

ปัญหาผู้สูงอายุผ่านโครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น  

รวมทั้งการใช้ข้อมูลวิเคราะห์และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์  และการน�าข ้อมูลจาก 

การวิเคราะห์มาปรับแผนให้มีความเหมาะสม มีระบบ 

การถ่ายทอดตัวช้ีวัดถึงระดับบุคคล โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัด

ในพืน้ท่ีท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัเป้าหมายองค์การได้อย่างชดัเจน 

การเก็บภาษี
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ท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันอุดมศึกษา

จังหวัด

องค์การมหาชน

ส่วนราชการ
(20/145)

(37)

(76)

(67)

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ประเมินโดย
สมศ./สกอ.

เป้าหมาย
ระดับปานกลาง

แผนยุทธศาสตร์

แยกบทบาทชัดเจน
ระหว่างส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ทิศทางของรัฐวิสาหกิจ

Modern OPCD (Back Office เช่น IT HR) สารบรรณ พัสดุ การเงิน ฯลฯ

PR (การสื่อสารสร้างความเข้าใจ) วิเทศสัมพันธ์ เครือข่ายระหว่างประเทศ

Service
ธุรกิจ

Service
ประชาชน

หลักการและแนวคิด
พื้นที่ควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน

ความร่วมมือ
จากภาคี

มีแผน&ผลงาน
ควบคุมโรค
ที่มีปัญหา

ระบบงาน
ระบาดวิทยา

การระดม
ทรัพยากรมา
ดำาเนินการ

คุณลักษณะที่สะท้อน
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

ตำาบลควบคุมโรค
เข้มแข็ง

ลดโรคและ
ภัยสุขภาพ

อำาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง

จังหวัดควบคุมโรค
เข้มแข็ง

ประเทศควบคุมโรค
เข้มแข็ง

บทบาทกรมควบคุมโรค
ประสาน สนับสนุน กระตุ้น ชี้ปัญหา

สร้างแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาชนได้รับการปกป้องจาก
โรคและภัยสุขภาพ
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ตามยทุธศาสตร์ โดยสร้างเป็น Product Champion เชื่อมโยง 

มิติพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์ และสามารถ 

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการบริหารเขตเศรษฐกิจ 

ด้านปศสุตัว์ (Zoning) และการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 

Farmer และมกีระบวนการจดัท�ากลยทุธ์ชดัเจน มแีผนแม่บท

ระยะ 10 ปี เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มีการระดม 

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารราชการ

แบบมส่ีวนร่วม  ท้ังเจ้าหน้าท่ีภายในและผูเ้ก่ียวข้อง พร้อมปรบั

กลยุทธ์ตามสถานการณ์ได้รวดเร็ว

  จังหวัดตาก : ความส�าเร็จสู่ความเป็นเมือง 

น่าอยู ่ ประตูการค้าชายแดน อันเกิดจากการหล่อหลอม

วัฒนธรรมให้คนจังหวัดตากมีการท�างานอย่างมีส่วนร่วม 

ทุกภาคส่วน การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู ้เก่ียวข้อง 

ทกุระดบั ตลอดทัง้กระบวนการทีส่�าคญัของการจดัท�า ตดิตาม

และปรบัปรงุแผนฯ อย่างต่อเนือ่ง ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ 

โดยก�าหนดตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น ระยะ 

ปานกลาง และระยะยาว อย่างชัดเจนสมดังยุทธศาสตร์  

“3 คนื” ของผูบ้รหิารจงัหวดัตาก คอื “คนืธรรมชาต ิ: อนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม  

คืนวัฒนธรรม : ฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

ดั้งเดิม คืนคนตาก : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์  

คืนความสงบ สันติสุขให้แผ่นดิน”

กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดตาก

CSR

กา
รบ

ริห
าร

คว
าม

เส
ี่ยง

ธรรมาภิบาล

ตามวิสัยทัศน์

เรียนรู้ ปรับปรุง
บูรณาการ

- ความ

ต้องการ

และความ

คาดหวัง/

ผลการ

ดำาเนินงาน

กา
รค

วบ
คุม

ภา
ยใ

น

ผลผลิตและ
ผลลัพธ์

ติดตาม
ประเมินผล

พยากรณ์
จำาลอง

สถานการณ์
(ภาวะปกติ/

วิกฤติ)

- นโยบายรัฐบาล
- กฎระเบียบ
- แผนพัฒนา
- ยุทธศาสตร์
 กระทรวง/ 
 กลุ่มธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลง
 เชิงพหุภาคี

จัดการทรัพยากรและกระบวนการสนับสนุน
- โครงสร้าง  - บุคลากร  - ระบบสารสนเทศ

วางแผนงบประมาณ

จัดทำาแผนยุทธศาสตร์

จัดทำาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แบบบูรณาการ

จัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี

ประเมินสภาพแวดล้อม

วิเคราะห์ข้อกำาหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม/เครือข่าย

จัดทำา
คำา

รับรอง

จัดกลไก
เสริมแรง

ระดับบุคคล/
เสริมสร้าง
ค่านิยม

วิเคราะห์
เปรียบเทียบ
และพยากรณ์

จัดการ
ฐานข้อมลูและ
องค์ความรู้

จัดการ
ฐานข้อมลูและ
องค์ความรู้

บริหารเหตุวิกฤติ/ภาวะฉุกเฉิน

ปฏิบัติภารกิจตามภารกิจ/งานบริการประชาชน

ปฏิบัติภารกิจตามแผนพัฒนาองค์กร/แผนปฏิบัติราชการ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อนำาไปวางแผนยุทธศาสตร์

และมีระบบการติดตามผลการด�าเนินการเป็น Real Time 

และการใช้กลไกผู ้ตรวจระดับกรมในการติดตามผลการ 

ปฏิบัติงาน ท�าให้สามารถบริหารจัดการโดยข้อมูลจริง 

ในการจัดท�าแผน และปรับแผนให้ดีขึ้น 

  กรมปศุสัตว์ : มีการน�าวิสัยทัศน์มุ่งสู่ Food 

Safety มาท�าเป็นแผนยุทธศาสตร์รายสินค้าของประเภทสัตว์ 

Commodity โดยจัดล�าดับความส�าคัญแต่ละประเภทสัตว์ 

วิเคราะห์เทียบเคียงกับข้อมูลสถานการณ์ของตลาดโลก เพื่อ

น�ามาก�าหนดกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม มีการวางแนวทาง

การบริหารงานโดยให้ผู้บริหารหรือรองอธิบดีดูแลรายด้าน 

ยุทธศาสตร์รายสินค้า

จัดทำาข้อกำาหนด/
ออกแบบ

กระบวนการ/
มาตรฐาน

ผล
กร
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การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ไปใช้ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ  

ของกรมปศุสัตว์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

  กรมพฒันาธรุกจิการค้า : การพัฒนานวตักรรม 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้รับ

บริการแต่ละกลุ่ม เช่น การพัฒนา Application การพัฒนา 

Single Point จดทะเบียนธุรกิจ ณ จุดเดียวร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้  มกีารรบัฟังความคดิเหน็จากทกุภาคส่วน 

เพื่อน�าข้อสรุปมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ 

ท่ีสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง และ 

การสร้างการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงการท�างานในลักษณะของ 

การท�างานเป ็นทีม การจัดท�าฐานข ้อมูลที่ส�าคัญและ 

เกดิประโยชน์ต่อการให้บรกิารผู้รบับรกิารและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 

  กรมชลประทาน : การให้ความส�าคัญกับ 

ผูร้บับริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีและจดัท�าฐานข้อมลูเพือ่น�า

ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ โดยสามารถน�าข้อมลู

ไปใช้ในการบริหารกระบวนการจัดสรรน�า้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

น�ามิติผู้รับบริการและผู้ได้ประโยชน์จากการใช้น�้ามาบริหาร

จัดการร่วมกันผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลการใช้น�้าของผู้รับบริการ เพื่อน�ามา

ก�าหนดสัดส่วนการใช้น�้าแต่ละกลุ่ม และน�ามาท�าแผนการให้

บรกิารน�า้ท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุม่ อกีทัง้มีการรบัฟังความคดิเหน็

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาบริหารเครือข่ายใน

ระดับพื้นที่ และวางยุทธศาสตร์รองรับความต้องการของ 

ผู้รับบริการในอนาคต ส่งผลสู่การสร้างความพอใจและได้รับ 

ความยอมรับจากทุกฝ่าย ลดความขัดแย้ง ตลอดจนได้รับ

รางวัล United Nations Public Service Awards

  กรมปศุสัตว์ : มีการศึกษาจากพฤติกรรมของ

ผูรั้บบริการ มกีารก�าหนดตัวชีว้ดัทัง้ทางตรงและทางอ้อม และ

น�าข้อมลูมาจ�าแนกลกัษณะการให้บรกิารเพือ่สร้างความสมัพนัธ์

ได้เป็นอย่างดี มีการหาความต้องการความคาดหวังผ่าน 

เครอืข่ายในพ้ืนที ่เพือ่เป็นข้อมลูปรับปรุงคุณภาพการให้บรกิาร 

และการสร้างความสมัพันธ์อย่างต่อเนือ่ง มกีารท�างานร่วมกบั

เครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ และวางแผนยุทธศาสตร ์

ในระดบัประเทศร่วมกนั และการน�าความต้องการ ความคาดหวงั 

หมวด 3 รางวัลด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการจัดการช่องทางและข้อมูลการรับฟังและ
เรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดการปรับปรุงการให้บริการแบบองค์รวม

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต

ขยายพื้นที่ชลประทานเป็น 60 ล้านไร่
พื้นที่ชลประทานเท่าปัจจุบัน เพิ่มเฉพาะความจ้องการนำ้าอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
กรณีที่ 2+ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้า 10%

1

3
2
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  กรมสรรพสามิต : มีระบบ VOC หลากหลาย

ช่องทางทัง้เชงิรุกและเชงิรบั และน�าผลไปพฒันาบรกิารให้เกดิ 

ผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การลดความซ�้าซ้อนของการเสีย

ภาษีที่เกิดจากการซื้อขายยาเส้นของเกษตรกร เป็นต้น 

มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น ให้บริการทุกที่

ทุกเวลาผ่าน Counter Service Commercial Bank Post 

Office Internet เป็นต้น ซึ่งมีผลงานได้รับรางวัลระดับ

ประเทศ เช่น การพัฒนาการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

(Smart Office) เป็นต้น และน�าไปสูก่ารปรบัปรงุกระบวนงาน

ในทุกพื้นที่

  สำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพกิารแห่งชาต ิ: มกีารสร้างการเรยีนรูแ้ละความเข้าใจของ 

เจ้าหน้าท่ีอย่างลึกซ้ึงในความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งเป็น

ผู้พิการและเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม มีการจัดเก็บข้อมูล 

ผูพ้กิารอย่างรอบด้านและน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ

ให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้พิการ เช่น การพัฒนา

แผนนโยบาย การพัฒนาเครื่องมือสื่อสารทางการได้ยิน  

ตลาดอาชีพออนไลน์ส�าหรับคนพิการ และการพัฒนา THAI 

Accessible Place Application เพื่อให้ข้อมูลช่วยเหลือ 

ผู้พิการ เป็นต้น มีกระบวนการที่เกิดจากความเข้าใจและ 

การเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริงส่งผล 

ให้เกดิการสร้างความสมัพนัธ์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและการพฒันา

เครือข่ายทั่วประเทศ และน�ามาสนับสนุนความรู้ให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น มีหลักสูตร

อบรมท้องถ่ินในการดูแลช่วยเหลือกลุ ่มเครือข่าย และม ี

สายตรวจศนูย์ปฏบิตักิารให้บรกิารทีไ่ม่เป็นธรรม เป็นต้น ท�าให้

เกิดการพัฒนากระบวนการท�างานและการดูแลผู ้พิการ 

อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีเธอ มีฉัน
ร่วมกัน

นึกถึงกันเสมอ

ประสานสัมพันธ์

ยึดถือบริการ

ส่งต่อคู่มือ
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กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการ

ฐานข้อมูล KM อย่างเป็นระบบ สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูล 

และช่วยในการท�างานได้ดีมาก จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนราชการที่

แสดงให้เหน็ว่า แม้จะมจี�านวนบุคลากรน้อย แต่กส็ามารถสร้าง

ให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานที่เพิ่มขึ้นได้

  กรมสรรพากร : มุ่งม่ันพัฒนาระบบงานให้

บริการผู้เสียภาษีซึ่งเป็นลูกค้าคนส�าคัญภายใต้การบริหาร

จัดการข้อมูลและสารสนเทศที่ดีเยี่ยมอย่างเป็นระบบ โดยมี

การจัดท�าฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน เชื่อมโยงกับข้อมูล

ภายนอก สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร ์

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล 

ในองค์กร ท�าให้ข้อมูลการจัดท�าภาษีมีความทันสมัย บริการ

ด้วยระบบ Online Real Time รวมท้ังการบรหิารจัดการรกัษา

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27000 

พร้อมท้ังพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้อย่างต่อเนื่อง 

เกดิเป็น Network KM แบบ 3 มติิ  ครอบคลมุทัง้กลุ่มบุคลากร

ในองค์การ ผู้รับริการ/ผู้เสียภาษี และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และอีกสิง่หนึง่ทีโ่ดดเด่นไม่แพ้กนั คือ การพฒันา Competency 

ด้าน IT ให้กบับคุลากร และการสร้างความสามารถน�าความรู้

ไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับการปรับปรุง

หมวด 4 รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

หมวด 6 รางวัลด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

วงจรนวัตกรรมของ กรมบัญชีกลาง

  กรมบัญชีกลาง : มีการก�าหนดกระบวนการ 

ท่ีชัดเจน โดยการวิเคราะห์ Value Chain เพื่อก�าหนด

กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน โดย 

ได้แบ่งกระบวนการสร้างคุณค่าเป็น 2 ประเภทตามพันธกิจ

ขององค์การ ได้แก่ Regulator และ Service Provider และ 

มีความสามารถในการวางระบบและออกแบบกระบวนการ 

ทัง้กระบวนการหลกัและกระบวนงานใหม่ (ทีเ่กดิจากนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล) ให้เกดิความคล่องตวั (Agility) ให้สามารถ

ปฏิบติังานได้มปีระสทิธภิาพและทนัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

สามารถบริหารกระบวนการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะวกิฤต 

รวมทัง้มกีารใช้ข้อมลูผลการด�าเนนิงานและข้อมลูต่าง ๆ และ

พฒันาทมีงาน ในการปรบัปรงุการปฏบัิติงานอย่างมปีระสทิธิภาพ

วงจรนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง
(Innovation Cycle)

Implement
(Full Scale)

Normal Process

ทดลองปฏิบัติ
(นำาร่อง)

ปฏิบัติจริง

New Ideas

Pilot Project

Stimulus R & D DeploymentDemonstration

Create Atmosphere

FeedBack
FeedBack

คัดเลือกนวัตกรรม
เพื่อนำามาส่งเสริมสู่การปฏิบัติ

ผ่านการประกวดรางวัล
นวัตกรรมในระดับกรม/

กระทรวง/ประเทศ/นานาชาติ
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ระดบักระทรวงไปสูตั่วช้ีวดัระดับกรม เพ่ือให้เกดิความเชือ่มโยง

การท�างานระหว่างกระทรวงและกรม โดยกระทรวงพิจารณา

ความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น�้าหนัก ค่าเป้าหมาย และ 

เกณฑ์การให้คะแนน กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ทั้งนี้ 

ต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ

ประเมนิผลส่วนราชการระดบักระทรวง ดงัน้ัน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ จ�านวน 48 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวง 18 

กระทรวง และส่วนราชการอื่น ๆ 30 หน่วยงาน ได้แก่  

ส่วนราชการในสงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีส่วนราชการในสงักัด

กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  

และส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  

หรือทบวง

   4.2) จังหวัด 

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับระบบ 

การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยได้น�า

ระบบการประเมนิผลภาคราชการแบบบรูณาการมาด�าเนินการ 

และก�าหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดเพ่ือใช้ในการบ่งชี้ 

ระดบัการพฒันาและการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของแต่ละพื้นที่ให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ  

3 ด้านหลัก ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(Growth & Competiveness) การสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)  

และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม (Green Growth) ท่ีสะท้อนความส�าเร็จตาม

ยุทธศาสตร์ส�าคัญของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด และก�าหนด

จ�านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ไม่เกิน  

2 ตัวชี้วัด และ ไม่เกิน 3 ตัวช้ีวัด ตามล�าดับ และต้อง 

สามารถวัดผลได้ในปีงบประมาณ หากตัวช้ีวัดใดไม่สามารถ

วัดผลได้ภายในปีงบประมาณ จะก�าหนดให้เป็นตัวชี้ วัด  

Monitor เช่นเดียวกับส่วนราชการ นอกจากนี้มีการปรับลด

จ�านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อให้

สอดรับและมีความครอบคลุมการปฏิบัติราชการของจังหวัด 

มากยิ่งขึ้น

  4) การพัฒนาระบบการประเมินผลตาม 

คำารับรองการปฏิบัติราชการ

   นบัเป็นเวลากว่า 10 ปี ทีส่�านกังาน ก.พ.ร. 

ได ้ด�าเนินการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และได้มีการปรับรูปแบบ 

การด�าเนินการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการมาอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้เริ่มมี 

การพัฒนาตัวชี้วัดให้สะท้อนการวัดผลเรื่องประสิทธิภาพ  

โดยก�าหนดตวัชีว้ดัเชงิผลลพัธ์ (outcome)  และมีการก�าหนด

ตัวชี้วัดที่สะท้อนกับภารกิจของส่วนราชการและท้าทาย 

มากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ปรับ 

กรอบการประเมนิผลจาก 4 มติ ิเป็น 2 มติ ิได้แก่ มติภิายนอก 

และมิติภายใน ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการ 

แบบบรูณาการ (Government Evaluation System หรอื GES) 

เป็นการบรูณาการระบบการตดิตามและประเมนิผลภาครฐัให้

มคีวามเป็นเอกภาพและลดความซ�า้ซ้อนในการปฏบิตัริาชการ

   ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ได้มีการปรับรูปแบบการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา สรุปสาระ

ส�าคัญได้ ดังนี้

   4.1) ส่วนราชการ

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับระบบ 

การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

จากเดมิทีจ่ดัท�าค�ารบัรองฯ เป็นรายส่วนราชการ เป็นการจดัท�า

ค�ารบัรองฯ รายกระทรวง เพ่ือให้ปลดักระทรวงสามารถบรหิาร

จัดการภารกิจภายในกระทรวงได้เอง โดยให้กระทรวงเป็น 

เจ้าภาพในการจดัท�าค�ารับรองฯ และการประเมนิผลการปฏบิติั

ราชการกับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ตามกรอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักการท่ี ก.พ.ร. 

ก�าหนด  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้มีการก�าหนด 

ตัวชี้วัดของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

และแผนยุทธศาสตร ์กระทรวงและสามารถวัดผลได ้

ในปีงบประมาณ หากตัวชีว้ดัใดไม่สามารถวดัผลได้ จะก�าหนด

เป็นตวัชีว้ดั Monitor  และยงัคงหลกัการการถ่ายทอดตวัชีว้ดั
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   4.3) สถาบันอุดมศึกษา

    ส�านกังาน ก.พ.ร.  ได้บรูณาการระบบ

การประเมินผลของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อลดภาระและความ 

ซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ 

ผลการประเมนิจาก CHE QA Online ของ สกอ. ทีม่กีารบรูณาการ

ตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการเข้ากับตัวบ่งชี้ในการ

ประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ได้แก่  1) ปรชัญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค์และแผนการด�าเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 

3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการ

วิชาการแก่สังคม 6) การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7) การบริหารและการจัดการ  8) การเงินและงบประมาณ  

และ 9) ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ซึง่เป็นการประเมนิ

ทีค่รบถ้วนทัง้ตัวบ่งชีข้อง สกอ. และตวับ่งช้ีของ สมศ. ประกอบกบั

การใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด ซึ่งมี 

การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน 

ดังน้ัน จึงไม่ต้องมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด  

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน�้าหนักของตัวช้ีวัด 

ซึ่ง สกอ. จะเป็นผู้ประเมินผลการด�าเนินงานและส่งคะแนน 

ผลการประเมินให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

  5) การพัฒนาเสริมสร้างขีดสมรรถนะผู้นำา

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

   5.1) ก า ร พั ฒ น า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร

เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

    “นปร.” หรือ นักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มข้าราชการคนรุ่นใหม่ที่ผ่าน 

การพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง

รุ่นใหม่ โดยคณะรฐัมนตรีในการประชมุเมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 

2547 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบใน 

หลกัการให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนนิโครงการพฒันานกับรหิาร

การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข้าสู่ระบบราชการ

และพฒันาให้เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีม่สีมรรถนะครบครนั  

สามารถเป็นนักคิดท่ีมีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker)  

นักพัฒนา/วางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ 

(Operator) ได้อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเร่ิม

และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหาร

ภาครฐั สามารถเป็นผูน้�ายทุธศาสตร์ของรฐับาลไปสูก่ารปฏบิตัิ

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นผู้น�าด้านการบริหาร

นวตักรรม และผลกัดนัให้มกีารพฒันาศกัยภาพของประเทศไทย

ไปสูก่ารแข่งขนัในระดบัเวทโีลก  ทัง้นี ้เพือ่เป้าหมายสงูสดุ คอื 

ประโยชน์สขุของประชาชน และเพือ่ให้เกดิการพฒันาประเทศ

อย่างยั่งยืน 

    ต่อมา คณะรฐัมนตรใีนการประชมุ

เมือ่วันท่ี 8 เมษายน 2551  มมีตอินมุตัใินหลกัการให้ส�านกังาน 

ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการโครงการพัฒนานักบริหาร

การเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ต่อไปให้เกดิความต่อเนือ่ง และบงัเกดิ

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ

ประมาณ 60 คน เริม่ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

    การเรียนรู้เชิงบูรณาการ : เรียนรู้

ด้านวิชาการและการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการ

    โครงการพัฒนานักบริหารการ

เปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ (นปร.) เป็นโครงการท่ีมกีารจดัการเรยีนรู้

เชิงบูรณาการ (Integration Learning) เพื่อให้ผู ้เข้าร่วม

โครงการมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ในปัจจบุนั โดยมรีะยะเวลาในการพฒันาผูเ้ข้าร่วม

โครงการฯ จ�านวน 22 เดือน แบ่งเป็นการเรียนรู้ภาควิชาการ 

จ�านวน 9 เดือน สลับกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการ 

และศึกษาดูงาน จ�านวน 13 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

จะได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยความสามารถจาก

สาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งได้ไปศึกษาดูงานและเรียนรู้ระบบ

บรหิารงานของหน่วยงานบรหิารนโยบายกลางของภาครฐัทีม่ี

ความส�าคัญในการบริหารและพัฒนา โดย นปร. จะได้เรียนรู้

เก่ียวกับกระบวนการในการก�าหนดและบริหารนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารนโยบาย
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    การเรียนรู้ในโครงการพัฒนานกับรหิาร

การเปล่ียนแปลงรุน่ใหม่ เป็นการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการผ่านการฝึก

ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกดิการเรยีนรูแ้บบ

เชือ่มโยงแนวทางการพฒันา ทัง้ในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน  

ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

เพือ่ให้ นปร. มคีวามพร้อมในด้านความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและ

ประสบการณ์  เพือ่ก้าวไปสูก่ารเป็นนกับริหารการเปลีย่นแปลง

รุน่ใหม่  ท่ีเป็นท้ังนักคดิท่ีมวีสิยัทัศน์ นกัวางแผน และนกัปฏิบตัิ

ในหน่วยงานภาครัฐที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์

กลางต่าง ๆ  ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่คีวามส�าคัญในการบรหิารงาน

ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และต่อการพัฒนาประเทศ 

ในภาพรวม ท�าให้ นปร. มคีวามเข้าใจกลไกความเชือ่มโยงของ

การด�าเนินงานของหน่วยงานกลางทางนโยบายทีป่ระกอบกนั

เป็นนโยบายสาธารณะในภาพรวมของประเทศ และท�าให้ 

นปร. ได้รับทราบแนวทางในการเสนอนโยบาย การผลักดัน 

การก�ากบัทศิทางและแนวทางในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐต่าง ๆ นอกจากนี้ นปร. จะได้ไปปฏิบัติราชการด้าน 

การบริหารจัดการกับผู ้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชนอีกด้วย 

ภาพที่ 2-20  การเรียนรู้ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
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ภาพที่ 2-21  การปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง

ภาพที่ 2-22  การปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
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จ�านวน 8 รุน่ รวมท้ังสิน้ 291 คน โดยปัจจบัุน นปร. รุ่นที ่1 -  

รุน่ที ่6 จ�านวน 213 คน ก�าลงัปฏบิตัริาชการอยูใ่นส่วนราชการ

ต่าง ๆ  ท่ีมคีวามส�าคญัเชิงยทุธศาสตร์ (ภาพท่ี 2-24) ส่วน นปร. 

รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 8 อยู่ระหว่างพัฒนาตามหลักสูตรในโครงการฯ

    นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ได้ผลิต

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี  

เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ 

และการบริหารจัดการองค์การ เข้าสู ่ระบบราชการแล้ว  

ภาพที่ 2-23  การปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน

ภาพที่ 2-24  กราฟแสดงการปฏิบัติราชการของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในส่วนราชการต่าง ๆ
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    ครั้งที่ 1 : การประชุมสัมมนา เรื่อง 

“แนวทางการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ชีแ้จง อภปิราย สร้างความรูค้วามเข้าใจ 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของผู้น�า 

การบรหิารการเปลีย่นแปลงและหัวหน้ากลุม่พฒันาระบบบริหาร 

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดท�า 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ได้อย่างบูรณาการ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันพัฒนาระบบ

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

และให้ส่วนราชการมีแผนการปฏิบัติราชการท่ีขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 -  

พ.ศ. 2561)

    ครั้งที่ 2 : การประชุมสัมมนา เรื่อง 

“แนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อความเป็นเลิศ”  

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 

ความรู ้  ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและชี้แจง 

หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 และการจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(Service Level Agreement : SLA) การสร้างความโปร่งใส

ในระบบราชการ รวมท้ังแนวทางการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภาครัฐ 

เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม 

การมส่ีวนร่วม และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

   5.2) การเสริมสร ้างและพัฒนาขีด

สมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ

    สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร บั ง คั บ ใ ช  ้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545  ส่งผลให้มกีารก�าหนดกลุม่พฒันาระบบบรหิารภายใน

ส่วนราชการ เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

ของส่วนราชการ ทัง้ในระดับกระทรวง กรม ซึง่มบีทบาทหน้าที่ 

ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน ติดต่อ และท�างานเป็น 

ระบบเครือข่ายระหว่างส่วนราชการและกับส�านักงาน ก.พ.ร. 

ด้านการพัฒนาระบบราชการ

    ในขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 

ก�าหนดให้ต้องพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ให้บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้โดยการปรบัเปลีย่น

รูปแบบการท�างานให้มลีกัษณะเชงิบรูณาการ เกิดการแสวงหา 

ความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ และเปิดให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นการพัฒนาองค์การให้มี 

ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบการท�างานที่คล่องตัว 

รวดเร็ว บุคลากรท�างานมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบเหมาะสมกบั

สถานการณ์ต่าง ๆ รวมท้ังมีระบบการก�ากับดูแลตนเองที่ดี 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นคุณภาพ คุณธรรม และ

จริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั มจีติส�านกึของความรับผดิชอบ

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ควบคู ่ไปกับ 

การปรบัปรงุรูปแบบและวธีิการท�างาน และในการด�าเนนิงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จึงต้องมีผู้น�าการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบให้การสนับสนุนผลักดัน 

กระตุ้น ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเพื่อ 

การพัฒนาประเทศเข้าสู ่ระบบสากล และประชาชนม ี

ความพึงพอใจในบริการของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง จึงได้ 

มีการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความ

สัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายของการพัฒนาระบบราชการ 

รวม 5 ครั้ง ดังนี้
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันา

ระบบราชการร่วมกัน

   5.3) การพฒันาขีดสมรรถนะและรบัรอง

มาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ

    การพฒันาขดีสมรรถนะและรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพท่ีปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหารของส่วนราชการ และเครือข่ายการพัฒนาระบบ

ราชการ  ให้สามารถน�าองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบ

ราชการและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปประยุกต์ใช้ให้ 

สอดรับกับบริบทการท�างานและการบริหารราชการในแต่ละ

กระทรวงและกรมอย่างเหมาะสมและสามารถให้ค�าปรึกษา

แนะน�าแก่ส่วนราชการของตนอย่างมอือาชพีและเป็นทีย่อมรบั 

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการให้ก้าวไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง เป็นการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน ศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศที่พัฒนา

แล้วกับประเทศไทย และระหว่างหน่วยงานตัวอย่างภายใน

ประเทศโดยจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาขีด

สมรรถนะและรบัรองมาตรฐานวชิาชีพท่ีปรึกษาทางการบรหิาร

ในภาคราชการ ซึ่งมีเนื้อหาวิชาประกอบด้วย 

    1) ความท้าทายต่อการพัฒนา 

ส่วนราชการยุคโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน  

    2) การทบทวนปรับปรุงบทบาท

ภารกิจและยุทธศาสตร์

    3) ทักษะการเป็นที่ปรึกษาด้าน

การบริหาร  

    4) เครื่องมือทางการบริหารและ

การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการ

    5) การก�าหนดยุทธศาสตร์ในการ

เปลี่ยนแปลง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

    (1) พฒันาหลกัสตูรการเสริมสร้าง

และพฒันาศกัยภาพท่ีปรกึษาด้านการบริหารส�าหรบัหน่วยงาน

ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental) ให้เหมาะสม ทันสมัย 

สอดคล้องกับสถานการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

    ครั้งที่ 3 : การประชุมสัมมนา เรื่อง 

“การบูรณาการงานบริการภาครัฐให ้มีประสิทธิภาพ”  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการ

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ โดยการพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภาครัฐ และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัยทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและ 

ขั้นตอนการท�างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออ�านวย

ความสะดวกและลดภาระในการรับบริการจากภาครัฐ  

โดยการปรับปรุงกระบวนงานการบรกิารภาครฐัและการจดัท�า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : 

SLA) โดยเชิญผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู ้บริหาร

สารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู ้ที่

เกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

กิจกรรม

    ครั้งที่ 4 : การประชุมสัมมนา เรื่อง 

“การเตรียมความพร้อมในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการระดบักระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” เมือ่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง หารือ 

รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และน�าเสนอแนวทางการจัดท�า 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 และสร้างความสัมพันธ์อันดีและ 

ความเข้มแขง็ของเครอืข่ายการพฒันาระบบราชการระดบักระทรวง

    คร้ังท่ี 5 : การจัดประชุมสัมมนา 

เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 

เมือ่วันที ่5 กันยายน 2557 โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิและ

พัฒนาองค์การของรัฐให้เกิดนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอดประสบการณ์สู่การเป็น

องค์การขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมสามารถเรียนรู้ 

คิดริเร่ิม เปล่ียนแปลง ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีต้อง

บริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ รวมท้ังเสนอแนวทาง 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ�า
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

ที่ไม่จ�าเป็น ซึ่งควรมีการก�าหนดวิธีการหรือมาตรการ ดังนี้

   1) วางระบบการบริหารสินทรัพย์อย่าง

ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวางแผน โดยค�านึงถึงความเชื่อมโยง

ระหว่างความต้องการสินทรัพย์และการให้บริการ และให้

ครอบคลุมวงจรของสินทรัพย์ (Life - Cycle Management) 

พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ผูกพันตามมา (Ownership Cost)  

การจัดหา การใช้และซ่อมบ�ารุง การจ�าหน่าย และ/หรือ 

การทดแทนสนิทรพัย์ เพือ่ให้การด�าเนนิงานภาครฐัมปีระสทิธภิาพ 

ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและ 

เปล่าประโยชน์ และเพื่อให้การใช้สินทรัพย์มีผลิตภาพสูงสุด

   2) มีการทบทวนกฎหมาย และระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สามารถบริหารสินทรัพย์อย่างครบวงจรได้

อย่างมีประสิทธิผล

   3) ส ่ ง เสริม ให ้มี การใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบรหิารสนิทรพัย์และบูรณาการเข้ากับระบบ 

Enterprise Resource Planning : ERP ขององค์การเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการ

องค ์การโดยรวม เช ่น การบริหารผลการด�าเนินการ  

(Performance Management) การลดต้นทุน จัดให้มีระบบ 

และข้อมลูเพือ่ให้ส่วนราชการใช้ประกอบการวดัและวเิคราะห์

ผลการด�าเนินงานโดยเฉพาะการวัดและวิเคราะห์การใช้ 

สินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลิตภาพ (Asset Productivity) และ 

เกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Utilization) เป็นต้น

   แนวทางการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ 

ในส่วนของส�านักงาน ก.พ.ร. มีขอบเขตการด�าเนินงาน ดังนี้

   1) แนวทางการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ

ที่เป็นของรัฐบาล

   2) วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรภาครัฐที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ และให้ข้อเสนอแนะ

