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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (10) ไดบัญญัติให

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหนาที่ “จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนา

และจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภา” สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. 

และสํานักงาน ก.พ.ร. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ก.พ.ร. ไดพัฒนาและจดัระบบราชการและงานของรฐัอยางอืน่

เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ สามารถนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหเกิด

ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561) ซึง่คณะรฐัมนตรไีดพิจารณาเหน็ชอบตามขอเสนอของ ก.พ.ร. เปนกรอบทศิทางในการดาํเนนิการ 

โดยมเีปาประสงคเชงิยทุธศาสตรในการ “สรางความเช่ือถอืไววางใจ พฒันาสขุภาวะ และมุงสูความยัง่ยนื” 

รายงานฉบบันีจ้ดัทาํขึน้เพือ่รายงานผลการดาํเนนิงานเกีย่วกับการพฒันาระบบราชการไทย 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมสีาระสาํคญัประกอบดวย ผลการพฒันาระบบราชการทีส่าํคญั และ

รายงานการดําเนินงานในสวนของสํานักงาน ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ.ร. หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบ

ราชการไทยตอไป รวมท้ังชวยใหทุกภาคสวนไดมีความเขาใจและเห็นความกาวหนาอยางตอเนื่องของ

การพฒันาระบบราชการ และจะทาํใหไดรบัการสนบัสนนุจากทกุภาคสวนของสงัคม ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 

และประชาสังคม ในการพัฒนาระบบราชการใหมีความกาวหนาสืบไป

สํานักงาน ก.พ.ร.

กรกฎาคม 2560

คํ า นํ า
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 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหีนาทีห่ลกัในการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบราชการและการบรหิาร

ราชการแผนดินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติไวโดยสรุปในมาตรา 74 และมาตรา 78 ใหภาครัฐรวมถึง

บุคลากรและเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินตามหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และที่สําคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดเปาหมายของการบริหารราชการแผนดินที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน ดังนั้น ก.พ.ร. จึงกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 

เปนกรอบทิศทางในการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานในการพัฒนาระบบราชการมาอยางตอเนื่อง

 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นตามที่พระราชบัญญัติ

ระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 กาํหนดไวในมาตรา 71/10 (10) ให ก.พ.ร. จดัทาํรายงานประจําป

เกีย่วกับการพฒันาและจดัระบบราชการและงานของรฐัอยางอืน่เสนอตอคณะรฐัมนตร ี เพือ่เสนอตอสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภา โดยมีเนื้อหาประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ สวนที่ 2 รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559

สวนท่ี 1  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการท่ีสําคัญ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาและจัดระบบราชการ รวมทั้งผลักดันและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อนํานโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง

ความตองการของประชาชน โดยมยุีทธศาสตรระดบัชาติ รวมถึงแผนยทุธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561) เปนกรอบทศิทางในการดําเนนิการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มผีลการพฒันาระบบราชการท่ีสําคัญ 

ดังนี้ 

 1.1 การประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ  

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวยงานของรัฐที่ไดรับการประเมินการปฏิบัติราชการแบงเปน 4 กลุม ไดแก 

สวนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองคการมหาชน โดยมีผลการประเมินสรุปได ดังนี้

  การประเมินการปฏบิตัริาชการของสวนราชการ (152 หนวยงาน) และจงัหวัด (76 จังหวดั) แนวทางการประเมนิ

ไดเปลีย่นแปลงไป โดยเปนการประเมนิตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ ซ่ึงเปนการดําเนนิการ

ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของรัฐบาล การแกไขปญหาและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน และเพิ่มศักยภาพ

บ ท ส รุ ป สํ า ห รั บ ผู บ ริ ห า ร
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ของสวนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ผลการประเมินเบื้องตนของทั้งสวนราชการและจังหวัดอยูใน

ระดับมาตรฐาน (เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการมี 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับ

ตองปรบัปรงุ) สาํหรับการประเมนิการปฏบิตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษาและองคการมหาชนนัน้ ยงัเปนการประเมนิ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (60 แหง) มีคะแนนใน

ระดบัปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทากบั 3.8348 (สงูขึน้จากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีม่คีะแนนเฉลีย่เทากับ 3.6501)  

สวนผลการประเมินการปฏิบัติงานขององคการมหาชน (31 แหง) พบวา มีคะแนนในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.5801 (สูงขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.4882) 

 1.2 การอํานวยความสะดวกและสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน  สวนราชการและหนวยงาน

ของรฐัมกีารพฒันาการบรกิารประชาชนใหมปีระสทิธภิาพและคณุภาพยิง่ข้ึนอยางตอเนือ่ง เพือ่ตอบสนองความตองการ

ของประชาชน โดยการผลักดันของ ก.พ.ร. ผานการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้

  • นบัแตพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไดมีผล

ใชบังคับตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เปนตนมา สงผลใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวยงานของรัฐไดจัดทําคูมือ

สาํหรับประชาชนและนาํคูมือดงักลาวเผยแพรในเวบ็ไซต www.info.go.th ทีจั่ดทาํขึน้เพือ่เปนศนูยรวมขอมลูใหประชาชน

สามารถสบืคนบริการของภาครฐัไดงาย การศกึษาวเิคราะหงานบรกิารเพือ่ปรบัปรงุงานบรกิารภาครฐั การปรับปรงุแบบฟอรม

ในการยืน่คาํขออนญุาตของทางราชการ การดาํเนนิการศกึษาเพ่ือยกรางพระราชกฤษฎีกาการกาํหนดใหผูรับใบอนญุ าต

ชําระคาธรรมเนยีมการตออายใุบอนุญาตแทนการยืน่คาํขอตออายใุบอนุญาต พ.ศ. ....  การตดิตามผลการดาํเนนิการตาม

พระราชบญัญัตฯิ รวมทัง้การสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานของรฐัตามพระราชบัญญตัฯิ 

ซึ่งพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอพระราชบัญญัติฯ ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 72.80 นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง

ศูนยบริการรวมในหางสรรพสินคา โดยการรวมงานบริการของหลายหนวยงานใหอยูในพื้นที่เดียวเพื่อใหประชาชนมี

ความสะดวกตอการเขาถึงบริการของรัฐ และมีการใหบริการนอกเวลาราชการ

  • การปรบัปรงุบรกิารเพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการประกอบธรุกจิของประเทศไทย โดยสาํนกังาน ก.พ.ร. 

ไดสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการที่เกี่ยวของตามรายงาน Doing Business 

เพือ่ใหอนัดบัของประเทศไทยดขีึน้ ซึง่ผลการจดัอนัดับความยาก-งายในการประกอบธรุกจิ ตามรายงานผลการวจิยัเรือ่ง 

Doing Business 2017 ของธนาคารโลก ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 46 จาก 190 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดทํา

คูมอืการจดัต้ังธรุกจิคาปลกี ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ สาํหรับเผยแพรแกผูประกอบการ ซึง่คูมอืดงักลาวจะแสดงถึง

ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหลักฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยครอบคลุมกระบวนการขอใบอนุญาต 

ตั้งแตการจดทะเบียนธุรกิจ การขออนุญาตกอสราง การขออนุญาตขายและดําเนินการ และการตออายุใบอนุญาต และ

แนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการใหบรกิารทีจ่ะนาํไปใชในการพัฒนาประสิทธภิาพการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ 

  • การมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติใหกับหนวยงานท่ีสามารถยกระดับคุณภาพการใหบริการไดตาม

เกณฑที่กําหนด ซึ่งป พ.ศ. 2559 มีผลงานของหนวยงานภาครัฐที่ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ รวม 119 ผลงาน  
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 1.3 การพฒันาองคการใหมขีดีสมรรถนะสูง ก.พ.ร. เดินหนาพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูการเปน

องคกรแหงความเปนเลิศ รวมทั้งพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพ โดยดําเนินการ ดังนี้

  • การสงเสรมิและพฒันาองคการมหาชนอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหองคการมหาชนมปีระสิทธภิาพในการบรหิาร

จัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการบริหารองคการมหาชน 

นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เพื่อใหการบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของ

องคการมหาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

  • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดบัพืน้ฐานใหกบัสวนราชการระดบักรมและจงัหวดั โดยมหีนวยงานท่ีผานการตรวจรับรองคณุภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 รวมทั้งสิ้น 25 หนวยงาน และการมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ โดยในป พ.ศ. 2559 มีหนวยงานที่ไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน 18 หนวยงาน

  • การพัฒนาเสริมสรางขีดสมรรถนะผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง ไดแก การพัฒนานักบริหาร

การเปล่ียนแปลงรุนใหม (นปร.) เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและสมรรถนะสูงเขาสูระบบ

ราชการและพฒันาใหเปนผูนําการเปลีย่นแปลงท่ีมสีมรรถนะครบครนั ดาํเนนิการมาแลว 10 รุน โดยปจจบุนั นปร. รุนที ่1 - 8 

ไดสําเร็จจากโครงการฯ และกําลังปฏิบัติราชการอยูในสวนราชการท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร จํานวน 281 คน  

สําหรับ นปร. รุนที่ 9 และ รุนที่ 10 อยูระหวางการพัฒนาตามหลักสูตรในโครงการฯ จํานวน 67 คน นอกจากนี้ยัง

ดําเนินการเสริมสรางและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งไดแก กลุมพัฒนาระบบบริหารของ

สวนราชการตาง ๆ โดยการจดัประชมุสมัมนาในหวัขอตาง ๆ รวมทัง้การจดัทาํหลกัสตูรการเสรมิสรางและพัฒนาศกัยภาพ

ที่ปรึกษาดานการบริหารสําหรับหนวยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน

 1.4 การบรหิารราชการแบบบรูณาการ ไดสงเสรมิการบรหิารราชการแบบบรูณาการ โดยดาํเนนิการในดานตาง ๆ 

ดังนี้

  • การกําหนดบทบาท ภารกิจ และขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

ไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาคใหมีความสอดคลองกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไปและกลไกในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ

ในพื้นท่ี และลดความซํ้าซอนในเชิงภารกิจของรัฐ นอกจากนี้ยังมีดําเนินการสรางความเขมแข็งในการบริหารเชิงพื้นที่

ผานกลไกของคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจังหวดัและกลุมจังหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.) ซ่ึงมนีายกรัฐมนตรี

เปนประธาน โดยไดมีการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) 

ฉบับทบทวนใหม (รอบป พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของ

กลุมจังหวดั รวมทัง้คําของบประมาณของจงัหวดัและกลุมจงัหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย โครงการ

และงบประมาณทีเ่หน็สมควรไดรบัการสนบัสนนุภายในกรอบวงเงินจํานวน 2,529 โครงการ รวม 28,628,299,096 บาท 

และ โครงการและงบประมาณที่เห็นสมควรไดรับการสนับสนุนเกินกรอบวงเงินจํานวน 3,286 โครงการ 

รวม 36,315,532,705 บาท 

บทสรุปสําหรับผู�บริหาร (Executive Summary)
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  • การทบทวนบทบาทภารกจิของหนวยงานของรฐั และการถายโอนภารกจิงาน โดยกาํหนดใหมกีารถายโอน

ภารกจิดานตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของสวนราชการตาง ๆ ใหภาคเอกชนหรือภาคสวนอืน่รับไปดําเนนิการแทน  

สรปุผลการดาํเนนิงานการถายโอนภารกจิงาน จาํนวน 141 งาน ถายโอนงานแลวเสร็จ 82 งาน คดิเปนรอยละ 58.16 

อยูระหวางดําเนินการ 26 งาน คิดเปนรอยละ 18.44 และมีงานที่ไมเห็นควรถายโอน 33 งาน คิดเปนรอยละ 23.40 

ทัง้น้ี ไดเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบสรปุผลการถายโอนภารกจิงานดงักลาว รวมทัง้พจิารณาเหน็ชอบแนวทางการติดตาม

ผลการดาํเนนิการถายโอนงาน และขอเสนอแนะและมาตรการการขับเคล่ือนการถายโอนงานแลว และขณะนีสํ้านกังาน ก.พ.ร. 

ไดแจงใหสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการตามขอเสนอแนะและมาตรการการขับเคลื่อนการถายโอนงานและแนวทาง

การติดตามผลการดําเนินการถายโอนงานดังกลาวแลว

  • การสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยจัดใหมีรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม เพื่อสรางแรงจูงใจและกระตุนใหสวนราชการและจังหวัดปรับระบบและวิธีการทํางานที่มุงสูการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม และสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ 

ซึง่ผลการดาํเนนิการในป พ.ศ. 2559 นัน้ มหีนวยงานท่ีไดรับรางวลัความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมสีวนรวม 

จํานวน 19 หนวยงาน 

 1.5 การสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน ไดดําเนินการสงเสริมและวางกลไกสราง

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

  • การสงเสรมิและวางกลไกสรางความโปรงใสในการปฏิบตัริาชการ โดยมกีลไกของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ทําหนาที่สอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการดานตาง ๆ โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ไดกาํหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการทีมุ่งเนนใหมกีารตดิตามตรวจสอบและประเมินผล

โครงการและการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ที่ไดดําเนินการในสวนราชการและจังหวัด

สวนท่ี 2  รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

 2.1 วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร สํานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศน “สงเสริมใหการพัฒนา

ระบบราชการดาํเนนิไปอยางตอเนือ่งและบงัเกิดผลอยางเปนรูปธรรม” โดยกาํหนดประเด็นยทุธศาสตรและเปาประสงค

ในการดาํเนนิงานไว 3 ประเดน็ยทุธศาสตร ซึง่สอดคลองกบัแผนยทุธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561)

 2.2 โครงสรางและอตัรากาํลงั  สาํนักงาน ก.พ.ร. แบงสวนราชการเปน 9 กอง 1 สาํนกั 2 กลุม และมสีถาบนัสงเสริม

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษในกํากับของสํานักงาน ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สาํนกังาน ก.พ.ร. มขีาราชการพลเรือนสามญัในสังกดัรวม 261 คน แบงเปน 2 ประเภท  ไดแก ขาราชการพลเรอืนสามัญ

ซึ่งปฏิบัติราชการในฐานะเจาหนาที่ในหนวยงานของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 193 คน (รอยละ 73.95) และ ขาราชการ

พลเรือนสามัญซึ่งอาศัยสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) 

จํานวน 68 คน (รอยละ 26.05)
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 2.3 งบประมาณรายจายประจาํปของสาํนักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวดงบประมาณ) สํานกังาน ก.พ.ร.ไดรบั

การจัดสรรงบประมาณ รวม 305,626,500 บาท จาํแนกเปน งบบคุลากร 111,673,600 บาท งบดาํเนินงาน 35,642,900 บาท 

งบลงทุน 2,000,000 บาท และ งบรายจายอื่น 156,310,000 บาท  

 2.4 ผลการดาํเนนิงานทีส่าํคญั  สาํนกังาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีสงเสริมผลกัดันการพฒันา

ระบบราชการ ไดดําเนินการภายใตประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน เพื่อสงเสริมผลักดันใหเกิดการพัฒนาระบบ

ราชการไทยในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ มีดังนี้

  • การสรางความเปนเลศิในการใหบริการประชาชน โดยพัฒนาการบริการประชาชนใหมปีระสิทธภิาพและ

คณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของประชาชน รวมทัง้พฒันากลไกตาง ๆ ทีจ่ะชวยอาํนวยความสะดวกใหกบัประชาชน

ท่ีมาตดิตอขอรับบริการจากภาครัฐ ผานการดําเนนิการตาง ๆ เชน การดําเนนิการตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ

ปรับปรุงและพัฒนางานบริการตามพระราชบัญญัติดังกลาว การเสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน

ในการจัดตั้งศูนยบริการรวมในหางสรรพสินคา เพื่อเปนศูนยรวมงานบริการของภาครัฐ ณ จุดเดียว การดําเนินการกับ

หนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน กระทรวงการคลงั สํานกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม กรมบังคบัคด ี เปนตน 

เพื่อพัฒนางานบริการของหนวยงานของรัฐ และจัดทําแนวทาง/มาตรการปรับปรุงงานบริการ ซึ่งจะสงผลใหอับดับ

ความยาก-งายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสรางขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน

โดยการมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ใหกับหนวยงานที่มีผลงานการใหบริการประชาชนที่โดดเดนและเปนไป

ตามเกณฑที่กําหนด

  • การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง โดยการเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานและบุคลากรภาครัฐ 

และการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมรีะบบการบรหิารจดัการท่ีมคีณุภาพ โดยดําเนนิการตาง ๆ เชน การตดิตามประเมนิผล

การปฏบิตังิานของหนวยงานของรฐั และการปรบัปรุงพระราชบญัญติัองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เพ่ือใหการบริหารงาน

และการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ การใหคําปรึกษาแนะนํากับสวนราชการในการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ พรอมตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน รวมถึงการมอบรางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐใหกับหนวยงานที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการไปสูองคการท่ีเปนเลิศ 

การสรรหาผูทีม่คีวามรูความสามารถเขาสูระบบราชการ และพัฒนาขดีสมรรถนะเพือ่ใหเปนผูนาํการบริหารการเปลีย่นแปลง 

ผานการดําเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุนใหม การพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายการพัฒนาระบบ

ราชการอนัไดแกกลุมพฒันาระบบบรหิารของสวนราชการตาง ๆ การสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองของขาราชการ

และประชาชนทั่วไป ผานโครงการสงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

  • การสงเสริมและวางกลไกการบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดความรวมมือทั้งระหวางภาครัฐดวย

กนัเอง และระหวางภาครฐักบัภาคสวนอืน่ ในการบริหารกจิการบานเมืองทีมุ่งไปสูจดุมุงหมายเดียวกนั โดยการศกึษาทบทวน

เพือ่ปรบัปรงุแนวทางการจดัสวนราชการในภูมภิาค ซ่ึงจะนาํไปสูการกาํหนดบทบาท ภารกจิ และขอบเขตอาํนาจหนาที่

ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นตอไป การศึกษาวิเคราะหภารกิจของสวนราชการ นําไปสูการถายโอน

บทสรุปสําหรับผู�บริหาร (Executive Summary)
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ภารกจิงานใหภาคสวนอ่ืนรบัไปดําเนนิการแทน พรอมใหคาํปรึกษาและเสนอแนะแนวทางใหกบัสวนราชการเพือ่ดาํเนนิการ

ถายโอนภารกิจดังกลาว นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อการสรางความเขมแข็งในการบริหารเชิงพื้นที่ และการสงเสริมสรางแรงจูงใจ

ใหสวนราชการและจังหวัดดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ โดยจัดใหมี

การมอบรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

  • การสงเสรมิการสรางความโปรงใสในการปฏบิตัริาชการ และเสรมิสรางธรรมาภบิาลในการบรหิารราชการ

แผนดิน ผานกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ (ค.ต.ป.) เปนผูดําเนินการ และสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ค.ต.ป. เปนผูสนับสนุน

การดําเนินการตาง ๆ ของ ค.ต.ป. นอกจากนี้ยังมีการรณรงคสงเสริมเพ่ือสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของ

ธรรมาภบิาลและการตอตานการทจุริต ผานกจิกรรมตาง ๆ เชน การจดักิจกรรมภายใตแนวคดิ “รวมพลงัหยดุยัง้คอรรัปชัน่” 

ในกลุมขาราชการและเยาวชน เพื่อสรางความตระหนักรูและปลูกฝงคานิยมรักความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต การเผยแพร

ขอมูลขาวสารเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการตอตานทุจริตผานสื่อตาง ๆ เปนตน รวมถึงการดําเนินโครงการเพื่อศึกษา

วเิคราะหใหไดมาซึง่เครือ่งมือในการยกระดบัประสทิธภิาพภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาล และการเสริมสรางความซือ่สตัย

สุจริตของประเทศไทย

  • การสรางระบบราชการสูความเปนสากลและความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ อาทิ การสงเสริม

ธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการจัดประชุมนานาชาติระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณรวมกันในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการยกระดับการใหบริการภาครัฐสูบริการ

ท่ีเปนเลศิ มุงสูการใหบรกิารในรปูแบบดจิทิลั นอกจากน้ีดําเนินการตามความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศในกจิกรรมตาง ๆ 

เชน การประชุมหารือและแลกเปล่ียนประสบการณกับหนวยงานระหวางประเทศ และการตอนรับเจาหนาที่จาก

หนวยงานตางประเทศที่มาศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน ก.พ.ร. เปนตน

  • ผลการประเมนิตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการของสํานกังาน ก.พ.ร. ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งประเมิน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 

1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559 สํานักงาน ก.พ.ร. มีผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐาน
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บ ท นํ า

 การบริหารราชการแผนดินของไทย มีเปาหมาย

อยางชดัเจนดงัปรากฏในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญตัิ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 1 กลาวคือ

 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ไดเนนถึงความสําคญัและบญัญัตสิาระเก่ียวกบั

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลไวใน

มาตรา 74 ของหมวดท่ี 4 หนาท่ีของชนชาวไทย และ

มาตรา 78 ของสวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหาร

ราชการแผนดิน ในหมวดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ ดังนี้ 

__________________________________________________________

 1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนที่ 99 ก 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 การบริหารราชการแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอน

การปฏบิตังิาน การลดภารกิจและยบุเลกิหนวยงานทีไ่มจาํเปน การกระจายภารกจิและทรัพยากรใหแก ทองถิน่ 

การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน

 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอง

คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

 เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
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 มาตรา 74 บคุคลผูเปนขาราชการ พนกังาน ลกูจางของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ 
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวย
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

 ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตัว
เปนกลางทางการเมือง

 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ช้ีแจง 
แสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 

 มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้

 (1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
อยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงประโยชนของ
ประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ

 (2) จดัระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภมูภิาค และสวนทองถิน่ ใหมขีอบเขตอาํนาจหนาที่ 
และความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวดัมีแผนและงบประมาณ
เพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่

 (3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดเอง  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนว
นโยบายพืน้ฐานแหงรฐั พฒันาเศรษฐกจิของทองถิน่และระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ ตลอดท้ัง
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดท่ีมี
ความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญ โดยคาํนงึถงึเจตนารมณของประชาชนในจงัหวดันัน้

 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่
ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ 

 (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะ
เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน

 (6) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม

 (7) จดัใหมแีผนพฒันาการเมอืง รวมทัง้จดัใหมสีภาพัฒนาการเมอืงทีม่คีวามเปนอสิระ เพ่ือติดตาม
สอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด

 (8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
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 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึง

จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545  โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรฐัมนตรีท่ีนายกรฐัมนตรมีอบหมายเปนประธาน 

มีอํานาจหนาที่ ในการเสนอแนะและให คําปรึกษา

แกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

และงานของรัฐอยางอื่น เสนอแนะและใหคําปรึกษาแก

หนวยงานอื่นของรัฐที่มิได อยู  ในกํากับของราชการ

ฝายบริหารตามท่ีหนวยงานดังกลาวรองขอ รายงานตอ

คณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดําเนินการขัดหรือไม 

สอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 3/1 เสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐาน

ในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ 

การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาท่ี และการแบง

สวนราชการภายในของสวนราชการท่ีเปนกระทรวง ทบวง 

กรม หรอืสวนราชการอืน่ ตดิตาม ประเมนิผล และแนะนาํ

เพื่อใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงานตอ

คณะรัฐมนตรีพรอมทั้งขอเสนอแนะ ตีความและวินิจฉัย

ป ญหาที่ เกิดขึ้นจากการใช บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  

รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เปนปญหา 

รวมทั้งจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาและ

จัดระบบราชการและงานของรัฐอย างอื่นเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

และปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติ

เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ตามขอเสนอของ ก.พ.ร. 

ซึ่งเปนกรอบทิศทางที่จะกําหนดกลยุทธและมาตรการให

ระบบราชการไทยพรอมรับกับการขับเคลื่อนประเทศ

ใหบรรลุเปาหมาย และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

มีการปรับสมดุลในการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นอยาง

มคีณุภาพ มกีารทาํงานแบบบรูณาการดวยการใชยทุธศาสตร

ประเทศเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันท่ีดีสามารถปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ โดยมี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรในการ “สรางความเชื่อถือ

ไววางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุงสูความยั่งยืน” และได

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ในชวง 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 ไวเปน 3 หัวขอ รวม 7 ประเด็น 
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การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูง

และทันสมัย บุคลากร
มีความเปนมืออาชีพ
(High Performance

Organization)

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย
ของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

(Public Values)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน
(Service Excellence)

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ
(Integration)

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน
(Collaboration)

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพื่อ
เขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน (Readiness 
for ASEAN 2558)

การยกระดับ
ความโปรงใสและ

สรางความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการบริหาร

ราชการแผนดิน
(Integrity)

การบริหาร
รูปแบบใหม กระบวนการ

ทํางานใหม ขีดสมรรถนะใหม

• การบริหาร
 รูปแบบใหม • กระบวนการ

 ทํางานใหม

• แกไขกฎหมาย
 และระเบียบ
 ปฏิบัติ

•  ขีดสมรรถนะ
 คานิยมและ
 วัฒนธรรม
 องคการใหม

สรางความ
เชื่อถือไววางใจ
(Trustworthy)

มุงสู
ความยั่งยืน

(Sustainable)

พัฒนา
สุขภาวะ
(Healthy)

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)

สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการสําคัญ

การเปลี่ยนแปลง

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

วิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการ
  “ระบบราชการไทยมุ งเน นพัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน 

และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลิศ 

บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับ

ทุกภาคสวน สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ใหเปนที่นาเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน”
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 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)  มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

และเปาหมาย และประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร

1. สรางความเชื่อถือไววางใจ 

 (Trustworthy) ประชาชนไดรับ

 การตอบสนองและมีความพึงพอใจใน  

 คุณภาพการใหบริการ ตลอดจนมี

 ความเชื่อถือไววางใจในการทํางาน

 ของทางราชการ

• ความพงึพอใจของประชาชนตอ

การใหบรกิารและการดาํเนนิงานของ

ภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 80

• ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอ

สวนราชการและหนวยงานของรัฐ 

ไมนอยกวารอยละ 80

1. การสรางความเปนเลิศ

 ในการใหบริการประชาชน

2. การพัฒนาองคการใหมี

 ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

 บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ

 การบริหารสินทรัพยของ

 ภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด

4. การวางระบบการบริหาร

 งานราชการแบบบูรณาการ 

5. การสงเสริมระบบการบริหาร 

 กิจการบานเมืองแบบ

 รวมมือกัน ระหวางภาครัฐ 

 ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

6. การยกระดับความโปรงใส  

 และสรางความเชื่อมั่นศรัทธา 

 ในการบริหารราชการแผนดิน

7. การสรางความพรอมของ  

 ระบบราชการไทยเพื่อเขาสู 

 การเปนประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) ระบบ

 ราชการไทยมีการพัฒนาเปนองคการที่มี  

 สุขภาวะ มีขีดสมรรถนะสูง การทํางาน  

 ทันสมัย คลองตัว บุคลากรมีความผาสุก   

 มีขวัญกําลังใจและผูกพันกับองคการ

 มีความสําเร็จตามเปาหมายชีวิตไป

 พรอม ๆ กับเปาหมายขององคการ

• ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ 30

• สวนราชการสามารถพัฒนา

ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ

องคการ ไมนอยกวารอยละ 80

3. มุงสูความยั่งยืน (Sustainable) สังคมเกิด

 การปรับตัวอยางสมดุล ภาครัฐสามารถทํางาน

 รวมกับภาคสวนอืน่ไดเปนอยางด ีมกีารบรูณาการ 

 โดยการอาศัยยุทธศาสตรประเทศเปนตัวนํา

 มีภูมิคุมกันที่ดีสามารถปรับตัวเขากับ

 สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกได

 อยางยัง่ยนื

• ความสําเร็จของการโอนถายและ

ทํางานรวมกับภาคสวนอื่นในสังคม 

ไมนอยกวารอยละ 80
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31รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ ในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 1 

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9 313131 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

 1.1.1 การประเมินสวนราชการและจังหวัดตาม

มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ

  คณะรั ฐมนตรี ในการประชุม เมื่ อ วั นที่

5 เมษายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบการประเมินโดย

แบบประเมินขาราชการพลเรือนในความรับผิดชอบ

ของฝายบริหารและแบบประเมินสวนราชการ ตามคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 5/2559 เรื่อง 

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เพือ่ประโยชนในการปฏิรปูระบบการบรหิารราชการแผนดิน 

มีผลบังคับใช ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 และใหนํา

แบบประเมินฯ นี้ไปใชในการประเมินขาราชการและ

การประเมนิสวนราชการในรอบการปฏบิตังิาน ตัง้แตวนัที่ 

1 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบ

การดําเนินงานของสวนราชการ ในการขับเคลื่อนภารกิจ

สาํคญัของรฐับาล การแกไขปญหาและการอาํนวยความสะดวก

แกประชาชน และเพิ่มศักยภาพของสวนราชการใน

การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

  การประเมินประสิทธิภาพของสวนราชการ

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ 

กําหนดใหมีการประเมินประสิทธิภาพสวนราชการ ปละ 

2 รอบ (รอบการประเมินที่ 1 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม - 

31 มนีาคม และรอบการประเมนิที ่2 ตัง้แตวนัที ่1 เมษายน -

30 กันยายนของทุกป) โดยใหนายกรัฐมนตรี รองนายก

รฐัมนตรหีรอืรัฐมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีรัฐมนตรี

วาการหรือรัฐมนตรีชวยวาการเปนผูประเมิน และมี

เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนผูประเมินเบื้องตน โดยมีกรอบ

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้

รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดพัฒนาและจัดระบบราชการ รวมทั้งผลักดันและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการในดานตาง ๆ  เพื่อนํานโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 

และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมียุทธศาสตรระดับชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตร

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

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ ดังนี้

1.1 การประเมินการปฏิบัติราชการของ หนวยงานของรัฐ
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ตารางท่ี 1 - 1  กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

องคประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน 

งานประจํางานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่

ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ

รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

1. การดําเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน งานประจาํ งานตาม

หนาที่ปกติหรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

2. การดําเนินงานตามกฎหมาย 

3. การดําเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและ

มติคณะรัฐมนตรี 

4. การดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน

2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร 

แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน 

หรอืภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base) 

1. การดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี

2. การดําเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูป

ประเทศ

3. การแกไขปญหาสําคัญเฉพาะเรื่อง หรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรีที่กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ  

3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/

ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการ

การดําเนินงานหลายพืน้ทีห่รอืหลายหนวยงาน 

(Area Base) (ถาไมมีภารกิจนี้ ไมตองประเมิน) 

1. การดําเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 

กลุมจังหวัด

2. การบรูณาการระบบการปฏบิตังิานรวมกนัหลายหนวยงาน

ที่มีภารกิจรวมกันในพื้นที่ 

3. การดําเนินการตามนโยบายประชารัฐ

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน

การบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 

และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อไปสู

ระบบราชการ 4.0 (Innovation base)

1. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล

2. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการใหบริการ

ประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ

3. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ (บังคับ)

4. การจัดการขอรองเรียนหรือเรื่องราวรองทุกข (ถามี)

5. ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเชิง

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบาย

ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential Base) 

ประกอบกับผลการประเมินโดยองคกรภายในและ

ภายนอกประเทศ

1. การเสนอภารกิจ/บทบาท/หนาที่หลักดานใดดานหนึ่งของ

หนวยงาน ที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพฒันา

ประเทศ ตามแผนหรอืนโยบายระดบัชาต ินโยบายท่ีสําคัญ

ของรัฐบาลที่กําหนดไว  

2. ผลงานที่แสดงถึงการเปนหนวยงานที่มีความสําคัญทาง

ยุทธศาสตร โดยผลงานนั้นอาจเทียบกับมาตรฐานสากล 

รางวัลที่เคยไดรับ รวมทั้งผลการประเมินจากองคกรภายใน

หรอืภายนอกประเทศ หรอือืน่ ๆ ซึง่การประเมนิจะพิจารณา

จากความพยายามในการดําเนินการเพื่อบรรลุผลดังกลาว 

และอาจนําผลการประเมินมาพิจารณาประกอบดวย 
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  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตามนัยของ

มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน โดยในการประเมิน

สวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ 2559 นั้น ตัวชี้วัด

สําหรับการประเมินในองคประกอบที่ 1 ภารกิจหลักของ

สวนราชการ (Function Base) มาจากการเชือ่มโยงตัวชีว้ดั

จากคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเจรจา

ขอตกลงและประเมนิผล และมกีารทอนคาเปาหมายจาก

คํารับรอง ซึ่งเปนคาเปาหมายทั้งป ออกเปนสองรอบ

การประเมิน ทั้งนี้ เกณฑการประเมินมี 3 ระดับ ไดแก 

ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับตองปรับปรุง  

ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทํารายงานผลการประเมินตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบ

การประเมนิที ่1 (วันที ่1 ตลุาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) 

และรอบการประเมินท่ี 2 (วันท่ี 1 เมษายน 2559 - 30 

กันยายน 2559) ซึ่งเปนผลการประเมินเบื้องตน เสนอตอ

นายกรัฐมนตรีแลว  สรุปได ดังนี้

  ผลการประเมินรอบที่ 1 ประเมินใหทุก

สวนราชการ (152 หนวยงาน) และจังหวัด (76 จังหวัด) 

อยูในระดับมาตรฐาน 

  ผลการประเมินรอบที่ 2 ประเมินใหทุก

สวนราชการ (152 หนวยงาน) และจังหวัด (76 จังหวัด) 

อยูในระดับมาตรฐาน

  ทัง้น้ี นายกรฐัมนตรไีดรบัทราบผลการประเมนิ

ประสิทธิภาพสวนราชการในความรับผิดชอบของฝาย

บริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีขอสั่งการ

สรปุสาระสาํคญัไดวา ใหมกีารประเมนิเชิงคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

เนนการประเมินวาประเทศชาติและประชาชนไดรับ

ประโยชนอะไร ปรับปรุงการวัดท่ีเปนรูปธรรมมากกวา

นามธรรม รวมท้ังสามารถนาํผลการประเมนิไปใชประโยชน

ในการเลื่อนตําแหนงไดดวย

 1.1.2 การประเมินสถาบนัอุดมศึกษา ตามคํารบัรอง

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มสีถาบันอดุมศกึษาที่

เขารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏบิติัราชการของสถาบนัอดุมศึกษา จํานวน 60 แหง 

(เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่ใชผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (CHE QA Online) ไมนับรวมสถาบัน

อุดมศึกษาที่เลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบ

อื่น จํานวน 4 แหง เนื่องจากระบบประกันคุณภาพระบบ

อื่นมีรายละเอียดและเกณฑการประเมินผลที่แตกตาง

ไปจากระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (CHE QA 

Online) ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

พัฒนาขึ้น) โดยมีกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดผล

การปฏิบตัริาชการ รวม 2 มิต ิคือ มิตภิายนอก ประกอบดวย 

การประเมินประสิทธิผล และ มิติภายใน ประกอบดวย 

การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนาสถาบัน

  ผลการประเมินการปฏิบั ติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา สถาบนัอดุมศึกษา

สวนใหญมคีะแนนในชวง 3.5001 - 4.0000 จาํนวน 26 แหง 

คิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาอยูในชวงคะแนน 

4.0001 - 4.5000 จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ 38.33 

และสําหรับชวงคะแนนที่นอยที่สุด คือ ชวงคะแนน 

3.0001 - 3.5000 จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 18.34 

(ภาพที่ 1 - 1)
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  เม่ือเปรยีบเทยีบผลการประเมนิปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

พบวา ผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สถาบันอุดมศึกษามีคะแนนอยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.8348 เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.6501 แตลดลงจาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีม่คีะแนนเฉลีย่เทากบั 4.1157 

(ตารางที่ 1 - 2)
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26
23 ชวงคะแนน จํานวน

สถาบันอุดมศึกษา รอยละ

ตํ่ากวา 3.0000 0 0

3.0000 - 3.5000 11 18.34

3.5001 - 4.0000 26 43.33

4.0001 - 4.5000 23 38.33

4.5001 - 5.0000 0 0

รวม 60 100

ภาพที่ 1 - 1  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางท่ี 1 - 2  ผลการประเมนิการปฏิบัตริาชการของสถาบนัอุดมศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

ผลคะแนน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

จํานวนสถาบันอุดมศึกษา 67 65 60*

คะแนนสูงสุด 4.5644 4.2250 4.4420

คะแนนตํ่าสุด 3.2034 2.3475 3.0193

คะแนนเฉลี่ย 4.1157 3.6501 3.8348

หมายเหต ุ* เฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาท่ีใชผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน (CHE QA Online) ไมนับรวมสถาบันอุดมศกึษาทีเ่ลอืกระบบประกนัคณุภาพ
  การศึกษาระบบอื่น จํานวน 4 แหง เนื่องจากระบบประกันคุณภาพระบบอื่นมีรายละเอียดและเกณฑการประเมินผลที่แตกตางไปจากระบบ
  ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CHE QA Online) ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น
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 1.1.3 การประเมินองคการมหาชน ตามคํารับรอง

การปฏิบัติงานขององคการมหาชน

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีองคการมหาชน

จํานวน 31 แหงเขารวมการประเมินผลตามคํารับรอง

การปฏบัิตงิานขององคการมหาชน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

ไดนําแนวทางการขบัเคลือ่นประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาต ิฉบบัที ่11 นโยบายสําคญัเรงดวนของ

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) แผนการบูรณาการ

ตามยทุธศาสตรของ คสช. นโยบายรัฐบาล และวตัถปุระสงค

การจัดตั้งขององคการมหาชน มาเปนขอมูลในการกําหนด

ตัวชีว้ดั เปาหมายตามคาํรับรองการปฏบิตังิานขององคการ

มหาชน เพื่อผลักดันการทํางานขององคการมหาชนให

สามารถดําเนินงานเพื่อสนองตอบการพัฒนาประเทศ 

ซึ่งตัวชี้วัดขององคการมหาชนจะมีทั้งที่ เป นตัวชี้วัด

ตามลักษณะเฉพาะขององคการมหาชนแตละแหง และ 

ตารางที่ 1 - 3  ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลคะแนน จํานวนองคการมหาชน รอยละ

ตํ่ากวา 3.0000 - 0

3.0001 - 3.5000 - 0

3.5001 - 4.0000 2 6.45

4.0001 - 4.5000 7 22.58

4.5001 - 5.0000 22 70.97

รวม 31 100

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

พบวา คะแนนสูงสุดลดลง คะแนนตํ่าสุดเพิ่มขึ้น คะแนนเฉลี่ยลดลง เนื่องจากองคการมหาชนสวนใหญเนนการกําหนด

ตัวช้ีวัดในมิติที่ 1 ในเชิงคุณภาพ คือ เนนการวัดที่ผลลัพธ และมีการกําหนดคาเปาหมายที่มีความทาทายมากขึ้น 

(ตารางที่  1 - 4)

ตัวชี้วัดรวมซึ่งกําหนดประเมินผลองคการมหาชนทุกแหง 

โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการ

มหาชนแบงเปน 4 มิติ ครอบคลุมทั้งดานประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติงาน และการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา

องคการ 

  ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรอง

การปฏิบัติงานขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 พบวา องคการมหาชนสวนใหญมีคะแนน

ในชวงคะแนน 4.5001 - 5.0000 จํานวน 22 แหง คิดเปน

รอยละ 70.97 รองลงมา ไดแก ชวงคะแนน 4.0001 - 

4.5000 จํานวน 7 แหง และชวงคะแนน 3.5001 - 

4.0000 จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 22.58 และ 6.45 

ตามลําดับ (ตารางที่ 1 - 3)
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ตารางท่ี 1 - 4  ผลการประเมนิการปฏิบตังิานขององคการมหาชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

ผลคะแนน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

จํานวนองคการมหาชน 35 35 31

คะแนนสูงสุด 5.0000 5.0000 4.9420

คะแนนตํ่าสุด 3.5525 3.5415 3.7089

คะแนนเฉลี่ย 4.6085 4.4882 4.5801

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3165 0.3934 0.3108

 1.2.1 การดํ า เนินการตามพระราชบัญญั ติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการพัฒนาและจัดตั้ง

ศูนยบริการรวม

  นั บตั้ ง แต พระราชบัญญั ติการอํ านวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี

22 มกราคม 2558 ซ่ึงมวัีตถปุระสงคเพือ่ใหมกีฎหมายกลาง

ที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

และมกีารจัดต้ังศนูยบริการรวมเพ่ือรับคาํรอง และศนูยรบัคาํขอ

อนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อใหขอมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับ

การขออนุญาต ซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชน โดยพระราชบญัญตัฉิบบันีม้ผีลใชบงัคบัเมือ่พน 

180 วันนบัแตวนัทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษา (วนัที ่ 21 

กรกฎาคม 2558) ทั้งนี้ ผูอนุญาตตองจัดทําคูมือสําหรับ

ประชาชนใหแลวเสรจ็ภายใน 180 วนันบัแตวนัทีป่ระกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

  สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดดาํเนนิการขบัเคลือ่นการ

อํานวยความสะดวกในการใหบริการของภาครัฐมาอยาง

ตอเน่ือง เพือ่ใหประชาชนและภาคเอกชนไดรับการตอบสนอง

ความตองการ และสรางความเชือ่ม่ันวางใจในระบบราชการ 

รวมถึงลดภาระคาใชจายของประชาชน และตนทุน

การดําเนินการของภาคธุรกิจ จากการขับเคล่ือนทั้ง

การสงเสรมิใหหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของจดัทาํคูมือสาํหรบั

ประชาชน การนําขอมลูเผยแพรผานเว็บไซตศนูยรวมขอมลู

เพือ่ตดิตอราชการ (www.info.go.th) การเปดศูนยอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

เพื่อใหประชาชนผูรับบริการที่ไมไดรับความสะดวกใน

การดําเนินการตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนแจง

เรือ่งความไมสะดวกในการตดิตอราชการ และใหคาํปรึกษา

กับสวนราชการในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ  

การปรับปรุงงานบริการภาครัฐจากการประชุมรับฟง

ความคดิเหน็ของภาคเอกชน และการปรบัปรงุแบบฟอรม

ในการย่ืนคําขออนญุาตของทางราชการ รวมถงึการตดิตาม

ผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกฯ ภายหลงัทีม่ผีลใชบงัคับแลว เพือ่รับทราบ

ปญหาอุปสรรค พรอมแนวทางแกไขของหนวยงานของ

รัฐที่เกี่ยวของ โดยมีการดําเนินการ สรุปได ดังนี้

  1) การจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

   ศนูยอาํนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนจุดรับเรื่อง

1.2 การอํานวยความสะดวกและสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน
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รองเรียนและแกไขปญหาในเบ้ืองตนของการดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ รวมท้ัง

การบูรณาการการทํางานรวมกับศูนยบริการประชาชน 

สาํนกันายกรฐัมนตร ีโดยใชโทรศพัทสายดวน 1111 กด 22 

ผลการดาํเนินงานสามารถจาํแนกเรือ่งไดเปน 1) การรองเรยีน

เกีย่วกบัการรับบรกิารตามพระราชบญัญติัฯ 2) ขอคาํปรึกษา

ดานระบบสารสนเทศคูมอืสําหรับประชาชน 3) ขอคําปรึกษา

ดานกฎหมาย  4) เรื่องอื่น ๆ

  2) การศึกษาวิเคราะหงานบริการและ

การประชุมรับฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อ

ปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

   สํานักงาน ก.พ.ร จัดการประชุมเพื่อ

รับฟงความคิดเห็นของภาคเอกชนและภาคประชาชนตอ

การใหบริการของหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2559 และ

วันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีหัวขอการประชุมเพื่อ

รบัฟงความคดิเหน็ แบงเปน 6 ดาน ไดแก 1) การประกอบ

กิจการคาปลีก 2) การออกใบอนุญาตอาหารและยา

3) การออกใบอนญุาตเครือ่งสาํอาง 4) วซีา และ immigration 

5) ธุรกจิพาณิชยนาว ี6) ภาพรวมการปรบัปรงุคูมอืสําหรบั

ประชาชน ซึง่สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดจดัสงผลทีไ่ดจากการประชมุ

ดงักลาว ไปยงัหนวยงานทีเ่ก่ียวของ เพือ่ใชในการปรบัปรงุ

งานบริการและนําไปเปนขอเสนอแนะในการลงพ้ืนที่

ติดตามผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ตอไป

   นอกจากนี้ยังไดจัดการประชุมหารือ

รวมกับผูแทนหอการคารวมตางประเทศในประเทศไทย 

(Joint Foreign Chamber of Commerce in Thailand : 

JFCCT) เก่ียวกบัพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง JFCCT ใหความสนใจ

ตอผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งมี

ขอคิดเหน็ตาง ๆ ทีเ่ปนประโยชนตอการปรับปรงุงานบรกิาร

ภาครัฐที่จะไดมีสวนรวมในการทาํงานกบัสาํนกังาน ก.พ.ร. 

