








พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 “งานราชการน้ัน คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมอืง

และประชาชนทุกคน. งานทุกอย่างจงึต้องมีผูป้ฏบัิตแิละมีผูรั้บช่วง เพ่ือให้งานด�าเนินต่อเน่ืองไป

ไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเร่ืองใคร

เป็นผู้ท�ามาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ข้ึนเป็นข้อส�าคัญนกัจะต้องถือประโยชน์ทีจ่ะเกิดจาก

งานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกนัคิดร่วมกันท�า ด้วยความอตุสาหะเสยีสละ และด้วยความสจุริต

จริงใจ. งานทกุอย่างจงึจะด�าเนนิไปได้อย่างราบร่ืน ไม่ติดขัด และส�าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง

และยั่งยืนตลอดไป.”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2558

31 มีนาคม 2558 
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รองนายกรัฐมนตรี

   ประธาน ก.พ.ร

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 2

กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การกระจายอำานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

   รองประธาน ก.พ.ร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิษณุ เครืองาม

นายจิรชัย มูลทองโร่ย 

 นายวรากรณ์ สามโกเศศ

 คุณพรทิพย์ จาละ

 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

 นายจเด็จ อินสว่าง

 นายอ�าพน กิตติอ�าพน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(ชุดปัจจุบัน1)

1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการ จ�านวน 10 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
2 ปี พ.ศ. 2559  มี พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์  เป็นปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี (ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการ จ�านวน 10 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

2 ปี พ.ศ. 2559  มี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. (ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขาธิการ ก.พ.ร. 2

กรรมการและเลขานุการ

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)

 นายปรีชา วัชราภัย

นางจุรี วิจิตรวาทการ

 นายปิติ ตัณฑเกษม

นายธงทอง จันทรางศุ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(ชุดปัจจุบัน 

1)
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รองนายกรัฐมนตรี

   ประธาน ก.พ.ร.

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี1

กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การกระจายอำานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

   รองประธาน ก.พ.ร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

นายวิษณุ เครืองาม

พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์ 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

นายปรีชา วัชราภัย

 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

 นายวัฒนา รัตนวิจิตร

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(ปี พ.ศ. 2558)

1 ปี พ.ศ. 2558  มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี (ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2557  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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เลขาธิการ ก.พ.ร.1

กรรมการและเลขานุการ

(ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2558)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

นายสมชัย ฤชุพันธุ์

 นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น 

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(ปี พ.ศ. 2558)

1 ปี พ.ศ. 2558  มี นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
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นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
Mr. Chukiert Ratanachaichan

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
Mr. Pong-ard Treekitvatanakul

นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
Mr. Nakornkate Suthapreda

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Mrs. Vunnaporn Devehastin

นางกิตติยา คัมภีร์
Mrs. Kittiya Khampee

ท�าเนียบผู้บริหาร  ส�านักงาน ก.พ.ร.*

* ท�าเนียบผู้บริหารส�านักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
เบอร์โทร : 0 2356 9900
โทรสาร : 0 2281 8007

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
เบอร์โทร : 0 2356 9955
โทรสาร : 0 2281 8037
nakornkate@opdc.go.th

 
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)

 ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)

ท�าเนียบผู้บริหาร  ส�านักงาน ก.พ.ร.
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (10) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) มีหน้าที่ “จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตร ีเพ่ือเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา” ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึได้จดัท�ารายงานฉบบันีข้ึน้ เพือ่ประมวล
ผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. และส�านักงาน ก.พ.ร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ก.พ.ร. ได้พัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให ้
ส่วนราชการและหน่วยงานอืน่ของรฐั สามารถน�านโยบายของรฐับาลไปสูก่ารปฏบัิตใิห้เกดิประสทิธผิลอย่างมปีระสทิธิภาพ 
โดยมีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาเหน็ชอบตาม
ข้อเสนอของ ก.พ.ร. เป็นกรอบทศิทางในการก�าหนดกลยทุธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรบักบัการขับเคลือ่น
ประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความ
เชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อให้ระบบราชการมีการปรับสมดุลในการท�างานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพ มีการท�างานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน�า มีภูมิคุ้มกันที่ดี  
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ 
สถานการณ์

รายงานฉบับน้ีจัดท�าข้ึนเพื่อรายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีระยะเวลาที่ท�าการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 
2557 ถึง กันยายน 2558)

ทั้งนี้ สาระการน�าเสนอในเอกสารรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2558 แบ่งสาระ
ออกเป็น 3 ส่วน สรุปได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ  ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย สถานภาพของระบบราชการไทย อันได้แก่ หน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร ก�าลังคนภาครัฐ 
ในฝ่ายพลเรือน และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของงบบุคลากร ตลอดจนได้น�าเสนอ
ผลการประเมินภาพรวม ซ่ึงสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี พ.ศ. 2558 ที่ท�าการประเมินโดยองค์กร
ในระดับนานาชาติ 

ส่วนที่ 2 : ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย  ซ่ึงเกิดจากผลการด�าเนินงานและการใช้
มาตรการต่างๆ ของ ก.พ.ร. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในก�ากับของฝ่ายบริหาร ความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม และการบริหารและการผลักดันการพัฒนาระบบราชการ ใน 7 ด้านที่ส�าคัญ 
ในรอบหนึ่งปี ได้แก่ 

การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน อาทิเช่น การด�าเนินการตามพระราชบัญญัต ิ
การอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การจัดตัง้ศูนย์บรกิารร่วมในห้างสรรพสนิค้า 
การมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ การปรับปรุงบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ 
การยกระดับคุณภาพการบริการสู่มาตรฐานระดับโลก การจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement : SLA) การด�าเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

ค�าน�า



11รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยการส่งเสริมให ้
หน่วยงานของรฐัมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน 
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล การพัฒนาเสริมสร้าง 
ขีดสมรรถนะผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 

การเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารสนิทรพัย์ของภาครัฐให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยการบรหิารจดัการทรพัย์สิน
ของราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบรูณาการ ได้แก่ การปรบัปรงุระบบการประเมนิผลตามค�ารบัรอง
การปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวง การปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความ 
ร่วมมือระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิงพื้นที่

การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ได้แก่ การทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานของรัฐและการถ่ายโอนภารกิจงาน การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม

การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการส่งเสริม 
และวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยการผลักดันเพื่อ 
เตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงแนวทางที่ ก.พ.ร. จะต้องด�าเนินการต่อไป เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) 

ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย  
วสิยัทศัน์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ โครงสร้าง อตัราก�าลงั ผลการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองการปฏิบติัราชการของส�านกังาน 
ก.พ.ร. งบแสดงฐานะการเงนิ รวมทัง้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการด�าเนนิงานในการขบัเคลือ่น
การพัฒนาระบบราชการ

ทัง้นี ้ ได้รวมภาพกจิกรรมและเหตกุารณ์ส�าคญัเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการไทย ในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 มาเสนอไว้ในภาคผนวกของรายงานนี้ด้วย

ส�านักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการไทย 
ต่อไป รวมทั้งช่วยให้ทุกภาคส่วนได้มีความเข้าใจและเห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาระบบราชการ  
และจะท�าให้ได้รบัการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วนของสังคม ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการพัฒนาระบบ
ราชการให้มีความก้าวหน้าสืบไป

ส�านักงาน ก.พ.ร.

กันยายน 2559

ค�าน�า
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 ส่วนที่ 1  ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ  

 ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) สถานภาพของ

ระบบราชการไทย อันได้แก่ หน่วยงานของรัฐในก�ากับ

ของฝ่ายบริหาร ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน รวมท้ัง 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในส่วนของงบค่าใช้จ ่าย

ด้านบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนผลการประเมินภาพรวม 

ซึง่สะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี 2558 

ที่ท�าการประเมินโดยองค์กรในระดับนานาชาติ 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

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

ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และ

มุ่งสู่ความยั่งยืน” โดยได้ก�าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย รวมทั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน รวม 7 ประเด็น

ยุทธศาสตร์

 1.2 สถานภาพของระบบราชการไทย

  1) หน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่าย

บริหาร  มี 4 ประเภท คือ 

   - ส่วนราชการ ประกอบด้วย ราชการ

บริหารส่วนกลาง (ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม

หรอืส่วนราชการมฐีานะเป็นกรม ส่วนราชการทีไ่ม่มีฐานะ

เป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี มหาวิทยาลัยของ

รัฐที่เป็นส่วนราชการ) 244 หน่วยงาน, ราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ�าเภอ) 954 หน่วยงาน และ 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา) 7,853 หน่วยงาน 

   - รัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน  

   - องค์การมหาชน 75 หน่วยงาน (องค์การ

มหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

จ�านวน 39 แห่ง และองค์การตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 

จ�านวน 36 แห่ง) และ 

   - หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น (หน่วย

ธรุการขององค์กรของรัฐทีเ่ป็นอิสระ กองทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 

และ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)

  2) กำาลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน (ข้อมูล

จากส�านกังาน ก.พ. โดยเป็นข้อมลูปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

จ�านวน 2,091,763 คน (ไม่รวมข้าราชการทหาร) ลดลง

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 96,999 คน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจ�านวน 2,188,762 คน) 

