
 
 

  

ที่ นร ๑๒๐๐/   สำนักงาน ก.พ.ร. 
 ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

              มกราคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งและการประเมินผลหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ    

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (กระทรวง กรม) 

อ้างถึง   ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐                                                                
           ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒                                      

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ   
 ๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ    

ตามหนังสืออ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้ง 
และการประเมินผลหน่วยบริการรูปแบบพิเศษและขั้นตอนการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ประกอบกับมีส่วนราชการหารือสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ กรณีที่
ไม่มีการตัดโอนภารกิจของส่วนราชการและไม่มีการปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับขั ้นตอนการขอจัดตั ้งและการประเมินผล             
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและ 
ถือปฏิบัติ โดยขอยกเลิกหนังสืออ้างถึง ๑ และ ๒ และถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้แทน รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
     (นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ) 

     เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น 
โทร.  ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๙๙๙๕ หรือ ๐๙ ๔๙๑๙ ๕๙๓๕ (อโนมา) 
โทรสาร  ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 
๑. แนวคิดและหลักการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 (๑) หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษมีสถำนะเป็นหน่วยงำนให้บริกำรภำยในของระบบรำชกำร โดยมีลักษณะ  
กึ่งอิสระ (arm's length) แต่ไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคล ยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรำชกำร และอยู่ภำยใต้             
กำรบังคับบัญชำของปลัดกระทรวงหรืออธิบดีหรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดี มีเป้ำหมำยให้บริกำรส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด (หน่วยงำนแม่) เป็นอันดับแรก และหำกมีก ำลังกำรผลิตส่วนเกิน
จะให้บริกำรหน่วยงำนอ่ืนและประชำชนได้ ในกำรส่งมอบผลผลิตต้องมีระบบกำรประกันคุณภำพ ทั้งนี้  
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนต้องไม่เป็นกำรแข่งขันกับเอกชน 
 (๒) มีลักษณะของกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรในแบบกำรกระจำยอ ำนำจแยกส่วนออกมำเป็นหน่วยงำน
เอกเทศ หรือเรียกกันว่ำ ศูนย์รับผิดชอบ (Responsibility Center) ที่สำมำรถดูแลรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
กำรบริหำรทรัพยำกรและกำรส่งมอบผลผลิตของตนเอง 
 (๓) ยังคงเป็นกิจกำรและเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด เนื่องจำกหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ  
ไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคล กำรด ำเนินงำนใด ๆ ของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษจึงต้องได้รับกำรมอบอ ำนำจ  
จำกปลัดกระทรวงหรืออธิบดีหรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ซึ่งเป็นผล
ท ำให้หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษต้องมีภำระรับผิดชอบต่อผลงำน (Accountability for Results) ต่อส่วนรำชกำร
เจ้ำสังกัด และฝ่ำยผู้มอบอ ำนำจยังสำมำรถเข้ำไปก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษอยู่ 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินกำรของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งอย่ำงแท้จริง 
 (๔) หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษสำมำรถก ำหนดระเบียบวิธีกำรบริหำรจัดกำรที่จะท ำให้ กำรท ำงำน 
เกิดควำมคล่องตัวโดยไม่ต้องยึดกับระเบียบที่ใช้อยู่ในส่วนรำชกำร 
 (๕) เป็นทำงเลือกใหม่ของกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรในภำครำชกำร ช่วยลดภำระต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวมถึง 
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพของกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น 
 (๖) กำรจัดตั้งหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษมีหลักกำรที่แตกต่ำงจำกองค์กำรมหำชน คือมีลักษณะ 
ของภำรกิจหรือหน่วยงำนที่ยังไม่สมควรแยกออกเป็นนิติบุคคลอย่ำงเป็นอิสระจำกส่วนรำชกำรต้นสังกัด เนื่องจำก
กำรด ำเนินงำนยังต้องอำศัยอ ำนำจภำยใต้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด อีกทั้งหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษจะมีขนำด
ค่อนข้ำงเล็กและขอบเขตที่จ ำกัดกว่ำองค์กำรมหำชน และไม่มีภำรกิจในเชิงนโยบำยสำธำรณะที่จ ำเป็นต้องมีระดับ
ของควำมเป็นอิสระสูงเท่ำองค์กำรมหำชน 

๒. แนวทางการพิจารณาเพื่อจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
การบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 มีประเด็นกำรพิจำรณำ ดังนี้  

(๑) หน่วยงำนที่จะแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ หมำยถึง หน่วยงำนภำยในระดับต่ ำกว่ำ
กรมของส่วนรำชกำร และหมำยควำมรวมถึงภำรกิจของหน่วยงำน หรือส่วนรำชกำร รวมถึง   