ตอไป ซึง่ประเดน็ที ่JFCCT ใหความสนใจเปนพิเศษ ไดแก 

1) Work permit - immigration area  2) VAT refunds - tax 

area 3) Customs clearance - export/import area

4) Factory license - industrial operation area และ 

5) Company registration - business development 

and promotion issue 

  3) การปรับปรุงแบบฟอรมในการย่ืนคําขอ

อนุญาตของทางราชการ

   ในป พ.ศ. 2558 สํานกังาน ก.พ.ร. ไดจัด

พิธีลงนามบันทึกข อตกลงว าด วยความร วมมือใน

การเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ เมื่อวันที่ 

17 ธันวาคม 2558  โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รฐัมนตร ี เปนประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหมี

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพื่อลดการบันทึกขอมูลในเรื่องเดียวกัน หรือ

การขอเอกสารซํา้ซอน และไดขยายความรวมมือโดยจัดพิธี

ลงนามบนัทกึขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเชื่อมโยง

ขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในสวนภูมิภาคเพื่ออํานวย

ความสะดวกในการขออนญุาตของทางราชการ เม่ือวนัที ่15 

มิถุนายน 2559 โดยมี นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี 

เปนประธาน ซึ่งถือเปนระยะท่ี 2 ในการพัฒนาระบบ

เชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ โดยมี

หนวยงานที่ลงนามรวมกัน 6 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน 

สาํนกังานตรวจคนเขาเมือง จงัหวัดเชยีงใหม จงัหวดัภเูก็ต 

และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 

(องคการมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการการให

บริการแกผูที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในการขอวีซา
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 บันทกึขอตกลงวาดวยความรวมมอืในการเชือ่มโยงขอมลูในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสในสวนภมูภิาคเพือ่อาํนวยความสะดวก
 ในการขออนุญาตของทางราชการ  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล  โดยรองนายกรัฐมนตรี
 (นายวิษณุ  เครืองาม) เปนประธาน

 บนัทกึขอตกลงวาดวยความรวมมอืในการเช่ือมโยงขอมลูในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสเพือ่อาํนวยความสะดวกลในการขออนญุาต
ของทางราชการ  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล  โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
เปนประธาน

เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลไปยังสวนภูมิภาค โดยใหบริการแกผูขอรับการสงเสริมการลงทุนในการขอวีซาและใบอนุญาตทํางาน พัฒนา
ระบบ การยื่นคําขอและพิจารณาคําขอแบบออนไลนผานระบบนํารอง Single for Visa and Work Permit และนํารองเปดบริการออนไลนไปยัง
สวนภูมิภาคในจังหวัดที่เปนเขตเศรษฐกิจสําคัญ คือ จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดภูเก็ต

เพือ่ลดการบนัทึกขอมลูเรือ่งเดยีวกนั หรอืการขอเอกสารซํา้ซอน โดยใชวิธกีารเช่ือมโยงขอมูล  
โดยหนวยงานภาคเอกชนผูขอรับการสงเสริมการลงทุนไมตองยื่นสําเนาในการยื่นคําขอ 
ไดแก หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายช่ือผูถือหุน งบการเงิน และหนังสือบริคณหสนธิ

ภาพที่ 1 - 2 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ  
 อิเล็กทรอนิกสเพื่ออํานวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ

และใบอนญุาตทาํงาน พัฒนาระบบการยืน่คําขอและพจิารณา

คําขอแบบออนไลนผานระบบนํารอง Single Window 

และนาํรองเปดบรกิารออนไลนไปยงัสวนภูมภิาคในจงัหวดั

ที่เปนเขตเศรษฐกิจสําคัญ คือ จังหวัดเชียงใหมและ

จังหวัดภเูกต็ ขณะนีอ้ยูระหวางการพฒันาระบบ ซึง่คาดวา

จะเปดใหบริการไดภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 และ

มี เป าหมายจะขยายการเชื่อมโยงงานบริการไปยัง

หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป 
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 4) การติดตามผลการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

  ภายหลังที่พระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 มีผลใชบังคับเปนเวลา 1 ป สํานักงาน ก.พ.ร. 

ไดติดตามผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

ระหวางเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2559 โดยมีกลุม

เปาหมายเปนหนวยงานของรัฐทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาค หนวยงานสวนกลาง จํานวน 100 แหง และ

จังหวัด 30 จงัหวดั พบวา ระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับ

การจัดทําคู มือสําหรับประชาชนมีค าคะแนนเฉล่ียท่ี 

4.6642 สะทอนใหเห็นวา มีความรูเปนอยางดี ระดับ

การปฏบิตัติามพระราชบัญญตัฯิ เชน การจดัทาํคูมอืสาํหรบั

ประชาชนอยางครบถวน การเผยแพรคูมือฯ การตรวจสอบ

เอกสาร เปนตน มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.2239 สะทอน

ใหเห็นวา หนวยงานของรัฐสวนใหญมีการปฏิบัติงานท่ี

สอดคลองกับพระราชบัญญัติฯ และระดับการติดตามผล

การปฏบิตัติามพระราชบัญญัตฯิ มคีาคะแนนเฉลีย่ที ่4.0224 

สะทอนใหเห็นวา มีการติดตาม รายงานสถิติ รวมทั้ง

นําผลมาทบทวนเพ่ือวางแผนปรับปรงุตอไป ทัง้นี ้จากการ

วเิคราะหคูมือสําหรับประชาชน มีขอเสนอแนะ แนวทาง

ในการพฒันากระบวนงานบรกิาร เพือ่ใหหนวยงานของรัฐ

สามารถนาํไปเปนแนวทางในการพฒันา ปรบัปรงุกระบวนการ  

ใหบริการของหนวยงานภาครัฐ ไดแก การเพิ่มชองทาง 

การใหบรกิาร การเพิม่ประสิทธภิาพการใหบรกิาร การให

บริการแบบศนูยบรกิารแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) 

การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย การนาํเทคโนโลยมีาใช

ในการปฏิบัติงาน และการลดจํานวนเอกสารที่ใชใน

การติดตอราชการ

  นอกจากนี้ยังไดรวมกับมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

ตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติฯ 

ระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 พบวา ประชาชน

มีความพึงพอใจตอพระราชบัญญัติฯ ในภาพรวม คิดเปน

รอยละ 72.80 อยางไรก็ตาม ประชาชนรอยละ 62.46 

ไมทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับประชาชน โดยประชาชน

ที่ทราบสวนใหญทราบจากสถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขอ 

จํานวน 495 คน รองลงมาทราบจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 339 คน และสวนใหญไมทราบเก่ียวกบักระบวนการ

ขั้นตอน ระยะเวลาที่ปรากฏอยูในคูมือฯ คิดเปน 68.48 

นอกจากน้ี ประชาชนสวนใหญไมแนใจวาหนวยงาน

มกีารปดประกาศคูมอืฯ คดิเปนรอยละ 41.60 และสวนใหญ

ไมแนใจวามีการเผยแพรคูมือฯ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

คิดเปนรอยละ 46.28 ซึ่งจากผลการสํารวจดังกลาว

มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชนให

มีรูปแบบที่สวยงาม มีการนําเสนอขอมูลที่เขาใจงาย 

มีรูปภาพประกอบ ขอมูลชัดเจน และครบถวน รวมทั้งมี

การเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธการบริการใหมี

ความหลากหลายทั้งเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส
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ภาพที่ 1 - 3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ
 ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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 5) ร างพระราชกฤษฎีกาการกําหนด

ใหผู รับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุ

ใบอนญุาตแทนการย่ืนคาํขอตออายุใบอนญุาต พ.ศ. ....

  มาตรา 12 แหงพระราชบญัญัติการอาํนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 บัญญัติใหในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุ

ใบอนุญาตไว และกิจการหรือการดําเนินการที่ไดรับ

ใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเปนกิจการหรือการดําเนินการ

ที่ เห็นไดว าผู ได รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการหรือ

ดําเนินการนั้นตอเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหผูรับ

ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทน

การยืน่คาํขอตออายใุบอนุญาตกไ็ด โดยใหตราเปนพระราช

กฤษฎีการะบุชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของ

ใบอนุญาตที่ผู รับใบอนุญาตอาจชําระคาธรรมเนียม

การตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตอใบอนุญาต

ดงักลาวนัน้ได และเม่ือหนวยงานซึง่มอีาํนาจออกใบอนญุาต

ไดรับคาธรรมเนียมแลว ใหออกหลักฐานการตออายุ

ใบอนญุาตโดยเรว็ และใหถอืวาผูรบัใบอนุญาตไดรบัการตอ

อายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แลว จึงเปนหนาที่ของ

สํานักงาน ก.พ.ร. ที่จะหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใน

การดําเนินการ ตามมาตรา 12 ตอไป

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการเพื่อให

ไดรางพระราชกฤษฎีกาการกําหนดใหผู รับใบอนุญาต

ชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่น

คําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ดังนี้

  (1) ศึกษาวิ เคราะห  งานบริการใน 

www.info.go.th ที่เกี่ยวของกับการการใหบริการตอ

ใบอนญุาต ตอทะเบียน ตอใบรับรอง ตอสัญญา วามีกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือคาํสัง่ใด ทีก่าํหนดในเรือ่งตาง ๆ  อนัไดแก 

1) อายุใบอนุญาต 2) เปนกิจการอันมีลักษณะเปน

การประกอบกจิการหรอืดาํเนนิการทีต่อเน่ืองกนั 3) มีการ

ออกหลักฐานในการตออายใุบอนญุาต และ 4) มีการกาํหนด

คาธรรมเนยีมในการตออายใุบอนญุาต โดยพบวา มีหนวยงาน

ทีม่งีานบรกิารในลกัษณะของการตออายใุบอนญุาต จาํนวน 

72 หนวยงาน และมีงานบริการท่ีปรากฏในคูมือสําหรับ

ประชาชนซึ่งเกี่ยวของ จํานวน 549 งานบริการ

  (2) เ ชิ ญ ห น  ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ แ ล ะ

หนวยงานที่ใชอํานาจรัฐที่มีความเกี่ยวของกับการออก

ใบอนุญาต และมีการตออายุใบอนุญาตและมีการชําระ

คาธรรมเนียมตามผลการศึกษา จํานวน 72 หนวยงาน 

มาประชุมหารือรวมกัน ในระหวางเดือนพฤษภาคมถึง

มิถุนายน 2559 ซึ่งผลจากการหารอื มงีานบรกิารจาํนวน 

400 งานบรกิาร ทีส่ามารถปฏบัิตติามบทบัญญตัมิาตรา 12 ได 

  (3) นําผลจากการศึกษาและผลการ

ประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของมาดําเนินการ

ยกรางพระราชกฤษฎีกาการกําหนดใหผูรับใบอนุญาต

ชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่น

คําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... และจัดใหมีการประชุม

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับฟงความคิดเห็นที่มีตอผลการศึกษาฯ 

และรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จํานวน 2 ครั้ง 

   ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะนํา

ข อสังเกตจากการประชุมหารือกับผู ที่ เกี่ยวข องมา

ดํา เนินการแก  ไขป รับปรุงร  า งพระราชกฤษฎีกา

การกําหนดใหผู รับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการ

ตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

พ.ศ. .... ใหมีความสมบูรณ ครบถวน กอนนําเสนอ 

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญหากฎหมาย

ในการบริหารราชการแผนดิน และ ก.พ.ร. พิจารณา 

เพื่อเสนอคณะรัฐฒนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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 นอกจากการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหกบัประชาชน

ในการตดิตอขอรบับรกิารจากภาครฐัแลว สาํนกังาน ก.พ.ร. 

ยังไดสงเสริมผลักดันใหสวนราชการจัดตั้งศูนยบริการรวม 

เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล 

ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องตาง ๆ ไดโดยติดตอ

เจาหนาที ่ณ ศนูยบริการรวมเพยีงแหงเดยีว ซึง่นับตั้งแตป 

พ.ศ. 2547 สํานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนใหสวนราชการ

จดัตัง้ศนูยบรกิารรวม เพือ่ใหเปนไปตามกฤษฎีกาดงักลาว 

2 รูปแบบ ไดแก ศูนยบริการรวมในหนวยราชการ และ

เคานเตอรบริการประชาชนในแหลงชุมชนหรือในยาน

การคา 

 ตอมาในป พ.ศ. 2558 สํานกังาน ก.พ.ร. ไดรบั

มอบหมายจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

ใหดาํเนนิโครงการจดัต้ังศนูยบรกิารรวมในหางสรรพสนิคา 

(Government Service Point : G-Service Point) เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการขอรับบริการ

จากรฐั โดยรวมงานบริการของรัฐทีป่ระชาชนมคีวามตองการ

ไปใหบริการในหางสรรพสินคา ซ่ึงในการดําเนินการ 

สํานกังาน ก.พ.ร. ไดรับความรวมมอืจากหนวยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชน ประกอบดวย บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จํากดั และ

บรษัิท ธญัวลิล จาํกัด โดยศนูยบรกิารรวมในหางสรรพสนิคานี ้

มุงเนนที่จะลดภาระของประชาชนในการขอเขารับบริการ

จากภาครฐั และลดระยะเวลาในการเดนิทางไปสวนราชการ

หลาย ๆ ที่ โดยรวมงานบริการใหอยูในพื้นที่เดียว และ

สะดวกตอการเขาถึง มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 

ทําใหประชาชนสามารถเดินทางมาใชบริการหลังเวลา

เลิกงานได ปจจุบันศูนยบริการรวมในหางสรรพสินคาไดเปด

ใหบริการแลว 3 แหง ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  

หางสรรพสนิคา เซน็ทรลั พลาซา ศาลายา จังหวดันครปฐม  

และศนูยการคาธัญญา พารค ศรนีครนิทร โดยมีรายละเอยีด

ของการใหบริการ ดังนี้

 • ศูนยบริการรวม ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด มีจุดใหบริการ 2 จุด ไดแก

  (1) ชัน้ 1 โซนจวิเวอรี ่ศนูยการคาเซน็ทรลัเวิลด เปดใหบรกิารเมือ่วันที ่14 กมุภาพนัธ 2558 ใหบรกิาร

เวลา 10.00 - 18.00 น. โดยมีหนวยงานที่ใหบริการ ดังนี้

 งานรับแบบคําขอเปนผูประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40
 งานใหคําปรึกษางานประกันสังคม
 งานขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
 งานรับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 งานประชาสัมพันธงานประกันสังคม
 งานรับเรื่องรองเรียนผูประกันตน
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 งานรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศแกคนหางาน
 งานรับขึ้นทะเบียนหางานและรับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน
 งานรับลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศและใหคําปรึกษา

 แนะนําการไปทํางานตางประเทศ
 งานใหคําปรึกษาแนะนําการขออนุญาตทํางานของคนตางดาว
 งานบริการขอมูลอาชีพ

 งานตรวจสอบขอมูลสิทธิพื้นฐานของประชาชนผานตูเอนกประสงค

  (2) ชัน้ 7 (ชัน้ลอย) บรเิวณเครือ่งนอน หางสรรพสินคา Zen เปดใหบริการเมือ่วนัท่ี 23 มนีาคม 2558 

ใหบริการเวลา 10.00 - 18.00 น. โดยมีหนวยงานที่ใหบริการ ดังนี้

 งานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนทุกกรณี ยกเวนบัตรหาย
 งานคัดสําเนาทะเบียนราษฎร

 งานรับชําระภาษีรถยนต
 งานเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต เฉพาะกรณีเปลี่ยนบัตรออน

 เปนบัตรแข็ง (เปดใหบริการ 3 เดือน/ครั้ง)
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  • ศูนยบริการรวม ณ หางสรรพสินคา เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม บริเวณทางเขา

ลานจอดรถ G5 เปดใหบริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ใหบริการ 11.00 - 18.00 น. โดยมีหนวยงานที่ใหบริการ ดังนี้

การประปาสวนภูมิภาค สาขาออมนอย
 งานรับคํารองคาติดตั้งคานํ้าประปา
 งานรับชําระคานํ้าประปา

 งานรับยื่นแบบจดทะเบียนพาณิชย
 งานรับยื่นแบบชําระภาษีปาย/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีบํารุงทองที่
 งานใหคําปรึกษาการขออนุญาต ปลูกสราง รื้อถอน และดัดแปลงอาคาร
 งานประชาสัมพันธการบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย
 งานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
 งานขออนุญาตจัดตั้งหอพัก

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดนครปฐม
 งานใหคําปรึกษาผูประสบปญหาทางสังคม
 งานจดทะเบียนและตอสมุดประจําตัวคนพิการ
 งานรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
 งานขออนุญาตตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน/สถานสงเคราะหเด็กเอกชน
 งานกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ
 งานกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่ทําการปกครองจังหวัดนครปฐม (อําเภอสามพราน)
 งานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนทุกกรณี ยกเวนกรณีที่ตองมีการสอบสวน

 หรือกรณีที่ไมสามารถตรวจสอบรายการผูขอมีบัตรจากฐานขอมูลได
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 • ศูนยบริการรวม ณ ศูนยการคาธัญญา พารค ศรีนครินทร บริเวณชั้น 2 อาคาร A เปดใหบริการเมื่อ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม
 งานรับชําระภาษีรถยนตประจําป

สํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

สํานักงานศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดนครปฐม

 งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

 งานรับขึ้นทะเบียนผูตองการฝกอาชีพ/ผูวางงาน

 งานรับขอรองทุกข/รองเรียนดานแรงงาน

 ระบบขอมูลบุคคล กรมการปกครอง

 ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม

 ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) สํานักงานประกันสังคม

 ระบบขอมูลสิทธิประกันสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

 ระบบขอมูลคนพิการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

 ระบบประวัติการเบิกจายอุปกรณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

 ระบบประวัติการฟนฟู สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

 ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

 ขอมูลสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ

 ระบบตรวจสอบขอมลูสุขภาพ ในสังกดัสํานกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ

 ระบบตรวจสอบนดัหมายโรงพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี

 ขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา
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 1.2.2 การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
  รายงานความยาก-งายในการประกอบ
ธรุกิจ (Ease of Doing Business) ทีจั่ดทาํโดยธนาคารโลก 
เปนตัวช้ีวัดระดับนานาชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตนทุน
คาใชจาย และกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ของรัฐ ทั้งใน
ดานประสทิธภิาพและคณุภาพ วามสีวนสนบัสนนุหรอืเปน
อปุสรรคตอการดําเนนิธุรกจิอยางไร ซ่ึงตวัชีว้ดัในการสาํรวจ 
10 ดาน ครอบคลมุพืน้ฐานของวงจรธรุกจิต้ังแตการเริม่ตน
จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปดกิจการ ไดแก การเริ่มตนธุรกิจ 
การขออนุญาตกอสราง การขอใชไฟฟา การจดทะเบียน
ทรัพยสิน การไดรับสินเชื่อ การคุมครองผูลงทุนรายยอย 
การชําระภาษี การคาระหวางประเทศ การบังคับใหเปน
ไปตามขอตกลง และการแกปญหาการลมละลาย

  การประเมนิผลเพือ่จดัอันดบัประเทศตาง ๆ 
ของธนาคารโลกมคีวามสอดคลองกบัแนวทางการดาํเนนิการ
พฒันาระบบราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ในดานการสงเสรมิ
หนวยงานของรัฐในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
และสรางการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน
ของรัฐ ดังนั้น พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
จึงไดมีขอสั่งการในการประชุมหัวหนาสวนราชการที่
เ ก่ียวของกับการขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 
มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลักในการ
ประสานใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามแผน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการตามรายงาน Doing 
Business ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. มีการดําเนินการที่สําคัญ 
เพ่ือการปรับปรุงผลการประเมินของรายงานความยาก-
งายในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

 งานรับแบบคําขอเปนผูประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40
 งานใหคําปรึกษางานประกันสังคม
 งานขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
 งานรับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 งานประชาสัมพันธงานประกันสังคม
 งานรับเรื่องรองเรียนผูประกันตน

 งานรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศแกคนหางาน
 งานรับขึ้นทะเบียนหางานและรับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน
 งานใหคําปรึกษาแนะนําการไปทํางานตางประเทศ
 งานใหคําปรึกษาแนะนําการขออนุญาตทํางานของคนตางดาว
 งานบริการขอมูลอาชีพ

 งานรับชําระภาษีรถยนตประจําป
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 1) สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีคําสั่งลงวันที่ 

26 พฤศจกิายน 2558 แตงต้ังคณะทาํงานพัฒนาประสทิธิภาพ

กระบวนงานบริการภาครัฐ โดยมีองคประกอบทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน บริษัทที่ปรึกษาดานกฎหมาย และดานบัญชี 

เพื่อทําหนาที่ผลักดันใหเกิดการปรับปรุงบริการของรัฐ 

และการอาํนวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ รวมท้ัง

การใหขอเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการในการปรบัปรงุ

บริการของหนวยงานภาครัฐ พรอมกับจัดการประชุมรวม

ระหวางหนวยงานภาครฐัซึง่มีหนาท่ีในการปรบัปรงุบรกิาร

ใหมีประสิทธิภาพ และผูตอบแบบสํารวจของธนาคารโลก 

เมือ่วันที ่29 มกราคม 2559 เพือ่สรางความเขาใจท่ีถกูตอง

และตรงกันในประเด็นสําคัญของเกณฑการสํารวจของ

ธนาคารโลก รวมทัง้รับทราบถึงแผนการดําเนนิการปรบัปรงุ

บริการของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเปนขอมูลในการตอบ

แบบสํารวจในปตอไป

 2) การติดตามความกาวหนาการขับเคลือ่น

การอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหนวยงาน

ภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดประชุมเพื่อติดตามผล

การดาํเนนิการปรบัปรงุบรกิารของสวนราชการเปนระยะ 

โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ 

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในการประชุม และมี

ภาคเอกชนเขารวมการประชุมดวยทุกครั้ง เพื่อกระตุนให

หนวยงานภาครัฐเรงดําเนินการปรับปรุงบริการ รวมทั้ง

รบัความเหน็ของภาคเอกชนตอการปรบัปรงุบรกิารของรฐัดวย

 3) วนัท่ี 22 เมษายน 2559 สาํนกังาน ก.พ.ร. 

ไดนําทีมวิจัยจากธนาคารโลกเขาพบนายกรัฐมนตรี 

ณ ตึกไทยคูฟา ทาํเนยีบรฐับาล ในโอกาสทีเ่ขามาเกบ็ขอมลู

ในประเทศไทยเพือ่นําไปวิเคราะหการจัดอันดบัความยาก-

งายในการประกอบธุรกจิ (Doing Business 2017) ประกอบดวย 

Mr. Constantine Chikosi  Mr. Shabih A. Mohib  

Mr. Edgar Chavez  Ms. Olena Koltko ดร. เกียรติพงศ 

อรยิปรชัญา คณุรชัดา อนนัตวราศลิป โดยมผีูทีเ่กีย่วของ

กบัการขบัเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย

เขารวมดวย ไดแก นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ นายปรเมธ ีวมิลศิร ิ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ

 ผลของการเขาพบนายกรัฐมนตรีดังกลาว 

นายกรัฐมนตรีไดเนนยํ้าถึงสิ่งที่รัฐบาลไทยใหความสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน โดยนําเกณฑการวัดทั้ง 10 ดานของ Doing 

Business มาใชเปนแนวทางในการปรบัปรงุการขบัเคล่ือน

ทางเศรษฐกจิใน 3 ประเดน็ ไดแก (1) การยกระดบัประชาชน

ที่มีรายไดนอย (2) การดูแลและสนับสนุนการดําเนินการ

ของภาคธุรกจิและ SMEs ทัง้ในและตางประเทศ รวมถงึ

การสรางบรรยากาศการลงทนุ การอาํนวยความสะดวกตาง ๆ  

และการเขาถึงแหลงเงินทุน (3) การสรางความสามารถ

ในการแขงขนัของประเทศในระยะยาว การพฒันาความเชือ่มโยง 

และโครงสรางพืน้ฐาน การพฒันาภาคการเกษตร ซ่ึงผูแทน

ธนาคารโลกมีความเขาใจและเชื่อมั่นในความต้ังใจใน

การปรับปรุงบริการของหนวยงานภาครัฐไทยท่ีจะสงผล

ใหเกิดการพัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมท้ังยินดี

ใหความรวมมือกับรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูล

แนวทางปฏบิติัท่ีดีของประเทศตาง ๆ การวเิคราะหปญหา 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอไป  

 4) จัดการประชุมเรื่อง การปรับปรุง

ประสิทธภิาพการบรกิารภาครฐักับการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก 

ทาํเนยีบรฐับาล เพือ่ใหหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของนาํเสนอ

ผลการปรับปรุงบริการตอพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี โดยมีผูเขารวมงาน ประกอบดวย ผูแทน

ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ผูบริหารขององคกร

ภาคเอกชน แลสือ่มวลชน ประมาณ 500 คน
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 5) มติ คณะรั ฐมนตรี ในการประชุม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 รับทราบผลการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ

ตามรายงาน Doing Business ของธนาคารโลกทัง้ 10 ดาน 

และมมีตเิหน็ชอบใหสาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานรับผิดชอบรวมกับ

กระทรวงยตุธิรรม โดยกรมบงัคบัคดี และสาํนกังาน ก.พ.ร. 

ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับขอบัญญัติของกฎหมายวาดวย

หลักประกันธุรกิจ และกฎหมายลมละลาย เพื่อนําไปสู

การพฒันากระบวนการปฏบิตังิานใหสอดคลองกบัรายงานผล

ของธนาคารโลก เรื่อง Doing Business และแนวปฏิบัติ

ที่เปนสากล รวมทั้งการแกไขกฎหมาย หากกฎหมาย
ดังกลาวเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ
 6) จัดทําคู มือภาพรวมการจัดตั้งธุรกิจ
คาปลีก (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สําหรับเผยแพร
แกผูประกอบการ ซ่ึงคูมือดังกลาวจะแสดงถึงขั้นตอน 
ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหลักฐาน และกฎหมายที่
เกี่ยวของ ที่ผูประกอบการควรทราบ โดยครอบคลุม
กระบวนการขอใบอนุญาต ต้ังแตการจดทะเบียนธุรกิจ 
การขออนญุาตกอสราง การขออนญุาตขายและดาํเนนิการ 
และการตออายุใบอนุญาต และแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการใหบรกิารทีจ่ะนาํไปใชในการพฒันาประสิทธภิาพ
การใหบริการของหนวยงานตาง ๆ ไดตอไป
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 ทัง้น้ี เม่ือวนัที ่26 ตุลาคม 2559 ธนาคารโลก

ไดประกาศผลรายงานความยาก-งายในการประกอบธรุกจิ

ป ค.ศ. 2017 (Ease of Doing Business 2017) ซึ่งเปน

ผลจากการสํารวจและเก็บขอมูลในป พ.ศ. 2559 โดยใน

การวัดผลนั้นจะพิจารณาจากระยะหางของผลการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานในแตละ

ตัวชี้ วัดย อยเทียบกับประเทศที่ดํ า เนินการดีที่ สุด 

(Distance to frontier: DTF) ซึ่งผลการสํารวจพบวา 

ประเทศไทยมีคา DTF เทากับ 72.53 และอยูที่อันดับ 46 

จาก 190 ประเทศ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ

ประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยอยูในอนัดบัที่

สามของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย

ที่อยูในอันดับที่ 2 และ อันดับที่ 23 ในรายงาน Ease of 

Doing Business 2017 ตามลําดับ

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรายงาน

ความยาก-งายในการประกอบธุรกิจป ค.ศ. 2016 (Ease 

of Doing Business 2016) พบวา ประเทศไทยมีคา DTF 

และอนัดบัทีด่ขีึน้ โดยในรายงาน Ease of Doing Business 

2016 ประเทศไทยมีคา DTF เทากับ 71.12 และอยูใน

อนัดบัที ่49 จาก 189 ประเทศ ทัง้น้ี เปนผลมาจากการท่ี

ประเทศไทยไดมีการพัฒนาในหลาย ๆ ดานซ่ึงสงผลตอ

ภาพรวมของความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ ไดแก 

ดานการเริม่ตนธรุกจิ ดานการไดรบัสนิเช่ือ ดานการคุมครอง

ผูลงทนุรายยอย ดานการคาระหวางประเทศ ดานการบงัคบั

ใหเปนไปตามขอตกลง และดานการแกปญหาการลมละลาย 

โดยดานการเริม่ตนธรุกจิเปนดานทีม่ ีDTF สูงทีส่ดุ (87.01) 

สวนดานการไดรับสินเชื่อเปนดานที่มี DTF ตํ่าที่สุด (50) 

และด านการแก ป ญหาการล มละลายเป นด านที่มี
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การพัฒนา DTF ดีท่ีสุด (เพิ่มข้ึน 18.24) สวนดานการ

ชําระภาษีเปนดานที่มีการพัฒนานอยที่สุด (ลดลง 9.02) 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาถึงอันดับในรายงานความยาก-

งายในการประกอบธุรกิจ ป ค.ศ. 2017 พบวา ดานที่มี

การเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอยางชัดเจน (>15 อันดับ) ไดแก 

ดานการเริ่มตนธุรกิจ ดานการไดรับสินเชื่อ และดานการ

แกปญหาการลมละลาย สวนดานอื่น ๆ ท่ีปรับปรุงดีขึ้น 

ไดแก ดานการปกปองนักลงทุนรายยอย ดานการบังคับ

ใหเปนไปตามขอตกลง และดานการคาระหวางประเทศ

0 20

  DTF 2017    DTF 2016

ดานการเริ่มตนธุรกิจ
ดานการคาระหวางประเทศ

ดานการขอใชไฟฟา

ดานการแกปญหาการลมละลาย

ดานการขออนุญาตกอสราง

ดานการชําระภาษี

ดานการจดทะเบียนทรัพยสิน

ดานการคุมครองผูลงทุนรายยอย

ดานการบังคับใหเปนตามขอตกลง

ดานการไดรับสินเชื่อ

40 60 80 100

ภาพที่ 1 - 4 DTF (Distance to frontier) ของรายงานความยากงายในการประกอบธุรกิจของ  
 ประเทศไทยในป ค.ศ. 2017 เปรียบเทียบกับป ค.ศ. 2016
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 สําหรับการดําเนินการพัฒนางานบริการที่เกี่ยวกับรายงานความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ 

(Ease of Doing Business 2017) ในตัวชี้วัดทั้ง 10 ดาน มีดังนี้ 

ตารางที่ 1 - 5  การดําเนินการพัฒนางานบริการที่เกี่ยวกับ Ease of Doing Business 2017

ดาน มาตรการที่ดําเนินการ

1. ดานการเริ่มตนธุรกิจ พฒันาระบบ Biz Portal เพือ่เปนระบบกลางในการขอเริม่ตนธรุกจิในประเทศไทย ใหผูประกอบการ 

นักลงทุน ติดตอขอเริ่มตนธุรกิจผานระบบออนไลน กรอกแบบฟอรม ยื่นเอกสารหลักฐานผาน

คอมพิวเตอรไดทุกที่ ทุกเวลา โดยตั้งแตวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ผูประกอบการ

สามารถยื่นขอจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจไดใน 2 ขั้นตอน โดยเมื่อจองชื่อนิติบุคคลออนไลน

และยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว จะไดรับรหัสในการ Log in เขาสูระบบ 

Biz Portal ที่ biz.govchannel.go.th เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจางหรือยื่นขอบังคับการทํางาน 

สามารถกรอกแบบฟอรมพรอมแนบเอกสารหลักฐานออนไลนและไมตองยื่นเอกสาร ซึ่งภายใน

สิ้นป พ.ศ. 2559 ระบบ Biz Portal จะพัฒนาใหบริการไดอยางเต็มรูปแบบ โดยขยายผลเชื่อมโยง

ระบบดานอื่น ๆ ของการเริ่มตนธุรกิจในดานขออนุญาตกอสราง และดานการขอใชไฟฟา 

2. ดานการขออนุญาตกอสราง มีการดําเนินการใน 2 ประเด็นหลัก ๆ ไดแก

1) กรุงเทพมหานครไดมีการจัดต้ังศูนยใหบริการขออนุญาตกอสรางแบบเบ็ดเสร็จ ณ สํานักงานเขต

2) การมอบอํานาจใหสํานักงานเขตสามารถพิจารณาอนุญาตใหกอสรางตึกสูงตั้งแต 8 ชั้นลงมา 

เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาขออนุญาตกอสราง

3. ดานการขอใชไฟฟา ปรับปรุงการดําเนินการโดยลดขั้นตอนระยะเวลาจาก 4 ขั้นตอน 32 วัน เปน 3 ขั้นตอน 28 วัน 

และปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใหม การตรวจสอบสายปอน พรอมปรับปรุงใหระบบไฟฟา

เสถียรขึ้น ซึ่งจะสงผลตอดัชนีความนาเชื่อถือของการจายไฟฟาและความโปรงใสของคาธรรมเนียม

4. ดานการจดทะเบียน

ทรัพยสิน

มีการดําเนินการปรับปรุงใน 5 ประเด็น ไดแก

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหสามารถสืบคนขอมูลรูปแปลงที่ดินผานระบบออนไลนและปจจุบัน

สามารถสืบคนขอมูลที่ดินไดทางโทรศัพทมือถือผานแอปพลิเคชันชื่อ “LandsMaps”

2) เปดใชงานระบบใหบริการคนหาตําแหนงรูปแปลงที่ดินดวยระบบภูมิสารสนเทศผานระบบ

อินเทอรเน็ต (DOLWMS) ทางเว็บไซตชื่อ http://dolwms.dol.go.th เพื่อใหบริการ

ประชาชนในการคนหาตําแหนงที่ตั้งแปลงที่ดิน เสนทางการเดินทางจากที่ตั้งที่ดินไปยัง

สถานที่ที่ตองการในมุมมอง Street View

3) พัฒนาระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการตรวจสอบภาระผูกพัน (บุริมสิทธิ จํานอง 

ขอจํากัด หรืออื่น ๆ ที่ใกลเคียง) โดยระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 (Land Registration System in Land Offi ces)

4) เชื่อมโยงขอมูลที่ดินกับเลขประจําตัวประชาชนของเจาของที่ดิน ซึ่งอนุญาตใหบุคคลที่มิใช

เจาของที่ดิน อาทิ สวนราชการ สามารถขอดูขอมูลได

5) ลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง เหลือรอยละ 0.01 โดยไมจํากัดวงเงินราคาบาน 

โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2558 - 28 เมษายน 2559



52 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 95252 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

ดาน มาตรการที่ดําเนินการ

5. ดานการไดรับสินเชื่อ 1) คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต ธนาคารแหงประเทศไทย ไดพิจารณาเห็นชอบให

เครดิตบูโรใหบริการคะแนนเครดิต (Credit Scoring) ซึ่งเครดิตบูโรไดเริ่มใหบริการคะแนน

เครดิตแกสถาบันการเงินสมาชิกแลว แตวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

2) คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต ธนาคารแหงประเทศไทย อยูระหวางศึกษาแนวทาง

การจดัเกบ็ขอมลูผูใหบรกิารสาธารณปูโภคในมติติาง ๆ ทัง้ดานความเปนไปได ประโยชนท่ีจะ

ไดรับ ผลกระทบตอเจาของขอมูล และกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) กรมพัฒนาธุรกิจการคาเตรียมความพรอมในการรองรับภารกิจตาม พ.ร.บ. หลักประกันทาง

ธุรกิจ ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ดังนี้

3.1) จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อรับจดทะเบียน แกไขรายการ 

และยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ รวมทั้งเปนคลังขอมูล

การจดทะเบียนหลักประกันฯ และผูรับใบอนุญาตใหเปนผูบังคับหลักประกันเพื่อให

ประชาชนสามารถตรวจสอบได

3.2) ยกรางกฎหมายประกอบประกาศคําสั่งกระทรวงพาณิชย และประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

3.3) พัฒนาการจดทะเบียนหลักประกันทางออนไลนแบบเรียลไทม เพื่อใหแจงขอมูล

เขาระบบไดทันที

3.4) สรางความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสีย ผูใหหลักประกัน (ผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และเล็ก) ผูรับหลักประกัน (สถาบันการเงิน) รวมถึงทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึง

ทางเลือกใหมในการเขาถึงแหลงเงินทุน

3.5) รวมมือกับธนาคารโลก วางระบบดานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

4) ปจจุบันเอสเอ็มอีไทยเขาถึงแหลงเงินทุนยากมาก เพราะไมมีหลักทรัพยที่นํามาเปน

หลักประกันกับสถาบันการเงินได แตการมีกฎหมายหลักประกันฯ จะทําใหเอสเอ็มอี

นําทรัพยสินมาใชเปนหลักประกันในการขอกูเงินกับสถาบันการเงินได ทั้งกิจการ 

สิทธิเรียกรองสังหาริมทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ เชน เครื่องจักร สินคาคงคลัง 

วัตถุดิบที่ผลิตสินคาทรัพยสินทางปญญา

6. ดานการคุมครอง

ผูลงทุนรายยอย

เสนอแกไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เพื่อสรางความแข็งแกรงทางกฎหมาย

ในการคุมครองผูลงทุนรายยอย เชน การลดสัดสวนผูถือหุนที่มีสิทธิขอแตงตั้งผูตรวจสอบเพื่อ

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายของบริษัทจากรอยละ 20 ใหเหลือรอยละ 10 

หรือการลดสัดสวนผูถือหุนที่จะเรียกประชุมวิสามัญใหเหลือรอยละ 10 เปนตน

7. ดานการชําระภาษี หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดการบูรณาการ

การชําระภาษีใหสามารถดําเนินการผานระบบออนไลน เพื่อลดจํานวนครั้งในการชําระภาษี 

ลดจํานวนชั่วโมงในการเตรียมเอกสาร การยื่นแบบ และการชําระภาษี ลดแบบฟอรมและ

เอกสารประกอบที่ตองยื่นหลายครั้ง
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ดาน มาตรการที่ดําเนินการ

8. ดานการคาระหวางประเทศ 1) จดัทําระบบเชือ่มโยงขอมูลใบอนญุาต/ใบรบัรองผานระบบ National Single Window (NSW) 

และเรงรัดการเชื่อมตอระบบของหนวยงานทั้ง 36 แหง ใหสมบูรณ

2) ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเขา 

การสงออก การนําผาน และโลจิสติกสดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557

3) ออกมาตรการอํานวยความสะดวกทางการคา/เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโดย

กรมศุลกากร เชน โครงการจัดทํา Customs Mobile Application เพื่อเชื่อมโยงขอมูล

หนวยงานที่เกี่ยวของ โครงการศึกษาระยะเวลาที่ใชในการตรวจปลอยสินคาตามแนวทาง

ขององคการศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS) ณ ทาเรือแหลมฉบัง และ

โครงการผูประกอบการระดบัมาตรฐานเออโีอ (Authorized Economic Operator : AEO) / 

Mutual Recognition Agreement (MRA)

4) จัดทําโครงการตรวจสินคารวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมประมง 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมปาไม เปนตน

9. ดานการบังคับ

ใหเปนไปตามขอตกลง

การปรับปรุงกระบวนการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศไทย เปนการทํางานรวมกันของ 

2 หนวยงานหลัก ไดแก ศาลยุติธรรม และ กรมบังคับคดี โดยเนนไปที่การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

10. ดานการแกปญหา

การลมละลาย

1) ปรับปรุงสวนความแข็งแรงของโครงสรางกฎหมาย

2) กรมบังคับคดีพัฒนาบริการการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (E- filing) ไดแก 

การยื่นเอกสารขอรับสวนแบงผานบัญชีธนาคาร ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

3) พัฒนาระบบ E-Insolvency Case Management System มาใชในการทําสํานวน

และยื่นคํารองขอรับชําระหนี้

4) พัฒนาระบบรับ-จายเงินในคดีลมละลายผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Payment)

โดยเริ่มจายบัญชีสวนแบงเจาหนี้รายยอยตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

 1.2.3 การมอบรางวัลการบริการภาครัฐแหงชาติ

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดใหมีการมอบรางวัล

บริการภาครัฐแหงชาติแกหนวยงานรัฐทั้งสวนราชการ 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ที่มีผลงานการใหบริการ

ประชาชนมีความโดดเดนเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ 

มาอยางตอเน่ือง นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 เพื่อประกาศ

เกยีรตคิณุ สรางขวัญกาํลงัใจแกสวนราชการและเจาหนาที่

ผูปฏบัิตงิาน และท่ีสาํคัญคือ เพือ่ยกระดบัคุณภาพการบรกิาร

ของรัฐ โดยมีเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ใหสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนทกุภาคสวน ซ่ึงถือเปนรางวลัสงูสดุ