ประกอบด้วย ข้าราชการจ�านวน 1,274,002 คน ลูกจ้าง

ประจ�าจ�านวน 185,091 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน 

301,270 คน พนกังานราชการจ�านวน 140,600คน และ 

พนักงานจ้างจ�านวน 190,800 คน 

 จากก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้ง 5 ประเภท 

ข้าราชการเป็นก�าลังคนภาครัฐที่ใหญ่ที่สุด โดยมีจ�านวน 

1,274,002 คน (เพิม่ข้ึนจ�านวน 2,607 คน เมือ่เปรียบเทยีบ

กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีข้าราชการจ�านวน 

1,271,395 คน) ประกอบด้วยข้าราชการประเภทต่าง ๆ 

(ไม่รวมข้าราชการทหาร) รวม 12 ประเภท โดยข้าราชการ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษามจี�านวนมากทีสุ่ด คอื จ�านวน 

433,496 คน รองลงมาเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญั จ�านวน 

365,703 คน และข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 212,887 คน 

โดยประเภทข้าราชการทีม่จี�านวนน้อยทีส่ดุ คอื ข้าราชการ

รัฐสภาสามัญ จ�านวน 3,123 คน

  3) ค ่ า ใช ้ จ ่ า ยด ้ านบุ คลากรภาครั ฐ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จ�านวน 2,575,000 ล้านบาท เป็นงบบุคลากรจ�านวน 

617,089.9 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 24.0 ของงบประมาณ 

รายจ่ายท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ที่มีงบบุคลากรจ�านวน 605,868.9 ล้านบาท อย่างไรก็ดี 

ยังมีงบบุคลากรภาครัฐบางส่วนปรากฏอยู่ในงบประมาณ 

หมวดอืน่ ๆ ท�าให้ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรภาครฐัในงบบุคลากร

ตามเอกสารงบประมาณต�า่กว่าความเป็นจรงิ โดยค่าใช้จ่าย

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
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ด้านบุคลากรภาครัฐที่รวมงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐท่ีอยู่
ในงบประมาณหมวดอื่น ๆ เช่น บ�าเหน็จ บ�านาญ 
เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น  
มีจ�านวน 1,325,590.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.48 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีมีค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากรภาครัฐ จ�านวน 1,258,028.17 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 49.82 ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (2,525,000 ล้านบาท)  

  4) ขีดสมรรถนะในการแข่งขันของระบบ
ราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ ในปี พ.ศ. 2558 โดย 
การประเมินขององค ์กรอิสระนานาชาติ  ได ้แก  ่
อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน 
ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (World Competitiveness) 
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception 
Index) ดชันสีภาวะธรรมาภิบาล (Worldwide Governance  
Indicator) การจัดอนัดับการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์ 
เป็นต้น

การจัดอันดับ ผู้ประเมิน ผลการประเมิน/การจัดอันดับ

อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง  
Doing Business

ธนาคารโลก 
(World Bank)

อันดับที่ 49 จาก 189 ประเทศ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(World Competitiveness)

สถาบันการจัดการนานาชาติ  
(International Institute for  
Management Development : IMD)

อันดับที่ 30 จาก 61 ประเทศ

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  
(Corruption Perception Index)

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International: TI)

อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ

ดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

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

อันดับที่ 10 จาก 16 ประเทศ

ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล 
(Worldwide Governance Indicator) 
(ประเมินปี 2557 เป็นปีล่าสุด)

Natural Resource Governance 
Institute (NRGI) และ ธนาคารโลก 
(World Bank)

วัด 6 มิติ แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นไทล์ 
ซึ่งมิติที่มีเปอร์เซ็นไทล์เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2556 มี 3 มิติ และมิติที่มี
ระดับเปอร์เซ็นไทล์ลดลง มี 3 มิติ

การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Waseda University International 
e-Government Ranking)

สถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
(Waseda  University  Institute  of  
e-Government) 

อันดับที่ 22 จาก 61 ประเทศ 
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การ
มหาชน ผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ 
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการพัฒนาระบบราชการ 
ในภาพรวม และผลที่เกิดจากการผลักดันการพัฒนา 
ระบบราชการไทย จ�าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2556 - 
พ.ศ. 2561)

 2.1 ผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ของส่วนราชการ จังหวัด สถาบัน
อดุมศึกษา และองค์การมหาชน มผีลการประเมนิส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดี โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 
พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนราชการ 4.2270 4.2923 4.3674

จังหวัด 4.3970 3.9152 4.1716

สถาบันอุดมศึกษา 4.1101 4.1157 3.6965

องค์การมหาชน 4.6090 4.6047 4.4882

 2.2 ผลสำารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการพัฒนาระบบ
ราชการในภาพรวม พบว่า ประชาชน ข้าราชการ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ
ราชการโดยเฉล่ียในระดบัพึงพอใจมาก คดิเป็นร้อยละ 97.9  
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ และประชาชน และเมือ่พจิารณา
เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า ประชากร
ทั้ง 3 กลุ่ม โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน กล่าวคือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.68 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เพิ่มเป็น 
3.86 คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 2.3 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย 
ใน 7 ด้านที่ส�าคัญ ตามกรอบการด�าเนินงานของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 -
พ.ศ. 2561) มีดังนี้

  1) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บรกิาร
ประชาชน ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมกีารพฒันา 
การบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยการผลักดนัของ ก.พ.ร. ผ่านการด�าเนินการ
ต่าง ๆ ดังนี้
   •	การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเริ่มด�าเนินการในปีนี้เป็นปีแรก 
โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ขับเคลื่อนการด�าเนินการตาม 
พระราชบญัญติัดังกล่าว อาทิ การให้ค�าปรึกษาแนะน�ากบั
ส่วนราชการในการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน ที่มีการ
ระบุหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นค�าขอ ขั้นตอนและระยะ
เวลาในการพจิารณาอนญุาต รายการเอกสารหรอืหลกัฐาน
ที่ต้องยื่นพร้อมกับค�าขอ รวมทั้งเผยแพร่คู่มือส�าหรับ
ประชาชนทางเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ 

ส่วนที่ 2  ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
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(www.info.go.th) และ Mobile Application เพื่อให้
ประชาชนสามารถสืบค้นบริการของภาครัฐได้ง่าย การจดั
ตั้งศูนย์อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ เพือ่เป็นจดุรบัเรือ่งร้องเรยีนและแก้ไขปัญหา
ในเบื้องต้นของการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ  
เป็นต้น นอกจากนี ้ เพือ่ขบัเคลือ่นพระราชบญัญตัดัิงกล่าว
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการ
ขอรับบริการจากภาครัฐ ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงมีแนวทาง
ด�าเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์งานบริการที่มีความส�าคัญและม ี
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ อนัเป็นการพฒันางานบรกิารและ
ปรับปรุงคู่มือส�าหรับประชาชน รวมถึงมีการติดตามผล
การด�าเนินงานของหน ่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติฯ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนได้
อย่างมปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้ ภายใต้แนวคิด “เร็วขึน้ (Faster) 
ง่ายขึ้น (Easier) และค่าใช้จ่ายลดลง (Cheaper)”
   •	การจัดตั้งศูนย ์บริการร ่วมในห้าง
สรรพสินค้า โดยการรวมงานบริการให้อยู่ในพื้นท่ีเดียว 
สะดวกต่อการเข้าถึง และมกีารให้บรกิารนอกเวลาราชการ 
โดยได้จดัตัง้ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสนิค้า จ�านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ (ชั้น 1 โซนจิวเวอรี่ 
ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ และ ชั้น 7 โซนเครื่องนอน 
ของห้างสรรพสินค้า Zen) และ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม บริเวณลานจอดรถ
ทางเข้า G  
   •	การมอบรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาติ
ให้กับหน่วยงานที่สามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งปี พ.ศ. 2558 มีผลงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
รวม 80 ผลงาน  นอกจากนี ้ส�านกังาน ก.พ.ร. ยงัได้ต่อยอด
ความส�าเร็จของหน่วยงานภาครัฐไทยไปสู่ความส�าเร็จ 
ในระดับนานาชาติ ด้วยการส่งเสริมให้หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเสนอผลงานเพื่อขอรับ
รางวัล United Nations Public Service Awards ของ
องค์การสหประชาชาติ  โดยในปี พ.ศ. 2558  มีหน่วยงาน
ภาครฐัไทยได้รบัรางวลั United Nations Public Service 
Awards 2015 จ�านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบนัสขุภาพ
เดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ีกรมการแพทย์ ได้รบัรางวลัชนะเลิศ 