ว่ายังขาดภารกิจอะไรบ้าง รวมทั้งเสนอแนวทางการท�างาน 

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล

   3) พิจารณากรอบแนวทางการบริหาร

ทรพัย์สมบัตขิองชาติโดยรวม (เช่น ต้องให้รวมท่ีดนิท่ีกระทรวง

การคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

กระทรวงกลาโหม ดูแล ตลอดจนท่ีดินท่ีเอกชนถือครองด้วย 

ประเทศ เพื่อการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของรัฐและ 

ส่งเสริมขดีความสามารถในการแข่งขนัด้วยการจดัท�าข้อตกลง

การให้บริการและการปรับปรุงกระบวนงานด้านการให้บรกิาร

    (2) พัฒนาข้าราชการกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหารของส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 

ก.พ.ร. จ�านวน 40 คน ระหว่างวันท่ี 22 กันยายน - 14 

พฤศจิกายน 2557 

    (3) ประเมินศักยภาพผู ้ เข ้ารับ 

การอบรมโดยประเมินผลจากรายงานส่วนบุคคลและ 

การสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิที่ เป ็น 

ที่ปรึกษาทางการบริหารที่ได้รับการรับรอง และได้จัดพิธ ี

มอบประกาศนียบัตรผู ้ผ ่านการอบรม จ�านวน 40 คน  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557  

 2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของ 

ภาครัฐให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

  1) การบริหารสินทรัพย์ภาครัฐอย่างครบ

วงจร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า

   แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่ 3 การบริหาร

สินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก�าหนดกลยุทธ์ 

ในการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของภาครัฐ 

โดยมโีครงการส�าคญัทีจ่ะต้องด�าเนนิการ คอื โครงการส่งเสรมิ

ให้หน่วยงานของรัฐบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

และโครงการจัดท�าแผนการใช้ทีดิ่นราชพสัดุเพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

ในเชิงสังคม (ซึ่งเป็นโครงการตามเงินงบประมาณแผ่นดิน)

   การบริหารจัดการสินทรัพย ์ภาครัฐ 

อย่างครบวงจร พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ผูกมัด/ผูกพันตามมา 

(Ownership Cost) เพื่อให ้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ 

สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างโอกาส และสร้างความมั่นคงตาม

เศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่า

ประโยชน์ ภาครัฐมีระบบและมาตรการทีจ่ะมุ่งเน้นการบรหิาร

สินทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายโดยรวม และลดความต้องการของสินทรัพย์ใหม ่
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 2.3.4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ

  1) การปรับปรุงระบบการประเมินผล 

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการ 

การทำางานระหว่างกระทรวง 

   ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ 

วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 ได้มีมตริบัทราบแนวทางในการจดัท�า

ค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการฯ และการก�าหนดตวัชีวั้ดระหว่าง

กระทรวงที่ มีเป ้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ รวม 

11 เรือ่ง รวมทัง้มกีารก�าหนดเจ้าภาพหลักทีร่บัผดิชอบตวัชีวั้ด

ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในแต่ละ

เรื่อง ซ่ึงจะท�าหน้าท่ีในการบูรณาการการท�างานระหว่าง

กระทรวง  ก�าหนดวัตถุประสงค์  จัดท�าห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) และก�าหนดตัวชี้ วัดที่ เหมาะสม ค่าเป้าหมาย  

เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดของตัวชี้วัด ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้มี

การพัฒนาตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

(Joint KPIs) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มีทั้งส่วนที่ด�าเนินการ

ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และส่วนที่เริ่มต้นใหม่  

ทั้งนี้ ได้ก�าหนดตัวชี้วัดจากประเด็นยุทธศาสตร์ 29 ประเด็น

ในยุทธศาสตร์ประเทศ จ�านวน 11 เรื่อง และมีอีก 2 เรื่อง 

ที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ 

ได้แก่ การเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 

ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการน�าเข้า - ส่งออกสินค้า (Thailand 

National Single Window : NSW)  และอนัดบัของประเทศไทย

ตามรายงานผลการวจิยัเรือ่ง Doing Business ของธนาคารโลก 

รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 13 เรื่อง  (ตารางที่ 2-39) ดังนี้

เป็นต้น)  โดยให้วเิคราะห์ภาพรวมทัง้หมดของประเทศว่าจะมี

แนวทางการบริหารจดัการอย่างไรให้เกดิประโยชน์สงูสดุอย่าง

ยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

และเน่ืองจากมหีน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในเรือ่งดังกล่าวหลายแห่ง 

จึงควรจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลภาพรวมและ

ประสานงาน ซ่ึงส�านักงาน ก.พ.ร. มีความเหมาะสมในเรื่อง 

ดังกล่าว

   การประชมุ อ.ก.พ.ร. เกีย่วกบัการปรบัปรงุ

ระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2556 วันท่ี 22 

กมุภาพันธ์ 2556 ได้พจิารณาเรือ่งการบรหิารสนิทรพัย์ภาครฐั 

โดยผู้แทนกระทรวงการคลังและส�านักงบประมาณได้ให ้

ข้อมูลว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 

เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะท�างานบูรณาการ 8 คณะ 

ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบยทุธศาสตร์ประเทศ 30 นโยบาย (นโยบาย 

ของนายกรฐัมนตร ีนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวัตร) ซึง่ได้มอบหมาย

ให้กระทรวงการคลงัรบัผดิชอบประเด็นยทุธศาสตร์การบรหิาร

สินทรัพย์ภาครัฐ หรือแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา

สินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 

เรือ่งทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดซึง่หากส�านกังาน ก.พ.ร. จะด�าเนนิการ

ในเรื่องนี้ก็ควรได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น 

ทางการ ที่ประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ จึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ  

รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการฯ เสนอต่อ

เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา และเพื่อป้องกันการซ�้าซ้อน 

รวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ขอให้ส�านักงาน ก.พ.ร. น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หาก

คณะรฐัมนตรมีนีโยบายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการในเรือ่ง

การบริหารสินทรัพย์ภาครัฐต่อไป จึงน�าเรื่องดังกล่าวกลับมา

พิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง
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ตารางที่ 2-39  รายละเอียดตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

ลำาดับที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าภาพ

1 การจัดโซนนิ่งการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3 การเพิ่มขีดความสามารถ SME & OTOP กระทรวงอุตสาหกรรม / กระทรวงมหาดไทย

4 การส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม

5 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life Cycle) * กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6 การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

7 การปฏิรูปแรงงาน และอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน

8 การคุ้มครองทางสังคม (OSCC) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

9 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ / เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green City)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /  
กระทรวงมหาดไทย

10 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบและน�าสันติสุขกลับสู่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

11 การด�าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 กระทรวงพาณิชย์

12 การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า
(Thailand National Single Window : NSW)

กระทรวงการคลัง

13 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง
Doing Business ของธนาคารโลก

ส�านักงาน ก.พ.ร.

หมายเหตุ  * ยังไม่พร้อมด�าเนินการวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  2) การปรบัปรุงความสมัพนัธ์และประสาน

ความร่วมมอืระหว่างส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่

   จากการทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ได้ก�าหนดสาระส�าคัญเกี่ยวกับ 

การก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน  

รวมทั้งการบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่าง 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส�านักงาน ก.พ.ร.  

จึงได้ประมวลข้อเท็จจริงของการบริหารงานและการจัด 

ความสัมพันธ์ในพื้นที่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 

ส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัยและการลงพื้นที่รับฟัง 

ความคิดเห็นในพ้ืนท่ีแล้ว พบว่ายังคงมีข้อจ�ากัดและอุปสรรค

หลายประการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารราชการ

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ เช่น ความซ�้าซ้อนใน 

การจัดท�าภารกิจระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ความเป็นเอกภาพในการบริหารงานของ 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด เนื่องจากการมีหน่วยงานส่วนกลาง 

ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นจ�านวนมาก 
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   ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อ�านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 

เป็นอ�านาจหน้าท่ีของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ก�าหนดให้บรรดาอ�านาจ 

หน ้าที่ที่ กฎหมายบัญญัติ ไว ้ว ่ า เป ็นอ�านาจหน ้า ท่ีของ 

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี เป็นอ�านาจหน้าที่ของ 

หัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู ้ที่ หัวหน ้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย นั้น เพ่ือให้ 

การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและ 

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ ่มจังหวัด ตลอดจน 

การยื่นค�าของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ 

พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะท�าให้เกิด 

ความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

   ข้อ 1 ให ้คณะกรรมการบริหารงาน 

จังหวัดแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบริหารงาน 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

การบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2551 จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด 

และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ ่มจังหวัดประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าว แล้วแต่กรณี โดยให้สอดคล้องและอยู ่ภายใต้ 

กรอบของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560) รวมท้ังต้องเป็นไปตามแนวทาง 

ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด และเมื่อจัดท�าเสร็จสิ้นแล้ว 

ให้เสนอส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อด�าเนินการต่อไป

   ข้อ 2 ให้ส�านกังาน ก.พ.ร. และส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีท่ี 

จัดท�าตามข้อ 1 และให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู ้เสนอ 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบ

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงาน 

ก.พ.ร. จึงได้ด�าเนินการจัดประชุมสัมมนา (Focus Group)  

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท 

ภารกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ 

การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองท้องถ่ิน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  

พ.ศ. 2557 ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. ได้น�าผลการประชุมสัมมนา

ดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลเป็นข้อเสนอการพัฒนา

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น และน�าเสนอ ก.พ.ร. โดย ก.พ.ร. ได้มีมติ 

เห็นชอบให้น�าข้อเสนอฯ ที่มีความเร่งด่วนมาด�าเนินการให้ 

เกิดผลในทางปฏิบัติ เช่น การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี

ของราชการบริหารส่วนกลางให้เหลือเพียงภารกิจที่จ�าเป็น 

ต้องปฏิบัติ

   ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส�านักงาน ก.พ.ร. จะก�าหนดแนวทางและวิธีการศึกษา 

เชิงลึกในข้อเสนอที่มีความเร่งด่วนมาด�าเนินการอย่างเป็น 

รูปธรรม ซึ่งอาจพิจารณาด�าเนินการน�าร่องศึกษาหรือส�ารวจ

ข้อมลูข้อเทจ็จรงิในบางกระทรวงก่อน  เพือ่เป็นข้อมลูประกอบ

การด�าเนินการในกระทรวงอื่น ๆ ต่อไป รวมท้ังการทบทวน

ปรับปรุงแนวทางการจัดส ่วนราชการในภูมิภาคให ้มี 

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและความจ�าเป็น 

ของแต่ละพื้นที่

  3) การพฒันาระบบบรหิารงานจงัหวดัและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

   ด้วยหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ได้ลงนามในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 69/2557 เรื่อง การยื่นค�าของบประมาณจังหวัด 

และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 สรุปสาระส�าคัญว่า การยื่น 

ค�าของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ ่มจังหวัด 

เฉพาะของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ด�าเนินการตาม

ประกาศฉบับนี้
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กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) 4 ภาค (ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื ณ จ.ขอนแก่น  ภาคเหนอื ณ จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ณ กรุงเทพมหานคร และภาคใต้  

ณ จ.สงขลา) ระหว่างวันท่ี 9 - 26 กันยายน 2556 เพื่อ 

เสรมิสร้างขีดสมรรถนะของหวัหน้าส่วนราชการในภมูภิาคและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 2.3.5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง 

แบบร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

  1) การทบทวนบทบาทภารกจิของหน่วยงาน

ของรัฐ และการถ่ายโอนภารกิจงาน

   การทบทวนบทบาทภารกจิของหน่วยงาน

ของรัฐนับได้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญท่ีภาครัฐต้องด�าเนินการเพื่อให้

สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

พ.ศ. 2546 และมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553 

ท่ีให้ความเห็นชอบมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของ 

ส่วนราชการตามมาตรา 33 ดงักล่าว โดยให้มีการถ่ายโอนภารกจิ

ด้านตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้

ภาคเอกชนหรอืภาคส่วนอืน่รับไปด�าเนนิการแทน ประกอบกบั

นโยบายของรฐับาล (พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี) 

ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 

2557  ข้อ 10 “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีม ี

ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.1 จัดระบบอัตราก�าลังและ

ปรบัปรงุค่าตอบแทนบคุลากรภาครฐัให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

ยดึหลักการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีเพือ่สร้างความเช่ือมัน่

วางใจในระบบราชการ” จึงเป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐต้องเร่ง

ทบทวนบทบาทและภารกจิโดยยดึหลกัว่าภาครัฐจะด�าเนนิการ

เฉพาะบทบาทภารกิจหลักที่จ�าเป็นและมีความคุ้มค่าในการ

ด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคเอกชน ชุมชน ภาค

ประชาสงัคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รบัการถ่ายโอน

ภารกิจท่ีภาครัฐไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเอง โดยไม่เกิดผล 

เสียหายต่อประเทศชาติโดยรวม และคงไว้ซึ่งความเป็นธรรม 

ในสังคม และยุบเลิกภารกิจท่ีหมดความจ�าเป็นหรืองาน 

ที่มีความจ�าเป็นน้อย จึงเป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน

   ข้อ 3 เมื่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีท่ีเสนอ

ตามข้อ 2 แล้ว ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ส่งแผนปฏิบัติราชการ 

ดงักล่าวต่อส�านักงบประมาณเพือ่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ

   การส ่งแผนปฏิบัติราชการต ่อส�านัก 

งบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ได้ยื่นค�าของบประมาณต่อส�านักงบประมาณตามกฎหมายว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว

   ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกัน

พิจารณากล่ันกรองตามแนวทางในข้อ 1 แล้ว และน�าผล 

การพิจารณาเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้

ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ ่มจังหวัด และค�าขอ 

งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด และ 18 

กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของ

กลุม่จงัหวดั และค�าของบประมาณของจังหวดัและกลุม่จงัหวดั 

76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมีโครงการ 

ที่ได้รับการการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(รวมงบบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว) จ�านวน 

2,747 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,562,138,189 บาท 

โดยจ�าแนกเป็นงบประมาณจังหวัด 2,417 โครงการ งบประมาณ 

22,470,932,957 บาท และงบประมาณกลุ่มจังหวัด 330 

โครงการ งบประมาณ 9,091,205,232 บาท พร้อมทัง้เห็นชอบ

ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ส่งแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต่อส�านัก

งบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณโดยถือว่าจังหวัด

และกลุม่จงัหวดัได้ยืน่ค�าขอต่อส�านกังบประมาณตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว 

   ทัง้นี ้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิการเพือ่

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โดยจัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
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ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 2 คณะ คือ อ.ก.พ.ร. 

เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้าน

เศรษฐกิจ (ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน) และ 

อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วน

ราชการด้านสงัคม (นายวษิณ ุเครอืงาม เป็นประธาน) ท�าหน้าท่ี

ในการพิจารณาภารกิจของส่วนราชการท่ีสมควรถ่ายโอน 

ให้ค�าปรึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาและติดตามประเมินผล 

การถ่ายโอนงานทัง้ 3 ระยะดงักล่าว นอกจากนัน้ ส�านกังาน ก.พ.ร. 

ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับส่วนราชการต่าง ๆ  

เรือ่ง การถ่ายโอนงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

และงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

   ส�าหรบัผลการด�าเนนิการถ่ายโอนงานของ

ส่วนราชการทั้ง 3 ระยะ สรุปได้ดังภาพที่ 2-25 

   การด�าเนนิการทีผ่่านมา ส�านกังาน ก.พ.ร. 

ได้ขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  โดยก�าหนดการถ่ายโอนงาน

เป็น 3 ระยะ รวม 141 งาน ดังนี้

   ระยะที่ 1 ถ่ายโอนงานตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน จ�านวน 37 งาน (18 ส่วนราชการ) 

   ระยะที่ 2 ถ่ายโอนงานตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน อีก 56 งาน 

   ระยะที่ 3 เตรียมการด�าเนินการถ่ายโอน

ภารกิจภาครัฐในด้านอื่น นอกจากงานตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพมาตรฐาน จ�านวน 48 งาน

   เพ่ือให้การถ่ายโอนงานทัง้ 3 ระยะดงักล่าว 

มีประสิทธิภาพ เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ก.พ.ร. 

ภาพที่ 2-25  ผลการดำาเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการทั้ง 3 ระยะ
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ภาพที่ 2-26  การเปรียบเทียบการถ่ายโอนงานภาครัฐที่ดำาเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำาเนินการ ระยะที่ 1 2 และ 3

ภาพที่ 2-27  สรุปการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 3 ระยะ ที่จะต้องดำาเนินการต่อ

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2
ด�าเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างด�าเนินการ มติไม่เห็นควรถ่ายโอน
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ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 19 งาน และยังคงอยู่ระหว่าง 

การด�าเนนิการตอ่ จ�านวน 29 งาน ซึง่เมือ่รวมงานที่ได้ด�าเนนิการ

ถ่ายโอนแล้วเสร็จท้ัง 3 ระยะ จะมีจ�านวน 65 งาน คงเหลือ

งานที่ต้องด�าเนินการถ่ายโอนต่อไปอีก 58 งาน (ภาพที่ 2-26)

   โดยการถ่ายโอนงานระยะที ่1 ได้ด�าเนนิการ

แล้วเสรจ็ จ�านวน 17 งาน และยงัคงอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการต่อ 

จ�านวน 6 งาน ระยะที ่2 ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ จ�านวน 29 งาน และ

ยงัคงอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการต่อ จ�านวน 23 งาน และระยะที ่3 

   ส�าหรับการถ่ายโอนงานที่ต้องด�าเนินการ

ต่อไปน้ัน เมือ่จ�าแนกงานออกเป็นกลุม่กระทรวงด้านเศรษฐกจิ

และกลุม่กระทรวงด้านสงัคมจะพบว่า เป็นงานของกลุม่กระทรวง

ด้านเศรษฐกิจ จ�านวน 22 งาน และงานของกลุ่มกระทรวง 

ด้านสังคม จ�านวน 36 งาน (ภาพที่ 2-27)

ระยะที่ 1
0% ระยะที่ 1

27%
(6 งาน)

ระยะที่ 2
44%

(16 งาน)

ระยะที่ 2
32%

(7 งาน)

ระยะที่ 3
56%

(20 งาน)

ระยะที่ 3
41%

(9 งาน)

ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ

63 งาน

48 งาน

30 งาน



131

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

อย่างจริงจังให้แต่ละส่วนราชการปฏิบัติงานเฉพาะในบทบาท

หน้าท่ีที่ควรปฏิบัติ ดังน้ันหากต้องการให้การถ่ายโอนงาน

ประสบความส�าเร็จจะต้องมีปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ ดังนี้

   1. ในระยะแรกรัฐอาจต้องจัดเตรียม 

งบประมาณไว้ให้ส่วนราชการใช้ในการจ้างเอกชนจัดท�าบรกิาร

แทนรัฐก่อน จนกว่าจะถึงเวลาเหมาะสม ที่จะให้ประชาชน

ขอรับบริการจากเอกชนโดยตรงและจ่ายค่าบริการให้กับ

เอกชน โดยรัฐเพียงแต่ก�ากับดูแลอยู่ห่าง ๆ

   2. ส่วนราชการจะไม่สามารถขออัตรา

ก�าลังเพิ่ม หรือของบทุนใหม่ในงานท่ีรัฐมีนโยบายให้ถ่ายโอน

ให้ภาคส่วนอื่นรับไปท�าแทนแล้ว

   3. ควรมีรางวัลซ่ึงอาจไม่ต้องเป็นตัวเงิน  

เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับส่วนราชการท่ีถ่ายโอน

ภารกจิได้ส�าเรจ็ตามนโยบาย และบรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนด 

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการด�าเนินการส�าหรับส่วนราชการที่มิได้

แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามในการถ่ายโอนงานหรือ 

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

   4. ต้องเร่งทบทวนกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อ

การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามารับงานจากภาครัฐไป

ด�าเนนิการแทนหรอืเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการปฏิบัติงานกับภาครัฐได้อย่างเต็มที่

   5. ส ่ ง เสริ ม ให ้ มี การ ใช ้บริ ษัทห ้ อง 

ปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติงานทดสอบ 

ตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแทนส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นเพื่อเป็น

หน่วยงานกลางในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยแต่ละ 

ส่วนราชการไม่จ�าเป็นต้องลงทุนสร้างห้องปฏิบัติการเอง

   นอกจากนี้ จากการด�าเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีเรื่อง การถ่ายโอนงานตรวจสอบและรับรอง

คณุภาพมาตรฐาน ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้จ้างมลูนธิเิพือ่การวจิยั

แห่งประเทศไทยศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้พบว่า หน่วยงานที่ 

รบัผดิชอบเกีย่วข้องกบัมาตรฐานกระจายอยูใ่น 48 หน่วยงาน 

มีพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง 60 ฉบับ มีกฎกระทรวง 

ที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก การด�าเนินงานด้านการมาตรฐานยัง

ไม่มีความเป็นเอกภาพเท่าท่ีควร เช่น การให้บริการร่วมกัน  

   อย่างไรก็ดี ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้พบว่า  

การถ่ายโอนงานส�าเร็จได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีปัญหา

อุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาทางด้านกฎหมาย เนือ่งจาก

มีกฎหมายหลายฉบับ ตั้งแต่ระดับพระราชบัญญัติลงมา  

ที่ก�าหนดให้ต้องเป็นหน้าที่ของส่วนราชการในการจัดท�า 

บรกิารต่าง ๆ  ให้กบัประชาชน โดยไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร 

หากจะถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนโดยประชาชนผู้รับบริการ

ต้องเสียค่าบริการให้เอกชนโดยตรงจึงยากที่จะท�าได้ นอกจากนี ้

กฎหมายยงัก�าหนดให้ข้าราชการเท่าน้ันเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ที่มีอ�านาจกระท�าการในงานด้านนั้น ๆ หากจะมอบให้เอกชน

ด�าเนนิการจะต้องมกีารแก้ไขกฎหมายก่อน  ซึง่หลายส่วนราชการ 

ยังไม่ด�าเนินการแก้ไขกฎหมาย นอกจากนี้ ทัศนคติของ 

หลายส่วนราชการที่ยังไม่เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ก็เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่ง 

เนื่องจากส่วนราชการก�าหนดคุณสมบัติของผู้รับการถ่ายโอน

ไว้สูงมาก จนหาเอกชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดได้ 

ค่อนข้างยาก ซ่ึงเป็นสาเหตุมาจากความไม่ไว้วางใจของ 

ส่วนราชการที่เกรงว่าเอกชนผู้รับการถ่ายโอนไม่กล้าลงทุน 

ในการจ้างบคุลากรผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อีตัราเงินเดอืนสงู

และไม่กล้าลงทุนซื้อเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพื่อรับ 

การถ่ายโอนงาน เพราะภาคเอกชนไม่แน่ใจในนโยบายของ

รัฐบาลที่จะให้ส่วนราชการถ่ายโอนงานให้เอกชน ว่าเป็น

นโยบายทีต่่อเน่ืองและจรงิจงัหรือไม่  นอกจากนีย้งัมีอปุสรรค

ในเรื่องของการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ เนื่องจาก

ในปัจจุบัน การตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของ

สนิค้าทีจ่ะส่งออกจากประเทศไทยนัน้ ประเทศคูค้่าบางประเทศ

ก�าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่เป็น Competent Authority 

โดยยังไม่ยอมรับการตรวจสอบรับรองของภาคเอกชน ท�าให้

บางส่วนราชการยังไม่สามารถถ่ายโอนงานตรวจสอบรับรอง

สินค้าบางชนิดให้ภาคเอกชนด�าเนินการแทนได้

   การดำาเนินงานต่อไป

   จากการทีส่�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิการ

เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการมาระยะหนึ่ง  

พบว่า ส่วนราชการจ�านวนมากยงัคงปฏิบติัภารกิจทีไ่ม่สมควร

ปฏบิตัเิองในปรมิาณงานทีส่งูมาก สมควรท่ีจะต้องมกีารทบทวน
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

   ในปี พ.ศ. 2557  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้น�า

กรอบแนวคดิในเรือ่งของการขยายผลและการสร้างความยัง่ยนื

ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนา 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล “ความเป็นเลิศ

ด้านการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม” ซ่ึงน�าไปสูก่ารก�าหนด

ประเภทรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลขยายผล 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลพัฒนาส่งเสริม 

การบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม  และรางวลัภาพรวมองค์กร  

ท้ังนี้ มีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและจังหวัดที่สมัคร 

ขอรับรางวัลฯ และมีการด�าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการทีผ่่านการประเมนิและ

ได้รับรางวัลฯ  ใน 2 ประเภทรางวัล สรุปผล ดังนี้

   รางวัลขยายผลการบริหารราชการ 

แบบมีส่วนร่วม (จ�านวน 4 หน่วยงาน)

   • ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ ส�านักงานปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส�านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   • ระดับดี  ได้แก่  กรมการพัฒนาชุมชน 

   • ระดับชมเชย  ได้แก่  กรมปศุสัตว์

   รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบ 

มีส่วนร่วม (จ�านวน 14 หน่วยงาน)

   • ระดบัดเียีย่ม ได้แก่ กรมป่าไม้ ส�านกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรมสุขภาพจิต และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

   • ระดับดี ได้แก่ จังหวัดยะลา ส�านักงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมทรัพยากรน�้า

   • ระดับชมเชย ได้แก่ จงัหวดัสมทุรสงคราม  

จังหวัดพัทลุง จังหวัดชัยภูมิ กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ

   โดยทีก่ารสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการบรหิารราชการในลกัษณะหุน้ส่วนการพัฒนา

ร่วมกันของแต่ละหน่วยงานมีผลส�าเร็จและรูปแบบ (Model) 

ที่หลากหลาย ดังนี้

 

ณ จุดเดียวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การเชื่อมโยงข้อมูลและ

กระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบมาตรฐานยัง 

ไม่พอเพียง วิธีการ กระบวนงานให้บริการเอกสารท่ีต้องการ

และสถานที่ติดต่อ ยังมีความไม่สะดวกแก่ประชาชนผู้รับ

บริการ เมื่อมีการถ่ายโอนงานในขั้นการตรวจสอบให้กับ 

ภาคเอกชนแล้ว จะต้องมกีารปรับโครงสร้างและกระบวนงาน

ด้านการมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

  2) การส่งเสริมการบริหารราชการแบบ 

มีส่วนร่วม

   สังคมไทยปัจจุบัน ประชาชนตระหนักถึง

สิทธิเสรีภาพในฐานะเป็นพลเมือง ประชาชนมีการตื่นตัวใน

เร่ืองสิทธิมนุษยชน  มีการเรียกร้องสิทธิในการรับรู้และสิทธิ 

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบาย และ 

เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐ 

ต้องปรับตัวและหันมาให้ความส�าคัญกับการท�างานท่ีเปิดให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่เป็นรูปแบบการบริหารราชการ 

ในลักษณะพันธมิตร มีการสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน

ภาครัฐ รวมทั้งท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ ้นส่วน 

ความร่วมมือ ดังนั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนากลไกใน 

การส่งเสริม เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

การบริหารราชการ ซึง่ได้แก่ การจัดให้มรีางวลั “ความเป็นเลศิ

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

กระตุ้นและส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและ

จังหวัดมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับระบบและวิธีการท�างาน

ที่มุ่งสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิด

การท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาหรือภาคี

เครือข่าย ซ่ึงจะท�าให้ภาครฐัลดบทบาทจากการด�าเนนิการเอง 

เป็นเพียงผู้อ�านวยความสะดวกหรือผู้สนับสนุน (Facilitator) 

และเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 

สร้างเสริมอ�านาจของภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาท 

ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

 2. ด้านสังคม 

  • เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและในครอบครัว  

เกิดการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และท�าให้เกิด 

ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ชุมชนสงบและอยู่ร่วมกัน

ด้วยความรักความสามัคคี

  • แรงงานคนืถิน่ กลบัถิน่ฐานมาท�าอาชพีการเกษตร

และมรีายได้เสรมิจากป่าชมุชน และส�านกึรกับ้านเกิด เยาวชน

หลายแห่งเมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยได้กลับมาภูมิล�าเนา

เพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น

  • สงัคมมคีวามสขุ มศีาสนาเป็นทีย่ดึเหนีย่ว โดยมี

พระสงฆ์เข้ามาเป็นแกนหลักในการดูแลป่าชุมชน 

 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

  • การด�าเนนิการส่งเสรมิการจดัการป่าชมุชน ท�าให้

พืน้ท่ีป่าชุมชนได้รบัการดูแลรกัษา โดยชุมชนมส่ีวนร่วมจ�านวน

ไม่น้อยกว่า 3.7 ล้านไร่

  • รักษาสิ่ งแวดล ้อมและช ่วยลดการคุกคาม 

พืน้ท่ีป่า

  • ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  • เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิด 

มูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะพืชอาหารและพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ี 

ป่าชุมชน

  • ช่วยลดความรุนแรงและผลกระทบจากการเกิด

อุทกภัย และวาตภัย

  • ลดมลภาวะทางอากาศ ช่วยรักษาสมดุลทาง

ธรรมชาติ ระบบนิเวศ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน 

ช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการศึกษาพบว่า ป่าชุมชนกักเก็บ

คาร์บอนเฉลี่ย 7 ตันคาร์บอน/ไร่

 ผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  • ชุมชนมีเศรษฐกิจที่มั่นคง และพึ่งตนเองได้ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  • การประเมนิมลูค่าป่าไม้ผ่านช่องทางการซือ้ขาย

คาร์บอน โดยมกีารศึกษาวจัิยในโครงการวจัิยเรือ่ง “การศกึษา

และติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและการเกบ็คาร์บอน

ในป่าชุมชน” จ�านวน 12 แห่ง พบว่ามีปริมาณคาร์บอน 

ที่ถูกกักเก็บในป่าชุมชนเฉลี่ยเท่ากับ 6.51 ตันคาร์บอน/ไร ่

ซึ่งราคาซื้อขายคาร์บอนในตลาด ECX พ.ศ. 2556 เท่ากับ  

4.74 ยูโร/ตัน หรือประมาณ 191.50 บาท/ตัน ดังนั้น จะได้

ผลของการค�านวณคาร์บอนเพื่อประเมินมูลค่าป่าไม้ผ่าน 

ช่องทางการซื้อขายคาร์บอนเท่ากับ 50,639.53 ล้านบาท

  • การประเมินมูลค่าในการเก็บหาพืชอาหารป่า 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และเพื่อการค้า ซึ่งมีมูลค่า 

โดยเฉล่ีย รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,019.40 บาท/ครัวเรือน/ปี 

และเฉลี่ยป่าชุมชนแห่งละประมาณ 1 ล้านบาท/ปี 

  • เพิ่มรายได ้  จากการใช ้ประโยชน ์ป ่าเ พ่ือ 

การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอบรม/ดูงานและจัดกิจกรรม 

(26.1 ไร่/ปี) มลูค่าการใช้ประโยชน์ เพือ่การศึกษาวจัิย (524.46 

ไร่/ปี) และมูลค่าการเป็นแหล่งต้นน�้าส�าหรับการอุปโภค 

และการเกษตร (2,538.75 ไร่/ปี) โดยรวมพบว่า มูลค่าทาง

เศรษฐกิจของป่าชุมชนเฉลี่ย 5,616.40 ล้านบาท/ปี 

  • ประหยัดงบประมาณในการปลูกป่า ซึ่งต้องใช้

เฉลี่ยไร่ละประมาณ 20,000 บาท

การบริหารจัดการป่า

การสนับสนุนความรู้ + ทรัพยากร

ป่ายั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน
ให้การสนับสนุน

ชุมชน กรมป่าไม้

ป่ายั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์

ร่วมกันติดตามประเมินผล

ป่าชุมชน

กรมป่าไม้ : โครงการป่าชุมชน
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

 1. เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม

  1.1 ด้านความรู ้ เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรม 

ได้รับความรู้ท่ีตรงกับความต้องการและภูมิสังคมของตนเอง 

โดยการเรยีนรูแ้ละศกึษาจากการปฏบิตัจิรงิจากตวัอย่างซึง่เป็น

รูปธรรมท่ีประสบความส�าเร็จ ตลอดจนจากการศึกษาดูงาน 

ในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายอื่น ๆ 

 ผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ก่อให้เกิดมติใิหม่ในการพฒันาเกษตรกร จากกระบวนการ

ด�าเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งก่อให้เกิด 

การพัฒนาความรู้ ทักษะ และทศันคติ ของคนในชุมชน รวมท้ัง

เกดิการบรูณาการระหว่างกลุม่หรือเครือข่าย  และการพัฒนาต่อยอด

ทุนของชุมชน โดยผลส�าเร็จจากการด�าเนินงานสรุปได้ ดังนี้

สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : โครงการการลดมลพิษทางน้ำาโดยชุมชน

• กองทุนฟื้นฟูลุ่มนำ้าท่าจีน
• ข้อบัญญัติท้องถิ่น
• ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอด 
 เทคโนโลยี
• หลักสูตรท้องถิ่น
• หน่วยปฏิบัติการเชิงรุก
• พัฒนาศักยภาพผู้นำาการพัฒนา
 ยุคใหม่
• การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โดยชุมชน
• ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศลุ่มนำ้า

สภาลุ่มนำ้าท่าจีน
(หน่วยวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) รัฐ