ในประเทศไทยดานคุณภาพการใหบริการที่มอบใหแก

หนวยงานของรัฐ 

  ในป พ.ศ. 2559 มีหนวยงานเสนอขอรับ

การประเมินกระบวนงานที่ไดพัฒนาเพ่ือรับรางวัลบริการ

ภาครฐัแหงชาต ิจาํนวนทัง้ส้ิน 434 ผลงาน จาก 96 หนวยงาน 

จาํแนกเปนสวนราชการในสวนกลาง 49 หนวยงาน จงัหวดั 

5 จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 11 แหง องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 16 แหง รัฐวิสาหกิจ 10 แหง และองคการ
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มหาชน 5 แหง และมีการมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

ใน 4 ประเภทรางวัล จํานวน 119 ผลงาน ไดแก

  (1) รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ปนเลศิ 

เปนรางวลัทีพ่จิารณาใหกบัหนวยงานทีด่าํเนนิการปรบัปรงุ

บรกิารโดยอาศยัการทํางานรวมกนัดวยการสรางเครอืขาย

ความรวมมอื บรูณาการการทาํงานระหวางหนวยงานหรือ

ภาคสวนตาง ๆ อันนําไปสูคุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้น 

จํานวน 11 ผลงาน

  (2) รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ปนเลศิ 

เปนรางวัลที่พิจารณาใหกับหนวยงานที่พัฒนาการใหบริการ

ประชาชน ดวยการสรางสรรคงานบริการ หรือคิดคน

ผลิตภัณฑใหมในการใหบริการประชาชน จํานวน 21 

ผลงาน

  (3) รางวลัการพฒันาการบรกิารทีเ่ปนเลิศ 

เปนรางวัลที่พิจารณาใหกับหนวยงานที่พัฒนาการใหบริการ

ประชาชน ดวยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือ

ตาง ๆ มาประยุกตใชในการใหบริการ จํานวน 77 ผลงาน

  (4) รางวลัพฒันาคณุภาพการบรกิารอยาง

ตอเน่ือง เปนรางวลัท่ีพจิารณาใหกบัหนวยงานทีดํ่าเนนิการ

รักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไมนอยกวา

3 ป นับตั้งแตผลงานไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

(ตั้งแตป พ.ศ. 2556) จํานวน 10 ผลงาน

  

ภาพที่ 1 - 5  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2559

  จากการจัดใหมีการมอบรางวัลบริการ

ภาครัฐแหงชาติ ในชวงเวลา 14 ปที่ผานมา พบวา 

สวนราชการที่มีความโดดเดนในการพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการประชนชนเปนที่ประจักษมีหลายหนวยงาน 

เชน กรมปศสัุตว กรมการขนสงทางบก กรมทีด่นิ กรมพฒันา

ธรุกจิการคา กรมสรรพากร กรมการกงสลุ กรมศุลกากร 

กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค เปนตน ทั้งนี้ มีผลงานที่

ไดรับรางวัลรวม 415 ผลงาน จําแนกเปนป พ.ศ. 2555 

จํานวน 65 ผลงาน ป พ.ศ. 2556 จํานวน 75 ผลงาน

ป พ.ศ. 2557 จํานวน 76 ผลงาน ป พ.ศ. 2558 จํานวน 

80 ผลงาน และป พ.ศ. 2559 มีผลงานที่ไดรับรางวัล 

จํานวน 119 ผลงาน
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ตารางที่ 1 - 6  จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2559 แยกตามประเภทรางวัล

สวนราชการ

บูรณาการ

การบริการ

ที่เปนเลิศ

นวัตกรรม

การบริการ

ที่เปนเลิศ

การพัฒนา

การบริการ

ที่เปนเลิศ
พัฒนาคุณภาพการ

บริการอยางตอเนื่อง

ดีเดน ดี ดีเดน ดี ดีเดน ดี

1. กรม 2 6 7 6 16 36 8

2. จังหวัด - - - - - - 1

3. สถาบันอุดมศึกษา 1 - 1 5 2 10 -

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 - - 1 3 2 -

5. องคการมหาชน - 1 - - 1 3 -

6. รัฐวิสาหกิจ - - - 1 1 3 1

รวม
11 21 77 10

119 ผลงาน

ภาพที่ 1 - 6  สัดสวนของผลงานที่ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเภทรางวัล

การพัฒนาการบริการ
77 ผลงาน (56%) 

นวัตกรรมการบริการ 
21 ผลงาน (18%)

บูรณาการการบริการ
11 ผลงาน (9%) 

บูรณาการการบริการ         นวัตกรรมการบริการ        การพัฒนาการบริการ        พัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง

พัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง 
10 ผลงาน (8%)
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 นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริม

สนบัสนนุสวนราชการทีไ่ดรบัรางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ

ระดับดีเดน ตอยอดผลงานโดยการเสนอผลงานเพื่ขอรับ

รางวัล United Nations Public Service Awards ของ

องคการสหประชาชาติ เพื่อเปนการเผยแพรผลงานของ

หนวยงานภาครัฐไทยในเวทีโลก เปนประจําทุกป ตั้งแตป 

พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2559 องคการ

สหประชาชาติไมเปดรับสมัครรางวัลดังกลาว เนื่องจาก

มีการทบทวนเงื่อนไขและเกณฑการรับสมัครรางวัล

เพื่อให สอดคล องกับเป าหมายการพัฒนาท่ี ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) จึงไมมี

การสงผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations 

Public Service Awards ประจําป พ.ศ. 2559

 สําหรับผลงานของหนวยงานภาครัฐไทย

ทีไ่ดรบัรางวัล United Nations Public Service Awards 

ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2558 มีดังนี้
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ตารางที่ 1 - 7 ผลงานของหนวยงานภาครัฐไทยที่ไดรับรางวัล United Nations Public Service Awards 

 ป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2558

ป พ.ศ. หนวยงาน ระดับรางวัล ผลงาน สาขา

2551 โรงพยาบาลยโสธร รองชนะเลิศ การใหบริการรักษาผูปวย Improving the Delivery of 
Public Services

2552 โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม 

ชนะเลิศ การพัฒนาบริการทางการแพทยผาน
เครือขายความรวมมือ

Improving the Delivery of 
Public Services

2554 สํานักงานสรรพากร ภาค 7 
กรมสรรพากร 

ชนะเลิศ สํานักงานบริการขวัญใจประชาชน Advancing Knowledge 
Management in Government

กรมชลประทาน รองชนะเลิศ การบริหารจัดการชลประทานแบบ
มีสวนรวม โดยคณะกรรมการ
ภาคประชาชนและองคกรผูใชนํ้าของ
โครงการสงนํา้และบาํรงุรกัษากระเสยีว 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

Fostering Participation in Policy 
Making Decisions through 
Innovative Mechanisms 

2555 กรมชลประทาน ชนะเลิศ การปองกันและบรรเทาภัยแลงแบบ
บูรณาการของโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาแมยม จังหวัดแพร

Fostering Participation in 
Policy Making Decisions through 
Innovative Mechanisms 

โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย

รองชนะเลิศ โครงการปองกันตาบอดในผูปวย
เบาหวาน

Advancing Knowledge 
Management in Government

2556 สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร กรมสุขภาพจิต 

ชนะเลิศ Child First – Work Together 
(CF-WT)

Improving the Delivery of 
Public Services

2557 สํานักปองกันและควบคุม
โรคที่ 9 กรมควบคุมโรค 

ชนะเลิศ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อ
ลดความเจ็บปวยดวยโรคมาลาเรีย
ในพื้นที่เสี่ยงสูง อําเภอทาสองยาง 
จังหวัดตาก

Fostering Participation in 
Policy Making Decisions 
through Innovative 
Mechanisms 

โรงพยาบาลขอนแกน ชนะเลิศ ศูนยชวยเหลือเด็กและผูหญิงใน
ภาวะวิกฤต (One Stop Crisis 
Center : OSCC)

Promoting Gender-Responsive 
Delivery of Public Services 

2558 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี กรมการแพทย

ชนะเลิศ Holistic School in Hospital 
Initiative (HSH)

Promoting Whole-of-
Government Approaches
in the  Information Age

โรงพยาบาลขอนแกน รองชนะเลิศ Fast-track Service for 
High-risk Pregnancies

Promoting Gender-Responsive 
Delivery of Public Services 



58 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 95858 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

 1.3.1 การสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชน

  สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหองคการมหาชน

มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดําเนินการที่สําคัญ 

ดังนี้

  1) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการบริหารองคการมหาชน

   สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบติังานตามคาํรบัรองการปฏบิติังานขององคการ

มหาชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่ใหองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

ดําเนินการไดตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 กําหนดใหองคการมหาชนทุกแหงจัดทํา

แผนยุทธศาสตรเสนอตอคณะรัฐมนตรีและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงานระหวางรัฐมนตรีกบัประธานคณะกรรมการ 

และระหวางประธานคณะกรรมการกับผูอํานวยการ และเมือ่ครบ 1 ป ภายหลงัจากการลงนามตามคาํรับรองการปฏบิตังิานแลว 

องคการมหาชนแตละแหงจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานตามที่กําหนดไว 

  2) พระราชบัญญัติองคการมหาชน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

   สาํนักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการปรบัปรงุ

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เพื่อให

การบริหารงานและการปฏิบติัภารกจิขององคการมหาชน

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ ซึง่คณะรฐัมนตรี

ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ไดมีมติรับ

หลกัการรางพระราชบญัญัตอิงคการมหาชน (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ปรับแกไข และใหเสนอ

สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป ซ่ึงตอมา

พระราชบญัญตัอิงคการมหาชน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 

ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
   พระราชบัญญัติองค การมหาชน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
พัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) มีอํานาจ
หนาที่ เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการกําหนด
นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑกลางทีเ่ก่ียวกับการจดัตัง้ 

1.3 การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง
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การรวม การยุบเลิก การบริหารและการพัฒนา และ
การประเมินผลขององคการมหาชน ฯลฯ ซึ่งจะตองมี
การกําหนดหลักเกณฑกลางตาง ๆ อาทิ หลักเกณฑ
การสรรหาประธานกรรมการองคการมหาชน กรรมการ
ในคณะกรรมการองคการมหาชน และผูอํานวยการ
องคการมหาชน (มาตรา 5/8 (3))  หลักเกณฑการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขององคการมหาชน (มาตรา 26) 
และหลักเกณฑการจ ายค าตอบแทนพิเศษตามผล
การปฏบิตังิานของเจาหนาทีอ่งคการมหาชน (มาตรา 5/8 (2)) 
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. อยูระหวางดําเนินการกําหนด
หลักเกณฑตาง ๆ ดังกลาว
   นอกจากนี ้ในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญตัิ
องคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ยังกําหนดให
องคการมหาชนทุกแหงดาํเนนิการเสนอรางพระราชกฤษฎีกา
เพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตอิงคการมหาชน พ.ศ. 2542 
ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราช-บัญญตันิี ้ ไปยงัคณะรัฐมนตรี
ภายใน 180 วันนับแตวันท่ีพระราช-บัญญัตินี้ใชบังคับ 
หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว ก็ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการแทน และเสนอ
เรือ่งตอคณะรฐัมนตรตีอไป สาํหรับการดําเนินการตามมาตรา
ดังกลาวนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดประชุมชี้แจงพระราช

บัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และได
ดํ า เนินการร  วมกับองค การมหาชนในการแก  ไข
พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องคการมหาชน จํานวน 39 แหงแลว

  3) การจัดทําสื่อและชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคการมหาชน

   • จัดทําหนังสือ “พระราชบัญญัติ

องคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” 

เพื่อเผยแพรใหกับองคการมหาชนและบุคคลที่สนใจ 

   • ปรับปรุงข อมูลในเว็บไซตองคการ

มหาชน (po.opdc.go.th) ใหมีความถูกตองและทันสมัย

อยูเสมอ โดยในเวบ็ไซตประกอบดวยขอมลูทีเ่ปนประโยชน 

ไดแก หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองคการมหาชน 

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน 

มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ขอมูลสําคัญ และการตอบ

ขอหารอื เพ่ือเผยแพรความรูเกีย่วกบัองคการมหาชนและ

หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม ใหกับผูที่สนใจ และ

ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานพัฒนาองคการมหาชน

และหนวยงานรูปแบบอื่นของรัฐท่ีผานมาใหสาธารณชน

ไดรับทราบ  
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 1.3.2 การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการสงเสริม

สวนราชการใหมกีารพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั

มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2548 เพื่อใหสวนราชการ

ทั้งในระดับกรมและจังหวัดมีระบบบริหารจัดการภายใน

ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน โดยในป 

พ.ศ. 2559 สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดดาํเนนิการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐใหแกสวนราชการท่ีมคีวามพรอม

และสมัครใจที่จะมุงมั่นพัฒนาองคการสูมาตรฐานสากล

ใน 2 ระดบั คือ การตรวจรบัรองคุณภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) และ

การตรวจประเมนิรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

(PMQA Award) ดังนี้

ระดับพื้นฐาน

(Fundamental Level) คะแนน :
- รางวัลรายหมวด 300 คะแนน ขึ้นไป
- รางวัลดีเดน 400 คะแนน ขึ้นไป
แนวคิด : ADLIคะแนน :

- Certified FL v.1 ไมนอยกวา
 250 คะแนน
- Certified FL v.2 ไมนอยกวา
 275 คะแนน
แนวคิด : ADLI/R

ระดับรางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Award)

ภาพที่ 1 - 7  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 1) การตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน 

ก.พ.ร. ไดตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดบัพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 1 จํานวน 4 หนวยงาน (3 กรม 

1 จังหวัด) ซ่ึงผานการรับรองฯ ทั้ง 4 หนวยงาน และ

ฉบับที่ 2 จํานวน 29 หนวยงาน (20 กรม 9 จังหวัด) 

ผานการรบัรองฯ จํานวน 21 หนวยงาน (17 กรม 4 จังหวดั) 

(ตารางที่ 1 - 8)

ตารางท่ี 1 - 8 ผลการตรวจรบัรองคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดับพืน้ฐาน ฉบับที ่1 และฉบบัท่ี 2 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภท Certifi ed FL ฉบับที่ 2 Certifi ed FL ฉบับที่ 1

กรม 17 3

จังหวัด 4 1

รวม 21 4
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  ในการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร

จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (Certified FL) นัน้ สวนราชการ

ระดับกรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหมวด 1 การนาํองคการ 

กลาวคอื สวนราชการตาง ๆ ไดใหความสาํคญักับการกํากับ

ดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการดําเนนิการ

อยางเปนระบบ สําหรับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร กลาวคือ จังหวัดตาง ๆ 

มกีารถายทอดในการกาํหนดทศิทางการพฒันา โดยกําหนด

วิสัยทัศนและคานิยมของจังหวัด รวมถึงการจัดทําแผน

ปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ

มีการถายทอดแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยมีการติดตาม

ความสําเร็จความกาวหนาของแผนปฏิบัติการ

  ทัง้น้ี สวนราชการระดับกรมมผีลคะแนน

เฉล่ียนอยที่สุดในหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

ซึง่จําเปนทีก่รมจะตองเรงใหความสาํคญัในเรือ่งการบรหิาร

และพฒันาทรพัยากรบคุคลเพิม่มากขึน้ สาํหรบัจงัหวดันัน้ 

หมวดที่ไดผลคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คอื หมวด 4 การวดั 

การวิเคราะห และการจัดการความรู ซึ่งจังหวัดมุงเนน

การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการ

วเิคราะหการจดัทาํแผนยุทธศาสตร และการตัดสนิใจตางๆ 

  สําหรับพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ

รับรองคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดับพื้นฐานนั้น 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธนัวาคม 2559 

ณ หองประชมุวายภุกัษ 5 - 6 ชัน้ 5 อาคารศนูยประชมุ

วายุภักษ โดยมี นายธงทอง จันทรางศุ กรรมการ ก.พ.ร. 

และประธาน อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการสงเสริมการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี เปนประธานในพิธี

 2) รางวลัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

  สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดเปดรบัสมัครรางวัล

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ต้ังแต ป พ.ศ. 2555 

โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รางวัลคุณภาพ

การบรหิารจดัการภาครัฐ รายหมวด ซ่ึงมทีัง้ส้ิน 6 ประเภท

รางวัล และรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ ระดบั

ดีเดน

  ในป พ.ศ. 2559 มสีวนราชการสมัคร

ขอรับรางวลัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ ระดบัดีเดน 

และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

รวม 67 หนวยงาน (31 กรม 36 จังหวัด) รวม 99 หมวด 

โดยมีสวนราชการที่ผานเกณฑการประเมินและไดรับ

รางวัลจํานวน 18 หนวยงาน (ตารางที่ 1 - 9)
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ตารางที่ 1 - 9  หนวยงานที่ไดรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ป พ.ศ. 2559

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป พ.ศ. 2559

หนวยงาน

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม - สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- กรมอนามัย

- กรมธนารักษ

- กรมสรรพสามิต

- กรมสงเสริมสหกรณ

- จังหวัดตรัง

หมวด 2 ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและการสื่อสาร

เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

- กรมสรรพากร

- จังหวัดสกลนคร

- จังหวัดอํานาจเจริญ 

หมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย - กรมควบคุมโรค

- กรมทางหลวงชนบท

- กรมสุขภาพจิต

- จังหวัดพังงา

หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการ

และการจัดการความรู

- กรมชลประทาน

- กรมพัฒนาที่ดิน

หมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล -

หมวด 6 ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม - กรมการคาภายใน

- กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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 จากการตรวจประเมินสวนราชการทีผ่านเกณฑการประเมนิและไดรบัรางวลัคณุภาพการบริหารจดัการ

ภาครฐั พบวา สวนราชการมปีจจัยแหงความสาํเรจ็ในการพฒันาองคการจนสามารถกาวสูความเปนเลศิ ดงันี้ 

หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม 
 - ความชัดเจนของวิสัยทัศน และความตอเนื่องของการขับเคลื่อนสูวิสัยทัศน
 - ภาวะผูนํามิไดจํากัดเฉพาะความโดดเดนของตัวผูนําแตสะทอนจากผูทํางานทุกระดับ
 - ผลงานแสดงถึงการตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม
 - ผูปฏิบัติงานรวมมือมุงมั่น ดวยความเขาใจเปาหมายรวมกัน 
 - ลักษณะการทํางานประสานเกื้อกูลตอกัน ผูนําสนับสนุน
หมวด 2 ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและการสื่อสารเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
 - ความชัดเจนครบถวนของแผนที่มีขอมูลสนับสนุน
 - การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 - ความเขาใจแผนรวมกัน
 - การติดตามทบทวนและปรับปรุง
 - การสนับสนุนและการบรรลุผลตามแผน
หมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 - ความชัดเจนเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 - ขอมูลครบถวนเกี่ยวกับผูรับบริการ
 - การจัดลําดับความสําคัญ
 - แนวทางปฏิบัติตอผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
 - ผลอันเปนที่ประจักษ
หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการและการจัดการความรู
 - ความชัดเจน ครอบคลุม และทันการของฐานขอมูล
 - การติดตามและประเมินผล
 - ประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู
 - การใชความรูใหเกิดประโยชน
 - ประสิทธิผลอันเกิดจากการใชความรู
หมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 
 - การดําเนินการที่นําไปสูคุณภาพของทรัพยากรมนุษย
 - ความสุข ความพอใจ ความรวมมือ ความมุงมั่น และผลงานที่เกิดขึ้น
 - สภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการทํางานอยางมีความสุข
หมวด 6 ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
 - รูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
 - การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการทํางาน
 - ผลที่แสดงความแตกตางจากกระบวนการเดิม
 - ความโดดเดน แตกตาง และเหมาะสมกับบริบท



64 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 96464 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

   จากการดําเนินการสงเสริมสวนราชการ

ใหมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมา

อยางตอเน่ือง พบวา ถึงแมจะมสีวนราชการระดบักรมและ

จังหวัดที่พัฒนาองคการจนกระทั่งไดรับรางวัลฯ และผาน

การตรวจรับรองฯ ระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 2 ซึ่งกลาวไดวา

เปนการยกระดบัการพัฒนาองคการไปอีกข้ันหน่ึง แตยงัมี

สวนราชการเปนจํานวนนอยเมื่อเทียบกับสวนราชการ

ทั้งหมด

   ดงันัน้ เพือ่พฒันาสวนราชการและจงัหวัด

ใหมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะหนวยงานท่ียังไมผานการรบัรองคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 1 และ

หนวยงานทีส่มคัรขอรบัการตรวจรบัรองคณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัระดบัพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 แลว แตผลการดําเนนิการ

ยังไมผ านเกณฑการรับรองฯสวนราชการควรไดรับ

การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

อยางตอเน่ือง เพือ่พฒันาระบบการบรหิารจดัการของหนวยงาน

ใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสุขแกประชาชนตอไป

 1.3.3 การพัฒนาขีดสมรรถนะผู นําการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง

  1) การพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลง

รุนใหม

   สาํนกังาน ก.พ.ร. ดําเนนิโครงการพฒันา

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (Public Service 

Executive Development Program : PSED) หรือ นปร. 

มีวตัถุประสงคเพือ่พฒันาผูเขารวมโครงการใหเปนขาราชการ

ทีเ่กงและด ี และเปนนกับรหิารการเปล่ียนแปลงรุนใหมท่ีมี

สมรรถนะครบครัน ทั้งในดานการเปนนักคิดที่มีวิสัยทัศน 

(Visionary Thinker) นกัพฒันาและวางแผน (Developer 

& Planner) และนกัปฏบัิต ิ(Operator) อยางสมดลุ รวมทัง้

มีความพรอมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

เชิงยุทธศาสตรในการบริหารภาครัฐ โดยหลักสูตรของ

โครงการฯ มีการจัดการเรยีนรูเชงิบรูณาการ (Integration 

Learning) เพือ่ใหผูเขารวมโครงการมกีารเชือ่มโยงองคความรู

ใหมคีวามสอดคลองกบัสภาวการณในปจจุบนั มรีะยะเวลา

ในการพฒันาผูเขารวมโครงการ จาํนวน 22 เดือน แบงเปน 

การเรียนรูภาควิชาการ 9 เดือน สลับกับการเรียนรูจาก

การปฏิบัติราชการกับผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง/

อธบิดี เอกอคัรราชทตู / กงสุลใหญ และผูบรหิารภาคเอกชน 

และหนวยงานกลางดานนโยบาย 13 เดือน ซึ่งสงผลทําให 

นปร. ไดเรียนรูงานทั้งในภาพกวางและเชิงลึกของภาครัฐ 

ทัง้ในระดับภมูภิาค สวนกลาง และตางประเทศ และหนวยงาน

ภาคเอกชน 

ภาพที่ 1 - 8  กิจกรรมการเรียนรูในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม

วิถีชีวิต

ชุมชน

วิช
าก

าร

วิช
าก

าร

วิช
าก

าร

วิช
าก

าร

วิช
าก

าร

วิช
าก

าร

ภูมิภาค

ฝกสอนงานโดย

ผูวาราชการ

จังหวัด

หนวยงาน

กลาง

ดานนโยบาย

สวนกลาง

ฝกสอนงานโดย

ปลัดกระทรวง

อธิบดี

ตางประเทศ

ฝกสอนงานโดย

เอกอัครราชทูต

กงสุลใหญ

ภาคเอกชน

ฝกสอนงานโดย

ผูบริหาร

ระดับสูง

ทดสอบ

ประมวลความรู

และประเมินผล

รวบยอด

โอนยายไป

กระทรวง

กรมตาง ๆ
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   ปจจุบัน นปร. รุนที่ 1 - 8 ไดสําเร็จจาก

โครงการฯ และกําลังปฏิบัติราชการอยูในสวนราชการที่มี

ความสาํคญัเชงิยทุธศาสตร จํานวน 281 คน  สาํหรบั นปร. 

รุนที่ 9 และ รุนที่ 10 อยูระหวางการพัฒนาตามหลักสูตร

ในโครงการฯ จํานวน 67 คน

  2) การพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายการ

พัฒนาระบบราชการ

   สาํนกังาน ก.พ.ร. ดาํเนนิโครงการเสรมิสราง

พฒันาขดีสมรรถนะเครอืขายการพฒันาระบบราชการและ

สงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูของสวนราชการ 

โดยมกีารจดัประชมุสมัมนาใหความรู แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

ประสบการณ รับฟงขอเสนอแนะ สรางความสัมพันธ 

และพัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการกลุมพัฒนา

ระบบบรหิาร และผูทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาระบบราชการ 

เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการท่ีมุงเนน

การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการ 

เพื่อการทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสราง และระบบงาน

ใหสอดคลองกับแผนยทุธศาสตรการพฒันาระบบราชการ

ไทยและนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาตามโครงการ

เสริมสรางพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายพัฒนาระบบ

ราชการและสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สวนราชการ จํานวน 3 คร้ัง ดังนี้

   • ครั้งที่ 1 : การประชุมสัมมนา เรื่อง 

“การแลกเปลี่ยนเรียนรูทบทวนบทบาทภารกิจ : การถาย

โอนงาน” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน 95 คน จาก 13 สวนราชการ เพื่อสราง

ความรูความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําและ

ปรับปรุงคุณภาพของแผนการถายโอนภารกิจของสวน

ราชการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กําหนดแนวทาง

เกีย่วกบัการดําเนนิงาน จัดทาํแผนและดําเนินการตามแผน 

ถายโอนภารกิจของสวนราชการใหเปนไปตามแผน

การดําเนินงานที่เคยกําหนดไว 

   • ครั้งที่ 2 : การประชุมชี้แจง เรื่อง 

“มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 

350 คน จาก 142 หนวยงาน เพื่อใหหนวยงานตัวอยาง

สามารถขับเคล่ือนใหคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ ดําเนินการไปตามนโยบายสําคัญ

เรงดวนของรัฐบาล และการพัฒนาประเทศตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

(ขอมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559)
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   • ครั้งที่ 3 : การประชุมสัมมนา เรื่อง 
“การรับฟงความคิดเห็นในการประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ”
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 
375 คน จาก 158 สวนราชการ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
รวมกัน พรอมรับฟงความคิดเห็นในประเด็นปญหาและ
ขอเสนอแนะ เพื่อการนําไปสูการเตรียมความพรอมใน
การประเมินประสิทธิภาพของสวนราชการตามคําสั่งของ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 5/2559 เรื่อง 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  3) การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรอง
มาตรฐานวชิาชีพท่ีปรกึษาทางการบรหิารในภาคราชการ
   สาํนกังาน ก.พ.ร. ดาํเนนิโครงการพัฒนา
ขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทาง 
การบริหารในภาคราชการ โดยดําเนินการจัดฝกอบรม
หลักสูตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา
ดานการบริหารสําหรับหนวยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 
ใหกับเจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารของสวนราชการ
ทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม ซึ่งเปนกลไกสําคัญของ
การเปนเครือขายขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ
ของประเทศรวมกบัสาํนกังาน ก.พ.ร. โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไดจดัการฝกอบรมตามหลกัสตูรการเสริมสราง
และพฒันาศกัยภาพทีป่รกึษาดานการบรหิารสาํหรบัหนวยงาน
ภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุนท่ี 9 มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 
43 คน และมีเนื้อหาวิชารวม 150 ชั่วโมง ในขอบเขตของ
การพัฒนาตามหลักสตูร ทีมุ่งเนนการคนหา วิเคราะหขอมูล 
และระบุประเดน็ปญหา เพือ่การใหคาํปรกึษาการพัฒนาระบบ
ราชการอยางมืออาชีพ การพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการดวยระบบการมสีวนรวมของภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน และการบริหารจัดการเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ โดยกําหนด
หัวข อและวิชาที่สําคัญในการฝ กอบรมข าราชการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้

   ชดุวชิาท่ี 1 ความทาทายตอการพฒันา
สวนราชการในยุคโลกาภิวัฒนและประชาคมอาเซียน 
(Globalization, ASEAN Community : Trends and 
Challenges) มีหัวขอและรายละเอียดวิชาที่สําคัญ เชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการเพ่ือขับเคลื่อน
ยทุธศาสตรประเทศไทย นโยบายทิศทางการพัฒนาดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุมมองของภาคเอกชนและ
ประชาสังคมกับการพัฒนาระบบราชการ 

   ชุดวิชาที่ 2 ทักษะการเปนท่ีปรึกษา
ดานการบรหิาร (Competent Management Consultancy) 
มีหัวขอและรายละเอียดวิชาท่ีสําคัญ เชน ทักษะการเปน
ทีป่รึกษาดานการบรหิารจากประสบการณ Deloitte ทกัษะ
การเปนทีป่รกึษาดานการบรหิารจากประสบการณ Frontis 
สรุปบทบาทการเปนที่ปรึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วางแผนการปรับปรุงดานการบริหาร 

   ชุดวิชาที่ 3 การปรับปรุงระบบบริการ
ภาครัฐ (Public Service Improvement) มีหัวขอและ
รายละเอียดวิชาที่สําคัญ เชน การบูรณาการงานบริการ
ภาครฐัใหมปีระสทิธภิาพ การศกึษาดงูานศนูยบรกิารเบด็เสร็จ
ดานการลงทนุ  การศกึษาดงูานองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการภาครัฐ 

   ชุดวิชาที่ 4 เคร่ืองมือทางการบริหาร
และการประยกุตใชในการพฒันาระบบราชการ (Tools for 
Management Consultancy) มีหัวขอและรายละเอยีด
วิชาท่ีสําคัญ เชน การบริหารภาครัฐโดยใชเครือขาย
ความรวมมอื ความสมัพนัธระหวางราชการบรหิารสวนกลาง 
สวนภูมภิาค และสวนทองถิน่ การพฒันาวฒันธรรมองคการ
เพื่อสรางความสุขในการทํางาน 

   ชุดวิชาที่ 5 การจัดทําแผนการพัฒนา 
การบริการ (Service Improvement Planning) มีหัวขอ
และรายละเอยีดวิชาทีส่าํคญั เชน การประชุมเชงิปฏิบตักิาร
เพือ่วางแผนการปรบัปรงุการบรกิารและการกาํหนดกลยุทธ
การพัฒนาการบริการ
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 1.4.1 การกําหนดบทบาท ภารกิจ และขอบเขต

อํานาจหนาที่ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถิ่น

  การบริหารราชการแผนดินในปจจุบันมุงหวัง

ใหรฐัตองดาํเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั และ

ตองมีการกระจายอาํนาจและจดัภารกิจ อาํนาจหนาทีแ่ละ

ขอบเขตความรบัผิดชอบทีช่ดัเจนระหวางราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ประกอบกับแนวทางและ

ขอเสนอในการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ในการทบทวนการจัดตั้งสวนราชการในภูมิภาคใหมี

ความเหมาะสมกับการดําเนินภารกิจในพื้นที่ ดังนั้น ในป 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังาน ก.พ.ร. จึงไดดําเนินการ

ปรับปรุงแนวทางการจัดส วนราชการในภูมิภาคที่

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อป พ.ศ. 2550 ซึ่ง

สวนราชการตาง ๆ ไดนาํแนวทางดงักลาวไปใชประกอบการ

จัดตั้งสวนราชการในภูมิภาคจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม 

เพื่อใหแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาคมีความ

สอดคลองกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปและกลไกใน

การพัฒนาประเทศ รวมทัง้เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพความเปน

เอกภาพในการบรหิารจัดการในพ้ืนที ่ และลดความซ้ําซอน

ในเชิงภารกิจของรัฐ ตลอดจนการกาํหนดและจาํแนกลกัษณะ

ภารกิจที่ชัดเจนในการขอจัดตั้งระหวางหนวยงานของ

ราชการสวนกลางในภมูภิาคและสวนราชการสวนภมูภิาค

ของกระทรวง ทบวง กรม สาํนักงาน ก.พ.ร. จึงไดดาํเนนิการ

ศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแนวทางดังกลาว โดยการ

ดาํเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยูในขัน้ตอนของ

การรับฟงความคิดเห็นและการพิจารณาเบ้ืองตนของ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการและหนวยงานที่

เกี่ยวของ และจะไดนําเสนอตอ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี

พิจารณาในป พ.ศ. 2560 ตอไป

 1.4.2 การสรางความเขมแข็งในการบริหารเชิง

พื้นที่

  การสรางความเขมแข็งในการบริหารเชิง

พื้นที่ผานกลไกของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร

งานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ไดมีการพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

  1) เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผน

พัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวนใหม 

(รอบป พ.ศ. 2560) โดยมีระดับคะแนนคณุภาพแผนพัฒนา

จังหวัดอยูระหวาง 72.5 ถึง 93 คะแนน (เฉลี่ยอยูที่ 

85.8 คะแนน) สาํหรบัคะแนนคุณภาพแผนพฒันากลุมจังหวดั 

มีระดับคะแนนอยูระหวาง 80 ถึง 92.5 คะแนน (เฉลี่ย

อยูที่ 86.8 คะแนน) 

  2) เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของจงัหวดั และแผนปฏบัิตริาชการประจาํปของกลุมจังหวดั 

และคาํของบประมาณของจงัหวดัและกลุมจงัหวัด ประจาํป 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย โครงการและงบประมาณ

ที่เห็นสมควรไดรับการสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน

จํานวน 2,529 โครงการ รวม 28,628,299,096 บาท  

โครงการและงบประมาณท่ีเห็นสมควรได  รับการ

สนับสนุนเกินกรอบวงเงินจํานวน 3,286 โครงการ 

รวม 36,315,532,705 บาท

1.4 การบริหารราชการแบบบูรณาการ
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 1.4.3 การทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงาน

ของรฐั และการถายโอนภารกิจงาน

  การดําเนนิการถายโอนภารกจิของสวนราชการ

เปนเร่ืองสําคัญตามที่รัฐบาลไดมีมติเห็นชอบมาตรการ

ทบทวนบทบาทภารกิจของสวนราชการตาม มาตรา 33 

แหงพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยใหมีการถายโอน

ภารกิจด  านตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

สวนราชการตาง ๆ ใหภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่นรับไป

ดาํเนินการแทน และกาํหนดการถายโอนงานเปน 3 ระยะ 

รวม 141 งาน ดังนี้

  ระยะที่ 1 ถ  าย โอนงานตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน 37 งาน ใน 18 สวนราชการ 

  ระยะที่ 2 ถ  าย โอนงานตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน 56 งาน ใน 18 สวนราชการ 

  ระยะที่ 3 ถายโอนงานตามแผนยทุธศาสตร

การพัฒนาหนวยงาน (ซ่ึงผานการพจิารณาจาก ก.พ.ร. แลว) 

48 งาน ใน 26 สวนราชการ

  เพื่อใหการดําเนินการถายโอนภารกิจของ

สวนราชการมปีระสทิธภิาพ และเกดิผลในทางปฏบิติัอยาง

เปนรูปธรรม ก.พ.ร. ไดมกีารแตงตัง้คณะอนกุรรมการพฒันา

ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) 2 คณะ คือ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ 

1  การสรางความสามารถ
 ในการแขงขัน

2  การสรางความเติบโตบน
 คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
 กับสิ่งแวดลอม

3  การสรางโอกาสความเสมอภาค
 และความเทาเทียมกันทางสังคม

4  ความมั่นคง

5  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

(y1)

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน

(y2)

ไมสนับสนุนรวม

6  การปรับสมดุลและพัฒนา
 การบริหารจัดการภาครัฐ

65.09 %21.52 %

5.30 %

4.03 %
3.75 %

0.32 %

5,885
โครงการ

65,535,148,741
บาท

70
โครงการ

59,316,940
บาท

3,295
โครงการ

36,315,532,705
บาท

2,529
โครงการ

28,628,299,096
บาท

ความสอดคลองของโครงการจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับยุทธศาสตรชาติ
ภายใตวงเงินที่พิจารณาสนับสนุน (28,628,299,096 บาท)

ภาพรวมคาของบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพที่ 1 - 9  ภาพรวมคําของบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจภารกิจของสวนราชการ

ดานเศรษฐกจิ (หมอมราชวงศปรีดยิาธร เทวกลุ เปนประธาน) 

และ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกจิ เกีย่วกบัการถายโอนภารกจิภารกจิ

ของสวนราชการดานสงัคม (นายวษิณุ เครอืงาม เปนประธาน) 

เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาภารกิจของสวนราชการ

ที่สมควรถายโอน ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทาง

การแกไขปญหา และติดตามประเมินผลการถายโอน

ภารกิจของสวนราชการ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการขับเคลื่อนและผลักดัน 

ตลอดจนประสาน ติดตาม และเรงรัดการถายโอนภารกิจ

ของสวนราชการ ซ่ึงสามารถสรปุผลการดาํเนนิการถายโอน

ภารกิจของสวนราชการ ทั้ง 3 ระยะ จํานวน 141 ได ดังนี้

  1. งานที่ดําเนินการถายโอนงานแลวเสร็จ 

82 งาน คิดเปนรอยละ 58.16

  2. งานที่สวนราชการอยูระหวางดําเนินการ

ถายโอนงาน จํานวน 26 งาน คิดเปนรอยละ 18.44

  3. งานท่ีไมเห็นควรถายโอนงาน จํานวน 

33 งาน คิดเปนรอยละ 23.40

ภาพที่ 1 - 10  ผลการดําเนินงานการถายโอนภารกิจของสวนราชการ

งานทั้ง 3 ระยะ รวมทั้งสิ้น 141 งาน :

 - งานของกลุมกระทรวงดานสังคม 85 งาน

 - งานของกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ 56 งาน

1. งานที่ดําเนินการเสร็จ 82 งาน (58.16%)

 - งานของกลุมกระทรวงดานสังคม 48 งาน

 - งานของกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ 34 งาน

2. งานที่อยูระหวางดําเนินการ 26 งาน (18.44%)

 - งานของกลุมกระทรวงดานสังคม 22 งาน

 - งานของกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ 4 งาน

3. งานที่ ก.พ.ร. มีมติไมเห็นควรถายโอน 33 งาน (23.40%)

 - งานของกลุมกระทรวงดานสังคม 15 งาน

 - งานของกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ 18 งาน

1. งานที่ดําเนินการเสร็จ 
82 งาน (58.16%)

3. งานที่ไมเห็นควรถายโอน 
33 งาน (23.40%)

2. งานที่อยูระหวางดําเนินการ 
26 งาน (18.44%)

  ทัง้นี ้ คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัท่ี 5 

เมษายน 2559 ไดพจิารณาเรือ่งการดาํเนนิการตามมาตรการ

ทบทวนบทบาทภารกิจของสวนราชการ : การถายโอน

ภารกจิภาครฐั และมมีตริบัทราบผลการดาํเนนิการถายโอน

ภารกจิของสวนราชการ และเห็นชอบในหลักการแนวทาง

การติดตามผลการดําเนินการถายโอนงาน พรอมทั้ง

ขอเสนอแนะและมาตรการการขับเคลือ่นการถายโอนงาน 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดมี

หนงัสือที ่นร1200/ว10 ลงวันที ่26 เมษายน 2559 แจงเวยีน

ไปยงัสวนราชการตาง ๆ เพือ่ใหดาํเนนิการตามขอเสนอแนะ

และมาตรการการขบัเคลือ่นการถายโอนงาน และแนวทาง

การติดตามผลการดาํเนนิการถายโอนงาน ซึง่มรีายละเอยีด 

ดังนี้
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  1) ขอเสนอแนะ/มาตรการการขับเคลื่อน
การถายโอนงาน 
   1.1) สวนราชการทบทวนบทบาทภารกจิ
และเสนองานทีต่องถายโอนเพ่ิมเตมิจากมต ิก.พ.ร. โดยเฉพาะ
งานในลักษณะเปนผูปฏิบัติการ (Operator) ทั้งงานใน
ภารกจิหลกัและงานในภารกจิรอง (ผูรบัผดิชอบ : สวนราชการ 
และสํานักงาน ก.พ.ร.)
   1.2) เมือ่สวนราชการ (ทีม่งีานทีส่ามารถ
ถายโอนได) ขอปรบัปรงุโครงสราง ตองพจิารณาและเสนอ
การถายโอนงานควบคูไปดวย วามงีานใดทีส่ามารถยบุเลิก 
ถายโอน หรือจางเหมาใหภาคสวนอื่นดําเนินการแทน ทั้งนี้ 
เพื่อใหภาครัฐสามารถดําเนินการตามภารกิจหลักได
อยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลยิง่ข้ึน (ผูรบัผดิชอบ : 
สวนราชการ และสํานักงาน ก.พ.ร.)
   1.3) ใหสวนราชการทบทวนและปรับปรุง
แกไขกฎหมายท่ีไมเอื้อตอถายโอนหรือจางเหมาให
ภาคสวนอ่ืนดําเนินการแทนภาครัฐ (ผูรับผิดชอบ : 
สวนราชการ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
   1.4) ใหภาครฐัจดัสรรงบประมาณอดุหนนุ
ในระยะแรกสาํหรบัผูรบับรกิารทีมี่รายไดนอยหรอืเกษตรกร 
ซึ่งในอดีตไดรับบริการโดยไมเสียคาใชจาย (ผูรับผิดชอบ : 
สวนราชการ และสํานักงบประมาณ)
   1.5) ไ ม  สนั บสนุ นอั ต ร ากํ า ลั ง และ
งบประมาณเพิ่มเติมแกสวนราชการที่ไดถายโอนงานให
ภาคสวนอื่นรับไปดําเนินการแทนแลว (ผูรับผิดชอบ : 
สวนราชการ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงบประมาณ)
   1.6) ให  เ กลี่ ย / ตั ด โ อนอั ต ร า กํ าลั ง
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานอื่นแทนงาน
ที่ถูกยุบเลิก หรือถายโอนไป (ผูรับผิดชอบ : สวนราชการ 
และสํานักงาน ก.พ.)
   1.7) เมือ่สวนราชการดาํเนนิการถายโอน
งานแลว สวนราชการตองปรบัปรงุประสิทธิภาพการทาํงาน 
รวมทัง้สมรรถนะของบุคลากรภายในหนวยงานใหเหมาะสม
กบัภารกิจทีมี่การปรบัเปลีย่นไป (ผูรับผดิชอบ : สวนราชการ 
สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ.)

  2) แนวทางการติดตามผลการดําเนินการ

ถายโอนงาน 

   2.1) จัดทําหนังสือแจงมติการถายโอน

งานที่ยังคงอยูระหวางการดําเนินงานตามมติ อ.ก.พ.ร. 

