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เรื่อง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งและการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  

เรียน    (เวียน กระทรวง ทบวง กรม) 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

สืบเนื่องจากการบังคับใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของ

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนผลใหสวนราชการตางๆ มีความประสงคที่จะแปลง

สภาพหนวยงานหรือภารกิจที่มีอยูของสวนราชการเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนจํานวนมาก แต

โดยที่ยังมิไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษไวอยางชัดเจน  

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติและคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้ง

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

เสนอตอ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ และ ก.พ.ร. ไดมีมติ

เห็นชอบกับแนวทางปฏิบัติดังกลาว  

ในการนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอสงแนวทางปฏิบัติและคําชี้แจงประกอบคําขอ

จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ เพื่อใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
 

            (นายทศพร  ศิริสัมพันธ) 

       เลขาธิการ ก.พ.ร. 

กลุมพัฒนาระบบโครงสรางราชการ 

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๔๐    โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐ 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตัง้หนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

๑. แนวคิดและหลักการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  

(๑) หนวยบริการรูปแบบพิเศษมีสถานะเปนหนวยงานใหบริการภายในของระบบ

ราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ (arm’s length) แตไมมีสถานะเปนนิติบุคคลยังคงถือเปนสวน

หนึ่งของกระทรวงหรือกรม และอยูภายใตการบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดีสุด

แลวแตกรณี มีเปาหมายใหบริการหนวยงานแมเปนอันดับแรก และหากมีกําลังการผลิตสวนเกิน

จะใหบริการหนวยงานอื่นและประชาชนได ในการสงมอบผลผลิตตองมีระบบการประกัน

คุณภาพ ทั้งนี้ การใหบริการแกประชาชนตองไมเปนการแขงขันกับเอกชน 

(๒)  มีลักษณะของการจัดโครงสรางการบริหารในแบบการกระจายอํานาจ แยก

สวนออกมาเปนหนวยงานเอกเทศ หรือเรียกกันวา ศูนยรับผิดชอบ (responsibility center) ที่

สามารถดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรและการสงมอบผลผลิตของตนเอง 

(๓) ยังคงเปนกิจการและเปนสวนหนึ่งของสวนราชการเจาสังกัด เนื่องจาก

หนวยบริการรูปแบบพิเศษไมมีสถานะเปนนิติบุคคล การดําเนินงานใดๆ ของหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษจึงตองไดรับการมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ซึ่งเปนผลทําให หนวยบริการ

รูปแบบพิเศษตองมีภาระรับผิดชอบตอผลงาน (accountability for results) ตอหนวยงานตน

สังกัด และฝายผูมอบอํานาจยังสามารถเขาไปกํากับดูแลการดําเนินงานของหนวยบริการรุปแบบ

พิเศษอยู เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งอยางแทจริง 

(๔) หนวยบริการรูปแบบพิเศษสามารถกําหนดระเบียบวิธีการบริหารจัดการที่จะ

ทําใหการทํางานเกิดความคลองตัวโดยไมตองยึดกับระเบียบที่ใชอยูในสวนราชการ 

(๕) เปนทางเลือกใหมของการจัดโครงสรางองคการในภาคราชการที่จะชวยทํา

ใหขนาดของสวนราชการเดิมเล็กลง มีการถายโอนและโยกยายขาราชการและลูกจางบางสวน

ออกไป ลดภาระตนทุนคาใชจายรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน

ใหดีขึ้น 

(๖)  การจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษมีหลักการที่แตกตางจากองคการ

มหาชน ในแงของลักษณะของภารกิจหรือหนวยงานที่ยังไมสมควรแยกออกเปนนิติบุคคลอยาง

เปนอิสระอยางเด็ดขาดจากหนวยงานตนสังกัด เพราะการดําเนินงานตองอาศัยภายใตหรือมี

ขนาดคอนขางเล็กและขอบเขตที่จํากัดกวา หรือไมมีคุณลักษณะของประเด็นในเชิงนโยบาย

สาธารณะอยางเดนชัดที่จําเปนตองมีระดับของความเปนอิสระอยางคอนขางสูง 

 