(๑.๑) ภำรกิจที่หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และนโยบำย
ส ำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบำล หรือ 

(๑.๒) ภำรกิจที่หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรได้รับข้อสั่งกำรจำกนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ก ำกับดูแล
หรือรักษำกำรตำมกฎหมำย หรือ 

(๑.๓) ภำรกิจตำมข้อ (๑.๑) หรือ (๑.๒) ที่หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยเป็น
งำนที่มีกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำหรือสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ซึ่งต้องมีกำรริเริ่มพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงแล้วทดลอง  
น ำรูปแบบ/แนวทำงไปปฏิบัติก่อนกำรน ำไปขยำยผลต่อไป หรือ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 



๒ 

 
(๑.๔) ภำรกิจตำมข้อ (๑.๑) หรือ (๑.๒) ตำมค ำสั่งของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 

 (๒) มีลักษณะเป็นงำนให้บริกำร ที่หำกมีขีดควำมสำมำรถที่นอกจำกจะปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่หน่วยงำน 
ต้นสังกัดแล้ว สำมำรถใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ หรือทรัพยำกรอ่ืนใดของหน่วยงำนนั้นให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำร  
หรือหน่วยงำนของรัฐแห่งอ่ืนหรือประชำชนได้ด้วย  
 (๓) กำรแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษจะเป็นประโยชน์แก่กำรให้บริกำรสำธำรณะได้อย่ำง
กว้ำงขวำง จะก่อให้เกิดควำมคล่องตัว คุ้มค่ำ และสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยภำครัฐลงได้ 
 (๔) มีกำรปรับโครงสร้ำงของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรแปลงสภำพหน่วยงำนเป็นหน่วยบริกำร
รูปแบบพิเศษ   
 (๕) กำรด ำเนินงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
ในกำรให้บริกำรภำครัฐเป็นส ำคัญ และผู้มีอ ำนำจควบคุมมีหน้ำที่ในกำรวำงหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนเพื่อมิให้เป็นกำรแข่งขันกับภำคเอกชน   
 (๖) ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดต้องก ำหนดเป้ำหมำยปริมำณงำนบริกำรที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดประสงค์  
จะได้รับบริกำรจำกหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ และแจ้งให้หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษทรำบล่วงหน้ำเป็นประจ ำ 
ทุกปีงบประมำณ 
 (๗) ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดจะตั้งงบประมำณเพ่ืออุดหนุนหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษไม่ได้ เว้นแต่  
เป็นงบประมำณส ำหรับค่ำตอบแทนหรือค่ำบริกำรในกำรใช้บริกำรของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ หรือค่ำใช้จ่ำย  
ในกำรลงทุนระยะเริ่มแรก    

๓. ภารกิจหรือหน่วยงานที่อาจก าหนดเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีลักษณะงำนที่เป็นกำรให้บริกำร 
  (๒) สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงชัดเจนภำยใต้กรอบนโยบำยที่ก ำหนดขึ้น  
  (๓) มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงและสร้ำงภำระรับผิดชอบต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดได้ 
  (๔) สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  (๕) มีขนำดที่เหมำะสมเพียงพอต่อกำรแยกส่วนออกมำจำกส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 
  (๖) ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 

 ตัวอย่าง ภารกิจของรัฐที่สามารถแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 งำนศูนย์ข้อมูล/ศูนย์สำรสนเทศ  
 งำนฝึกอบรม/งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
 งำนออกแบบและก่อสร้ำง/ควบคุมกำรก่อสร้ำง  
 งำนห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์/งำนทดสอบคุณภำพ มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร  
 งำนตรวจวิเครำะห์สินค้ำ 
 งำนบริหำรกองทุน  
 งำนวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และ/หรือสังคมศำสตร์ 
 งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/พิพิธภัณฑ์ 
 งำนพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ/งำนติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 งำนให้บริกำรในโรงพยำบำล  



๓ 

 
 งำนให้บริกำรค ำปรึกษำแนะน ำ  
 งำนให้บริกำรเฉพำะด้ำน เช่น โรงกษำปณ์ โรงพิมพ์ของส่วนรำชกำร  
 งำนปฏิบัติกำรให้บริกำรอ่ืนๆ 

๔. ขั้นตอนการขอจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
     
กรณีที่ 1 : การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ      
             กรณีมีการตัดโอนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

 
ประกอบด้วยข้ันตอน ดังนี้   

(๑) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยงานที่ประสงค์จะแปลงสภาพเป็น 
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้เสนอค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ   
พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง (ตามแบบค าชี้แจงประกอบการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)  
และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไข น าเสนอต่อคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมเพ่ือ
พิจารณา 