เฉพาะกิจฯ เพื่อใหสวนราชการรับทราบและจัดทําแผน 

การถายโอนงาน (Roadmap) ในความรับผิดชอบ โดยให

สาํนกังาน ก.พ.ร. หรอืผูที ่อ.ก.พ.ร. เฉพาะกจิฯ มอบหมาย

ใหคําปรึกษาหรือรวมจัดทําแผนการถายโอนงานดังกลาว 

เพ่ือใหแผนการถายโอนงานมปีระสิทธภิาพ มข้ัีนตอนและ

ระยะเวลาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมโดยเร็ว

   2.2) ชี้แจงทําความเขาใจกับผู บริหาร

และเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของของสวนราชการที่มีงานที่

อยูระหวางดําเนินการถายโอน ใหเห็นความสําคัญของ

การถายโอนงาน และชวยขบัเคลือ่นผลกัดันการถายโอนงาน

ตามแผนฯ ของสวนราชการใหสําเร็จโดยเร็ว

   2.3) ใหสวนราชการแตงตัง้คณะทํางาน/

มอบหมายผูรับผิดชอบการถายโอนงาน เพ่ือทําหนาท่ีใน

การติดตามการถายโอนงานตามแผนการถายโอนฯ 

ทีก่าํหนด และแกไขปญหาอปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และควรใหมี

ผูแทนของสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนคณะทํางานดวย 

   2.4) สวนราชการอาจจัดประชุมรับฟง 

ความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของกับการถายโอนงานเพื่อจะ

ไดนํามาปรับปรุงการดําเนินการถายโอนงานดังกลาวให

เหมาะสม

   2.5) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. รายงานผล

การติดตามการถายโอนงาน หรอืเสนอผลการถายโอนงานให 

อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจฯ เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 

เชน ทุก 3 เดือน เพื่อใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และ

แกไขปญหาการถายโอนงาน ซึ่งจะไดรายงานตอ ก.พ.ร. 

ตอไป
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 1.4.4 การสงเสริมการบริหารราชการแบบมี

สวนรวม

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมและขับเคลื่อน

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือการเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ 

มาอยางตอเนื่อง โดยไดสงเสริม สนับสนุน และผลักดันให

สวนราชการตาง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการมี

สวนรวมของประชาชนในลักษณะพันธมิตรหรือหุนสวน

ความรวมมือ และปรับเปลี่ยนระบบหรือวิธีการทํางานที่

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร

ราชการ เกิดการแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขาย

กับภาคสวนตาง ๆ  และมีการทํางานรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐอื่นในลักษณะเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารราชการใหสามารถตอบสนองความตองการ

ประชาชนไดอยางแทจริงและเกิดผลที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 

รวมถึงสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันแบบประสานพลัง

ความรวมมอืกบัทกุภาคสวนในรูปแบบประชารัฐ เพือ่รวมกนั

ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาล

  เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมี

สวนรวม สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดนาํแนวคดิการสรางแรงจงูใจ 

และกรอบแนวคิดการประเมินผลดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน มาประยกุตใชในการพฒันา สงเสริม และยกระดบั

การมีสวนรวมของประชาชน ดวยการจดัใหมีการมอบรางวลั 

“ความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม” 

โดยในป พ.ศ. 2559 สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดพฒันาหลักเกณฑ

และแนวทางการพิจารณารางวัลให สอดคลองและ

เหมาะสมกับทิศทางตามแนวทางนโยบายประชารัฐ และ

เปนแนวทางที่สามารถนําไปประยุกตใชในการสราง

การบริหารราชการแบบมีส วนร วมใหเกิดผลที่ เป น

รปูธรรม และเกิดความย่ังยืนตอไปในอนาคต โดยไดกําหนด

ใหมีมอบรางวัลฯ ใน 4 ประเภทรางวัล ประกอบดวย 

รางวัลที่มอบใหกับสวนราชการระดับกรม/เทียบเทา

3 ประเภทรางวัล ไดแก รางวัลพัฒนาการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบ

มีสวนรวม และรางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

อยางเปนเลิศ และรางวัลที่มอบใหกับจังหวัด 1 ประเภท

รางวัล ไดแก รางวัลกระบวนการมีสวนรวมในการบริหาร

ราชการ ทั้งนี้ มีสวนราชการระดับกรม/เทียบเทาและ

จังหวัด ที่มีการดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการบริหารราชการระดับความรวมมือ และ

ผานการประเมินไดรบัรางวลัฯ จาํนวน 19 หนวยงาน ดังนี้

  รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบ

มีสวนรวม (13 หนวยงาน)

  • ระดับดีเยี่ยม ไดแก กรมทรัพยากรนํ้า และ

กรมสงเสริมการเกษตร

  • ระดับดี ไดแก กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมควบคุมโรค กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

กรมประมง กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมพัฒนาที่ดิน  

กรมสอบสวนคดพิีเศษ สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม

  • ระดับชมเชย ไดแก กรมการคาภายใน

  รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบ

มีสวนรวม (4 หนวยงาน)

  • ระดับดีเยี่ยม ไดแก กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

  • ระดับดี ไดแก กรมสุขภาพจติ และกรมสนบัสนนุ

บริการสุขภาพ

  • ระดับชมเชย ไดแก กรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ
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  รางวัลกระบวนการมีส วนร วมในการ

บริหารราชการ (2 หนวยงาน)

  • ระดับดี ไดแก จังหวัดยะลา และจังหวัด

สระแกว

  จากการประมวลการดําเนินการเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ 

ประจําป พ.ศ. 2559 พบวา หนวยงานทีผ่านระดบัมาตรฐาน

ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับ

ความรวมมือ และไดรับการตัดสินใหไดรับรางวัล จะเปน

หนวยงานทีส่งเสรมิใหประชาชนและภาคสวนตาง ๆ เขามา

มบีทบาทในการดําเนนิการตามภารกจิของสวนราชการหรอื

จงัหวดั และมกีารบรูณาการการทาํงานกบัภาคสวนตาง ๆ 

ทีเ่ก่ียวของในลกัษณะภาคี / เครอืขาย รวมทัง้มีแนวโนมของ

ความยั่งยืนของการทํางานรวมกันแบบหุนสวนความรวมมอื 

โดยรวมรับผลประโยชนและเปนเจาของผลการพัฒนา

รวมกัน ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของหนวยงานมีขอคนพบ

ท่ีเปนปจจัยความสําเร็จที่มีผลตอการขับเคล่ือนหรือ

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดผลอยาง

เปนรูปธรรมและยั่งยืน ดังนี้ 

  1) นโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับ 

“ประชารฐั” เปนเสมอืนสญัญาณทีท่าํใหเจาหนาทีภ่าครฐั

ตระหนัก และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่เปดใหประชาชน

และภาคสวนตาง ๆ เขามามสีวนรวมในการทํางาน 

  2) ผูบริหารของหนวยงานใหความสําคัญกับ

การบรหิารราชการแบบมีสวนรวม โดยมกีารกาํหนดนโยบาย

และสือ่สารนโยบาย เพือ่เปนทศิทางในการนําไปสูการปฏบิตัิ

ของเจาหนาทีท่ี่ชดัเจน เชน กําหนดเปนวิสยัทศันขององคกร 

  3) ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

โดยเปนผูนําที่เปนทางการ (หัวหนาสวนราชการ) หรือ

ไมเปนทางการ (ผูนาํกลุมชาวบาน) เปนผูทีเ่อือ้กระบวนการ 

(Facilitator) เปนผูกระตุนใหเกดิกิจกรรม เปนผูไกลเกลี่ย

กรณีเกิดปญหา (Mediators) และเปนผูเสริมสรางพลัง 

(Empower) ทีจ่ะชวยใหการบรหิารราชการแบบมีสวนรวม

บรรลุผลอยางแทจริง

  4) ความไววางใจ ความเชื่อมั่นศรัทธา และ

การยอมรับซึ่งกันและกัน ความรูสึกถึงหนาที่ของตนเอง 

วาจะทําเพื่อสังคมสวนรวม (จิตสาธารณะ) มีความตั้งใจ 

และกระตอืรอืรนในการทีจ่ะเขามามสีวนรวมในการพฒันา

ชุมชนหรือทองถิ่น และทํางานรวมกับภาครัฐ จะชวย

เสริมสรางบรรยากาศของการทํางานแบบมีสวนรวม

  5) การเขามามีสวนรวมของภาคประชาสงัคม/

องคกรที่ไมแสวงหากําไร เชน มูลนิธิ สมาคมตาง ๆ ที่เปน

แกนกลางในการเชื่อมโยงและประสานระหวางภาครัฐกับ

ชมุชน จะไดรบัการยอมรบัจากประชาชน และสนบัสนุนจาก

ประชาชน ในการขับเคล่ือนโครงการหรือการแกไขปญหา

ในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความยัง่ยืน

  6) การส่ือสารสาธารณะท่ีใช ช องทางที่

หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ชวยเปดโอกาสใหทุก

ภาคสวนสามารถเขาถงึไดงาย และสะดวก สามารถส่ือสาร

ระหวางสมาชิกในกลุมหรือเครือขายท่ีทํางานรวมกัน

ใหทราบปญหา และสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็ว เชน 

การใหขอมลูเพือ่ปองกนั/เตอืนภัย และเฝาระวังภยัอนัตราย

ที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

  7) การทํางานแบบพหุภาคี/ภาคีเครือขาย 

ชวยใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ และเปนหุนสวนในการ

ทาํงานรวมกนั จงึนาํมาสูการสนบัสนนุทรัพยากรของตนเอง 

สงผลใหเกดิการทาํงานแบบหุนสวนความรวมมอือยางยัง่ยนื

  8) ระบบฐานขอมูลที่ถูกตองและทันสมัย

ของหนวยงานภาครัฐและของชุมชน ซึ่งจะเปนฐานขอมูล

ที่สามารถนํามาใชวิเคราะห อางอิง และประกอบการ

ตัดสินใจในการแกปญหาของพ้ืนที่/ชุมชน/สังคมไดอยาง

ถูกตอง ทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

  9) ระบบการติ ดตามประ เมิ นผลการ

ดาํเนินงานหรอืโครงการแบบมสีวนรวม ทีเ่ปดใหผูมสีวนได
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สวนเสียที่ เ ก่ียวของทุกภาคสวนเข ามามีบทบาทใน

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินโครงการที่

สงผลตอชุมชน/ทองถิ่น/สังคมหรือประเทศ จะชวยให

โครงการเกิดความโปรงใส และเกิดความเชื่อมั่นในการใช

งบประมาณแผนดนิท่ีมปีระสทิธิภาพ ของหนวยงานภาครัฐ

  10) เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือใหเกิด

การมีสวนรวมของทุกฝาย ที่เก่ียวของในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ เสนอความเห็นหรือประเด็นปญหา 

และสรุปบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงาน

  11) มีภาคประชาสังคมหรือกลุมองคกรที่

ไมแสวงหากาํไร (NGOs) เขามารวมขับเคล่ือนการพฒันา

หรือแกไขปญหาในพื้นที่

  12) การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต

ใชในการทาํงาน เชน DSI Map Application การประยุกตใช

เทคโนโลยสีารสนเทศภมิูศาสตร (GIS) ในการลาดตระเวน

ในผืนปาเขตอุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุ สัตวปา 

(SMART PATROL)
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 1.5.1 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

เปนเคร่ืองมือสําคัญประการหนึ่งในกลไกของรัฐบาล

ในการกํากับการบริหารราชการแผนดิน เพื่อยกระดับ

ความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน รวมทั้งเปนเครื่องมือของฝายบริหารเพื่อ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการ 

ชวยเสริมสรางความเขมแข็งของสวนราชการใหมีระบบ

การกํากับดูแลตนเองท่ีดี และสรางความนาเชื่อถือและ

ความมั่นใจตอสาธารณชน ผลการดําเนินการดังกลาวจะ

เปนการสงเสรมิ สนบัสนนุและผลกัดนัการบรหิารราชการ

แผนดินเพื่อให เกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ตามหลักการและแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลกัเกณฑและวิธกีารบริหารกจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546

  1) ระบบการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ

   การตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการที่ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงานสวนราชการในปจจุบัน เปนการดําเนินงาน

ภายใตระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไขเพิม่เติม

โดยมีกลไกการดําเนินงานประกอบดวย คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประกอบดวย 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

กลุมกระทรวง 4 คณะ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการกลุมจงัหวัด 4 คณะ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวง 

จํานวน 20 กระทรวง ทําหนาท่ีในการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ

   ค.ต.ป. ไดกาํหนดแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ซ่ึงเปนการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลภาคราชการ โดยมุงเนนใหมีการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ เพือ่ใหกลไกของ ค.ต.ป. 

สามารถใชเปนกลไกการดาํเนนิงานทีช่วยสงเสรมิ สนบัสนุน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายสาํคญัเรงดวนของรฐับาลของสวนราชการและ

จงัหวัด และเพือ่เปนการพัฒนาและยกระดบัการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ จากเดิมที่เคยใชระบบ

การสอบทานผลการดาํเนนิงาน ไปสูการตดิตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลมากขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ใชเปนแนวทาง

ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนนิงาน

โครงการของสวนราชการและจงัหวัด ท้ังนี ้ เพือ่เสริมสราง

ความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอผล

1.5 การสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน
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การดําเนินงานของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบ

และกํากับดูแลอยางรอบคอบ และเปนการเสริมสราง

ความเขมแขง็ของการกาํกบัดแูลและควบคมุตนเองทีด่ขีอง

สวนราชการ โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนนิงานของสวนราชการ

และจังหวัด จํานวน 2 ครั้ง 

   ❖ การรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล (ครั้งที่ 1)

    ค.ต.ป. ไดกาํหนดประเดน็การตรวจสอบ 

และประเมินผลภาคราชการ คร้ังที่ 1 เปนการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว

โดย ค.ต.ป. กําหนดโครงการที่จะใชประเมินผลสัมฤทธิ์ใน

ลักษณะของการ Top Down จากระดับนโยบายสําคัญ

เรงดวนของรัฐบาล จํานวน 2 มาตรการ ไดแก โครงการ

ตามมาตรการกระตุ นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

ท่ัวประเทศ และ โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู

ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) 

   จากการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล

โครงการตาม 2 มาตรการดังกลาว ค.ต.ป. ไดมขีอเสนอแนะ

เชงินโยบายในภาพรวมวา หากจะดาํเนนิมาตรการเชนน้ี

อีกในระยะตอไป สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง

ในฐานะหนวยงานกลาง ควรบรูณาการการดาํเนนิงานตัง้แต

การวางแผนกําหนดโครงการการจดัสรรงบประมาณ โดย

กําหนดกลุมหรือประเภทของโครงการใหชัดเจนตั้งแต

การขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป จะทําใหการ

ดําเนินงานและการประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 

รวมท้ังกาํหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติม เชน การเพ่ิมระยะเวลา

และงบประมาณในการดาํเนนิโครงการใหมากข้ึน นอกจากนี้ 

โครงการเรงดวนของรัฐบาลที่มีการดําเนินงานรวมของ

หนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวย ควรสนับสนุนใหมีการ

กาํหนดรปูแบบการบรหิารโครงการเปนการเฉพาะ เพ่ือให

มคีวามคลองตวั หรอือยูภายใตการบรหิารของคณะกรรมการฯ 

ทีค่ดัเลอืกมาจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ และมกีารพิจารณา

เพิ่มหลักเกณฑการกําหนดสัดสวนของงบประมาณ

การดําเนนิโครงการแตละประเภท รวมทัง้กระทรวงการคลงั

ควรซกัซอมความเขาใจในประเดน็นโยบายของการดาํเนนิงาน

ตามมาตรการ ในเรือ่งกระบวนการและขัน้ตอนของการจดัสรร

งบประมาณ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง ใหกับ

หมูบาน/ชุมชน รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและคลองตัว เปนตน 

กรณขีองการดําเนนิงานโครงการในพืน้ที ่กระทรวงมหาดไทย

ควรกําหนดใหมีการประเมินผลโครงการในภาพรวมของ

จังหวัด เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของโครงการในภาพรวม

ในระดบัจงัหวัดและระดบัประเทศ เพือ่นาํมาใชเปนแนวทาง

ในการปรบัปรงุและพฒันาโครงการใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น และในสวนของการดําเนินโครงการโดยขอใชพื้นที่

สาธารณะ โดยเฉพาะการดําเนินโครงการในพืน้ทีป่าสงวน

แหงชาต ิอทุยานแหงชาต ิเขตรกัษาพันธุสัตวปา ควรมีการ

ดําเนนิการในการขอใชประโยชนจากหนวยงานท่ีรบัผิดชอบ

ไวเปนการลวงหนา เปนตน
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   ❖ การ ร ายง านผลการติ ดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล (ครั้งที่ 2)

   ค.ต.ป. ไดกาํหนดประเดน็การตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2 ของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

โครงการ 2 กลุมโครงการ ไดแก กลุมโครงการประเภทที ่1 : 

โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม

โครงการยอย คอื การดาํเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตร

กระทรวงและจงัหวดั และ การดําเนนิงานภายใตยุทธศาสตร

ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีสําคัญตามแผนงาน

บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 6 

แผนงาน กลุมโครงการประเภทที ่2 : โครงการสาํคัญตามที่ 

ค.ต.ป. กําหนด (แผนงานบรูณาการดานการสงเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม) 

    จากการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ และการ

ประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ทั้ง 2 กลุม

โครงการ ค.ต.ป. ไดมขีอเสนอแนะเชงินโยบายในภาพรวม

ที่พบจากการดําเนินงาน โดยเห็นควรใหสวนราชการและ

จังหวัดควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหาร

จดัการ โดยเฉพาะการบรหิารจัดการขอมลูใหมคีวามถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา เพื่อชวยใหผูบริหารสามารถใชขอมูล

ในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง ทันทวงที และในสวนของ

การดาํเนนิงานตามแผนงานบรูณาการฯ เหน็ควรใหสํานกั

งบประมาณสงเสรมิใหสวนราชการเจาภาพแผนงานบรูณาการ 

และสวนราชการผูรับผิดชอบโครงการ รวมกันกําหนด

เปาหมายการดําเนินงานตามแผนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

รวมท้ังสวนราชการเจาภาพควรสนบัสนนุใหมกีารบรูณาการ

ขอมูล และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจให

ชัดเจนเพื่อไมใหมีปญหาความซํ้าซอนในการดําเนินงาน 

และสํานักงบประมาณ สวนราชการเจาภาพ และสวนราชการ

ผูรับผิดชอบโครงการ ควรจัดใหมีระบบการกํากับติดตาม

โครงการอยางตอเนื่อง โดยแสดงผลสัมฤทธ์ิของการ

ดําเนินงานพรอมประเมินปญหาอุปสรรคและแนวทาง

แกไข นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการการทํางานระหวาง

ภาคสวนท่ีเกี่ยวของท้ังเชิงนโยบายและเชิงโครงสราง

โดยคํานึงถึงหวงโซคุณคา (Value chain) ในสวนของ

แผนงานบูรณาการฯ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ไมใหซ้ําซอนกนั และควรมกีารบรูณาการขอมลูท่ีเกีย่วของ

กับการดําเนินงานภายใตแผนงานบูรณาการฯ ดวย

  2) รายงานผลการตรวจสอบและประเมนิ

ผลภาคราชการ ขอเสนอแนะ และมติคณะรัฐมนตรีที่

เก่ียวของ

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน 

ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ไดจัดทํารายงาน

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 พรอมขอเสนอแนะทีเ่ก่ียวของกับการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ เสนอตอนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559 และเม่ือวนัที ่11 ตลุาคม 2559 

ไดมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ตามลําดับ รวมทั้งเห็นชอบกับขอเสนอแนะ

ของ ค.ต.ป. ทั้งนี้ ให ค.ต.ป. รับความเห็นของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงบประมาณ กระทรวง

ยุติธรรม และกระทรวงพาณิชย ไปพิจารณาดําเนินการ

ในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก.พ.ร. และ สํานักงาน 

ก.พ.ร. ไดผลกัดนัการพฒันาระบบราชการไทย โดยสงเสรมิ

ใหหนวยงานของรฐัดาํเนนิการในดานตาง ๆ เพือ่นาํนโยบาย

ของรฐัไปสูการปฏบิตัใิหเกิดประสทิธผิลอยางมปีระสิทธภิาพ 

และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีผล

การพัฒนาระบบราชการท่ีสําคัญในดานตาง ๆ เริ่มจาก

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ 

ซึ่งมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และอยูในระดับมาตรฐาน 

กลาวคือ สวนราชการ (152 หนวยงาน) และจังหวัด

(76 จังหวัด) ซึ่งใชการประเมินตามมาตรการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการปฏบิติัราชการเปนปแรก มผีลการประเมนิ

เบื้องตน ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 อยูในระดับมาตรฐาน 

(เกณฑการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการม ี3 ระดบั ไดแก 

ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับตองปรับปรุง) 

ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาและองคการมหาชนซึ่งใช

การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีผลการ

ประเมินที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา โดยผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (60 แหง) มีคะแนน

ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.8348 สูงขึ้น

จากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

3.6501 สวนผลการประเมินการปฏิบัติงานขององคการ

มหาชน (31 แหง) มีคะแนนในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.5801 ซึ่งสูงขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.4882

 ในดานการอํานวยความสะดวกและสรางความเปนเลศิ

ในการใหบริการประชาชน มีผลการดําเนินการที่เห็นเปน

รูปธรรม คือ หนวยงานของรัฐไดมีการจัดทําคูมือสําหรับ

ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ

เผยแพรในเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพื่อติดตอราชการ 

(www.info.go.th) การจัดต้ังศูนยอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเพื่อ เป น

จุดรับเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาในเบื้องตนของ

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาว รวมถึง

การศึกษาวิเคราะหงานบริการเพ่ือปรับปรุงงานบริการ

ภาครัฐ การดําเนินการศึกษาเพื่อยกรางพระราชกฤษฎีกา

การกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตอ 

อายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

พ.ศ. .... ทั้งนี้ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

ตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐตามพระราชบญัญตัิ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ

ตอพระราชบัญญัติฯ ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 72.80 

นอกจากนีย้งัมกีารจดัตัง้ศนูยบรกิารรวมในหางสรรพสนิคา 

โดยการรวมงานบริการของหลายหนวยงานใหอยู ใน

พื้นที่เดียว สะดวกตอการเขาถึง และมีการใหบริการนอก

เวลาราชการ สาํหรับการดาํเนนิการอืน่ ๆ  ไดแก การปรบัปรงุ

บรกิารเพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในการประกอบธรุกิจของ

ประเทศไทย โดยไดสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐพฒันาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการที่เกี่ยวของตามรายงาน 

Doing Business เพื่อใหอันดับของประเทศไทยดีขึ้น 

ซึ่งผลการจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ 

ตามรายงานผลการวจิยัเรือ่ง Doing Business 2017 ของ

ธนาคารโลก ประเทศไทยอยูในอนัดบัที ่46 จาก 190 ประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดทําคู มือการจัดต้ังธุรกิจคาปลีก 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงถึงขั้นตอน 

ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหลักฐาน และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ และผลของการสรางความเปนเลิศในการให

บริการประชาชนท่ีเห็นเปนรูปธรรมอีกประการหนึ่ง คือ 

การมอบรางวลับรกิารภาครฐัแหงชาตใิหกับหนวยงานตาง ๆ 

1.6 บทสรุป
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เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกบัหนวยงานทีมี่การพฒันาคณุภาพ

การใหบริการประชาชนไดอยางโดดเดนและเปนไป

ตามเกณฑที่กําหนด โดยป พ.ศ. 2559 มีผลงานที่ไดรับ

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ รวม 119 ผลงาน 

 ในดานการพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงได

สงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนอยางตอเนื่องเพ่ือให

องคการมหาชนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ตามหลักการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ี รวมทัง้การปรับปรงุ

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เพื่อให

การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจขององคการมหาชน

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได

พัฒนาสวนราชการสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ 

โดยการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐานใหกับสวนราชการระดับกรมและจังหวัด 

โดยมหีนวยงานทีผ่านการตรวจรบัรองคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 1 และ ฉบับที่ 2 

รวมทั้งสิ้น 25 หนวยงาน และการมอบรางวัลคุณภาพ

การบรหิารจดัการภาครัฐ โดยในป  พ.ศ. 2559 มีหนวยงานที่

ไดรบัรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั จาํนวน 18 หนวยงาน 

ในดานการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐนั้น 

ไดดําเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลง

รุนใหม (นปร.) เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู

ความสามารถและสมรรถนะสูงเขาสูระบบราชการและ

พฒันาใหเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงทีมี่สมรรถนะครบครัน 

โดยปจจุบันไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจํานวน 8 รุน และ

อยูระหวางการพัฒนาตามโครงการอีก 2 รุน โดยมี นปร. 

รุนที่ 1 - 8 ที่ไปปฏิบัติงานในสวนราชการตาง ๆ แลว 

จํานวน 281 คน นอกจากนี้ยังมีการเสริมสรางและพัฒนา

ขีดสมรรถนะเครือขายการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งไดแก 

กลุมพฒันาระบบบรหิารของสวนราชการตาง ๆ โดยการจดั

ประชุมสัมมนาในหัวขอตาง ๆ รวมทั้งการจัดทําหลักสูตร

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาดานการบริหาร

สาํหรับหนวยงานภาครฐั ระดับพื้นฐาน

 นอกจากการอาํนวยความสะดวกและสรางความเปนเลศิ

ในการใหบริการประชาชน และการพัฒนาองคการใหมี

ขีดสมรรถนะสูงแลว ก.พ.ร. และ สํานักงาน ก.พ.ร. ยังได

สงเสริมการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยดําเนินการ

ทัง้ในสวนกลางและสวนภมูภิาค ไดแก การศึกษาวเิคราะห

เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค

ให มีความสอดคล องกับบริบทที่ เปลี่ ยนแปลงไป

และกลไกในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเสริมสราง

ความเข มแข็งในการบริหารเชิงพ้ืนที่ผ านกลไกของ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ

กลุมจังหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.) โดย ก.น.จ. ไดพจิารณา

เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ มจังหวัด 

(พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบบัทบทวนใหม (รอบป พ.ศ. 2560) 

และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัด รวมท้ังคาํของบประมาณ

ของจงัหวดัและกลุมจงัหวดั ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประกอบดวย โครงการและงบประมาณทีเ่ห็นสมควรไดรับ

การสนับสนุนภายในกรอบวงเงินจํานวน 2,529 โครงการ 

รวม 28,628,299,096 บาท โครงการและงบประมาณที่

เห็นสมควรไดรับการสนับสนุนเกินกรอบวงเงินจํานวน 

3,286 โครงการ รวม 36,315,532,705 บาท นอกจากนี้

ยังมีการถายโอนภารกิจของภาครัฐใหภาคเอกชนหรือ

ภาคสวนอืน่รบัไปดาํเนนิการแทน โดยสรปุผลการดาํเนนิงาน 

การถายโอนภารกิจงาน จํานวน 141 งาน พบวา ถายโอนงาน

แลวเสร็จ 82 งาน คิดเปนรอยละ 58.16 อยูระหวาง

ดําเนินการ 26 งาน คิดเปนรอยละ 18.44 และมีงานที่

ไมเห็นควรถายโอน 33 งาน คดิเปนรอยละ 23.40 ในดาน

การสงเสรมิการบริหารราชการแบบมีสวนรวมโดยสงเสรมิ

ใหเกดิการทาํงานรวมกนัระหวางภาครัฐกบัภาคประชาชน

และภาคสวนทีเ่ก่ียวของ มผีลการดาํเนนิการทีเ่ปนรูปธรรม

คือ การมอบรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม เพือ่สรางแรงจงูใจและกระตุนใหสวนราชการ

และจังหวัดปรับระบบและวิธีการทํางานที่มุ งสู การ
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บริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยในป พ.ศ. 2559 

มีหนวยงานที่ไดรับรางวัลฯ จํานวน 19 หนวยงาน

 การดําเนินการอีกเรื่องหนึ่งท่ีจะมีสวนผลักดันให

การพฒันาระบบราชการไปสูเปาหมายเพือ่ประโยชนสุขของ

ประชาชน คือ การสรางความเชือ่มัน่ศรทัธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน โดยไดมีการสงเสริมและวางกลไกสราง

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ทําหนาที่

สอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการดานตาง ๆ โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการที่มุ งเนนใหมีการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและการดําเนินงาน

ตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ที่ไดดําเนินการใน

สวนราชการและจังหวัด 

การดําเนินงานขั้นตอไป

 ก.พ.ร. และสาํนักงาน ก.พ.ร. จะยงัคงผลกัดนัการพฒันา

ระบบราชการตอไป เพือ่ใหระบบราชการไทยมกีารบริหาร

จัดการที่ดี และมีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

เปนที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน รวมทั้งนําพาประเทศ

ไปสูการพฒันาท่ียัง่ยนื โดยมแีผนการดาํเนินงานในระยะ

ตอไป ในเรื่องตาง ๆ อาทิ

 1) การอํานวยความสะดวกและสรางความเปนเลิศ

ในการใหบริการประชาชน 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน

และภาคเอกชนยิ่งขึ้น สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดแผน 

การดําเนินงานในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ในระยะตอไป ดังนี้

  1. การปรบัปรงุคูมอืสาํหรบัประชาชน ระยะที ่2 

และเพ่ือเปนตนแบบแกหนวยงานของรัฐอืน่ ๆ เปนการจดัทาํ

คูมอืสําหรบัประชาชนทีอ่าํนวยความสะดวกตอประชาชน

ภายใตแนวคิด “เร็วขึ้น งายขึ้น และถูกลง” โดยพิจารณา

คัดเลือกหนวยงานจากเรื่องร องเรียนผลกระทบตอ

การประกอบธุรกิจ มีผูรับบริการปริมาณมาก (high 

impact/high volume) ปรมิาณงานคางมาก การปฏบิติังาน

ไมเปนมาตรฐานเดียวกันในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

เปนตน 

  2. การแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมประสิทธิภาพ

งานบริการภาครฐั ซึง่เปนผูแทนจากภาครฐัและภาคเอกชน 

เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการบริการของภาครัฐให

มีประสิทธิภาพ โดยกลไกการทํางานของคณะทํางาน

ดําเนินการสงเสริมและผลักดันการดําเนินงานปรับปรุง

งานบริการของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ และ

อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 นอกจากนี ้จะการจัด

ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของภาคเอกชนตอการ

ใหบริการของหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 อยางตอเนื่อง สําหรับขอมูลและ

ขอเสนอแนะท่ีไดรบัจะนาํไปปรกึษาหารอืรวมกบัหนวยงาน

ของรฐัทีเ่กีย่วของเพือ่ปรบัปรงุงานบรกิารใหสอดคลองกับ

ความตองการของภาคเอกชน และเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการตอไป 

  3. ศึกษาและจัดทําแนวทางการจัดตั้งรูปแบบ 

และขั้นตอนของการใหบริการของศูนยรับคําขออนุญาต 

รวมทั้งศึกษารายชื่อกฎหมายวาดวยการอนุญาตที่จะอยู

ภายใตการดาํเนนิการของศนูยรบัคําขออนญุาต และจัดทํา

รางพระราชกฤษฎกีา เพือ่เสนอตอคณะรัฐมนตรพีจิารณา

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

  4. การปรับปรุงเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพื่อ

ตดิตอราชการ (www.info.go.th) โดยดาํเนินการจดัระเบยีบ 
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วิเคราะหเชื่อมโยงขอมูล และปรับปรุงการแสดงขอมูล

คูมอืสาํหรบัประชาชนในรปูแบบเชือ่มโยงงานบรกิารตัง้แต

ตนจนจบ (end to end process) ตามลําดับความสําคัญ

ของงานบริการตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษา ทั้งในภาค

ประชาชนและภาคธรุกจิ โดยมเีปาหมายดําเนนิการ 10 ธรุกจิ

  5. จากผลการสาํรวจความพงึพอใจของประชาชน

ตอการใหบริการของรัฐตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 สํานักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางการดําเนินงาน

ตอไป ไดแก สื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชนใหเกิด

การรับรูมากข้ึน กาํหนดแนวทางการพฒันาสงเสรมิบุคลากร

ที่ใหบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การสํารวจ

ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการอยางตอเนื่อง 

รวมถึงการเผยแพรผลงานการบริการประชาชนของ

หนวยงานของรัฐที่ประสบความสําเร็จจากการดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน

ไดทราบผลงานของหนวยงานของรฐั รวมทัง้เพ่ือเปนตนแบบ

และกระตุนการปรับปรุงการบริการใหกับหนวยงานอื่น ๆ 

ตอไป

 2) การพัฒนาโครงสรางสวนราชการเพื่อรองรับ

การขับเคลื่อน Thailand 4.0

  การพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 

4.0 ที่ขับเคลื่อนดวยความรูและนวัตกรรม ซึ่งสอดคลอง

กบัเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 

Goals : SDGs) จําเปนตองมีการปฏิรูปและปรับเปลี่ยน

อยางเปนระบบขนานใหญ เพือ่ใหโครงสรางทางเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก 

จึงไดมีการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อเปน

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งจะชวย

ยกระดับคุณภาพประเทศและนําพาประเทศใหหลุดพน

จากสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้ในปจจบัุน รวมถงึสามารถรบัมอื

กบัภัยคุกคามและบรหิารจดัการกับความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้

ในอนาคต โดยกําหนดวิสัยทัศนให “ประเทศไทยมี

ความมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื เปนประเทศพฒันาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

  ภาครัฐหรือระบบราชการไทยจะตองทํางาน

โดยยืดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

เปนหลกั โดยกลไกการทาํงานของภาครฐัหรือระบบราชการ

ตองปรับเปล่ียนโครงสราง แนวคดิ และวธิกีารทํางานใหม 

ในดานโครงสรางจะตองเนนใหภาครัฐเปนกลไกหลักใน

การบรหิารกจิการบานเมืองไปสูการเปดกวางใหกลไกหรอื

ภาคสวนอืน่ ๆ ในสงัคม เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

ไดเขามามสีวนรวม หรอืเปนการบรหิารบานเมืองในรปูแบบ

ประชารฐั ดงันัน้ เพือ่ขับเคล่ือนแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0) จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองปรบับทบาท 

ภารกิจ และโครงสรางของสวนราชการใหมีความยืดหยุน

คลองตัว สามารถดําเนนิภารกจิเพ่ือรองรับการดําเนนิการ

ดังกลาว โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการนํารองใน

กระทรวงอตุสาหกรรม และสาํนกังานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจหลัก

ทีเ่ก่ียวของกับยทุธศาสตรชาตริะยะ 20 ป โดยมเีปาหมาย

สาํคญั คอื การปฏริปูอตุสาหกรรมไทยทีขั่บเคลือ่นดวยปญญา 

การปฏริปูนเิวศอตุสาหกรรม (Ecosystem) ทีข่บัเคลือ่นดวย

ปญญา และการเชือ่มโยงอตุสาหกรรมไทยสูเศรษฐกจิโลก 

เพื่อให อุตสาหกรรมไทยเข มแข็งและได เปรียบเชิง

การแขงขัน ทําใหประเทศกาวพนกับดักรายไดปานกลาง

ภายในป พ.ศ. 2579 สวนสาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิ

การลงทุนนั้น มีนโยบายสงเสริมการลงทุนที่ปรับเปลี่ยน

ใหสอดคลองกับสถานการณทั้งในและตางประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง

นโยบายรัฐบาลและนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยไดมี

การจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนในระยะ 7 ป 

(พ.ศ. 2558 - 2564) ซ่ึงมีเปาหมายสําคัญเพื่อทําให

ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแขงขนั และมกีารพฒันา

ที่ยั่งยืนในระยะยาว 
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 3) การดําเนินงานเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต

ของประเทศไทย (Thailand Integrity Review)

  1. การลงนามบันทึกความเขาใจทางวิชาการ 

(Memorandum of Understanding: MOU) อยางเปน

ทางการระหวางสาํนกังาน ก.พ.ร. สาํนกังานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 

ป.ป.ท.) และองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 

Development : OECD) ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความรวมมือกนั

ในการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตของประเทศไทยท่ีเปน

รูปธรรม สามารถยกระดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย

ดานความซ่ือสัตยสุจริตใหเทียบเคียงสากล ผลักดันให

ประเทศไทยเปนประเทศตนแบบในภูมิภาคอาเซียนท่ีมี

ภาพลักษณของการดําเนินงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

นาํไปสูความเชือ่มัน่ ความไววางใจในการดาํเนนิงานตอไป

  2. การศกึษา วเิคราะห และจดัทาํขอคนพบจาก

ผลการประเมินความซ่ือสัตยสุจริตของประเทศไทยใน

รูปแบบขอเสนอแนะเชิงนโยบายโดยผู เช่ียวชาญจาก 

OECD ซึง่จะมีการกาํหนดแผนการดาํเนนิงานการเสรมิสราง

ความซือ่สตัยสจุรติของประเทศไทยทีเ่ปนรปูธรรม สามารถ

ปฏิบัติไดจริง พรอมระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

  3. การจัดประชุมเพ่ือนําเสนอขอคนพบดังกลาว

ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคสวนอ่ืน รวมทั้งองคกรระหวาง

ประเทศไดรบัทราบ และรวมอภิปรายเสนอแนะขอคดิเหน็ 

นอกจากนี ้OECD จะนําขอคนพบจากการดาํเนนิการในครัง้นี้ 

นาํเสนอตอเจาหนาที ่ หรือคณะกรรมการอาวุโสดานสุจริต

ภาครฐั (Senior Public Integrity Officials) ของ OECD 

ไดรับทราบ พรอมเปดรับฟงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและยกระดับแผน

การดําเนินงานของการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต

ในประเทศไทยตอไป

 4) การเตรียมความพร อมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
  การขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการไทยใน
ชวงที่ผานมา มีความกาวหนาและตอเนื่องเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรมชัดเจนในหลาย ๆ ดาน ตั้งแตป พ.ศ. 2546 
ถึงปจจุบัน ซึ่งเกิดจากการมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทยเปนกรอบแนวทางหลักสําคัญในการ
ขบัเคลือ่นการพัฒนาระบบราชการ ตัง้แตแผนยทุธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทยฉบับแรกจนถึงปจจุบัน 
(พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2561) โดยแผนฉบับปจจุบันกําลังจะ
สิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2561 สํานักงาน ก.พ.ร. จึงตองเตรียม
ความพรอมในการจัดทาํแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทยฉบบัตอไป โดยจะดาํเนนิการศกึษาระบบราชการ
เพื่อเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทยฉบบัใหม ใหมคีวามสอดคลองตามสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนไปและสอดรับกับสถานการณและบริบทของ
ประเทศในปจจุบัน รวมถึงรองรับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยจะมกีารศึกษาวเิคราะหสถานการณทัง้ในและ
ตางประเทศ จดุแขง็ จดุออน ปญหาอปุสรรคและขอจํากัด
ตาง ๆ ที่สงผลตอการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผน
ยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยทีผ่านมา เพ่ือเปน
แนวทางการกําหนดปจจัยเง่ือนไขแหงความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบราชการไทย รวมทั้งระดมความคิดเห็น
จากผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐ 
และบุคคลฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
ราชการ เพือ่นาํมากาํหนดกรอบแนวคดิ ทิศทางการพฒันา
ระบบราชการไทยระยะ 20 ป 
 ท้ังนี้ ผลการศึกษาระบบราชการดังกลาว จะเปน
ขอมูลที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาระบบราชการ ซึ่งจะสามารถนํามาใชประกอบการ
กําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทยในระยะ 20 ปขางหนา เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ 
ตลอดจนวางระบบและแนวทางที่จะทําใหการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกดิผลสาํเรจ็ตอประเทศชาตแิละประชาชนตามเปาหมาย
อยางเปนรูปธรรม





สวนที่ 2

รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

 “สงเสริมใหการพัฒนาระบบราชการดําเนินไปอยางตอเนื่องและบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม”

 เพื่อบรรลุ เป าหมายการพัฒนาระบบราชการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและ

เปาประสงค เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ไว 3 ประเด็น

ยุทธศาสตร ดังน้ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

 สงเสริมและพัฒนาระบบราชการไทยใหมีความ

เปนเลศิ พรอมพฒันาองคกรใหมขีดีสมรรถนะสูง บุคลากร

มีความเปนมืออาชีพ บริหารสินทรัพยของภาคราชการ

อยางเปนระบบ เกิดความคุมคา เนนการบริหารงานแบบ

บรูณาการและการบรหิารกิจการบานเมอืงแบบรวมมอืกัน 

รวมทั้งสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

 เปาประสงค : ประชาชนไดรับการตอบสนองและ

มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ตลอดจนมี

ความเชื่อถือไววางใจในการทํางานของทางราชการ และ

ระบบราชการไทยมีการพัฒนาเปนองคการที่มีสุขภาวะ

มีขีดสมรรถนะสูง การทํางานทันสมัย คลองตัว บุคลากร

มคีวามผาสกุ มขีวญักําลงัใจและผกูพนักบัองคการ  มีความ

สําเร็จตามเปาหมายชีวิตไปพรอม ๆ กับเปาหมายของ

องคกร

รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

 สํานักงาน ก.พ.ร. เปนสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตร ี ทําหนาทีรั่บผิดชอบงานบรหิารจดัการและจดัทาํขอเสนอทางวชิาการ เพือ่การตดัสนิใจ

เชิงนโยบายของ ก.พ.ร. และหนาที่อื่นตามกฎหมายหรือที่ ก.พ.ร. กําหนด ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

2.1 วิสัยทัศน

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  (Internal)
 

เสริมสรางขีดสมรรถนะขององคกรใหมีความพรอมตอ
การปฏิบัติภารกิจ

เปาประสงค : บุคลากรและองคกรมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในระดับเกณฑมาตรฐานที่สามารถยอมรับได 
และปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

 สรางความพรอมของระบบราชการไทยสูความเปน

สากล

 เปาประสงค : มีการบูรณาการโดยการอาศัย
ยุทธศาสตรประเทศเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันท่ีดี สามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกได
อยางยั่งยืน

2.3 โครงสรางสวนราชการ และอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ.ร.

 สํานักงาน ก.พ.ร. แบงสวนราชการ เปน 9 กอง 1 สํานัก และ 2 กลุม มีสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ซึ่งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษในกํากับของสํานักงาน  1 หนวยงาน (ภาพที่ 2 - 1)

- ��������������������������� (-)
- ��������������������������������������� (17)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สํานักงาน ก.พ.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร. (1)

รองเลขาธิการ  ก.พ.ร. (2)

(193)

สถาบันสงเสริมการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี *

- ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (-)
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ (17)

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

กลุมตรวจสอบภายใน (2)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (2)

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

สํานักงาน
เลขาธิการ

กองเผยแพรและ
สนับสนุนการ

มีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบราชการ

กองกิจการองคการ
มหาชนและหนวยงาน

ของรัฐรูปแบบอื่น

กองพัฒนา
ระบบราชการ 2

กองติดตาม
และประเมินผล
การพัฒนาระบบ

ราชการ

กองพัฒนาระเบียบ

ราชการสวนภูมิภาค

และความสัมพันธกับ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

กองบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม

กองสงเสริม
การตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการ

กองกฎหมาย
และระเบียบ

ราชการ

กองพัฒนา
ระบบราชการ 1

* หนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)

ภาพที่ 2 - 1 โครงสรางสวนราชการและอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ.ร.

อัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริงรวม 193 คน
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(63)

(13)

(10)

(19)

(5)

(18)

(26)

(4)

(5)

(6)



8787 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

 1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน ก.พ.ร. 

มขีาราชการพลเรอืนสามัญในสงักดัรวม 261 คน แบงเปน 

2 ประเภท ไดแก ประเภทแรกเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

ซึ่งปฏิบัติราชการในฐานะเจาหนาที่ในหนวยงานของ

สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 193 คน หรือรอยละ 73.95  

และ ประเภทท่ีสองเปนขาราชการพลเรือนสามญัซ่ึงอาศยั

สงักัดสาํนกังาน ก.พ.ร. เพือ่รวมโครงการพฒันานกับรหิาร

การเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) จํานวน 68 คน คิดเปน

รอยละ 26.05 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

(ภาพที่ 2 - 2) 

ภาพที่ 2 - 2  ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร.

2.4 ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร

ขาราชการประจํา
193 คน (73.95%)

ขาราชการในโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม

68 คน (26.05%)

 ทั้งนี้ ขาราชการพลเรือนสามัญที่อาศัยสังกัดสํานักงาน 

ก.พ.ร. เพือ่เขารวมโครงการพัฒนานักบรหิารการเปล่ียนแปลง  

รุนใหม (นปร.) ในแตละรุน จะมีผูเขารวมโครงการประมาณ 

40 คน ขึน้อยูกบัผูท่ีสามารถผานการสอบคัดเลอืกเขารวม

โครงการฯ ซ่ึงบคุคลท่ีผานการสอบคดัเลอืกและไดเขารวม

โครงการทุกคนจะไดรับการบรรจุหรือโอนมาแตงต้ังเปน

ขาราชการของสํานักงาน ก.พ.ร และเมื่อขาราชการ

พลเรือนสามัญดังกลาวไดพัฒนาตามหลักสูตรจนสิ้นสุด

กระบวนการของโครงการฯ แลว สํานักงาน ก.พ.ร. จะ

จัดสรรไปแต งตั้ งในตําแหน งที่ มีบทบาทสําคัญต อ

การพัฒนาระบบราชการในสวนราชการตาง ๆ ตอไป

 2) สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเจาหนาที่ของ ก.พ.ร. 

และเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการสําคัญ ๆ อีก

หลายคณะ ไดแก คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน

จงัหวัดและกลุมจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการ

พัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) ซึ่งบทบาทใน

ฐานะเจาหนาทีข่อง ก.พ.ร. และเจาหนาท่ีของฝายเลขานกุาร

ในคณะกรรมการตาง ๆ ดังกลาว จะตองจัดทําขอเสนอ

ทางวิชาการที่มีขอมูลความรูรอบดาน ทั้งในทางทฤษฎี

และในทางปฏบิติั ทีค่รอบคลมุแงมมุของสภาพขอเท็จจรงิ 

สภาพปญหา สภาพแวดลอม ตลอดจนขอเสนอเพื่อเปน

 สํานักงาน ก.พ.ร. แบงสวนราชการ เปน 9 กอง 1 สํานัก และ 2 กลุม มีสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ซึ่งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษในกํากับของสํานักงาน  1 หนวยงาน (ภาพที่ 2 - 1)

- ��������������������������� (-)
- ��������������������������������������� (17)
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ทางเลือกทีม่คีวามเหมาะสมเปนไปได เพือ่ใชประกอบการ

พิจารณากาํหนดหรอืตัดสนิใจเชงินโยบายของคณะกรรมการ

ชุดตาง ๆ ดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเปนองคกรท่ี

ต องพร อมด วยนักพัฒนาระบบราชการที่มีความรู 

ความสามารถพรอมทํางานสนองตอความตองการ

ของคณะกรรมการที่มีองคคณะหลากหลาย ปจจุบัน

สาํนกังาน ก.พ.ร.  มีคณุวฒุพิืน้ฐานของขาราชการสวนใหญ

อยูในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมรอยละ 76 

และมีขาราชการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและตํ่ากวา

ปรญิญาตร ีรอยละ 24  โดยจาํนวนมากทีส่ดุเปนขาราชการ

ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 138 คน คิดเปน

รอยละ 72 ทั้งนี้ ขาราชการที่มีคุณวุฒิตํ่ากวาระดับ

ปริญญาตรี มีจํานวน 10 คน (รอยละ 5) ซึ่งปฏิบัติงานอยู

ในหนวยงานสนบัสนุนของสาํนักงาน ก.พ.ร. (ภาพที ่2 - 3) 

ภาพที่ 2 - 3  ขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงาน ก.พ.ร. จําแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

37 คน
(19%)

10 คน
(5%)

138 คน
(72%)

8 คน
(4%)

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ตํ่ากวาปริญญาตรี
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. 2559 รวม 305,626,500 บาท เพื่อดําเนินงานตามภารกิจ 

จําแนกเปน งบบุคลากร 111,673,600 บาท งบดําเนินงาน 35,642,900 บาท งบลงทุน 2,000,000 บาท และ 

งบรายจายอื่น 156,310,000 บาท  (ตารางที่ 2 - 1)

ตารางที่ 2 - 1 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 ของสํานักงาน ก.พ.ร.

งบประมาณภารกิจประจํา งบประมาณ ป พ.ศ. 2559 (บาท)

1. งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา/ชั่วคราว) 111,673,600

2. งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค) 35,642,900

3. งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง) 2,000,000

4. งบรายจายอื่น (เชน งบจางผูเชี่ยวชาญศึกษาวิจัย) 156,310,000

รวม 305,626,500

 สาํนกังาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานหลกัทีท่าํหนาที่

สงเสริมผลักดันการพัฒนาระบบราชการ ไดดําเนินการ

ภายใตประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน ที่รองรับกับ

แผนยทุธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561) จนเกิดผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม 

โดยนอกจากการดําเนินการเพื่อผลักดันการพัฒนาระบบ

ราชการ ซ่ึงสะทอนออกมาเปนผลการพฒันาระบบราชการ

ที่สําคัญที่ไดนําเสนอไวในสวนที่ 1 ของรายงานการพัฒนา

ระบบราชการไทย ประจาํป พ.ศ. 2559 แลว สาํนกังาน ก.พ.ร. 

ยังมีการดําเนินการในดานอื่น ๆ ซ่ึงจะเปนสวนสงเสริม

ให เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทย 

โดยสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

 2.6.1 การสรางความเปนเลิศในการใหบริการ

ประชาชน

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการสงเสริมและ

สนบัสนนุใหสวนราชการตาง ๆ พฒันาการบรกิารประชาชน

ใหมีประสทิธภิาพและคณุภาพ สอดคลองกบัความตองการ

ของประชาชน รวมทัง้พฒันากลไกตาง ๆ ทีจ่ะชวยอาํนวย

ความสะดวกใหกับประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการจาก

ภาครฐั เชน การออกพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ

ใหการสงเสริม สนบัสนนุสวนราชการและหนวยงานของรฐั

ดาํเนนิการตามพระราชบญัญตัดิงักลาว อาท ิการใหคาํปรึกษา

ในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน การศึกษาวิเคราะห

2.5 งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวดงบประมาณ)

2.6 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. 



90 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

เพือ่ปรบัปรงุงานบรกิารภาครัฐ รวมถึงแบบฟอรมตาง ๆ ทีใ่ช

ในการขอรบับริการจากภาครัฐ การตดิตามผลการดาํเนินการ

ตามพระราชบัญญัติดังกลาว การเสริมสรางความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งศูนยบริการรวม

ในหางสรรพสนิคา เพือ่เปนศนูยรวมงานบรกิารของภาครฐั 

ณ จุดเดียว ท่ีเขาถึงงาย สะดวก นอกจากนี้ยังสงเสริม

ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาและปรับปรุงงานบริการที่

เก่ียวเนื่องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจของประเทศ โดยการจัดประชุมชี้แจงและหารือใน

ประเด็นตาง ๆ เพื่อใหไดแนวทาง/มาตรการในการพฒันา

งานบริการของหนวยงานของรัฐ เพื่อสงผลใหอับดับ

ความยาก-งายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

ทีจ่ดัทาํโดยธนาคารโลก มอีนัดบัท่ีดขีึน้ สวนในดานการสราง

ขวญักาํลงัใจใหกบัผูปฏบิตังิาน ไดมกีารมอบรางวลับริการ

ภาครัฐแหงชาติ ใหกับหนวยงานที่มีผลงานการใหบริการ

ประชาชนท่ีโดดเดนและเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ซึ่งไดมีการมอบรางวัลมาอยางตอเนื่องทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 

2546

  (หมายเหต ุ : ผลของการดาํเนินงานเพือ่อํานวย

ความสะดวกและสรางความเปนเลิศในการใหบริการ

ประชาชนสามารถอานรายละเอียดไดในสวนที่ 1 ของ

รายงานฯ ฉบับนี้)

 2.6.2 การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการในดานตาง ๆ 

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาตนเองไปสูการเปน

องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง ทั้งในดานการเสริมสราง

ศกัยภาพของหนวยงานและบุคลากรภาครัฐ และการสงเสรมิ

ใหหนวยงานภาครฐัมรีะบบการบรหิารจดัการทีม่คีณุภาพ 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เชน การติดตามประเมินผล

การปฏบิตังิานของหนวยงานของรฐั การปรับปรงุพระราช

บญัญตัอิงคการมหาชน พ.ศ. 2542 เพือ่ใหการบรหิารงาน

และการปฏิบตัภิารกจิขององคการมหาชนมปีระสิทธภิาพ 

การใหคําปรึกษาแนะนํากับสวนราชการในการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายใน พรอมตรวจรับรองคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน รวมถึงการมอบ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหกับหนวยงาน

ที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการไปสู

องคการที่เปนเลิศในแตละดานเทียบเทามาตรฐานสากล 

ในดานการพฒันาขีดสมรรถนะของบคุลากร ไดดาํเนินการ

สรรหาผูที่มีความรู ความสามารถเขาสู ระบบราชการ 

และพัฒนาขีดสมรรถนะเพ่ือใหเปนผู นําการบริหาร

การเปลีย่นแปลง ผานการดาํเนินโครงการพฒันานกับริหาร

การเปลีย่นแปลงรุนใหม 

  (หมายเหต ุ: ผลของการดําเนนิงานเพือ่พัฒนา

องคการและบคุลากรภาครัฐใหมขีีดสมรรถนะสงู สามารถ

อานรายละเอียดไดในสวนที่ 1 ของรายงานฯ ฉบับนี้)

  นอกจากการดาํเนนิการตาง ๆ ทีก่ลาวมาแลว 

สํานักงาน ก.พ.ร. ยังไดสรางกลไกสนับสนุนการเรยีนรู

และพัฒนาตนเองของขาราชการและประชาชนทั่วไป 

โดยนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

เปนชองทางสนบัสนนุการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ภายใต

โครงการสงเสริมการเรียนรู ผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ทางเว็บไซต http://www.opdcacademy.com ทีผู่เรยีน

สามารถเขาถึงไดอยางอิสระตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไมมี

คาใชจาย เปดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ ไดแก 

9 แผนดินของการปฏรูิประบบราชการ การบริหารจดัการ

ภาครฐัสมัยใหม (mini MPM) การบรหิารจดัการธรุกจิแนวใหม 

(mini MBA) การบริหารราชการแบบมีสวนรวม และ

หลกัธรรมาภบิาล 10 หลัก และในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ไดจัดทําหลักสูตรพิเศษเพิ่มอีก 1 รายวิชา ไดแก หลักสูตร 

“ความเปนมอือาชพีในการบรหิารจัดการ” (Professionalism) 

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สรางขดีความสามารถในการแขงขนัของ

ประเทศใหคนไทยอยูดกิีนด ี มคีวามเสมอภาคและเปนธรรม 

ทัง้น้ี ผูสาํเรจ็การศึกษาจะไดรบัใประกาศนยีบตัรออนไลน

ของสํานกังาน ก.พ.ร. ซ่ึงสามารถพิมพใบประกาศนยีบตัร
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ออนไลนไดดวยตนเอง สามารถนําใบประกาศนียบัตรใน

หลักสูตร mini MPM และ mini MBA ไปประกอบการ

รับเงื่อนไขพิเศษในการศึกษาตอยอดในระดับปริญญาโท

ในสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการไดอีกดวย

  สําหรับสถิติ เกี่ยวกับผู  เรียนในโครงการ

สงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีดังนี้ 

  (1) มีผู  ลงทะเบียนเรียนตั้ งแต  เริ่ม เป ด

หลกัสตูรจนถงึวันที ่30 กนัยายน 2559 จาํนวน 40,910 คน 

โดยเปนผูที่ลงทะเบียนเรียนระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวน 561 ราย จําแนกเปน

ผูเรียนจากภาคเอกชน จาํนวน 258 ราย คดิเปนรอยละ 46 

ผูเรียนจากสวนราชการ จาํนวน 258 ราย คดิเปนรอยละ 46 

รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 37 ราย (รอยละ 7) และองคการมหาชน 

จํานวน 8 ราย (รอยละ 1) (ภาพที่ 2 - 4)

องคการมหาชน 8 ราย = 1%

ภาคเอกชน 258 ราย = 46%

สวนราชการ 258 ราย = 46%

รัฐวิสาหกิจ 37 ราย = 7%

ภาพที่ 2 - 4 จํานวนผูลงทะเบียนเปนผูเรียนในโครงการสงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559  
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  (2) จํานวนผู สําเร็จการศึกษาหลักสูตร

พิเศษเปนรายหลักสูตร ตั้งแตเริ่มเปดสอนจนถึงวันที่ 

30 กันยายน 2559 มีจํานวน 2,317 ราย โดยเปนผูสําเร็จ

  (3) จํานวนผู สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ที่มีใบประกาศนียบัตร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 

30 กันยายน 2559 จํานวน 118 ราย จําแนกเปน 

หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม (mini MBA) 

จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 39 ซึ่งเปนจํานวนที่มาก

ที่สุด รองลงมา คือ หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ

การศึกษาระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 

2559 จํานวน 273 ราย (ภาพที่ 2 - 5)

สมัยใหม (mini MPM) จํานวน 36 ราย (รอยละ 30) 

หลักสูตร 9 แผนดินของการปฏิรูประบบราชการ จํานวน 

27 ราย (รอยละ 23) และการบริหารราชการแบบ

มสีวนรวม (Participatory Governance) จํานวน 9 ราย 

(รอยละ 8) ตามลําดับ (ภาพที่ 2 - 6)
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ภาพที่ 2 - 5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพิเศษเปนรายหลักสูตร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

Particpatory Governance
9 ราย (8%)

หลักสูตร 9 แผนดินของ
การปฏิรูประบบราชการ

27 ราย (23%)
Mini MBA

46 ราย (39%)

Mini MPM
36 ราย (30%)

ภาพที่ 2 - 6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่มีใบประกาศนียบัตร 

 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
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 2.6.3 การสงเสริมและวางกลไกการบริหารงาน
แบบบูรณาการ
  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมและวางกลไก
การบริหารงานแบบบูรณาการใหเกิดข้ึนในระบบราชการ 
เพื่อใหเกิดความรวมมือท้ังระหวางภาครัฐดวยกันเอง 
และระหวางภาครัฐกับภาคสวนอื่น ในการบริหารกิจการ
บานเมอืงทีมุ่งไปสูจดุมุงหมายเดียวกนั โดยการศึกษาทบทวน
เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค เพื่อ
ใหแนวทางที่ใชอยูในปจจุบันมีความสอดคลองกับบริบท
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะเปนกรอบในการกําหนดบทบาท 
ภารกิจ และขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นตอไป ทั้งนี้ เพื่อความเปน
เอกภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ ลดความซํ้าซอนในเชิง
ภารกิจของรัฐ และไมเพียงแตความเหมาะสมของภารกิจ
ในเชิงพื้นที่เทานั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ยังไดศึกษาวิเคราะห
ภารกจิของสวนราชการในภาพรวม วามงีานหรอืภารกิจใด
ทีเ่หน็ควรถายโอนใหภาคสวนอืน่รบัไปดาํเนนิการแทนภาครฐั 
และใหคําปรึกษาพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางใหกับ
สวนราชการเพื่อดําเนินการถายโอนภารกิจดังกลาว ทั้งนี้ 
เพื่อเปนการทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานของรัฐ
ใหมีความเหมาะสม
  นอกจากนี้ ในฐานะฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งเปนกลไกสําคัญใน
การสรางความเขมแขง็ในการบรหิารเชงิพืน้ที ่สาํนกังาน ก.พ.ร. 
ยงัสนบัสนนุการดาํเนนิงานของ ก.น.จ. รวมถงึการจดัประชมุ
เพือ่เสนอเรือ่งตาง ๆ ให ก.น.จ. พจิารณา อาท ิแผนพฒันา
จังหวัดและกลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด เปนตน ในดานของการสงเสริม
การบรหิารกิจการบานเมืองแบบรวมมอืกนั สํานกังาน ก.พ.ร. 
ไดสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหสวนราชการและจังหวัด
ดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบรหิารราชการ โดยจดัใหมกีารมอบรางวลัความเปนเลศิ
ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และเชิญชวนให
สวนราชการและจงัหวดัสงผลงานการเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการเพื่อสมัครขอรับ
รางวัลดังกลาว
  (หมายเหต ุ: ผลของการดาํเนนิงานเพือ่สงเสริม
และวางกลไกการบริหารงานแบบบูรณาการและ
สรางการมีสวนรวมในการบริหารราชการ สามารถอาน
รายละเอียดไดในสวนที่ 1 ของรายงานฯ ฉบับนี้)

 2.6.4 การสงเสริมการสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ และเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารราชการแผนดิน
  กลไกหนึ่งที่ช วยเสริมสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ คือ การตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ ซ่ึงเปนเครือ่งมอืสําคญัในการสรางความเชือ่มัน่
ศรทัธาในการบรหิารราชการแผนดิน ดังนัน้ สํานกังาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) จึงไดสนับสนุน
การดําเนนิงานของ ค.ต.ป. ทัง้การบรหิารจัดการการดาํเนนิงาน
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการตาม
นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล การจัดการประชุมเพื่อ
เสนอเรือ่งตาง ๆ ให ค.ต.ป. พจิารณา
  (หมายเหตุ : ผลของการดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
สามารถอานรายละเอียดไดในสวนท่ี 1 ของรายงานฯ 
ฉบับนี้)
  นอกจากการสนับสนุนการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเพื่อสรางความโปรงใสและ
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดินแลว 
สาํนกังาน ก.พ.ร. ยงัไดดาํเนนิการรณรงคสงเสรมิเพือ่สราง
ความตระหนักรู ถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลและ
การตอตานการทจุรติ รวมถงึการดําเนนิโครงการเพือ่ศึกษา
วเิคราะหใหไดมาซึง่เครือ่งมอืในการยกระดบัประสทิธภิาพ

ภาครฐัตามหลักธรรมาภิบาล และการเสรมิสรางความซ่ือสตัย
สุจริตของประเทศไทย โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ดังนี้
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  • การรณรงคปลุกจิตสํานึกเสริมสราง

ธรรมาภิบาลรวมตานทุจริต

   สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการรณรงค

ปลกุจติสาํนกึเสรมิสรางธรรมาภบิาลรวมตานทจุรติ ซึง่เปน

สวนหนึง่ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรชาตวิาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 

เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก สรางทัศนคติที่ดีและคานิยมรัก

ความถูกตอง พรอมรวมเปนสวนหนึง่ในการตอตานการทจุรติ

เพื่อสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในภาคราชการและใน

ทกุภาคสวน รวมทัง้สรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัการปฏบัิติ 

หนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะกอ

ใหเกิดความโปรงใส ลดความเสี่ยงในการทุจริต โดยเนน

การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ที่ใหความสําคัญกับการใหบริการที่เปดเผย 

โปรงใส ลดการใชดลุพนิจิของเจาหนาที ่จงึเปน การลดชองโหว

หรอืโอกาสในการเกดิทุจรติ โดยดาํเนนิการผานกจิกรรมตาง ๆ 

อาทิ

   1) การประชุมสัมมนาสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 ใหแกกลุมขาราชการ ภาคประชาชน 

ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ท้ังในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการตามพระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 และรับฟงความคิดเห็นของผูที่

เกี่ยวของ เพื่อยกระดับบริการภาครัฐใหตอบสนองได

ตรงตอความตองการของประชาชน โดยจัดประชมุสัมมนา

ในจงัหวดัตาง ๆ  ไดแก ขอนแกน กรงุเทพมหานคร เชียงใหม 

อุบลราชธานี และสุราษฎรธานี

   2) กิจกรรมคาย “รวมพลงัหยดุยัง้คอรรปัชัน่” 

สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่บรรจุใหม หรือ

มหีนาทีใ่นการใหบรกิารประชาชน เพือ่ปลกูฝงทศันคตแิละ

คานิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีจิต

บรกิารและใหบรกิารประชาชนอยางมีประสทิธิภาพ โปรงใส 

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ตลอดจนสรางความรวมมอืระหวางการกนัในการขบัเคลือ่น

การทํางานการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 100 คน

   3) การประกวดเรื่องสั้นแอนิ เมชัน

(Animation) ในหวัขอ “การตอตานการคอรรปัชัน่” และ 

“การบรกิารอยางมธีรรมาภบิาล” เพือ่สรางการมสีวนรวม

ของนกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนท่ัวไป ใหหนัมาสนใจ

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และรวมเปนสวนหนึ่งใน

การสะทอนภาพปญหาการทจุรติคอรรปัชัน่ในรูปแบบตาง ๆ 

ใหสังคมไดรับรู พรอมเสนอแนะแนวทางในการจัดการ

ปญหาการทุจริตอยางสรางสรรค รวมท้ังเสนอมมุมองของ

ประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่มี

ธรรมภิบาล โดยมีผลงานที่ไดรับรางวัลที่นาสนใจ เชน
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

 แอนิเมชันเรื่อง “มนุษยดิน Clayman” 

โดย ทีม Clay Man นําเสนอเรื่องราวของกลุม

มนุษยดิน ที่ยอมเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อ

ผลประโยชนของสวนรวม แตแลวก็มีคนทุจริตมาใช

ประโยชนจากความเสียสละของกลุ มมนุษยดิน 

กลุมมนุษยดินจึงรวมมือรวมใจกันตอตานคนที่ทุจริตใหไดรับผลกรรมจากการกระทําของตน ซึ่งเนื้อหาดังกลาว

สอนใจใหทุกคนอยาทนตอความไมถูกตอง และรวมพลังกันตอตานการทุจริต เพื่อรักษาความถูกตองใหแกสังคม  

 แอนิเมชันเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับนองซื่อตรง” โดย ทีมซื่อตรง ที่ใหความรูเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของ

การบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีพรอมอธบิายถงึการใหบรกิารประชาชนตามหลกัการดงักลาว  ในรปูแบบทีเ่ขาใจงาย 
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   4) กิจกรรมรณรงค ภายใต แนวคิด 

“รวมพลังหยดุยัง้คอรรปัชัน่” เพือ่การสรางความตระหนกัรู 

ปลกูฝงจติสาํนึกใหกบัเยาวชน ใหมจิีตสาํนึกรกัความถกูตอง 

ซือ่สัตยสจุรติ และรูถึงความสาํคญัในการตอตานการทจุรติ

คอรรปัชัน่ ตลอดจนรวมเปนสวนหนึง่ในการตอตานทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยมีกิจกรรมใหทั้งความรูและความบันเทิง 

เชน การฉายภาพยนตรสั้นตอตานการทุจริต ทอลคโชว

   5) กิ จกรรม เสริ มสร  า ง เครื อข  า ย

ความรวมมือสื่อมวลชน เพื่อใหสื่อมวลชนเผยแพรผล

การดาํเนนิงานดานการพฒันาประสทิธภิาพการใหบริการ

ประชาชนดวยความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการดาํเนนิงาน 

เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานภาครัฐ โดยพาสื่อมวลชนไปศึกษาและเยี่ยมชม

การดําเนินงาน “โครงการเครอืขายชมุชนเขมแขง็ปาชายเลน

ยั่งยืน : กรณีตัวอยางจังหวัดตราด” ที่สรางกระบวนการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อการอนุรักษและฟนฟู

ทรพัยากรปาชายเลนอยางย่ังยนื ของกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับรางวัลความเปนเลิศ

ดานการบรหิารราชการแบบมสีวนรวม ประจําป พ.ศ. 2558 

   6) การเผยแพร ข อมูลข าวสารเพ่ือ

เสริมสรางจิตสํานึกในการตอตานทุจริตและการพัฒนา

บรกิารภาครฐัอยางมธีรรมาภบิาล รวมทัง้เสรมิสรางความรู

ความเขาใจใหเหน็ถงึความสาํคญัของการตอตานการทจุรติ 

และการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนของ

ตอตานคอรรรัปชั่น และการประกาศเจตนารมณตอตาน

การคอรรปัชัน่ เปนตน ซึง่จัดขึน้ในสถานศกึษาตาง ๆ  ไดแก 

โรงเรียนอัสสัมชันแผนกประถม โรงเรียนเซนตคาเบรียล 

โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม และ

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย โดยมีผูเขารวมงานรวมจาํนวน 

3,050 คน

 

ภาครฐั โดยเผยแพรผานส่ือตาง ๆ ประกอบดวย ส่ือโทรทศัน 

สือ่วทิย ุสือ่สิง่พิมพ สือ่ออนไลน และส่ืออืน่ ๆ เชน วดีทัิศน 

แผนพับประชาสัมพันธ ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใน

การปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ

  • ก า รศึ กษาแนวทางกา รยกระดั บ

ประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

   สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการ

ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ี เพือ่วเิคราะหปญหาเชิงลึก

ในดานประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐไทยในปจจุบัน และนําเสนอแนวทางการยกระดับ

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยในการศึกษาปญหาได

พิจารณาครอบคลุมท้ังมุมมองภายนอก (Outside-in) 

ผานดัชนีชี้วัดสากล และจากมุมมองภายใน (Inside-out) 

ผานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมภาษณตัวแทน

ขาราชการ ประกอบกับการสํารวจความคดิเห็นของขาราชการ

ภาพที่ 2 - 7  กิจกรรมรณรงค ภายใตแนวคิด “รวมพลังหยุดยั้งคอรรัปชั่น” ในสถาบันการศึกษา
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ภาพท่ี 2 - 9  การใชชุดเคร่ืองมือยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อแกไขปญหาใน 5 มิติ

ภาพท่ี 2 - 8  ชุดเคร่ืองมือสําหรับยกระดับประสิทธิภาพหนวยงานภาครัฐ

ตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐใน 5 มิติ ไดแก 

การบรหิารจดัการบคุลากร กระบวนการทาํงาน การประยุกตใช

เทคโนโลยี โครงสรางองคกร และการวางแผนและดําเนิน

นโยบาย โดยการสํารวจจะครอบคลุมเจาหนาท่ีภาครัฐ 

จํานวน 13,746 คน จาก 146 หนวยงานระดับกรม ทั้งนี้ 

ผลการศึกษาที่ได นํามาสูการเสนอแนวทางการยกระดับ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

โดยเรียนรูกรณีตัวอยางของประเทศที่ประสบความสําเร็จ

ในการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 ประเทศชั้นนํา

ของโลก ไดแก เอสโทเนีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร และ 

สหราชอาณาจักร แลวนําตัวอยางที่ดีเหลานั้นมาประยุกต

ใชกบับรบิทปญหาของไทย เปน “ชดุเครือ่งมอื” ทีภ่าครัฐไทย

สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

การทํางาน แบงออกเปน 7 กลุม 2 ระดับ (ภาพที่ 2 - 8) 

การจดัโครงสรางการบรหิารจัดการภาครฐัเพือ่
สนับสนุนการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูง

Optimized Operating Model for
Government Delivery

ชุดเครื่องมือสําหรับยกระดับประสิทธิภาพการทํางานภายในหนวยงาน
Tools for  Agency Optimized Efficiency

Agile Government

Shared Services

Delivery Unit

มิติปญหา

การบริหารจดัการ
บุคลากร

• มีโครงการ เชน HIPPS และ นปร.
 แตจํากัดเพียงกลุมคนบางกลุม
• มี e-learning ที่กระจัดกระจาย
 และไมสอดรับกับ career path

กระตุนใหบุคลากรทุกคนสามารถเขาถึง
การเรียนรูในบริบทดิจิทัลดวย e-platform
สนบัสนนุการทาํงานและการเตบิโตในอาชพี

• ลดขั้นตอนการใหบริการภายนอก 
 ดวยระบบออนไลน แตภายในยังใช 
 วิธีการเอกสารแบบเดิม

วิเคราะหกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ
เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาใหสั้นกระชับ และ
ลดความสูญเปลาอยางไมหยุดนิ่ง และรองรับ
การทํางานแบบ paperless

• จัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหมเพื่อรับผิดชอบ
 งานเชิง Agenda แตหลายครั้งที่
 กลายเปนมีภารกิจทับซอนกัน

ปฏิรูปโครงสรางภาครัฐใหสนับสนุนให
ยกระดับใหหนวยงานมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน และทํางานสอดประสานกัน
อยางเปนเอกภาพ

• มีการคิดคนผลิตภัณฑดิจิทัลใหมๆ 
 ภายในภาครัฐจํานวนมาก แตไมไดเนน
 ใหเกิดการนําไปใช (Adoption)

เนนการนําเทคโนโลยีที่ใชไดอยางประสบ
ความสําเร็จในภาคเอกชนกับทุกสวนของ
กิจวัตรการทํางานขาราชการ เพื่อการยก
ระดับผลิตภาพใหทัดเทียมระดับสากล

• จัดประชุมติดตามความคืบหนานโยบาย
 แตไมมีระบบขอมูลเพื่อชวยแกปญหา
• สรางระบบ MOC แตรูปแบบไมตอบโจทย
 ผูบริหารในการตัดสินใจเชิงนโยบายไดจริง

เพิ่มทักษะการทํางานขับเคลื่อนโครงการและ
การบริหารความเสี่ยง และมีระบบวิเคราะห
ขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทุกที่ทุกเวลา

การประยุกตใช
เทคโนโลยี

การวางแผนและ
ดําเนินโยบาย

กระบวนการ
ทํางาน

โครงสราง
องคกร

แนวทางแกปญหาที่ผานมา เครื่องมือที่เสนอ (Solution Long List)

Lean Government

ระดับภาครัฐ ระดับหนวยงาน

Data-driven
Government

Digital Workforce Knowledge Adoption

Knowledge Adoption

Lean Government

Shared Services & 
Delivery Unit

Digital Workforce

Agile & Data-driven
Government
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   จากภาพที่ 2-9 แสดงใหเห็นวาปญหาที่

ภาครัฐกําลังประสบ สามารถแกไขไดดวยเครื่องมือที่ได

นําเสนอไปขางตน ท้ังนี้ เครื่องมือเหลานี้ไมใชเปนเพียง

แนวคิดหรือทฤษฎีเทานั้น เนื่องจากประเทศชั้นนําตางได

นําเคร่ืองมือเหลานี้ไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น

ในภาครัฐของตนอยางแพรหลายแลว

  • การศึกษาเพื่อเตรียมการเสริมสราง

ความซื่อสัตยสุจริตของประเทศไทย

   สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับองคการเพื่อ

ความรวมมอืทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation 

for Economic Co-operation and Development : 

OECD) ดําเนินการเสริมสรางความสุจริตธรรมดานการ

บรหิารงานภาครฐัของประเทศไทย (Integrity Review of 

Thailand) ตามแนวปฏบิตัขิอง OECD โดย OECD สนับสนนุ

งบประมาณในการดําเนินการ ซึ่งเปนการดําเนินการที่จะ

บูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ

ใหรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต สรางความ

สุจริตธรรมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม อันจะนําไปสูการ

กําหนดนโยบาย มาตรการและการกํากับดูแลของภาครัฐ

อยางมปีระสทิธิภาพทีแ่ทจริง ซึง่ผลทีไ่ดรับจากการเสรมิสราง

สุจริตธรรมดานการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย 

(Integrity Review of Thailand) คอื เอกสารผลการศึกษา

และขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางสุจริตธรรม

ดานการบรหิารงานภาครัฐในบรบิทของประเทศไทย ท้ังนี้ 

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐไทยสามารถนําขอเสนอแนะไป

ประยุกตใชเปนรูปแบบ และกําหนดเปนโมเดลของการ

เสริมสรางสุจริตธรรมดานการบริหารงานภาครัฐตอไป 

อีกทั้งยังเกิดประโยชนในทางออมแกประเทศไทยในดาน

การยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐของประเทศไทยใหเทียบเคียง

มาตรฐานสากล

   ในการดําเนินการเสริมสรางความสุจริต

ธรรมดานการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยนั้น 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ 

สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครฐั (สํานกังาน ป.ป.ท.) สํานกังานคณะกรรมการปองกนั

และปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(สํานกังาน ป.ป.ช.) หารอื

กรอบแนวคดิ ขอบเขตการดาํเนนิการเสรมิสรางความซ่ือสตัย

สุจริตของประเทศไทย โดยไดขอสรุปเกี่ยวกับขอบเขต

การดําเนินการ แบงออกเปน 3 มิติ ไดแก (1) การประมวล

ภาพรวมและการบรูณาการหนวยงานขบัเคลือ่นการเสริมสราง

ความซือ่สตัยสจุรติ (2) วฒันธรรมการเสริมสรางความซ่ือสตัย

สุจริตภาครัฐของเจาหนาที่รัฐ และ (3) การควบคุมและ

การบังคบัใชกฎหมายอยางมปีระสทิธภิาพ จากนัน้ไดมีการ

รวบรวมขอมูลตามกรอบการเสริมสรางความซื่อสัตย

สุจริตของประเทศไทยทั้ง 3 มิติดังกลาว สรุปได ดังนี้

   1) การประมวลภาพรวมและการ

บรูณาการหนวยงานขบัเคลือ่นการเสรมิสรางความซือ่สตัย

สุจริต เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ 

จํานวนบุคลากร กฎ ระเบียบ ขอบังคับการทํางานของ

หนวยงานที่มีภารกิจหลักในการเสริมสรางความซื่อสัตย

สุจริตของภาครัฐ รวมทั้งเรื่องการปองกันและปราบปราม

ทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งจะเนนที่สํานักงาน ป.ป.ช. และ

สาํนกังาน ป.ป.ท. เปนหลัก นอกจากนีย้งัครอบคลมุเนือ้หา

ในสวนของการเปดเผยและเขาถึงขอมูลของภาครัฐดวย

   2) วฒันธรรมการเสรมิสรางความซือ่สตัย

สจุรติภาครฐัของเจาหนาทีร่ฐั เปนการศกึษาขอมลูเกีย่วกับ

เนื้อหา รายละเอียดของประมวลจริยธรรมของขาราชการ

หรือเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแตคานิยมหลัก

ของมาตรฐานทางจริยธรรม 9 ประการ และประมวล

จริยธรรมของขาราชการแตละประเภท เชน ขาราชการ

พลเรอืน ขาราชการศาลยตุธิรรม ขาราชการรฐัสภา เปนตน
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   3) การควบคุมและการบังคับใชกฎหมาย

อยางมปีระสทิธิภาพ เปนการศึกษาขอมลูเก่ียวกบัมาตรการ 

ระเบียบในทางปฏิบัติท่ีใชในการควบคุมจัดการปญหา

ความขดัแยง การคุมครองผูแจงเบาะแส การสอบสวนและ

การลงโทษผู กระทําผิดทางวินัยและประพฤติมิชอบ 

และอํานาจการตรวจสอบและการควบคุมการทํางานของ

สาํนกังานตรวจเงนิแผนดนิ ท้ังนี ้ยงัครอบคลมุถงึมาตรการ

นโยบายการกํากับติดตามการบังคับใชทางกฎหมาย 

ปญหาอุปสรรคเชิงนโยบายของการแปลงไปสูการปฏิบัติ

   การรวบรวมขอมลูตามกรอบการเสรมิสราง

ความซื่อสัตยสุจริตของประเทศไทยใน 3 มิติดังกลาวเปน 

การดําเนินการเพื่อเตรียมใหผูเชี่ยวชาญจาก OECD มา

วิเคราะหประเมินจุดออน จุดแข็ง พรอมใหขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการสรางเสริมความซ่ือสัตย

สุจริตของภาครัฐ และแปลงไปสูการปฏิบัติระดับประเทศ

ในรูปแบบบทความทางวิชาการตอไป 

 2.6.5 การสรางระบบราชการสูความเปนสากล

และความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสรางระบบราชการสู

ความเป นสากลและดําเนินงานร วมกับหน วยงาน

ตางประเทศในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

  • การสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน

   จากการที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินงาน

เพือ่สงเสรมิธรรมาภบิาล (Promote Good Governance) 

พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ (Building Civil Service 

Capability) และสงเสรมิความรบัผดิชอบตอสงัคม (Promoting 

Corporate Social Responsibility) ตามแผนงานการจัดตัง้

ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน และแผนงาน 

การจัดตั้ งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดดําเนินกิจกรรมรวมกับประเทศ

สมาชกิอาเซยีน รวมทัง้องคกรระหวางประเทศอยางตอเนื่อง 

โดยดําเนินโครงการสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเขาสู 

ประชาคมอาเซียน จนเกิดเปนเครือขายธรรมาภบิาลอาเซยีน 

(ASEAN Governance Network) ขึน้ ซึง่เปนเครอืขายของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่พรอมจะดําเนินการสงเสริม

ธรรมาภิบาลในดานตาง ๆ  รวมกัน  ตอมาในป พ.ศ. 2558 

ซ่ึงเปนปของการเปนประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทําเอกสารอาเซียน 2025 : 

มุงหนาไปดวยกนั ASEAN 2025 : Forging Ahead Together 

ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 และ

แผนงานประชาคมอาเซียน 2016 - 2025 โดยในสวนของ

แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

2025 ยังคงใหความสําคัญกับหลักการบริหารกิจการบาน

เมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะยังคงทําหนาที่เปนหนวยงานหลัก

ในการใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการภายใต

มาตรการนี้ รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดวย

   สําหรับการดําเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 นั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการ

เสรมิสรางธรรมาภบิาลภาครฐัของประเทศสมาชกิอาเซยีน 

เพื่อสรางความตอเนื่องและสนองตอบตอการสรางเสริม

วฒันธรรมทีมุ่งเนนหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการ

ภาครฐัในประชาคมอาเซียน รวมถึงการพฒันาระบบราชการ

รวมกัน โดยรวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (The Asian 

Development Bank : ADB) และองคการเพ่ือความรวมมอื

ทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (Organisation for Economic 

Co-operation and Development: OECD) จัดการ

ประชุมสัมมนา “ASEAN International Conference 

2016 : Digital Transformation in Government and 

the Public Sector And Southeast Asian Government 

at a Glance Initiative” ระหวางวันที่ 14 - 16 กันยายน 

2559  ณ  โรงแรม สวสิโซเทล นายเลศิ ปารค กรงุเทพมหานคร 

โดยไดรบัเกยีรตจิาก นายวษิณ ุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ี



100 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

เปนประธานกลาวเปดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ

ในหัวขอ “The Next Revolution and The New 

Direction for Government” โดยมีผูแทนจากประเทศ

สมาชิกอาเซียน จํานวน 8 ประเทศ ไดแก กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม 

และไทย เขารวมการประชุม ซึ่งการประชุมดังกลาวนับ

เปนครั้งที่ 5 ของการประชุมสัมมนารวมกันของเครือขาย

ธรรมาภิบาลอาเซียน (ASEAN Governance Network)

   การประชุมสัมมนาตลอด 3 วัน ไดมี

การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ

รวมกนัในประเด็นทีเ่กีย่วของกบัการยกระดับการใหบรกิาร

ภาครฐัสูบรกิารทีเ่ปนเลศิ มุงสูการใหบริการในรูปแบบดจิทิลั 

อันเปนกระแสการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานและ

การใหบริการของภาครัฐในปจจุบัน นอกจากนี้ ยังมี

การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากองคกร

ระหวางประเทศในหัวขอ The Changing Context for 

the Civil Service : Fiscal Pressures and Citizen 

Expectations โดยวิทยากรจากองคกรระหวางประเทศ 

   ผลที่ไดรับจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ 

นับเปนความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมของความพยายาม

ของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการสงเสริมธรรมาภิบาลใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนผ านการส งเสริมแบ งป น

ประสบการณและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศเกี่ยวกับแนวคิด

เรื่องการพลิกโฉมการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐสู

ประชาชน มุงสูการใหบรกิารในรปูแบบดจิทิลั  นอกจากนี้ 

องคความรูท่ีสําคัญท่ีประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง

ขาราชการไทยไดรับ อาทิ การบริการภาครัฐที่มุงเนน

การพฒันาความโปรงใส ประสทิธภิาพการใหบรกิารภาครฐั

ในรูปแบบของ One Stop Shop Service Centers 

ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการใหบริการแลว ประชาชน

ยังไดรับความสะดวกจากการรับบริการ ณ จุดเดียวแบบ

เบ็ดเสร็จอีกดวย และเมื่อสามารถรวมบริการไวที่จุดเดียว

ไดแลว การพัฒนาไปสูการใหบริการออนไลนก็เขามามี

บทบาทในชีวิตของประชาชนทั่วโลก ดังนั้น การดึงเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการใหบริการของรัฐ 

ไมเพียงแตมุงเนนดานประสิทธิภาพภาครัฐและการเขาถึง

ขอมูลและบรกิารตาง ๆ ของภาครัฐในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส

ที่งาย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นเทานั้น แตยังเปนกลไกสําคัญ

ที่ชวยปองกันและลดปญหาการทุจริตภายในหนวยงาน

ภาครัฐ และชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

สังคม ตลอดจนการมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร

บนเครือขายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐอีกดวย 

  • ความรวมมือระหวางสํานักงาน ก.พ.ร. 

กับหนวยงานตางประเทศ

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนักงาน ก.พ.ร. 

ไดดําเนินการตามความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 

รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานตางประเทศ ดังนี้ 

   1) การเขารวมประชุมในตางประเทศ

    1.1) การเขารวมประชมุ The Meeting 

of the Working Party of Senior Public Integrity 

Officials: SPIO) ระหวางวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 

2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

     สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีความ

รวมมือกับองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development : OECD) เพื่อยกระดับการพัฒนา

แนวทางตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันใหไดรับการยอมรับ

และเปนทีรู่จกัในเวทสีากล โดยมเีลขาธกิาร ก.พ.ร. รวมเปน

คณะกรรมการใน OECD Public Governance Committee 

(PGC) เพือ่รวมกําหนดนโยบายดาน Public Governance 

ในระดับสากล ทั้งนี้ ไดมีการประชุมเครือขายคณะทํางาน

อาวุโสดานสุจริตธรรมภาครัฐ (The Meeting of the 

Working Party of Senior Public Integrity Officials: 

SPIO) ระหวางวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558 
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

ณ กรงุปารสี สาธารณรัฐฝรัง่เศส เพือ่หารือปรบัปรงุกรอบ

และแนวทางปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการ

ลงทุนภาครัฐ (Public Investment) เรื่องของ Public 

Infrastructure ที่ตองใชงบประมาณในการลงทุนสูง และ

เปนเคร่ืองมือทางนโยบาย ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 

และการใหบริการภาครัฐ จึงเปนชองทางของการเกิด

คอรรัปชั่น สงผลใหเกิดความไมคุมคา และไมไดคุณภาพ

ตามความตองการของประชาชน OECD จึงไดจัดทําราง 

Integrity Framework for Public Investment เพื่อขอ

ความเห็นจากประเทศสมาชิก ในการวางแนวทางและ

กาํหนดหลกัเกณฑเพือ่ปองกนัการคอรรปัชัน่ และสงเสริม

ความโปรงใสในกระบวนการภาครฐัอยางย่ังยืน และสามารถ

นําไปประยุกตใชในประเทศสมาชิกไดอยางเปนรูปธรรม

     การประชุมในครั้งนี้ ผูแทน

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรวมตอบประเด็นคําถามพรอม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีขอคําถามหลักเก่ียวกับ

การดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการตอตาน

ทจุรติคอรรปัชัน่ของกระบวนการภาครัฐของประเทศสมาชกิ 

สาํหรับประเทศไทยไดรวมเสนอความเหน็วา ประสทิธภิาพ

เกิดจากการบูรณาการระหวางหนวยงานไทย ดาน 

Anti-corruption ท้ังทีเ่ปนหนวยงานตามท่ีกอตัง้รัฐธรรมนูญ 

หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน และมูลนธิทิีทํ่าหนาที่

เปน Private Dog-Watching รวม 13 หนวยงาน และมี

ศนูยปฏบิตักิารตอตานการทจุรติในกระทรวงตาง ๆ  ทัง้หมด 

35 หนวยงาน รวมท้ังการนําระบบอิเล็กทรอนิกสและ

สารสนเทศมาใชในข้ันตอนท่ีประชาชนตองทําธุรกรรม

กับภาครัฐ ตลอดจนการมีพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ทีก่าํหนดใหทุกหนวยงานตองจดัทําคูมอืสาํหรบั

ประชาชน เพือ่ใหประชาชนทราบถงึขัน้ตอนและระยะเวลา

ทีช่ดัเจน ถกูตองและสอดคลองตรงกนัทุกชองทาง รวมทัง้

สามารถคนหาขอมลูดวยตนเอง ทัง้น้ี เพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

และหลีกเลี่ยงการติดตอกับเจาหนาที่โดยตรง อันเปน

โอกาสของการคอรรัปชั่นในขั้นตอนการดําเนินงาน

    1.2) การเขารวมการประชุม Ease 

of Doing Business ดาน Enforcing Contracts และ 

Resolving Insolvency กับธนาคารโลก ระหวางวันที่ 

16 - 19 กุมภาพนัธ 2559 ณ กรงุวอชงิตนัดีซ ีสหรฐัอเมรกิา

     เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีตอ

การปรบัปรงุการใหบรกิารเกีย่วกับการเพิม่ขีดความสามารถ

ในการประกอบธรุกจิดานการบงัคบัใหเปนไปตามขอตกลง

และดานการแกปญหาการลมละลายของประเทศไทย

ผูแทนของสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดเขารวมการประชุม 

Ease of Doing Business ดาน Enforcing Contracts 

และ Resolving Insolvency กับผูแทนธนาคารโลกตาม

คําเชิญของกรมบังคับคดี ซึ่งสาระสําคัญของการประชุม

คร้ังนี้สอดคล องกับภารกิจของคณะทํางานพัฒนา

ประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ โดยคณะผูแทน

จากสํานักงาน ก.พ.ร. นําโดยเลขาธิการ ก.พ.ร. ไดรวม

ประชุมกับคณะทํางานของธนาคารโลก และ Dr. Heike 

Lead Counsel จาก Governance Inclusive Institution 

และการประชุมหารือเรื่องรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และกฎหมายดานการบังคับคดีลมละลายและสิทธิเจาหนี้ 

(Report on the Observance of Standards and 

Codes: Insolvency and Creditor Right) รวมกับคณะ

ทํางาน ICR - ROSC 

   2) การประชุมหารือและแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับองคกรหรือหนวยงานระหวางประเทศ

    2.1) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

ประชุมหารือกับคณะผูบริหารจากธนาคารโลก นําโดย 

Mr. Ulrich Zachau, Country Director for South East 

Asia พรอมดวยผูเชีย่วชาญ โดยเปนการหารอืความรวมมือ

ทางวิชาการระหวางธนาคารโลกกับสาํนกังาน ก.พ.ร.

    2.2) วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

ประชุมร วมกับผู แทนจากองค การทุนเพื่อเด็กแหง

สหประชาชาติ (Unicef) และผูเชี่ยวชาญจาก Oxford 

Policy Management Ltd. นําโดย Mr. Albert Pijuan 
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เพื่อหารือเก่ียวกับการใชเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ

เพือ่สงเสรมิความเสมอภาค และตวัชีว้ดัผลการดาํเนนิงาน

    2.3) วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559

ไดใหการตอนรับคณะทํางานโครงการ Regulatory 

Guillotine และหารือรวมกับ Mr. Scott Jacobs 

ผูเชี่ยวชาญจากบริษัท Jacobs, Cordova & Associates 

เพ่ือรายงานความกาวหนาของโครงการ Regulatory 

Guillotine ตอสํานักงาน ก.พ.ร. 

   3) การศกึษาดงูาน ณ สํานกังาน ก.พ.ร. 

ของหนวยงานตางประเทศ อาทิ

    3.1) วันที่ 30 กันยายน 2558  

ใหการตอนรับคณะขาราชการสวนทองถิ่นจาก Central 

Java Province Education สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ที่มาแลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ

ราชการไทย

    3.2) วนัที ่14 ตลุาคม 2558  ใหการ

ตอนรับคณะเจาหนาที่จากราชอาณาจักรกัมพูชา ท่ีมา

ศึกษาดงูานดานการวดัประสทิธิภาพการบรกิารประชาชน

ดวยระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ 

    3.3) วันที่ 27 ตุลาคม 2558, 

26 มกราคม 2559 และ 16 มีนาคม 2559  ใหการตอนรับ

คณะขาราชการระดับสูงจาก Ministry of Public 

Administration สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ที่มา

ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

    3.4) วนัที ่29 ตลุาคม 2558  ใหการ

ตอนรับคณะขาราชการกระทรวงการเสริมสรางศักยภาพ

รฐัและการปฏรูิประบบราชการของสาธารณรฐัอินโดนเีซยี 

และเจ าหนาที่ภาครัฐจากหนวยงานท่ีได  รับรางวัล

นวตักรรมงานบรกิารภาครฐั ทีม่าศกึษาดงูานดานนวตักรรม

การบริการภาครัฐ 

    3.5) วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558  

ใหการตอนรับคณะขาราชการระดับสูงซึ่งเปนผูแทนจาก

รฐับาลราชอาณาจกัรกมัพชูา ทีม่าศกึษาดงูานดานธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
    3.6) วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 
ใหการตอนรับคณะขาราชการระดับกลางและระดับสูง

ของหนวยงาน และการเชื่อมโยงผลงานกับการเตรียม

จัดทําแผนงบประมาณประจําป (ภาพที่ 2-10)

ภาพที่ 2 - 10  การประชุมรวมกันระหวางผูแทนจากองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (Unicef) กับสํานักงาน ก.พ.ร.
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

จาก Ministry of Public Administration สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ท่ีมาศึกษาดูงานดาน
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
    3.7) วันที ่9 และ 30 มิถุนายน 2559  
ใหการตอนรับคณะขาราชการจาก The Commission 
for the Investigation of Abuse of Authority สหพันธ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล ท่ีมาศกึษาดงูานเก่ียวกบั
แนวทางการดาํเนนิงานตามพระราชบญัญติัการอาํนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
    3.8) วนัที ่25 สงิหาคม 2559  ใหการ
ตอนรับคณะขาราชการจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่มา
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย 

 2.6.6 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของสาํนกังาน ก.พ.ร. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการประเมิน

สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 

2 ครัง้ โดยประเมนิคร้ังที ่1 ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2558 - 

31 มีนาคม 2559 และ ครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 

2559 - 30 กันยายน 2559 ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. มีผล

การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

ตารางที่ 2 - 2 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก
ผลการ

ดําเนินการ
ผลการประเมิน
แตละประเด็น

คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

ผลการประเมิน
แตละองคประกอบ

1. หลักภารกิจ
พื้นฐานฯ 
(Functional 
Based) 
(รอยละ100)

1.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

25 รอยละ 87.14
(3.7140)

เปนไปตาม
เปาหมาย

(2 คะแนน)

50

2.00
เปนไปตามเปาหมาย

1.2 ความสําเร็จของการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการใหบริการ
และการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

0 ไมสามารถประเมินผลไดภายในเดือนกรกฎาคม 
2559 เนื่องจากผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

ออกผลภายในเดือนกันยายน 2559

1.3 ความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ จังหวัด และองคการมหาชน

35 รอยละ 80
(3.0000)

เปนไปตาม
เปาหมาย

(2 คะแนน)

70

1.4 ระดับความสําเร็จในการถายโอนงานดาน
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานและ
งานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน
ใหดําเนินการตามแผนการถายโอนภารกิจของ
สวนราชการใหแลวเสร็จ

20 รอยละ 20
(1.0000)

ตํ่ากวาเปาหมาย
(1 คะแนน)

20

1.5 รอยละความสําเร็จของความรวมมือ
สงเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน

20 รอยละ 92.31 
(4.2310)

สูงกวาเปาหมาย
(3 คะแนน)

60

รวม 100 200
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องคประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก
ผลการ

ดําเนินการ
ผลการประเมิน
แตละประเด็น

คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

ผลการประเมิน
แตละองคประกอบ

2. หลักภารกิจ
 ยุทธศาสตรฯ 

(Agenda 
Based) 
(รอยละ

 100)

2.1 ระดับความสําเร็จของการทบทวน
ความจําเปนในการมีอยูขององคการมหาชน
ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
6 มกราคม 2558

50 ระดับ 3
(3.0000)

เปนไปตาม
เปาหมาย

(2 คะแนน)

100 2.00
เปนไปตามเปาหมาย

2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (การประเมินสวนราชการ
ตามมาตรา 44)

50 ระดับ 3
(3.0000)

เปนไปตาม
เปาหมาย

(2 คะแนน)

100

รวม 100 200

3. หลักภารกิจ 

 พื้นที่/

 ทองถิ่นฯ 

 (Area   

 Based)   

 (รอยละ

 100)

ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบ
การประเมินนี้

- - - - -

4. การบริหาร
 จัดการ
 และพัฒนา
 นวัตกรรมฯ  
 (Innovation  
 Based)
 (รอยละ
 100)

4.1 เบิกจายงบประมาณภาพรวม 30 รอยละ 56.11 ตํ่ากวา
เปาหมาย

(1 คะแนน)

30

1.70
เปนไปตามเปาหมาย

4.2 การยกระดับประสิทธิภาพการติดตามและ
ควบคุมคุณภาพการใหบริการประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

35 - เปนไปตาม
เปาหมาย

(2 คะแนน)

70

4.3  การพัฒนาระบบบูรณาการศูนยกลาง
บริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

35 - เปนไปตาม
เปาหมาย

(2 คะแนน)

70

รวม 100 170

5. ศักยภาพ
 ในการเปน 
 สวนราชการ 
 ที่มีความ 
 สําคัญเชิง
 ยุทธศาสตรฯ
 (Potential  
 Based)
 (รอยละ
 100)

5.1 การสงเสริมหนวยงานภาครัฐปรับปรุงงาน

เพื่อเอื้อตอการประกอบธุรกิจของประเทศ 

(Doing Business)

100 - เปนไปตาม

เปาหมาย

(2 คะแนน)

200 2.00

เปนไปตามเปาหมาย

รวม 100 200

สรุปผลการดําเนินงาน ระดับมาตรฐาน
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

หมายเหตุ :

 ผลการดําเนินงานในแตละประเด็นการประเมิน (องคประกอบการประเมินที่ 1 - 3)  พิจารณาจาก

 ตํ่ากวาเปาหมาย หมายถึง ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเกณฑการใหคะแนนที่ 2  (1.0000 - 1.9999)

 เปนไปตามเปาหมาย  หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑการใหคะแนนที่ 2 แตตํ่ากวาเกณฑการใหคะแนนท่ี 4 

   (2.0000 - 3.9999)

 สูงกวาเปาหมาย  หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑการใหคะแนนที่ 4 ขึ้นไป (4.0000 - 5.0000)

 

 ผลการดําเนินงานในแตละองคประกอบการประเมิน  พิจารณาจากคะแนนถวงนํ้าหนักของประเด็นการประเมิน

 ตํ่ากวาเปาหมาย  หากมีคาคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) อยูระหวาง 1.0000 - 1.4999

 เปนไปตามเปาหมาย  หากมีคาคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) อยูระหวาง 1.5000 - 2.4999

 สูงกวาเปาหมาย  หากมีคาคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) อยูระหวาง 2.5000 - 3.0000
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 (หมายเหตุ งบการเงินนี้ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
   

                                                                              หมายเหตุ                                   หนวย : บาท

2559 2558

สินทรัพย

           สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  5 3,307,982.80 33,779,187.50

ลูกหนี้ระยะสั้น  6 13,367,058.43 16,591,601.86

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 16,050.00 -

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 16,691,091.23 50,370,789.36

          สินทรัพยไมหมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)  7 15,656,446.70 23,672,984.57

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)  8 11,181,477.61 12,034,446.11

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 26,837,923.31 35,707,430.68

รวมสินทรัพย 43,529,014.54 86,078,220.04

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 9 6,784,098.47 16,150,823.11

เงินรับฝากระยะสั้น 10 4,791,493.92 6,276,517.98

รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,575,592.39 22,427,341.09

 หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 29,124.22 57,793.31

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 500,000.00 500,000.00

เงินรับฝากระยะยาว 122,600.00 122,600.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 651,724.22 680,393.31

รวมหนี้สิน 12,227,316.61 23,107,734.40

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 31,301,697.93 62,970,485.64

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน 1,637,210.34 1,637,210.34

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 29,664,487.59 61,333,275.30
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 31,301,697.93 62,970,485.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2.7 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

                                                                              หมายเหตุ                               หนวย : บาท

2559 2558

รายได

   รายไดจากงบประมาณ 12 318,663,688.02 350,120,048.51

   รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล 13 1,140,100.00 5,012,850.00

   รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 14 991,472.09 5,645,891.62

   รายไดอื่น 236,815.00 116,949.33

รวมรายได 321,032,075.11 360,895,739.46

คาใชจาย

   คาใชจายบุคลากร 15 119,204,269.33 122,804,583.29

  คาบําเหน็จบํานาญ 16 24,453,375.15 19,040,398.01

   คาตอบแทน 17 1,529,800.00 1,718,585.00

   คาใชสอย 18 154,457,643.17 234,249,547.75

   คาวัสดุ 19 2,165,596.19 2,803,790.14

   คาสาธารณูปโภค 20 6,685,678.98 6,728,345.36

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 21 14,360,331.47 20,048,128.32

   คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 22 30,404,808.29 -

   คาใชจายอื่น 23 62,920.72 (1,096,810.86)

รวมคาใชจาย 353,324,423.30 406,296,567.01

รายไดตํ่ากวาคาใชจายสุทธิ (32,292,348.19) (45,400,827.55)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

             หนวย : บาท

หมายเหตุ ทุน

รายไดสูง/(ตํ่า) 

กวาคาใชจาย

สะสม

องคประกอบอื่น

ของสินทรัพยสุทธิ/

สวนทุน

รวมสินทรัพย

สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - 

ตามที่รายงานไวเดิม

1,637,210.34 106,734,102.85 0 108,371,313.19

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - หลัง

การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/

สวนทุนสําหรับป 2558

1,637,210.34 106,734,102.85 0 108,371,313.19

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด (45,400,827.55) (45,400,827.55)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 1,637,210.34 61,333,275.30 0 62,970,485.64

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - 

ตามที่รายงานไวเดิม

1,637,210.34 61,333,275.30 0 62,970,485.64

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน (623,560.48) (623,560.48)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - หลัง

การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/

สวนทุนสําหรับป 2559

1,637,210.34 61,956,835.78 0 63,594,046.12

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด (32,292,348.19) (32,292,348.19)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1,637,210.34 29,664,487.59 0 31,301,697.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

หมายเหตุ สารบัญ

 1 ขอมูลทั่วไป

 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม 

  และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม

 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

 7 อาคาร และอุปกรณ

 8 สินทรัพยไมมีตัวตน

 9 เจาหนี้ระยะสั้น

 10 เงินรับฝากระยะสั้น

 11 ภาระผูกพัน

 12 รายไดจากงบประมาณ

 13 รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล

 14 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

 15 คาใชจายบุคลากร

 16 คาบําเหน็จบํานาญ

 17 คาตอบแทน

 18 คาใชสอย

 19 คาวัสดุ

 20 คาสาธารณูปโภค  

 21 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

 22 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

 23 คาใชจายอื่น
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

หมายเหตุ 1 ขอมูลทั่วไป 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี มีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดทําขอเสนอทางวิชาการเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ก.พ.ร. 

และหนาที่อื่นตามกฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่น

 กรอบกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

 ปจจุบันที่ทําการสํานักงานตั้งอยูเลขที่..59/1..ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนักงาน ก.พ.ร. ไดรบัการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป จาํนวน 301,726,257.86 บาท

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 303,471,800.00 บาท) โดยแยกเปนงบลงทุนจํานวน 2,469,694.69 บาท และงบประจํา

จํานวน 299,256,563.17 บาท

 สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนวยงานระดับหนวยเบิกจายเพียง 1 หนวยเบิกจาย

หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึงหลักการและ

นโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตาม

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม

 ในระหวางปปจจุบัน กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม ดังนี้

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่

1 ตุลาคม 2556 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนําเสนองบการเงิน

  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน..กําหนดใหหนวยงานจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/

สวนทุน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนปแรกในการนําเสนองบการเงินของหนวยงานแตยังไมตองแสดงงบการเงินเปรียบเทียบ

ในปแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใชในงวดอนาคต 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

วันที่มีผลบังคับใชเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม วันที่มีผลบังคับใชเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

เปนตนไป

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใชเริ่มในหรือหลังวันท่ี 

1 ตุลาคม  2559 เปนตนไป

 ฝายบริหารเชื่อวามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินในงวด

ที่นํามาถือปฏิบัติ
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  - เงินทดรองราชการ เปนเงินที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอยใน

การดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ตามวงเงินที่ไดรับในหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ และงบกลางและตองคืนใหรัฐบาลเมื่อ

หมดความจําเปนในการใชเงิน แสดงไวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดซึ่งมียอดตรงกันขามกับรายการเงินทดรองราชการรับจาก

คลังภายใตหัวขอหนี้สินไมหมุนเวียน

  - รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินฝากคลัง และเงินฝากสถาบันการเงิน เปนตน

  - เงินฝากคลังเปนเงินที่สํานักงาน ก.พ.ร. ฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกําหนดตามกฎหมายโดยไมมีดอกเบี้ย 

ซึง่สามารถเบกิถอนไดเมือ่ตองการใชจายตามรายการทีก่าํหนดไวในระเบยีบทีร่ะบุขอจาํกัดในการใชจาย เงนิฝากคลงัของสํานกังาน ก.พ.ร. 

ไดแก คาหลักประกันสัญญา คาหลักประกันซองประกวดราคา ซึ่งเปนภาระผูกพันที่จะตองคืนใหแกผูมีสิทธิเมื่อพนขอผูกพันกับ

สํานักงาน ก.พ.ร. แลว และเงินชวยเหลือจากตางประเทศสําหรับแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน

  - เงนิฝากสถาบนัการเงนิ (เงินฝากธนาคาร) เปนรายการเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณในกรณทีีข่อรบัเงนิ

จากกรมบัญชีกลางเขาบัญชีของสํานักงาน ก.พ.ร. ตามรายการขอเบิกเงินผานระบบ GFMIS

 4.2 ลูกหนี้

   ลูกหน้ี เปนลูกหน้ีเงินยืมราชการจากการใหยืมเงินงบประมาณ เพื่อใชในการดําเนินงานของหนวยงานซึ่งยังไม

ครบกําหนดชําระในปงบประมาณนี้

 4.3 อาคาร และอุปกรณ

  - ที่ดิน เปนที่ธรณีสงฆที่อยูในความดูแลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

  - อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและส่ิงปลูกสรางที่หนวยงานมีกรรมสิทธ์ิและ

ไมมีกรรมสิทธิ์แตสํานักงาน ก.พ.ร. ไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน

หักคาเสื่อมราคาสะสม งานระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุน

  - อปุกรณ ไดแก ครภุณัฑประเภทตางๆ แสดงมูลคาตามมูลคาสทุธติามบญัชทีีเ่กดิจากราคาทนุหกัคาเสือ่มราคาสะสม 

อุปกรณที่ไดมากอนปงบประมาณ พ.ศ.2540 ไมนํามาบันทึกบัญชีแตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2540 - 2545 บนัทกึเฉพาะท่ีมมีลูคาต้ังแต 30,000.00 บาท ขึน้ไป และอปุกรณทีไ่ดมาตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เปนตนไป 

บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวยตั้งแต 5,000.00 บาท ขึ้นไป

  - ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพยอยูในสถานที่และสภาพ

ที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทําใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับประโยชนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยเพิ่มขึ้น

จากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

  - คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ

การใชงานที่สอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
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อาคารสํานักงาน 20 - 40  ป

สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 - 20  ป

สิ่งปลูกสราง 5 - 25  ป

ครุภัณฑสํานักงาน 3 - 10  ป

ครุภัณฑยานพาหนะ 5 -   7  ป

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 - 10  ป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5 - 10  ป

ครุภัณฑการเกษตร 3 -   8  ป

ครุภัณฑกอสราง 3 -   8  ป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 -   5  ป

ครุภัณฑงานบานงานครัว 2 -   5  ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสราง

 4.4 สินทรัพยไมมีตัวตน

  - สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี

  - คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินโดยวิธีเสนตรง

ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้

   โปรแกรมคอมพิวเตอร 2  -  5 ป

 4.5 สัญญาเชาดําเนินงาน

  สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอน

มาใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบ

แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

 4.6 รายไดรอการรับรูระยะยาว

  รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรพัยทีสํ่านกังาน ก.พ.ร. ไดรบับริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดาํเนนิงาน

  รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ี

จาํเปนเพ่ือจับคูรายไดกบัคาใชจายทีเ่ก่ียวของ เชน ทยอยรบัรูรายไดตามเกณฑสดัสวนของคาเสือ่มราคาของสนิทรพัยทีไ่ดรบัความชวยเหลอื

หรือบริจาค 
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

 4.7 รายไดจากเงินงบประมาณ

  รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑดังนี้ 

  1) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน

  2) เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน

  3) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน

   สํานักงาน ก.พ.ร. แสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวนเงิน

งบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน

 4.8 รายไดจากเงินกูของรัฐบาล

  รายไดจากเงินกูของรัฐบาลรับรูเมื่อไดรับเงินในกรณีที่แหลงเงินกูจายใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. โดยตรง หรือรับรูเมื่อ

ไดรับแจงการโอนเงินจากแหลงเงินกู กรณีที่แหลงเงินกูจายเงินตรงใหกับเจาหนี้

 4.9 รายไดแผนดิน

  รายไดแผนดนิเปนรายไดทีส่าํนกังาน ก.พ.ร. ไมสามารถนาํมาใชจายในการดาํเนนิงาน และนาํสงคลงัซ่ึงไมตองแสดง

เปนรายได แตแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนรายงานแยกตางหาก

 4.10 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

  สาํนกังาน ก.พ.ร. มรีายไดจากการบรจิาค ซึง่เปนรายไดจากการทยอยรบัรูรายไดตามเกณฑการคาํนวณคาเสือ่มราคา

สินทรัพยที่ไดรับบริจาคตลอดอายุของสินทรัพยนั้น

อาคารสํานักงาน 20 - 40  ป

สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 - 20  ป

สิ่งปลูกสราง 5 - 25  ป

ครุภัณฑสํานักงาน 3 - 10  ป

ครุภัณฑยานพาหนะ 5 -   7  ป

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 - 10  ป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5 - 10  ป

ครุภัณฑการเกษตร 3 -   8  ป

ครุภัณฑกอสราง 3 -   8  ป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 -   5  ป

ครุภัณฑงานบานงานครัว 2 -   5  ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสราง

 4.4 สินทรัพยไมมีตัวตน

  - สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี

  - คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินโดยวิธีเสนตรง

ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้

   โปรแกรมคอมพิวเตอร 2  -  5 ป

 4.5 สัญญาเชาดําเนินงาน

  สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอน

มาใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบ

แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

 4.6 รายไดรอการรับรูระยะยาว

  รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรพัยทีสํ่านกังาน ก.พ.ร. ไดรบับริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดาํเนนิงาน

  รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ี

จาํเปนเพือ่จับคูรายไดกบัคาใชจายทีเ่ก่ียวของ เชน ทยอยรบัรูรายไดตามเกณฑสดัสวนของคาเสือ่มราคาของสนิทรพัยทีไ่ดรับความชวยเหลอื

หรือบริจาค 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

หนวย : บาท

2559 2558

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด - 4,050.68

เงินทดรองราชการ 500,000.00 500,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,195,618.80 2,432,875.53

เงินฝากคลัง 1,612,364.00 30,842,261.29

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,307,982.80 33,779,187.50

 เงินทดรองราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. มีไวเพื่อเปนคาใชจายสํารองจายภายในสํานักงาน ก.พ.ร. โดยไดรับอนุมัติวงเงินทดรองราชการจากกระทรวง

การคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.5/16248 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ในหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ และงบกลางยอดคงเหลือ 

ณ 30 กันยายน 2559 คือ เงินฝากธนาคาร จํานวน 500,000.00 บาท

 เงนิฝากสถาบนัการเงนิ (เงินฝากธนาคาร) เปนบญัชีเงนิฝากงบประมาณ สาํหรับขอรบัเงินตามรายการขอเบิกเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ ผานระบบ 

GFMIS จากกรมบัญชีกลาง

 เงินฝากคลงั 1,612,364.00 บาท เปนเงินนอกงบประมาณท่ีมีขอจาํกดัในการใชจายโดยตองจายตามวัตถุประสงคอนัเปนทีม่าของเงินฝากคลงัน้ัน โดยไมสามารถ

นําไปใชจายเพื่อประโยนชในการดําเนินงานตามปกติได แตตองมีหนาที่ถือไวเพื่อจายตามวัตถุประสงคของเงินฝากคลังมีรายละเอียด ดังนี้

เงินฝาก 00766 โครงการสงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล 1,199,618.00 30,404,808.29

เงินฝาก 00767 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศ - 35,100.00

เงินฝาก 00905 เงินคาหลักประกันสัญญาและประกันซอง 412,746.00 402,353.00

รวมเงินฝากคลัง 1,612,364.00 30,842,261.29

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 240,270.00 692,484.00

เงินจายลวงหนา 12,972,429.43 15,524,313.26

รายไดคางรับ 154,359.00 374,804.60

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 13,367,058.43 16,591,601.86

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

 ลูกหนี้เงินยืม ยังไมถึงกําหนดชําระ

และการสง

ใชใบสําคัญ

ถึงกําหนดชําระและ

การสงใชใบสําคัญ

เกินกําหนดชําระ

และการสงใช

ใบสําคัญ

รวม

2559 240,270.00 - - 240,270.00

2558 692,484.00 - - 692,484.00
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

หมายเหตุ 7 อาคาร และอุปกรณ   

     หนวย : บาท

2559

รายการ อาคาร ครุภัณฑ งานระหวางกอสราง รวม

ราคาตามบัญชีตนงวดสุทธิ 9,990,730.68 11,877,273.89 1,804,980.00 23,672,984.57
ซื้อและรับโอนสินทรัพย - 2,066,890.34 2,066,890.34
โอนเปลี่ยนแปลง - (1,804,980.00) (1,804,980.00)
จําหนายสินทรัพย - (1,920.72) - (1,920.72)
คาเสื่อมราคา (709,761.26) (7,566,767.23) - (8,276,528.49)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 9,280,969.42 6,375,476.28 - 15,656,445.70

2558

รายการ อาคาร ครุภัณฑ งานระหวางกอสราง รวม

ราคาตามบัญชีตนงวดสุทธิ 10,700,491.81 23,481,675.98 681,350.00 34,863,517.79
ซื้อและรับโอนสินทรัพย - 1,530,278.96 1,804,980.00 3,335,258.96
โอนเปลี่ยนแปลง - - (681,350.00) (681,350.00)
จําหนายสินทรัพย - (82,504.14) - (82,504.14)

คาเสื่อมราคา (709,761.13) (13,052,176.91) - (13,761,938.04)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 9,990,730.68 11,877,273.89 1,804,980.00 23,672,984.57

หมายเหตุ 8 สินทรัพยไมมีตัวตน หนวย : บาท

2559

รายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร สินทรัพยไมมีตัวตน รวม

ราคาตามบัญชีตนงวดสุทธิ 10,306,360.69 1,728,085.42 12,034,446.11
ซื้อและรับโอนสินทรัพย 3,337,600.00 - 3,337,600.00
โอนเปลี่ยนแปลง 1,804,980.00 - 1,804,980.00
จําหนายสินทรัพย - - -
คาตัดจําหนาย (5,003,801.36) (991,747.14) (5,995,548.50)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 10,445,139.33 736,338.28 11,181,477.61

2558

รายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร สินทรัพยไมมีตัวตน รวม

ราคาตามบัญชีตนงวดสุทธิ 13,779,453.85 2,719,832.54 16,499,286.39
ซื้อและรับโอนสินทรัพย 1,140,000.00 - 1,140,000.00
โอนเปลี่ยนแปลง 681,350.00 - 681,350.00
จําหนายสินทรัพย - - -
คาตัดจําหนาย (5,294,443.16) (991,747.12) (6,286,190.28)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 10,306,360.69 1,728,085.42 12,034,446.11
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

หนวย : บาท

2559 2558

หมายเหตุ 9 เจาหนี้ระยะสั้น

เจาหนี้การคา 6,073,964.08 15,070,527.70

เจาหนี้อื่น 146,628.00 207,174.62

คาสาธารณูปโภคคางจาย 437,973.39 508,231.79

ใบสําคัญคางจาย 125,569.00 364,889.00

รวม เจาหนี้ระยะสั้น 6,784,098.47 16,150,823.11

หมายเหตุ 10  เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น 998,286.37 998,482.27

เงินประกันผลงาน 3,503,061.55 5,119,282.71

เงินประกันอื่น 290,146.00 158,753.00

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 4,791,493.92 6,276,517.98

หมายเหตุ 11  ภาระผูกพัน

 สํานักงาน ก.พ.ร. มีรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ตามมาตรา 23 วรรค 3 ไดแก

 - ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน

   สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผูเชามีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ไดแก 

สัญญาเชารถยนตประจําตําแหนง และสัญญาเชารถยนตดังนี้

ไมเกิน 1 ป 4,774,800.00 4,774,800.00

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 8,409,600.00 13,184,400.00

รวม 13,184,400.00 17,959,200.00

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ

   สํานักงาน ก.พ.ร. มีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการสืบเนื่องจากสัญญาเชารถยนต เปนจํานวนรวม 306,000.00 บาท ( ป 2558 เปนจํานวนรวม 

510,000.00)
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

หนวย : บาท

2559 2558

หมายเหตุ 12  รายไดจากงบประมาณ

 รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน

 รายไดจากงบบุคลากร 102,370,344.64 101,437,679.53

 รายไดจากงบดําเนินงาน 38,805,906.21 37,161,848.64

 รายไดจากงบลงทุน 2,004,265.36 1,804,980.00

 รายไดจากงบกลาง 37,818,483.34 37,234,248.40

 รายไดจากงบรายจายอื่น 80,225,736.91 89,545,640.72

 หัก  เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ (4,470,440.51) (5,934,252.33)

 รวม รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน - สุทธิ 256,754,295.95 261,250,144.96

รายไดจากงบประมาณปกอนๆ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมปเบิกจายปปจจุบัน)

รายไดจากงบบุคลากร - -

รายไดจากงบดําเนินงาน 3,770,511.10 5,867,142.66

รายไดจากงบลงทุน 6,478,946.92 3,151,531.29

รายไดจากงบกลาง - 203,586.75

รายไดจากงบรายจายอื่น 51,659,934.05 79,647,642.85

รวม รายไดจากงบประมาณปกอนๆ 61,909,392.07 88,869,903.55

รวม รายไดจากงบประมาณ 318,663,688.02 350,120,048.51

หมายเหตุ 13  รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล

รายไดจากเงินกูของรัฐบาล 1,140,100.00 5,012,850.00

รวม รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล 1,140,100.00 5,012,850.00

 รายไดจากเงินกูของรัฐบาล สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ไดรับโอนเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL) ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืนจากสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะสําหรับคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศ
ในการใหบริการประชาชน จํานวน 1,140,100.00 บาท  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หนวย : บาท

2559 2558

หมายเหตุ 14 รายไดจากการอุดหนุนและเงินบริจาค

 รายไดจากการชวยเหลือเพื่อการดําเนินงานจากหนวยงานภาครัฐอื่น 962,803.00 5,604,572.22

 รายไดจากการบริจาค 28,669.09 41,319.40

 รวม รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 991,472.09 5,645,891.62

 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับคืนเงินเหลือจายจากสวนราชการที่รับเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL) ตาม
แผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน จํานวน 962,803.00 บาท และรายไดจากสินทรัพยที่ได
รับบริจาครับรูเปนรายไดของป 2559 จํานวน 28,669.09 บาท

หมายเหตุ 15  คาใชจายบุคลากร

 เงินเดือน 103,353,611.37 102,023,698.84

 คาลวงเวลา 230,230.00 185,700.00

 คารักษาพยาบาล 8,460,832.57 12,336,982.51

 เงินชวยการศึกษาบุตร 365,424.25 421,648.25

 เงินชดเชย กบข. 1,570,122.27 1,844,117.54

 เงินสมทบ กบข. 2,355,183.48 2,766,176.15

 คาเชาบาน 314,598.71 346,260.00

 คาใชจายบุคลากรอื่น 2,554,266.68 2,880,000.00

 รวม คาใชจายบุคลากร 119,204,269.33 122,804,583.29

หมายเหตุ 16  คาบําเหน็จบํานาญ

บํานาญ 18,853,450.33 15,090,075.13

เงินชวยคาครองชีพ 1,149,720.00 1,053,392.40

บําเหน็จ 246,488.30 14,168.00

บําเหน็จดํารงชีพ 2,229,605.50 1,513,555.80

คารักษาพยาบาล 1,943,011.02 1,347,656.68

เงินชวยการศึกษา 31,100.00 21,550.00

รวม คาบําเหน็จบํานาญ 24,453,375.15 19,040,398.01
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หนวย : บาท

2559 2558

หมายเหตุ 17  คาตอบแทน 

คาตอบแทนเฉพาะงาน 44,800.00 71,000.00

คาตอบแทนอื่น 1,485,000.00 1,647,585.00

รวม คาตอบแทน 1,529,800.00 1,718,585.00

หมายเหตุ 18  คาใชสอย

คาใชจายฝกอบรม 5,965,928.80 6,902,241.69

คาใชจายเดินทาง 3,188,757.23 4,841,828.41

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 4,028,461.67 4,901,722.37

คาจางเหมาบริการ 96,973,679.42 124,865,965.46

คาจางที่ปรึกษา 29,955,357.50 76,592,299.75

คาใชจายในการประชุม 3,375,253.00 5,615,495.00

คาเชา 7,380,465.56 7,289,570.89

คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 101,231.00 977,407.00

คาประชาสัมพันธ 2,088,021.42 882,415.00

คาใชสอยอื่น 1,400,487.57 1,380,602.18

รวม คาใชสอย 154,457,643.17 234,249,547.75

หมายเหตุ 19 คาวัสดุ
คาวัสดุ 1,859,582.19 2,031,520.51
คาแกสและนํ้ามันเชื้อเพลิง 306,014.00 391,260.40

คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ - 381,009.23

รวม คาวัสดุ 2,165,596.19 2,803,790.14

หมายเหตุ 20  คาสาธารณูปโภค 
คาไฟฟา 3,211,819.59 3,242,073.72
คาประปา 473,529.57 272,737.85
คาโทรศัพท 1,079,944.32 1,116,681.09
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,417,934.50 1,544,461.70
คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง 502,451.00 552,391.00

รวม คาสาธารณูปโภค 6,685,678.98 6,728,345.36
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หนวย : บาท

2559 2558

หมายเหตุ 21 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
อาคารและสิ่งปลูกสราง 709,761.26 709,761.13
ครุภัณฑ 7,566,767.23 13,052,176.91
สินทรัพยไมมีตัวตน 5,995,548.50 6,286,190.28

รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 14,272,076.99 20,048,128.32

หมายเหตุ 22 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายโอนสินทรัพยระหวางหนวยงาน 30,404,808.29 -

รวม คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 30,404,808.29 -

 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค สํานักงาน ก.พ.ร. โอนเงินเหลือจายคืนใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรณีสิ้นสุดโครงการแลวตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จํานวนเงิน 30,404,808.29 บาท

หมายเหตุ 23  คาใชจายอื่น
ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย 1,920.72 82,504.14

รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับเงินนอก

    งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (32,096,761.29) (27,536,152.61)

คาใชจายระหวางหนวยงาน – ปรับเงินฝากคลัง 32,157,761.29 26,356,837.61

รวม คาใชจายอื่น 62,920.72 (1,096,810.86)

 คาใชจายอื่น จํานวน 62,920.72 บาท ประกอบดวย ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพยจํานวน 1,920.72 บาท และมียอดตางระหวางบัญชีรายได
ระหวางหนวยงาน - หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลางกับบัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน - ปรับเงินฝากคลังจํานวน 61,000.00 บาท
เกิดจากการบันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมาณชวงตอนสิ้นปงบประมาณทําใหมีการอนุมัติหรือจายเงินเหลื่อมปคาใชจายจํานวนดังกลาวไมใชคาใชจายที่แทจริง
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบันและปกอน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวย : บาท

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐ

งบรายจายอื่น 24,084,500.00 714,000.00 10,222,538.00 13,145,762.00 2,200.00

รวม 24,084,500.00 714,000.00 10,222,538.00 13,145,762.00 2,200.00

ผลผลิต : การยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบบุคลากร 111,673,600.00 - - 103,301,021.55 8,372,578.45

งบดําเนินงาน 39,642,900.00 - 1,382,044.29 38,163,766.36 97,089.35

งบลงทุน 2,469,694.69 - - 2,469,694.69 -

งบรายจายอื่น 100,412,963.17 17,075,000.00 17,314,280.66 65,994,961.18 28,721.33

รวม 254,199,157.86 17,075,000.00 18,696,324.95 209,929,443.78 8,498,389.13

แผนงาน : สงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ผลผลิต : สงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

งบรายจายอื่น 3,732,600.00 186,000.00 2,127,600.00 1,418,400.00 600.00

รวม 3,732,600.00 186,000.00 2,127,600.00 1,418,400.00 600.00

แผนงาน : ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลผลิต : รณรงคปองกันและตอตานการทุจริต

งบรายจายอื่น 19,710,000.00 2,390,000.00 12,675,635.25 4,643,894.76 469.99

รวม 19,710,000.00 2,390,000.00 12,675,635.25 4,643,894.76 469.99

รวมทั้งสิ้น 301,726,257.86 20,365,000.00 43,722,098.20 229,137,500.54 8,501,659.12

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 8,501,659.12 บาท ไดพับไป
ทั้งจํานวน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบันและปกอน (ตอ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายป 2558 หนวย : บาท

รายการ
เงินกันไวเบิกเหล่ือมป 

(สุทธิ)
เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ

งบรายจายอื่น 1,262,500.00 1,262,500.00 -

รวม 1,262,500.00 1,262,500.00 -

ผลผลิต : การยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบบุคลากร -

งบดําเนินงาน 4,762,057.59 1,896,021.27 2,866,036.32

งบลงทุน 1,203,320.00 1,203,320.00 -

งบรายจายอื่น 33,928,725.24 24,799,058.58 9,129,666.66

รวม 39,894,102.83 27,898,399.85 11,995,702.98

แผนงาน : รับรองการเขาสูประชาคมอาเซียน

ผลผลิต : สงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

งบรายจายอื่น 1,967,800.00 1,738,800.00 229,000.00

รวม 1,967,800.00 1,738,800.00 229,000.00

แผนงาน : ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลผลิต : รณรงคปองกันและตอตานการทุจริต

งบรายจายอื่น 6,433,074.60 5,899,674.60 533,400

รวม 6,433,074.60 5,899,674.60 533,400

รวมทั้งสิ้น 49,557,477.43 36,799,374.45 12,758,102.98

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 12,758,102.98 บาท ไดขอขยายเวลา
กันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบันและปกอน (ตอ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายป 2557  หนวย : บาท

รายการ
เงินกันไวเบิก

เหลื่อมป (สุทธิ)
เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ

งบรายจายอื่น 85,900.00 85,900.00 -

รวม 85,900.00 85,900.00 -

ผลผลิต : การยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบดําเนินงาน 800,100.00 435,000.00 365,100.00

งบลงทุน 3,251,400.00 3,251,400.00 -

งบรายจายอื่น 17,309,119.00 1,190,870.65 16,118,248.35

รวม 21,360,619.00 4,877,270.65 16,483,348.35

แผนงาน : รณรงคปองกันและตอตานการทุจริต

ผลผลิต : รณรงคปองกันและตอตานการทุจริต

งบรายจายอื่น 5,075,000.00 - 5,075,000.00

รวม 5,075,000.00 - 5,075,000.00

รวมทั้งสิ้น 26,521,519.00 4,963,170.65 21,558,348.35

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ของรายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจายจากเงนิกนัไวเบกิเหลือ่มปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํนวน 21,558,348.35 บาท 