 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑



 ๒

๒.  แนวทางการพิจารณาเพื่อจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) หนวยงานที่จะแปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ หมายถึง 

หนวยงานภายในระดับต่ํากวากรมของสวนราชการ และหมายความรวมถึงภารกิจของหนวยงาน

หรือสวนราชการ 

(๒)  มีลักษณะงานเปนงานใหบริการที่มีขีดความสามารถที่นอกจากจะปฏิบัติ

หนาที่ใหแกสวนราชการตนสังกัดแลว ยังสามารถใชวัสดุหรืออุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นใดของ

หนวยงานนั้นใหบริการแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือประชาชนไดดวย 

 (๓) การแปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษจะเปนประโยชนแกการ

ใหบริการสาธารณะไดอยางกวางขวาง จะกอใหเกิดความคลองตัว คุมคา และสามารถลด

คาใชจายภาครัฐลงได 

 (๔) มีการปรับโครงสรางของสวนราชการใหสอดคลองกับการแปลงสภาพ

หนวยงานเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  

 (๕) การดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการภาครัฐเปนสําคัญ และเมื่อมีกําลังการผลิตหรือขีดความสามารถ

เหลืออยู จึงจะใหบริการแกประชาชนได และผูมีอํานาจควบคุมมีหนาที่ในการวางหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขในการใหบริการแกประชาชนเพื่อมิใหเปนการแขงขันกับภาคเอกชน 

 (๖) สวนราชการเจาสังกัดตองกําหนดเปาหมายปริมาณงานบริการที่สวน

ราชการเจาสังกัดประสงคจะไดรับบริการจากหนวยบริการรูปแบบพิเศษ และแจงใหหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษทราบลวงหนาเปนประจําทุกปงบประมาณ 

 (๗) สวนราชการเจาสังกัดจะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษไมได เวนแตเปนงบประมาณสําหรับคาตอบแทนหรือคาบริการในการใชบริการของหนวย

บริการรูปแบบพิเศษ หรือคาใชจายในการลงทุนระยะเริ่มแรก 

๓.  ภารกิจหรือหนวยงานที่อาจกําหนดเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ   

จะตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

(๑) มีลักษณะงานที่เปนการใหบริการ 

(๒) สามารถดําเนินการไดอยางชัดเจนภายใตกรอบนโยบายที่กําหนดขึ้น 

(๓) มีความสัมพันธเชื่อมโยงและสรางภาระรับผิดชอบตอหนวยงานเจา

สังกัดได 

(๔) สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไดอยางชัดเจนเปนรปูธรรม 

(๕) มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอตอการแยกสวนออกมาจากหนวยงานเจา

สังกัด 



 ๓

(๖) ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง 

ตัวอยาง ภารกิจของรัฐท่ีสามารถแปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 งานศูนยขอมูล/ศูนยสารสนเทศ 

 งานฝกอบรม/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 งานออกแบบและกอสราง/ควบคุมการกอสราง 

 งานหองปฏิ บัติการทางวิทยาศาสตร/งานทดสอบคุณภาพ

มาตรฐานหองปฏิบัติการ 

 งานตรวจวิเคราะหสินคา 

 งานบริหารกองทุน 

 งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ/หรือสังคมศาสตร 

 งานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม/พิพิธภัณฑ 

 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา/งานติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 งานใหบริการในโรงพยาบาล 

 งานใหบริการคําปรึกษาแนะนํา 

 งานใหบริการเฉพาะดาน เชน โรงกษาปณ โรงพิมพของสวนราชการ 

 งานปฏิบัติการใหบริการอื่นๆ 

๔.  ขั้นตอนการขอจัดตั้ง  มี ๖ ขั้นตอน คือ 

(๑) หนวยงานเจาสังกัดวิเคราะหความเหมาะสมของหนวยงานที่ประสงคจะ

จัดตั้งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ และนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ

ของกระทรวงเพื่อพิจารณา (กรณีสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชา

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงให

นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของสวนราชการ)  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงพิจารณา

ขอเสนอ หากเห็นชอบใหปลัดกระทรวงสงคําขอจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษมายังสํานักงาน 

ก.พ.ร. พรอมรายละเอียดแบบรายการคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้ง 

(๓) สํานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะหความเหมาะสมในการในดานภารกิจ ศักยภาพ

ของหนวยงานดานตางๆ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ และระบบการกํากับดูแลจากหนวยงาน

เจาสังกัด เพื่อเสนอ ก.พ.ร. ใหความเห็นชอบ 

(๔) ก.พ.ร. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  



 ๔

(๕) สํานักงาน ก.พ.ร. แจงมติคณะรัฐมนตรีใหกระทรวงทราบ 

(๖) ประกาศแปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิ เศษ  และแกไข

กฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงานเจาสังกัด (ถามี) ในราชกิจจานุเบกษา 

แสดงขั้นตอนตามแผนภูมิแนบทาย 

๕.  แบบรายการคําช้ีแจงประกอบคําขอจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ใหจัดทํารายละเอียดโดยมีหัวขอ ดังนี้ 

๑) เหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้ง  

ตองระบุเหตุผลความจําเปนของงานที่จะจัดตั้งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ให

ชัดเจน ไดแก  

(๑) เหตุใดจึงจําเปนตองจัดตั้งเปนหนวยงานในรูปแบบหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ  

(๒)  เหตุผลของการที่องคกรรูปแบบสวนราชการไมสามารถดําเนินภารกิจนั้นๆ ได 

รวมทั้ง เหตุผลของการที่ไมจัดตั้งเปนองคการมหาชน ตลอดจนเหตุผล

ของไมสามารถถายโอนใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือใหภาคเอกชนดําเนินการ 

(๓)  เหตุผลที่แสดงวาการจัดตั้งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อใหสามารถ

ใหบริการแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่นและประชาชนไดดวย 

๒)  เปนการแปลงสภาพหนวยงานเดิม 

   ตองระบุใหชัดเจนวาเปนการแปลงสภาพหนวยงานที่มีอยูเดิม  

(๑) เปนหนวยงานหนวยงานตามนิยามขอ ๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) มีคําสั่งมอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

(๓) มีการแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงานเจาสังกัด 

๓) ภารกิจท่ีจะดําเนินการ บทบาท ขีดความสามารถของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ตองระบุใหชัดเจนวา 

(๑) หนวยบริการรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งมีวัตถุประสงคการจัดตั้งอยางไร 

กรอบภารกิจอะไรบางที่จะดําเนินการ บทบาทของหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษนั้นคืออะไร  มีอํานาจหนาที่อยางไร  

(๒) ตองแสดงความสัมพันธและภาระรับผิดชอบตอสวนราชการเจาสังกัด  

(๓)   ตองแสดงวาหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งมีขีดความสามารถที่

นอกจากจะปฏิ บัติหน าที่ ใหแกส วนราชการ เจ าสั งกัดไดอย างมี



 ๕

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของสวนราชการแลว ยัง

สามารถใชวัสดุอุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นใดของหนวยงานั้นใหบริการแก

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น หรือประชาชนไดดวย 

๔)  ประโยชนของการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ตองระบุใหชัดเจนวา เมื่อมีการแปลงสภาพหนวยงานเปนหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษแลว จะกอใหเกิดความคลองตัว คุมคา และลดคาใชจายภาครัฐยิ่งขึ้น 

๕) รางแผนการดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  

หมายถึงรางแผนกลยุทธ (strategic plan) และแผนธุรกิจ (business plan) ของ

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ ประกอบดวย ยุทธศาสตร เปาหมายปริมาณงานบริการที่สวนราชการ   