(๒) คณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมพิจารณาค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไข หากเห็นชอบ  
ให้หัวหน้าส่วนราชการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเพ่ือพิจารณา 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณาค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพิจารณา 

(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงนามในหนังสือเสนอค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไขไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  

(๕) ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลประกอบค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ รวมถึงความเหมาะสมในด้านภารกิจ ศักยภาพของหน่วยงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนระบบการบริหาร
จัดการ ระบบการก ากับดูแลและประเมินผล เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
(อ.กพม.) เพ่ือพิจารณา 

(๖) อ.กพม. พิจารณาการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และน าเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพ่ือพิจารณา 

(๗) กพม. พิจารณาการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เมื่อ กพม. พิจารณาแล้วเสร็จ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการ ดังนี้ 

(๗.๑) เสนอมติ กพม. ต่อ ก.พ.ร. เพ่ือทราบ  
(๗.๒) แจ้งมติ กพม. ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบ   
(๗.๓) กรณี กพม. มีมติเห็นชอบการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ส านักงาน ก.พ.ร. 

ด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 



๔ 

 
(๘) คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
(๙) ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน

ทางกฎหมายเพื่อประกาศแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต่อไป 
(๑๐)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณา 
(๑๑)  ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.ฯ) และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือทราบการปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบให้ส่วน
ราชการทราบเพ่ือจัดส่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาด าเนินการตาม
ขั้นตอนปกติต่อไป 
 

 
 
 
 
 



๕ 

 
กรณีที่ ๒ : การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ      
             กรณีไม่มีการตัดโอนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และไม่ปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
 
ประกอบด้วยข้ันตอน ดังนี้    

(๑) ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของหน่วยงำนที่ประสงค์จะแปลงสภำพเป็น
หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นผู้เสนอค ำขอแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
พร้อมรำยละเอียดประกอบค ำชี้แจง (ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรขอแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ) 
น ำเสนอต่อคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมเพ่ือพิจำรณำ 

(๒) คณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมพิจำรณำค ำขอแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
พร้อมรำยละเอียดประกอบค ำชี้แจง หำกเห็นชอบ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำง
ระบบรำชกำรของกระทรวงเพ่ือพิจำรณำ 

(๓) คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงพิจำรณำค ำขอแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำร
รูปแบบพิเศษ พร้อมรำยละเอียดประกอบค ำชี้แจง เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพิจำรณำ 

(๔) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงลงนำมในหนังสือเสนอค ำขอแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
พร้อมรำยละเอียดประกอบค ำชี้แจง ไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. 

(๕) ส ำนักงำน ก.พ.ร. วิเครำะห์รำยละเอียดข้อมูลประกอบค ำขอแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบ
พิเศษ รวมถึงควำมเหมำะสมในด้ำนภำรกิจ ศักยภำพของหน่วยงำนด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจนระบบกำรบริหำรจั ดกำร 
ระบบกำรก ำกับดูแลและประเมินผล เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (อ.กพม.) เพ่ือ
พิจำรณำ 

(๖) อ.กพม. พิจำรณำกำรขอแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ และน ำเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) เพ่ือพิจำรณำ 

(๗) กพม. พิจำรณำกำรขอแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ เมื่อ กพม. พิจำรณำแล้วเสร็จ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ด ำเนินกำร ดังนี้ 
           (๗.๑) เสนอมติ กพม. ต่อ ก.พ.ร. เพ่ือทรำบ 

      (๗.๒) แจ้งมติ กพม. ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องทรำบ 
       (๗.๓) กรณี กพม. มีมติเห็นชอบกำรแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ส ำนักงำน 

ก.พ.ร. ด ำเนินกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป 
(๘) คณะรัฐมนตรีพิจำรณำกำรขอแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ  
(๙) ส ำนักงำน ก.พ.ร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ตำมข้อ ๘) ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องทรำบเพ่ือด ำเนินกำร

ตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยเพ่ือประกำศแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษต่อไป 

 

 

 



๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 
๕. แบบรายการค าชี้แจงประกอบค าขอจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 ให้จัดท ำรำยละเอียดโดยมีหัวข้อ ดังนี้  
  ๑) เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง 
      ต้องระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นของงำนที่จะจัดตั้งเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษให้ชัดเจน ได้แก่ 
   (๑) เหตุใดจึงจ ำเป็นต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงำนในรูปแบบหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ  
   (๒) เหตุผลของกำรที่องค์กรรูปแบบส่วนรำชกำรไม่สำมำรถด ำเนินภำรกิจนั้น ๆ ได้ รวมทั้ง 
เหตุผลของกำรที่ไม่จัดตั้งเป็นองค์กำรมหำชน ตลอดจนเหตุผลของกำรไม่สำมำรถถ่ำยโอนให้เป็นภำรกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ภำคเอกชนด ำเนินกำร 
   (๓) เหตุผลที่แสดงว่ำกำรจัดตั้งเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้สำมำรถให้บริกำร
แก่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐแห่งอ่ืนและประชำชนได้ด้วย 
  ๒) กรณีทีเ่ป็นการแปลงสภาพหน่วยงานเดิม 
      ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นกำรแปลงสภำพหน่วยงำนที่มีอยู่เดิม 
   (๑) เป็นหน่วยงำนตำมนิยำมข้อ ๔ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
ของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐  
   (๒) มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
   (๓) มีกำรแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 
  ๓) ภารกิจที่จะด าเนินการ บทบาท ขีดความสามารถของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
      ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำ  
   (๑) หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งมีวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งอย่ำงไร กรอบภำรกิจ
อะไรบ้ำงที่จะด ำเนินกำร บทบำทของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษนั้นคืออะไร มีหน้ำที่และอ ำนำจอย่ำงไร  
   (๒) ต้องแสดงควำมสัมพันธ์และภำระรับผิดชอบต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด  
   (๓) ต้องแสดงว่ำหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งมีขีดควำมสำมำรถที่นอกจำก 
จะปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของส่วนรำชกำร
แล้วยังสำมำรถใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยำกรอ่ืนใดของหน่วยงำนนั้นให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนรั ฐ
หรือประชำชนได้ด้วย 
  ๔) ประโยชน์ของการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                          ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำ เมื่อมีกำรแปลงสภำพหน่วยงำนเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษแล้ว  
จะก่อให้เกิดควำมคล่องตัว คุ้มค่ำ และลดค่ำใช้จ่ำยภำครัฐยิ่งขึ้น 
  ๕) ร่างแผนการด าเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 หมำยถึง ร่ำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนธุรกิจ (Business Plan) ของหน่วย
บริกำรรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยปริมำณงำนบริกำรที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดประสงค์  
จะได้รับบริกำรจำกหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกเป็นรำยปี ในระยะเวลำ 
ปีที่ ๑ - ๓ ของกำรจัดตั้งหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ เพ่ือแสดงแผนที่เดินทำง (Road Map) ของกำรด ำเนินภำรกิจ 
ของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ  
       ซึ่งจะถูกก ำหนดเป็นข้อตกลงในกำรซื้อบริกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดกับกับหน่วยบริกำร
รูปแบบพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อครบก ำหนด ๑ ปี ของกำรจัดตั้งหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ จะต้องจัดท ำรำยงำนตำมแบบ
แสดงรำยงำนประจ ำปี เสนอต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด และ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส่วนรำชกำร