อปท.   เอกชนสนับสนุนและประสานให้เกิด
ความร่วมมือในการทำางานแบบพหุภาคี

การมีส่วนร่วม

ปฏิบัติในพื้นที่

กฎหมาย

ความรู้/เทคนิควิธี

กลไกงบประมาณ

สร้างความรับผิดชอบร่วม

สนับสนุนการจัดทำาแผน
จัดการลุ่มนำ้าเชิงบูรณาการ

กระจายอำานาจการตัดสินใจสู่ท้องถิ่น

การดูดซับ CO
2

โดยพืช
(Photosynthesis)

การปลดปล่อย CO
2
โดยการ

หายใจของพืช (ลำาต้น, กิ่ง, ใบ)
(Autotrophic respiration)

การปลดปล่อย CO
2

จากผิวดิน
• การหายใจของราก

 (Autotrophic respiration)

• การปลดปล่อย CO
2
 จากการ

 ย่อยสลายซากพืช

 (Heterotrophic respiration)

การสะสมคาร์บอน
ในซากพืช

(ราก)

(ลำาต้น, กิ่ง, ใบ)

กักเก็บคาร์บอนใน
มวลชีวภาพ

Carbon Pool

CO
2
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

บริโภคในแต่ละวันจะเป็นอาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษ 

ซึง่จะมผีลดต่ีอสขุภาพ ไม่ก่อให้เกดิโรคภยัไข้เจบ็ เช่น โรคมะเรง็ 

รวมถึงมีผลทางอ้อมเกิดกับชาวบ้านและประชาชนท่ัวไปที่ซื้อ

ผลผลิตจากศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านจะได้บริโภคอาหารที่

ปลอดภยัจากสารพษิท�าให้สุขภาพร่างกายแขง็แรงด้วยเช่นกนั

  2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม การด�าเนินงานของศูนย์ 

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมุ ่งเน้นการท�าการเกษตรแบบ 

ผสมผสานและปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมี

ไล่แมลง ท�าให้ไม่มีสารเคมีหรือสารพิษตกค้างในดินหรือ 

แหล่งน�้า เป็นการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน

  2.4 ด ้านเศรษฐกิจ หน่วยงานราชการหรือ 

หน่วยงานอืน่ ๆ  ท้ังภาครฐัและเอกชนได้ใช้ศนูย์เครอืข่ายปราชญ์

ชาวบ้านเป็นสถานท่ีฝึกอบรม ดูงาน ท�าให้เกิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ปราชญ์ชาวบ้านมีรายได้จากการจัดฝึกอบรม  

การเป็นวิทยากร รวมถึงศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

แต่ละแห่งจะผลิตสินค้าเด่นของศูนย์ ซ่ึงพัฒนามาจาก 

องค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาท้องถิน่ของปราชญ์ชาวบ้านจ�าหน่าย 

ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการอบรม

เกษตรกรเป้าหมายตามโครงการฯ

 3. หน่วยงานภาครัฐ 

  ท�าให้เกดิการประหยัดงบประมาณในการด�าเนนิงาน

ของภาครัฐ เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์สามารถบูรณาการท�างาน และใช้การอบรมของ 

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้/องค์ความรู ้

ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายของตนเองได้ ท�าให้ประหยัด 

งบประมาณได้เป็นจ�านวนมากและเกษตรกรเองก็ไม่ต้อง 

เข้าอบรมหลายครั้ง ท�าให้เสียเวลาในการประกอบอาชีพ 

ซ่ึงแต่เดิมมักจะเกิดปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจาก

โครงการดังกล่าวเป็นการด�าเนินการแบบบูรณาการของทุก

ภาคส่วนจึงท�าให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงการด�าเนินงาน 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ต่อไปในอนาคต

  1.2 ด้านสังคม จากการที่เกษตรกรได้เข้ามา 

ฝึกอบรมในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ท�าให้เกษตรกร 

ที่เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ซึง่กันและกนั มกีารเช่ือมโยงเครือข่าย มีการพบปะแลกเปลีย่น

ความรู้ การแก้ไขปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้นร่วมกัน ท�าให้เกิด

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเกษตรกรที่เข้ารับการฝึก

อบรมส่วนใหญ่หลงัจากผ่านการอบรมในศูนย์เครอืข่ายปราชญ์

ชาวบ้านแล้ว ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อด�าเนินการผลิต

และแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

  1.3 ด้านสขุภาพ การอบรมในศนูย์เครือข่ายปราชญ์

ชาวบ้านมุ ่งเน้นการสอนให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 

ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิต สุขภาพร่างกาย โดยมุ่งท�า 

การเกษตรแบบปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการท�าเกษตร

อินทรีย ์  งดการใช ้สารเคมีที่ เป ็นอันตรายต่อชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อม 

  1.4 ด้านเศรษฐกิจ จากการประเมินผลโครงการ

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรากฏว่า เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม

โครงการฯ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

 2. ปราชญ์ชาวบ้าน

  2.1 ด้านสังคม  ปราชญ์ชาวบ้านได้รับการยกย่อง

และยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และเป็นผู้ท่ีมี

ทักษะ สามารถก�าหนดหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ี 

ตรงตามความต้องการและภมูสิงัคมให้แก่เกษตรกร เพือ่น�าไป

ปฏิบัติ ซึ่งเกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกร ภาคการเกษตร และ

ประเทศชาติโดยรวม

  2.2 ด้านสุขภาพ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก 

ในการท�าการเกษตรของศูนย์เครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มุง่เน้น

การท�าการเกษตรแบบปลอดภยัจากสารพษิ การท�าเกษตรอนิทรีย์ 

ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทั้งในกระบวนการผลิตและ

กระบวนการแปรรูป ผลผลิตที่เกิดจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์

ชาวบ้านจงึเป็นผลผลติทีป่ลอดภยัจากสารพิษ โดยมุง่เน้นเพือ่

การบริโภคในครัวเรอืนเป็นหลกั และเมือ่เหลอืจากการบรโิภค

ในครัวเรือนแล้วจึงได้น�าออกจ�าหน่ายเพื่อเป็นรายได้จาก 

การด�าเนนิงานดงักล่าว อาหารทีป่ราชญ์ชาวบ้านและครวัเรอืน
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• ร่วมกันคิด
• ร่วมกันลงมือปฏิบัติ
• ร่วมกันรับผิดชอบ

• ร่วมกันคิด
• ร่วมกันลงมือปฏิบัติ
• ร่วมกันรับผิดชอบ

 3. การรเิริม่จดัท�า “ยทุธศาสตร์การจดัการสิง่แวดล้อม

ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว” ซ่ึงเป็นการจัดท�านโยบาย 

สิ่งแวดล้อมที่มีความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการก�าหนดนโยบาย โดยมผีลผลติในปัจจบุนั คอื ยทุธศาสตร์ 

(ฉบับย่อ) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งในอนาคต หากมี 

การจัดท�ายุทธศาสตร์นี้เป็น “ระยองโมเดล” ได้ประสบความ

ส�าเร็จและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จะถือได้ว่าเป็นการสร้างนโยบาย

สาธารณะจากการมีส่วนร่วมของประชาชนจากล่างข้ึนบนได้

อย่างแท้จริง

 ผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

 โครงการชุมชนอยู่คู ่อุตสาหกรรม มีการร่วมกันคิด  

ช่วยกันลงมอืท�าและได้ประโยชน์ร่วมกนั โดยชมุชน ประชาชน 

และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

ได้แก่

 1. การสร้างองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ที่เหมาะสมกับ

วิถีชีวิตและระบบนิเวศของพื้นที่เป้าหมาย 

 2. การจัดท�าพื้นที่โครงการน�าร่องเพื่อดูแลรักษาและ

พัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม (ระยองโมเดล)

ผลลัพธ์และผลกระทบต่อเนื่อง
• แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
• องค์ความรู้ด้านพรรณไม้ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ต้นไม้
 และใช้อ้างอิงโดยโรงงานอุตสาหกรรม
• พื้นที่สีเขียวในชุมชนได้รับความสนใจดูแลรักษา
• เครือข่ายขยายความร่วมมือ

ผลผลิตปัจจุบัน
• องค์ความรู้พันธุ์ไม้
• ระบบฐานข้อมูล
• พื้นที่สีเขียวนำาร่อง
• (ร่าง) ยุทธศาสตร์

วิธีดำาเนินการ

ภาคอุตสาหกรรม

• องค์ความรู้ท้องถิ่น
• องค์ความรู้สากล

• สื่อสารเป็นระยะ
• ต่อเนื่อง
• ความถี่และช่องทางที่เหมาะสม

ภาคประชาสังคม ภาคราชการ

• คัดเลือก
 ประเด็นเชิงบวก
• สอดคล้องกับ
 ความต้องการของ 
 ชุมชนในพื้นที่

• สื่อสาร
 ทำาความเข้าใจ
• ทบทวนประเด็น
 ความร่วมมือ
• สื่อสารเป็นระยะ
 อย่างต่อเนื่อง

• ติดตามตรวจสอบ
• ประเมินผล
 และพัฒนา
 อย่างต่อเนื่อง

• ร่วมกันสร้างผลผลิต
 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เป็นเจ้าของร่วมกัน

• ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• มีคณะทำางาน
 ประกอบด้วยสมาชิก
 จากภาคส่วนต่างๆ
• มีความสมัครใจ และ 
 ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

“ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว”
“ระยองโมเดล”

ชุมชนกับอุตสาหกรรม
อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

• ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เกิดจากสาเหตุที่ซับซ้อนหลายประการ
• ทุกภาคส่วนควรมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
• การทำางานภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดี อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีประสิทธิภาพมากกว่าการบังคับ ควบคุม และใช้อำานาจ

พื้นฐานความรู้
และประสบการณ์

หลักการ
• ร่วมกันคิด
• ร่วมกันลงมือปฏิบัติ
• ร่วมกันรับผิดชอบ

โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม

ปัจจัยเสี่ยงต่อความสำาเร็จ
>> ความเข้มแข็งของเครือข่าย
>> การถ่ายทอดองค์ความรู้
 จากรุ่นสู่รุ่น

ปัจจัยเสี่ยงต่อความสำาเร็จ
>> ความต่อเนื่องของนโยบาย
>> นโยบายระดับชาติ และ
 ระดับท้องถิ่น
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 1. ด้านบุคลากร  โดย กต.ตร. ช่วยสนับสนุนในเร่ือง

ก�าลังพลที่ไม่สัมพันธ์กับจ�านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเรว็ โดยเฉพาะกรงุเทพมหานคร ซึง่ท�าให้เกดิปัญหาในการ

รกัษาความสงบเรยีบร้อยและการดแูลรกัษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การร่วมกับชุมชนจัดให้

มอีาสาสมคัรต�ารวจชมุชน อาสาสมคัรต�ารวจบ้าน อาสาสมคัร

จราจร เป็นต้น โดยอาสาสมัครเหล่านี้ได้รับความร่วมมือจาก 

กต.ตร. ในการประสาน จัดหา และฝึกอบรม ซ่ึงสามารถ 

ช่วยงานต�ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ด้านงบประมาณ  โดย กต.ตร. สนบัสนนุงบประมาณ

เพื่อด�าเนินงานในกิจการต�ารวจ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ

ในการด�าเนนิโครงการบางโครงการทีไ่ม่เพยีงพอ หรอืไม่ได้รบั

งบประมาณ แต่ กต.ตร. พิจารณาว่าควรจะด�าเนินการเพื่อ

ประโยชน์ของชุมชน หรอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ  ซึ่ง กต.ตร. ได้ให้ความร่วมมือในการจัดหา

งบประมาณโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดแข่งขันกอล์ฟ

การกุศลเพื่อระดมทุน เป็นต้น

 ผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

 การบรหิารงานต�ารวจในภารกจิ 6 ด้าน มปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น จ�านวนคดี

อาชญากรรมในพื้นที่ของ สน.พลับพลาไชยที่ลดลง ซ่ึงพบว่า 

ในภาพรวมของสถิติผลคดีอาญา 5 กลุ่ม ในปี พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2557 มีคดีที่เกิดขึ้นลดลง 13% และประชาชนมีความ

พึงพอใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากการมี 

ส่วนร่วมของ กต.ตร. สน.  โดยภาพรวมประโยชน์ทีไ่ด้รบั ได้แก่ 

การได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนและเครือข่ายการปฏิบตังิาน

ของต�ารวจเพิ่มมากขึ้น และท�าให้ได้รับทราบปัญหาและ 

ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะของ กต.ตร. 

เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย

ที่เ ก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการมีส ่วนร่วมของประชาชนและ 

เครือข่ายต่อไป ตลอดจนเกิดความร่วมมือของภาคส่วนที่

เกีย่วข้อง โดย กต.ตร. มบีทบาทในการแก้ปัญหาการบรหิารงาน

ต�ารวจในด้านต่าง ๆ ดังนี้

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำารวจ (กต.ตร.) (กต.ตร. กรุงเทพมหานคร 

และ กต.ตร. สถานีตำารวจนครบาล 9 แห่ง สังกัดกองบัญชาการตำารวจนครบาล)

รูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ กต.ตร.
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 4. ด้านการจัดการ  โดย กต.ตร. ได้น�าความรู ้  

ความสามารถ และเทคโนโลยต่ีาง ๆ  มาใช้ในการให้ค�าปรกึษา 

และเสนอแนะแนวทาง เพือ่จดัท�าโครงการต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์

กับองค์กรต�ารวจ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ร่วมกัน และน�าไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกัน และการท�างาน

ร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา  

 3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดย กต.ตร. พิจารณาถึง 

ความจ�าเป็นของอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

ซ่ึง กต.ตร. ได้สนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง เช่น เสือ้เกราะกันกระสนุ 

รถจักรยานยนต์สายตรวจ กรวยยาง ฯลฯ 

กรมสุขภาพจิต : โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำาเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตที่ยั่งยืน

 ผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. เกิดกระบวนการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 

ร่วมกันของชุมชน โดยกระบวนการที่ได้ได้แก่ การมีนโยบาย

สาธารณะในการแก้ปัญหาการดื่มสุราของชุมชนร่วมกัน คือ 

การไม่ขายใหก้ับเยาวชนทีอ่ายุต�า่กวา่ 20 ปี ความร่วมมือของ

ร้านค้าให้ขายในเวลาทีร่ฐัก�าหนด รวมถึงไม่ขายให้กับผูท้ีก่�าลงั

เมาสุราหรือก�าลังอยูร่ะหว่างการบ�าบดัโรคตดิสรุา งดขายและ

ดืม่สรุาในวนัพระ งานบญุ งานศพต่าง ๆ  ในชมุชน และไม่ขบัขี่

ยานพาหนะระหว่างมึนเมา โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่

ต�ารวจในการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

 2. อัตราการฆ ่าตัวตายและพยายามฆ ่าตัวตาย 

ในปี พ.ศ. 2557 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 3. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพได้ ร้อยละ 

30 - 40

• การพัฒนาทักษะการสร้างการมีส่วนร่วม
• กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ในระดับชุมชน
• สร้างการมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• ระดับรับรู้ข้อมูล-คืนข้อมูลชุมชน นำาเสนอสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่
• ระดับความคิด-เครือข่ายมีส่วนร่วมวางแผนการดำาเนินงานในพื้นที่ตนเอง
• ระดับร่วมปฏิบัติ-เครือข่ายมีส่วนร่วมปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน
• ระดับร่วมรับผลประโยชน์-เครือข่าย ชุมชนร่วมรับประโยชน์
• ระดับร่วมประเมินผล-ภาคีเครือข่ายร่วมประเมินและพัฒนากระบวนการดำาเนินงาน

กรมสุขภาพจิต ภาคีเครือข่ายใน
DHS

อสม.

ตำารวจ

ร.ร.

วัด

รพ.สต.
สสอ.รพช.

ท้องถิ่น

ประชาชน

แกนนำา
ชุมชน

Conceptual Framework of Mental Health to DHS : การสร้างการมีส่วนร่วม
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ต่าง ๆ จะมภีาคส่วนอืน่ เช่น ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม  

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เข้ามาร่วม

ท�างานและร่วมในการพัฒนา ซ่ึงจะช่วยลดภาระงบประมาณ

ภาครฐั และช่วยลดปัญหาทีเ่กดิจากการขาดแคลนอตัราก�าลงั

ของภาครัฐลงด้วย  

 3. เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง 

ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 

 4. เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการ

และประชาชน โดยข้าราชการตระหนักถึงความส�าคัญและ

ประโยชน์ของการมส่ีวนร่วม ซึง่ในการปฏบิตังิานได้น�าเทคนคิ

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ เช่น  

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และน�าความเห็นของ

ประชาชนไปประกอบการปฏิบัติราชการมีการท�างานร่วมกัน

เป็นเครือข่าย/หุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งน�าไปสู่การตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชน และเป็นการอ�านวยสุขให้

ประชาชน โดยประชาชนมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนนิการ

ของภาครฐั และเตม็ใจเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ และ

ร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งน�าไปสู่ความรับผิดชอบร่วมกัน

 5. เกิดความร ่วมแรงร ่วมใจของประชาชนและ 

หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าส่วนราชการ ผู ้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน) และเกดิความต่อเนือ่ง

ในการด�าเนินงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจน

หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 6. ประชาชนมีความสุข มีความรู ้สึกเป็นเจ้าของ 

และร่วมรับผิดชอบ ซ่ึงเกิดจากการได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมี

บทบาทร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนของตนเอง  

และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของพื้นท่ี รวมท้ังการมีบทบาท

การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกับภาครัฐ

 7. เกิดการขยายผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

โดยขยายผลหรือต่อยอดไปสู ่โครงการอื่น/พื้นท่ีอื่น เช่น 

โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม โครงการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชน เป็นต้น

 

 4. เกิดบุคคลต้นแบบในการ ลด ละ เลิก ดื่มสุรา 

ในชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นในชุมชน 

 5. เกิดชุมชนต้นแบบในการแก้ปัญหาการดื่มสุรา

ส�าหรับเป็นตัวอย่างที่ขยายสู่ชุมชนอื่น โดยน�าไปประยุกต์ใช้

เพ่ือแก้ปัญหาต่อไป มคีณะกรรมการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงาน

เพื่อแก้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็น

คณะกรรมการที่มาจากชุมชนโดยทุกคนอาสาเข้าร่วมและ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อชุมชนของตนเอง

 จากการประมวลและสรปุผลการส่งเสรมิเพื่อยกระดบั

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ในปี พ.ศ. 

2557 พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ   มกีารปฏบิตัริาชการทีใ่ห้ความส�าคัญ

กับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในแต่ละหน่วยงานได้น�า

แนวคดิการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วมไปประยกุต์ใช้ในการ

ด�าเนินงานเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารราชการที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกัน และการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการจะก่อให้เกิด

ประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน รวมไปถึงผล 

ในการพฒันาทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชมุชน ต่อสงัคม และ 

ต่อประเทศชาติ สรุปดังนี้

 1. การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ และ 

ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของประชาชน เนื่องจาก 

ได้รับการยอมรับ ความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง

 2. ส่งผลต่อการปรับลดบทบาทภารกิจของภาครัฐ  

โดยในการจดัหรือให้บรกิาร รวมทัง้การบรหิารราชการในบรบิท

ค่าเฉลี่ยก่อนการดำาเนินการ และหลังดำาเนินการ

รายจ่ายที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ   27.30

สรุปและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
ได้ร้อยละ 30 - 40

ก่อนดำาเนินโครงการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

หลังดำาเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 101,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 73,430 บาท
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 2.3.6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่น

ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดนิ

  1) การส่งเสรมิและวางกลไกสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ
   การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   การตรวจสอบและประเมินผลในระบบ 
การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นเครื่องมือส�าคัญของฝ่าย
บริหารเพื่อติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ 
ส่วนราชการ ให้สามารถบรรลผุลถึงความส�าเรจ็ในการบริหารงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล และมคีวามโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้ส่วนราชการด�าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน มีการพัฒนาอย่าง
มัน่คงและยัง่ยนื รวมทัง้ส่วนราชการสามารถน�าข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรบัปรุงประสิทธภิาพการปฏิบัตงิาน 
นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี 
น�าเสนอต่อผู ้ก�าหนดนโยบาย จะเป็นข้อมูลส�าคัญเพื่อใช้
ประกอบการตัดสนิใจเชงินโยบายให้กบัฝ่ายบรหิาร ขณะเดยีวกัน
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ส่วนราชการมีระบบการก�ากับดูแลตนเองที่ดี 
สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจต่อสาธารณชน ซึ่ง 
ท้ายทีส่ดุจะเป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุน และผลกัดันการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิให้บรรลเุป้าหมายของการบรหิารกจิการบ้านเมือง
ที่ดี ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
   1.1) ระบบการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ
    เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและ
ความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่สาธารณชนต่อ
การด�าเนินงานของส่วนราชการ ว่าได้มีการตรวจสอบและก�ากับ
ดูแลอย่างรอบคอบถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
จึงได้มีการสอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งการสอบทานกรณีพิเศษของส่วนราชการและจังหวัด 
เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
พร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

    โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ได้มีการก�าหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม 
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท่ีให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมนิผลภาคราชการปรบัวธิกีารตรวจสอบและประเมนิผล
ภาคราชการเพิ่มขึ้นใน 2 มิติคือ มิติด้านการเงิน และ มิติด้าน
การบริหารจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการจึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการตามมติ 
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการให้มี 2 มิติ  
    แนวทา งการตรวจสอบและ 
ประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ได้ก�าหนดประเด็นหัวข้อในการตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ 
1) มิติด ้านการบริหารจัดการ โดยค�านึงถึงความโปร่งใส 
ประสิทธภิาพ และประสิทธผิลของการปฏบิติังานของส่วนราชการ
และจังหวัด ได้แก่ การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ
ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ  2) มิติด้านการเงิน 
เป็นการสอบทานเพื่อมุ ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินผล 
ในการใช้จ่ายงบประมาณ ความน่าเช่ือถอื และความสอดคล้องตาม
หลักการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐของรายงานการเงิน 
นอกจากนี้ยังมีการสอบทานกรณีพิเศษ โดยเป็นการสอบทาน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ส�าคัญของนโยบายรัฐบาลที่มีความ
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ส�าคญัของกระทรวง รวมทัง้การสอบทาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่มีความส�าคัญในล�าดับต้นภายใต้ 
แผนปฏบิติัราชการประจ�าปีกลุม่จงัหวดัและแผนปฏบิติัราชการ
ประจ�าปีจงัหวดั ตลอดจนได้ให้ความส�าคญัในการสอบทานกรณี
พเิศษทีส่อดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของรฐับาลทีส่�าคญั 
(Agenda Based) ได้แก่ โครงการภายใต้ยทุธศาสตร์การท่องเทีย่ว 
โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการพัฒนา
เตรยีมการเพือ่การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และโครงการ
ที่อยู่ในประเด็นร่วมที่กลุ่มกระทรวงให้ความส�าคัญร่วมกันด้วย 
    ทั้ งนี้  ข ้อเสนอแนะส�าคัญต ่อ 
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เสนอพร้อมกับรายงาน 
ผลการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ  ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ด้วยแล้ว
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เศรษฐกิจได้ร่วมกันสอบทานในประเด็นโครงการภายใต ้

ระบบการเช่ือมโยงข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ ณ จดุเดยีว (National 

Single Window : NSW) และกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง

และการต่างประเทศร่วมกันสอบทานประเด็นนโยบาย 

“เร่งน�าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนกลบัมาสูพื่น้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้” ทัง้นี ้การรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการท่ีสะท้อนถึงความส�าเร็จของประเด็น

ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์จะได้

รายงานต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมกันกับ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป

   1.3) ก า ร พัฒนาระบบและกล ไก 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ได้ศึกษา 

และด�าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ โดยศึกษาทบทวนระบบและกลไก 

การด�าเนินงาน การทบทวนสภาพปัญหาส�าคัญ จุดอ่อนและ

ช่องว่างของระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

และแสวงหาทิศทางและแนวทางการด�าเนินงานของระบบ 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ใหม่  

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการด�าเนินงานในเรื่องดังกล่าว มีข้อเสนอ 

เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการ โดยสรุป ดังนี้

    การด�าเนินการระยะสั้น  ค.ต.ป. มี

บทบาทเพื่อเป็นกลไกส�าคัญให้กับฝ่ายบริหาร ในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ส�าคัญ โดยยังสามารถใช้องค์ประกอบและอ�านาจ

หน้าท่ี รวมท้ังกลไกการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ

ท่ีมีอยู่เดิมและมีบทบาทเป็นกลไก “เฝ้าระวัง” เพื่อวิเคราะห์

และให้ข้อเสนอแนะแก่รฐับาลในการตรวจสอบและประเมนิผล

นโยบายและยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ รวมทั้งเป็น 

“ผู้ช่วยเหลือแนะน�า”ท่ีสามารถให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือ 

การพัฒนาและการปรับปรุงการด�าเนินงานให้กับหน่วยงาน

   1.2) การบรูณาการการตรวจสอบและ

ประเมนิผลภาคราชการ : การสอบทานกรณพีเิศษแบบบรูณาการ

    เพื่อให ้การจัดท�ารายงานการ 

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

และเป็นการสร้างเอกภาพในการสอบทานและการประสาน

ความร่วมมอืระหว่างกนั การสอบทานกรณพีเิศษแบบบรูณาการ

จึงได้เริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และต่อเนื่อง

ถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยการใช้แนวคิดการด�าเนนิงาน

ภายใต้ยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของ

รัฐบาลที่ส�าคัญ (Agenda Based) และการบูรณาการการ 

สอบทานกรณพีเิศษให้เป็นภาพรวมร่วมกนัของกระทรวงและ

จังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มี

พลังในการผลักดันและพัฒนาการด�าเนินงานของกระทรวง

และจังหวัดในเชิงนโยบาย ท�าให้ทราบประเด็นที่ควรปิด 

ช่องโหว่ในการด�าเนินงาน (Missing Link) รวมทั้งรายงาน 

การบูรณาการการสอบทานกรณีพิเศษสามารถสะท้อน 

ความส�าเร็จร่วมกันตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล และม ี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ส�าคัญของรัฐบาล ดังนั้น 

ส�านกังาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล

ภาคราชการจึงก�าหนดกลไกและวิธีการด�าเนินงานเพื่อ 

การบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษในภาพรวม 

ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 โดยก�าหนดให้มีคณะท�างานด้านการบูรณาการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ส�าคัญ 3 คณะ ดังนี้

    (1) คณะท�างานด้านการบูรณาการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

    (2) คณะท�างานด้านการบรูณาการ

โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

    (3) คณะท�างานด้านการบรูณาการ

การพัฒนาเตรยีมการเพ่ือการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(AEC) 

    นอกจากนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 ได้ให้ความส�าคัญเพิ่มเติมกับการสอบทานกรณีพิเศษ 

ซึ่งเป็นประเด็นร่วมที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ ค.ต.ป. 

ประจ�ากระทรวงให้ความส�าคญัร่วมกัน โดยกลุม่กระทรวงด้าน
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ภาคราชการ ให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการ

ด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมีการ 

เชือ่มโยงข้อมลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เน้นบทบาทการสอบทาน

ในเชงิบรูณาการ การสอบทานโครงการส�าคญัขนาดใหญ่ และ

โครงการหรอืงานส�าคัญตามยทุธศาสตร์ ทัง้น้ี ส�านักงาน ก.พ.ร. 

จะได้ด�าเนินการเสนอ ค.ต.ป. เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ให้สอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าว

    ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ร ะ ย ะ ย า ว  

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะมุ ่งเน ้น 

การประเมนินโยบายและการประเมินโครงการแบบบรูณาการ 

โดยองค์กรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผล 

อาจมีการปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับกับการท�าหน้าที่ในการ 

ตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนินงานทีค่รอบคลมุหลายมติิ

มากขึ้น และสามารถที่จะบูรณาการด�าเนินงานร่วมกับ 

ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ในการ 

ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

และเป็นการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมนิผลการ

ด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัให้เป็นภาพรวมร่วมกนัทัง้ระบบ

  2) การขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และมาตรการ

ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

   2.1) การสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัิ

ราชการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

    การส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ เป็น

อีกภารกิจหน่ึงที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีมาตรการด�าเนินการ

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือผลักดันให้เกิดความโปร่งใส ไร้ทุจริตใน 

หน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม อันถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่

จะสนบัสนนุการขบัเคลือ่นการบรหิารงานภาครฐัให้มปีระสทิธิภาพ 

สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ส่งผลโดยตรง

ต่อความเชือ่มัน่ของประชาชนและภาคธรุกจิ รวมถงึภาพลกัษณ์

ของประเทศในระดับสากล ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

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

การปฏิบัติราชการเพ่ือกระตุ้นการสร้างจิตส�านึกให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงภายในหน่วยงานของ

ส่วนราชการและจังหวัด โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน 

ความไม่โปร่งใสในกระบวนงาน เพือ่มุง่หาแนวทางลดช่องโหว่

ของความไม่โปร่งใสอันน�าไปสู ่การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การให้บริการ

   และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ส่วนราชการรกัษามาตรฐาน

ความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการในกระบวนงานทีด่�าเนนิงาน

ไปแล้วอย่างต่อเน่ือง ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ตลอดจนการสร้างความโปร่งใสในกระบวนงาน

อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบสูงต่อประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อ

มุ่งไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ

   ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมสนับสนุน 

ส่วนราชการให้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนงานภายใต้

โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยก�าหนดให้ 

ส่วนราชการจ�านวน 103 กรม และจังหวัด 76 จังหวัด 

ด�าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการใน 

กระบวนงานท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง 

เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การอนุมัติ อนุญาต และ

สอดคล้องกับดัชนีความยากง ่ายในการประกอบธุรกิจ 

(Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก เพื่อวิเคราะห์

หาความเสีย่งในความไม่โปร่งใสท่ีอาจจะเกดิขึน้ และจดัท�าแผน

สร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ พร้อมเสนอมาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

   ดังนั้น เพื่อเป็นการประเมินความส�าเร็จ

ของการด�าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค�ารับรอง 

การปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในมติิภายใน

ด้านการพัฒนาองค์การ โดยประเมินความส�าเร็จของ 

การจัดท�าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้เป็น 

ไปตามเกณฑ์พื้นฐานและเกณฑ์คุณภาพ และความส�าเร็จ 

ของการด�าเนินงานตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ

ราชการ และความส�าเร็จของการด�าเนินการตามตัวชี้วัดและ
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ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) และจังหวัด จ�านวน 

76 จังหวัด ซึ่งเป็นการวัดผลความส�าเร็จในการด�าเนินการ

ปรับปรงุกระบวนงานและการให้บรกิารเพือ่สร้างความโปร่งใส 

ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการและจังหวัด พบว่า 

ผลส�ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

จ�านวน 101 กรม อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงสุด โดยมี

ส่วนราชการท่ีมีคะแนนความโปร่งใสในระดับสูงสุด (4.21 - 

5.00) จ�านวน 42 กรม คิดเป็นร้อยละ 41.58 รองลงมาคือ 

ส่วนราชการทีม่คีะแนนความโปร่งใสในระดบัสงู (3.41 - 4.20) 

จ�านวน 48 กรม คิดเป็นร้อยละ 47.52 และส่วนราชการที่มี

คะแนนความโปร่งใสอยู่ในระดับปานกลาง (2.61 - 3.40) 

จ�านวน 11 กรม คิดเป็นร้อยละ 10.89  (ภาพที่ 2-28)

ค่าเป้าหมายที่ก�าหนด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประเมินในมิติ

ภายนอก ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดให้มกีารส�ารวจความเหน็ 

การรับรู้ และเข้าใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 

ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนงานที่ส่วนราชการและจังหวัด

ด�าเนินการ เพื่อเป็นเสียงสะท้อนต่อภาพลักษณ์ในด้าน 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่จะสามารถต่อยอดน�าไป

สู่การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐในระยะต่อไป

   ผลการสำารวจความโปร่งใสในการปฏบิตัิ

ราชการ

   จากผลส�ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการ จ�านวน 101 กรม (มี 2 หน่วยงานที่

ไม่มกีารส�ารวจ ได้แก่ สภาความมัน่คงแห่งชาติ และ ส�านกังาน

ระดับความโปร่งใสสูง
ระดับความโปร่งใสปานกลาง

11 กรม
(10.89%)48 กรม

(47.52%)

42 กรม
(41.58%)

ระดับความโปร่งใสสูงสุด

ภาพที่ 2-28  สรุปจำานวนส่วนราชการตามระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

4.21-5.00

3.41-4.20

2.61-3.40 
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ร้อยละ 50  รองลงมาคือ จังหวัดท่ีมีคะแนนความโปร่งใสใน

ระดับสูง (3.41 - 4.20) จ�านวน 36 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 47.37 

และจังหวัดท่ีมีคะแนนความโปร่งใสในระดับปานกลาง (2.61 - 

3.40) จ�านวน 2 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 2.63  (ภาพที่ 2-29)

   ส�าหรบัผลส�ารวจความโปร่งใสในการปฏิบตัิ

ราชการของจงัหวดั จ�านวน 76 จงัหวดั นัน้ พบว่า อยูใ่นระดบั

ปานกลางถงึระดบัสงูสดุ โดยมีจงัหวดัทีม่คีะแนนความโปร่งใส

ในระดับสูงสุด (4.21 - 5.00) จ�านวน 38 จังหวัด คิดเป็น 

ระดับความโปร่งใสปานกลาง

36 จังหวัด
(47.37%)