เจาสังกัดประสงคจะไดรับบริการจากหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ผลลัพธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

จําแนกเปนรายป ในระยะเวลาปที่ ๑-๓ ของการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อแสดงแผนที่

เดินทาง (road map) ของการดําเนินภารกิจของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ซึ่งจะถูกกําหนดเปนขอตกลงในการซื้อบริการระหวางสวนราชการเจาสังกัดกับ

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด ๑ ปของการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ

จะตองจัดทํารายงานตามแบบแสดงรายงานประจําป เสนอตอสวนราชการเจาสังกัด และ ก.พ.ร. 

ทั้งนี้ ก.พ.ร. และสวนราชการเจาสังกัดมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษ และรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของการ

จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษแหงนั้น  

๖) รางแผนการเงิน (Financial Proposal)  

(๑)  ตองระบุถึงแผนรายรับวาที่มาของทุน และรายไดที่จะใชสนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ในระยะ ๔ ปแรก โดยใหระบุรายละเอียดของประมาณการ

รายได ประมาณการงบประมาณสําหรับคาตอบแทนหรือคาบริการของสวนราชการเจาสังกัดในการใช

บริการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งรายไดอื่นๆ ของหนวยบริการรูปแบบพิเศษจะมาจากทาง

ใดไดบาง  

(๒)  ตองระบุวิธีการคิดคาตอบแทนหรือคาบริการ 

(๓)  ตองระบุถึงแผนรายจายในรายละเอียดวาจะใชเงินปละเทาไหร โดยเฉพาะ

ในระยะ ๔ ปแรก จะใชจายเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแตละกิจกรรมไดแกอะไรบาง รวมทั้ง

รายละเอียดของงบประมาณคาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก (ถามี) 

 (๔)  การออกแบบระบบการคํานวณตนทุนคาใชจายและการวางระบบการ

รายงานเพื่อการควบคุมทางการเงิน 
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๗) แผนการถายโอน (Transition Plan)  

    ใหระบุโครงสรางองคกร กําหนดกรอบอัตรากําลังที่ตองการในชั้นตน และใหระบุ

วาจะมีการถายโอนบุคลากรจากสวนราชการใด เมื่อจัดตั้งขึ้นแลวจะมีการยุบเลิกหรือรวม

หนวยงานใดเขากับหนวยบริการรูปแบบพิเศษ จะมีการถายโอนภารกิจ กิจการ อํานาจหนาที่ 

ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน บุคลากร จากสวนราชการหรือหนวยงานใดบาง 

รวมทั้ง แผนการดําเนินการกับอัตรากําลังสวนเกิน (ถามี) 

๘) ระบบการกํากับดูแลจากหนวยงานเจาสังกัด โครงสรางการบริหารและการดําเนินกิจการ  

(๑)  ตองระบุระบบการกํากับดูแลจากหนวยงานเจาสังกัด  

(๒)  โครงสรางการบริหาร โครงสรางคณะกรรมการ (ถามี) ซึ่งตองสอดคลองกับ

ขอกําหนดของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 

๒๕๔๘  

(๓)  ระบุแนวทางการบริหารทรัพยากรของหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม 

ไดแก 

- ระบบบริหารทั่วไป 

- ระบบการคลัง 

- ระบบบริหารงานบุคคล 

 (๔)  ระบุแนวทางการสรรหาผูอํานวยการ 

๙) รายละเอียดอื่นๆ  

ไดแก ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ในภารภิจที่จะจัดตั้งเปน

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยเสนอหลักฐานของการสํารวจความคิดเห็น หรือการจัด

ประชุมสัมมนา หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงความเห็นที่เปนทางการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

นอกจากนั้น อาจระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของและจําเปนเพื่อประโยชน

ในการพิจารณา หรือที่เปนประเด็นสําคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุขางตน เชน ความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงานสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ขอมูล