สาขา Promoting Whole-of-Government Approaches 
in the  Information Age จากผลงาน Holistic school 
in hospital (HSH.) และ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รบัรางวลั
รองชนะเลิศ สาขา Promoting Gender-Responsive 
Delivery of Public Services จากผลงาน Fast-track 
Service for High-risk Pregnancies 
   •	การปรับปรุงบริการเพื่ อ เพิ่ มขีด 
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย  
โดยผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ 
ตามรายงานผลการวจิยัเรือ่ง Doing Business 2016 ของ
ธนาคารโลก ซึง่เกบ็ข้อมลูในช่วงปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย
อยูใ่นอนัดับท่ี 49 จาก 189 ประเทศ โดยส�านกังาน ก.พ.ร. 
ได้เสนอรายงานการจัดอันดับดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี 
พร้อมกับเสนอมาตรการและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับการวัด
ของธนาคารโลก  นอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับหน่วยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชนถึงความต้องการในการปรบัปรงุบริการ
ของรัฐให้เป็นผลส�าเร็จและตอบสนองความต้องการ  
และได้รายงานผลการหารือดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี  
(พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา) ซึง่นายกรฐัมนตรไีด้มข้ีอสัง่การ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด�าเนินการปรับปรุงการท�างาน
เพื่อลดอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน  
พร้อมทัง้มอบหมายให้ส�านกังาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลกั
ในการผลักดัน และติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. ได ้ด�าเนินการตามข้อสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรีโดยก�าหนดเป้าหมาย และแผนการ
ด�าเนินการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐปรับปรุงบริการเพื่อ 
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของประเทศ โดยผลของ 
การด�าเนินการน้ัน ทุกส่วนราชการได้เร่งปรับปรุงบริการ
จนได้รับความพึงพอใจจากภาคเอกชน 
   •	การก�าหนดให้ส่วนราชการคัดเลือก
งานบริการท่ีส�าคัญเพื่อน�ามาจัดท�าข้อตกลงระดับการ 
ให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และตดิ
ประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการให้ประชาชนทราบ 
ณ จุดให้บริการ ทั้งนี้ ส่วนราชการได้จัดท�าแผนปรับปรุง/
แผนพัฒนากระบวนงานบริการและสามารถด�าเนินการ
ได้ตามแผนท่ีก�าหนด น�าไปสู่การให้บริการได้ตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่ประกาศไว้ ซ่ึงผลการส�ารวจความ
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม 
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 
แสดงว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
กระบวนงานที่จัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ
   •	การด�าเนนิโครงการบรูณาการงานบรกิาร
ภาครฐัให้มปีระสทิธภิาพ โดยมีเป้าหมายในการพฒันาระบบ
งานบริการประชาชน ภาคธุรกจิเอกชน และนกัท่องเทีย่ว 
ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลและขั้นตอนการท�างานระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ส่งมอบงานบรกิารให้ผู้รับบริการ
แต่ละรายตลอดช่วงชีวติได้อย่างครบวงจร โดยจดัท�าแนวทาง
การด�าเนินงานของศูนย์กลางการบริการภาครัฐ 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ศนูย์กลางบรกิารข้อมูล 2) ศูนย์กลางบริการด้านการลงทนุ 
3) ศูนย์กลางบริการด้านการค้า 4) ศูนย์กลางบริการ
ประชาชน และ 5) ศูนย์กลางบริการด้านการท่องเที่ยว 
(Tourism Gateway) รวมท้ังระบบสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
  2) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะ
สูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ก.พ.ร. 
เดินหน้าปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจที่รับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และ
พฒันาส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัสูก่ารเป็นองค์กร
แห่งความเป็นเลศิ รวมทัง้พฒันาขดีสมรรถนะของบคุลากร
ในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยด�าเนินการ ดังนี้
   •	การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้องค์การมหาชนมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ 
โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการบริหาร
องค์การมหาชน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ทบทวนความจ�าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ีโดยค�านึงถงึประสิทธภิาพในการปฏบัิตหิน้าที่
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร
   •	การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมี 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ ผ่านการด�าเนนิการต่าง ๆ เช่น การส่งเสรมิการเรยีนรู้
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ โดยจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบ 
e-Learning บนเวบ็ไซต์ http://www.opdcacademy.com 
ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย การพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมี 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และจดัการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ
   •	การยกระดับการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน
สากล โดยการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐานให้กับส่วนราชการระดับกรมและ
จังหวัด และการมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐั โดยในปี พ.ศ. 2558 มผีลงานทีไ่ด้รบัรางวัลคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครัฐ จ�านวน 12 ผลงาน ประกอบด้วย 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น  
1 ผลงาน และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
รายหมวด 11 ผลงาน
   •	การพัฒนาระบบการประเมินผลตาม
ค�ารับรองการปฏบิตัริาชการ โดยส�านกังาน ก.พ.ร. ได้จดัท�า
ค�ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ
กระทรวง และมอบให้กระทรวงรับผิดชอบการจัดท�า 
ค�ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการกับกรมใน
สังกดั เพ่ือให้ปลัดกระทรวงสามารถบริหารจัดการภารกจิ
ภายในกระทรวง มกีารถ่ายทอดตวัช้ีวดัตามภารกจิหลกัของ
กระทรวงไปสู่ตัวชีว้ดัในระดับกรม  ในด้านจังหวดัได้มกีาร
จัดท�าตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์
ของจังหวัดให้สะท้อนบริบทและลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
จังหวัดและจังหวัด ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคมจิตวิทยาและความมั่นคง รวมทั้งมีการก�าหนด
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน
การบรูณาการการด�าเนนิงานระหว่างกระทรวงและจงัหวดั 
และช่วยในการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศ 
สู่ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่เป็นเป้าหมาย ในส่วนของ
สถาบนัอดุมศกึษา ได้บูรณาการระบบการประเมินผลร่วมกบั
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อลดภาระและความซ�้าซ้อน
ในการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
   •	การพฒันาเสรมิสร้างขีดสมรรถนะผูน้�า
การบรหิารการเปลีย่นแปลง ได้แก่ การพฒันานกับริหารการ
เปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เพ่ือสรรหาและคดัเลือกบคุคล

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
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ทีม่คีวามรู้ความสามารถและสมรรถนะสงูเข้าสูร่ะบบราชการ
และพฒันาให้เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีม่สีมรรถนะครบครัน 
โดยด�าเนินการมาแล้ว 9 รุ ่น มีผู ้ส�าเร็จจากโครงการฯ 
(รุ่นที่ 1 - 7) และก�าลังปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ 
จ�านวน 245 คน ส่วน นปร. รุน่ที ่8 - 9 อยู่ระหว่างการพัฒนา
ตามหลักสูตรในโครงการฯนอกจากนีย้งัด�าเนนิการเสรมิสร้าง
และพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ 
ซึ่งประกอบด้วย ผู ้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 
กลุม่พฒันาระบบบรหิารของส่วนราชการต่าง ๆ
  3) การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสินทรพัย์
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
คณะท�างานบูรณาการ 8 คณะ ท�าหน้าที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
สินทรัพย์ของราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมี
อ�านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของราชการ
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลงัได้บรหิาร
จดัการทรพัย์สินของราชการให้เกิดรายได้เข้ารฐั เป็นจ�านวน
รวมทั้งสิ้น 5,594.614 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.60 
ของประมาณการจ�านวน 5,400 ล้านบาท  
 ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของราชการนั้น 
กระทรวงการคลังได้ด�าเนินการในด้านต่าง  ๆ ได้แก่ 
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติการบริหารทรัพย์สินมีค ่าของแผ่นดิน 
(เคร่ืองยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เงินตราโบราณ เหรียญ
ที่ระลึก และศิลปวัตถุอื่น ๆ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่สืบทอด
มาตั้งแต่สมัยอดีต) ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคม  การบริหารการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้
เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน 
  4) การวางระบบการบริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมการบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ โดยด�าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
   •	การปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏบิติัราชการให้เกดิการบรูณาการการท�างานระหว่าง
กระทรวง ด้วยการก�าหนดตวัช้ีวดัระหว่างกระทรวงที่มีเป้า
หมายร่วมกัน (Joint KPIs) รวม 10 เรื่อง และก�าหนดเจ้า
ภาพหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน  
   •	การปรบัปรงุความสมัพนัธ์และประสาน
ความร่วมมอืระหว่างส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่ 
โดยจัดท�าข้อเสนอก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ความ
สัมพนัธ์ และรูปแบบโครงสร้างของราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน่ และน�าภารกิจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มาใช้เป็นตัวอย่างด�าเนินการศึกษา
การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของราชการบริหาร 
ส่วนกลางให้เหลอืเพยีงภารกจิทีจ่�าเป็นต้องปฏบิติั โดยอยู่
ระหว่างการวเิคราะห์ข้อมูลและจดัท�ารายงานผลการศึกษา
การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละแบ่งบทบาทภารกิจ
ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
   •	การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เชงิพืน้ที ่ผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยได้มีการพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีและค�าขอ 
งบประมาณของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 4,343 โครงการ งบประมาณ 
46,151,863,749 บาท นอกจากนีย้งัได้มกีารตรวจติดตาม
ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวดั ในพ้ืนที ่4 ภาค เพ่ือรับฟังปัญหาอปุสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการในภาพรวม 
  5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงแบบร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ทบทวนบทบาทและภารกิจให้มีความเหมาะสม และให้
ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอืน่  
โดยด�าเนินการ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

   •	การทบทวนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานของรฐั และการถ่ายโอนภารกิจงาน โดยก�าหนด
ให้มีการถ่ายโอนภารกิจด ้านตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนหรือ 
ภาคส่วนอื่นรับไปด�าเนินการแทน สรุปผลการด�าเนินงาน 
การถ่ายโอนภารกิจงาน จ�านวน 141 งาน พบว่า ถ่ายโอนงาน
แล้วเสร็จ 81 งาน คิดเป็นร้อยละ 57.45 อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ 28 งาน คิดเป็นร้อยละ 19.85 และมีงานที่ 
ไม่เห็นควรถ่ายโอน 32 งาน คิดเป็นร้อยละ 22.70
   •	การส ่ง เสริมการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม โดยจัดให้มีรางวัลความเป็นเลิศด้าน 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
และกระตุ้นให้ส่วนราชการและจังหวัดปรับระบบและวิธี
การท�างานที่มุ่งสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ 
ส่งเสริมให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ 
ภาคประชาชนและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงผลการด�าเนนิการ
ในปี พ.ศ. 2558 นัน้ มหีน่วยงานทีไ่ด้รบัรางวัลความเป็นเลศิ
ด้านการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�านวน 18 หน่วยงาน 
ใน 19 รางวัล 
  6) การยกระดับความโปร่งใสและสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน    
ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการส่งเสรมิและวางกลไกสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนี้
   •	การส่งเสริมและวางกลไกสร้างความ
โปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ โดยมกีลไกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ท�าหน้าที่
สอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ใน 2 มิติ ประกอบด้วย  
มิติด้านการบริหารจัดการ และ มิติด้านการเงิน รวมทั้ง 
การสอบทานกรณีพิเศษโครงการส�าคัญต่าง ๆ ของ 
ส่วนราชการและจงัหวัด ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการด�าเนนิการ
สอบทานโครงการส�าคัญตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ที่สอดคล้องกับนโยบายส�าคัญของรัฐบาล