4.21-5.00

3.41-4.20

2.61-3.40 

ระดับความโปร่งใสสูงสูงสุด
38 จังหวัด
(50.00%)

2 จังหวัด
(2.63%)

ระดับความโปร่งใสสูง

ภาพที่ 2-29  สรุปจำานวนจังหวัดตามระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

   ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดอันดับ

ความโปร่งใสจ�าแนกตามกลุ่มประเภทกระบวนงาน เนื่องจาก

แต่ละส่วนราชการและจังหวัดมีกระบวนงานที่ด�าเนินการ

หลากหลาย และมีลักษณะกระบวนงาน ความเสี่ยง ปัจจัย

ความส�าเร็จที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทกระบวนงานได้ 

ดังนี้
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กระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะ
 มุง่เน้นการสร้างความโปร่งใส่ในการให้บรกิารเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ต่อผู้รบับรกิารโดยการด�าเนนิงานต้องสะท้อน
ถงึการลดความยุง่ยากซบัซ้อนของกระบวนงาน การสร้างการมส่ีวนร่วมกบัผู้บรกิาร การให้บรกิารอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และมีมาตรฐานการให้บริการ และประกาศให้ผู้รับบริการทราบ

 ในระดับจังหวัดมี 5 งานบริการที่จัดอยู่ในประเภทกระบวนงานเก่ียวกับการให้บริการประชาชนและบริการ
สาธารณะ ดังนี้

กระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะ

1  สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1) กระบวนงานการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนา 4.97 
   ต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ กรณีงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 
  2) กระบวนงานการจัดทำายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น  
2  กรมการพัฒนาชุมชน กระบวนการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4.84
3  กองทัพอากาศ กระบวนงานบริการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา กองเวชศาสตร์ป้องกัน 4.84

  กรมการแพทย์ทหารอากาศ
4  สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระบวนงานศูนย์บริการร่วม 4.73
5  กรมทรัพยากรธรณี กระบวนงานการวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี 4.60

งานบัตรประจำาตัวประชาชนและทะเบียนราษฏร์

1  มหาสารคาม กระบวนงานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์ 4.74

2  ตาก กระบวนงานเร่งรัดสถานะตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย 4.56
  ติดต่อกันเป็นเวลานาน
3  เพชรบุรี กระบวนงานการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน กรณีบัตรหาย 4.56
4  กระบี่ กระบวนงานทะเบียนราษฎร์ 4.54
5  พังงา กระบวนงานทะเบียนราษฎร์ 4.45

งานบริการจัดหางาน

1  ชลบุรี กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตทำางานของคนต่างด้าว 4.79
2  สระแก้ว กระบวนงานการนำาเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำางานอย่างถูกกฎหมายตาม MOU 4.79
3  นครศรีธรรมราช กระบวนงานการออกใบอนุญาตทำางานและการต่ออายุใบอนุญาตทำางานคนต่างด้าว 4.77
4  ยโสธร กระบวนงานการให้บริการจัดหางานแก่คนหางาน 4.53
5  ขอนแก่น กระบวนงานบริการจัดหางาน 4.21

งานบริการผู้ป่วยนอก

1  บุรีรัมย์ กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก 4.56
2  หนองคาย กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองคาย 4.48
3  ชัยนาท กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก 4.28
4  จันทบุรี กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก 4.12
5  ฉะเชิงเทรา กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก 4.11

งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร

1  พะเยา กระบวนการถ่ายทอดความรู้และให้การบริการทางการเกษตร 4.06



146

รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

กระบวนงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง

 มุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสในการอนมุตั ิอนญุาต ลดช่องโหว่ในการให้เจ้าหน้าทีใ่ช้ดลุยพนิจิในการปฏบัิตหิน้าท่ี

อนัจะเสีย่งต่อการให้หรอืเรยีกรบัสนิบนเพือ่ให้ได้รบับรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ โดยการด�าเนนิงานต้องสะท้อนถงึการก�าหนด

เกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ มีการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ เน้นความถูกต้องตาม

กฎระเบียบ และมีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 ในระดับจังหวัด มี 1 งานบริการที่จัดอยู่ในประเภทกระบวนงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง 
ดังนี้ 

งานประกันสังคม

1  นครราชสีมา กระบวนงานการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 4.89

2  ปทุมธานี กระบวนงานการขึ้นทะเบียนและรับชำาระเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 4.80

3  น่าน กระบวนงานการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย สงเคราะห์บุตร กรณีคลอดบุตร 4.79

  กรณีว่างงาน การนำาส่งเงินสมทบ 

4  ร้อยเอ็ด กระบวนงานการรับชำาระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นอกสถานที่ 4.78

5  ตราด กระบวนงานการขึ้นทะเบียนนายจ้าง 4.73

กระบวนงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง

1  สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับรองสถาบันอุดมศึกษา 4.74 

2  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระบวนงานการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 4.42

   และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล 

3  สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระบวนงานการตรวจรับรองระบบงาน 4.35

4  สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระบวนงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 4.31

5  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระบวนงานการรับจดทะเบียนสหกรณ์ 4.25

งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

1  ปัตตานี กระบวนงานการขาย ขายฝาก ให้ และจำานอง 4.87 

2  พิจิตร กระบวนงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภทขาย 4.74

3  ยะลา กระบวนงานการขาย ให้ จำานอง ไถ่ถอน ประเมินราคา 4.70

4  อุบลราชธานี กระบวนงานจำานอง 4.69

5  สมุทรปราการ กระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภทขาย 4.63

กระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะ (ต่อ)
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กระบวนงานเกี่ยวกับการกำากับและบังคับใช้กฎหมาย

 มุง่เน้นการสร้างความโปร่งใสในการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างยตุธิรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายในเจตนารมณ์ของ

ข้อบงัคบัทางกฎหมาย ป้องกนัการออกกฎหมายทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยการด�าเนนิงานต้องสะท้อนถงึการควบคมุ 

ตดิตามอย่างเป็นระบบ มฐีานข้อมลูประกอบการตัดสนิใจ มกีารบรูณาการระหว่างหน่วยงาน เน้นความถกูต้องตามกฎหมาย 

ลดการใช้ดุลยพินิจ และเน้นความเป็นธรรม เสมอภาค

กระบวนงานการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ/วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย

 มุ ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับบริการรับรู้ เข้าใจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ท้ังข้อมูลสารสนเทศ 

และข้อมูลเชิงนโยบายที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ กลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้ว โดยการด�าเนินงานต้องสะท้อนถึง 

การควบคมุ ตดิตามอย่างเป็นระบบ มฐีานข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ มีการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน เน้นความถกูต้อง

ตามกฎหมาย ลดการใช้ดุลยพินิจ และเน้นความเป็นธรรม เสมอภาค

กระบวนงานเกี่ยวกับการกำากับและบังคับใช้กฎหมาย

1  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระบวนงานเบิกค่าใช้จ่ายสำาหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 4.60 

  ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำาหรับการสืบสวนพิเศษ

  และสอบสวนคดี และวิธีการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่าย

2  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระบวนงานควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน 4.53

  (การป้องกันการนำาเข้าสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในสถานควบคุม)

3  กรมคุมประพฤติ กระบวนงานการควบคุมและสอดส่อง 4.38

4  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระบวนงานการตรวจสอบโรงมหรสพ 4.08

5  กองทัพบก กระบวนงานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร 3.98

  กองประจำาการ

กระบวนงานการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ/วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย

1  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระบวนงานการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกำากับ ดูแล 4.85

  ตรวจสอบการดำาเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน

  ปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2  สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระบวนงานการติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4.85

3  สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน กระบวนงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก 4.82

 โครงการอันเนื่องจากพระราชดำาริ พระราชดำาริ

4  สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระบวนงานการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงกลาโหม 4.81

5  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระบวนงานจัดทำาฐานข้อมูลและความรู้สนับสนุนการเจรจา 3.81
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   2.2) การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ

เสริมสร้างจิตสำานึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล

    การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เป็นนโยบายส�าคญัทีร่ฐับาลทีผ่่านมาทกุรฐับาล รวมทัง้รฐับาล

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้ให้ความส�าคญักบัการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

ซ่ึงแนวทางหนึ่งในการด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 

คือ มุ่งสร้างสังคมไทยให้มีความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่น มีจิตส�านึกและพร้อมที่จะเป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการต่อต้านการทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ รวมทั้งมี

ทัศนคติและค่านิยมรักความถูกต้อง  ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อน

แนวทางดังกล่าว ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ด�าเนินการรณรงค์

สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ 

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

    2.2.1) การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

รณรงค์ปลุกจิตสำานึกผ่านสื่อต่าง ๆ

     ด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเพือ่รณรงค์ปลกุจติส�านกึผ่านสือ่ต่าง ๆ   ทัง้สือ่โทรทัศน์  

วิทยุ  หนังสือพิมพ์  โปสเตอร์  สื่อออนไลน์  และสื่อโฆษณา

ไตรวิช่ัน ภายใต้แนวคิด “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”  

เพื่อสร้างการรับรู้ จดจ�า และความร่วมมือในการต่อต้าน 

การทุจริต  (ภาพที่ 2-30)

กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อพิพาท/แก้ไขความขัดแย้ง

 มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ผู้รับบริการร้องเรียนอย่างยุติธรรม มีการเปิดเผยข้ันตอนและระยะเวลา 

ในการจัดการข้อร้องเรียน อีกทั้งผู้รับบริการยังมั่นใจได้ว่าจะได้รับการตัดสินข้อพิพาท แก้ไขความขัดแย้งท่ีเป็นธรรม  

โดยการด�าเนินงานต้องสะท้อนถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ 

มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียน

กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อพิพาท/แก้ไขความขัดแย้ง

1  สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระบวนงานงานพัฒนาบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม 4.86

2  สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระบวนงานการรับแจ้งเสียระบบเครือข่าย MOENet 4.25

3  สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ กระบวนงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 3.71

 สหกรณ์ 

4  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียนด้านคุ้มครอง และพิทักษ์ 3.64

  สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

5  สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ กระบวนงานการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2.70

 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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    2.2.2) การสร้างเครือข่ายและ

แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต

     สร้างเครือข่ายและสร้าง

พลังร่วมระหว่างข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักธุรกิจ

เอกชน ในการต่อต้านการทุจริตและยึดมั่นในความถูกต้อง  

โดยการประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นแนวร่วมในการต่อต้าน

การทจุรติ ภายใต้แนวคิด “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนคอร์รปัช่ัน” 

และ “ล้างมือให้สะอาด ชาติปราศจากคอร์รัปชั่น” โดยได้

ด�าเนินการในหลายหน่วยงาน อาทิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 

ภาพที่ 2-30  โปสเตอร์รณรงค์ปลุกจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริต

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับผู้แทนจากภาคเอกชนจากองค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย ในการร่วมกันเป็นเครือข่ายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ส�านักงาน ก.พ.ร. 

ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 

(ประเทศไทย) ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะด�าเนินงานอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เป็นต้น (ภาพที่ 2-31)

ภาพที่ 2-31  กิจกรรมสร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
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ในเรือ่งศลีธรรม จรยิธรรม และพษิภยัทีเ่กดิจากการคอร์รัปชัน่

เพื่อให ้เยาวชนมีทัศนคติและยึดมั่นในความซื่อสัตย ์รัก 

ความถูกต้อง ไม่วางเฉยหรือเห็นการทุจริตเป็นเรื่องปกติ  

รวมท้ังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

โดยด�าเนนิการท่ีโรงเรยีนราชวนิติมธัยม และสถาบันการจดัการ

ปัญญาภิวัฒน์ (ภาพที่ 2-32)

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนร่วมเป็นพลงัในการหยดุยัง้คอร์รัปช่ัน 

โดยการเสนอแนวคดิทีส่ะท้อนปัญหาการทจุริตในรปูแบบต่าง ๆ 

ให้สังคมได้รับรู้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดการกับ

ปัญหาการทจุรติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดภาพยนตร์ส้ัน 

ซึ่งผลงานที่ได ้รับรางวัลมีแนวคิดและวิธีการน�าเสนอที่ 

น่าสนใจ เช่น  

    2.2.3) การถ่ายทอดความรู้และ

สร้างจิตสำานึกร่วมต้านทุจริตให้กับกลุ่มเยาวชน

     จดักจิกรรมถ่ายทอดความรู้

และสร้างจิตส�านึกร่วมต้านทุจริตให้กับกลุ่มเยาวชน โดยเชิญ

วิทยากรผู ้มีความรู ้ความสามารถ คือ พระมหากิตติศักดิ์ 

โคตมสิสโส วดัพระเชตพุนวมิลมังคลารามฯ มาถ่ายทอดความรู้

    2.2.4) การประกวดภาพยนตร์สัน้ 

ภายใต้แนวคิด “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

     จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุก

จิตส�านึกร่วมต้านทุจริต โดยการประกวดภาพยนตร์สั้น  

ภายใต้แนวคิด “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” เพื่อกระตุ้น

ให้เยาวชนและประชาชน เห็นความส�าคัญและหันมาสนใจ

 ที่มีแนวคิดว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก

มาช้านาน การแก้ไขปัญหาที่ผู ้ ใหญ่อาจเป็นเรื่องยาก 

จึงควรแก้ไขปัญหาที่เยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ

จะดีกว่า โดยการสร้างจิตส�านึกที่ดี อย่ามองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องธรรมดา หรือการทุจริตจ�านวนเงินเพียงน้อยนิด 

เป็นเรื่องเล็กน้อย ควรมีสติยั้งคิดและยึดมั่นในความถูกต้อง

ภาพที่ 2-32  กิจกรรมสร้างจิตสำานึกร่วมต้านทุจริตให้กับกลุ่มเยาวชน

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “หยุด”

ของทีม  LUCKY – SIXTYNINE 69



151

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

   ที่เล่าปัญหาคอร์รัปชั่นในเชิงเปรียบเทียบ โดยเปรียบประเทศชาติเสมือน “ผลแอปเปิ้ล” ที่ถูกกัดกินเป็นทอด ๆ 

จากผู้ที่เดินน�าหน้าแถวไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งคนสุดท้ายแทบไม่เหลือแอปเปิ้ลให้กิน ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้เสียเงินซื้อแอปเปิ้ล  

ซึ่งอาจเปรียบได้กับการเสียภาษีของประชาชนเพื่อน�าไปพัฒนาประเทศ แต่กลับมีการทุจริตเป็นทอด ๆ ท�าให้ประชาชน 

ไม่ได้รบัประโยชน์อย่างคุ้มค่า ท้ายทีส่ดุประเทศชาตจิะไม่เหลืออะไร และปิดท้ายภาพยนตร์สัน้โดยการชีใ้ห้เหน็ว่า ประชาชน

ธรรมดาก็สามารถลุกขึ้นมาหยุดการคอร์รัปชั่นนั้นแล้วน�าพาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “APPLE”

ของทีม MOVING 
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โดยใช้คนดจีากหลากหลายอาชพีถ่ายทอดเรือ่งราวชวีติประจ�าวัน

ที่เกี่ยวข้องกับกลโกงโดยให้ “The Icon” เป็นผู้วิจารณ์  และ

เน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนโดยให้ผูช้มทางบ้านตดัสนิว่า

ผู้เข้าแข่งขันคนใดมี “เรื่องราว” และวิธีการ “พิชิตโกง” 

ได้ถูกใจที่สุด

    (4) กรอบแนวคิดรายการ : ผู้ชม

จากทั่วประเทศ ทุกวงการ เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ 

“บอกความจริงก�าจัดคอร์รัปช่ันจากสังคมไทย” โดย 12 คน

สุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้าแข่งขันบอกเล่าเร่ืองราว  

มกีารจ�าลองสถานการณ์จรงิ และม ี“The Icon” เป็นผูว้จิารณ์ 

และให้ค�าแนะน�า

    (5) ก�าหนดออกอากาศ : ออกอากาศ

จ�านวน 10 ตอน ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น.  

เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

    (6) สถานีแพร่ภาพออกอากาศ : 

ออกอากาศทางสถานีจีเอ็มเอ็มวัน (GMM ONE) ช่อง 31  

ในระบบดิจิตอลทีวี และช่อง 41 ในระบบดาวเทียมหรือ 

เคเบิ้ลทีวี

    (7) รับชมออนไลน ์  :  รับชม 

ออนไลน์ขณะแพร่ภาพออกอากาศ และรับชมย้อนหลังที่  

www.onehd.net หรอื www.youtube.com/corruptionfight

    2.2.5) รายการโทรทศัน์ เรยีลลติี้

โชว์ คนด ีพิชติโกง (Corruption Fight The Reality Show)

     จัดท�าโครงการสื่อสาร 

ปลุกจิตส�านึกเพ่ือสร้างแนวร่วมต่อต้านการทุจริต “รายการ

โทรทัศน์ เรียลลิตี้โชว์ คนดี พิชิตโกง (Corruption Fight 

The Reality Show)” เพือ่ปลกุจติส�านกึ สร้างความตระหนกั

รู้ถึงพิษภัยและผลกระทบของการทุจริตที่อยู ่ในวงจรชีวิต 

รวมทั้ งถ ่ายทอดทัศนคติและค ่านิยมที่อยู ่บนพื้นฐาน 

ความถกูต้อง ให้เกดิกระแสและจติส�านกึทีด่ใีนสงัคม จนขยาย

ไปสู่การรวมพลังเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและ

ตรวจสอบระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส

    รายละเอียดรายการ

    (1) ชือ่รายการ : รายการโทรทศัน์ 

“เรยีลลติีโ้ชว์ คนด ีพชิติโกง (Corruption Fight The Reality 

Show)”

    (2) รูปแบบรายการ : รายการใน

รูปแบบเรียลลิตี้โชว์ (Reality Show) เรื่องจริงสะท้อนปัญหา

คอร์รัปชั่นในสังคมไทยที่วนเวียนอยู่ในวงจรชีวิตใกล้ตัว

    (3) แนวคิด (Concept) : เป็น 

การน�าเสนอเรือ่งจริงในรูปแบบรายการเรยีลลิตีโ้ชว์ (The Reality 

of Reality) ถ่ายทอด “คนจริง เหตุการณ์จริง อารมณ์จริง” 
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    ตอนท่ี 10 : จากผู้เข้าแข่งขันทีเ่หลอื

ทั้ง 6 คน จะประกาศให้เหลือเพียง 3 คน  และ 1 ใน 3 คน  

ทีม่คีะแนนโหวตจากผูช้มทางบ้านสงูทีสุ่ด จะเป็นผูช้นะรายการ 

“เรียลลิตี้ คนดี พิชิตโกง” แต่เพียงผู้เดียว 

    กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ ์

รายการฯ

    (1) กิจกรรมแถลงข ่าวเป ิดตัว

รายการโทรทัศน์ “เรียลลิตี้โชว์ คนดี พิชิตโกง (Corruption 

Fight The Reality Show)” ในวันท่ี 4 กันยายน 2557 

ณ ส�านกังาน ก.พ.ร. เพือ่เปิดตัวรายการ พธิกีร และประชาสัมพนัธ์

เชิญชวนให้สมัครเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันในรายการฯ โดยม ี

นายมาริโอ้ เมาเร่อ และนายวิเชียร กุศลมโนมัย (ดีเจเพชรจ้า) 

มาร่วมแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์

    (2) กิจกรรมคัด เลือกผู ้ ส มัคร 

เข้าร่วมการแข่งขัน (Casting) ในวันท่ี 20 กันยายน 2557  

ณ บรเิวณลานหน้าศนูย์การค้าสยามดสิคฟัเวอรี ่เพือ่ด�าเนนิการ

คัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

    (3) กิจกรรมแถลงข ่าวเป ิดตัว 

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และ The Icon ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2557  

ณ สตูดิโอ 11 มนตรีสตูดิโอ ซอยลาดพร้าว 101 เพื่อ 

เปิดตัวผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน และกรรมการ (The Icon) รวมทัง้

บันทึกเทปถ่ายท�ารายการครั้งแรก

    เค้าโครงรายการฯ

    รายการฯ มทีัง้หมด 10 ตอน แบ่งเป็น

    ตอนที ่1 : เป็นการคดัเลอืกผูส้มคัร

เข้าร่วมการแข่งขันจาก 50 คน ให้เหลือจ�านวน 12 คน จาก

การออดชิัน่ด้วยการสมัภาษณ์ และให้แสดงวธิกีารแก้ไขปัญหา

ตามสถานการณ์ โดยมี The Icon เป็นผู้คัดเลือก

    ตอนที่ 2 - ตอนที่ 7 : ผู้เข้าร่วม

แข่งขันทั้ง 12 คน จับคู่เป็น 6 คู่ เพื่อท�าการแข่งขันสัปดาห์ละ 

1 คู่ ผลัดกันเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เคยพบเจอการโกง ซึ่งจะ

มลีะครเหตกุารณ์จ�าลองตามเร่ืองเล่าของผูเ้ข้าแข่งขนัประกอบ 

เพื่อบ่งบอกถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เคยพบเจอ 

การทุจริต และวิธีการแก้ไขปัญหาหรือตอบโต้กับสถานการณ์

นั้น โดยมี The Icon สัปดาห์ละ 3 ท่าน ให้ความเห็น ทัศนะ 

และวิจารณ์ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็น

ถึงการตอบค�าถาม และท่าทีของผู้เข้าแข่งขันที่แตกต่างกันไป 

และเปิดให้ผู้ชมทางบ้านโหวตให้คะแนน

    ตอนที่ 8 : หลังจากสิ้นสุดสัปดาห์

ที ่7 จะประกาศผูเ้ข้าแข่งขนัทีไ่ด้รบัการโหวตจากผูช้มทางบ้าน

สูงสุด เหลือเพียง 6 คนสุดท้าย ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีม 

ทีมละ 3 คน หรืออาจจับคู่ได้เป็น 3 คู่ เพื่อท�าภารกิจต่าง ๆ 

จากโจทย์ทีไ่ด้รับจาก The Icon ทัง้ 3 ท่าน ซึง่ในรอบนีจ้ะเป็น

โจทย์เชิงจิตวิทยา สืบสวนสอบสวน (การทดสอบภาคทฤษฎี) 

โดย The Icon ทั้ง 3 ท่านจะให้ทัศนะ วิจารณ์ เป็นข้อมูลใน

แง่มมุต่าง ๆ  เพ่ือให้ผูช้มทางบ้านใช้ประกอบการตัดสนิใจโหวต

ให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบ 

    ตอนที่ 9 : เป็นการแข่งขันในรอบ

รองชนะเลิศ (Semi-Final) รอบที่ 2 ซึ่งจะทดสอบด้วยโจทย์

ในภาคปฏิบัติ โดย The Icon ทั้ง 3 ท่าน จะเป็นผู้ให้โจทย ์

ผู้เข้าแข่งขนัทัง้ 6 คน ปฏบิตัภิารกจิทีเ่หมอืน ๆ  กนั เพือ่สงัเกต

ไหวพริบ ปฏิภาณ และความสามารถในการแก้ปัญหาของ 

ผูเ้ข้าแข่งขนัแต่ละคน พร้อมทัง้ให้ทศันะวจิารณ์ในแง่มมุต่าง ๆ  

เป็นข้อมูลส�าหรับผู้ชมทางบ้านในการตัดสินใจโหวตให้กับ 

ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 6 คน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบสุดท้าย 

ต่อไป
ภาพที ่2-33 งานแถลงข่าวเปิดตวัรายการเรียลลิตีโ้ชว์ คนด ีพิชิตโกง   

 (Corruption Fight The Reality Show)
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

การคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐจึงเป็น 

การส่อเจตนาในการทุจริต ท�าให้เสื่อมเสียศีลธรรม เกิดการ

บิดเบือนการแข่งขันและกลไกการตลาด และเป็นการเพิ่ม

ต้นทุนการด�าเนินงานภาครัฐ ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

    ดังนั้น เพื่อท�าให้การด�าเนินการ 

ผลักดันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นอย่างจริงจัง 

ในภาคราชการ และเพื่อท�าให้การพัฒนาระบบราชการเกิด

ความโปร่งใส ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นจนเป็น 

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

“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริต” ข้ึน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ได้เน้นไปที่เรื่องของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ

จัดจ้างในภาครัฐ ซึ่งในการด�าเนินการดังกล่าว ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Development Program : UNDP) โดยได้รับ 

ความร่วมมือจากกรมบัญชีกลาง ส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ องค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) 

โดยทาง UNDP ได้เชิญ Mr. Peder Blomberg ผู้เช่ียวชาญ

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากประเทศสวีเดน เข้ามาร่วม 

ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย และจากการศึกษาพบว่า มีข้อเสนอ 

เชิงนโยบายและข้อเสนอเฉพาะด้านหลายประการ อาทิเช่น 

    (1) ข ้อ เสนอด ้านกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบัติ ควรมีการพัฒนากฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐให้มคีวามทนัสมยั เชือ่มโยงกับกลไกทีม่กีารด�าเนนิการ

อยู่แล้วในปัจจุบัน โดยกฎหมายและระเบียบปฏิบัติดังกล่าว

ควรครอบคลุมภาครัฐท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

    (2) ข้อเสนอด้านโครงสร้างขององค์กร

และศักยภาพขององค์กร ควรปรับปรุงบทบาทหน้าที ่

ความรับผิดชอบ สถานะของหน่วยงานกลางที่ก�ากับดูแล 

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้ชัดเจนเม่ือมีการปรับปรุงกฎหมาย

การจดัซือ้จดัจ้าง และเสรมิสร้างให้เกิดความร่วมมือในการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

   2.3) การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบั

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

    ส�านกังาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงาน

สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลสูงสุด  ได้ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจดัท�ายทุธศาสตร์

และแผนงานเชงิรกุของรฐับาลในการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน่ 

รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่ง 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 

ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล 

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อพัฒนาระบบราชการ 

ให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น 

และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และคณะรัฐมนตร ี

ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบ

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ประกอบ 

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561) ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่6 การยกระดับความโปร่งใส

และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

กลยุทธ์ท่ี 6.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการ 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น กลยุทธ์ย่อยท่ี 6.2.2 เสริมสร้างความ 

เข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งวาง

ระบบป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนงาน

ส�าคัญของหน่วยงานของรัฐ ในส่วนราชการและหน่วยงาน 

ของรัฐ

    นอกจากนี้  จากสถิติ ในหลาย

ประเทศ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาจมีสัดส่วนคิดเป็น

รอ้ยละ 10 - 20 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)  

ของประเทศนั้น ๆ และในบางประเทศสัดส่วนงบประมาณ 

จัดซื้อจัดจ้างอาจสูงถึงร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณ

ทั้งหมด และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลก็อาจจะเกิดจาก 

ข้อผิดพลาดในการปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจ้าง การมผีลประโยชน์

ทับซ้อน การฮั้วประมูล การใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์

ส่วนตน ตลอดจนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ความเส่ียง

เหล่านี้มีมากมายในการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทยเนื่องจาก

จ�านวนเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างที่มากและผลประโยชน์ 

ได้เสียของผู้เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น  
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ในการด�าเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง

และความมัน่คงอาเซยีน ซึง่ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้รบัมอบหมาย

ให้ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามที่

ปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน ข้อ A.1.4 ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Promote 

Good Governance) มาตรการ i “ศึกษา วิเคราะห์  

เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูและรวบรวมแนวทางปฏบิตัทิีด่เีลศิในเรือ่ง

ธรรมาภิบาลของภูมิภาค” และ มาตรการ ii “ส่งเสริม 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีผ่าน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเรื่องการเป็นผู้น�า

และหลักการโดยเน ้นเรื่องธรรมาภิบาลและการสร ้าง 

กฎระเบียบร่วมกนั” ต่อมา การประชุมคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่

12 ตลุาคม 2553 ได้มมีตอินมุติัมอบหมายให้ส�านกังาน ก.พ.ร. 

เป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินการตาม

มาตรการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ข้อ A.7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบ

ราชการ (Building Civil Service Capability) และ C.3  

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Promoting Corporate 

Social Responsibility) โดย ข้อ A.7 พัฒนาสมรรถภาพ 

ของระบบราชการ มาตรการ ii “ให้สนบัสนนุการประสานงาน

ในอาเซียนเพ่ือให้ระบบราชการมีประสิทธภิาพ  มีความรับผดิชอบ

ต่อสาธารณชนและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งสนับสนุนการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านเหล่านี้เป็นประจ�าทุกปี โดยเร่ิม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551” และมาตรการ ix “เพิ่มและจัดตั้งกลไก

เพือ่การบรกิารสาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มมีาตรฐาน

การบริการ การมีกลไกรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  

(Citizens Feedback Procedures) และจัดระบบแสดง 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน (Output-based  

Performance Rating Systems)” ส่วนข้อ C.3 การส่งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Promoting Corporate Social 

Responsibility) โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของ 

ระบบราชการให้เป็นระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

มีความรับผิดชอบและมีความน่าเชื่อถือ ผ่านมาตรการ 

การส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

    (3) ข้อเสนอด้านศักยภาพในการ

ด�าเนินงาน ควรเสริมสร้างมาตรฐานวิชาชีพและสร้าง 

ความน่าเชื่อถือของบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

    (4) ข้อเสนอด้านโครงสร้างในการ

ควบคุมและกลไกการสร้างความซื่อตรงและความโปร่งใส 

ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานจัดซื้อและ

หน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู ้ค้ากับภาครัฐ และ 

พัฒนากลไกการพิจารณาข้อร้องเรียนและเยียวยาภายใต้

กฎหมายใหม่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น

    (5) ข้อเสนอเกี่ยวกับสถานการณ ์

ท่ีบ่งชี้ถึงสัญญาณอันตรายและแนวทางการป้องกันเพื่อ 

ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 

     ในปัจจุบัน ส�านักงาน ก.พ.ร. 

อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าแนวทางในการลดความเสี่ยง

เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ 

ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะน�าออกเผยแพร่ต่อไป และส�าหรับ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�านักงาน ก.พ.ร. จะเน้นไป 

ท่ีการศึกษาพัฒนารูปแบบ/แนวทางการด�าเนินงานของ 

ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติให้มคีวามเหมาะสม สามารถ

บูรณาการงานด้านการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ 

มชิอบและด้านส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรมของส่วนราชการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยการอบรมให้ความรู้/

ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานของ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 2.3.7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย 

เพ่ือเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน

  1) การผลักดันเพ่ือเตรียมความพร้อมของ

ระบบราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 

เมษายน 2552 มีมติอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินการเพ่ือจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน เพื่อก�าหนดนโยบายและท่าทีของประเทศไทย 
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   2) ศกึษาเชงิลกึด้านการส่งเสรมิธรรมาภิบาล

ของประเทศสมาชิกอาเซียน

   3) จัดประชุมนานาชาติ  (ASEAN  

International Conference 2014) ในหวัข้อ “Governance 

Efficiency in ASEAN” 

   ก า รประ ชุ มนานาช าติ  ( A S EAN 

International Conference 2014) ในหัวข้อ “Governance 

Efficiency in ASEAN” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 - 28 

พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล แพลตตินั่ม กรุงเทพฯ  

ซึง่หวัข้อการประชมุนานาชาตดิงักล่าว เป็นผลสบืเนือ่งมาจาก

ข้อตกลงเกีย่วกับนิยามความหมายของธรรมาภบิาลในอาเซยีน 

ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันในการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล

ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐของประเทศ

สมาชิกอาเซียน (หลักสูตร ASEAN Executive Governance 

Program) ที่จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 

   ก า รประ ชุ มนานาช าติ  ( A S EAN 

International Conference 2014) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ตอบสนองการด�าเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน ในหัวข้อ A.1.4 การส่งเสริม 

ธรรมาภบิาล (Promoting Good Governance) และเพือ่เปิดเวที

แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์  (Knowledge Sharing) 

ด้านการส่งเสริมธรรมาภบิาลในอาเซยีน  รวมท้ังเพือ่เสรมิสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือของกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล (Collaborative Relations) 

โดยผู้เข้าร่วมการประชมุประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบนัการศกึษา 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักงบประมาณ เป็นต้น 

และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การเพื่อความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic 

Co-operation and Development: OECD) ธนาคารโลก 

(World Bank) และสภาหอการค้าร ่วมต่างประเทศ 

ในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce 

in Thailand : JFCCT)  รวมทั้งผู้แทนจากประเทศสมาชิก

อาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 

เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ไทย

   ต่อมา มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่13 กนัยายน 

2554 เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ 

ให้เพิม่ส�านกังาน ก.พ.ร. เป็นหนึง่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการ

อาเซียนแห่งชาติ ซ่ึงคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติมีอ�านาจ

หน้าที่ในการก�าหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และ 

ท่าทขีองประเทศไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมอือาเซยีน 

ประสานนโยบายและท่าทีในการด�าเนินการต่าง ๆ ในกรอบ

ความร่วมมืออาเซียน เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ 

ในการเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน แต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการและคณะท�างานต่าง ๆ ได้ตามความจ�าเป็น 

และเหมาะสม ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน 

ภาคประชาสังคม และด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการบูรณาการการท�างานของ

หน่วยงานไทยในการด�าเนินการและเตรียมความพร้อมเพื่อ

ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

   ด้วยเหตุนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ 

คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง

ความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานราชการ

เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยริเริ่มผลักดัน

โครงการส่งเสริมธรรมาภบิาลในภาครฐัเพือ่เตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็น 

การขับเคล่ือนการส่งเสริม สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลของ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และ

เป็นการเพิ่มขีดสมรรถนะในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

ในอาเซยีน รวมทัง้เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายตามทีป่รากฏในมาตรา 3/1 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 และเป็นพนัธะผกูพนัในการผลกัดันการจดัตัง้ประชาคม

อาเซยีนและได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557

   โดยในปี พ.ศ. 2557  ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้

ด�าเนินงานตามโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อ

เตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ประกอบด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

   1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 

(Video Conference) จ�านวน 4 ครั้ง 
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บริการใหม่ ๆ เช่น การให้บริการด้านการแพทย์แผนใหม ่

2) นวัตกรรมการให้บริการแก่สาธารณะ (Service Delivery 

Innovation) เน้นวธิกีารหรอืช่องทางการให้บรกิารในรปูแบบใหม่ 

เช่น การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) นวัตกรรม

องค์กร (Organization Innovation) โดยเน้นการปรบัเปล่ียน

ระบบ หรือลดข้ันตอนในการด�าเนินงาน 4) นวัตกรรม 

ทางความคิด (Conceptual Innovation) สร้างมุมมองใหม่ 

ในการแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายต่าง ๆ 5) นวัตกรรม 

ทางนโยบาย (Policy Innovation) สิ่งส�าคัญ คือ ภาครัฐ 

ไม่ควรบอกประชาชนว่าควรท�าอะไร แต่ควรเปิดเวทีให้

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม ่

6) นวัตกรรมทางระบบ (Systemic Innovation) เน้นการสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัภาคเอกชน 

และหน่วยงานอื่น ๆ (Public Private Partnerships)  

เพื่อการเรียนรู้และท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

   ข้อสงัเกตจากเวทแีลกเปลีย่นความคดิเหน็

ในครั้งนี้ สามารถกล่าวได้ว ่า นวัตกรรมของภาครัฐจะ 

เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการท�างานร่วมกันของภาครัฐอย่าง 

บูรณาการรวมทั้งภาครัฐจ�าเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่าย 

การท�างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน เพื่อเรียนรู ้การท�างาน 

รับฟังความคิดเห็น และขับเคลื่อนการด�าเนินงานนวัตกรรม 

ไปพร้อมกัน โดยการด�าเนินงานดังกล่าวต้องให้ความส�าคัญ 

กับการออกแบบระบบการท�างานที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับ

นวัตกรรมที่คิดค้น รวมทั้งต้องไม่กลัวที่จะริเริ่มสร้างสรรค ์

สิ่งใหม่ ต ้องสร ้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมข้ึนเพ่ือให้ 

การด�าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน

   ระดับภูมิภาคอาเซียน ตัวแทนจาก

ประเทศสมาชิกอา เซี ยนได ้ แลกเปลี่ ยนความรู ้ และ

ประสบการณ์ในด้านการด�าเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐในแง่มุม

ท่ีต่างกัน โดยประเทศฟิลิปปินส์ให้ความส�าคัญกับการออก 

กฎระเบียบเพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการประชาชน 

ผ่านทาง Anti-Red Tape Act ในขณะทีเ่มยีนมาร์ก�าลงัพฒันา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อน�ามาสนับสนุนการให้บริการ 

   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ (ASEAN 

International Conference 2014) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 

3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

   • ประเด็นด้านธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ที่ ได ้จากเวทีแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ ์  

(Knowledge Sharing)  ทัง้ในระดบัสากลจากผูแ้ทนองค์กร

ระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียนจากตัวแทน

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

   ระดับสากล ได้แลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ (Creating Culture of  

Innovation) เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานของภาครัฐให้มี

ประสทิธภิาพ กล่าวโดยสรุป การด�าเนินงานด้านนวตักรรมของ

ภาครัฐ (Public Sector Innovation) ควรประกอบด้วย 

องค์ประกอบ 4 ส่วน ในอันจะน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

ภาครัฐที่ยั่งยืน องค์ประกอบที่หนึ่ง คือ บุคลากร ต้องม ี

การเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในด้านการพัฒนา

นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับข้าราชการพร้อมทั้งต้องมีเครื่องมือ 

อุปกรณ์การท�างาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ

ท�างานที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กับ

ข้าราชการเพื่อคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการด�าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่สอง คือ การบูรณาการการท�างาน

ร่วมกัน ทั้งระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงานภาครัฐ 

แต่ละหน่วย โดยหน่วยงานกลางภาครัฐจะต้องวางระบบ 

การท�างานแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นจริง ผ่านทางการส่ือสาร

จากผูบั้งคบับญัชาระดับบนสูร่ะดับล่าง และจากหน่วยงานหนึง่

ไปสูอ่กีหน่วยงานหนึง่  องค์ประกอบทีส่าม คือ การแลกเปลีย่น

เรียนรู้ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการแบ่งปัน

ข้อมูล (Data Sharing) และองค์ประกอบที่สี่ คือ การจัดสรร

ทรัพยากรให้แต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บน

พืน้ฐานของความโปร่งใส เพื่อประชาชนไดร้ับประโยชนส์ูงสุด

จากการด�าเนินงานของภาครัฐ

   ทั้ งนี้  จากการศึกษาการด�าเนินงาน 

ด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือสร้างนวัตกรรมภาครัฐให้เกิดขึ้น 

ในประเทศต่าง ๆ ควรประกอบด้วย 1) นวัตกรรมการบริการ 

(Public Service Innovation) คือ การพัฒนาการให ้
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รองรบัการเคล่ือนย้ายแรงงานในภมูภิาคอาเซยีน (Workforce 

Mobility)

    - พฒันานวตักรรมการให้บรกิารเพือ่

การท่องเที่ยว (Innovative Services for Tourism)

    - ศนูย์บรกิารร่วมระดบัภมูภิาคอาเซยีน 

(ASEAN One Stop Shop)

    โดยในการด�าเนินงานภายใต้โครงการ 

ส ่ง เสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

ปี พ.ศ. 2558 จะน�าประเด็นท่ีได้หารือร่วมกันนี้ไปต่อยอด 

ในการด�าเนินการด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของประเทศ

สมาชิกอาเซียนต่อไป

   • ประเด็นที่สนับสนุนการส ่ง เสริม 

ธรรมาภิบาลภาครัฐให้เกิดข้ึนจริงในอาเซียน เพื่อการ 

เตรียมตัวของภาครัฐในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

ซ่ึง United Nations Public Service Awards : A Real 

Challenge for Public Service Improvement (UNPSA) 

ถือเป็นส่วนส�าคัญท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ ๆ และท่ีส�าคัญกระตุ้นให้เกิดการน�าแนวทางปฏิบัติที่ดี

ของประเทศตัวอย่างไปปรับใช้กับประเทศอื่น ๆ ต่อไป  

อีกทั้งประเด็นสถานการณ์ SMEs ของภูมิภาคอาเซียน 

ในปัจจุบัน รวมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคต ก็ได้มี 

การหยิบยกมาพูดในหัวข้อ “ASEAN Backbone : Practical 

Aspect for SMEs Development”

   นอกจากนี ้ยงัได้พาคณะผูแ้ทนหน่วยงาน

ภาครฐัจากประเทศสมาชกิอาเซยีนศึกษาดงูาน ณ ศนูย์บรกิาร

ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center) 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  

ซ่ึงเป็นศูนย์บริการท่ีมีความโดดเด่นด้านการให้บริการ อีกทั้ง

ยงัได้รบัรางวลัคณุภาพการให้บรกิารประชาชน ประเภทนวตักรรม

การให้บริการ เมื่อปี พ.ศ. 2553

ที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งได้น�าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มาใช้ในระบบการท�างานของภาครัฐ เพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ส่วนประเทศไทยนั้น 

ได้กล่าวถงึระบบอเิลก็ทรอนกิส์ด้านการด�าเนนิงาน National 

Single Window and e-Customs เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ด้านอินโดนีเซีย ได้มีการจัดมาตรฐาน 

การให้บริการที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศที่ส�าคัญ 

ได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการให้บริการโดยมีโครงการ 

ที่ชื่อว่า “หน่ึงองค์กร หน่ึงนวัตกรรม (One Agency-One  

Innovation)” เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้ออกแบบรูปแบบ 

รวมไปถงึระบบการให้บริการใหม่ ๆ  ทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน  

ส�าหรับประเทศกมัพชูานัน้ ได้ให้ความส�าคญัใน 3 ประเดน็ คอื 

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น การปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให ้

เข้ากบัการด�าเนินงานนวัตกรรมใหม่ ๆ  และการปฏรูิปการบรหิาร

จัดการภาครัฐ  ทางด้านมาเลเซียได้จัดท�าวิสัยทัศน์ ปี ค.ศ. 

2020 (Vision 2020) ขึ้น โดยจะพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งมียุทธศาสตร์ 

ที่ส�าคัญ คือ การน�าเอาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน 

การด�าเนินงานภาครฐั ให้ความส�าคัญกบัการต่อต้านการทุจรติ 

เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน 

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งในเรื่อง 

การต่อต ้านการคอร์รัปชั่นนั้น ประเทศเวียดนามก็ให ้

ความส�าคัญเช่นเดียวกัน และในส่วนของด้านการสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ ๆ ประเทศลาวก็ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก

   • ประเดน็ทีไ่ด้จากการหารอืร่วมกนัของ

เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของ 

กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน (Collaborative Relations)  

น�ามาซึ่งประเด็นท่ีแต่ละประเทศอาเซียนให้ความส�าคัญ 

ในการส่งเสรมิการด�าเนนิงานร่วมกนัภายใต้หลกัธรรมาภบิาล

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 

    - พัฒนาการด�าเนินงานภาครัฐเพื่อ
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ภาพที่ 2-34  การประชุมนานาชาติ (ASEAN International Conference 2014) หัวข้อ “Governance Efficiency in ASEAN”
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ความส�าเรจ็ในระดบันานาชาต ิด้วยการสนบัสนนุและผลกัดนั

ให้หน่วยงานทีไ่ด้รบัรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิเสนอผลงาน

เพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 

ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐไทย 

ได้รับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี พ.ศ. 2557 

มีหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีได้รับรางวัล United Nations  

Public Service Awards จ�านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่  

ส�านักป้องกันควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศในสาขา Fostering participation in public  

policy-making decisions through innovative  

mechanisms และ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวลัชนะเลิศ

ในสาขา Promoting gender responsive delivery of  

public services 

 นอกจากนีย้งัได้ปรับปรงุบรกิารเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทย 

ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก 

ในรายงานการวิจัยเรื่อง Doing Business 2015 ของ

ธนาคารโลก ซึ่งดีขึ้นจากรายงานฯ Doing Business 2014  

ที่อยู่ในอันดับที่ 28  และอีกประการหนึ่งท่ี ก.พ.ร. ได้เริ่ม

ด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2557 คอื การก�าหนดให้ส่วนราชการทีม่ี

ภารกจิหลกัในการให้บรกิารประชาชนหรอืภาคธรุกจิ ปรับปรุง

กระบวนงานบรกิารเพือ่น�าไปสูก่ารจดัท�าข้อตกลงระดบัการให้

บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยก�าหนดเป็น

ตัวชี้วัดในค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ของ 40 ส่วนราชการน�าร่อง ซึง่ข้อตกลงระดบัการ

ให้บริการนี้จะเป็นเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพของ

บริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ

 2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ 

ทนัสมัย บคุลากรมคีวามเป็นมอือาชพี   ก.พ.ร. ยงัคงเดนิหน้า

ปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจท่ี 

รับผิดชอบ ลดความซ�้าซ้อน มีความยืดหยุ ่นคล่องตัวสูง  

 การเดินหน้าผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561) ยังคงเน้นการสร้างระบบราชการเพื่อมุ่งไปสู่

เป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ในการ “สร้างความเช่ือถอืไว้วางใจ 

พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน” โดยด�าเนินการภายใต้ 

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ก�าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 

ให้ระบบราชการไทยพร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศ 

ให้บรรลุเป้าหมาย และด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

มกีารปรบัสมดลุในการท�างานร่วมกบัภาคส่วนอืน่อย่างมคีณุภาพ 

มกีารท�างานแบบบรูณาการด้วยการใช้ยทุธศาสตร์ประเทศเป็น

ตัวน�า รวมทัง้ขยายผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภบิาล

ในภาคราชการเพือ่การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่อีย่างยัง่ยนื 

ทีมุ่่งเน้นให้ความส�าคัญกบัการส่งเสรมิและพฒันาธรรมาภบิาล

ในภาคราชการ ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การพัฒนา

กลไกการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในระบบราชการแบบยั่งยืน 

และการพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาธรรมาภิบาล

 ส�าหรับการด�าเนินการพัฒนาระบบราชการไทย ในปี 

พ.ศ. 2557 ภายใต้ 7 ประเด็นยทุธศาสตร์ ของแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) มีผล

ด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บรกิารประชาชน 

ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรูปแบบอื่นของรัฐ มีการปรับปรุง

และยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชน โดยการผลกัดันของ ก.พ.ร. ผ่านการด�าเนนิการ

ต่าง ๆ เช่น การมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” ให้กับ

หน่วยงานที่สามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการได้ตามเกณฑ์

ที่ก�าหนด โดยปี พ.ศ. 2557 มีผลงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ีได้รบัรางวลับริการภาครฐัแห่งชาต ิรวม 76 ผลงาน แบ่งเป็น 

รางวัลเกียรติยศ 2 ผลงาน รางวัลระดับดีเด่น 28 ผลงาน 

และรางวัลระดับดี 46 ผลงาน นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

ยังได้ต่อยอดความส�าเร็จของหน่วยงานภาครัฐไทยไปสู ่

สรุป



161

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งประกอบด้วย 

ผูน้�าการบรหิารการเปลีย่นแปลงและกลุม่พฒันาระบบบริหาร

ของส่วนราชการต่าง ๆ

 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ 

ของภาครฐัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ   ก.พ.ร. ได้ก�าหนดขอบเขต

การด�าเนนิงานในการส่งเสรมิให้หน่วยงานของรัฐมกีารบรหิาร

สินทรัพย์อย ่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมในเร่ือง 

ของแนวทางการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่เป็นของรัฐบาล  

การวเิคราะห์โครงสร้างองค์กรภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร

สินทรัพย์ภาครัฐ เสนอแนวทางการท�างานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอย่างมีประสทิธผิล รวมท้ังพจิารณากรอบ

แนวทางการบรหิารทรพัย์สมบตัขิองชาตโิดยรวม โดยวเิคราะห์

ภาพรวมท้ังหมดของประเทศว่าจะมแีนวทางการบริหารจดัการ

อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ  

สงัคม และความมัน่คงของประเทศ อย่างไรก็ตาม คณะรฐัมนตรี

ได้มีมติเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2556 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง

คณะท�างานบรูณาการ 8 คณะ ท�าหน้าทีร่บัผิดชอบยทุธศาสตร์

ประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ หรือแนว

นโยบายเก่ียวกับการพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งหาก

ส�านกังาน ก.พ.ร. จะด�าเนนิการในเรือ่งนีก็้ควรได้รบัมอบหมาย

จากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ 

 4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ   

ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

โดยการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้

เกิดการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวง ด้วยการ

ก�าหนดตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint 

KPIs) รวม 13 เรื่อง และก�าหนดเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปรับปรุง 

ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างส่วนกลาง  

ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่ โดยการประมวลข้อเทจ็จริงของ

การบริหารงานและการจัดความสัมพันธ์ในพื้นท่ีระหว่าง 

เพือ่พฒันาส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัสูก่ารเป็นองค์กร

แห่งความเป็นเลิศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การมหาชนมีการบริหารจัดการตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาทิ การเสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็ให้กบักลไกการบริหารองค์การมหาชน นอกจากนี้ 

ยังได้พัฒนาระบบการประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ด้วยการปรับรูปแบบการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการ จากเดมิทีจ่ดัท�าค�ารบัรองฯ เป็นราย

ส่วนราชการ เป็นการจัดท�าค�ารับรองฯ รายกระทรวง เพื่อให้

ปลัดกระทรวงสามารถบริหารจัดการภารกิจภายในกระทรวง

ได้เอง โดยให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัดท�าค�ารับรองฯ 

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับส่วนราชการระดับ

กรมในสงักดั ในส่วนของสถาบนัอดุมศึกษากไ็ด้มกีารบูรณาการ

ตัวชี้ วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการเข ้ากับระบบ 

การประเมนิผลสถาบนัอดุมศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อลด

ภาระและความซ�า้ซ้อนในการด�าเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษา

 ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร

ให้มีความเป็นมืออาชีพ ได้มีการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ 

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้อย่างเป็น

ระบบผ่านการด�าเนินการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 

e-Learning บนเวบ็ไซต์ http://www.opdcacademy.com  

การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่

ความเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล โดยการตรวจรับรองคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานให้กับส่วนราชการ

ระดบักรม จงัหวัด และสถาบนัอดุมศกึษา และการมอบรางวัล

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด โดยในปี พ.ศ. 

2557 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ จ�านวน 11 หน่วยงาน  นอกจากนี้ยังด�าเนินโครงการ

พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เพื่อสรรหา

และคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรู้ความสามารถ และสมรรถนะสงู 

เข้าสู่ระบบราชการและพฒันาให้เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีม่ี

สมรรถนะครบครัน รวมทั้งการเสริมสร ้างและพัฒนา 
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

จ�านวน 17 งาน อยู่ระหว่างการด�าเนินการต่อ จ�านวน 6 งาน  

ระยะที่ 2 ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 29 งาน อยู่ระหว่าง

การด�าเนนิการต่อ จ�านวน 23 งาน  และ ระยะที ่3 ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ จ�านวน 19 งาน และอยู่ระหว่างการด�าเนินการต่อ 

จ�านวน 29 งาน  ซึ่งรวมงานที่ได้ด�าเนินการถ่ายโอนแล้วเสร็จ

ทั้ง 3 ระยะ จ�านวนทั้งสิ้น 65 งาน คงเหลืองานที่ต้องด�าเนินการ

ถ่ายโอนต่อไปอีก 58 งาน อย่างไรก็ดีพบว่าการถ่ายโอนงาน 

ยังคงมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาทางด้าน

กฎหมาย รวมไปถึงทัศนคติของส่วนราชการท่ียังไม่เปิดกว้าง

ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 

 นอกจากนี้ยังได้ผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการบรหิารราชการ โดยการพฒันากลไกในการส่งเสรมิเพือ่ 

ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

โดยจดัให้มรีางวลั “ความเป็นเลศิด้านการบรหิารราชการแบบ

มส่ีวนร่วม” เพือ่สร้างแรงจงูใจ และกระตุ้นให้ส่วนราชการและ

จังหวัดมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับระบบและวิธีการท�างาน

ที่มุ่งสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิด

การท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและ 

ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ในลักษณะหุ ้นส่วนการพัฒนาหรือ 

ภาคีเครือข่าย ซึ่งผลการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2557 นั้น 

มหีน่วยงานทีไ่ด้รบัรางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม รวม 18 หน่วยงาน จ�าแนกเป็น รางวัลขยาย

ผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�านวน 4 หน่วยงาน 

และรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส ่วนร ่วม 

จ�านวน 14 หน่วยงาน

 6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่น

ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน การส่งเสริมและวาง

กลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ เป็นวธิีการหนี่ง

ในการยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาใน

การบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีกลไกของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ท�าหน้าท่ี 

สอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ค.ต.ป. ได้ปรับปรุงแนวทาง 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้มี 2 มิติ คือ มิติ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัย

และการลงพืน้ทีเ่พือ่รบัฟังความคดิเหน็ รวมทัง้การจดัประชมุ

สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

บทบาท ภารกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และน�าผลการประชุมสัมมนา 

ดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลเป็นข้อเสนอการพัฒนา

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น และจะน�าข้อเสนอฯ ที่มีความเร่งด่วนมา

ด�าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 

 นอกจากนี้ยังได้สร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิง

พืน้ทีแ่ละพัฒนาระบบบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จังหวดัแบบ

บูรณาการ ผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร

งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และ 

ทมีบรูณาการกลาง ซึง่ประกอบด้วย ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส�านักงบประมาณ  

กระทรวงมหาดไทย และส�านักงาน ก.พ.ร. โดยส่งเสริม

สนับสนุนให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนพฒันากลุม่จังหวัดให้เชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์ประเทศ  

ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

ของจงัหวดั  แผนปฏบิติัราชการประจ�าปีของกลุม่จังหวดั  และ

ค�าของบประมาณของจังหวดัและกลุม่จงัหวดั 76 จังหวดั และ 

18 กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี

โครงการที่ได้รับการการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด จ�านวน 2,747 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 

31,562,138,189 บาท 

 5. การส่งเสริมระบบการบรหิารกจิการบ้านเมอืงแบบ

ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนบทบาทและ

ภารกิจให้มีความเหมาะสม และการให้ความส�าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่น โดยก�าหนดให้ม ี

การถ่ายโอนภารกิจด้านตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนรับไป

ด�าเนินการแทน โดยก�าหนดแผนการถ่ายโอนงาน เป็น 3 ระยะ 

ซึ่งผลการด�าเนินการ มีดังนี้ ระยะที่ 1 ด�าเนินการแล้วเสร็จ 
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การประกวดภาพยนตร์สัน้ภายใต้แนวคิด “คณุคือพลงั หยดุยัง้

คอร์รัปชั่น” การจัดท�ารายการโทรทัศน์ เรียลลิตี้โชว์ คนดี  

พิชิตโกง (Corruption Fight The Reality Show)  เป็นต้น

 7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อ

เข้าสู ่การเป็นประชาคมอาเซียน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการ 

การผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทย 

ในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน โดยด�าเนินกิจกรรมตาม

โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลในภาครฐัเพือ่เตรยีมความพร้อม

ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ได้แก่ การจดัประชมุแลกเปลีย่น

เรยีนรูร้ะหว่างกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน ผ่านระบบวดีทิศัน์

ทางไกล (Video Conference) การศึกษาเชิงลึกด้าน 

การส่งเสริมธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 

การจดัประชุมนานาชาต ิ(ASEAN International Conference 

2014) ในหัวข้อ “Governance Efficiency in ASEAN”  

เพื่อเป ิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ด ้าน 

การส่งเสริมธรรมาภิบาลในอาเซียน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้าน

การส่งเสริมธรรมาภบิาล โดยผูเ้ข้าร่วมการประชมุประกอบด้วย 

ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ

องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากประเทศสมาชิก

อาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 

เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ไทย

 ส�าหรับผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ของส่วนราชการ จังหวัด สถาบัน

อดุมศกึษา และองค์การมหาชน  มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั

สูงกว่าเป้าหมาย โดยส่วนราชการทั้งในระดับกระทรวงและ

ระดบักรม มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.2390 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2270) จังหวัดมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 3.8030 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.3970) สถาบันอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.1165 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.1101)  และองค์การมหาชนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6085 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6134)

ด้านการบริหารจัดการ และ มิติด้านการเงิน  นอกจากนี้ยังมี

การสอบทานกรณีพิเศษแบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิด 

การด�าเนินงานภายใต้ยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกบันโยบายและ

ยทุธศาสตร์ของรฐับาลทีส่�าคญั และการบรูณาการการสอบทาน

กรณีพิเศษให้เป็นภาพรวมร่วมกันของกระทรวงและจังหวัด 

ที่เกี่ยวข้อง และอีกหนึ่งกลไกในการต่อต้านการทุจริต คือ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่จัดต้ังข้ึนใน 

ส่วนราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เน้นท่ีเรื่อง 

ของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ  

โดยได้ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซ้ือ

จัดจ้างในภาครัฐ เพื่อส่งเสริมผลักดันให้ให้ ศปท. น�าแนวทาง

ดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน

 ในการด�าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น โดยการส่งเสริมให้ส่วนราชการรักษามาตรฐาน

ความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการในกระบวนงานทีด่�าเนนิงาน

ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติการเพื่อประเมินความส�าเร็จของ 

การจัดท�าและการด�าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใส 

ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งได้มีการวัดผลความส�าเร็จ 

ในการด�าเนินการปรบัปรงุกระบวนงานและการให้บรกิารเพือ่

สร้างความโปร่งใส ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการ 

จ�านวน 101 กรม และ จังหวัด จ�านวน 76 จังหวัด พบว่า  

ส่วนราชการและจังหวัดส่วนใหญ่มีผลส�ารวจความโปร่งใส 

ในการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงสุด  

โดยมีส่วนราชการท่ีมีคะแนนความโปร่งใสในระดับสูงสุด 

จ�านวน 42 กรม คดิเป็นร้อยละ 41.58 และจงัหวดัทีม่คีะแนน

ความโปร่งใสในระดับสูงที่สุด มีจ�านวน 38 จังหวัด คิดเป็น 

ร้อยละ 50  นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ยังได้ด�าเนินการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกร่วมต้านทุจริต

เพือ่ให้เกดิธรรมาภบิาล ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  อาท ิการเผยแพร่

ข้อมลูข่าวสารรณรงค์ปลุกจติส�านกึผ่านสือ่ต่าง ๆ  การสร้างเครอืข่าย

และแนวร่วมในการต่อต้านการทจุรติ การจัดกจิกรรมถ่ายทอด

ความรู้และสร้างจิตส�านึกร่วมต้านทุจริตให้กับกลุ่มเยาวชน 
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เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า ประชากร 

ทัง้ 3 กลุม่ โดยเฉลีย่มคีวามพงึพอใจเพิม่ขึน้ กล่าวคอื จากเดมิ

ทีม่คีวามพงึพอใจระดบัปานกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.08 จากคะแนนเต็ม  

5 คะแนน) เปลี่ยนเป็นความพึงพอใจมาก ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.67 จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) พบว่า ประชาชน ข้าราชการ และ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี มคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาระบบราชการ

ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 81.7 โดยข้าราชการ 

เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ ผู ้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย และ ประชาชน ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณา 
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  4. การส่งเสรมิและยกระดบัธรรมาภบิาลของ

หน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ

ประเทศสมาชกิอาเซยีน (Collaborative Relations) ผ่านการ

ศกึษาเชงิลกึด้านการส่งเสรมิธรรมาภบิาลของประเทศสมาชกิ

อาเซียนร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Joint Study)

  ทั้งนี้  การผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อม 

ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะด�าเนินการต่อเนื่อง 

เพ่ือเป็นการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืของหน่วยงานภาครฐั

ในประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกันอย่างยั่งยืน

 2.4.2 โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให ้มี

ประสทิธภิาพ (Thailand Gateway)

  ผลการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้

บริการของภาครัฐซึ่งเปรียบเทียบประเทศไทยกับ 5 ประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย และสงิคโปร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557 พบว่า 

โดยทัว่ไป ประเทศไทยมปีระสทิธผิลการบรกิารภาครฐัสงูกว่า

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แต่มีอันดับต�่ากว่ามาเลเซียและ

การดำาเนินงานขั้นต่อไป2.4

 2.4.1 การเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทย 

ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้วางแผนการด�าเนินงาน

ข้ันต่อไปส�าหรับการรองรับการเตรียมความพร้อมของระบบ

ราชการไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

  1. การจัดประชุมนานาชาติ (International 

Conference) เ พ่ือเป ็นการแลกเปลี่ยนความรู ้และ

ประสบการณ์ (Knowledge Sharing) 

  2. การแลกเปลีย่นข้อมลู ความรู้ ผ่านการจดั

ประชุมสัมมนากลุ่มย่อยประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบ 

วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  3. การพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity 

Building) องค์ความรู้ที่จ�าเป็น แก่ข้าราชการ และ/หรือ 

ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐในประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่าน

กิจกรรม ASEAN Exchange Study Tour ในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน
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ข้ันตอน ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละงานบริการ 

จนสามารถให้บริการประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ 

นักท่องเที่ยวได้เบ็ดเสร็จในแต่ละเรื่องภายในจุดเดียวอย่าง 

ไร้รอยต่อแล้ว จะน�าไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการให้

บริการของภาครัฐ

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส�านักงาน ก.พ.ร. 

จงึได้รเิริม่โครงการบรูณาการงานบรกิารภาครฐัให้มปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบงานบริการของหน่วยงานภาครัฐท่ีมี

ความเกีย่วเนือ่งกนัตลอดช่วงชวีติของประชาชน กระบวนการ

ค้าการลงทุนของภาคธรุกจิเอกชน และวงจรประสบการณ์ของ

นักท่องเที่ยว ให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

โดยมุ ่งเน ้นให ้บริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกในการรับบริการและลดภาระในการติดต่อ

ประสานงานกับภาครฐั รวมทัง้ภาครฐัยงัสามารถใช้ข้อมลูเพือ่

สนับสนุนการตัดสินใจและการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ โดยการ

ด�าเนินโครงการได้ยึดหลักการส�าคัญในการยกระดับงาน

บริการภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 8 ประการ  

(Guiding Principles)  ประกอบด้วย  1) ช่องทางการบริการ

ต้องมีความสะดวกและทันสมัย  2) ข้อมูลต้องเข้าใจง่ายและ

สอดคล้องกันทุกช่องทาง 3) บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

โดยไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน 4) มีกรอบเวลาและ

มาตรฐานในการให้บริการท่ีชัดเจน 5) ลดการใช้เอกสารและ

ไม่ขอข้อมูลซ�้าซ้อนหรือข้อมูลท่ีภาครัฐเป็นผู ้ออกให้เอง 

6) ตอบสนองต่อข้อร้องเรยีนและด�าเนนิการแก้ไขอย่างรวดเรว็  

7) พฒันางานบรกิารให้ดีข้ึนอย่างต่อเนือ่ง และ 8) ลดความเสีย่ง

ของการทุจริตคอร์รัปชั่น

  อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 

ต่อประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และนักท่องเท่ียว ส�านักงาน 

ก.พ.ร. จึงได้จัดล�าดับความส�าคัญของงานบริการตามจ�านวน

ผู ้ใช้บริการ (High Transaction Volume) และระดับ 

ความส�าคัญ (High Impact) ของงานบริการที่มีต่อคุณภาพ

ชวีติของประชาชน ขดีความสามารถในการแข่งขนัระดับสากล 

และประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว ซ่ึงจากการจัดล�าดับ 

ความส�าคัญของงานบริการภาครัฐกว่า 3,000 บริการ พบว่า 

มีงานบริการที่มีล�าดับความส�าคัญสูงทั้งหมด 63 งานบริการ 

สงิคโปร์ในเกอืบทกุด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านความโปร่งใส 

(Transparency) และประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ 

(Government Efficiency) ยิ่งเม่ือพิจารณาจากแนวโน้ม 

ของการพัฒนาในแต่ละประเทศแล้วพบว่า อินโดนีเซียและ

ฟิลปิปินส์ต่างมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะพฒันาแซงหน้าประเทศไทย

ในทีส่ดุ นอกจากนัน้ เม่ือศึกษาวเิคราะห์ลกึลงไปถงึการด�าเนนิงาน

ภายในจากมุมมองและความต้องการของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง 

สามารถรวมรวบเสียงสะท้อนปัญหาของผูรั้บบริการท่ีมต่ีองาน

บริการภาครัฐ สรุปได้ 6 ประการ ได้แก่  1) ขาดความชัดเจน

เก่ียวกบัข้ันตอนทีซ่บัซ้อน  2) ไม่สะดวกเพราะต้องติดต่อหลาย

หน่วยงานและต้องมาด้วยตนเอง  3) ขอข้อมูล/เอกสารจ�านวน

มาก ทั้งที่ส่วนใหญ่ภาครัฐมีอยู่แล้ว 4) ใช้ระยะเวลาในการ

ติดต่อด�าเนนิการนานและขาดกรอบเวลาทีช่ดัเจน  5) ตดิตาม

สถานะการด�าเนินการได้ยาก  และ  6) มีความเสี่ยงสูงในการ

เกิดการทุจริต

  การยกระดับงานบริการของภาครัฐที่เน้นให้

ผูร้บับรกิารเป็นศนูย์กลาง (Customer-Centric Government) 

จ�าเป็นต้องมกีารบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน และ

เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย อันจะท�าให้ภาครัฐท�างานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ในขณะที่ผู้รับบริการก็ได้รับความสะดวกจาก

บรกิารภาครัฐทีเ่บด็เสรจ็ รวดเรว็ และโปร่งใส ตลอดวงจรชวีติ

ทั้งประชาชน ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว โดยในช่วงเวลาที่

ผ่านมาภาครัฐไทยโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร และส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) 

ได้ลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพือ่มุง่สูก่ารเป็นรฐับาลอิเลก็ทรอนกิส์ไปแล้วกว่า 4,000 ล้าน

บาท โดยเฉพาะการวางเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยง 

หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : 

GIN) และระบบ Cloud (Government Cloud Services)  

ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 

ประกอบกับแต่ละหน่วยงานเองก็มีความพยายามในการน�า

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันางานบรกิารของตน ดังนัน้ 

หากมีการพัฒนาต่อยอดโดยวางระบบการให้บริการแบบ 

บูรณาการที่สามารถส่งต่อข้อมูลและการด�าเนินการในแต่ละ
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3) ศูนย์กลางบริการด้านการค้า (Trade Gateway)  

4) ศูนย์กลางบริการประชาชน (Citizen Gateway)  

5)  ศูนย์กลางบริการด้านการท่องเที่ยว (Tourism Gateway) 

และ  6)  ระบบสนบัสนนุการด�าเนนิงาน (Support Functions) 

  ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

ในการประชุมเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ 

ในหลักการให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินโครงการบูรณาการ 

งานบรกิารภาครฐัให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ให้รฐัสามารถให้บรกิารประชาชนและภาคธรุกจิเอกชนได้อย่าง

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีช่องทางการบริการที่สะดวก ทันสมัย 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เกดิความโปร่งใส รวมทัง้ป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่ของภาครัฐ 

ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แบ่งเป็นงานบริการประชาชน 17 งานบริการ งานบริการ 

ภาคธุรกิจเอกชน 21 งานบริการ งานบริการนักท่องเท่ียว 

3 งานบรกิาร และงานบรกิารร่วมอกี 22 งานบรกิาร (ภาพที ่2-35)

  การ บูรณาการงานบ ริการภาครั ฐ ให ้มี

ประสิทธิภาพนั้น มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมาก  

อีกทั้งแต่ละหน่วยงานมีความพร้อมที่แตกต่างกันทั้งในเรื่อง

ของการปรับกระบวนการท�างาน โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ดังน้ัน เพ่ือให้การบูรณาการงานบริการภาครัฐเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ มีความรัดกุม และเกิดความคุ ้มค่าสูงสุด  

จึงแบ่งขอบเขตการด�าเนินงานออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่  

1) ศูนย์กลางบริการข้อมูล (Information Gateway) 

2)  ศนูย์กลางบริการด้านการลงทนุ (Investment Gateway)  

ภาพที่ 2-35  งานบริการภาครัฐ 63 งานบริการที่มีลำาดับความสำาคัญสูง





3ส่วนที่
ผลการดำาเนินงานของ

สำานักงาน ก.พ.ร. 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

 

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ 

พร้อมพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความเป็น

มืออาชีพ บริหารสินทรัพย์ของภาคราชการอย่างเป็นระบบ  

เกดิความคุม้ค่า เน้นการบรหิารงานแบบบรูณาการและการบริหาร

กิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน รวมท้ังสร้างความโปร่งใส 

ในการปฏิบัติราชการ

 เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการตอบสนองและ 

มคีวามพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร ตลอดจนมคีวามเชือ่ถอื

ไว้วางใจในการท�างานของทางราชการ และระบบราชการไทย

มีการพัฒนาเป็นองค์การท่ีมีสุขภาวะ มีขีดสมรรถนะสูง  

การท�างานทันสมัย คล่องตัว บุคลากรมีความผาสุก มีขวัญ

ก�าลงัใจและผกูพนักับองค์การ มคีวามส�าเรจ็ตามเป้าหมายชวีติ

ไปพร้อม ๆ กับเป้าหมายขององค์กร

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

 สร้างความพร้อมของระบบราชการไทยสู่ความเป็นสากล

 เป้าประสงค์ : มกีารบรูณาการโดยการอาศยัยทุธศาสตร์

ประเทศเป็นตัวน�า มีภูมิคุ ้มกันท่ีดีสามารถปรับตัวเข้ากับ 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้อย่างยั่งยืน

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Internal) 

 เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีความพร้อม 

ต่อการปฏิบัติภารกิจ

 เป้าประสงค์ : บุคลากรและองค์กรมีความพร้อม 

ในการปฏบิตังิานในระดบัเกณฑ์มาตรฐานทีส่ามารถยอมรบัได้ 

และปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็น 

กรมในส�านกันายกรัฐมนตรี ขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี ท�าหน้าท่ี

รับผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดท�าข้อเสนอทางวิชาการ 

เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ก.พ.ร. และหน้าท่ีอื่นตาม

กฎหมาย หรือที่ ก.พ.ร. ก�าหนด ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับ 

การพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

วิสัยทัศน์3.1

 “ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการด�าเนินไปอย่าง 

ต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

ประเด็นยุทธศาสตร์3.2

 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค ์

เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

3
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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โครงสร้างส่วนราชการ และอัตรากำาลัง

ของสำานักงาน ก.พ.ร.
3.3

  ส�านักงาน ก.พ.ร. แบ่งส่วนราชการ1 เป็น 9 กอง 1 ส�านัก และ 2 กลุ่ม มีสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการภายในของส�านักงาน  1 หน่วยงาน (ภาพที่ 3-1)

ภาพที่ 3-1  โครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำาลังของสำานักงาน ก.พ.ร.