เชิงสถิติแสดงปริมาณความตองการผลผลิตของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เปนตน 

 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

สืบเนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชนับแตวันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ตามขอ ๑๗ ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา “ใหสวนราชการเจาสังกัด

รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตอ ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด และให ก.พ.ร. ศึกษาและวิเคราะหรายงานดังกลาว

เพื่อนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาโครงสรางและระบบการปฏิบัติงานของทางราชการ” และขอ 

๑๘ ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา “เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ให ก.พ.ร. รวมมือกับสวนราชการเจาสังกัดในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ” 

ขั้นตอนการดําเนินการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 ก.พ.ร. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ดังนี้ 

๑. ใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษจัดทํารายงานประจําปตามแบบแสดงรายงาน

ประจําปหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ที่ ก.พ.ร. กําหนดเสนอตอสวนราชการเจาสังกัด และให             

สวนราชการเจาสังกัดจัดทําความเห็นประกอบรายงาน แลวรายงานตอ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งรอย

ย่ีสิบวันนับจากนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดบังคับสําหรับสวนราชการที่มีการ

จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๒. เมื่อหนวยบริการรูปแบบพิเศษดําเนินการครบ ๔ ป ใหหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษจัดทํารายงานตามกรอบการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่ ก.พ.ร. กําหนดเสนอตอ         

สวนราชการเจาสังกัด และใหสวนราชการเจาสังกัดจัดทําความเห็นประกอบรายงาน แลวรายงาน

ตอ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากนับแตวันสิ้นปบัญชีในปนั้น 

แบบรายงานประจําปและกรอบการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ก.พ.ร. เห็นควรกําหนดแบบรายงานประจําป หนวยบริการรูปแบบพิเศษและ 

กรอบการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษใชเปนแนวทางใน

การเขียนรายงานประจําป และราย ๔ ป เสนอตอหนวยงานเจาสังกัด และ ก.พ.ร. ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

 

ส่ิงที่สงมาดวย ๒ 



 ๒

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายงานประจําป 

 

สิ้นสุดวันท่ี ………………… 

 

 

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ ………………………………………………………. 
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สารบัญ 

หนา 

 

 

สวนท่ี ๑   ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

สวนท่ี ๒   หนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๑. ลักษณะการประกอบการ 

๒. การวิจัยและพัฒนา 

๓. โครงการในอนาคต 

๔. การจัดการ 

๕. การควบคุมภายใน 

๖. ฐานะการเงิน 

๗. ผลการดําเนินงาน 

 

สวนท่ี ๓   การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของหนวยงาน 



 ๔

สวนท่ี ๑ 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

สรุปสาระสําคัญของขอมูลในสวนที่ ๒ หนวยบริการรูปแบบพิเศษโดยยอ เพื่อใหเขาใจ 

ภาพรวมของการดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  

 

 



 ๕

สวนท่ี ๒ 

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

ชื่อหนวยงาน        

ที่ตั้ง          

โทรศัพท      โทรสาร     

 

๑. ลักษณะการประกอบการ 

(๑) อธิบายประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลักของ

หนวยงาน   

(๒) ระบุสัดสวนรายไดของหนวยงานจากแตละบริการ ตามงบกําไรขาดทุน

รวมของปบัญชีลาสุด ตามตาราง ดังนี้ (พรอมทั้งอธิบายอางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ยวของ) 

โครงสรางรายได 

ประเภทสินคา/บริการ % รายได ป ๒๕..

รายได 

 

% 

ป ๒๕..

รายได

 

% 

ป ๒๕.. 