   •	การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์และมาตรการ
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยการรณรงค์ปลุกจิตส�านึกเสริม
สร้างธรรมาภบิาลร่วมต้านทจุรติ เพือ่สร้างความตระหนกัและ
จิตส�านึกเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต ปลูกฝังให้ประชาชนและ
สงัคมไทยมทีศันคตหิรอืค่านยิมรกัความถกูต้อง และร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลให้
เกิดข้ึนในภาคราชการและในทุกภาคส่วน โดยด�าเนินการผ่าน
กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าว ประชุมสัมมนา 
การจดันทิรรศการ การรณรงค์ผ่านสือ่ ทัง้สือ่โทรทศัน์ สือ่วทิยุ 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่ออื่น ๆ  
    อีกหนึ่งกลไกในการต่อต้านการทุจริต 
คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ท่ีจัดต้ังขึ้นใน
ส่วนราชการ รวม 35 ส่วนราชการ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ได้ด�าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศปท. โดย
ศึกษาและพัฒนารูปแบบ/แนวทางการด�าเนินงานของ ศปท. 
ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการอบรมให้ความรู้/ถ่ายทอด
ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานของ ศปท.
  7) การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย
เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการ
การผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทย 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยด�าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลในภาครฐัเพือ่เตรยีมความพร้อม
ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ได้แก่ การจดัประชมุนานาชาติ
ในหัวข ้อ “2015 ASEAN-Korean International 
Symposium: Public Sector and Policy Reforms for 
National Development in Southeast Asia and 
Korea: Policy Formation and Implementation 
of Reform” (4th ASEAN Assembly on Promoting 
Good Governance) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
เครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน 8 ประเทศ ผู้แทนจากสถาบัน
การศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยในการประชุม 
ดังกล่าวได้มีการหารือใน 2 ระดับ คือ ระดับภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งเป็นการหารือร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี และออสเตรเลีย 
และระดับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน เป็นการหารือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
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 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงสร้าง อัตราก�าลัง ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง
ประเทศ งบประมาณ ผลการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรอง
การปฏิบัติราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และงบแสดงฐานะการเงิน
 3.1 วิ สั ย ทั ศน ์ แ ล ะปร ะ เ ด็ น ยุ ท ธศาสตร ์  
ส�านักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริม
ให้การพัฒนาระบบราชการด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม” โดยก�าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร ์และเป ้าประสงค ์ในการด�าเนินงานไว ้  
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)

 3.2 โครงสร้าง อัตรากำาลัง  ส�านักงาน ก.พ.ร. 
แบ่งส่วนราชการเป็น 9 กอง 1 ส�านัก 2 กลุม่ และมสีถาบนั
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหน่วยบริการ 
รปูแบบพเิศษในก�ากบัของส�านกังาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ส�านักงาน ก.พ.ร. มีข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสงักดัรวม 284 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ
พลเรือนสามัญซึ่งปฏิบัติราชการในฐานะเจ ้าหน้าที ่
ในหน่วยงานต่าง ๆ  ของส�านกังาน ก.พ.ร. จ�านวน 205 คน 
(ร้อยละ 72)  และ ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงอาศัย 
สงักัดส�านักงาน ก.พ.ร. เพือ่ร่วมโครงการพฒันานกับรหิาร 
การเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ (นปร.) จ�านวน 79 คน (ร้อยละ 28)

 3.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ  

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน 

ต่างประเทศ อาทิ การร่วมจัดนิทรรศการ ASEAN-ROK 

Exhibition on Public Governance ณ สาธารณรฐัเกาหลี 

การประชุมนานาชาติในหัวข้อ “2015 ASEAN-Korean 

International Symposium: Public Sector and Policy 

Reforms for National Development in  

Southeast Asia and Korea: Policy Formation and 

Implementation of Reform” การประชุมหารือและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์กับหน่วยงานระหว่างประเทศ 

การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างประเทศที่มา 

ศึกษาดูงาน ณ ส�านักงาน ก.พ.ร.เป็นต้น

 3.4 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน 

ก.พ.ร. (แยกตามหมวดงบประมาณ)ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ รวม 303,471,800 บาท จ�าแนกเป็น 

งบบุคลากร 117,077,600 บาท งบด�าเนินงาน  

36,049,900 บาท และ งบรายจ่ายอืน่ 150,344,300 บาท 

 3.5 ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการ

ปฏิบั ติราชการของสำา นักงาน ก.พ.ร .  ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ 4.2233 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน  

ส่วนที่ 3  ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนที่ 1
ภ�พรวมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร  
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

	 “การบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน	เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ	ความมีประสิทธิภาพ	ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ	การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การลดภารกิจและ 

ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น	การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น	การกระจายอ�านาจการตัดสินใจ	การอ�านวย

ความสะดวก	และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	ทั้งนี้	โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

	 การจัดสรรงบประมาณ	และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องค�านึงถึงหลักการ 

ตามวรรคหนึ่ง

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ	ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค�านึงถึง 

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน	การมีส่วนร่วมของประชาชน	การเปิดเผยข้อมูล	การติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงาน	ทั้งนี้	ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ	

		 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้	 จะตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

__________________________________________________________

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

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้เน้นถึงความส�าคัญและบัญญัติสาระเกี่ยวกับ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลไว้ในมาตรา 74 ของหมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย และมาตรา 78 

ของส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนี้ 

1
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 1.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 การบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีเป้าหมาย

อย่างชัดเจนดังปรากฏในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25341 กล่าวคือ
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  กา้วสูส่าก

ล

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่ง 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545  โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
มีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่ 
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและงาน

ของรัฐอย่างอื่น เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงาน
อื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในก�ากับของราชการฝ่ายบริหารตามที่
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีใน
กรณีที่มีการด�าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนดในมาตรา 3/1 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดต้ัง การรวม การโอน  

	 มาตรา	74	บุคคลผู้เป็นข้าราชการ	พนกังาน	ลกูจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	หรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่

ของรัฐ	มีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม	อ�านวยความสะดวก	และให้บริการแก่

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	 ในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละในการปฏบิตักิารอืน่ทีเ่กีย่วกบัประชาชน	บคุคลตามวรรคหนึง่ต้องวางตวัเป็นกลางทางการเมอืง

	 ในกรณทีีบุ่คคลตามวรรคหนึง่ละเลยหรอืไม่ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหน้าทีต่ามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง	บคุคลผูม้ส่ีวนได้

เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง	หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว	ชี้แจง	แสดงเหตุผล	และขอให้ด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้	

	 มาตรา	78	รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม	เศรษฐกิจ	และความมั่นคงของประเทศอย่างย่ังยืน	 

โดยต้องส่งเสรมิการด�าเนนิการตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและค�านงึถงึประโยชน์ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นส�าคญั

	 (2)	 จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และส่วนท้องถิ่น	 ให้มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 และ 

ความรบัผดิชอบทีชั่ดเจนเหมาะสมแก่การพฒันาประเทศ	และสนบัสนนุให้จงัหวดัมแีผนและงบประมาณเพือ่พฒันาจงัหวดั	 

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

	 (3)	 กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ได้เอง		ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั	พฒันาเศรษฐกจิ

ของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ 

เท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ	รวมท้ังพฒันาจังหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิน่ขนาดใหญ่โดยค�านึงถงึเจตนารมณ์

ของประชาชนในจังหวัดนั้น

	 (4)	 พัฒนาระบบงานภาครัฐ	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ	คุณธรรม	และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ควบคู่ 

ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท�างาน	เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และส่งเสริม 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	

	 (5)	 จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอืน่	เพือ่ให้การจดัท�าและการให้บรกิารสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเรว็	

มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 (6)	 ด�าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ

ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ	ด�าเนินการอย่างเป็นอิสระ	เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม

	 (7)	 จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง	รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองท่ีมีความเป็นอิสระ	เพ่ือติดตามสอดส่องให้มี

การปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

	 (8)	 ด�าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

การยุบเลิก การก�าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก�าหนด
อ�านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของ 
ส่วนราชการทีเ่ป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอืน่ 
ติดตาม ประเมินผล และแนะน�าเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจาก 
การใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วย 

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังก�าหนด
แนวทางปฏบัิต ิในกรณทีีเ่ป็นปัญหา รวมทัง้จดัท�ารายงาน
ประจ�าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและ 
งานของรัฐอย่างอ่ืนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรและวฒุสิภา และปฏบิติัหน้าทีอ่ืน่ตามที่
ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตร ี
มอบหมาย
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2 3

4 5
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การพัฒนาองค์การ
ให้มีขีดสมรรถนะสูง

และทันสมัย บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ
(High Performance

Organization)

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

(Public Values)

การสร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ

ประชาชน
(Service Excellence)

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ
(Integration)

การส่งเสริมระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกัน ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน
(Collaboration)

การสร้างความพร้อมของ
ระบบราชการไทยเพื่อ
เข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน (Readiness 
for ASEAN 2558)

การยกระดับ
ความโปร่งใสและ

สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน
(Integrity)

การบริหาร
รูปแบบใหม่ กระบวนการ

ทำางานใหม่ ขีดสมรรถนะใหม่

• การบริหาร
 รูปแบบใหม่ • กระบวนการ

 ท�างานใหม่

• แก้ไขกฎหมาย
 และระเบียบ
 ปฏิบัติ

•  ขีดสมรรถนะ
 ค่านิยมและ
 วัฒนธรรม
 องค์การใหม่

สร้างความ
เชื่อถือไว้วางใจ
(Trustworthy)