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

สถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี*

กลุ่มตรวจสอบภายใน (2)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (3)

สำานักงาน ก.พ.ร.      
เลขาธิการ ก.พ.ร.

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (3)

(206)

- ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (3)
- ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. (1)
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ (13)

__________________________________________________________

 1  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2556  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 42 ก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2556

กองเผยแพร่และ
สนับสนุนการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบราชการ

(21)

กองพัฒนา
ระบบราชการ 1

(19)

กองพัฒนา
ระบบราชการ 2

(9)

กองพัฒนาระบบ
ราชการส่วนภูมิภาค
และความสัมพันธ์กับ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(21)

กองส่งเสริม
การตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการ

(4)

สำานักงานเลขาธิการ

(48)

กองกฎหมายและ
ระบบราชการ

(6)

กองกิจการ
องค์การมหาชน
และหน่วยงาน

ของรัฐรูปแบบอื่น
(5)

กองติดตาม
และประเมิน
ผลการพัฒนา
ระบบราชการ

(18)

กองบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม

(30)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านต่อต้านการทุจริต

* หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) อัตรากำาลังที่ปฏิบัติงานจริง รวม 206 คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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 ภาพที่ 3-2 ข้าราชการพลเรือนสามัญ

  สังกัดสำานักงาน ก.พ.ร.

ภาพที่ 3-3  ข้าราชการพลเรือนสามัญของสำานักงาน ก.พ.ร.  

จำาแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอเพือ่เป็นทางเลือก

ทีมี่ความเหมาะสมเป็นไปได้ เพือ่ใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนด

หรอืตดัสนิใจเชงินโยบายของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ  ดงักล่าว 

ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงเป็นองค์กรท่ีต้องพร้อมด้วยนักพัฒนา

ระบบราชการที่มีความรู้ความสามารถพร้อมท�างานสนอง 

ต่อความต้องการของคณะกรรมการที่มีองค์คณะหลากหลาย 

ปัจจุบันส�านักงาน ก.พ.ร. มีคุณวุฒิพื้นฐานของข้าราชการ 

ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 

ร้อยละ 71 และมีข้าราชการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

และต�่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29 โดยจ�านวนมากท่ีสุดเป็น

ข้าราชการทีม่คุีณวฒุริะดบัปรญิญาโท จ�านวน 142 คน คดิเป็น

ร้อยละ 69 ทั้งนี้ ข้าราชการที่มีคุณวุฒิต�่ากว่าระดับปริญญาตรี  

มีจ�านวน 15 คน (ร้อยละ 7) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน

สนับสนุนของส�านักงาน ก.พ.ร. (ภาพที่ 3 - 3) 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

สังกัดสำานักงาน ก.พ.ร.  3.4

 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงาน ก.พ.ร. มี
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดรวม 295 คน แบ่งเป็น  
2 ประเภท  ได้แก่  ประเภทแรก เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซ่ึงปฏบิตัริาชการในฐานะเจ้าหน้าทีใ่นส่วนราชการต่าง ๆ  ของ
ส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน 206 คน หรือร้อยละ 70 และ
ประเภทที่สอง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงอาศัย 
สังกัดส�านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร 
การเปลีย่นแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (ภาพที ่3-2) โดยแต่ละรุน่จะมี 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผูท้ีส่ามารถ
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่คัดเลือกจากทั้งผู้ที่
เป็นข้าราชการและบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.ร. 
ก�าหนด ซ่ึงบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้เข้าร่วม
โครงการทุกคนจะได้รับการบรรจุหรือโอนมาแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการของส�านักงาน ก.พ.ร ทั้งนี้ เมื่อข้าราชการพลเรือน
สามัญดังกล่าวได้พัฒนาตามหลักสูตรจนสิ้นสุดกระบวนการ
ของโครงการฯ ส�านักงาน ก.พ.ร. จะจัดสรรไปแต่งตั้งใน
ต�าแหน่งที่มีบทบาทส�าคัญต ่อการพัฒนาระบบราชการ 
ในส่วนราชการต่าง ๆ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงาน ก.พ.ร. มี
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดที่ก�าลังพัฒนาตามหลักสูตร
นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ จ�านวน 89 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 30 ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส�านักงาน 
ก.พ.ร. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
 2) ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเจ้าหน้าทีข่อง ก.พ.ร. และ
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส�าคญั ๆ  อกีหลายคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึ่งบทบาทในฐานะ 
เจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ร. และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการใน 
คณะกรรมการต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องจัดท�าข้อเสนอทาง
วิชาการที่มีข้อมูลครอบคลุมความรู้รอบด้านทั้งในทางทฤษฎี

และในทางปฏิบัติ ที่ครอบคลุมแง่มุมของสภาพข้อเท็จจริง 

ข้าราชการประจ�า
206 คน
(70%)

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต�่ากว่า ปริญญาตรี

ข้าราชการในโครงการ
พัฒนานักบริหาร

การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
89 คน 
(30%)

45 คน
(22%)

15 คน
(7%)

4 คน
(2%)

142 คน
(69%)
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 3.5.1 ความร่วมมือกบัองค์การสหประชาชาต ิ(United 

Nations (UN))

  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนและเสนอ 

ผลงานของหน่วยงานภาครฐัไทยเพือ่ขอรบัการประเมนิรางวัล 

United Nations Public Service Awards 2014 ของ

องค์การสหประชาชาติ (UN) โดยในปี พ.ศ. 2557 มหีน่วยงาน

ทีไ่ด้รบัรางวลั คือ ส�านกัป้องกนัควบคมุโรคที ่9 กรมควบคมุโรค  

ในสาขา Fostering participation in policy-making decisions 

through innovative mechanisms และโรงพยาบาลขอนแก่น 

ในสาขา Promoting gender responsive delivery of public 

services โดยองค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดจัดงานพิธี 

มอบรางวัลและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2014 United  

Nations Public Service Forum, Day and Awards  

Ceremony “Innovating Governance for Sustainable  

Development and Well - being of the People” ระหว่าง 

วนัท่ี 23 - 26 มิถุนายน 2557 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้สนับสนุนและเสนอผลงานของ 

หน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อขอรับการประเมินรางวัลดังกล่าว 

ได้มอบหมายผู้แทนเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและเข้าร่วม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การพฒันางานบรกิารของภาครฐัไทยในอนาคต  (ภาพที่ 3-4)

ความร่วมมือระหว่างสำานักงาน ก.พ.ร. 

กับหน่วยงานต่างประเทศ 3.5

 จากนโยบายรัฐบาล ในการกระชับความร่วมมือ 
และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีบทบาท
ส�าคญัของโลกและประเทศคูค้่าของไทยในภูมภิาคต่าง ๆ  เพือ่
รักษาและขยายความร่วมมอืทางการเมอืง ความมัน่คง เศรษฐกจิ 
การค้า การเงินการลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหา
ตลาดใหม่ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรู ้ใหม่ รวมทั้ง 
การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในทุกมิติและ
ทุกระดับ เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพความม่ันคง และความเจริญ
รุง่เรืองร่วมกนัของภมูภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการประชมุ 
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้น�าอาเซียนได้
ลงนามในกฎบัตรอาเซียนซึ่งแสดงเจตนารมณ์ในการสร้าง
ประชาคม โดยการเสริมสร้างความร่วมมือและการรวมตัว 
ในภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2558

 ในปี พ.ศ. 2557 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการด�าเนินการ
ตามความร่วมมือ รวมทั้งการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน 
ต่างประเทศ ดังนี้ 

ภาพที ่3-4  พิธมีอบรางวลัและการประชุมเชิงปฏบิติัการ 2014 United Nations Public Service Forum, Day and Awards Ceremony

 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
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   3.5.3 ความร่วมมือกับองค์การเพ่ือความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) )

  ส�านักงาน ก.พ.ร. น�าโดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 

เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ร่วมการประชุม the 49th Session for the 

Public Governance Committee ระหว่างวนัที ่2 - 4 เมษายน 

2557 ณ OECD Headquarter กรุงปารสี สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

ตามค�าเชิญขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD)) เพื่อเป็นการยกระดับ 

การด�าเนนิงานและส่งเสรมิเครอืข่ายด้านการต่อต้านคอร์รปัชัน่ 

ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เลขาธิการ ก.พ.ร. ยังได้ร่วมเป็น

วิทยากรหลักในการประชุม Global Forum ใน Session : 

Achieving Gender Balance in Public Sector Leadership 

และร่วมประชุมกับ Deputy Secretary-General ของ OECD 

ในครั้งนี้ด้วย  

อาทิ การประชุมด้านความร่วมมือด้านการปรับปรุงบริการ 

ภาครัฐ ส่วนกลาง และส่วนท้องถ่ินกับผู ้เช่ียวชาญจาก

ธนาคารโลก โดย Mr. Mathew Verghis ต�าแหน่ง Senior 

Manager และทีมงาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 และ 

การเข้าพบเลขาธิการ ก.พ.ร. ของ Mr. Ulrich Zachau  

ผู ้อ�านวยการธนาคารโลกประจ�าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Country Director, South East Asia) พร้อมด้วย  

Mr. Constantine Chikosi ต�าแหน่ง Manager, Portfolio and 

Operation เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เพื่อหารือเกี่ยวกับ

ทิศทางการด�าเนินงานของธนาคารโลก ในปี ค.ศ. 2014 และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 

กับส�านักงาน ก.พ.ร. (ภาพที่ 3-5)

 3.5.2 ความร่วมมอืกบัธนาคารโลก (World Bank)  

  ในปี พ.ศ. 2557 ส�านักงาน ก.พ.ร. และ

ธนาคารโลก (World Bank) ประเทศไทย ได้มีกิจกรรม 

ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ได้แก่ การส่ง

ข้าราชการ คือ นางสาวกนกพร ศรีวิทยา นักพัฒนาระบบ

ราชการช�านาญการ และ นางสาวกฤษณา แก้วด้วง นกัพัฒนา

ระบบราชการช�านาญการ เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ธนาคารโลก

กรุงวอชิงตัน ดีซี ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2557  

เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับ World Bank Global Expert Team 

ในเรื่อง Developing a Country Development Strategy 

Based on Systematic Country Diagnostics 

  นอกจากน้ียงัมีความร่วมมอืทีส่�านักงาน ก.พ.ร. 

และธนาคารโลกได้ด�าเนินการร่วมกันระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 

ภาพที่ 3-5  Mr.Ulrich Zachau นำาคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารโลกเข้าพบและหารือกับเลขาธิการ ก.พ.ร.



175

ส่วนที่ 3 :
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

 3.5.5 การศึกษาดูงาน และฟังบรรยายสรุปของ 

หน่วยงานต่างประเทศ

  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผู้แทนและ

คณะศกึษาดงูานจากหน่วยงานต่างประเทศมาศกึษาดูงานและ

รับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  • คณะเจ้าหน้าทีจ่าก National Institute of 

Public Administration ประเทศอินโดนีเซีย จ�านวน 37 คน 

เข้ารับฟังบรรยายเรื่องแนวคิดและการริเริ่มการปฏิรูประบบ

ราชการไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

  • คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Leadership, 

Team Building and Management ของหน่วยงานภาครัฐ 

ประเทศศรีลังกา เข้ารับฟังบรรยายเรื่องการปฏิรูประบบ 

ราชการไทย เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556

  • คณะผู้เชี่ยวชาญจาก Commercial Legal 

Affairs Division, Ministry of Justice สาธารณรัฐเกาหลี  

น�าโดย Mr. Bong kyu Shu เข้าพบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. 

เพือ่หารอืเกีย่วกบัการด�าเนนิงานและการสนบัสนนุเรือ่ง Ease 

of Doing Business ด้านการบงัคบัให้เป็นไปตามข้อตกลงกบั

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

  • คณะนกัวจิยัจาก University of Indonesia 

ศกึษาดงูานในหวัข้อ Meritocracy Governance for the State 

Apparatus to Materialize the Bureaucratic เม่ือวันที่  

27 พฤศจิกายน 2556

  • คณะข ้าราชการพลเรือนจากประเทศ 

บังคลาเทศ เข้ารบัฟังการบรรยายเรือ่ง โครงสร้างระบบราชการ

และการส่งเสรมิการปฏริปูระบบราชการ เมือ่วันท่ี 24 ธนัวาคม 

2556 

  • คณะผู ้เข ้าอบรมหลักสูตร Master of 

Government Affairs and Administration of Post 

Graduate Studies จาก Muhammadiyah University of  

Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เข้าฟังบรรยายเรื่อง 

How the Public Sector Reform in Thailand 

have been initiated and implemented to serve 

to public เมือ่วนัท่ี 21 มกราคม 2557  (ภาพท่ี 3-6)

 3.5.4 โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้าน 

การพัฒนาระบบราชการ 

  ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิโครงการศกึษาดงูาน 

หน่วยงานต้นแบบด้านการพฒันาระบบราชการในต่างประเทศ 

เพื่อให้ข้าราชการได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และน�า

นวตักรรมใหม่มาประยกุต์ใช้กบัระบบราชการไทย และผลกัดัน

ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา

วิเคราะห์ พัฒนา เกีย่วกบัแนวคดิ รปูแบบ วธิกีารในการพฒันา

ระบบราชการของหน่วยงานต่างประเทศ และเป็นศูนย์รวม

ความรู้ด้านการบรหิารงานภาครฐั โดยการศึกษาดูงานแบ่งเป็น 

2 ช่วง คือ

  1. การศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 

ระหว่างวันที ่13 - 15 มีนาคม 2557 โดยมีการศึกษาดงูาน ณ 

Khazanah Nasional Berhad ซ่ึงเป็นบริษัทถอืครองการลงทุน

ของรัฐบาลประเทศมาเลเซียที่ได้รับมอบหมายให้เก็บและ

จัดการสินทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ของรัฐบาลและการด�าเนิน

กลยุทธ์การลงทุน เพื่อศึกษาประเด็นการด�าเนินงานร่วมกัน

ของภาครฐัและเอกชน และเดนิทางเยอืนเมอืงปุตราจายา เพ่ือศกึษา

การพฒันาเมอืงและสาธารณปูโภคเพือ่รองรับการเป็นเขตปกครอง

ส�าหรบัหน่วยงานราชการในรปูแบบ e-Government รวมทัง้

การเยือน Malaysian Administrative Modernisation and 

Management Planning Unit (MAMPU) ในปตุราจายา ซึง่เป็น

หน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่คล้ายกับส�านักงาน ก.พ.ร.

  2. การศกึษาดงูาน ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง 

สาธารณรฐัประชาชนจนี ระหว่างวันที ่29 - 31 พฤษภาคม 2557 

ประกอบด้วย การศึกษาดูงาน ณ Mass Transit Railway 

Corporation (MTR) เพื่อศึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การให้บริการภาครัฐ ในเรื่อง Transportation System และ 

Transit Orientation Development และการเยือน  

Independent Commission Against Corruption (ICAC) 

เพื่อศึกษาประเด็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ผ่านการ 

สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวทางการป้องกัน 

และส่งเสรมิความโปร่งใส 
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  • Prof. Chung-Suk Suh ผู้แทนจาก Korea 

Research Institute, University of New South Wales  

เข้าพบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อหารือด้านความร่วมมือ

เชิงวิชาการกับส�านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

  • คณะศึกษาดูงานจาก National Institute 

of Public Administration ประเทศอินโดนีเซียในหลกัสตูร 

Leadership Training ส�าหรับข้าราชการระดบัสงู เข้าศกึษาดงูาน

เรื่อง Public Service Management Innovation and  

Reform in Public Sector เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

 3.5.6 การดำาเนินการด้านการเตรียมความพร้อม 

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้สนองตอบนโยบาย 

ของรัฐบาลในการให้ความร่วมมือในการเสนอแผนงาน

ประกอบการจัดต้ังประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ในฐานะคณะกรรมการอา เซี ยนแห ่ งชาติ  ตามมต ิ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554  โดยมีหน้าที ่

รับผิดชอบในการด�าเนินการตามมาตรการภายใต้แผนงาน 

การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

ในหัวข้อ A.1.4 การส่งเสริมธรรมาภิบาล และแผนงานการ 

ภาพที่ 3-6  คณะผู้เข้าอบรมจากประเทศอินโดนีเซียฟังการบรรยาย ณ สำานักงาน ก.พ.ร.

จัดตั้งประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ในหัวข้อ A.7 

การพัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ และ C.3 ส่งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  โดยในปี พ.ศ. 2557 ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้จดัการ 

ประชุมนานาชาติ (ASEAN International Conference 

2014) ในหัวข้อ “Governance Efficiency in ASEAN” 

ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล 

แพลทินัม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ตัวแทนจากหน่วยงาน 

ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มี

บทบาทในเรือ่งการพฒันาระบบราชการ ได้แลกเปลีย่นความรู้

และทัศนคติเกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในแง่มุมต่าง ๆ 

โดยมีตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การเพื่อ

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) )  

ธนาคารโลก (World Bank) สภาหอการค้าร่วมต่างประเทศใน

ประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in 

Thailand : JFCCT)  มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมอง 

ในระดับสากลอกีด้วย เพือ่เป็นการสร้างเครอืข่ายธรรมาภบิาล

อาเซียน อันจะน�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคม

อาเซียนต่อไป
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  การประชุมในครั้งนี้ ยังมี ดร.วิพุธ อ่องสกุล 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

มาบรรยายในหัวข้อ “UNPSA (United Nations Public 

Service Awards) : A Real Challenge for Public Service 

Improvement” และ ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อาจารย์

ประจ�าสาขาวชิาบรหิารการปฏบัิตกิาร Thammasat Business 

School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อ   

“ASEAN Backbone : Practical Aspect for SMEs  

Development” 

  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ 

และประสบการณ์ในการด�าเนนิงานด้านนวตักรรมภาครัฐของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผูแ้ทนจากประเทศสมาชิกอาเซยีน

ที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Export Service Center) กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณชิย์ เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้เหน็การด�าเนนิงานจริง

ของหน่วยงานภาครัฐของไทยในการให้บริการประชาชน  

และศึกษาการด�าเนินงานด้านการให้บริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพของศูนย์ดังกล่าวด้วย

  การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองนายก

รัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งในและ 

ต่างประเทศ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อ�านวยการสถาบัน 

Sasin Institute for Global Affairs มาให้ความรู้ในหัวข้อ  

“Advancing the Public Sector in the 21st Century : 

the Quest for a New Paradigm” Mr. Marco Daglio 

(Project Manager, Observatory of Public Sector 

Innovation, OECD) บรรยายพิเศษด้านนวัตกรรมภาครัฐ 

ในหัวข้อ “Building Capacity for Public Sector 

Innovation : Insight from OECD Countries” การน�าเสนอ

มุมมองและประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 

ในบริบทของอาเซียนในการเสวนา “Sparking Innovations 

for ASEAN Prosperity” จากตวัแทนองค์กรระหว่างประเทศ 

อาทิ Mr. Marco Daglio Mr. Soren Davidsen (Leading 

the World Bank’s Work on Good Governance 

and Public Sector Performance in the region, 

The World Bank)  และ Mr. Marc Spiegel (Vice Chairman, 

Join Foreign Chambers of Commerce in Thailand )

ภาพที่ 3-7  การประชุมนานาชาติ (ASEAN International Conference 2014) หัวข้อ “Governance Efficiency in ASEAN”
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งบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวดงบประมาณ) 3.6

 

 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 รวม 316,219,900 บาท เพื่อด�าเนินงานตามภารกิจ  

แบ่งเป็นงบบคุลากร 117,368,200 บาท งบด�าเนินงาน 35,887,700 บาท และ งบรายจ่ายอืน่ 162,964,000 บาท (ตารางที ่3-1)

ตารางที่ 3-1  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2557 ของสำานักงาน ก.พ.ร.

งบประมาณภารกิจประจำา งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 (บาท)

1.  งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจ�า/ชั่วคราว) 117,368,200

2.  งบด�าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 35,887,700

3.  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) -

4.  งบรายจ่ายอื่น (งบจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัย) 162,964,000

รวม 316,219,900

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักงาน ก.พ.ร.

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.7

 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการให้ส่วนราชการต่าง ๆ  

จดัท�าค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการ ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 

เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการจัดท�า

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ โดยตัวชี้วัดมีจ�านวนที่น้อยลง วัดเฉพาะตัวชี้วัด

ที่ส�าคัญ ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับส่วนราชการ ดังนั้น เพ่ือ

ให้การจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิติัราชการและการตดิตามประเมินผล

ตามค�ารบัรองฯ  เป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการผลกัดันยุทธศาสตร์

ประเทศให้บรรลุผลส�าเรจ็ ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึได้มกีารปรบัปรงุ

แนวทางในการจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิติัราชการและการตดิตาม

ประเมินผลส่วนราชการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยังคง

ใช้ระบบการบูรณาการการติดตามและประเมินผลภาครัฐ 

ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ซึ่งได้

ด�าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นกรอบใน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการโดย 

แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอก (น�้าหนักร้อยละ 70) 

และ มิติภายใน (น�้าหนักร้อยละ 30)  

 ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิการจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

การปฏบิตัริาชการ เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในการการตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

และเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีทิศทาง

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท�าให้บุคลากรทั่วทั้งองค์การเกิด 

ความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบและ

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ น�าไปสูค่วามส�าเรจ็

ในการด�าเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมายขององค์การท่ีก�าหนดไว้ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิการ

ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�านักงาน 

ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งปรากฏตามตาราง 

ดังนี้
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 กรอบการประเมนิผลการปฏบิติัราชการของส�านกังาน 

ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามมิติเพื่อ

ประเมินผล 2 มิติ ได้แก่ 

 มิติภายนอก (น�า้หนกัร้อยละ 70) เป็นการประเมินผลด้าน

ประสิทธิผล ซึ่งประเมินจากความส�าเร็จของการด�าเนินงานตาม

ภารกจิหลักของส�านกังาน ก.พ.ร. และตัวชีว้ดัระหว่างกระทรวง

ทีม่เีป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs) ประกอบด้วย การประเมนิผล

การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน 

ประเด็นการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นำ้าหนัก 
(%)

มิติภายนอก 70

การประเมินประสิทธิผล

(ร้อยละ 60)

 

1.  ตวัชีว้ดัภารกจิหลกัของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง / ตวัชีวั้ด

ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 

 1.1  ความส�าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน

 1.2  ความส�าเร็จของการประเมินผลคุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) ของส่วนราชการ

 1.3  อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก 

 1.4  ระดับความส�าเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน 

 1.5  ความส�าเรจ็ของการประเมนิการสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ

และจังหวัด

70

(20)

(15)

(10)

(15)

(10)

การประเมินคุณภาพ 

(ร้อยละ 10)

2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)

หมายเหตุ : หากกรมไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้น�าน�้าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1

0

มิติภายใน 30

การประเมินประสิทธภิาพ
(ร้อยละ 20)

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5

4. การประหยัดพลังงาน 5

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 10

การพัฒนาองค์การ 
(ร้อยละ 10)

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 5

7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 5

รวม 100

การประเมินผลคุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) ของ

ส่วนราชการ อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย 

เรือ่ง Doing Business ของธนาคารโลก ความร่วมมือส่งเสรมิ 

ธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน และการประเมินการสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด 

ส�าหรับการประเมินผลด้านคุณภาพ ซ่ึงประเมินจากการจัดท�า

ข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร (Service Level Agreement : SLA) 

ส�าหรบักรมทีม่ภีารกจิให้บรกิารประชาชนส่วนใหญ่หรอืให้บรกิาร

ต่อภาคธุรกิจที่มีผลกระทบในเชิงกว้างนั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. 
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เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาระบบราชการ ซึง่ตามบทบาท

อ�านาจหน้าทีไ่ม่มภีารกิจทีเ่ก่ียวข้องกบัการให้บรกิารประชาชน

โดยตรง ดังน้ัน ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่มีการประเมินผล 

การจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการดังกล่าว

 มิติภายใน (น�้าหนักร้อยละ 30) เป็นการประเมินผล

ด้านประสิทธิภาพ โดยประเมนิจากกระบวนการด�าเนนิงานให้

มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ นอกจากนี้  มีการประเมินผลด้าน 

การพัฒนาองค์การ โดยประเมินจากการปรับปรุงการบริหาร 

จัดการภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบด้วย 

การพัฒนาสมรรถนะองค์การซึ่งเป็นการด�าเนินการทบทวน 

วิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันของหน่วยงาน และการส�ารวจ

ความพงึพอใจของบคุลากรในการพฒันาองค์การ ด้านทนุมนษุย์ 

ด้านทุนสารสนเทศ และด้านทุนองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ 

ซ่ึงเป็นเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ โดยการน�าผลการส�ารวจ 

การพัฒนาองค์การไปใช้วางแผนและด�าเนินการพัฒนา 

สมรรถนะขององค์การ รวมทั้งการสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ เป็นการจัดท�าแผนสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ โดยการน�ากระบวนงานที่คัดเลือกแบบ Top 

Down มาวเิคราะห์เพือ่หาความเสีย่งทีอ่าจเกดิความไม่โปร่งใส 

ทุจริต พร้อมก�าหนดแนวทางการสร้างความโปร่งใสเพื่อ 

ลดช่องว่างและป้องกันความเสี่ยง 

 นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. มีการติดตามและ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการติดตามความ 

ก้าวหน้าในการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองฯ รบัทราบปัญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานตามค�ารับรอง 

การปฏบิตัริาชการ และหารือแนวทางการประเมนิผลท่ีเหมาะสม 

ตลอดจนรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�าการรายงานการประเมินผล

ตนเอง (Self Assessment Report) ผ่านระบบรายงานผล

การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-SAR)  รอบ 9 เดอืน (1 ตลุาคม 2556 - 30 

มิถุนายน 2557) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 30 

กันยายน 2557) ทั้งนี้ ไม่มีการรายงานผลรอบ 6 เดือน 

เนื่องจากส�านักงาน ก.พ.ร. อยู ่ระหว่างปรับปรุงระบบ 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 ส�าหรับคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ได้ คือ 3.5140 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน ทั้งนี้  มีตัวช้ีวัดที่รอ 

การประเมินผล จ�านวน 1 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดที่ 1.1  

ความส�าเร็จของการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการตามค�ารบัรอง

การปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ จงัหวดั สถาบันอดุมศกึษา

และองค์การมหาชน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักงาน ก.พ.ร.

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
3.8

ตารางที่ 3-2  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

N/A = รอผลคะแนน

= 2.500 - 3.4999

= 0.0001 – 1.0000

= 3.5000 - 4.4999

= 1.0001 - 2.4999

= 4.5000 - 5.0000

ตัว

ชี้วัด

ที่

ชื่อตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย นำ้าหนัก 9 เดือน  12 เดือน  ผลการประเมิน

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ร้อยละ ผลการ
ดำาเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง
ผลการ

ดำาเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง
ผลการ

ดำาเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงนำ้าหนัก

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงนำ้าหนัก

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงนำ้าหนัก

มิติภายนอก  70 1.2143 0.8500 1.4286 1.0000 3.4037 2.3826

1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้
วัดภารกิจหลักของกรม

1.1 ความส�าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน

 - 3.6730 5.0000 ระดับ 3 20 N/A 1.0000 N/A 1.0000 N/A 1.0000

1.2 ความส�าเร็จของการประเมินผลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน (SLA) ของส่วนราชการ

- - - ระดับ 3 15 N/A 1.0000 N/A 1.0000 4.9890 4.9890

1.3 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง 
Doing Business ของธนาคารโลก

อันดับที่ 17
 จาก

183 ปท. 

อันดับที่ 18
จาก 

185 ปท.