๘ 

 
เจ้ำสังกัดมีหน้ำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ และรำยงำนผลต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจำรณำควำมคุ้มค่ำและผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดตั้งหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษแห่งนั้น 
  ๖) ร่างแผนการเงิน (Financial Proposal) 
   (๑) ต้องระบุถึงแผนรำยรับว่ำที่มำของทุน และรำยได้ที่จะใช้สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ในระยะ ๔ ปีแรก โดยให้ระบุรำยละเอียดของประมำณกำรรำยได้ ประมำณกำร 
งบประมำณส ำหรับค่ำตอบแทนหรือค่ำบริกำรของส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดในกำรใช้บริกำรของหน่วยบริกำรรูปแบบ
พิเศษ รวมทั้งรำยได้อ่ืนๆ ของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษจะมำจำกทำงใดได้บ้ำง 
   (๒) ต้องระบุวิธีกำรคิดค่ำตอบแทนหรือค่ำบริกำร 
   (๓) ต้องระบุถึงแผนรำยจ่ำยในรำยละเอียดว่ำจะใช้เงินปีละเท่ำไหร่ โดยเฉพำะในระยะ 
๔ ปีแรก จะใช้จ่ำยเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแต่ละกิจกรรมได้แก่อะไรบ้ำง รวมทั้งรำยละเอียดของงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเริ่มแรก (ถ้ำมี) 
   (๔) กำรออกแบบระบบกำรค ำนวณต้นทุนค่ำใช้จ่ำยและกำรวำงระบบกำรรำยงำนเพ่ือ
กำรควบคุมทำงกำรเงิน 
  ๗) แผนการถ่ายโอน (Transition Plan) 
                       ให้ระบุโครงสร้ำงองค์กร ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังที่ต้องกำรในขั้นต้น และให้ระบุว่ำจะมี  
กำรถ่ำยโอนบุคลำกรจำกส่วนรำชกำรใด เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะมีกำรยุบเลิกหรือรวมหน่วยงำนใดเข้ำกับหน่วยบริกำร
รูปแบบพิเศษ จะมีกำรถ่ำยโอนภำรกิจ กิจกำร หน้ำที่และอ ำนำจ ทรัพย์สิน งบประมำณ หนี้ สิทธิ ภำระผูกพัน 
บุคลำกร จำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใดบ้ำง รวมทั้งแผนกำรด ำเนินกำรกับอัตรำกำลังส่วนเกิน (ถ้ำมี)  
  ๘) ระบบการก ากับดูแลจากหน่วยงานเจ้าสังกัด โครงสร้างการบริหารและการดาเนินกิจการ 
   (๑) ต้องระบุระบบกำรก ำกับดูแลจำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด 
   (๒) โครงสร้ำงกำรบริหำร โครงสร้ำงคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อก ำหนด
ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ พ .ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
   (๓) ระบุแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ได้แก ่
        - ระบบบริหำรทั่วไป  
        - ระบบกำรคลัง 
        - ระบบบริหำรงำนบุคคล 
   (๔) ระบุแนวทำงกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร  
  ๙) รายละเอียดอื่นๆ 
       ได้แก่ ควำมเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในภำรกิจที่จะจัดตั้งเป็นหน่วยบริกำร
รูปแบบพิเศษ โดยเสนอหลักฐำนของกำรส ำรวจควำมคิดเห็น หรือกำรจัดประชุมสัมมนำ หรือเอกสำรอ่ืน  ๆ  
ที่แสดงถึงควำมเห็นที่เป็นทำงกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       นอกจำกนั้น อำจระบุรำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่ เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์               
ในกำรพิจำรณำ หรือที่เป็นประเด็นส ำคัญที่นอกเหนือจำกที่ระบุข้ำงต้น เช่น ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีใน
โครงกำร หรือแผนงำนส ำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ข้อมูลเชิงสถิติแสดงปริมำณควำมต้องกำร
ผลผลิตของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 



 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 สืบเนื่องจำกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๗ ก ำหนดว่ำ “ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยบริกำร
รูปแบบพิเศษ รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติต่อ กพม. ตำมระยะเวลำที่ กพม. ก ำหนด และให้ กพม. 
ศึกษำและวิเครำะห์รำยงำนดังกล่ำว เพ่ือน ำไปเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรปฏิบัติงำนของ
ทำงรำชกำร” และข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่ำวก ำหนดว่ำ “เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพใน                
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ให้ กพม. ร่วมมือกับส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ”  

ขั้นตอนการด าเนินการประเมินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 กพม. ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประเมินหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ดังนี้ 
 ๑. ให้หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษจัดท ำรำยงำนประจ ำปีตำมแบบแสดงรำยงำนประจ ำปีหน่วยบริกำร
รูปแบบพิเศษที ่กพม. ก ำหนดเสนอต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด และให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดจัดท ำควำมเห็นประกอบ
รำยงำน เสนอต่อ กพม. ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับส ำหรับ           
ส่วนรำชกำรที่มีกำรจัดตั้งหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
 ๒. เมื่อหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษด ำเนินกำรครบ ๔ ปี นับแต่ปีที่เริ่มจัดตั้ง  ให้หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ
จัดท ำรำยงำนตำมกรอบกำรประเมินหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษที่  กพม. ก ำหนดเสนอต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 
และให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดจัดท ำควำมเห็นประกอบรำยงำน เสนอ กพม. ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ในปีนั้น   

แบบรายงานประจ าปีและกรอบการประเมินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 กพม. เห็นควรก ำหนดแบบรำยงำนประจ ำปีหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษและกรอบกำรประเมินหน่วย
บริกำรรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษใช้ เป็นแนวทำงในกำรเขียนรำยงำน ประจ ำปี  
และรำยงำนรอบ ๔ ปี เสนอต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด และ กพม. ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 



๒ 

 
 

แบบรายงานประจ าปี 
 

สิ้นสุดวันที่ ………………………… 
 
 

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสรุป (Executive Summary)  
 
ส่วนที่ ๒ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
  ๑. ลักษณะกำรประกอบกำร 
  ๒. กำรวิจัยและกำรพัฒนำ 
  ๓. โครงกำรในอนำคต 
  ๔. กำรจัดกำร 
  ๕. กำรควบคุมภำยใน 
  ๖. ฐำนะกำรเงิน 
  ๗. ผลกำรด ำเนินงำน 
 