มุ่งสู่
ความยั่งยืน

(Sustainable)

พัฒนา
สุขภาวะ
(Healthy)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการสำาคัญ

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

การเปลี่ยนแปลง

 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติ 
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอของ ก.พ.ร.  
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางที่จะก�าหนดกลยุทธ์และมาตรการให้
ระบบราชการไทยพร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศให้
บรรลุเป้าหมาย และด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
มีการปรับสมดุลในการท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมี
คุณภาพ มกีารท�างานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยทุธศาสตร์

ประเทศเป็นตัวน�า มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ์ โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเช่ือถือ 
ไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน” และได้
ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ในช่วง 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 ไว้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น 
ดังภาพ

 1.2 แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)  มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ  

 (Trustworthy) ประชาชนได้รับ 

 การตอบสนองและมีความพึงพอใจใน  

 คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนมี 

 ความเชื่อถือไว้วางใจในการท�างาน 

 ของทางราชการ

•	 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการและการด�าเนินงานของ

ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

•	 ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. การสร้างความเป็นเลิศ 

 ในการให้บริการประชาชน

2. การพัฒนาองค์การให้มี 

 ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  

 บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ 

 การบริหารสินทรัพย์ของ 

 ภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. การวางระบบการบริหาร 

 งานราชการแบบบูรณาการ 

5. การส่งเสริมระบบการบริหาร 

 กิจการบ้านเมืองแบบ 

 ร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ  

 ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

6. การยกระดับความโปร่งใส  

 และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา 

 ในการบริหารราชการแผ่นดิน

7. การสร้างความพร้อมของ  

 ระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ 

 การเป็นประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) ระบบ 

 ราชการไทยมีการพัฒนาเป็นองค์การที่มี  

 สุขภาวะ มีขีดสมรรถนะสูง การท�างาน  

 ทันสมัย คล่องตัว บุคลากรมีความผาสุก   

 มีขวัญก�าลังใจและผูกพันกับองค์การ 

 มีความส�าเร็จตามเป้าหมายชีวิตไป 

 พร้อม ๆ กับเป้าหมายขององค์การ

•	 ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มข้ึน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

•	 ส่วนราชการสามารถพัฒนา 

ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ

องค์การ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. มุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainable) สังคมเกิดการ 

 ปรับตัวอย่างสมดุล ภาครัฐสามารถท�างาน 

 ร่วมกับภาคส่วนอืน่ได้เป็นอย่างด ีมกีารบรูณาการ 

 โดยการอาศัยยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน�า 

 มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับ 

 สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้ 

 อย่างยัง่ยนื 

•	 ความส�าเร็จของการโอนถ่ายและ

ท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่นในสังคม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 1.3.1 หน่วยงานของรัฐในก�ากบัของฝ่ายบริหาร

 ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มี 4 ประเภท2 

คือ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงาน

ของรัฐรูปแบบอื่น ดังนี้

 1) ส่วนราชการ มีลักษณะเฉพาะเป็น

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการให้บรกิารสาธารณะทางปกครอง 

ซ่ึงเป็นภารกิจของรัฐ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย 

การป้องกันประเทศ การออกระเบียบ อนุมัติ อนุญาต 

ตามกฎหมาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่าง ๆ 

งานนโยบายต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การจดัโครงสร้างการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

  1.1) ราชการบริหารส ่วนกลาง 

ประกอบด้วย

    1. ส�านักนายกรัฐมนตรี

    2. กระทรวงหรือทบวงที่มี

ฐานะเทียบเท่ากระทรวง (19 กระทรวง)

    3. กรม หรือส่วนราชการที่

เรยีกชือ่อย่างอืน่และมฐีานะเป็นกรม ซึง่สงักดัหรอืไม่สงักัด

ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (159 กรม) 3  

นอกจากนี้ มีส่วนราชการท่ีไม่มีฐานะเป็นกรม  

แต่มีผู ้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี (ส�านักงานความร่วมมือ 

เพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

และส�านักงานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์) รวมท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ  

อีก 63 มหาวิทยาลัย

  1.2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประกอบด้วย

    1. จังหวัด (76 จังหวัด) เป็น

หน่วยบริหารราชการแผ่นดินในเขตพ้ืนที่ของจังหวัด  

มีผู ้ว ่าราชการจังหวัดรับนโยบายและค�าสั่งจากนายก

รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติ

ให้เหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละประชาชน และเป็นหวัหน้าบงัคบั

บัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ใน

ราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบใน

ราชการจังหวัดและอ�าเภอ 

    2. อ�าเภอ (878 อ�าเภอ โดยมี 

อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ�าเภอที่ตั้ง

ล่าสุด เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2552) เป็นหน่วยจัดบริการ

สาธารณะแก่ประชาชนในอ�าเภอ โดยมีนายอ�าเภอเป็น

หัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอ�าเภอ และ 

รับผิดชอบงานบริหารราชการของอ�าเภอ

  1.3) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น4 

ประกอบด้วย

    1. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

(76 องค์การ) 

    2. เทศบาล (2,441 เทศบาล :  

เทศบาลนคร 30 แห่ง  เทศบาลเมือง 178 แห่ง  เทศบาล

ต�าบล 2,233 แห่ง)

__________________________________________________________

 2  มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550  เรื่อง หลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ  และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  
20 ตุลาคม 2552  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร

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

   4   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

 1.3 สถานภาพของระบบราชการไทย
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    3. องค์การบริหารส่วนต�าบล 

(5,334 องค์การ)

    4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

 2) รัฐวสิาหกจิ (55 แห่ง) มลีกัษณะเฉพาะ

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทาง

อตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม ซึง่ผลติ จ�าหน่ายสนิค้าและ

บริการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะและงาน

สาธารณปูโภคขนาดใหญ่ หรอืงานทีม่คีวามส�าคญัต่อความ

มั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือกิจกรรม

ทีมี่ผลกระทบต่อคณุภาพชวีติประชาชน หรอืงานทีเ่อกชน

ยงัไม่พร้อม หรอืต้องการแทรกแซงตลาดให้เกิดการแข่งขัน

ที่เป็นธรรม หรือบริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งนี้  

เพื่อให้งานบริการสาธารณะนั้น ๆ  ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่อง

คุณภาพ ปริมาณ และค่าใช้จ่าย 

 3) องค์การมหาชน มีลักษณะเฉพาะ

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะ 

ทางสังคมและวัฒนธรรม หรือการด�าเนินการอันเป็น

สาธารณะประโยชน์อื่น ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการของ

ราชการในการบริหาร  ทั้งนี้ องค์การมหาชนแบ่งประเภท

ตามกฎหมายจัดตั้งได้ 2 ประเภท ดังนี้

  3.1) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม 

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จ�านวน  

39 แห่ง

  3.2) องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รวม 36 แห่ง ประกอบด้วย 

องค์กรในก�ากับของรัฐ 16 องค์กร และมหาวิทยาลัยใน

ก�ากับ 20 แห่ง

 4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

  4.1) หน่วยธุรการขององค์การของ

รฐัท่ีเป็นอสิระ (7 แห่ง)  มหีน้าทีใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ 

ดังต่อไปนี้

   1. หน่วยธรุการขององค์การของรฐั

ที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เป็นต้น

   2. หน่วยธรุการขององค์การของรฐั

ที่ท�าหน้าที่ให้บริการ  เช่น องค์การกระจายเสียงและ 

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 4.2) กองทนุทีเ่ป็นนติิบคุคล กองทนุจะ

บริหารในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงจะต้องมีหน่วยธุรการเป็น

เครื่องมือท�าการของคณะกรรมการ หน่วยธุรการดังกล่าว

จะเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสาม 

รูปแบบต่อไปนี้ 

   1. รัฐวิสาหกิจ 

   2. องค์การมหาชนตามพระราช

บัญญัติ 

   3. ส่วนราชการ 

 4.3) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ได้แก่

   1. ให้บริการด้านพาณิชยกรรม

หรอือุตสาหกรรมแก่ส่วนราชการเจ้าสงักดั เช่น ส�านกัพมิพ์

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

   2. ให้บริการด้านบริการสาธารณะ

ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น สถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอีกประเภทหนึ่ง 

ที่ท�าหน้าที่ให้บริการสาธารณะโดยใช้อ�านาจรัฐ หรือเป็น

กลไกของรัฐ แต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ มี 3 ประเภท ได้แก่

 (1) สภาวิชาชีพ เช่น แพทยสภา สภา

ทนายความ สภาการพยาบาล ฯลฯ

 (2) สถาบันภายใต้มลูนธิ ิเช่น สถาบนัเพิม่

ผลผลิตแห่งชาติ  สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม  สถาบนัเฉพาะด้าน 7 แห่ง ภายใต้  “อตุสาหกรรม
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

มูลนิธิ” และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  

ภายใต้ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ฯลฯ

 (3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ (1 แห่ง) เป็น

เครือ่งมอืพเิศษทีร่ฐับาลจดัตัง้เพือ่ระดมทนุจากภาคเอกชน 

ได้แก่ นิติบุคคลเฉพาะกิจ ตามพระราชก�าหนดนิติบุคคล

เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย ์ เป ็นหลักทรัพย ์  

พ.ศ. 2540 ในปัจจุบันมีนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ด�าเนิน 

กิจการแล้ว คือ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ากัด

 1.3.2 ก�าลงัคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 

 ก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 5   มจี�านวน 2,091,763 คน (ไม่รวมข้าราชการ

ทหาร) คิดเป็นร้อยละ 3.21 ของจ�านวนประชากรของ

ประเทศ (65.12 ล้านคน) โดยมีสัดส่วนก�าลังคนภาครัฐ 

ในฝ่ายพลเรือน 1 คน ต่อประชากร 31 คน ทั้งนี้ ก�าลังคน

ภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง

ประจ�า ลูกจ้างชัว่คราว พนกังานราชการ และพนกังานจ้าง 

ทีส่งักดัอยูใ่นกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรอืน ในราชการ

บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

 1) ประเภทกำาลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืน 

  ก� าลั งคนภาครัฐในฝ ่ายพลเรือน 

(ไม่รวมข้าราชการทหาร) จ�าแนกได้เป็น 5 ประเภท 

ประกอบด้วย  ข้าราชการประจ�า  ลูกจ้างประจ�า  ลูกจ้าง

ชั่วคราว  พนักงานราชการ6 และพนักงานจ้าง7 ทั้งนี้ จาก

ข้อมูลก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ของส�านักงาน ก.พ. 