ไดพับไปทั้งจํานวน



124 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายป 2558

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  หนวย : บาท

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐ

งบรายจายอื่น      5,050,000.00                 -     1,262,500.00     3,787,500.00                   -   

รวม      5,050,000.00                 -     1,262,500.00     3,787,500.00                   -   

ผลผลิต : การยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบบุคลากร   117,077,600.00                 -                   -    101,861,799.33  15,215,800.67

งบดําเนินงาน     41,549,900.00    2,596,400.00   2,165,657.59    36,786,267.42          1,574.99

งบลงทุน      3,008,300.00                 -     1,203,320.00     1,804,980.00                   -   

งบรายจายอื่น   115,123,000.00    3,675,100.00  30,253,625.24    81,193,740.47            534.29

รวม  276,758,800.00   6,271,500.00 33,622,602.83 221,646,787.22 15,217,909.95

แผนงาน : รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

ผลผลิต : สงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

งบรายจายอื่น      4,576,000.00      229,000.00   1,738,800.00     2,608,200.00                   -   

รวม     4,576,000.00      229,000.00  1,738,800.00     2,608,200.00                   -   

แผนงาน : ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลผลิต : รณรงคปองกันและตอตานการทุจริต

งบรายจายอื่น     17,087,000.00      533,400.00   5,899,674.60   10,653,922.51 2.89

รวม    17,087,000.00      533,400.00  5,899,674.60   10,653,922.51 2.89

รวมทั้งสิ้น 303,471,800.00 7,033,900.00 42,523,577.43 238,696,409.73 15,217,912.84

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2558 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 15,217,912.84 บาท ไดพับไป
ทั้งจํานวน
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายป 2558 (ตอ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายป 2557  หนวย : บาท

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป (สุทธิ) เบิกจาย คงเหลือ

แผน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

งบรายจายอื่น 19,177,400.00 19,091,500.00 85,900.00

รวม 19,177,400.00 19,091,500.00 85,900.00

แผนงาน : รับรองการเขาสูประชาคมอาเซียน

ผลผลิต : การยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบดําเนินงาน 2,525,134.66 1,725,034.66 800,100.00

งบลงทุน 3,753,000.00 501,600.00 3,251,400.00

งบรายจายอื่น 39,603,877.91 22,294,758.91 17,309,119.00

รวม 45,882,012.57 24,521,393.57 21,360,619.00

แผนงาน : รับรองการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ผลผลิต : สงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

งบรายจายอื่น 1,441,200.00 1,441,200.00 -

รวม 1,441,200.00 1,441,200.00 -

แผน : ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลผลิต : รณรงคปองกันและตอตานการทุจริต 

     งบรายจายอื่น 12,533,065.00 7,458,065.00 5,075,000.00

รวม 12,533,065.00 7,458,065.00 5,075,000.00

รวมทั้งสิ้น 79,033,677.57 52,512,158.57 26,521,519.00

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กันยายน 2558 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงนิกันไวเบกิเหลือ่มปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํนวน 26,521,519.00 บาท 
ไดขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายป 2556  หนวย : บาท

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป (สุทธิ) เบิกจาย คงเหลือ

แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

ผลผลิต : องคกรของรัฐไดรับการยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบดําเนินงาน 3,084,714.80 1,651,676.80 1,433,038.00

งบลงทุน 1,820,167.06 1,626,666.66 193,500.40

งบรายจายอื่น 23,761,192.00 12,536,580.80 11,224,611.20

รวม 28,666,073.86 15,814,924.26 12,851,149.60

ผลผลิต : สงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมในการสูประชาคมอาเซียน

งบรายจายอื่น 5,400.00 - 5,400.00

รวม 5,400.00 - 5,400.00

รวมทั้งสิ้น 28,671,473.86 15,814,924.26 12,856,549.60

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 ของรายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจายจากเงินกนัไวเหลือ่มปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 12,856,549.60 บาท
ไดพับไปทั้งจํานวน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานรายไดแผนดิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หนวย : บาท

2559 2558

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ

รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี 1,899,389.18 2,714,648.28

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ 1,899,389.18 2,714,648.28

รายไดแผนดินนําสงคลัง 1,899,389.18 2,714,648.28

รายไดแผนดินรอนําสง - -

รายการรายไดแผนดินสุทธิ - -

รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 1,907.00 35,005.00

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล    1,314.44 1,292.92

รายไดอื่น 1,896,167.74 2,678,350.36

รวม รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี 1,899,389.18 2,714,648.28
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี

มสีถานะเปนหนวยบรกิารรูปแบบพเิศษ (Service Delivery 

Unit) ในกํากับของสํานักงาน ก.พ.ร. มีเปาหมายที่จะ

ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งดานการบริหาร

และการใหบริการ มีหนาที่ ดังนี้

 1) ใหบริการแนะนําปรึกษาทางการบริหารราชการ 

(Management consultancy services) แกหนวยงาน

ของรัฐในการยกระดับมาตรฐานการทํางานใหมีความ

เปนเลิศ และสอดรับกับหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี

 2) ใหบริการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาแก

หนวยงานของรัฐ ในดานการบริหารและการจัดการ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการทํางานของหนวยงานใหสามารถ

เทยีบเทามาตรฐานสากล และสามารถปรบัปรุงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการดําเนนิงานขององคกรใหสอดรบักับแนวทาง

การบรหิารราชการแผนดนิ และหลกัเกณฑและวิธกีารบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี

 3) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการตามหลกัการของการบรหิารกิจการบานเมอืงท่ีดี 

 4) ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2.8 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี



128 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงฐานะการเงิน1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

หมายเหตุ หนวย : บาท

2559 2558

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 79,564,014.80  82,082,516.21 

ลูกหนี้ 5 7,881,665.72  22,490,376.13 

รายไดคางรับ 5,088,603.00  16,355,745.67 

วัสดุคงเหลือ 6 419,620.65  501,731.50 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,714,100.00  1,927,297.85 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 94,668,004.17 123,357,667.36

สินทรัพยไมหมุนเวียน

อาคาร และอุปกรณสุทธิ 7 1,030,008.46  1,022,285.83 

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 2.00  11,840.99 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,030,010.46  1,034,126.82 

รวมสินทรัพย 95,698,014.63 124,391,794.18

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ 4,739,187.53  11,460,106.77 

คาใชจายคางจาย 14,210,277.73  25,354,607.70 

รายไดรับลวงหนา 10,396,324.68  20,703,781.01 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 386,224.67  1,833,476.67 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,732,014.61  59,351,972.15 

รวมหนี้สิน 29,732,014.61 59,351,972.15

สินทรัพยสุทธิ 65,966,000.02 65,039,822.03 

สินทรัพยสุทธิ

ทุน - -

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสมยกมา 65,039,822.03  45,346,371.18 

หัก การปรับปรุงรายการและผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (1,378,522.06) (9,282,141.75)

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ 2,304,700.05 28,975,592.60 

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 65,966,000.02 65,039,822.03

กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน - -

รวมสินทรัพยสุทธิ 65,966,000.02 65,039,822.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
1  งบการเงินนี้ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

หมายเหตุ หนวย : บาท

2559 2558

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากการใหบริการ 144,057,741.00 175,781,026.67 

รายไดดอกเบี้ย 1,086,933.89 734,369.63 

รายไดอื่น 195,985.89 606,378.29

รวมรายไดจากแหลงอื่น 145,340,660.78 177,121,774.59

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 145,340,660.78 177,121,774.59

คาใชจายจากการดําเนินงาน 8

คาใชจายบุคลากร 8,503,055.18  7,036,673.89 

คาใชจายดานการฝกอบรม 127,837,076.37 137,105,801.75 

คาใชจายในการเดินทาง 6,870.00  6,034.00 

คาใชสอยและคาวัสดุ 1,433,627.45 848,208.56 

คาสาธารณูปโภค 115,092.53 145,906.17 

คาใชสอยอื่น 1,912,285.83  1,328,391.77 

คาเสื่อมราคาและอุปกรณ 242,812.42  268,017.18 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 11,838.99  23,236.34 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 140,062,658.77 146,762,269.66

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 5,278,002.01 30,359,504.93

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

คาใชจายในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายได 9 (2,841,424.61) (1,383,912.33)

สูงกวาคาใชจายสะสมตามมติคณะกรรมการ

คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (บริจาคสินทรัพย) (131,877.35) -

รวมรายได/(คาใชจาย)ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (2,973,301.96) (1,383,912.33)

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ 2,304,700.05 28,975,592.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

หนวย : บาท

หมายเหตุ ทุน

รายไดสูง/(ตํ่า)

กวาคาใชจาย

สะสม

องคประกอบ

อื่นของ

สินทรัพย

สุทธิ/สวนทุน

รวมสินทรัพย

สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - 45,346,371.18 - 65,039,822.03

การปรับปรุงรายการปกอน(หน้ีสินหรือภาระผูกพันท่ีอาจเกิดข้ึน) (9,489,731.62) (9,489,731.62)

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน 207,589.87 207,589.87

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - 36,064,229.43 - 36,064,229.43

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2558

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด - - - -

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด 28,975,592.60 28,975,592.60

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - 65,039,822.03 - 65,039,822.03

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - 65,039,822.03 - 65,039,822.03

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน (1,378,522.06) (1,378,522.06)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - 63,661,299.97 - 63,661,299.97

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2559

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด - - - -

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด 2,304,700.05 2,304,700.05

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - 65,966,000.02 - 65,966,000.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

 หนวย : บาท

   2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายไดสงู/(ตํา่)กวาคาใชจายจากกจิกรรมตามปกติ 2,304,700.05 28,975,592.60

ปรับกระทบยอดเปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 397,047.66 390,553.50

บริจาคสินทรัพยใหหนวยงานภาครัฐ 131,877.35 -

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (คาเสื่อมราคา) - (346,014.34)

รายรับสูงกวารายจายจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 2,833,625.06 29,020,131.76

ในสินทรัพยดําเนินงาน หนี้สินดําเนินงาน และสวนของทุน

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 14,608,710.41 (7,386,492.07)

รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 11,267,142.67 8,803,590.99

(49,749.50)

213,197.85

หนี้สินดําเนินงานและสวนของทุน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น (ลดลง) (6,720,919.24) 2,184,970.75

คาใชจายคางจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (11,144,329.97) 9,442,350.28

รายไดรับลวงหนา เพิ่มขึ้น (ลดลง) (10,307,456.33) (3,492,422.33)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,447,252.00) (217,056.00)

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (รายไดปกอนบันทึก ขาด) - 255,020.00

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (คาใชจายปกอนท่ีไดรับคืน) - 31,026.61

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (คาใชจายปกอนบันทึกขาด) (1,378,522.06) (92,498.35)

การปรับปรุงรายการปกอน (หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น) - (9,489,731.62)

   รวม (4,959,178.17) (466,045.47)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (2,125,553.11) 28,554,086.29

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

อาคารและอุปกรณสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (392,948.30) (560,652.22)
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (ลดครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ) - 388,672.12

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (392,948.30) (171,980.10)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2,518,501.41) 28,382,106.19

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 82,082,516.21 53,700,410.02

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 79,564,014.80 82,082,516.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

34,463.56

(539,267.29)

วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
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สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

หมายเหตุที่ 1 ความเปนมา
 การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับปรุงแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน ในพ.ศ. 2545 และการตรา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของการพัฒนาระบบราชการ โดยการวาง
กรอบกติกาใหมของการบริหารราชการแผนดิน  ไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 การนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาประยุกตใชดังกลาว ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและวิธีการบริหารราชการ
แนวใหม เชน การบรหิารภาครัฐเชงิยทุธศาสตร การบรหิารราชการแบบบูรณาการ ระบบการกาํกับดแูลและรายงานแบบไขว (Matrix System) และการบรหิาร
ราชการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centered) เปนตน
 มิติใหมในการบริหารราชการเหลานี้ ทําใหสวนราชการตาง ๆ ตองดําเนินการปรับเปลี่ยนทั้งในสวนของยุทธศาสตร โครงสราง กระบวนงาน 
การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคลตลอดจนกระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานใหม  ซึ่งในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่
สวนราชการตางๆ ตองดําเนินการนั้น จําเปนตองอาศัยการกระตุนและสนับสนุน (Facilitation) และการชวยเหลือทางวิชาการ (Technical Support) เพื่อ
เสรมิสรางพลงั (Empower) ในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงใหเปนไปอยางราบร่ืน รวดเร็วทนัการณ และสอดคลองกบัเจตนารมณของการพัฒนาระบบราชการ
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานกังาน ก.พ.ร.) ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการขับเคลือ่นนโยบายการพัฒนาระบบราชการ 
จึงไดจัดตั้งสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 เพื่อเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีหนาที่ในการให
บริการทางวิชาการแกสวนราชการและหนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สถาบันฯ มีสถานที่ตั้ง  
เลขที่ 120 หมู 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการกิจการภาครัฐที่ดี
 2. เพื่อสงเสริมและดําเนินการใหมีการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 3. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

หมายเหตุที่ 2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นภายใตเกณฑคงคาง (Accrual  Basis)  และ ขอสมมุติฐานการดําเนินงานตอเนื่อง

หมายเหตุที่ 3 สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป
 3.1 ใชหลักบัญชีคู (Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับรายการการเงินที่เกิดขึ้นคร้ังหนึ่ง จะตองนําแตละรายการ
การเงินมาบันทึกบัญชีดวยจํานวนเงินในบัญชีเดบิตเทากับจํานวนเงินที่บันทึกบัญชีเครดิต  
 3.2 ใชรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคมปปจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายนปถัดไป โดยกําหนด
รอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งรอบเทากับหนึ่งปงบประมาณหรือ 12 เดือน
 3.3 ใชหลักบริษัทใหญและบริษัทยอย ในการบันทึกรับรูรายการบัญชีเดินสะพัดระหวางกัน (บัญชีพัก) ของรายรับและรายจาย  
 3.4 การจัดทํางบการเงนิ สถาบนัฯ ปฎิบตัติามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป ระเบยีบขอบงัคบัทีท่างราชการกาํหนด รวมทัง้ระเบยีบและ
ขอบังคับของสถาบัน ฯ
 3.5 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
  1) การรับรูรายได
   - รายไดจากการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา และงานฝกอบรม รับรูเมื่อสงมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแลว 
   - รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงในอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
  2) การรับรูคาใชจาย
   - คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา งานฝกอบรม คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอื่น รับรูตาม
เกณฑคงคาง สําหรับคาใชจายตามประเภทดังตอไปนี้รับรูตามเกณฑอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดดังนี้
   คาตอบแทนบุคลากรที่มีลักษณะของการจายเงินเมื่อมีผลงานหรือมีระดับความสําเร็จของงาน รับรูรายจายตามสัดสวนของรายได
ของงานบริการวิชาการ และ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของที่รับรูในงวดบัญชีนั้น
   คาใชจายที่ไมตองผานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง รับรูคาใชจายตามการวางบิลแจงหนี้
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

หมายเหตุที่ 3 สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป (ตอ)
 3.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนวยงานลูกคาเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงไมมีเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 3.7 อาคารและอุปกรณสุทธิ  
  - การซื้อครุภัณฑและอุปกรณที่มีราคาตํ่ากวา 5,000 บาท รับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวน และการซื้อครุภัณฑ และอุปกรณมีราคาตั้งแต 
5,000 บาท รับรูเปนสินทรัพยดวยราคาทุนหรือราคาที่ไดมา 
  - คํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน ดังนี้

สวนปรับปรุงอาคาร                                            ตามอายุสัญญาเชาอาคาร
ครุภัณฑสํานักงาน                                           8 ป
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ                                    5 ป
ครุภัณฑโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร      5 ป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                    5 ป
ครุภัณฑงานบานงานครัว                                  5 ป
ครุภัณฑกีฬา 5 ป
ครุภัณฑการศึกษา 5 ป

 3.8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายความรวมถึง เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน และเงินฝากประจําไมเกิน 
12 เดือน
 3.9 การใชประมาณการทางบัญชี
  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งจะมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
 3.10 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0423.2/31072 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง ตอบขอหารือหลักการรับรูรายไดและคาใชจาย 
ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม 2554 รวมถึงตามมติคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 15 ธันวาคม 
2554 ไดเหน็ชอบใหมกีารเปล่ียนแปลงนโยบายการรบัรูรายไดและคาใชจายบางประเภทในงบการเงนิ ตัง้แตงวดบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 30 กนัยายน 2553 เปนตนไป 
เพื่อใหเปนไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคลองตัว และใหผลการดําเนินงานประจําปสะทอนตนทุนที่ครบถวนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้
  การรับรูรายได
  นโยบายเดิม  
  - รายไดจากการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา  และงานฝกอบรมรับรูเมื่อสงมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแลว สําหรับ
กรณีที่สงงานแลวแตยังไมมีสิทธิเรียกเก็บเงิน จะรับรูรายไดเทากับคาใชจายที่เกิดขึ้นและสามารถเรียกเก็บเงินคืนได
  นโยบายใหม
  - รายไดจากการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา  และงานฝกอบรม รับรูเมื่อตรวจรับงาน
  การรับรูคาใชจาย
  นโยบายเดิม
  - คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการใหบรกิารวิชาการทีไ่ดรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาล งานวิจยัใหคาํปรึกษา และงานฝกอบรมรบัรูตามเกณฑคงคาง
  - คาใชจายอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง
  นโยบายใหม
  - คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา และงานฝกอบรม  รับรูตามเกณฑคงคางและตามเกณฑอื่นที่
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด สําหรับคาใชจายตามประเภทดังตอไปนี้
   • คาใชจายประเภทคาตอบแทนบคุลากรทีมิ่ใชเปนการจายรายเดอืน ไดแก หวัหนาโครงการ ผูอาํนวยการหลกัสตูร ทีป่รึกษา นกัวจิยั 
และผูประสานงานโครงการ ใหรับรูคาใชจายตามสัดสวนของรายไดของงานวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา และงานฝกอบรม ที่รับรูรายไดเมื่อตรวจรับงานแลว
   • คาใชจายที่ไมตองผานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง รับรูคาใชจายตามใบแจงหนี้ที่วางบิล

   • คาใชจายที่ผานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง รับรูคาใชจายเมื่อตรวจรับงานแลว
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สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

หนวย : บาท

2559 2558

หมายเหตุที่ 4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30  กันยายน  ประกอบดวย

 เงินฝากออมทรัพย 26,945,995.49 65,350,960.17

 เงินฝากประจํา 52,608,019.31 16,721,556.04

 เงินฝากเดินสะพัด 10,000.00 10,000.00

      รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 79,564,014.80 82,082,516.21

หมายเหตุที่ 5 ลูกหนี้

  ลูกหนี้  ณ  วันที่ 30  กันยายน ประกอบดวย

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 4,234,265.00         17,098,303.90

 ลูกหนี้เงินมัดจําประกันสัญญา - 236,128.00

 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 3,642,326.61 5,153,954.23

 ลูกหนี้อื่น 5,074.11 1,990.00

      รวมลูกหนี้ 7,881,665.72 22,490,376.13

หมายเหตุที่ 6 วัสดุคงเหลือ

  ยอดวัสดคุงเหลือในงบแสดงฐานะการเงนิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มยีอดลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวนเงิน 82,110.85 บาท
ไดแสดงรายการไวในงบกระแสเงินสด รวมอยูในรายการบริจาคสินทรัพยใหหนวยงานภาครัฐ จํานวนเงิน 131,860.35 บาท และรายการวัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น 
จํานวนเงิน 49,749.50 บาท
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รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559ส�วนที่ 2  

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 

หมายเหตุที่ 7 อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ เปลี่ยนแปลงระหวางงวด ยอดคงเหลือ

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 58 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันท่ี 30 ก.ย. 59

สินทรัพย

สวนปรับปรุงอาคารเชา  128,400.00 162,415.30  -   290,815.30

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  1,434,323.00 49,915.50 444,648.00 1,039,590.50

ครุภัณฑงานบานและงานครัว  64,131.30 - - 64,131.30

ครุภัณฑสํานักงาน  562,565.60 57,298.50 - 619,864.10

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  1,037,339.89 123,319.00 145,263.20 1,015,395.69

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  457,002.35 - 110,798.50 346,203.85

ครุภัณฑการศึกษา  32,421.00 - -   32,421.00

ครุภัณฑกีฬา  264,000.00 - - 264,000.00

      รวม  3,980,183.14 392,948.30 700,709.70 3,672,421.74

คาเสื่อมราคาสะสม

สวนปรับปรุงอาคารเชา  128,400.00 44,996.32 - 173,396.32

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  1,162,582.48 115,455.13 444,637.00 833,400.61

ครุภัณฑงานบานและงานครัว  60,341.94 2,550.78 - 62,892.72

ครุภัณฑสํานักงาน  404,862.47 40,190.90 - 445,053.37

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  797,483.24 85,285.37 145,258.20 737,510.41

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  315,137.48 43,814.50 110,797.50 248,154.48

ครุภัณฑการศึกษา  32,415.00 - -   32,415.00

ครุภัณฑกีฬา  56,674.70 52,915.67 - 109,590.37

      รวม  2,957,897.31 385,208.67 700,692.70   2,642,413.28

อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ  1,022,285.83 1,030,008.46

คาเสื่อมราคาประจําป  367,317.16 385,208.67

  การแสดงรายการคาเสื่อมราคาประจําปในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ไดแสดงเปนคาใชจายในการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 242,812.42 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 268,017.18 บาท และแสดงเปนคาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนิงานรวมอยูใน
รายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตามมติคณะกรรมการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 142,396.25 บาท 
ปงบประมาณ พ.ศง 2558 จํานวนเงิน 99,299.98 บาท



136 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

หมายเหตุที่ 8 คาใชจายจากการดําเนินงาน

  คาใชจายจากการดําเนินงาน ประเภทคาใชจายบุคลากรไดรวมรายการจายเงินรางวัลไวในคาใชจายบุคลากร ซึ่งเปนการจัดสรรเงินรางวัล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีมีการอนมุตักิารจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํนวนเงิน 603,620.04 บาท ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการการอํานวยการ

พิจารณาใหความเห็นชอบใหจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุที่ 9 คาใชจายในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตามมติคณะกรรมการ

  คาใชจายในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตามมติคณะกรรมการ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย

หนวย : บาท

2559 2558

คาใชจายบุคลากร 196,781.36 -

คาใชจายการฝกอบรม - 683,962.50

คาใชสอยและคาวัสดุ 2,502,247.00 600,649.85

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 142,396.25 99,299.98

     รวมคาใชจายในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม  

 ตามมติคณะกรรมการ 2,841,424.61 1,383,912.33

หมายเหตุที่ 10 หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น

  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 สถาบันฯ อยูระหวางการพิจารณารายจายซึ่งเกิดจากการดําเนินโครงการป 2559 ในสวนที่นํามาขอเบิกจาย

ในป 2560 จํานวน 1,7000,000.00 บาท (รายจายโครงการ ป 2559 ที่เกิดจากลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ) ซึ่งผลการพิจารณายังไมไดขอสรุป ณ วันที่ออก

งบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุที่ 11 การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ แลว



ภาคผนวก ก

ตารางสรุปลําดับเหตุการณ

การพัฒนาระบบราชการที่นาสนใจ

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559



138 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

ตารางสรุปลําดับเหตุการณการพัฒนาระบบราชการที่นาสนใจ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ต.ค. • 28 ตุลาคม การประชุมเพื่อรับฟงการประกาศผลการวิจัย Ease of Doing Business 2016 ของธนาคารโลก 

ผานระบบวีดิทัศนทางไกล จากทีมวิจัยของธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ณ หองประชุม

ธนาคารโลกประจําประเทศไทย ช้ัน 30 อาคารสยาม ทาวเวอร โดยประเทศไทยไดรบัการจดัใหอยูในอนัดับที ่49 

จาก 189 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในกลุมประเทศอาเซียน

พ.ย. • 2 พฤศจิกายน การประชมุชีแ้จงแนวทางการเจรจาขอตกลงและประเมนิผลการปฏบัิตริาชการกบัคณะกรรมการ

เจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการและจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรอมนําเสนอราง

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการและจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ หองแลนดมารคบอลรูม ชั้น 7 โรงแรม เดอะ แลนดมารค 

• 3 พฤศจิกายน  ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีสาระสําคัญคือ “ใหสํานักงาน ก.พ.

เปนหนวยงานหลักรวมกับ สํานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทํา

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการทุกสังกัด โดยใหครอบคลุมการประเมินความเขาใจ

เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล การบังคับบัญชาและการบริหารงาน ผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งความรู

ทั่วไป ทั้งนี้ ใหเสนอนายกรัฐมนตรีภายในป 2558”

• 6 พฤศจิกายน การประชุมเรื่องการติดตามความกาวหนาในการปรับปรุงบริการเพื่อยกระดับความยาก-งายใน

การประกอบธุรกจิของประเทศไทย โดยม ีพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีเปนประธาน ณ ตึกสนัตไิมตรี

หลังใน ทําเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่จะผลักดันการยกระดับ

บริการของภาครัฐใหมีความงาย ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันและภาพลักษณตอการลงทุนของประเทศ

• 10 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตาม

มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงาน

แหงรัฐ) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

• 10 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 ตามท่ีสาํนกังาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสาํนกังาน ก.พ.ร. 

พิจารณากําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานขององคการมหาชนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการ

มหาชนและผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุภารกิจขององคการมหาชนแตละแหง ประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน

ขององคการมหาชนในครั้งตอไปดวย

• 16 พฤศจิกายน การประชุมเพื่อชี้แจงผลการจัดอันดับความยาก-งาย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

ตามรายงาน Doing Business 2016 ของธนาคารโลก โดยมี นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงพาณิชย เปนประธาน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
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พ.ศ. 2558

พ.ย. • 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและ

กลุมจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวนใหม (รอบ พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 - 19 - 20 พฤศจิกายน : ภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง จังหวัดเชียงใหม 

 - 24 พฤศจิกายน : ภาคใต ณ โรงแรมลี การเดน พลาซา หาดใหญ จังหวัดสงขลา

 - 26 - 27 พฤศจิกายน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน

 - 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม : ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

 กรุงเทพฯ

• 20 และ 23 พฤศจิกายน  การประชุมชี้แจงรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559 

 - 20 พฤศจิกายน : ชี้แจงสวนราชการ ณ หองประชุมบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน

 - 23 พฤศจิกายน : ชี้แจงจังหวัด (ผานระบบวีดิทัศนทางไกลของกระทรวงมหาดไทย) ณ ศูนยเทคโนโลยี 

 สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

• 24 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปองคการมหาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

• 24 พฤศจิกายน ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีสาระสําคัญคือ “มอบหมายให

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณากําหนดแนวทาง

การปรับปรุงโครงสรางระบบราชการ การบรหิารจัดการ หรอืการประเมนิผลสวนราชการหรอืหนวยงานของรฐั 

เพ่ือใหระบบราชการมปีระสทิธภิาพและสามารถเปนกลไกในการขบัเคลือ่นประเทศในระยะยาวตอไป โดยหาก

จําเปนตองปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จะไดนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป”

ธ.ค. • 4 ธันวาคม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและนายก

รฐัมนตร ีเร่ือง แนวทางในการปฏบิติังาน การตดิตามและเรงรดัการดําเนนิการ และการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน

ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสํานักงาน ก.พ.ร. คือ

“การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน” โดย “ใหสํานักงาน ก.พ. รวมกับ สํานักงาน ก.พ.ร. คณะกรรมการ

นโยบายรัฐวสิาหกิจ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ เรงรัดการปรบัปรงุการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ โดยประเด็นสําคัญท่ีควรใชประกอบการประเมิน เชน การมีวิสัยทัศน

การทํางานเชิงรุก ประสิทธิภาพทั้งงานตามพันธกิจและการขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

ผลการดําเนินการแกไขปญหาที่เปนความเดือดรอนของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชน ผลงานที่กอ

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอสวนรวมและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งความประพฤติตนของเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ 

ใหนําเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อใหสามารถนําไปใชประกอบการประเมินผลในเดือน

เมษายน 2559”



140 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

พ.ศ. 2558

ธ.ค. • 8 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (เร่ือง การปรับโครงสรางอํานาจ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

• 15 และ 21 - 24 ธนัวาคม การเจรจาขอตกลงและประเมนิผลองคการมหาชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

• 16, 18, 21 และ 24 ธันวาคม การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อสงเสริมสวนราชการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ และสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 

สยามสแควร (วันที่ 16 และ 18) และ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท ประตูนํ้า (วันที่ 21 และ 24)

• 17 ธันวาคม พิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อ

ความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหวางกรมพัฒนาธรุกจิการคา สาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิ

การลงทุน สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธี ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบ

รัฐบาล

• 18 ธันวาคม  งานสัมนาวิชาการ “1 ทศวรรษ นปร.” เพื่อเผยแพรผลงานที่ผานมาของโครงการพัฒนา

นกับริหารการเปลีย่นแปลงรุนใหม (นปร.) โดยม ีหมอมหลวงปนัดดา ดศิกลุ รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี 

เปนประธาน ณ เมยแฟร แกรนด บอลรูม A-B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า

• 29 ธันวาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง ของขวัญปใหมสําหรับประชาชน (ของสํานักงาน ก.พ.ร.) ตามที่

สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ โครงการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําเพื่อเปนของขวัญปใหมสําหรับประชาชน 

มี 2 โครงการ ไดแก

1) โครงการเผยแพรหลักธรรมาภิบาลใหแกประชาชน โดยผลิตสื่อจํานวน 7,855 ชุด บันทึกบนแผน DVD 

เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับหลายพื้นท่ีท่ียังไมสามารถเขาถึงระบบออนไลนไดผานองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ พรอมทัง้มีการเผยแพรผาน Youtube และ เวบ็ไซตสาํนกังาน ก.พ.ร. ที ่www.opdcacademy.com 

ดวย

2) โครงการปรับปรุงงานบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน (Fast Service) โดยรวมกับหนวยงาน

ของรัฐตาง ๆ คัดเลือกงานบริการประชาชนท่ีปจจุบันใชระยะเวลาดําเนินการ 2 - 3 วัน มาวิเคราะหจัด

กลุมและมีขอเสนอในการปรับปรุงเพื่อใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 วัน (One Day Business) และจะ

เผยแพรประชาสมัพันธใหประชาชนทราบผลสาํเร็จของการปรบัปรงุงานบรกิารดงักลาวตอไป ท้ังนี ้ มรีะยะเวลา

ดําเนินโครงการระหวางเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2559
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ม.ค. • มกราคม - กุมภาพันธ  การประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกระทรวง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

• 12 มกราคม ในคราวประชมุคณะรฐัมนตร ี นายกรฐัมนตรไีดขอใหรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรใีหขอคิดเหน็

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผนดิน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับสํานักงาน 

ก.พ.ร. คือ ขอคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เรื่อง การประเมินหนวยงานและผูบริหาร

แบบใหม ซึ่งผานการประชุมรวมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิและกระทรวงมหาดไทย ท้ังนี ้คณะรัฐมนตรมีมีตริบัทราบ

ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงาน และใหรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การประเมินหนวยงาน ใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ งานตามนโยบายของรัฐบาล และ

งานบรูณาการ ทัง้น้ี ในการประเมินหนวยงานท่ีไดรบัมอบหมายตามภารกจิพเิศษ ใหพจิารณากาํหนดหลกัเกณฑ

ที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความลักลั่น

• 12 มกราคม คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง แผนยกระดับความมั่นคงและความเปนเลิศดานควบคุมโรคของ

ประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แลวมีมติที่เกี่ยวของกับสํานักงาน ก.พ.ร. คือ 

ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนดังกลาว โดยใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

เปนผูประเมินผลเปนรายป เพื่อใหสํานักงบประมาณนําไปใชเปนขอมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

สําหรับแผนดังกลาวในปตอไป

• 12 มกราคม การประชุมเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดเพ่ือ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผานระบบวีดิทัศนทางไกล

ของกระทรวงมหาดไทย ณ หองประชุม 2 อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

• 29 มกราคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสํารวจเพื่อจัดอันดับความยาก-งาย ในการประกอบธุรกิจ 

(Doing Business) ของธนาคารโลก ณ หองกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรม เดอะ สุโกศล

ก.พ. • 1 กุมภาพันธ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ มีคําสั่งหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีผลบังคับใช

ตัง้แตวันที ่1 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ทัง้นี ้คณะรฐัมนตรมีมีติรับทราบคําสัง่ดงักลาวเมือ่วนัที ่2 กมุภาพันธ 2560

• 5 กมุภาพันธ การสมัมนาเรือ่ง การช้ีแจงแนวทางการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 โดยม ีนายสวุพันธุ ตันยวุรรธนะ รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เปนประธาน ณ หองวาสนา 6 - 8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน 

ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

• 8 กุมภาพันธ  พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ 133 ตอนท่ี 12 ก ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559  โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกลาว อาทิ 

การแกไขนิยามคําวา “คณะกรรมการ” การกําหนดอาํนาจหนาทีข่องคณะรฐัมนตร ีการกาํหนดใหม ี“คณะกรรมการ

พัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.)” การกําหนดหลักเกณฑและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการใน

องคการมหาชน หลักเกณฑเกี่ยวกับผูอํานวยการในองคการมหาชน การเรงรัดใหองคการมหาชนดําเนินการ

เสนอแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
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ก.พ. • 11 กมุภาพันธ การประชมุเรือ่ง การช้ีแจงแนวทางการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ผานระบบวีดิทัศนทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงมหาดไทย

• 16 กมุภาพันธ การประชมุสัมมนาโครงการเสรมิสรางพฒันาขีดสมรรถนะเครอืขายการพฒันาระบบราชการและ

สงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูของสวนราชการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรูทบทวนบทบาทภารกิจ : 

การถายโอนงาน ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

• 16 กุมภาพันธ การประชุมสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา รางวัล

ความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ. 2559 ใหแกสวนราชการ ณ หองแคทลียา 

ชั้น 1 โรงแรมรามา การเดนส

• 17 กมุภาพันธ การประชมุชีแ้จงหลกัเกณฑและแนวทางการพจิาณารางวลัความเปนเลศิดานการบรหิารราชการ

แบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ. 2559 ใหแกจังหวัด ผานระบบวีดีทัศนทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย 

• 29 กุมภาพันธ การประชุมชี้แจงเรื่อง พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ณ หองบีซี 

บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอรเกท

• 29 กุมภาพันธ  เปดตัวระบบบูรณาการศูนยกลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งเปนระบบกลาง

ในการติดตอขอเริ่มตนธุรกิจ โดยมี นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธาน 

ณ หองแถลงขาว ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชน 

ผูประกอบการ และหนวยงานภาครัฐใหไดรับทราบขั้นตอนในการขอเริ่มตนธุรกิจผานระบบ Biz Portal 

มี.ค. • 4 มีนาคม  การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการเครื่องมือที่ใชใน

การตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร ณ หองมาร (Mars) 

ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

• 23 มีนาคม การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของภาคเอกชนและภาคประชาชนตอการใหบริการของ

หนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

เพือ่รบัทราบปญหาอปุสรรคในการรับบรกิาร และขอเสนอแนะในการปรับปรงุคณุภาพการใหบรกิาร ณ โรงแรม 

เดอะ สุโกศล

• 25 มีนาคม  การประชุมความรวมมือในการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตของประเทศไทย (Integrity Review 

of Thailand) ระหวางสํานักงาน ก.พ.ร. กับสํานักงาน ป.ป.ท. และองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (OECD) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 

• 29 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไป

ได โดยสาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนการแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ 

พ.ศ. 2550 เพื่อกําหนดหลักเกณฑการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงของสวนราชการอื่นที่ไดรับคําสั่งใหมา

ปฏิบัติราชการภายใน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดและการมอบอํานาจ

ใหปฏิบัติราชการแทนในตางประเทศใหคลองตัวชัดเจนมากขึ้น
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มี.ค. • 29 มีนาคม  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ. 2557- 2560) ฉบับ

ทบทวนใหม (รอบป พ.ศ. 2560) แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของ

กลุมจังหวดั และคําของบประมาณของจงัหวดัและกลุมจังหวดั ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวมมีต ิดงันี้

1) เหน็ชอบในหลกัการตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุมจงัหวดั (ก.น.จ.) เสนอ 

ในสวนโครงการของกระทรวง กรม และโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ใหสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาความจําเปนและเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอ

สํานักงบประมาณพิจารณาตามขั้นตอนตอไป

2) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

• 31 มีนาคม การเสนอรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ตอสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 21/2559 ณ อาคารรัฐสภา 1 ชั้น 2

เม.ย. • เมษายน - สิงหาคม การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีกลุมเปาหมายเปนหนวยงานของรัฐทั้งสวนกลางและ

สวนภูมิภาค ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานฯ สวนใหญ พบวา หนวยงานมีการดําเนินงานเปนไป

ตามที่พระราชบัญญัติฯ กําหนด

• 1 เมษายน  การเปดตัวศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมี นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการ

ศูนยราชการสะดวก มีหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนรองประธานกรรมการ โดยมีสํานักงานปลัดสํานักนายก

รัฐมนตรี และ สํานักงาน ก.พ.ร. เปนฝายเลขานุการรวม

• 5 เมษายน  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การประเมินสวนราชการและขาราชการพลเรือนในความรับผิดชอบ

ของฝายบริหารตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแลว มีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่ชี้แจงเพิ่มเติม



144 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป� พ.ศ. 2 5 5 9

พ.ศ. 2559

เม.ย. • 5 เมษายน คณะรัฐมนตรีพจิารณาเร่ือง การดาํเนนิการตามมาตรการทบทวนภารกิจของสวนราชการ : การถายโอน

ภารกิจภาครัฐ แลวมีมติ ดังนี้

1) รับทราบผลการดําเนินการถายโอนภารกิจของสวนราชการ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให

สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับ

ภารกิจที่จะถายโอนและภารกิจที่ไมเห็นควรถายโอนไปพิจารณาดําเนินการ

2) เห็นชอบในหลักการแนวทางการติดตามผลการดําเนินการถายโอนงาน พรอมทั้งขอเสนอแนะและ

มาตรการการขับเคลื่อนการถายโอนงาน ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยใหสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็น

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข สํานัก

งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ 

รวมทั้งใหรับฟงขอสังเกตจากภาคสวนตาง ๆ และศึกษาจากกรณีตัวอยางของตางประเทศเพื่อนํามาปรับใช

สําหรับประเทศไทยดวย

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานการถายโอนภารกิจของสวนราชการ ทั้ง 3 ระยะ จํานวนทั้งสิ้น 141 งาน มีดังนี้ 

(1) งานท่ีดําเนินการถายโอนงานแลวเสร็จ 81 งาน คิดเปน 57.45%  (2) งานที่อยูระหวางดําเนินการ

ถายโอนงาน 28 งาน คิดเปน 19.85% และ (3) งานที่ไมเห็นควรถายโอนงาน จํานวน 32 งาน คิดเปน 22.70%

• 5 เมษายน  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงาน

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการคณะตาง ๆ ระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เสนอ และเห็นชอบกับ

ขอเสนอแนะตามบันทกึความเหน็ของ ค.ต.ป. และเหน็ควรใหหนวยงานท่ีพบปญหาและผูรบัผดิชอบดาํเนนิการ

ตามขอเสนอแนะ รายงานผลความกาวหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการคณะตาง ๆ ตอไป

• 8 และ 11 เมษายน สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับ สํานักงาน ก.พ. จัดการประชุมชี้แจงมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อการชี้แจงแนวทางการประเมินสวนราชการและขาราชการพลเรือน

ประเภทบริหารระดับสูง ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

- 8 เมษายน : ชี้แจงสวนราชการ ณ หองเมยแฟร แกรนด บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า

- 11 เมษายน : ชี้แจงกลุมจังหวัด (ผานระบบวีดิทัศนทางไกลของกระทรวงมหาดไทย) ณ ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

• 22 เมษายน  สํานักงาน ก.พ.ร. นําทีมวิจัยจากธนาคารโลก (World Bank) นําโดย Mr.Constantine Chikosi 

ตําแหนง Acting Country Director for World Bank Thailand เขาพบ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ณ หองสีมวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล  ในโอกาสที่ทีมวิจัยจากธนาคารโลกเขามาเก็บขอมูล

ในประเทศไทยเพื่อนําไปวิเคราะหในการจัดอันดับความยาก-งาย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)

• 22 เมษายน การประชมุการติดตามความกาวหนาการขับเคลือ่นการอาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 

โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน พรอมดวยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง ณ หองประชุมวายุภักษ 4 กระทรวงการคลัง เพื่อติดตามความกาวหนาใน

การปรับปรุงบริการ ปจจัยสนับสนุน รวมทั้งอุปสรรคในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของรัฐบาล
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พ.ค. • 2 - 4 และ 13 พฤษภาคม  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การยกระดบัประสิทธภิาพภาครฐัตามหลกัธรรมาภบิาล

ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร

• 4 พฤษภาคม  การประชุมสัมมนาเรื่อง ยกระดับบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใหแกขาราชการในสวนภูมิภาคและทองถิ่น รวมถึง

ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หองประชุมพีรสิทธิ์ 

คํานวณศิลป อาคารวิทยาลัยการปกครอง จังหวัดขอนแกน

• 24 พฤษภาคม การอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 2 

(Certified FL version 2) เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูตรวจรับรอง ในการตรวจรับรองตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ณ หองเลอนัวร ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร

มิ.ย. • 1 มถินุายน การบรรจุเขารับราชการและเริม่กิจกรรมโครงการพฒันานกับรหิารการเปลีย่นแปลงรุนใหม รุนท่ี 10 

ณ หองประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.  มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 32 คน

• 6 มิถุนายน พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกแกขาราชการที่สําเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหาร

การเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 8 โดยมี หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปน

ประธาน ณ หองประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ มีผูที่สําเร็จจากโครงการฯ จํานวน 40 คน

• 9 มิถุนายน ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หองปริ้นซบอลลูน 3 โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค ทั้งนี้ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 มีสวนราชการที่มีความพรอมและประสงคเขารับการตรวจรับรองฯ จํานวน 22 กรม 11 จังหวัด

• 13 มิถุนายน การประชุมเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

โดยม ีพลเอกประยทุธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตร ีเปนประธานพธิ ีณ อาคารสนัตไิมตรีหลงันอก ทําเนยีบรัฐบาล 

ทั้งนี้ เพื่อเปนเวทีใหหนวยงานตาง ๆ นําเสนอความกาวหนาผลการปรับปรุงบริการ เพื่อใหภาคเอกชน และ

สาธารณะชนไดรับทราบถึงความมุงมั่น และตั้งใจของรัฐบาลในการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ภาครัฐใหเอื้อตอการลงทุน

• 14 มิถนุายน คณะรัฐมนตรีมีมติอนมัุตติามท่ีสาํนกังาน ก.พ.ร. เสนอแตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จํานวน 10 คน เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมไดดํารงตําแหนงครบกําหนด

วาระส่ีปแลว เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2558 โดยกรรมการผูทรงคณุวฒิุท้ัง 10 คน ไดแก หมอมราชวงศปรีดยิาธร 

เทวกุล รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ  นายอําพน กิตติอําพน  นายจเด็จ อินสวาง  คุณพรทิพย จาละ  

ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ  นายปรีชา วัชราภัย  นายเทวินทร วงศวานิช  นายปติ ตัณฑเกษม และ 

นางจุรี วิจิตรวาทการ

• 14 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) จํานวน 5 คน ไดแก นายสมชัย สจัจพงษ  นายเฉลมิชยั 

บุญยะลีพรรณ  นายไพรินทร ชูโชติถาวร  นายสุรพล นิติไกรพจน และ นายรณภพ ปทมะดิษ
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มิ.ย. • 15 มิถุนายน  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใน

สวนภูมิภาค เพื่ออํานวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จังหวัดเชียงใหม จังหวัดภูเก็ต และสํานักงาน

สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล

ก.ค. • 5 กรกฎาคม  การประชุมสัมมนาเรื่อง ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใหแกขาราชการในสวนภูมิภาคและทองถิ่น รวมถึง

ภาคประชาชน ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน ในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออก ณ หองแกรนด A-B ช้ัน 4 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น 

• 12 กรกฎาคม  พิธีเปดศูนยบริการรวมในแหลงชุมชน (Government Service Point) ณ อาคาร A ชั้น 2 

ศูนยการคาธัญญา พารค ศรีนครินทร

• 13 กรกฎาคม พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการนํารองการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัล

ภาครัฐ ระหวาง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กรมสรรพากร และ

กรมการจัดหางาน เพื่อเปนตนแบบในการยกระดับบริการประชาชนสู Digital Service อยางมีมาตรฐานและ

เปนรูปธรรม ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามา การเดนส

• 22 กรกฎาคม  การเสวนาชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) โครงการสงเสริมการเรียนรูผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่อง ความเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการดานสารสนเทศ ณ หอง Meeting Room 2 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

• 25 กรกฎาคม การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของภาคเอกชนตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม 

เดอะ สุโกศล

• 27 กรกฎาคม พิธีเปดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่ีปรึกษาทางการบริหารใน

ภาคราชการ รุนที่ 9 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน  โดยผูเขารวมโครงการฯ ไดแก ขาราชการในสังกัด

กลุมพัฒนาระบบบริหารของสวนราชการระดับกระทรวงและกรม จํานวน 40 คน โดยมีกําหนดการอบรม

ระหวางวันที่ 26 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2559 

ส.ค. • สิงหาคม การประชุมสัมมนาเรื่อง ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใหแกขาราชการในสวนภูมิภาคและทองถิ่น รวมถึง

ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในภูมิภาคตาง ๆ 

- 1 สิงหาคม : ภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน จังหวัดเชียงใหม

- 16 สิงหาคม : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บานสวนคุณตา โฮเทล แอนด กอลฟ รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี

- 22 สิงหาคม : ภาคใต ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี
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ส.ค. • สิงหาคม  กิจกรรมรณรงค “รวมพลังหยุดยั้งคอรรัปชั่น” 

- 2 สิงหาคม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

- 8 สิงหาคม ณ โรงเรียนเซนตคาเบรียล

- 23 สิงหาคม ณ โรงเรียนราชวินิต

- 24 สิงหาคม ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

• 8 สิงหาคม การประชุมรับฟงความคิดเห็นในการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน

• 9 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะ

รัฐมนตรีเกี่ยวกับการกํากับดูแลองคการมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป

• 17 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีมีรับทราบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยผลการประเมิน

การปฏบิติังานตามคํารบัรองการปฏิบตังิานขององคการมหาชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คะแนนรวม) 

ขององคการมหาชนจํานวน 35 แหง มีคะแนนเฉลี่ย 4.8882 คะแนนสูงสุด 5.0000 และคะแนนตํ่าสุด 3.5415

• 17 สงิหาคม คณะรัฐมนตรีมมีติรับทราบและเหน็ชอบตามท่ีสาํนกังาน ก.พ.ร. เสนอ เรือ่ง รายงานการขับเคลือ่น

การอาํนวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ (Doing Business) โดยมสีาระสาํคัญคอื รับทราบผลการปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของตามรายงาน Doing Business ของธนาคารโลกทั้ง 

10 ดาน และเห็นชอบใหสาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมเปนหนวยงานรบัผดิชอบรวมกบั

กระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดี และสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับขอบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยหลักประกันธุรกิจ และกฎหมายลมละลาย เพื่อนําไปสู การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับรายงานผลของธนาคารโลก เรื่อง Doing Business และแนวปฏิบัติที่เปนสากล รวมทั้งการแกไขกฎหมาย 

หากกฎหมายดังกลาวเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ

• 23 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายทศพร ศิริสัมพันธ ใหดํารงตําแหนง เลขาธิการ ก.พ.ร. 