ส่วนที่ ๓ การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 
 
 สรุปสำระส ำคัญของข้อมูลในส่วนที่ ๒ หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษโดยย่อ เพื่อให้เข้ำใจภำพรวมของกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนรูปแบบพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
ส่วนที่ ๒ 

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

ชื่อหน่วยงาน  

ที่ตั้ง  

โทรศัพท์       โทรสาร 

 

 ๑. ลักษณะการประกอบการ 
(๑) อธิบำยประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงำน 
(๒) ระบุสัดส่วนรำยได้ของหน่วยงำนจำกแต่ละบริกำร ตำมงบก ำไร ขำดทุน รวมของปีบัญชีล่ำสุด  

ตำมตำรำง ดังนี้ (พร้อมทั้งอธิบำยอ้ำงอิงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่เก่ียวข้อง) 
 โครงสร้างรายได้ 

ประเภทสินค้า/บริการ % รายได้ 
ปี ๒๕... 
รายได้ 

% 
ปี ๒๕... 
รายได้ 

% 
ปี ๒๕... 
รายได้ 

% 

สินค้ำ/บริกำรประเภทที่ ๑ 
สินค้ำ/บริกำรประเภทที่ ๒ 
สินค้ำ/บริกำรประเภทที่ ๓ 

       

รวม   ๑๐๐  ๑๐๐  ๑๐๐ 
 

(๓) เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน (goal) : อธิบำยเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่มุ่งหวังไว้ 
ในระยะเวลำ ๓ - ๕ ปีข้ำงหน้ำ (อำจเป็นข้อมูลในเชิงตัวเลขหรือไม่ก็ได้) 

(๔) ควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำยของหน่วยงำนกับเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด : อธิบำยถึงกำรที่ 
หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ที่ถ่ำยทอดภำรกิจจำกแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดมำยัง
ผลลัพธ์ ผลผลิต และกิจกรรมของหน่วยงำน เช่น Strategic Map 

(๕) ข้อตกลงกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนกับส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด : อธิบำยถึงสำระส ำคัญของ
ข้อตกลงกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนกับหน่วยงำนเจ้ำสังกัด ทั้งนี้ ต้องระบุถึงเป้ำหมำยที่หน่วยงำนเจ้ำสังกัด
ต้องกำรให้หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษด ำเนินกำรในแต่ละปี 
 ๒. การวิจัยและพัฒนา 
  อธิบำยนโยบำยกำรวิจัยและพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรใหม่หรือปรับปรุง
สินค้ำ/บริกำรเดิม พร้อมทั้งแสดงรำยจ่ำยในรอบปีที่ผ่ำนมำส ำหรับกำรท ำวิจัยและพัฒนำดังกล่ำว กรณีที่ไม่มี 
ขอให้ระบุว่ำไม่มี พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลประกอบด้วย 
 
 
 
 
 



๖ 

 
 ๓. โครงการในอนาคต (Future Plan) 
  ในกรณีที่หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษมีโครงกำรในอนำคตให้อธิบำยลักษณะโครงกำร ผลตอบแทน
ที่คำดว่ำจะได้รับ รวมทั้งปัจจัยที่อำจท ำให้โครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินไปตำมแผนได ้
 ๔. การจัดการ  
  (๑) โครงสร้ำงกำรจัดกำร : 
   (๑.๑) อธิบำยโครงสร้ำงคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรว่ำประกอบด้วย
คณะกรรมกำรทั้งหมดกี่ชุด เช่น คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น และขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละชุด 
   (๑.๒) ระบุรำยชื่อกรรมกำร นอกจำกนี้ขอให้ระบุหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำร
ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนกำรสรรหำ ด้วย 
   (๑.๓) จ ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำร และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละรำย
เข้ำประชุมคณะกรรมกำร ในปีที่ผ่ำนมำ 
   (๑.๔) ระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้บริหำร 
  ทั้งนี้ ขอให้แนบข้อมูลของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และผู้บริหำร เกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำล่ำสุด 
ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำร (เช่น กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)) ตำมเอกสำรแนบ 
  (๒) กำรสรรหำผู้บริหำร : ระบุวิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหำร 
  (๓) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร : อธิบำยในประเด็นดังนี้ 
       (ก) แสดงค่ำตอบแทนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรในปีทีผ่่ำนมำในรูปเบี้ยประชุม 
       (ข) แสดงค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำรในปีที่ผ่ำนมำ และอธิบำยลักษณะค่ำตอบแทน 
ทั้งค่ำตอบแทนประจ ำและค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอ่ืน ๆ ด้วย เช่น รถประจ ำต ำแหน่ง สิทธิกำรรักษำพยำบำล  
เงินรำงวัล ฯลฯ (ในข้อนี้ ค ำว่ำ “ผู้บริหำร” ให้หมำยควำมว่ำ ผู้บริหำรสูงสุด รองผู้บริหำรสูงสุด และสี่รำยแรก 
ต่อจำกผู้บริหำรสูงสุด) 
  (๔) กำรก ำกับดูแลกิจกำร : อธิบำยว่ำที่ผ่ำนมำหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษมีกำรประยุกต์ใช้
แนวทำงตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือไม่ เพียงใด 
  (๕) บุคลำกร : แสดงจ ำนวนพนักงำนทั้งหมด และจ ำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำนหลัก 
นอกจำกนี้ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงำนและอธิบำยลักษณะผลตอบแทนนั้ น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนัส 
และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) รวมทั้งอธิบำยนโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน 
 ๕. การควบคุมภายใน 
  สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเกี่ยวกับควำมเพียงพอและควำมเหมำะสม 
ของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน และท่ีผ่ำนมำหน่วยงำนมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน 
ในเรื่องใดบ้ำง ถ้ำมีหน่วยงำนได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพรำะเหตุใด ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นที่ต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
กำรควบคุมภำยในประกำรใดให้ระบุไว้ในที่นี้ 
 