อันดับที่ 18
จาก

189 ปท.
ระดับ 3 10 N/A 1.0000

อันดับที่ 26
 จาก

189 ปท.
1.0000

อันดับที่ 26
 จาก

189 ปท.
3.0000

1.4 ระดับความส�าเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ในประชาคมอาเซียน

- - 5.0000 ระดับ 3 15 ระดับ 2 2.0000 ระดับ 3 3.0000 ระดับ 5 5.0000

1.5 ความส�าเร็จของการประเมินการสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด

- - 4.4160 ระดับ 3 10 N/A 1.0000 N/A 1.0000 3.84234 3.8424

2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level 
Agreement : SLA) หมายเหตุ กรมไม่มีตัวชี้วัดนี้

- - - - - - - - - - - - - -

มิติภายใน 30 1.4333 0.4300 3.7158 1.1147 - 3.7712 1.1314

3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระดับ 5 5 1.0000 1.0000 1.0000

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
72.79 66.27 67.77 ร้อยละ 82 2.5

ร้อยละ 0
(ยังไม่มี

การเบิกจ่าย
งบประมาณ)

1.0000

ร้อยละ 0
(ยังไม่มีการเบิก

จ่าย
งบประมาณ)

1.0000 ร้อยละ 0 1.0000

3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 94.58 90.27 90.48 ระดับ 5 2.5 ร้อยละ 44.97 1.0000 ร้อยละ 69.94 1.0000 ร้อยละ 84.1303 1.0000

4 การประหยัดพลังงาน - 2.5000 5.0000 ระดับ 3 5 N/A 1.0000 ระดับ 5 5.0000 ระดับ 5 5.0000

5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ - - - ระดับ 3 10 N/A 1.0000 ระดับ 5 5.0000 ระดับ 4 4.6000

6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ - ระดับ 3 5 1.8000 3.4000 3.4000

6.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญ 
ขององค์การ - - - ระดับ 5 1 ระดับ 5 5.0000 ระดับ 5 5.0000 ระดับ 5 5.0000  

6.2 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ - - - ระดับ 3 4 N/A 1.0000 ระดับ 3 3.0000 ระดับ 3 3.0000

7 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ระดับ 3 5 2.8000 2.8948 4.0272

7.1 ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าแผนสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการ

- - - ระดับ 3 1.5 ร้อยละ 100 5.0000 ร้อยละ 100 5.0000 ร้อยละ 99.2500 5.0000  

7.2 ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผนสร้าง 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

- - - ระดับ 3 1.5 ระดับ 3 3.0000  ระดับ 3 3.3160  ระดับ 3 3.3160  

7.3 ผลการส�ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ - - 5.0000 ระดับ 3 2 N/A 1.0000  N/A 1.0000  ร้อยละ 79.1550 3.8310

รวม (คะแนนเต็ม 5.0000) 1.2800 2.1147 3.5140

หมายเหตุ : 1. ยกเลิกการรายงานผลฯ ผ่านระบบ e-SAR รอบ 6 เดือน ตามหนังสือส�านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุดที่  นร 1200/ว7 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557

 2.  ตัวชี้วัดที่รอการประเมินผลจ�านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความส�าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ 

ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ หน่วย : บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 49,067,040.65

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 27,031,833.68

รายได้ค้างรับ 0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 76,098,874.33 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 7 36,178,820.28

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 8 14,656,026.40

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 50,834,846.68

รวมสินทรัพย์ 126,933,721.01

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 9 12,113,962.67

เงินรับฝากระยะสั้น 10 6,353,914.94

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 18,467,877.61

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 103,500.89

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 500,000.00

เงินรับฝากระยะยาว 23,375.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 626,875.89

รวมหนี้สิน 19,094,753.50

สินทรัพย์สุทธิ 107,838,967.51

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน     1,637,210.34 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 106,201,757.17

รวมสินทรัพย์สุทธิ 107,838,967.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25573.9
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ส่วนที่ 3 :
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ หน่วย : บาท

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 12 268,082,041.13

รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 13 24,576,300.00

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 14 5,783,414.91

รายได้อื่น -

รวมรายได้ 316,441,756.04

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 15 120,729,478.55

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 16 15,515,271.38

ค่าตอบแทน 17 535,852.00

ค่าใช้สอย 18 174,565,691.39

ค่าวัสดุ 19 3,659,170.07

ค่าสาธารณูปโภค 20 4,644,075.40

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 21 20,775,353.40

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 22 5,367,800.00

ค่าใช้จ่ายอื่น (2,720,505.92)

รวมค่าใช้จ่าย 343,072,186.27

รายได้(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (26,630,430.23)

 ต้นทุนทางการเงิน 0.00

รายได้ตำ่ากว่าค่าใช้จ่าย (26,630,430.23) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ตำ่า)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
องค์ประกอบอื่นของ

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 –
ตามที่รายงานไว้เดิม

1,637,210.34 71,550,437.99 0 73,187,648.33

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 0 0

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 0 0

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 –
หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2556

1,637,210.34 71,550,437.99 0 73,187,648.33

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด 0 0

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 61,281,749.41 61,281,749.41

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0 0

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 1,637,210.34 132,832,187.40 0 134,469,379.74

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 – 
ตามที่รายงานไว้เดิม

1,637,210.34 132,832,187.40 0 134,469,379.74

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 0 0

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 0 0

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 –
หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2557

1,637,210.34 132,832,187.40 0 134,469,379.74

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด 0 0

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด (26,630,430.23) (26,630,430.23)

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0 0

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 1,637,210.34 106,201,757.17 0 107,838,967.51

หน่วย : บาท
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ส่วนที่ 3 :
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  1 ข้อมูลทั่วไป 

  2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

  3 มาตรการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

  4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

  5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  6 ลูกหนี้ระยะสั้น

  7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

  8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

  9 เจ้าหนี้ระยะสั้น

  10 เงินรับฝากระยะสั้น

  11 ภาระผูกพัน

  12 รายได้จากงบประมาณ

  13 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล

  14 รายได้จากการอุดหนุนและเงินบริจาค

  15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

  16 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

  17 ค่าตอบแทน

  18 ค่าใช้สอย

  19 ค่าวัสดุ

  20 ค่าสาธารณูปโภค  

  21 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

  22 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
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ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุที่ 1 -  ข้อมูลทั่วไป 
 ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นกรมในสงักดัส�านกันายกรฐัมนตรขีึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดท�าข้อเสนอทางวิชาการเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ก.พ.ร. และหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายหรือ ก.พ.ร. ก�าหนด 
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น 
 กรอบกฎหมายหลักท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนนิงานของส�านกังาน ก.พ.ร. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
 ปัจจุบันที่ท�าการส�านักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 316,219,900.- บาท (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จ�านวน 294,120,800.- บาท โดยแยกเป็นงบลงทุนจ�านวน 9,600,475.- บาท และงบประจ�าจ�านวน 284,520,325.- บาท)
 ส�านักงาน ก.พ.ร. มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายเพียง 1 หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท�า 
งบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง จึงได้น�ามาแสดงไว้ในงบการเงินฉบับนี้

หมายเหตุที่ 2 -  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ซ่ึงรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง การน�าเสนอ 
งบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
 งบการเงินของส�านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้น

หมายเหตุที่ 3 -  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
 ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การน�าเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น ก�าหนดให้หน่วยงานจัดท�างบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการน�าเสนองบการเงินของหน่วยงานแต่ยังไม่ต้องแสดงงบการเงินเปรียบเทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

หมายเหตุที่ 4 -  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  - เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร.
  - รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบไม่เกิน 1 ปี
 4.2 วัสดุคงเหลือ
  วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร 
แสดงตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักหรือมูลค่าสุทธิ
 4.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคาร 
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่สอดคล้องกับ 
หลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลางดังนี้
  อาคารส�านักงาน อาคารพักอาศัย และอาคารเพื่อประโยชน์อื่น 40  ปี
  สิ่งปลูกสร้างถาวร 25  ปี
  ครุภัณฑ์ส�านักงาน 3 - 10  ปี
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 - 5  ปี
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5 -15  ปี
  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
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ส่วนที่ 3 :
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 5 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินทดรองราชการ 500,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,405,148.73

เงินฝากประจ�าอายุ 3 เดือน 1,178,098.24

เงินฝากคลัง 45,983,793.68

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,067,040.65

หมายเหตุที่ 6 - ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 1,324,320.00

เงินจ่ายล่วงหน้า 25,644,567.68

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 62,946.00

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 27,031,833.68

หมายเหตุที่ 7 - อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 17,348,888.55

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 6,648,396.74

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 10,700,491.81

อุปกรณ์ 113,326,291.10

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 87,847,962.63

อุปกรณ์ (สุทธิ) 25,478,328.47

รวมอาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 36,178,820.28

หมายเหตุที่ 8 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 29,354,519.70

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 17,418,325.84

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (สุทธิ) 11,936,193.86

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 4,958,000.00

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 2,238,167.46

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) 2,719,832.54

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 14,656,026.40

หมายเหตุที่ 9 - เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 11,370,560.72

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ    311,193.36 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย     381,778.59 

ใบส�าคัญค้างจ่าย 50,430.00

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น 12,113,962.67
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 10 - เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น

เงินประกันผลงาน

เงินประกันอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,178,098.24

4,690,584.09 

    485,232.61 

6,353,914.94

หมายเหตุที่ 11 - ภาระผูกพัน

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส�านักงาน ก.พ.ร. มีภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งประกอบด้วย

 1. ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ท�าสัญญาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์กับบริษัทสยามคาร์เร้นท์ จ�ากัด เพื่อใช้ในงานราชการส�านักงาน ก.พ.ร. เป็น
ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ 1/2557 คงเหลือ 48 เดือน จ�านวนเงิน 
1,200,000 บาท

 2. ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ท�าสัญญาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์กับบริษัทสยามคาร์เร้นท์ จ�ากัด เพื่อใช้ในงานราชการส�านักงาน ก.พ.ร. เป็น
ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ 23/2556 คงเหลือ 36 เดือน จ�านวนเงิน 
1,260,000 บาท

 3. ส�านกังาน ก.พ.ร. มภีาระผกูพนัตามสญัญาทีข่ยายเวลาการเบกิจ่ายงบประมาณแบบมหีนีผ้กูพนั ณ 30 กันยายน 2557 จ�านวน 52 รายการ จ�านวนเงิน 
73,620,358.03 บาท

ปีงบประมาณ
ขยายเวลาเบิกจ่าย 

ตามแผนงบประมาณ
แหล่งของเงิน

จ�านวน 

(รายการ)

จ�านวนเงิน 

(บาท)

2557 2557 งบด�าเนินงาน 19      1,725,034.66 

2557 งบลงทุน 1      3,344,000.00 

2557 งบรายจ่ายอื่น 22     54,256,242.91 

รวม 42     59,325,277.57 

2556 2556 งบด�าเนินงาน 1          97,626.80 

2556 งบลงทุน 2      1,626,666.66 

2556 งบรายจ่ายอื่น 7     12,570,787.00 

    รวม 10     14,295,080.46 

รวมทั้งสิ้น 52    73,620,358.03 

หน่วย : บาท
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ส่วนที่ 3 :
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

หมายเหตุที่ 12 - รายได้จากงบประมาณ

 รายได้จากงบบุคลากร

 รายได้จากงบลงทุน

 รายได้จากงบด�าเนินงาน

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น

 รายได้จากงบกลาง

 หัก  เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ

 รวมรายได้จากงบประมาณ

หน่วย : บาท

102,187,588.97

8,200,704.46

41,563,669.05

106,173,399.04

30,779,135.79

2,822,456.18

286,082,041.13

หมายเหตุที่ 13 - รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล

  เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ตามแผนการส่งเสริมและ

 พัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

 รวมรายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล

24,567,300.00

24,567,300.00

 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะโอนเงินให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 

หมายเหตุที่ 14 - รายได้จากการอุดหนุนและเงินบริจาค

 หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น

   เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ตามแผนการส่งเสริมและ

  พัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 รายได้จากการบริจาค

 รายได้จากการอุดหนุนและเงินบริจาค

5,735,807.49

47,607.42

5,783,414.91

หมายเหตุที่ 15 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 เงินเดือน

 ค่ารักษาพยาบาล

 เงินช่วยการศึกษาบุตร

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

 รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

101,615,778.10

10,331,809.96

257,625.00

8,524,265.49

120,729,478.55

หมายเหตุที่ 16 - ค่าบำาเหน็จบำานาญ

 เงินบ�านาญ

 เงินบ�าเหน็จ

 เงินบ�าเหน็จบ�านาญอื่น

 ค่ารักษาพยาบาล

 รวมค่าบำาเหน็จบำานาญ

12,350,688.83

216,349.00

1,892,535.70

1,010,697.85

15,515,271.38

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

หมายเหตุที่ 17 - ค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง 
 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 
 ค่าตอบแทนอื่น
 รวมค่าตอบแทน

หน่วย : บาท

10,000.00
44,000.00

481,852.00
535,852.00

หมายเหตุที่ 18 - ค่าใช้สอย
 ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
 ค่าจ้างเหมาบริการ
 ค่าจ้างที่ปรึกษา
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด
 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
 ค่าใช้จ่ายอื่น
 รวมค่าใช้สอย

 
5,606,613.56
2,956,839.06
4,408,896.61

100,827,331.91
44,174,413.75
4,672,506.00
8,704,551.06

475,328.00
2,739,211.44

174,565,691.39

หมายเหตุที่ 19 - ค่าวัสดุ
 ค่าวัสดุ
 ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง
 ค่าครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์
 รวมค่าวัสดุ

2,292,205.57
470,324.50
896,640.00

3,659,170.07

หมายเหตุที่ 20 - ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าไฟฟ้า 
 ค่าน�้าประปา 
 ค่าโทรศัพท์ 
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
 รวมค่าสาธารณูปโภค

2,840,529.05
197,703.38

1,173,838.87
432,004.10

4,644,075.40

หมายเหตุที่ 21 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 อุปกรณ์
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 

709,761.13
14,345,945.97
5,719,646.30

20,775,353.40

หมายเหตุที่ 22 - ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ส�านักงาน ก.พ.ร. โอนเงินให้ส่วนราชการอื่นตามโครงการโอนเงินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�าเนนิการตามข้อเสนอ 

การเปลีย่นแปลงเพือ่สร้างความโปร่งใสในการปฎิบตัริาชการของส่วนราชการและจงัหวดั จ�านวนเงิน 5,367,800 บาท

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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ส่วนที่ 3 :
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

    หน่วย : บาท

รายการ งบสุทธิ การสำารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

งบรายจ่ายอื่น 23,714,900.00 11,625,900.00 7,491,500.00 4,537,500.00 -   

รวม 23,714,900.00 11,625,900.00 7,491,500.00 4,537,500.00 -   

 ผลผลิต : การยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบบุคลากร 117,368,200.00 -   -   101,474,527.23 15,893,672.77

งบด�าเนินงาน 38,287,700.00 800,100.00 1,725,034.66 35,650,699.93 111,865.41

งบลงทุน 3,753,000.00 409,000.00 3,344,000.00 - -

งบรายจ่ายอื่น 116,205,200.00 6,813,400.00 32,790,477.91 76,594,522.10 6,799.99

รวม 275,614,100.00 8,022,500.00 37,859,512.57 213,719,749.26 16,012,338.17

แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 ผลผลิต : ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบรายจ่ายอื่น 2,402,000.00 - 12,533,065.00 1,955,835.00 -   

รวม 2,402,000.00 - 12,533,065.00 1,955,835.00 -   

แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 ผลผลิต : รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

งบรายจ่ายอื่น 14,488,900.00 - 12,533,065.00 1,955,835.00 -

รวม 14,488,900.00 - 12,533,065.00 1,955,835.00 -

รวมทั้งสิ้น 316,219,900.00 19,708,400.00 59,325,277.57 221,173,884.26 16,012,338.17

 ยอดคงเหลอื ณ 30 กันยายน 2557 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจบัุน (2557) จ�านวน 16,012,338.17 บาท ได้พับไปทั้งจ�านวน
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2556 

หน่วย : บาท

รายการ

เงินกันไว้ 

เบิกเหลื่อมปี

(สุทธิ)

เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

งบรายจ่ายอื่น 1,247,500.00 1,247,500.00 -

รวม 1,247,500.00 1,247,500.00 -

ผลผลิต : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบด�าเนินงาน 5,500,311.43 2,415,596.63 3,084,714.80

งบลงทุน 8,262,581.60 6,442,414.54 1,820,167.06

งบรายจ่ายอื่น 39,726,435.81 16,362,043.81 23,364,392.00

รวม 53,489,328.84 25,220,054.98 28,269,273.86

รวมทั้งสิ้น 54,736,828.84 26,467,554.98 28,269,273.86

 เงนิกันไว้เบกิเหล่ือมปี ประกอบด้วย เงนิท่ีมีหนีผู้กพนั (ใบส่ังซือ้/สญัญา) จ�านวน 43,907,853.84 บาท และเงนิท่ีไม่มหีนีผ้กูพัน จ�านวน 11,231,175 บาท 

ซึ่งในจ�านวนนี้ กรมบัญชีกลางได้แจ้งส�านักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือที่ นร 1207.1/2171 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 อนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 

ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อน�ามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ จ�านวน 3,108,100 บาท
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ส่วนที่ 3 :
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2555 

หน่วย : บาท

รายการ

เงินกันไว้ 

เบิกเหลื่อมปี

(สุทธิ)

เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบด�าเนินงาน 784,100.00 784,100.00 -   

งบลงทุน 523,508.00 523,508.00 -   

งบรายจ่ายอื่น 21,435,812.50 21,435,812.50 -   

รวม 22,752,420.50 22,752,420.50 -   

รวมทั้งสิ้น 76,241,749.34 76,241,749.34 28,269,273.86 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ

หัก รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอนำาส่ง

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่ง

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

หน่วย : บาท

1,404,144.66

1,404,144.66

-

1,404,144.66

1,404,144.66

-

-

-
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี3.10

 สถาบนัส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่มีสีถานะ

เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 

ในก�ากับของส�านักงาน ก.พ.ร. มีเป้าหมายที่จะด�าเนินการ 

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านการบริหารและการให้

บริการ มีหน้าที่ ดังนี้

 1) ให้บริการแนะน�าปรึกษาทางการบริหารราชการ 

(Management consultancy services) แก่หน่วยงานของรฐั

ในการยกระดับมาตรฐานการท�างานให้มีความเป็นเลิศ และ

สอดรับกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 2) ให้บริการเก่ียวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแก ่

หน่วยงานของรัฐ ในด้านการบริหารและการจัดการ เพื่อ 

ยกระดบัมาตรฐานการท�างานของหน่วยงานให้สามารถเทยีบเท่า

มาตรฐานสากล และสามารถปรับปรงุประสิทธภิาพ ประสทิธิผล

การด�าเนนิงานขององค์กรให้สอดรบักบัแนวทางการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ และหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี

 3) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการตามหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ทีด่ี 

 4) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ 3 :
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

หมายเหตุ หน่วย : บาท

2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 53,700,410.02  73,619,858.08  

ลูกหนี้ 5 15,937,074.06   14,301,311.53   

รายได้ค้างรับ 25,159,336.66 2,656,101.00

วัสดุคงเหลือ 536,195.06       546,111.56       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 554,840.56       1,237,205.22       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 95,887,856.36  92,360,587.39  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 6 857,566.94    918,169.68    

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 35,077.33 58,313.67         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 892,644.27 976,483.35  

รวมสินทรัพย์ 96,780,500.63 93,337,070.74

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 9,275,136.02 5,000,211.93

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,912,257.42 18,019,989.98

รายได้รับล่วงหน้า 24,196,203.34 23,588,613.67

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,050,532.67 1,195,292.23

รวมหนี้สินหมุนเวียน 51,434,129.45 47,804,107.81

รวมหนี้สิน 51,434,129.45 47,804,107.81

สินทรัพย์สุทธิ 45,346,371.18 45,523,926.93

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 45,532,962.93 32,212,569.28

บวก การปรับปรุงรายการปีเก่า (1,113,388.61) (3,001,909.48)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 926,796.86 16,322,303.13

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 45,346,371.18 45,532,962.93

กำาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน - -

รวมสินทรัพย์สุทธิ 45,346,371.18 45,532,962.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

หมายเหตุ หน่วย : บาท

2557 2556

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการให้บริการ 148,418,023.00 112,567,282.25

รายได้ดอกเบี้ย 478,555.58 381,730.91

รายได้อื่น 65.28 536.96

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 148,896,643.86 112,949,550.12

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 148,896,643.86 112,949,550.12

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7 6,398,529.14 6,484,806.52

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 133,511,040.74 87,211,820.72

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 506,846.00 9,379.00

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 4,921,079.62 807,966.45

ค่าสาธารณูปโภค 129,854.98 149,668.39

ค่าใช้สอยอื่น 2,124,804.44 1,500,943.01

ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์ 354,455.74 384,109.59

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 23,236.34 23,236.32

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 147,969,847.00 96,571,960.00

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 926,796.86 16,377,590.12

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - (55,286.99)

(ค่าจ�าหน่ายครุภัณฑ์ กรณีจ�าหน่าย ช�ารุด สูญหาย

 เลิกใช้งาน และบริจาคสินทรัพย์)

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน 0.00 (55,286.99)

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 926,796.86 16,322,303.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนที่ 3 :
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายได้สงู/(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายจากกจิกรรมตามปกติ 926,796.86 16,322,303.13

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 377,692.08 102,456.18

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 1,304,488.94 16,424,759.31

ในสินทรัพย์ด�าเนินงาน หนี้สินด�าเนินงาน และส่วนของทุน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้ (1,663,175.03) 17,432.63

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้ค้างรับ (22,503,236.66) 8,325,152.66

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในวัสดุคงเหลือ 9,916.50 57,558.70

(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 709,777.16 (532,512.72)

หนี้สินด�าเนินงานและส่วนของทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า 4,274,924.09 3,140,302.45

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2,107,732.56) 4,505,637.57

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า 607,589.67 11,831,584.08

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 855,240.44 390,453.42

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (รายได้ปีก่อนบันทึกเกิน) (900,200.00) -

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายปีก่อนที่ได้รับคืน) 3,218.53 -

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปีก่อนขาด) (216,470.14) (3,001,909.48)

รวม (20,930,084.00) 24,733,699.31

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน (19,625,595.06) 41,158,458.62

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จากการขาย (ซื้อ) ครุภัณฑ์ (293,583.00) 78,223.86

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (293,583.00) 78,223.86

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

- ไม่มีรายการ - - -

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (19,919,448.06) 41,236,682.48    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 73,619,858.08 32,383,175.60      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 53,700,410.02 73,619,858.08     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

หมายเหตุที่ 1 - ความเป็นมา

 การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ใน พ.ศ. 2545 และ 

การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ 

โดยการวางกรอบกติกาใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน  ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 การน�าหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีมาประยกุต์ใช้ดงักล่าว ได้น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในวธิคีดิและวธิกีารบริหารราชการ

แนวใหม่ เช่น การบรหิารภาครฐัเชงิยทุธศาสตร์ การบรหิารราชการแบบบรูณาการ ระบบการก�ากบัดแูลและรายงานแบบไขว้ (Matrix System) และการบรหิาร

ราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) เป็นต้น

 มิติใหม่ในการบริหารราชการเหล่านี้ ท�าให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องด�าเนินการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ โครงสร้าง กระบวนงาน 

การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการท�างานใหม่ ซึ่งในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่

ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องด�าเนินการนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นและสนับสนุน (Facilitation) และการช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Support)  

เพื่อเสริมสร้างพลัง (Empower) ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างราบร่ืน รวดเร็วทันการณ์ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนา 

ระบบราชการ

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านกังาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลือ่นนโยบายการพฒันาระบบราชการ 

จึงได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 

เพื่อเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ในการก�ากับดูแลของส�านักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ 

แก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สถาบันฯ มีสถานท่ีตั้ง เลขที่ 120 หมู่ 3  

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการกิจการภาครัฐที่ดี

 2. เพื่อส่งเสริมและด�าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

หมายเหตุที่ 2 - เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นภายใต้เกณฑ์คงค้าง (Accrual  Basis)  และ ข้อสมมุติฐานการด�าเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุที่ 3 - สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป

 3.1 ใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry) หมายถึง การก�าหนดวิธีลงบัญชีส�าหรับรายการการเงินท่ีเกิดข้ึนคร้ังหน่ึง จะต้องน�าแต่ละรายการ 

การเงินมาบันทึกบัญชีด้วยจ�านวนเงินในบัญชีเดบิตเท่ากับจ�านวนเงินที่บันทึกบัญชีเครดิต  

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

รอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งปีงบประมาณหรือ 12 เดือน

 3.3 ใช้หลักบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ในการบันทึกรับรู้รายการบัญชีเดินสะพัดระหว่างกัน (บัญชีพัก) ของรายรับและรายจ่าย

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

หมายเหตุที่ 3 - สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป (ต่อ)

 3.4 การจัดท�างบการเงนิ สถาบันฯ ปฏิบัตติามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป ระเบยีบข้อบงัคับทีท่างราชการก�าหนด รวมทัง้ระเบยีบและ

ข้อบังคับของสถาบันฯ

 3.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  1) การรับรู้รายได้

   - รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อส่งมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแล้ว 

   - รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

  2) การรับรู้ค่าใช้จ่าย

   - ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา งานฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น  

รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ส�าหรับค่าใช้จ่ายตามประเภทดังต่อไปนี้รับรู้ตามเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดดังนี้

    ค่าตอบแทนบุคลากรท่ีมีลักษณะของการจ่ายเงินเมื่อมีผลงานหรือมีระดับความส�าเร็จของงาน รับรู้รายจ่ายตามสัดส่วนของ 

รายได้ของงานบริการวิชาการ และ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ในงวดบัญชีนั้น

    ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายตามการวางบิลแจ้งหนี้

 3.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หน่วยงานลูกค้าเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงไม่มีเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 3.7 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  

  - การซ้ือครภัุณฑ์และอปุกรณ์ รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ�านวนและจะแสดงเป็นสนิทรัพย์ คูก่บัทนุสนิทรัพย์ถาวร โดยครภุณัฑ์และอปุกรณ์

มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จึงจะเป็นสินทรัพย์ที่น�ามาค�านวณค่าเสื่อมราคา 

  - ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังนี้

   ส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายุสัญญาเช่าอาคาร

   ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8  ปี

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5  ปี

   ครุภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  5  ปี

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5  ปี

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5  ปี

   ครุภัณฑ์การศึกษา 5  ปี

 3.8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีภาระผูกพัน

 3.9 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ 

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
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หมายเหตุที่ 3 - สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป (ต่อ)

 3.10 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0423.2/31072 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง ตอบข้อหารือหลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 รวมถึงตามมติคณะกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2554 ได้เห็นชอบให้มี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบการเงิน ต้ังแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักความระมัดระวัง มีความคล่องตัว และให้ผลการด�าเนินงานประจ�าปีสะท้อนต้นทุนที่ครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้

  การรับรู้รายได้

  นโยบายเดิม  

  - รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อส่งมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแล้ว ส�าหรับ 

กรณีที่ส่งงานแล้วแต่ยังไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงิน จะรับรู้รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและสามารถเรียกเก็บเงินคืนได้

  นโยบายใหม่

  - รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อตรวจรับงาน

  การรับรู้ค่าใช้จ่าย

  นโยบายเดิม

  - ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารวชิาการทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล งานวิจยัให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรมรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

  - ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  นโยบายใหม่

  - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างและตามเกณฑ์อื่น 

ที่คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด ส�าหรับค่าใช้จ่ายตามประเภทดังต่อไปนี้

   • ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนบุคลากรท่ีมิใช่เป็นการจ่ายรายเดือน ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้อ�านวยการหลักสูตร ที่ปรึกษา นักวิจัย 

และผู้ประสานงานโครงการ ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของรายได้ของงานวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม ที่รับรู้รายได้เมื่อตรวจรับงานแล้ว

   • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ที่วางบิล

   • ค่าใช้จ่ายที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อตรวจรับงานแล้ว

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
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หมายเหตุที่ 4 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30  กันยายน  ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2557 2556

 เงินฝากออมทรัพย์ 37,141,073.98 63,392,985.37

 เงินฝากประจ�า 16,539,336.04 10,216,872.71

 เงินฝากเดินสะพัด 20,000.00 10,000.00                

        รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,700,410.02 73,619,858.08

หมายเหตุที่ 5 - ลูกหนี้
 ลูกหนี้  ณ  วันที่ 30  กันยายน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2557 2556

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 11,057,018.16         11,198,607.68

 ลูกหนี้เงินมัดจ�าประกันสัญญา 236,128.00 236,128.00             

 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 4,612,437.90 2,825,085.85          

 ลูกหนี้อื่น 31,490.00 41,490.00              

        รวมลูกหนี้ 15,937,074.06 14,301,311.53        

 รายงานลูกหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณเป็นการให้ยมืเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้จ่ายในโครงการ และ จะน�าค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนตัง้ไว้ในบญัชค่ีาใช้จ่าย

ค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี การหักล้างเงินทดรองจะด�าเนินการเมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) หรือ ขอเบิกจ่ายเงินส่วนที่จ่ายเกินกว่าเงินทดรองที่ได้รับและ

รายการส่งใช้ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันฯ

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จ�านวนรวม 8,227,000  บาท ยังไม่ได้รับการอนุมัติรายการคืนเงินยืมทดรอง 

เพือ่ตัง้เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสถาบันฯ 8,020,700.69 บาท ในปีงบประมาณ 2557 ซึง่สถาบนัฯ คาดว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุตัแิละรับรู้รายการดังกล่าว

ในปี 2558 โดยได้เปิดเผยรายการหนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุที่ 6 - อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 30 ก.ย. 56 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 30 ก.ย. 57

สินทรัพย์

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 128,400.00 128,400.00

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,307,330.00 15,943.00 1,323,273.00

 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 80,959.21 80,959.21

 ครุภัณฑ์ส�านักงาน 822,918.53 13,910.00 836,828.53

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 821,856.30 821,856.30

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 320,465.00 320,465.00

 ครุภัณฑ์การศึกษา 32,421.00   32,421.00

 ครุภัณฑ์กีฬา - 264,000.00 264,000.00

 รวม 3,514,350.04 293,853.00 - 3,808,203.04

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 39,216.36 44,591.82 83,808.18

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 939,238.95 126,367.79 1,065,606.74

 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 59,997.21 10,612.97 70,610.18

 ครุภัณฑ์ส�านักงาน 619,411.14 68,431.87 687,843.01

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 655,922.86 74,643.79 730,566.65

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 259,631.65 19,423.24 279,054.89

 ครุภัณฑ์การศึกษา 22,762.19 6,480.65 29,242.84

 ครุภัณฑ์กีฬา - 3,903.61 3,903.61

       รวม 2,596,180.36 354,455.74 2,950,636.10

 อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 918,169.68 857,566.94

 ค่าเสื่อมราคาประจ�าปี 386,772.87 354,455.74

 รายการครุภัณฑ์กีฬาที่สถาบันฯ จัดซื้อเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวนเงิน 264,000 บาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้เงินจากบัญชี
เงินทุนสะสมของส�านักงาน ก.พ.ร. (รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุที่ 7 - ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากรได้รวมรายการจ่ายเงินรางวัลไว้ในค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินรางวัล 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มีการอนุมัติการจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวนเงิน 450,107.50 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ

พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้จัดสรรเงนิรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการประชุมคร้ังที ่4/2557 เม่ือวนัที ่2 มถุินายน พ.ศ. 2557

 ทั้งนี้ ยอดค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานของปี 2557 ได้รวมรายการจ่ายเงินในการด�าเนินกิจกรรมที่สถาบัน ฯ ใช้เงินจากบัญชีเงินทุนสะสม 

ของส�านกังาน ก.พ.ร. (รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา) เป็นจ�านวนเงิน 6,578,628.72 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ

หมายเหตุที่ 8 - หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 สถาบันฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารายจ่ายซ่ึงเกิดจากการด�าเนินการโครงการปี 2557 ในส่วนที่น�ามา 

ขอเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 จ�านวน 1,442,300 บาท (รายจ่ายโครงการปี 2557 ที่ยังไม่ได้ขออนุมัติเบิก) และ 8,020,700.69 บาท (รายจ่ายโครงการ  

ปี 2557 ที่เกิดจากลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ) ตามล�าดับ ซึ่งผลการพิจารณายังไม่ได้ข้อสรุป ณ วันที่ออกงบการเงินประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หมายเหตุที่ 9 - การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ แล้ว

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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205สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

กภาคผนวก

ตารางสรุปลำาดับเหตุการณ์

การพัฒนาระบบราชการ

ที่น่าสนใจ 

ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557
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ตารางสรุปลำาดับเหตุการณ์การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ต.ค.  1 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงาน 
ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการเสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า 1) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการควรมี 
การปรับวิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพิ่มขึ้นใน 2 มิติ คือ มิติด้านการเงิน โดยมุ่งเน้น 
การตรวจสอบและประเมนิผลด้านประสทิธภิาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ความสามารถในการลดต้นทนุและลด
ความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการและความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมิติด้านการบริหารจัดการ 
โดยค�านึงถึงความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ซ่ึงควรก�าหนดตัวช้ีวัดให้ชัดเจน
และใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ 2) การตรวจสอบและประเมินผลควรพิจารณาขยายไปถึงราชการ 
ส่วนท้องถิ่นและควรมีการวางมาตรการในการตรวจสอบที่กระชับมากขึ้น  3) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการควรมีพื้นฐานความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถตรวจสอบในเชิงลึกได้  
ทัง้น้ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการรบัความเห็นของคณะรฐัมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 3 ตุลาคม Mr. Brian Marson, President of the Public Service Excellence Institute of Canada, 
and Co-founder and Senior Fellow of the Institute for Citizen Centre Service in Canada 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนางานบริการภาครัฐจากประเทศแคนาดา และคณะจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 
(APO) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าพบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
การพัฒนาแนวทางการปรับปรุงบริการของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 9 - 22 ตุลาคม การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ของผลงานท่ีอยู ่ในเกณฑ์จะได้รับ 
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2556

 11 ตุลาคม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจาก
ต�าแหน่งปลัดกระทรวง ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการ 
ก.พ.ร. ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 

 11 ตลุาคม การประชุมเตรยีมความพร้อมในการสมัครขอรบัรางวลั United Nations Public Service Awards 2014 
 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

 16 ตุลาคม การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ�าปี 2556 เรื่อง “มิติใหม่แห่งการยกระดับการให้บริการของ
ภาครัฐ” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “การยกระดับการให้บริการของภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