สาํนกังาน ก.พ.ร. สาํนกันายกรฐัมนตรี โดยใหมีผลตัง้แตวันที ่1 ตลุาคม 2559 เปนตนไป ทัง้นี ้สาํนกันายกรฐัมนตรี

ไดเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาอนุมติัรับโอน นายทศพร ศริิสมัพนัธ ขาราชการพลเรอืนสามญั ตาํแหนง ท่ีปรึกษา

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง เลขาธิการ ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป

• 25 สิงหาคม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศจากหนวยงานท่ีไดรับรางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ณ หองจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน

• 26 สิงหาคม การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลการศึกษาแนวทางการชําระ

คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ  ณ หองปารชิาต ิชัน้ 3 โรงแรมโกลเดนทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ
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ส.ค. • 29 - 31 สิงหาคม  กิจกรรมคาย “รวมพลังหยุดยั้งคอรรัปชัน” ณ โรงแรมแสนปาลม เทรนดนิ่ง โฮม จังหวัด

นครปฐม โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย ขาราชการและเจาหนาที่บรรจุใหมหรือระดับปฏิบัติการท่ี

มีหนาที่ในการใหบริการประชาชนของสวนราชการตาง ๆ จํานวน 100 คน

ก.ย. • 6 กันยายน  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินงานเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตของประเทศไทย 

(Thailand Integrity Review) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยในการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตของ

ประเทศไทยน้ัน จะเปนการดําเนินการรวมกนัระหวาง สาํนักงาน ก.พ.ร. สาํนกังาน ป.ป.ท. และ Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) 

• 7 กันยายน  กิจกรรมรณรงค “รวมพลังหยุดยั้งคอรรัปชั่น” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• การอบรมเชงิปฏบิติัการเรือ่ง การยกระดบัการพฒันาระบบการบรหิารงานจงัหวดัตามเกณฑคุณภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ

- 7 กันยายน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน

- 9 กันยายน : ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา จังหวัดเชียงใหม

- 19 กันยายน : ภาคใต ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ จังหวัดสงขลา

- 20 กันยายน : ภาคกลาง ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

• 14 กันยายน  การสัมมนาเครือขายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม  ณ หองกมลทิพย โรงแรม เดอะ สุโกศล 

• 14 - 16 กันยายน การประชมุสมัมนา ASEAN International Conference 2016 : Digital Transformation 

in Government and the Public Sector And Southeast Asian Government at a Glance Initiative 

ณ โรงแรม สวิสโซเทล นายเลิศ ปารค โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานและ

แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “The Next Revolution and The New Direction for Government”

• 16 กันยายน การประชุมสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจําป พ.ศ. 2559 : “Start up การบริการภาค

รัฐ สูความเปนสากล” ณ หองเจาพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน ซึ่งโดยในปนี้มีหนวยงาน/ผลงานที่ไดรับรางวัล จํานวน 156 รางวัล แบงเปน รางวัลบริการ

ภาครัฐแหงชาติ 119 รางวัล รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 18 รางวัล และรางวัลความเปนเลิศดาน

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม 19 รางวัล



ภาคผนวก ข

• รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ

• รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

• รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการ

 แบบมีสวนรวม

รางวัลประจําป พ.ศ. 2559
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ในการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2559

มีสวนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน สงผลงานเพื่อ

ขอรับการประเมินทั้งสิ้น 434 ผลงาน จาก 96 หนวยงาน โดยผลการพิจารณาปรากฏวา มีกระบวนงานที่ไดรับรางวัล

จํานวน 119 ผลงาน จําแนกตามประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ

เปนรางวัลที่พิจารณาใหกับหนวยงานที่ดําเนินการปรับปรุงบริการโดยใชรูปแบบการทํางานรวมกันระหวาง

หนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่น เพื่อรวมมือกันพัฒนาบริการภายใตเปาหมายเดียวกัน อันนําไปสูคุณภาพการใหบริการ

ที่ดีขึ้น มีจํานวน 11 ผลงาน

ลําดับ ผลงาน สวนราชการ

ระดับดีเดน

1 ลดอันตรายจากการใชยาเสพติดสูการบําบัดฟนฟู

ชาวเขาที่ติดฝน 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ

บรมราชชนนี สํานักปองกันและลดอันตรายจาก

การใชยาเสพติด กรมการแพทย

2 Antibiotics Smart Use สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2559

 เปนรางวัลอันทรงเกียรติท่ีมอบใหสําหรับสวนราชการ

ท่ีมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ประชาชน โดยการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

และพัฒนาคุณภาพใหบริการในมิตติาง ๆ เพือ่เปนการอาํนวย

ความสะดวกแกประชาชน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแนวทางปฏิบัติ

ราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยมีเปาหมาย

สําคัญ คือ ประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 

เสมอภาค เกิดความพึงพอใจ มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน 

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
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ลําดับ ผลงาน สวนราชการ

3 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองหลวง จังหวัดกําแพงเพชร

4 ทีมแพทยลําเลียงผูปวยทางอากาศ ภาคเหนือ

(Northern Sky Doctor)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับดี

5 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาอยางเปนองครวม

ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

6 การฟนฟูดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนโดยการมีสวนรวม

อยางยั่งยืนตามแนวคิด CBR สูการพึ่งพาตนเอง

โรงพยาบาลสวนสราญรมย กรมสุขภาพจิต

7 การพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปญหาการเรียนโดย

ครู-หมอ-พอแมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ขอนแกน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรมสุขภาพจิต

8 คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง)

สํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค

9 ตรวจรับ - สกัดกั้นโรคติดตอขามประเทศแบบ

บูรณาการ 

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

ทาอากาศยานเชียงใหม สํานกังานปองกนัควบคมุโรคที ่1 

เชียงใหม  กรมควบคุมโรค

10 หมูบานไกดําดอยแมสลอง ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวที่ 5 

จังหวัดเชียงราย  กรมปศุสัตว

11 ทีโอที สายดวนหวงใย TOT 1669 สถาบันนวัตกรรม ทีโอที  

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
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2. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ

เปนรางวัลที่พิจารณาใหกับหนวยงานที่พัฒนาการใหบริการประชาชน ดวยการสรางสรรคงานบริการ หรือ

ผลติภณัฑ หรอืรปูแบบการใหบรกิารใหม อนันาํไปสูการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

มีจํานวน 21 ผลงาน

ลําดับ ผลงาน สวนราชการ

ระดับดีเดน

1 แอฟลาทอกซิน...ภัยราย แกไขไดดวยชุดตรวจสอบ 

DOA

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

2 โรงผลิตปุยหมักเติมอากาศ เพื่อการผลิตพืชระบบ

อินทรียแบบยั่งยืน

กลุมวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต

ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

3 จุลินทรียเพื่อควบคุมโรครากเนาและแมลงศัตรูพืช กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน

4 นวตักรรมการจดัการดานการใหบรกิารรกัษาพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 การฝกทักษะทางอาชีพและสังคม เพื่อการมีงานทํา

ของบุคคลออทิสติก

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6 นาฬกาอัจฉริยะเตือนภาวะนํ้าตาลตํ่าในผูปวย

เบาหวาน

ทีมพัฒนาการดูแลผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลราชวิถี  

กรมการแพทย

7 อุปกรณลดฝุน : นวัตกรรมการปองกันควบคุม

โรคปอดฝุนหิน

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

กรมควบคุมโรค

8 อุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม : ผลิตเอง 

ใชเอง เพิ่มคุณคาจากยางพารา สูผูปวยทวารเทียม

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับดี

9 มหัศจรรยเจลวานพระฉิม ทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่อง โรงพยาบาลอูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 นวัตกรรมจุกยางจุกยึดสายใหอาหารทางหนาทอง โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

11 พยาบาลเฝาไข 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

12 การเฝาระวังไตเสื่อมระยะเริ่มแรก โดยการตรวจ

โปรตีน CystatinC

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข  

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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ลําดับ ผลงาน สวนราชการ

13 โครงการดูแลคนไขที่มีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน 

โดยกลุมสหวิชาชีพทางการแพทย

กลุมงานออรโธปดิกส โรงพยาบาลตํารวจ  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

14 โปรแกรมระบบบริหารงานขอมูลสารสนเทศ 

sch_system V5

โรงเรียนบานวังกุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15 ผูสนับสนุนการเรียนรูประจําหองเรียน 

(Learning Support Assistant: Ls)

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  

เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

16 ระบบนัด-เลื่อนนัดผานสมารทโฟน : 

Rama Appointment

ฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล

17 Ramathibodi Moter Blade งานการพยาบาลผาตัด ฝายการพยาบาลและ

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล

18 วงจรกําหนดอัตราการดึงนํ้าในผูปวย
ที่ใชเครื่อง ECMO

ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

19 เครื่องแหวกรองตนขาว สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

20 นวัตกรรมวิถีพอเพียงเพื่อเด็กพิการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

21 ระบบแจงเตือนความผิดปกติการใชงานอุปกรณ

ตรวจวัดใน DMA ผานระบบคลาวด

การประปาสวนภูมิภาค
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3. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ

เปนรางวัลที่พิจารณาใหกับหนวยงานที่พัฒนาการใหบริการประชาชน ดวยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค 

เครือ่งมอืตาง ๆ  มาประยุกตใชในการพฒันาบรกิาร เพือ่ใหเกดิรปูแบบการบริการใหม การใหบรกิารทีท่นัสมยั การเปลีย่นแปลง

วัฒนธรรมองคการ อันนําไปสูการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน มีจํานวน 77 ผลงาน

ลําดับ ผลงาน สวนราชการ

ระดับดีเดน

1 การบริหารจัดการกระบวนการฝกอบรมและ

องคความรูดานการบังคับใชกฎหมายและการสืบสวน

ปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทาง

สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการ

ใหเปนไปตามกฎหมาย  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

2 ฝาวิกฤตปลดหนี้ ดวยวิถีสหกรณ : 

สหกรณการเกษตรหนองหญาไซ จํากัด

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี  

กรมสงเสริมสหกรณ

3 การพัฒนาศักยภาพ SMEs ดานการคาออนไลน

อยางครบวงจร : Smart Online SMEs (S.O.S)

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

4 การปองกันอาชญากรรมดวยการใชเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic monitoring : EM) 

ในการคุมประพฤติผูกระทําผิดในชุมชน

กรมคุมประพฤติ

5 การใชฐานขอมูลสารพันธุกรรม เพื่อแกไขปญหา

ความไมสงบ 3 จังหวัดชายแดนใต

กลุมตรวจพิสูจนทางชีววิทยา  

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

6 โครงการ “แสงตะวัน” สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

7 ศูนยบริการทางการแพทยในทัณฑสถาน งานรกัษาพยาบาลชมุชน กลุมงานเวชกรรมสงัคม 

โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8 ศูนยทันตกรรมครบวงจร one stop service กลุมงานทันตกรรม  โรงพยาบาลหวยยอด 

จังหวัดตรัง  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9 รักษาฉับไว ปลอดภัยถึงบาน ทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่อง โรงพยาบาลอูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 โครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน 

โรงพยาบาลรามัน

งานกายภาพบําบัด  โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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11 การพฒันาระบบบรกิารเครอืขายโรคหลอดเลอืดสมอง 

โดยพยาบาลผูจัดการรายกรณี

โรงพยาบาลสระบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

12 การพัฒนาระบบบริการผูปวยมะเร็งเตานม

โรงพยาบาลสระบุรี

ทีมพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13 การพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง : การเชื่อมจุดตอ

จากโรงพยาบาลถงึบาน (Continuity of care : COC) 

เครือขายจังหวัดอุดรธานี

ทีมดูแลผูปวยตอเนื่องโรงพยาบาลอุดรธานี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

14 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤต

ตามระดับความเรงดวน (staging)

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

15 AIDS Zero Portal ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ 
(ศบ.จอ.)  กรมควบคุมโรค

16 การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูแบบ LADAZ 

บมเพาะตนกลาสูชุมชน การเรียนรูสูศตวรรษใหม

โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17 โครงการสงเสริมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเปนศูนยเรียนรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สํานักการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด

18 ศูนยแหงการบริการนานาชาตินครอุดรธานี กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน  

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

19 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยวิธีการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

สวนชางสุขาภิบาล  สํานักการชาง  

เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา

20 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยภาวะฉุกเฉินทาง

ศัลยกรรม (Acute Care Surgery)

ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล  

โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

21 ระบบการดูแลผูปวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

รุนแรง/ช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดใหอยูรอด

ปลอดภัย

ฝายบริการพยาบาล 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลสงขลานครินทร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

22 ระบบการสรางความเชื่อมั่นในการตรวจสอบอัญมณี

และเครื่องประดับ

ฝายนโยบายและแผน สวอ.  สถาบันวิจัยและพัฒนา

อัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ  

23 MEA Smart Life : App เดียวจบ ครบทุกเรื่องไฟฟา ฝายพัฒนาระบบงานประยุกต  

การไฟฟานครหลวง
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ระดับดี

24 โรคลมรอนเปนศูนย ดวย “Heat Stroke Kit” แผนกเวชกรรมปองกัน 

โรงพยาบาลคายเทพสตรีศรีสุนทร  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพบก

25 การพฒันากระบวนการดแูลทารกแรกเกดิ เพือ่ลดและ

ปองกนัภาวะตวัเหลอืงใน 48 ช่ัวโมงแรกหลงัคลอด

หอผูปวยหลังคลอด กองสูตินรีเวช

โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี กองทัพบก

26 โปรแกรมการปองกันการเกิดคูอันตรกิริยาระหวางยา 

(Drug Interaction)

กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม 

จังหวัดอุดรธานี กองทัพบก

27 คาํตอบของหวัใจ “ชวีติปลอดภยั สวนหวัใจผานขอมอื” ศูนยหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กองทัพเรือ

28 การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing)

กองบริหารการเบิกจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ

บํานาญ กรมบัญชีกลาง

29 โครงการเอกซเรยลวงหนา ประหยดัเงนิ ประหยดัเวลา 

(Faster and Cheaper with Pre X-Ray)

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง

กรมศุลกากร

30 การพัฒนาการบริการตรวจสอบสินคาขาออก

“สงออกฉับไว ใสใจบริการ” (Prompt Export with 

Care @ BKK Customs Bureau)

สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  

กรมศุลกากร

31 โครงการพัฒนาระบบการนํารองเรือเขตทาเรือ

กรุงเทพฯ

สํานักนํารอง กรมศุลกากร

32 การควบคุมการใหบริการของรถแท็กซี่มิเตอรดวยการ

ลงทะเบียนพิกัด (DLT Check In)

 กรมการขนสงทางบก

33 การนําระบบ QR Code มาใชเปนชองทางเผยแพร

ขอมูลการใหบริการดานทะเบียนและภาษีรถและพิมพ

คําขอ

สวนทะเบียนรถยนต สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ 5 กรมการขนสงทางบก

34 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนสงสินคา

สํานักการขนสงสินคา กรมการขนสงทางบก

35 การใหบริการนําสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส 

(DBD e-Filing)

กองขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา

36 ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม 

(Data Exchange Center)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม
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37 กองทุนยุติธรรม : ที่พึ่งของคนยากไร ไมไดรับ

ความเปนธรรม

กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ  

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

38 การเพิ่มประสิทธิภาพการไตสวนขอเท็จจริง

ในคดีทุจริตคอรรัปชั่น 

สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

39 ระบบการคนหาทรัพยที่ประกาศขายทอดตลาด

ใกลแนวรถไฟฟา ผาน Smart Phone 

(LED Property+)

ศูนยสารสนเทศ  กรมบังคับคดี

40 การพัฒนาคุณภาพ การดูแลผูปวย 

การสงเสริมสุขภาพ และการบริหารองคกร

โรงพยาบาลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

41 การใหบริการทันตกรรมแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

(one stop service)

ฝายทันตสาธารณสุข  

โรงพยาบาลทาตูม จังหวัดสุรินทร  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

42 การพัฒนาคลินิกบริการโรคเอดสและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ 

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 

โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

43 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบประคับประคอง

ทีมดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

44 การพัฒนาระบบการเยียวยาจิตใจผูประสบภัยพิบัติ สถาบันกัลยาณราชนครินทร กรมสุขภาพจิต

45 การสอบสวนโรคอาหารเปนพิษจากเชื้ออหิวาตเทียม สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

46
เครือขายหนวยบริการโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke Service Network)

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย

47 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กที่เกิดจาก

แมทีต่ดิเชือ้ ดวยวธิ ีPCR จากตัวอยางกระดาษซับเลอืด

ศูนยวิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร

ทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

48 พลังเครือขาย MCH Board ลานนา... 

สูการพัฒนางานอนามัยแมและเด็กอยางยั่งยืน

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ  

ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม กรมอนามัย

49 เบลดอยปาคา ศูนยเมล็ดพันธุขาวกําแพงเพชร กรมการขาว

50 ชดุทดสอบการตรวจหาแอนตบิอดีตอเชือ้ Brucella spp. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว
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51 ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสูการปรับปรุงคุณภาพดิน

อยางรวดเร็วและลดตนทุน

สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน  

กรมพัฒนาที่ดิน

52 การจัดการโรคใบขาวของออยในพื้นที่ระบาด 

สูรากฐานการผลิตพืชเชิงพาณิชยที่ยั่งยืน

ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน สถาบันวิจัยพืชไรและ

พืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร

53 โรคเหีย่วในผลติผลเกษตร จดัการไดดวยชดุตรวจสอบ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

54 ระบบผลิตนํ้าดื่มชนิดทรายกรองชาในพื้นที่ทุรกันดาร สวนบริหารจัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า

55 ระบบตามสอบสินคาเกษตรสําหรับผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

56 สังคมเปนหนึ่ง คืนคนไรที่พึ่งสูครอบครัวและสังคม สถานคุมครองคนไรที่พึ่งวังทอง  

จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

57 ระบบ Profile service สําหรับสมาชิกสภาปฏิรูป

แหงชาติ

กลุมงานทะเบียนประวตัแิละสถิต ิสาํนักบรหิารงานกลาง  

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

58 โครงการอาสาปนสุข “คนตําบลอุโมงคไมทอดทิ้งกัน” เทศบาลตาํบลอโุมงค เทศบาลตาํบลอุโมงค จังหวดัลาํพูน

59 บรกิารสขุภาพผูสงูอาย ุผูปวยเรือ้รงัและผูพกิารทีบ่าน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา

60 เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิอัจฉริยะ 

(The genius kiosk machine)

หนวยสิทธิประโยชนผูรับบริการ 

งานบริหารการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

61 ถกัทอสายใยพอ-แม-ลกูผกูพนัแบบเบ็ดเสรจ็ครบวงจร ฝายการพยาบาล ศนูยการแพทยสมเดจ็พระเทพรตัน คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

62 ธนาคารนมแมรามาธิบดี สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตรและ

ฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

63 การใหสารอาหารทางหลอดเลือดดําที่บาน

แบบครบวงจร

สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย 
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
และหนวยบริการพยาบาลผูปวยที่บาน  
ฝายพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

64 ระบบการใหบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยขั้นสูงเพื่อ

ประชาชน

ศูนยรังสีวินิจฉัยกาวหนา (ศูนยไอแมค) 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลําดับ ผลงาน สวนราชการ

65 การพัฒนาระบบเวชระเบียนดิจิตอลเพื่อประชาชน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

66 อปุกรณสาํหรบัครอบชดุการสอดใสแรมะเรง็ปากมดลกู 

(Siriraj Ring Cap)

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร

ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลศิริราช 

67 บาดเจบ็จากรถกรณีผูปวยนอกใชบตัรประชาชนใบเดยีว งานบริหารโรงพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

68 การพัฒนาเครือขายการดูแลรักษาโรคจอตาเจริญ

ผิดปกติในทารกเกิดกอนกําหนดของเครือขาย

โรงพยาบาลในเขตภาคอีสาน 

คณะแพทยศาสตร และเขตบริการสุขภาพสาธารณสุข

เขต 7  มหาวิทยาลัยขอนแกน

69 การฝกพูดเด็กปากแหวงเพดานโหวตามรูปแบบชุมชน คลินิกฝกพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

70 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวย

ภาวะหัวใจลมเหลวแบบครบวงจร

กลุมงานภาวะหัวใจลมเหลวและอายุรศาสตร

การปลูกถายหัวใจ (Heart Failure and Transplant 

Cardiology)  ศูนยโรคหัวใจ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย

71 การรับปรึกษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะ

เฉียบพลัน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคหลอดเลือด

สมองแบบครบวงจร ฝายอายุรศาสตร  โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย

72 ศูนยกลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชน สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

73 โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียน

หองเรียนวิทยาศาสตร สังกัด สพฐ.

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

74 ระบบคลังอัจฉริยะ (iTerminal) คณะทํางานระบบคลังอัจฉริยะ (iTerminal)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

75 การพัฒนาชองทางใหบริการสําหรับประชาชนและ

ชุมชนที่เขาไมถึงบริการทางการเงิน

ฝายกลยุทธองคกร  ธนาคารออมสิน

76 บรกิาร อีเอม็เอส ซปุเปอร สปด (EMS Super Speed) ฝายจัดระบบบริการ  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

77 สะดวกจายทุกที่ ทุกเวลา กับ MEA Online 

Payment

ฝายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การไฟฟานครหลวง
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4. รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง

เปนรางวัลที่พิจารณาใหกับหนวยงานที่ดําเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการไมนอยกวา 

3 ป นับตั้งแตผลงานไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (ตั้งแตป พ.ศ. 2556) จํานวน 10 ผลงาน

ลําดับ ผลงาน สวนราชการ

1 การสรางพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดตนทุน
การผลิตและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา
ปศุสัตว  กรมปศุสัตว

2 การยายรถออก (ตามกฎหมาย วาดวยการขนสงทางบก) สวนทะเบียนรถขนสง สํานักงานขนสง

กรงุเทพมหานครพืน้ท่ี 5 กรมการขนสงทางบก

3 การกํากบัดูแลเคร่ืองวัดความชืน้ขาว เพ่ือสรางความเปนธรรม

ในทางการคาตอเกษตรกร

สํานักกํากับและตรวจสอบเครื่องชั่ง  

กรมการคาภายใน

4 บริการสงเสริมการคาระหวางประเทศผานชองทางพาณิชย

ดิจิตอล

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

5 การพัฒนาการดูแลผูปวยแบบประคองและการดูแลผูปวย

ระยะสุดทาย ดวยระบบเครือขาย

โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6 มาลาเรีย: การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 

กรมควบคุมโรค

7 นวัตกรรมการยืนยันผลการตรวจวินิจฉัย
โรคมาลาเรียดวยกลองจุลทรรศน (Webcam Microscope)

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม 

กรมควบคุมโรค

8 การพัฒนากระบวนงานการใหบริการแหลงเรียนรู

ดานพฤกษศาสตรและกุหลาบลูกผสมสายพันธุใหม 

เพื่อการเรียนรูสูสังคมอยางยั่งยืน

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  
สํานักพระราชวัง

9 การวัดความสูงของรถยนตขนาดใหญดวยเลเซอร สํานักงานขนสงจังหวัดสิงหบุรี  

จังหวัดสิงหบุรี

10 ชุดควบคุมระยะไกล สั่งการในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต การประปาสวนภูมิภาคเขต 5 จังหวัดสงขลา 

การประปาสวนภูมิภาค
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ในป พ.ศ. 2559 มีหนวยงานสงผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน 

และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด รวม 67 หนวยงาน ประกอบดวย 31 สวนราชการ และ 

36 จังหวัด รวม 99 หมวด โดยมีสวนราชการที่ผานเกณฑการประเมินและไดรับรางวัลจํานวน 18 หนวยงาน ดังนี้

ประเภทรางวัล หนวยงาน

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอ
สังคม 

 1. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 2. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 3. กรมอนามัย
 4. กรมธนารักษ
 5. กรมสรรพสามิต
 6. กรมสงเสริมสหกรณ
 7. จังหวัดตรัง

หมวด 2 ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและการ
สื่อสารเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

 8. กรมสรรพากร
 9. จังหวัดสกลนคร
10. จังหวัดอํานาจเจริญ

หมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 

11. กรมควบคุมโรค
12. กรมทางหลวงชนบท
13. กรมสุขภาพจิต
14. จังหวัดพังงา

หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ขององคการ และการจัดการความรู 

15. กรมชลประทาน
16. กรมพัฒนาที่ดิน

หมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล -

หมวด 6 ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 17. กรมการคาภายใน
18. กรมวิทยาศาสตรการแพทย

 เปนรางวัลท่ีมอบใหแกสวนราชการท่ีมีความเพียรพยายาม

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการไปสูองคการ

ท่ีเปนเลิศเทียบเทามาตรฐานสากล 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559
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ในป พ.ศ. 2559 มีสวนราชการและจังหวัดที่สงผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลความเปนเลิศดานการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ. 2559 จํานวน 31 หนวยงาน ใน 34 ประเภทรางวัล โดยมีบางสวนราชการ

สงสมัครขอรับรางวัลมากกวา 1 ประเภทรางวัล จําแนกเปนสวนราชการระดับกรม/เทียบเทา 25 สวนราชการ และ

จังหวัด 6 จังหวัด ทั้งนี้ มีหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมินและไดรับรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบ

มีสวนรวม จํานวน 19 หนวยงาน ใน 19 รางวัล ดังนี้  

1. รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

เปนรางวัลที่มอบใหกับสวนราชการท่ีมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ 

และมีการทํางานกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของแบบหุนสวนความรวมมือหรือภาคีเครือขาย และใหความสําคัญกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานระดับโครงการ ซึ่งเปนการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา

แบบมีสวนรวม อันจะนําไปสูการยอมรับและการเปนเจาของรวมกันในผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ 
 

รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

ประจําป พ.ศ. 2559

 เปนรางวัลอันทรงเกียรติท่ีมอบใหแกสวนราชการและจังหวัด

ท่ีมีความมุงม่ันตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยมีผลการดําเนินงานท่ีมี

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการอยาง

เปนเลิศ 
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ลําดับ หนวยงาน ผลงาน

ระดับดีเยี่ยม

1 กรมทรัพยากรนํ้า โครงการกระบวนการแกนหมุนลุมนํ้าวัง

2 กรมสงเสริมการเกษตร โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหา

ภัยแลง : กรณีการจัดการแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ตําบล

เมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน

ระดับดี

3 กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนากลุมจักสานผักตบชวาบานบางตาแผนสูสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)

4 กรมควบคุมโรค โครงการธรรมนญูสขุภาพชมุชนสูมาตรการควบคมุการบรโิภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

โดยการมีสวนรวม : กรณีตัวอยางจังหวัดตรัง

6 กรมประมง โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการ

ภาครัฐ รวมกับชุมชนในอางเก็บนํ้าเขื่อนนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร

7 กรมปศุสัตว โครงการเครือขายสัตวพันธุดี กรมปศุสัตว (ไกประดูหางดํา เชียงใหม)

8 กรมปาไม โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการปองกันและควบคุมไฟปา

ในพื้นที่จังหวัดแพร

9 กรมพัฒนาที่ดิน โครงการการบริหารจัดการเครือขายหมอดินอาสาแบบมีสวนรวม 

เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า โดยใชประโยชนจากหญาแฝก

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการคืนสิทธิที่ดิน การปกปองทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชกระบวนการ

มีสวนรวม อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

11 สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการนํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภทยานชุมชน

เกาไปสูการปฏบัิต ิ: แผนจัดการการอนรุกัษและปรบัปรงุสภาพแวดลอมยาน

ชุมชนเกา ทาอุเทน จังหวัดนครพนม

12 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึง

ความยุติธรรมของประชาชน : กิจกรรมการขับเคลื่อนและ

การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน

ระดับชมเชย

13 กรมการคาภายใน โครงการสงเสริมดานการตลาดเพื่อรองรับสินคาเกษตรอินทรีย 
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2. รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

เปนรางวัลที่มอบใหกับสวนราชการท่ีมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ
และมีการทํางานรวมกันในลักษณะหุนสวนความรวมมือหรือภาคีเครือขาย โดยมีการขยายผลการดําเนินโครงการที่เคย
ไดรบัรางวลัฯ ในระดบัด ี หรือ ดีเยีย่ม และเปนการนาํรูปแบบหรอืแนวทางจากการดาํเนินโครงการทีป่ระสบความสําเร็จ
และเคยไดรบัรางวลัไปใชในการดาํเนนิการเพือ่ขยายผลในพ้ืนทีอ่ืน่ และ/หรือตอยอดการดําเนนิกจิกรรมทีเ่ปนนวตักรรม
ในโครงการเพื่อมูลคาผลิตภาพ (Productivity) โดยพิจารณาการขยายผลที่ครอบคลุมพื้นที่ไมนอยกวา 3 แหงขึ้นไป  

ลําดับ หนวยงาน ผลงาน

ระดับดีเยี่ยม

1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช

โครงการการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนบริเวณแนวกันชน

ในพื้นที่ กลุมปาดงพญาเย็น - เขาใหญ กลุมปาตะวันออก 

และกลุมปาแกงกระจาน

ระดับดี

2 กรมสุขภาพจิต โครงการพฒันาเครอืขายสุขภาพอาํเภอเพือ่พัฒนาระบบสุขภาพจติชุมชนท่ียัง่ยนื

3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โครงการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 

ระดับชมเชย

4 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ โครงการยกธงขาวเพื่อเสริมสรางความสมานฉันทในชุมชน

3. รางวัลกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารราชการ

เปนรางวัลที่มอบใหกับจังหวัดท่ีมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการใน
ระดับจังหวัด และมีการทํางานแบบรวมมือกันกับภาคประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดในลักษณะหุนสวน
ความรวมมือหรือภาคีเครือขาย โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดหรือ
ยุทธศาสตรจังหวัดและการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในพื้นที่  

ลําดับ หนวยงาน ผลงาน

ระดับดี

1 จังหวัดยะลา โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของเครอืขายชมุชน
และทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

2 จังหวัดสระแกว โครงการสระแกว เมืองแหงความสุขภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง
(Sakaeo Happiness Model)



ภาคผนวก ค

ภาพกิจกรรมของ

สํานักงาน ก.พ.ร.
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> การประชุม ก.พ.ร.  

 ณ ห�องประชุม ก.พ.ร. 

 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.

>> การประชมุเพ�อ่รบัฟ�งการประกาศผลการว�จยั Ease of Doing 

Business 2016 ของธนาคารโลก ผ�านระบบว�ดิทัศน�ทางไกล 

จากทีมว�จัยของธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมร�กา  

ณ ห�องประชุมธนาคารโลกประจําประเทศไทย ชั้น 30 

อาคารสยาม ทาวเวอร�  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> การประชุมเร�่องการติดตามความก�าวหน�าใน

การปรับปรุงบร�การเพ�่อยกระดับความยาก-ง�าย

ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

ณ ตึกสันติ ไมตร�หลั ง ใน  ทํ า เนียบรั ฐบาล 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจ�กายน 2558

>> การประชุมเพ�่อชี้แจงผลการจัดอันดับความยาก-ง�าย 

ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงาน Doing 

Business 2016 ของธนาคารโลก ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจ�กายน 2558
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> งานสัมนาว�ชาการ 1 ทศวรรษ นปร.  

ณ ห�องเมย�แฟร� แกรนด� บอลรูม A-B  

โรงแรม เดอะ เบอร�เคลีย� ประตูน้ํา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558

>> การประชุมเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค�าเป�าหมาย และเกณฑ�การให�คะแนนตัวชี้วัดเพ�่อจัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ�านระบบว�ดิทัศน�ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 

ณ ห�องประชุม 2 อาคารศาลาว�าการกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> พ�ธีลงนามบันทึกข�อตกลงว�าด�วยความร�วมมือในการเชื่อมโยงข�อมูลใน

รปูแบบอเิลก็ทรอนกิส�เพ�อ่ความสะดวกในการขออนญุาตของทางราชการ 

ระหว�างกรมพัฒนาธุรกิจการค�า สํานักงานคณะกรรมการส�งเสร�ม

การลงทุน สํานักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส�  (องค�การมหาชน) 

และ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) 

ณ ตึกนาร�สโมสร ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

>> ก า ร สั ม ม น า เ ร�่ อ ง

ก า ร ชี้ แ จ ง แ น ว ท า ง ก า ร

ตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ  ปร ะจํ าป�  

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ ห�องวาสนา 6 - 8 โรงแรม

โกลเด�น ทิวลิป ซอฟเฟอร�น 

เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ� 2559

>> การประชุมชี้แจงเร�่อง พระราชบัญญัติองค�การมหาชน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ณ ห�องบีซีบอลรูม โรงแรม อมาร� 

วอเตอร�เกท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ� 2559
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> สํานักงาน ก.พ.ร. นําทีมว�จัยจากธนาคารโลกเข�าพบพลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตร� ณ ห�องสีม�วง 

ตึกไทยคู�ฟ�า ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

>> การประชุมความร�วมมือในการเสร�มสร�างความซื่อสัตย�สุจร�ตของประเทศไทย (Integrity Review of Thailand) 

ระหว�างสํานักงาน ก.พ.ร. กับสํานักงาน ป.ป.ท. และองค�การเพ�่อความร�วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 

>> การประชุมการติดตามความก�าวหน�าการขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ณ ห�องประชุมวายุภักษ� 4 

กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> พ�ธีลงนามบันทึกข�อตกลงว�าด�วยความร�วมมือในการเชื่อมโยงข�อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� ในส�วนภูมิภาค 

เพ�่ออํานวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหว�าง สํานักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุน 

กรมการจัดหางาน สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง จังหวัดเชียงใหม� จังหวัดภูเก็ต และสํานักงานส�งเสร�มอุตสาหกรรม

ซอฟต�แวร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน) ณ ตึกนาร�สโมสร ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

>> พ�ธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกแก�ข�าราชการที่สําเร็จจากโครงการพัฒนานักบร�หารการเปลี่ยนแปลงรุ�นใหม� 

รุ�นที่ 8 ณ ห�องประชุม 501 - 502 สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

>> พ�ธีเป�ดศูนย�บร�การร�วมในแหล�งชุมชน (Government 

Service Point) ณ อาคาร A ชัน้ 2 ศนูย�การค�าธญัญา 

พาร�ค ศร�นคร�นทร� เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> การประชุมเร�่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบร�การภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ณ ตึกสันติไมตร�

หลังนอก ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

>> การประชมุรบัฟ�งความคดิเหน็

ในการประเมินส�วนราชการ

ต า ม ม า ต ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ณ โรงแรมโกลเด�น 

ทิวลิป ซอฟเฟอร�น เมื่อวันที่ 

8 สิงหาคม 2559
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> การประชุมสัมมนา ASEAN International Conference 2016 : Digital Transformation in Government and the 

Public Sector And Southeast Asian Government at a Glance Initiative ณ โรงแรม สว�สโซเทล นายเลิศ ปาร�ค  

เมื่อวันที่ 14 - 16 กันยายน 2559

>> การประชุมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�แนวทางการปฏิบัติ

ที่เป�นเลิศจากหน�วยงานที่ได�รับรางวัลคุณภาพ

การบร�หารจัดการภาครัฐ ณ ห�องจตุรทิศ 

โรงแรมโกลเด�นทิวลิป ซอฟเฟอร�น เมื่อวันที่ 

25 สิงหาคม 2559
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> การประชุมสัมมนาว�ชาการและพ�ธีมอบรางวัล ประจําป� พ.ศ. 2559 : “Start up 

การบร�การภาครัฐ สู�ความเป�นสากล” ณ ห�องเจ�าพระยา หอประชุมกองทัพเร�อ  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

>> กจิกรรมรณรงค� รวมพลงัหยดุยัง้คอร�รปัชนั 

ณ หอประชุมเดอ มงฟอร�ต โรงเร�ยน

เซนต�คาเบร�ยล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559



ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.รภาคผนวก ค
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> บุคลากรสํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําร�  ณ อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุร�  เมื่อวันที่ 

3 กันยายน 2558 ซึ่งเป�นกิจรรมหนึ่งในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร�่อง การเสร�มสร�างความเข�มแข็งในการทํางาน

แบบบูรณาการของสํานักงาน  ก.พ.ร. ที่จัดข�้นระหว�างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2558

>> สํานักงาน ก.พ.ร. และธนาคารโลก หาร�อและแลกเปลี่ยนข�อมูลเกี่ยวกับการให�บร�การของหน�วยงานภาครัฐเพ�่อให�เกิด

ความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) และทิศทางความร�วมมือระหว�างสํานักงาน ก.พ.ร. 

และธนาคารโลกในด�านต�าง ๆ ณ สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 10 พฤศจ�กายน 2558
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ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.

>> คณะผู�แทนรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพ�ชา นําโดย Mr. Kong Sophy, Director General, Ministry of Civil Service 

ศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นประสบการณ�เกีย่วกบัการบร�หารจดัการภาครฐั และการบร�การประชาชน ณ ห�องประชมุ ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 9 พฤศจ�กายน 2558 

>> ค ณ ะ อ า จ า ร ย� แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ

มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� สาขาว�ชา

รัฐประศาสนศาสตร� มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุร� ศึกษาดูงานเร�่อง บทบาท

ของสํานักงาน ก.พ.ร. กับการพัฒนา

ระบบราชการ และ กระบวนการพัฒนา

และปฏิรูประบบการบร�หารราชการไทย 

ณ ห�องประชุม 501 - 502 สํานักงาน 

ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2559