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีก�าลังคนภาครัฐ  

รวม 2,091,763 คน ประกอบด้วย ข้าราชการประจ�า 

1,274,002 คน (ร้อยละ 60.91) ลูกจ้างประจ�า 185,091 

คน (ร้อยละ 8.85) ลูกจ้างชั่วคราว 301,270 คน (ร้อยละ 

14.40) พนกังานราชการ 140,600 คน (ร้อยละ 6.72) และ

พนักงานจ้าง 190,800 คน (ร้อยละ 9.12) (ภาพที่ 1-1) 

__________________________________________________________

 5  ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557 : ส�านักงาน ก.พ.  บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ�ากัด  กรุงเทพมหานคร 2558
 6  ประเภทบุคลากรตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 7  ประเภทบุคลากรตามระบบบริหารงานบุคคลของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ภาพที่ 1-1  ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามประเภท

ที่มา : ส�านักงาน ก.พ. อ้างแล้ว

พนักงานจ้าง
190,800 คน 

(9.12%)

ข้าราชการประจ�า 
1,274,002 คน

(60.91%)

ลูกจ้างชั่วคราว 
301,270 คน
 (14.40%)

พนักงานราชการ
140,600 คน

(6.72%)

ลูกจ้างประจ�า
185,091 คน

(8.85%)
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เมื่อพิจารณาภาพรวมก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557  

พบว่า  ก�าลังคนภาครัฐในภาพรวมเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท  ยกเว้นลูกจ้างประจ�าและลูกจ้างชั่วคราว รวมจ�านวนท่ี 

เพิ่มขึ้น 212,092 คน จ�าแนกเป็นข้าราชการ จ�านวน 52,740 คน พนักงานราชการ จ�านวน 81,119 คน  พนักงานจ้าง 

จ�านวน 78,233 คน  ส่วนลูกจ้างประจ�าลดลง จ�านวน 73,509 คน และลูกจ้างชั่วคราวลดลง จ�านวน 139,663 คน  ทั้งนี้ 

เมือ่พจิารณาก�าลงัคนภาครฐัทีเ่พิม่ขึน้ พบว่า พนกังานราชการเป็นประเภททีเ่พิม่มากทีส่ดุ (ร้อยละ 136.38) ส่วนพนกังาน

จ้าง และข้าราชการ เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับรองลงมา คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.50 และ ร้อยละ 4.11 ตามล�าดับ  ส่วนลูกจ้าง

ประจ�าและลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีจ�านวนลดลงนั้น คิดเป็นร้อยละ -28.43 และ ร้อยละ -31.67 ตามล�าดับ (ตารางที่ 1-1) 

(ภาพที่ 1-2)

ตารางที่ 1-1  ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2557 

(หน่วย: คน)

ที่มา:  ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2557 ส�านักงาน ก.พ.

 พ.ศ. 2548 1,221,262  258,600  440,933  59,481  -  1,980,276

 พ.ศ. 2549 1,258,919 37,657 258,494 -106 203,348  -237,585 85,752 26,271 112,567  1,919,080

 พ.ศ. 2550 1,275,350 16,431 248,547 -9,947 196,299 -7,049 92,138 6,386 126,824 14,257 1,939,158

 พ.ศ. 2551 1,271,620 -3,730 237,786 -10,761 281,831   85,532 100,992 8,854 145,726 18,902 2,037,955

 พ.ศ. 2552 1,280,456 8,836 224,816 -12,970 276,475 -5,356 106,493 5,501 147,836 2,110 2,036,076

 พ.ศ. 2553 1,292,466 12,010 213,797 -11,019 380,806 104,331 101,966 -4,527 123,649 -24,187 2,112,684

 พ.ศ. 2554 1,272,095 -20,371 210,098 -3,699 475,828 95,022 121,613 19,647 180,134 56,485 2,259,768

 พ.ศ. 2555 1,252,733 -19,362 202,106 -7,992 446,122 -29,706 127,296 5,683 193,298 13,164 2,221,555

 พ.ศ. 2556 1,271,395 18,662 193,315 -8,791 408,537 -37,585 132,028 4,732 183,487 -9,811 2,188,762

 พ.ศ. 2557 1,274,002 2,607 185,091 -8,224 301,270 -107,267 140,600 8,572 190,800 7,313 2,091,763

  +4.11% 52,740 -28.43% -73,509 -31.67% -139,663 +136.38% 81,119 +69.50% 78,233

ปี
งบประมาณ

ข้าราชการ
ลูกจ้าง 
ประจำา

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
จ้าง

รวมเพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด

การเปลี่ยนแปลง
ช่วงปี พ.ศ. 
2548 – 2557
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

อน่ึง ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้งหมดกระจายอยู่ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 

1,628,537 คน และอยู่ในส่วนท้องถิ่น จ�านวน 463,226 คน (ตารางที่ 1-2)  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบก�าลังคนภาครัฐ 

ตามลักษณะการจ้างงาน พบว่าก�าลังคนประเภทจ้างงานตลอดชีพ (ข้าราชการและลูกจ้างประจ�า) กับประเภทจ้างงาน

ตามระยะเวลาหรอืสญัญา (ลกูจ้างชัว่คราว พนกังานราชการ และพนกังานจ้าง) มสีดัส่วน 1,459,093 คน (ร้อยละ 69.75) 

ต่อ 632,670 คน (ร้อยละ 30.25) หรือประมาณ 2 ต่อ 1 (ภาพที่ 1-3)

ภาพที่ 1-2  แนวโน้มก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2557

2,500,000

2,250,000

2,000,000

1,750,000

1,500,000

1,250,000

1,000,000

750,000

500,000

250,000

0
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ทุกประเภท

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำา

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานราชการ

พนักงานจ้าง
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ตารางที่ 1-2  ภาพรวมก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ภาพที่ 1-3  สัดส่วนก�าลังคนภาครัฐ จ�าแนกตามลักษณะการจ้างงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

30.25

69.75

26.27

73.72

44.22

55.79

100%

80%

60%

40%

20%

0%

จ้างงานตามระยะเวลา

จ้างงานตลอดชีพ

รวม
ทุก

ปร
ะเภ

ท

ส่ว
นก

ลา
งแล

ะส
่วน

ภูม
ิภา

ค

ส่ว
นท

้อง
ถิ่น

ประเภทกำาลังคน จำานวน (คน) ร้อยละ

รวมทั้งหมด 2,091,763 100.00

•
•
•
•
•

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�า
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
พนักงานจ้าง

1,274,002
185,091
301,270
140,600
190,800

60.91
8.85

14.40
6.72
9.12

ส่วนกลางและภูมิภาค 1,628,537 100.00

•
•
•
•

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�า
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ

1,070,990
129,707
287,240
140,600

65.76
7.96

17.64
8.63

ส่วนท้องถิ่น 463,226 100.00

•
•
•
•

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�า
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานจ้าง

203,012
55,384
14,030

190,800

43.83
11.96
3.03

41.19

ที่มา: ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557 ส�านักงาน ก.พ.
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 2) ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน 

  จากก�าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืนทัง้ 

5 ประเภท รวม 2,091,763 คน ข้าราชการเป็นก�าลังคน

ภาครัฐที่ใหญ่ที่สุด โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 1,274,002 คน  

( เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,607 คน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีข้าราชการรวมทั้งสิ้น 

1,271,395 คน) ประกอบด้วยข้าราชการประเภทต่าง ๆ 

(ไม่รวมข้าราชการทหาร) รวม 12 ประเภท มีองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลที่มีกฎหมายให้อ�านาจบริหารเป็น 

การเฉพาะของตนเองและมอิีสระแยกจากกนั เช่น ประเภท

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในก�ากับของ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) ภายใต้พระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นต้น

หากพิจารณาจ�านวนข้าราชการในฝ่ายพลเรือน 

จ�าแนกตามประเภท พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษามจี�านวนมากทีส่ดุ คอื จ�านวน 433,496 คน 

(ร้อยละ 34.03) รองลงมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

จ�านวน 365,703 คน (ร้อยละ 28.71) และข้าราชการ

ต�ารวจ จ�านวน 212,887 คน (ร้อยละ 16.71) ตามล�าดับ  

ส่วนท่ีเหลอือกีร้อยละ 20.55 เป็นข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ  

โดยประเภทข้าราชการทีม่จี�านวนน้อยทีส่ดุ คือ ข้าราชการ

รฐัสภาสามญั จ�านวน 3,123 คน หรอื ร้อยละ 0.24  ส�าหรบั

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พนักงานส่วนต�าบล 

พนักงานเทศบาล) มีจ�านวน 203,012 คน หรือ ร้อยละ 

15.93 ของจ�านวนข้าราชการในฝ่ายพลเรือนทั้งหมด 

(ตารางที่ 1-3)