รายได 

 

% 

สินคา/บริการประเภทที่ ๑        

สินคา/บริการประเภทที่ ๒ 

สินคา/บริการประเภทที่ ๓ 

       

รวม   ๑๐๐  ๑๐๐  ๑๐๐ 

 

(๓) เปาหมายการดําเนินงาน (goal) : อธิบายเปาหมายการดําเนินงานของ

หนวยงานที่มุงหวังไวในระยะเวลา ๓-๕ ปขางหนา (อาจเปนขอมูลในเชิงตัวเลขหรือไมก็ได) 

(๔) ความเชื่อมโยงเปาหมายของหนวยงานกับเปาหมายของหนวยงานเจา

สังกัด : อธิบายถึงการที่หนวยบริการรูปแบบพิเศษไดจัดทําแผนกลยุทธที่ถายทอดภารกิจ จาก

แผนกลยุทธของหนวยงานเจาสังกัด มายังผลลัพธ ผลผลิต และกิจกรรมของหนวยงาน เชน 

strategic map  

(๕) ขอตกลงการดําเนินงานระหวางหนวยงานกับหนวยงานเจาสังกัด : 

อธิบายถึงสาระสําคัญของขอตกลงการดําเนินงานระหวางหนวยงานกับหนวยงานเจาสังกัด ทั้งนี้ 

ตองระบถุึงเปาหมายที่หนวยงานเจาสังกัดตองการใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษดําเนินการในแตละป 

 

 

 

 

 



 ๖

 ๒.   การวิจัยและพัฒนา 

 อธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ  เชน การพัฒนาสินคา/

บริการใหมหรือปรับปรุงสินคา/บริการเดิม พรอมทั้งแสดงรายจายในรอบปที่ผานมาสําหรับการทํา

วิจัยและพัฒนาดังกลาว กรณีที่ไมมี ขอใหระบุวาไมมี พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบดวย 

 ๓. โครงการในอนาคต (future plan) 

 ในกรณีที่หนวยบริการรูปแบบพิเศษมีโครงการในอนาคต ใหอธิบายลักษณะ

โครงการ ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งปจจัยที่อาจทําใหโครงการไมสามารถดําเนินไป

ตามแผนได   

 ๔. การจัดการ 

  (๑) โครงสรางการจัดการ : 

    (๑ .๑)  อธิบายโครงสรางคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวา

ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมดกี่ชุด เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ เปนตน และขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการแตละชุด 

  (๑.๒)  ระบุรายชื่อกรรมการ นอกจากนี้ ขอใหระบุหลักเกณฑในการ

คัดเลือกกรรมการไดแก คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ดวย 

     (๑.๓)  จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่

กรรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการ ในปที่ผานมา 

     (๑.๔)  ระบุชื่อและตําแหนงของผูบริหาร  

      ทั้งนี้ ขอใหแนบขอมูลของคณะกรรมการอํานวยการ  และผูบริหาร 

เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ 

(เชน การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) ตามเอกสารแนบ 

(๒) การสรรหาผูบริหาร : ระบุวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูบริหาร  

 (๓) คาตอบแทนผูบริหาร : อธิบายในประเด็นดังนี้ 

 (ก) แสดงคาตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการในปที่

ผานมา ในรูปเบี้ยประชุม  

 (ข) แสดงคาตอบแทนรวมของผูบริหารในปที่ผานมา และอธิบาย

ลักษณะคาตอบแทนทั้งคาตอบแทนประจําและคาตอบแทนที่เปนตัวเงินอื่นๆ ดวย เชน รถประจํา

ตําแหนง สิทธิการรักษาพยาบาล เงินรางวัล ฯลฯ (ในขอนี้ คําวา “ผูบริหาร” ใหหมายความวา 

ผูบริหารสูงสุด รองผูบริหารสูงสุด และสี่รายแรกตอจากผูบริหารสูงสุด)  

(๔) การกํากับดูแลกิจการ : อธิบายวาที่ผานมาหนวยบริการรูปแบบพิเศษมี

การประยุกตใชแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม เพียงใด  



 ๗

(๕) บุคลากร : แสดงจํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแตละ 

สายงานหลัก นอกจากนี้ ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น 

(เชน เปนเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน) รวมท้ังอธิบายนโยบาย