 
 



๗ 

 
 ๖. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
  (๑) งบกำรเงิน 
       สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในระยะ ๕ ปีที่ผ่ำนมำ (หรือเท่ำที่มีกำรด ำเนินงำนจริง) 
โดยให้แสดงข้อมูล ดังนี้ 
   (ก) สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 
   (ข) ตำรำงสรุปงบกำรเงินโดยแสดงรำยกำรและตัวเลขที่ปรำกฏในตำรำงดังกล่ำว 
ต้องตรงกับท่ีปรำกฏในงบกำรเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
   (ค) แสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญที่สะท้อนถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ในกิจกรรมหลักของหน่วยงำน 
  (๒) ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
   อธิบำยเชิงวิเครำะห์เกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 
ปัจจัยที่เป็นสำเหตุหรือมีผลต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน หรือกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว นอกจำกนี้หำกมี
แนวโน้มหรือควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญในอนำคต 
ให้อธิบำยด้วย 
  (๓) ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
   แสดงค่ำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
  (๔) ค่ำตอบแทนหรือค่ำบริกำรในกำรใช้บริกำรของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
   แสดงวิธีกำรคิดค่ำตอบแทนหรือค่ำบริกำรในกำรใช้บริกำรของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 
ส่วนที่ ๓ 

การรับรองความถูกต้องของรายงาน 

 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ดังนี้ 
 ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษและผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชีให้ลง
ลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำหน่วยงำน (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี พร้อมทั้งมอบอ ำนำจให้บุคคลใด
ลงนำมก ำกับเอกสำรในแบบแสดงรำยงำนประจ ำปแีทนด้วย โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดังนี้ 
  “ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยงำนประจ ำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวัง 
ในฐำนะประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูล
ดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคัญผิดหรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ 
นอกจำกนีข้้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
  (๑) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยงำนประจ ำปีได้แสดงข้อมูล 
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของหน่วยงำนแล้ว 
  (๒) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้หน่วยงำนมีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพ่ือให้แน่ใจว่ำ
หน่วยงำนได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญทั้งของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแล
ให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 
  (๓) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัด ให้หน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และ 
ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  
ณ วันที่………………………………………ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของหน่วยงำนแล้ว ซึ่งครอบคลุม 
ถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของหน่วยงำน 
   ในกำรนี้ เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้ งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำ 
ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้......................................เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ 
ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ………………………………………………………ก ำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำ
ไม่ใช่ขอ้มูลที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 

  ชื่อ                ต าแหน่ง                    ลายมือชื่อ 

๑. …………………………………………………………           (ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร)               ………………………….. 
๒. …………………………………………………………     (ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี)            ………………………….. 
           ชื่อ                ต าแหน่ง                    ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ ………………………………………     …………………………………………….      ………………………….. 