ตารางที่ 1-3  ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามประเภทข้าราชการ

ที่มา: ส�านักงาน ก.พ. อ้างแล้ว

ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน จำานวน (คน) ร้อยละ

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. 365,703 28.71

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. 433,496 34.03

3. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. 30,084 2.36

4. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ก.ร. 3,123 0.24

5. ข้าราชการต�ารวจ ก.ตร. 212,887 16.71

6. ข้าราชการอัยการ ก.อ. 3,295 0.26

7. ข้าราชการตุลาการ ก.ต. 4,581 0.36

8. ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ - 17,821 1.40

9. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ก.ก. 35,967 2.82

10. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.จ. 9,536 0.75

11. พนักงานส่วนต�าบล ก.อบต. 70,213 5.51

12. พนักงานเทศบาล ก.ท. 87,296 6.85

                            รวม  1,274,002 100
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ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน รวม 1,274,002 คน 

จ�าแนกเป็น ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง 833,600 คน 

(ร้อยละ 65.43) ส่วนภมูภิาค 237,390 คน (ร้อยละ 18.63) 

และส่วนท้องถิ่น 203,012 คน (ร้อยละ 15.93) ทั้งนี้ 

ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนส่วนใหญ่ จ�านวน 510,835 คน 

(ร้อยละ 40.10) ปฏบิตัภิารกจิในด้านการศึกษา โดยส่วนใหญ่

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มี

ข้าราชการปฏิบัติงานในสังกัดมากที่สุด ประกอบด้วย 

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 431,506 คน  

ข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา จ�านวน 30,084 คน 

และข้าราชการพลเรือนสามัญ 3,368 คน นอกจากนี้  

เป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จ�านวน 14,385 คน 

และ พนักงานครูเทศบาล จ�านวน 31,493 คน ส�าหรับ

ภารกิจที่มีข้าราชการปฏิบัติงานในล�าดับรองลงมา คือ 

ภารกจิของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิจ�านวน 212,887 คน 

(ร้อยละ 16.71) ภารกิจด้านการสาธารณสุข จ�านวน 

181,143 คน (ร้อยละ 14.22) ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ใน

ภารกิจอื่น (ตารางที่ 1-4)

ตารางที่ 1-4  ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามการจัดระเบียบบริหารราชการและส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1,070,990 833,600 237,390

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,274 5,954 320

กระทรวงการคลัง 29,550 27,886 1,664

กระทรวงการต่างประเทศ 1,595 1,595

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(1) 1,664 1,427 237

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3,159 2,249 910

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,182 25,567 8,615

กระทรวงคมนาคม 13,837 5,895 7,942

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,310 6,599 3,711

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,025 1,663 362

กระทรวงพลังงาน 1,239 939 300

กระทรวงพาณิชย์ 3,499 3,084 415

กระทรวงมหาดไทย 39,570 7,769 31,801

กระทรวงยุติธรรม 17,159 11,919 5,240

กระทรวงแรงงาน 6,223 3,337 2,886

กระทรวงวัฒนธรรม(2) 4,437 2,798 1,639

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 736 736

กระทรวงศึกษาธิการ(3) 464,958 464,938 20

กระทรวงสาธารณสุข 181,143 20,223 160,920

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,230 2,482 748
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนราชการ รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ส่วนราชการไม่สังกดัสำานกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรอืทบวง 222,902 222,118 784

ส�านักราชเลขาธิการ 507 507

ส�านักพระราชวัง 2,347 2,347

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 874 166 708

ส�านักงาน กปร. 119 119

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 189 189

ราชบัณฑิตยสถาน 65 65

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 321 321

ส�านักงานอัยการสูงสุด(4) 5,522 5,446 76

ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 71 71

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 212,887 212,887

ส่วนราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ 20,175 11,299 8,876

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2,831 1,392 1,439

ส�านักงาน ป.ป.ช. 1,603 898 705

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ(5) 143 143

ส�านักงานศาลยุติธรรม(6) 13,197 7,062 6,135

ส�านักงานศาลปกครอง(7) 2,271 1,674 597

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 130 130

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 3,123 3,123

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2,020 2,020

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,103 1,103

ส่วนท้องถิ่น 203,012 203,012

กรุงเทพมหานคร 35,967 35,967

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 9,536 9,536

องค์การบริหารส่วนต�าบล 70,213 70,213

เทศบาล 87,296 87,296

รวม 1,274,002 833,600 237,390 203,012

ร้อยละ 100 65.43 18.63 15.93

หมายเหตุ (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,026 คน
 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 964 คน
 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 431,506 คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 30,084 คน
 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,295 คน
 (5) รวมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน 9 คน
 (6) รวมข้าราชการตุลาการ จ�านวน 4,361 คน
 (7) รวมตุลาการศาลปกครอง จ�านวน 211 คน

ที่มา: ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557 ส�านักงาน ก.พ.
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จากการท่ีข้าราชการในฝ่ายพลเรือนส่วนใหญ่

ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อราชการบริหารส่วนกลาง  

(ร้อยละ 65.43) รองลงมาคือ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

(ร้อยละ 18.63) และส่วนท้องถ่ิน (ร้อยละ 15.93) ตามล�าดบั 

สะท้อนให้เห็นว่างานบริการสาธารณะของประเทศ 

ส่วนใหญ่ อยู ่ในบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ 

ในราชการบรหิารส่วนกลาง ท�าให้ผูว่้าราชการจงัหวดัอาจ

ไม่สามารถท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการบริการ

สาธารณะในจังหวัดและอ�าเภอให้ประชาชนสามารถ 

เข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผลได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายและทิศทาง

ของรัฐที่ต้องการให้ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นท�าหน้าที่

ดแูลรบัผดิชอบการให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนอย่าง

เพียงพอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้มีนโยบายลดสัดส่วน

ของข้าราชการในส่วนกลางลง โดยมกีารก�าหนดเป้าหมาย

ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554) ที่จะลดก�าลังคนภาคราชการ

ส่วนกลางให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเมื่อ 

สอบทานแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ�านวนข้าราชการ 

ในฝ่ายพลเรือนระหว่างปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 พบว่า 

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางมีข้าราชการ 

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

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

และเมื่อพิจารณาจนถึงปี พ.ศ. 2557 พบว่า ส่วนราชการ

ในราชการบรหิารส่วนกลางมข้ีาราชการลดลง 57,143 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.41

การกระจายของข้าราชการในฝ่ายพลเรอืน จ�าแนก

ตามพื้นที่ปฏิบัติงาน พบว่า กระจายอยู่ ภาคเหนือ ร้อยละ 

17.86 (227,529 คน) ภาคกลาง ร้อยละ 19.30 (245,870 

คน) ภาคตะวนัออก ร้อยละ 3.90 (49,679 คน) ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ร้อยละ 29.03 (369,798 คน) และภาคใต้  

ร้อยละ 14.82 (188,768 คน) ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.02 

(191,412 คน) ปฏบิตังิานอยูใ่นกรงุเทพมหานคร นอกจากนี้

ยังมีข้าราชการในฝ่ายพลเรือนอีก 946 คน หรือร้อยละ 

0.07 ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศ (ตารางที่ 1-5)
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางที่ 1-5  ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน จ�าแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน และส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส่วนราชการ รวม

กลุ่มพื้นที่ปฏิบัติงาน

ต่าง
ประเทศ

กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาค

ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ส�านักนายกรัฐมนตรี 6,274 4 4,405 373 675 89 354 374

กระทรวงการคลัง 29,550 5 12,969 3,369 4,729 1,509 3,793 3,176

กระทรวงการต่างประเทศ 1,595 766 829

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา(1) 1,664 401 271 334 80 295 283

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

3,159 1,123 456 619 110 496 355

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,182 10,540 5,334 5,690 901 7,364 4,353

กระทรวงคมนาคม 13,837 5,533 2,141 1,877 516 2,216 1,554

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 10,310 4,290 2,118 1,119 255 1,459 1,069

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 2,025 1,251 205 99 19 235 216

กระทรวงพลังงาน 1,239 939 75 74 16 84 51

กระทรวงพาณิชย์ 3,499 124 1,069 114 1,935 31 140 86

กระทรวงมหาดไทย 39,570 7,406 7,168 7,129 1,371 10,521 5,975

กระทรวงยุติธรรม 17,159 4,914 2,419 4,065 719 2,897 2,145

กระทรวงแรงงาน 6,223 21 1,880 849 1,548 245 977 703

กระทรวงวัฒนธรรม(2) 4,437 1,498 628 863 128 791 529

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 736 736

กระทรวงศึกษาธิการ(3) 464,958 26,436 89,808 86,089 16,576 178,017 68,032

กระทรวงสาธารณสุข 181,143 6,058 37,035 44,649 8,601 52,268 32,532

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,230 20 2,113 251 288 78 275 205

ส่วนราชการไม่สังกัดฯ(4) 222,902 6 48,662 37,101 42,601 7,741 49,282 37,509

ส่วนราชการอิสระฯ(5) 23,298 12,393 2,382 2,671 727 3,062 2,063

ท้องถิ่น 203,012 35,967 35,432 38,816 9,967 55,272 27,558

รวมทั้งหมด 1,274,002 946 191,412 227,529 245,870 49,679 369,798 188,768

ร้อยละ 100.00 0.07 15.02 17.86 19.30 3.90 29.03 14.82

หมายเหตุ (1) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,026 คน
 (2) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 964 คน
 (3) รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 431,506 คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 30,084 คน
 (4) รวมข้าราชการอัยการ จ�านวน 3,295 คน และข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 212,887 คน
 (5) รวมข้าราชการรัฐสภาสามัญ จ�านวน 3,123 คน  ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จ�านวน 4,361 คน 
  ตุลาการศาลปกครอง จ�านวน 211 คน  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน 9 คน 
  และข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จ�านวน 15,594 คน
ที่มา : ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557 ส�านักงาน ก.พ.   
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หากไม่รวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้าราชการใน