ในการพัฒนาพนักงาน 

 ๕. การควบคุมภายใน 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการอํานวยการเกี่ยวกับความเพียงพอและความ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน และที่ผานมาหนวยงานมีขอบกพรอง

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในเรื่องใดบาง  ถามี หนวยงานไดแกไขขอบกพรองดังกลาวเสร็จ

ส้ินแลวหรือไม เพราะเหตุใด  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่ตางไปจาก

ความเห็นของคณะกรรมการอํานวยการ หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ประการใด ใหระบุไวในที่นี้  

 ๖. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

  (๑) งบการเงิน 

   สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ ๓ ปที่ผานมา (หรือ

เทาที่มีการดําเนินงานจริง) โดยใหแสดงขอมูล ดังนี้ 

    (ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

   (ข) ตารางสรุปงบการเงิน โดยแสดงรายการและตัวเลขที่ปรากฏใน

ตารางดังกลาวตองตรงกับที่ปรากฏในงบการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว  

   (ค) แสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงิน และ

ผลการดําเนินงานในกิจกรรมหลักของหนวยงาน 

  (๒) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

    อธิบายเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ปจจัยที่เปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว นอกจากนี้ หากมีแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลตอฐานะ

การเงินหรือผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคตใหอธิบายดวย  

   (๓) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

   แสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  

  (๔) คาตอบแทนหรือคาบริการในการใชบริการของหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ 

   แสดงวิธีการคิดคาตอบแทนหรือคาบริการในการใชบริการของหนวย

บริการรูปแบบพิเศษ  



 ๘

สวนท่ี ๓ 

การรับรองความถูกตองของรายงาน 

การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการหนวยบริการรูปแบบพิเศษทุกคนและผูที่ดํารงตําแหนง

บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีใหลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราหนวยงาน (ถามี) ในแบบแสดง

รายการขอมูลประจําป พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายงาน

ประจําปแทนดวย โดยใหใชขอความและรปูแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายงานประจําปฉบับนี้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะคณะกรรมการอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดใน 

สายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น

สําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(๑) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจําป  

ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ 

กระแสเงินสดของหนวยงานแลว  

(๒) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหหนวยงานมีระบบการเปดเผยขอมูล

ที่ดีเพื่อใหแนใจวาหนวยงานไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของหนวยงานอยาง 

ถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(๓) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายใน

ที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน ณ วันที่        ตอผูสอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของหนวยงานแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน

ทางการเงินของหนวยงาน 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่

ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให                   

เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ     

                          กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง

ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

                      ชื่อ             ตําแหนง               ลายมือชื่อ 

๑.                                                                              

๒.                                                                  

๓.                                                                                 

๔.                                                                        

๕.                                                                        



 ๙

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                     

หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายงานประจําปตอสํานักงาน ก.พ.ร. มีเหตุ

จําเปนที่ทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายงานประจําปได เมื่อเหตุ

ดังกลาวหมดสิ้นแลว หนวยบริการรูปแบบพิเศษตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุ

ที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไม

สามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต หนวย

บริการรูปแบบพิเศษไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายงานประจําป 



 ๑๐

             เอกสารแนบ  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

๑.  ใหแสดงรายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 

 

ประสบการณทํางานในระยะ ๕ ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการ

ศึกษา  

(๑) 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ 

สวนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒)

 

 

 

 

     

 

หมายเหตุ (๑) ใหระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและ

สถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (เชน การ

อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

  (๒)  ใหระบุประสบการณเฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ  

 

 

 



 ๑๑

 

 

กรอบการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

กําหนดการประเมินใน ๓ ดาน คือ  

๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์และองคการโดยรวม 

๒. การประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๓. การจัดทํารายงานและการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒

๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์และองคการโดยรวม 

๑.๑ การประเมินที่อิงวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยศึกษาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ 

๑.๒ การประเมินปจจัยภายนอกและปจจัยภายในหนวยงาน ที่เอื้อหรือขัดขวางการทํา

ใหหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษบรรลุตามวัตถุประสงค (เนนปจจัยที่เกี่ยวของกับ

ลักษณะการเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ และเงื่อนไขของกฎหมาย) 

๑.๒.๑  โครงสรางการบริหาร 

• คณะกรรมการ :  

o องคประกอบ 

o อํานาจหนาที่ 

o บทบาทการมีสวนรวมในการบริหาร 

o การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ   

• ผูบริหาร : 

o การสรรหา 

o การกําหนดคาตอบแทน 

o วิธีการประเมิน และผลการประเมิน 

o บทบาทในการกําหนดกลยุทธและแผนงานโครงการของ

หนวยงาน 

• การจัดโครงสรางองคกร 

๑.๒.๒  ระบบบริหารงานบุคคล 

• ความคลองตัวของระบบการบริหารงานบุคคลในการสรรหา 

รักษาบุคคลเขามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงาน รวมทั้งการรับโอนบุคคลจากหนวยงานเจาสังกัด 

• จํานวนความเหมาะสมของบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงาน 

• Profile และขีดสมรรถนะของบุคลากรในการดําเนินงานใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

๑.๒.๓  ระบบงบประมาณ : 

• แหลงที่มาของรายได 

• สัดสวนรายจาย : งบลงทุน/ งบดําเนินงาน/ งบบุคลากร 

• ปญหาอุปสรรคของหนวยงานเจาสังกัดในการซื้อบริการจาก

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๑.๒.๔  กฎระเบียบ 

• ระเบียบหลัก ๔ เรื่องที่คลองตัวกวาระเบียบราชการ 

• หลักเกณฑการคิดคาตอบแทนหรือคาบริการ 

๑.๒.๕  ระบบการควบคุมตรวจสอบ 



 ๑๓

• การตรวจสอบภายใน 

• การตรวจสอบจากหนวยงานเจาสังกัด 

• การตรวจสอบจากภายนอก 

๒. การประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๒.๑   ทิศทางและกลยุทธของหนวยงาน 

  ๒.๑.๑  วิสัยทัศน 

  ๒.๑.๒  พันธกิจ 

  ๒.๑.๓  วัตถุประสงคหลักของหนวยงาน 

 ๒.๑.๔  ความเชื่อมโยงเปาหมายของหนวยงานกับเปาหมายของ 

   หนวยงานเจาสังกัด 

๒.๑.๕  เอกสารขอตกลงการดําเนินงานระหวางหนวยงานกับ 

 หนวยงานเจาสังกัด 

๒.๒     ผลผลิตของหนวยงาน  

 ๒.๒.๑  ผลผลิตของหนวยงาน 

 ๒.๒.๒  กิจกรรมหลักของหนวยงาน 

 ๒.๒.๓  การเชื่อมโยงกิจกรรม – ทรัพยากร - ผลผลิต 

 ๒.๒.๓  ผลผลิตของหนวยงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน 

๒.๒.๔  การคํานวณตนทุนเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิต (unit-cost) 

         ในกิจกรรมหลัก - ถามี 

๒.๒.๕  การเปรียบเทียบประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-Effectiveness) – ถามี 

 ๒.๒.๖  ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

• วิธีการในการวัดความพึงพอใจ 

• การนําผลการวัดความพึงพอใจไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

๒.๒.๗  ระบบการประกันคุณภาพการใหบริการ / การดําเนินงาน 

   

๓. การจัดทํารายงานและการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

๓.๑ การจัดทํารายงานที่เสนอตอสาธารณะ  

๓.๒ การจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อเผยแพรขอมูลและอํานวยความสะดวก

ใหบุคคลภายนอกสามารถติดตอกับหนวยงาน 

 
 