 18 ตุลาคม การประชุมเจรจาข้อตกลงตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ประจ�าปี 2556 
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 22 ตุลาคม ส�านักงาน ก.พ.ร เสนอรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ต่อท่ีประชุม
วุฒิสภา ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ณ ตึกรัฐสภา โดยที่ประชุมมีมติ 
รับทราบรายงานดังกล่าว
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

พ.ศ. 2556

ต.ค.  29 ตุลาคม ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมเพื่อรับฟังการน�าเสนอรายงานผลการวิจัย
ประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ ประจ�าปี 2557 (Ease of Doing Business 2014) 
ณ ธนาคารโลกประจ�าประเทศไทย โดยประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 18 จาก 189 ประเทศ 
ทั่วโลก 

 30 ตลุาคม การสมัมนาเพ่ือให้ความเหน็ประกอบการปรับปรงุหลกัเกณฑ์การจัดสรรเงนิรางวลัประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมส�านักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 9

พ.ย.  1 พฤศจิกายน ส�านักงาน ก.พ.ร. และกรมศุลกากร ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง National Single 
Window ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 5, 6, 12, 19 และ 22 พฤศจิกายน การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 8 พฤศจิกายน คณะผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) น�าโดย Mr.Bong-kyu Suh (Director) 
Mr.Byoung-soo Anh (Public Prosecutor) และ Ms. Min-ji Kim (Legal Coordinator/Interpreter) 
of the Commercial Legal Affairs Division, Ministry of Justice ท่ีสนับสนนุประเทศไทยในการให้ค�าปรกึษา
แนะน�าการปรับปรุงบริการด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (enforcing contract) ตามรายงาน Ease of 
Doing Business ของธนาคารโลก เข้าพบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน อันสืบเนื่อง
มาจากแผนปฏิบัติการ Ease of Doing Business (EoDB) ของ APEC ที่ให้ประเทศ Champion Economy 
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงบริการแต่ละด้าน ณ กรมบังคับคดี 

 29 พฤศจิกายน Video Conference ‘Results-Based Management (RBM)’ with Lao People’s 
Democratic Republic ณ ธนาคารโลกประจ�าประเทศไทย ชั้น 30 อาคาร Siam Tower

ธ.ค.  ธันวาคม - กุมภาพันธ์ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของส่วนราชการและจังหวัด

 13 ธันวาคม พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัล 
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2556” ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

 16 ธันวาคม ส�านักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก Ease Of Doing Business 
จ�านวน 12 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมส�านักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอาคาร 
รัฐประศาสนภักดี ชั้น 9

 17 ธนัวาคม การประชมุเรือ่ง การปรบัปรงุบรกิารเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบธรุกจิของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท 

 18 ธันวาคม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรฐัมนตร ีมอบโอวาทแก่ข้าราชการโครงการพฒันานกับรหิาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 7 ณ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส�านักงาน ก.พ.ร. 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิฯ
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

ตารางสรุปลำาดับเหตุการณ์การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557

ม.ค.  8 มกราคม เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 1 

ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอรีเดียน

 9 มกราคม การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ 

เรื่อง แนวทางการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ณ ห้องมิราเคล แกรนด์ A และ B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

 9 มกราคม Mr. Shabih Ali Mohib ต�าแหน่ง Senior Economist ซึ่งเป็นผู้แทนจาก World Bank 

เข้าพบเลขาธกิาร ก.พ.ร. เพือ่หารอืและก�าหนดทิศทางความร่วมมอืในด้านการพฒันาระบบราชการหลายประเดน็ 

อาทิ Modern Government, Next Generation of Service Delivery และ Promoting Good 

Governance in ASEAN ณ ห้องรับรอง VIP ห้องมิราเคิล แกรนด์ A และ B โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์

คอนเวนชั่น

 16 มกราคม ผู้แทนจากส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าพบเลขาธิการ ก.พ.ร. เพ่ือ

หารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และก�าหนดแนวทางความร่วมมือในการท�างานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

ให้มีธรรมาภิบาลอย่างองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 

 27 มกราคม การประชมุสมัมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมนิผล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ณ ห้องประชุม เอ บี โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โนโวเทล)

ก.พ.  3 กุมภาพันธ์ ผู้แทนจาก World Bank เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อร่วมประชุมหัวข้อ “Central-local 

Relations in Thailand : Improving Service Delivery” ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 6 กุมภาพันธ์ Professor Chung-Sok Suh, Executive Director Korea Research Institute และ 

Dr.Seung-Ho Kwon, Deputy Executive Director Korea Research Institute จาก The University 

of New South Wales เข้าพบผู้บริหาร ส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้การพัฒนาระบบราชการ ตลอดจนเชิญผู้แทนจากส�านักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมบรรยายในประเด็น 

การปฏริปูนโยบายการบรหิารจดัการภาครัฐ ในการประชมุนานาชาตคิรัง้ที ่1 เรือ่ง การวจิยัเปรียบเทยีบนโยบาย

ภาครัฐระหว่างประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557 

ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

 13 กุมภาพันธ์ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้อง beta 1-2 โรงแรมพูลแมนบางกอก คิงพาวเวอร์ 

 20 กุมภาพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. หารือกับผู้แทนภาคเอกชน เรื่อง “การปรับกระบวนการขอใบอนุญาต 

การอนุมัติต่างๆ ของหน่วยงานราชการท้ังหมด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ” รวมท้ังเสนอ 

ให้ภาคเอกชนทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. ณ ห้อง Library 

โรงแรมดุสิตธานี
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มี.ค.  4 มีนาคม เลขาธิการ ก.พ.ร. ประชุมหารือกับผู้เช่ียวชาญจากธนาคารโลก เก่ียวกับแนวทางความร่วมมือด้าน

การปรับปรุงบริการภาครัฐ ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร

 8 มีนาคม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 11 มีนาคม การประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด

และจงัหวดั และรายละเอยีดตัวชีว้ดัตามกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้นศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 13 - 19 มีนาคม การประชุมพิจารณาร่างคู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง 

Ease of Doing Business ของธนาคารโลก ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 ส�านักงาน ก.พ.ร. 

 17 มีนาคม การประชุมเชิงปฏบัิติการเก่ียวกบัแนวทางการจดัท�าข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร ณ ห้องแกรนด์บอลรมู 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

 20 มนีาคม คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์เข้าพบ เลขาธกิาร ก.พ.ร. 

เพื่อหารือกันถึงบทบาทหน้าที่ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม

ฝ่ายบริหาร ชั้น 4 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 20 มีนาคม การประชุมชี้แจงรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ 

 23 มีนาคม การประชุมเรื่อง กระบวนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามรายงานผลการวิจัยเร่ือง 

Ease of Doing Business ของธนาคารโลก ณ ห้องพินนาเคิล ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

 24 มีนาคม การประชุมร่วมกับธนาคารโลก ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 24 มีนาคม การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หรือ 

Certified FL ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ให้แก่ส่วนราชการระดบัจงัหวัด ผ่านระบบวดีทิศัน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 

ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 24 มีนาคม Mr.Ulrich Zachau ผู ้อ�านวยการธนาคารโลกประจ�าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Country 

Director, South East Asia) เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ.ร. เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่ รวมท้ังหารือถึง

ทิศทางความร่วมมือในด้านการพัฒนาระบบราชการ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

 27 มีนาคม การประชุมหารือกับภาคเอกชนเก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดท�าข้อตกลงระดับ 

การให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ณ ห้องบุญชูโรจนเสถียร ชั้น 3 สมาคมธรรมศาสตร์

 31 มีนาคม การประชุมเรื่อง แนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(Certified FL) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

พ.ศ. 2557
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

พ.ศ. 2557

เม.ย.  1 - 4 เมษายน การประชมุ The 49th Session of the Public Governance Committee และ High Level 
Global Forum on Public Governance ที่จัดขึ้นโดย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) ณ OECD Headquarter 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 8 - 9 เมษายน คลินิกให้ค�าปรึกษา “การสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ” พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 
501-502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 23 เมษายน การประชุมเรื่องกระบวนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Ease of 
Doing Business ของธนาคารโลก ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

 25 เมษายน การสมัมนาชีแ้จงการด�าเนนิงานตามคูม่อืการรายงานผลการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ 
ด้านการตรวจสอบภายในและด้านรายงานการเงิน ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊น พาเลส

 25 เมษายน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางจากภาคธุรกิจ 
ในการปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มที่ 3 กระบวนการออกใบอนุญาต ณ ห้อง Renoir ชั้น 4 
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์

 28 เมษายน การประชมุชีแ้จงแนวทางการเขยีนรายงานผลการด�าเนนิการพฒันาองค์การ (Application Report) 
ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

 28 เมษายน การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 30 เมษายน การช้ีแจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 30 เมษายน การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์ให้คะแนนของตัวช้ีวัดของ
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ศาลากลางใหม่จังหวัดนนทบุรี

พ.ค.  พฤษภาคม - กรกฎาคม การประชุมเจรจาตัวชี้วัดรายกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 6 พฤษภาคม เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าในการด�าเนินการการปรับปรุงบริการของหน่วยงานราชการ ณ สมาคมธรรมศาสตร์ 

 8 พฤษภาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางจากภาคธุรกิจ 
ในการปรบัปรงุบริการของหน่วยงานภาครฐั ณ ห้อง Monet - Pissarro ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพฯ สยามสแควร์

 9 พฤษภาคม เลขาธิการ ก.พ.ร. น�าคณะผู ้บริหารและข้าราชการส�านักงาน ก.พ.ร. เข้าร ่วมรับเสด็จ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ทอดพระเนตร 
ความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา เนือ่งในโอกาสวนัพชืมงคล โดยเลขาธกิาร ก.พ.ร. ได้ถวายรายงาน
เร่ืองการมอบรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ. 2556 ประเภทรางวลับรูณาการการบริการท่ีเป็นเลศิระดบั
ดีเด่นให้แก่โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

พ.ศ. 2557
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พ.ค.  13 พฤษภาคม องค์การสหประชาชาติประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public 
Service Awards ประจ�าปี พ.ศ. 2557โดยหน่วยงานภาครัฐไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) 
ถึง 2 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการคว้ารางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 6 

 19 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน คลินิกให้ค�าปรึกษาการจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement : SLA) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

 28 พฤษภาคม การประชุมเรื่อง การพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจตามรายงาน
การวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ณ ห้อง Monet - Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 
สยามสแควร์

 30 พฤษภาคม ทีมบูรณาการกลางซึ่งประกอบด้วย ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และส�านักงาน ก.พ.ร. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดท�า
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 501-502 
ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

มิ.ย.  4 มิถุนายน ส�านักงาน ก.พ.ร. ประชุมหารือร่วมกับ ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู ้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 
นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร เพื่อบูรณาการ
การท�างานร่วมกันในการขับเคลื่อน National Single Window (Trade Facilitation)

 9 มิถุนายน การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ 
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อความเป็นเลิศ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน

 11 มิถุนายน การประชุมผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการด�าเนินงาน โครงการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 12 มิถุนายน การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินการปรับปรุงบริการของหน่วยงานราชการ 
ณ สมาคมธรรมศาสตร์

 16 มิถุนายน การประชุมทีมบูรณาการกลาง เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 18 มิถุนายน การประชุมชี้แจงรายละเอียดการสมัครและแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศ 

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

 18 มิถุนายน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ ด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ” ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

พ.ศ. 2557
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มิ.ย.  26 มิถุนายน องค์การสหประชาชาติมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public 
Service Awards ประจ�าปี พ.ศ. 2557 โดยหน่วยงานราชการไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) 
2 หน่วยงาน คือ ส�านักป้องกันและควบคุมโรคท่ี 9 กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Fostering 
participation in public policy-making decisions through innovative mechanisms จากผลงาน 
“Community Participation for Effective Malaria Management in Tha Song Yang Di” และ 
โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Promoting gender responsive delivery of public 
services จากผลงาน “One Stop Crisis Centre” ในงาน 2014 UN Public Service Forum, Day and 
Awards Ceremony ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 30 มิถุนายน การประชุม เร่ือง การบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้อง M 4 ช้ัน 23 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

 30 มถินุายน พิธลีงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการพฒันาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 
(องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - learning) ณ สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ จังหวัดนนทบุรี

ก.ค.  กรกฎาคม - สิงหาคม การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ของผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน 
การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2557

 3 กรกฎาคม การแถลงข่าวเปิดตัวคู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 2558 (Doing Business in 
Thailand 2015) ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 8 กรกฎาคม การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 พิจารณาเรื่อง  
โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยมีมติเห็นชอบตามท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมี
สาระส�าคัญดังนี้ 1) เห็นชอบในหลักการ ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้รัฐสามารถให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว มีช่องทางการบริการที่สะดวก ทันสมัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความโปร่งใส รวมทั้งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ 2) เพื่อให้การด�าเนินการไม่เกิดความซ�้าซ้อน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและขั้นตอนการท�างาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จึงมอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงซ่ึงก�ากับดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารและกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาร่วมกับส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดและก�ากับการด�าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการด�าเนินโครงการในส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการบูรณาการข้อมูลและงานบริการภาครัฐด้วย  3) ในส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ 
ให้ส�านกังาน ก.พ.ร. ด�าเนนิการตามความเหน็ของส�านกังบประมาณและของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�าหรับ 
ค่าใช้จ่ายที่จะใช้เงินส่วนที่เหลือจากเงินกู้ SAL ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการตามขั้นตอนตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2557
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ก.ค.  10 กรกฎาคม การประชมุชีแ้จงเรือ่ง แนวทางการส�ารวจการพฒันาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ผ่านระบบวดิีทศัน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย

 15 - 31 กรกฎาคม การอบรมการรายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-SAR) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หลักสูตรผู้ใช้งานของส่วนราชการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 15 กรกฎาคม การแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการบริการ
ของภาครัฐและการจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บรกิาร (Service Level Agreement : SLA) ณ ห้อง Auditorium 
ชั้น 1 สมาคมธรรมศาสตร์

 17 กรกฎาคม การประชุมหารือเพ่ือรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศ ก.น.จ. 
เร่ือง การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 18 กรกฎาคม ส�านักงาน ก.พ.ร. น�าสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  ณ กรมการขนส่งทางบก โดยข้อตกลงระดับ 
การให้บริการดังกล่าว จะติดประกาศให้ผู้รับบริการทราบ ณ จุดบริการ หรือช่องทางอื่นที่ผู้รับบริการเข้าถึง 
ได้ง่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

 18 กรกฎาคม พธีิมอบประกาศเกียรติคุณรบัรองคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 และการประชมุช้ีแจง แนวทางการส�ารวจการพฒันาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด

 21 กรกฎาคม การอบรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หลักสูตรผู้ใช้งานกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

 28 กรกฎาคม การประชุมสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับกระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

 29 กรกฎาคม ผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. เข้าพบอธิบดีกรมศุลกากรเพื่อหารือและน�าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ 
โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร

ส.ค.  5 - 28 สิงหาคม การประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค

 สิงหาคม - กันยายน กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตส�านึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล

 6 สิงหาคม การประชุมรับฟังความคิดเห็นเร่ือง แนวทางการด�าเนินการพัฒนาองค์การประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 18 สงิหาคม การประชมุ “การปรบัปรงุประสทิธภิาพการให้บรกิาร และการบรหิารจดัการภาครฐัด้านการท่องเทีย่ว” 
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

พ.ศ. 2557
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ส.ค.  22 สิงหาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดโครงสร้างตามบทบาทภารกิจใหม่ของแต่ละส่วนราชการ  
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

 28 สิงหาคม การประชุมเรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซ้ือจัดจ้างในภาครัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจ�าปี 2557 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

ก.ย.  4 กนัยายน แถลงข่าวเปิดตัวรายการ “เรยีลลติีโ้ชว์ คนด ีพชิติโกง (Corruption Fight The Reality Show)” 
ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  

 4 กันยายน ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ “รายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจ�าปี พ.ศ. 2555” ต่อที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2557 ณ ตึกรัฐสภา 1 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานดังกล่าว

 5 กันยายน การประชุม “การเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service 
Awards ประจ�าปี ค.ศ. 2015” ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

 5 กันยายน การประชุมสัมมนาเรื่องการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ 
ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก

 10 กันยายน การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค 

 15 กันยายน วันสถาปนาส�านักงาน ก.พ.ร. ครบรอบปีที่ 12

 16 กนัยายน คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วันที ่16 กนัยายน 2557 มมีตริบัทราบค�าสัง่ ส�านกันายกรฐัมนตรี 
ที่ 103 /2557 เรื่อง มอบหมายและมอบอ�านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งในค�าสั่งดังกล่าว มีสาระส�าคัญที่เก่ียวข้องกับส�านักงาน ก.พ.ร. คือ  
มอบหมายและมอบอ�านาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก�ากับการบริหารราชการและสั่งและ
ปฏิบัติการของส�านักงาน ก.พ.ร

 16 กันยายน การประชมุร่วมเพือ่พจิารณาการจดัตัง้หน่วยงานในต่างประเทศ ณ ห้องประชุมฝ่ายบรหิาร ชัน้ 4 
ส�านักงาน ก.พ.ร.

 18 กันยายน ผู้แทนจาก The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 20 กนัยายน แถลงข่าวรายการโทรทศัน์ “เรยีลลติีโ้ชว์ คนด ีพชิิตโกง (Corruption Fight The Reality Show)” 
ณ ลานดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า

 22 - 24 กันยายน คลินิกให้ค�าปรึกษาการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 
ประจ�าปี พ.ศ. 2557ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

 23 กันยายน การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
เรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ซี ชั้น 6 โรงแรม 
อมารี วอเตอร์เกท

พ.ศ. 2557
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ

รางวัลความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม

ประจำาปี พ.ศ. 2557



216

รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

 ในการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 มีส่วนราชการ จังหวัด 

สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินท้ังส้ิน 

316 ผลงาน จาก 106 หน่วยงาน โดยผลการพิจารณาปรากฏว่า มีกระบวนงานที่ได้รับรางวัล จ�านวน 76 ผลงาน จ�าแนกเป็น 

รางวัลเกียรติยศ 2 ผลงาน  รางวัลระดับดีเด่น 28 ผลงาน  รางวัลระดับดี 46 ผลงาน  

1.  รางวัลเกียรติยศ

 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ 

ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้โดดเด่นและเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา  

มีจ�านวน 2 รางวัล

ลำาดับ ผลงาน ส่วนราชการ

1 Community Participation for Effective Malaria Management in Tha Song Yang Di กรมควบคุมโรค

2 One Stop Crisis Centre โรงพยาบาลขอนแก่น

 เป ็นรางวัลอันทรงเกียรติท่ีมอบให้สำาหรับส่วนราชการท่ีม ี

ความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดย 

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณภาพ 

ให้บริการในมิติต่าง ๆ เพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน  

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชน โดยมีเป้าหมายสำาคัญ คือ ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เกิดความพึงพอใจ มีขั้นตอนการให้บริการที่

ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำาปี พ.ศ. 2557
ภาคผนวก ข

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2557
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2. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

 เป็นรางวัลท่ีพิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีการด�าเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการสาขา มีจ�านวน 5 รางวัล

ลำาดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์

2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยระบบ CPS กรมส่งเสริมสหกรณ์

ระดับดี

4 การบรรจุ การถอนรถขนส่งส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 
ทางบกต่างส�านักงาน

กรมการขนส่งทางบก

5 การส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) กรมส่งเสริมสหกรณ์

3. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ด�าเนินการปรับปรุงบริการโดยใช้รูปแบบการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ของรัฐหรือองค์กรอ่ืน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน อันน�าไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น มีจ�านวน 

10 รางวัล

ลำาดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียมในประเทศไทย กรมการแพทย์

2 ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามแนว 
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมการแพทย์

3 การบูรณาการการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด�าริจากศูนย์ฯ 
สู่ชุมชน

ส�านักงานคณะกรรมการประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

4 การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม กรมพัฒนาที่ดิน

5 การฝึกอบรมทักษะคนตาบอดในบริบทพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ 
ชายแดนภาคใต้

จังหวัดนราธิวาส

6 การพัฒนางานบริการบ�าบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น
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ลำาดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดี

7 การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 
อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

8 ธรรมนูญสุขภาพอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

9 การบรหิารจดัการโครงการธนาคารโค กระบือ เพือ่เกษตรกรโดยชมุชนมส่ีวนร่วม
พื้นที่อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

10 การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

 เป็นรางวัลทีพ่จิารณาให้กบัหน่วยงานทีพั่ฒนาการให้บรกิารประชาชน ด้วยการสร้างสรรค์งานบรกิาร หรอืผลติภัณฑ์ หรือ

รูปแบบการให้บริการใหม่ อันน�าไปสู่การอ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มีจ�านวน 16 รางวัล

ลำาดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY SPACER) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 การพัฒนาการก�ากับดูแลเคร่ืองชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในทางการค้าต่อเกษตรกร

กรมการค้าภายใน

3 คลินิกสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 นวัตกรรมการค้นหาภาวะข้อไหล่ติดหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม กรมการแพทย์

5 เครื่องจักรกลในไร่อ้อย แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรมวิชาการเกษตร

6 รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะเพื่อป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง มหาวิทยาลัยมหิดล

7 ชุดสวนสารทึบรังสีส�าหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนล่าง 
และช่องท้องทั้งหมด

มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับดี

8 โปรแกรมประยุกต์ Wmap เวอร์ชั่น 9.12 การประปาส่วนภูมิภาค

9 แอพพลิเคชั่น “ฝนหลวง” ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

10 ผ่าตัดต้อกระจกสุกยุคใหม่ด้วย Lerprat technique กองทัพบก

11 การประดิษฐ์เครื่องตรวจนับหยดสารละลาย (DROP SENSOR) กองทัพบก
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ลำาดับ ผลงาน ส่วนราชการ

12 ระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Expense Travel : e-GET)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 ชุดทดสอบคุณภาพน�้าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย การประปาส่วนภูมิภาค

14 ระบบติดตามงานสายด่วน 1129 - Project Tracking System การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

15 การพฒันาและบรูณาการระบบจราจรอจัฉรยิะบนทางพเิศษ ภายใต้ศนูย์ควบคมุ
จราจรอจัฉรยิะ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

16 บริการ Pay/receive with mobile by KTB netbank ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

5. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการประชาชน ด้วยการน�าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่าง ๆ 

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการเพื่อให้เกิดรูปแบบการบริการใหม่ การให้บริการท่ีทันสมัย การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การ 

อันน�าไปสู่การอ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มีจ�านวน 43 รางวัล

ลำาดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 การพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ กรมปศุสัตว์

2 ต้นแบบระบบ thaismartfarmer.net ส�านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

3 การให้บริการองค์ความรู ้โครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ส�านักพระราชวัง

4 โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตรส�าหรับเยาวชน กรมควบคุมโรค

5 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6 ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถส�าหรบัสถานตรวจสภาพรถผ่านทางระบสารสนเทศ 
(Inspection Online) และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

กรมการขนส่งทางบก

7 รูปแบบการด�าเนนิงานควบคมุวณัโรคอย่างมส่ีวนร่วม โดยใช้โปรแกรมบริหารงานคลนิกิ
วัณโรคในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

กรมควบคุมโรค

8 การบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

9 การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษส�าหรับสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy) จังหวัดขอนแก่น

10 Mobile pap smear เคลื่อนที่สู่ชุมชน จังหวัดนราธิวาส
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รายงาน

การพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำาปี พ.ศ.
2557

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

ลำาดับ ผลงาน ส่วนราชการ

11 โครงการแพทย์แผนไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

12 ระบบการบังคับคดีแพ่งทางอิเลคทรอนิกส์ (E-Civil Case Management System) กรมบังคับคดี

ระดับดี

13 โครงการ “ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท�า เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร” กรมสุขภาพจิต

14 รับช�าระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส�านักงานประกันสังคม

15 การเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอุทกภัย-ดินถล่ม กรมทรัพยากรน�้า

16 การตรวจสภาพอุปกรณ์ส่วนควบใต้ท้องรถด้วย IP Camera กรมการขนส่งทางบก

17 การยกระดับพันธุกรรมสุกรในเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ปากช่อง 5 กรมปศุสัตว์

18 การพัฒนาการบริการดูแลผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม ส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

19 จิตแพทย์พี่เลี้ยง กรมสุขภาพจิต

20 การพัฒนาระบบการจัดส่งยาผ่านระบบไปรษณีย์โลจิสติกส์ ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

21 ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Thai Truck Center) กรมการขนส่งทางบก

22 การจัดท�าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผู้ใช้น�้าระดับแปลงนาและการประยุกต์ใช้
เพื่อยกระดับการให้บริการ

กรมชลประทาน

23 พัฒนาระบบการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชน 
ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทันเวลา

กรมควบคุมโรค

24 การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ กรมพัฒนาที่ดิน

25 Anti-Corruption Map ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

26 การติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

กรมบัญชีกลาง

27 การให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการเกษตร

28 กระบวนงานผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยสูงอายุ กองทัพบก

29 โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก กองทัพบก

30 โครงการเหน่ียวน�าแม่โคให้เป็นสดัโดยใช้ฮอร์โมนเลยีนแบบธรรมชาติเพือ่ความมัน่คง กองบัญชาการกองทัพไทย
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ภาคผนวก ข
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ประจำาปี พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ลำาดับ ผลงาน ส่วนราชการ

31 โรคเรื้อนในเมืองหลวง : ศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน  
ที่ควรได้รับการเยียวยา

กรมควบคุมโรค

32 กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับโรงสีข้าวขนาดเล็ก 
ให้ได้มาตรฐาน มกษ. 4403-2553 อย่างมีส่วนร่วม 

ส�านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

33 โครงการตรวจราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
e - Inspector

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

34 พัฒนาระบบการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดสุโขทัย

35 การบรูณาการเครอืข่ายข้อมลูสารสนเทศเพือ่การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารอย่างยัง่ยนื จังหวัดล�าปาง

36 การพัฒนาระบบการบรหิารเวชภณัฑ์ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบรกิารสระบรีุ จังหวัดสระบุรี

37 การพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิด STEMI ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดน

จังหวัดอุบลราชธานี

38 รูปแบบการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการสู่ชุมชน/หมู่บ้าน 
ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง

จังหวัดหนองคาย

39 เครือข่ายบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ เทศบาลนครหาดใหญ่

40 การลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบการรับรองสิทธิล่วงหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล

41 The Vital Link (เส้นทางเชื่อมการรอดชีวิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42 บริการตรวจผู้ป่วยนอก รวดเร็ว เบ็ดเสร็จครบวงจร มหาวิทยาลัยมหิดล

43 การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
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ประจำาปี พ.ศ.
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประจำาปี พ.ศ. 2557

 เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่ส ่วนราชการท่ีมีความเพียร

พยายามในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การไปสู่

องค์การที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากล

 ในปี พ.ศ. 2557  คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัรายหมวด 

โดยมีหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านการประเมินและได้รับรางวัล จ�านวน  

13 รางวัล  คือ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำาปี พ.ศ. 2557

หมวด 1 รางวัลด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรมควบคุมโรค

 • ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมวด 2 รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ
 • กรมควบคุมโรค

 • กรมธนารักษ์

 • กรมปศุสัตว์

 • จังหวัดตาก

หมวด 3 รางวัลด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กรมชลประทาน

 • กรมปศุสัตว์

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • กรมสรรพสามิต

 • ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
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ภาคผนวก ข
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ประจำาปี พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำาปี พ.ศ. 2557

หมวด 4 รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
 • กรมสรรพากร

หมวด 6 รางวัลด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
 • กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : หมวด 5 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ยังไม่มีหน่วยงานใดผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล 
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ประจำาปี พ.ศ.
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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   ในปี พ.ศ. 2557 มีส่วนราชการและจังหวัดที่ส่งผลการด�าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บรหิารราชการ รวม 37 ผลงาน  โดยมหีน่วยงานทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิและได้รบัรางวลัความเป็นเลศิด้านการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม จ�านวน 18 ผลงาน ใน 2 ประเภทรางวัล คือ รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 4 รางวัล และ

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 14 รางวัล จ�าแนกเป็น รางวัลระดับดีเยี่ยม 6 รางวัล  ระดับดี 6 รางวัล และ 

ระดับชมเชย 6 รางวัล  

ลำาดับ หน่วยงาน ระดับรางวัล

รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

1 ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดีเยี่ยม

2 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 กรมการพัฒนาชุมชน ดี

4 กรมปศุสัตว์ ชมเชย

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

1 กรมป่าไม้

ดีเยี่ยม
2 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 กรมสุขภาพจิต

4 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ประจำาปี พ.ศ. 2557

 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติท่ีมอบให้แก่ส่วนราชการและจังหวัดท่ีมี 

ความมุ่งม่ันต้ังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีผลการดำาเนินงานที่มีการส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นเลิศ 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ประจำาปี พ.ศ. 2557

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

Office of the Public Sector Development Commission

ลำาดับ หน่วยงาน ระดับรางวัล

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ)

5 จังหวัดยะลา

ดี

6 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

7 กรมการพัฒนาชุมชน

8 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

9 กรมทรัพยากรน�้า

10 จังหวัดสมุทรสงคราม

ชมเชย

11 จังหวัดพัทลุง

12 จังหวัดชัยภูมิ

13 กรมราชทัณฑ์

14 กรมคุมประพฤติ





คภาคผนวก
ภาพกิจกรรมของ

สำานักงาน ก.พ.ร.
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

››การประชุม ก.พ.ร.  

ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. 

ชั้น 5 สำานักงาน ก.พ.ร.

››การประชุมเพื่อรับฟังการประกาศผล 

การวจิยัประเทศทีมี่ความสะดวกในการ

เข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 

Business 2014) ผ่านระบบ Video 

conference จากทีมวจิยัของธนาคารโลก 

ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ณ ห้องประชุม

ธนาคารโลกประจำาประเทศไทย เม่ือ 

วันที่ 29 ตุลาคม 2556

ภาพกิจกรรมของสำานักงาน ก.พ.ร.
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ภาพกิจกรรมของสำานักงาน ก.พ.ร.

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission

››   การประชมุสมัมนาทางวชิาการประจำาปี 2556 เรือ่ง “มติใิหม่แห่งการยกระดบัการให้บรกิารของภาครฐั” 
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 

››   การประชุมสมัมนาเสริมสร้างและพฒันาขดีสมรรถนะเครอืข่ายการพฒันาระบบราชการ เรือ่ง “แนวทางการจดัทำา 
คำารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ A และ B 
ชัน้ 4 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
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สัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 
ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า 
แอทธินี รอยัล เมอรเีดยีน เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 
2557

››

››   การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ณ ห้องประชุม เอ บี โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โนโวเทล)  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557
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››   พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557

››   การประชมุเชิงปฏบิตักิารเกีย่วกบัแนวทางการปรับปรงุกระบวนงานและการจดัทำาข้อตกลงระดบัการให้บริการ  
(Service Level Agreement : SLA)  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2557
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››   การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

››   พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
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››   แถลงข่าวความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ และการจัดทำา 
ข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร (Service Level Agreement: SLA)  ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 1 สมาคมธรรมศาสตร์  
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

  

แถลงข่าวเปิดตัวคู่มือการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย 2558 (Doing Business in 
Thailand 2015) ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 
สำานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

››
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››   แถลงข่าวเปิดตวัรายการ “เรยีลลติีโ้ชว์ คนด ีพชิติโกง (Corruption Fight The Reality Show)” ณ ห้องประชมุ 501 - 502 
ชั้น 5 สำานักงาน ก.พ.ร.  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและ 
ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
เรือ่ง “การยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 
สโมสรกองทัพบก เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 

››
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››   การประชมุสมัมนา (Focus Group) เรือ่ง “การกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที ่ความสัมพันธ์ และรปูแบบ
โครงสร้างของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  
เมือ่วันที ่5 กนัยายน 2557

››   การประชมุ “การเตรยีมความพร้อมในการสมัครขอรบัรางวัล United Nations Public Service Awards 
ประจำาปี ค.ศ. 2015” ณ ห้องบุหงา ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้นท์ ทิวลปิ ซอฟเฟอรนิ  เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2557

 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร ้างความเข ้มแข็งของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ณ 
ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ซี ชั้น 6 
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เมื่อ 
วันที่ 23 กันยายน 2557

››
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››   การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการปรับปรุงบริการภาครัฐ ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น 
ระหว่างสำานกังาน ก.พ.ร. กับผู้เชีย่วชาญจากธนาคารโลก ณ ห้องประชมุฝ่ายบรหิาร ชัน้ 5 สำานกังาน ก.พ.ร. 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 

››   กิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ของสำานักงาน ก.พ.ร. ในโครงการชวนกันทำาดี...เพื่อสังคม ณ โรงเรียน 
บ้านไร่ถิ่นน้อย อำาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
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››   คณะ National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia (NIPA) ศกึษาดงูาน 
ด้านการปฏิรูประบบราชการไทย  ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำานักงาน ก.พ.ร.  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 

››   เจ้าหน้าที่จากสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศึกษาดูงานด้านการติดตามและ 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนางานตามแผนและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 
สำานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 
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