 หมำยเหตุ หำกในวันที่ยื่นแบบแสดงรำยงำนประจ ำปีต่อส ำนักงำน ก.พ.ร. มีเหตุจ ำเป็นที่ท ำให้บุคคลใด  
ยังไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยงำนประจ ำปีได้ เมื่อเหตุดังกล่ำวหมดสิ้นแล้ว หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ
ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลำยมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้เกิดจำก 
กำรที่บุคคลดังกล่ำวอยู่ในภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือไม่สำมำรถบังคับตนเองได้ เนื่องจำกเจ็บป่วยทำงร่ำงกำย
หรือทำงจิต หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษไม่จ ำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยงำนประจ ำปี 



๙ 

 
เอกสารแนบ 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 ๑. ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 

 
ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
ส่วนราชการ/ 
บริษัทเอกชน/

อ่ืน (๒) 
      

 
 
หมายเหตุ (๑) ให้ระบุคุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุดโดยระบุวิชำเอก วิชำโท ชื่อคณะ และสถำบันกำรศึกษำ 
กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำร (เช่น กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)) 

  (๒) ให้ระบุประสบกำรณ์เฉพำะที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
กรอบการประเมินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

ก าหนดประเมินใน ๓ ด้าน คือ 

 ๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์และองค์การโดยรวม 

 ๒. การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 ๓. การจัดท ารายงานและการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์และองค์การโดยรวม 
 ๑.๑ กำรประเมินที่อิงวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน โดยศึกษำผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ  
กับวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของกำรจัดตั้งหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ  
 ๑.๒ กำรประเมินปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในหน่วยงำนที่เอ้ือหรือขัดขวำงกำรท ำให้หน่วยงำนบริกำร
รูปแบบพิเศษบรรลุตำมวัตถุประสงค์ (เน้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะกำรเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ  
และเงื่อนไขของกฎหมำย)  
  ๑.๒.๑ โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 คณะกรรมกำร : 
o องค์ประกอบ  
o หน้ำที่และอ ำนำจ 
o บทบำทกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร  
o กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร  

 ผู้บริหำร :  
o กำรสรรหำ  
o กำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
o วิธีกำรประเมิน และผลกำรประเมิน  
o บทบำทในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนโครงกำรของหน่วยงำน 

 กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร 
  ๑.๒.๒ ระบบบริหำรงำนบุคคล 

 ควำมคล่องตัวของระบบกำรบริหำรงำนบุคคลในกำรสรรหำ รักษำบุคคลเข้ำมำ
ด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน รวมทั้งกำรรับโอนบุคคลจำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด 

 จ ำนวนควำมเหมำะสมของบุคลำกรเมื่อเปรียบเทียบกับภำระงำน  
 Profile และขีดสมรรถนะของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  

  ๑.๒.๓ ระบบงบประมำณ : 
 แหล่งที่มำของรำยได้  
 สัดส่วนรำยจ่ำย : งบลงทุน/งบด ำเนินงำน/งบบุคลำกร 
 ปัญหำอุปสรรคของส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดในกำรซื้อบริกำรจำกหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ   

  ๑.๒.๔ กฎระเบียบ 
 ระเบียบหลัก ๔ เรื่องที่คล่องตัวกว่ำระเบียบรำชกำร 
 หลักเกณฑ์กำรคิดค่ำตอบแทนหรือค่ำบริกำร  

  ๑.๒.๕ ระบบกำรควบคุมตรวจสอบ 
 กำรตรวจสอบภำยใน 
 กำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด 
 กำรตรวจสอบจำกภำยนอก 

 

 

 



๑๒ 

 
๒. การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๒.๑ ทิศทำงและกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
  ๒.๑.๑ วิสัยทัศน์  
  ๒.๑.๒ พันธกิจ  
  ๒.๑.๓ วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงำน  
  ๒.๑.๔ ควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำยของหน่วยงำนกับเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 
  ๒.๑.๕ เอกสำรข้อตกลงกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนกับส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด  
 ๒.๒ ผลผลิตของหน่วยงำน 
  ๒.๒.๑ ผลผลิตของหน่วยงำน  
  ๒.๒.๒ กิจกรรมหลักของหน่วยงำน  
  ๒.๒.๓ กำรเชื่อมโยงกิจกรรม - ทรัพยำกร - ผลผลิต  
  ๒.๒.๔ ผลผลิตของหน่วยงำนเมื่อเปรียบเทียบกับแผน 
  ๒.๒.๕ กำรค ำนวณต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิต (Unit - Cost) ในกิจกรรมหลัก (ถ้ำม)ี  
  ๒.๒.๖ กำรเปรียบเทียบประสิทธิผลต่อค่ำใช้จ่ำย (Cost - Effectiveness) (ถ้ำมี) 
  ๒.๒.๗ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วิธีกำรในกำรวัดควำมพึงพอใจ  
 กำรน ำผลกำรวัดควำมพึงพอใจไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

  ๒.๒.๗ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรให้บริกำร/กำรด ำเนินงำน 
๓. การจัดท ารายงานและการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ๓.๑ กำรจัดท ำรำยงำนที่เสนอต่อสำธำรณะ 
 ๓.๒ กำรจัดให้มีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคคลภำยนอก
สำมำรถติดต่อกับหน่วยงำน 