ฝ่ายพลเรอืนจะปฏบัิตงิานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมาก

ที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้  

ตามล�าดับ ส่วนภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีข้าราชการ 

ในฝ่ายพลเรือนไปปฏิบัติงานน้อยที่สุด

 1.3.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จ�านวน 2,575,000 ล้านบาท ได้จัดสรรเพื่อ

ด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  ตามงบรายจ่ายท่ีส�าคญั ประกอบด้วย 

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ

งบรายจ่ายอ่ืน เมื่อพิจารณางบรายจ่ายด้านบุคลากร  

มีจ�านวน 617,089.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 ของ

งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด

เมื่อพิจารณาเฉพาะจ�านวนเงินงบประมาณที่

ปรากฏใน “งบบุคลากร” พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา งบประมาณด้านบคุลากรมแีนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยงบบุคลากรปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 เป็นจ�านวน 11,221 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9   

หากเปรียบเทียบสัดส่วนงบบุคลากรต่องบประมาณ

แผ่นดนิ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ถงึปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 พบว่า สัดส่วนงบบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ถึงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 ก่อนจะเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

และเมื่อพิจารณาสัดส่วนงบบุคลากรย้อนหลัง 4 ปี  

(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) พบว่า สัดส่วนงบบุคลากร 

เพิ่มขึ้นไม่มากนัก โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ  

พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนงบบุคลากรต่องบประมาณแผ่นดิน

เท่ากัน คือ ร้อยละ 24.0 (ตารางที่ 1-6)

หมายเหตุ
งบบุคลากร รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
งบดำาเนินงาน รายจ่ายเพื่อการบริหารและด�าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
งบลงทุน รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
งบเงินอุดหนุน รายจ่ายเพือ่ช่วยเหลือ สนบัสนนุการด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การเอกชนและนติบิคุคลต่าง ๆ  ซึง่จ�าแนกรายจ่ายเป็น  
 งบบุคลากร งบด�าเนินงาน และงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือส�านักงบประมาณก�าหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้ ซ่ึงจ�าแนกรายจ่ายเป็นงบบุคลากร  
 งบด�าเนินงาน และงบลงทุน

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2558  ส�านักงบประมาณ  ส�านักนายกรัฐมนตรี

ตารางที่ 1-6  การจัดสรรงบประมาณตามงบรายง่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558

งบรายจ่าย
(หน่วย: 

ล้านบาท)

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ปีฯ พ.ศ. 2558
เทียบกับปีฯ  
พ.ศ. 2557

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 จำานวน
เพิ่ม/ลด

ร้อย
ละ

1.งบบุคลากร
(สัดส่วนต่อ
งบประมาณ)

385,639.3
(28.4%)

426,606.9
(27.2%)

461,376.6
(27.8%)

478,212.2
(24.5%)

474,589.0
(27.9%)

495,895.8
(22.9%)

547,690.9
(23.0%)

577,325.1
(24.1%)

605,868.9
(24.0%)

617,089.9
(24.0%)

11,221.0 1.9

2.งบดำาเนินงาน
(สัดส่วนต่อ
งบประมาณ)

115,418.8
(8.5%)

141,330.7
(9.0%)

157,097.5
(9.5%)

180,594.0
(9.2%)

189,291.5
(11.2%)

233,354.8
(10.7%)

213,267.6
(9.0%)

228,134.5
(9.5%)

232,824.0
(9.2%)

234,520.6
(9.1%)

1,696.6 0.7

3.งบลงทุน
(สัดส่วนต่อ
งบประมาณ)

137,991.2
(10.1%)

179,594.3
(11.5%)

185,224.6
(11.1%)

213,978.4
(11.0%)

137,677.8
(8.1%)

253,899.5
(11.7%)

264,465.9
(11.1%)

288,104.6
(12.0%)

301,877.5
(12.0%)

356,122.2
(13.8%)

54,244.7 18.0

4.งบเงินอุดหนนุ
(สัดส่วนต่อ
งบประมาณ)

344,492.5
(25.3%)

370,976.7
(23.7%)

416,223.3
(25.1%)

514,841.6
(26.4%)

438,732.0
(25.8%)

523,680.9
(24.1%)

575,677.3
(24.2%)

653,757.2
(27.2%)

703,211.6
(27.8%)

718,181.1
(27.9%)

14,969.5 2.1

5.งบรายจ่ายอืน่
(สัดส่วนต่อ 
งบประมาณ)

376,458.2
(27.7%)

447,691.4
(28.6%)

440,078.3
(26.5%)

564,073.8
(28.9%)

459,809.7
(27.0%)

663,136.5
(30.6%)

778,898.3
(32.7%)

652,678.6
(27.2%)

681,218.0
(27.0%)

649,086.2
(25.2%)

-32,131.8 -4.7

รวม 1,360,000.0 1,566,200.0 1,666,000.0 1,951,700.0 1,700,000.0 2,169,967.5 2,380,000.0 2,400,000.0 2,525,000.0 2,575,000.0 50,000.0 2.0
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

อย่างไรก็ดี งบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐมิได้

มีปรากฏอยู ่เฉพาะในงบบุคลากร แต่ยังมีค่าใช้จ่ายท่ี 

เกีย่วกับบคุลากรภาครฐับางส่วนปรากฏอยูใ่นงบประมาณ

หมวดอื่น ๆ ท�าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐใน 

งบบุคลากรตามเอกสารงบประมาณต�่ากว่าความเป็นจริง  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตวัเลขค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากรภาครัฐทุกประเภท (ครอบคลุมถึงบุคลากร

ของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ 

รปูแบบอ่ืน) ซึง่รวมงบบคุลากร (เงนิเดอืน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน)  

และค ่าใช ้จ ่ ายที่ เกี่ ยวกับบุคลากรภาครัฐที่ อยู ่ ใน 

งบประมาณหมวดอืน่ ๆ  เช่น บ�าเหนจ็ บ�านาญ เงนิช่วยเหลอื

ในกรณีต่าง ๆ   ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการและค่าท่ีพกัเพือ่งานราชการ ทัง้ในและต่างประเทศ 

เป็นต้น มีจ�านวน 1,325,590.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

51.48 ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 (2,575,000 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

ภาครัฐ จ�านวน 1,258,028.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

49.82 ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 (2,525,000 ล้านบาท)  และเมื่อพิจารณา 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558 พบว่า 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

และมสีดัส่วนคดิเป็นเกอืบครึง่หนึง่ของงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี (ภาพที่ 1-4) (ข้อมูลจากระบบการบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

โดยกรมบญัชกีลาง)

ภาพที่ 1-4  งบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2558
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หน่วยงานในระดบันานาชาตไิด้ด�าเนินการส�ารวจ

และศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่ประเมนิสมรรถนะของนานา

ประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งในรายงานการพัฒนาระบบ

ราชการไทยฉบับนี้ได้น�าผลการประเมินท่ีน่าสนใจซ่ึง

สะท้อนถึงสมรรถนะของระบบราชการไทยในด้านต่าง ๆ  

มาน�าเสนอ จ�าแนกเป็น ด้านขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ  ด้านคอร์รปัชัน่ ด้านสภาวะธรรมาภบิาลของ

ประเทศ และด้านเทคโนโลย ีโดยผลการประเมนิในด้านต่าง ๆ  

มีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

 1.4.1 ด้านขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

 1) ความเป็นประเทศทีเ่อือ้ต่อการลงทุน

ประกอบธุรกิจ

  ธนาคารโลกได้จดัท�ารายงานผลการวจิยั

เร่ือง Doing Business ซึ่งเป็นรายงานประจ�าปีที่จัดท�าข้ึน

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 เพื่อเสนอผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย

ในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดย

วดัผลเก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลา การอ�านวยความสะดวก 

ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐใน

การให้บริการแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ใน

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและ

คุณภาพ ว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างไร ซึ่งมีตัวชี้วัดในการส�ารวจ 10 ด้าน ตามวงจร

ธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ กล่าวคือ  

เมือ่เร่ิมต้นธุรกิจจะเกีย่วข้องกบักระบวนการจดทะเบยีนธรุกจิ

และข้อบังคับแรงงาน การหาสถานที่ต้ังโรงงานซ่ึงต้องขอ

อนุญาตก่อสร้าง ขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนทรัพย์สิน และ

การสนับสนุนทางการเงินโดยการได ้รับสินเชื่ อและ 

การคุ้มครองผู้ลงทุน  ในระหว่างด�าเนินธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการช�าระภาษีและการค้าระหว่างประเทศ สุดท้าย 

เมื่อธุรกิจมีปัญหาจนปิดกิจการ จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงและการล้มละลาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่รายงานผลการวิจัยฯ ปี ค.ศ. 2015  

(Doing Business 2015) เป็นต้นมา ธนาคารโลกได้เปลีย่น

วิธีการวัดใหม่ ที่เรียกว่า “Distance to frontier (DTF)” 

คอื พจิารณาจากระยะห่างของผลการพฒันาประสทิธภิาพ 

การปฏบิติังานของหน่วยงานรัฐ ในแต่ละตัวชีว้ดัย่อยเทยีบ

กับประเทศที่ด�าเนินการดีที่สุด (Best Practices) ซึ่ง

รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business จะท�าให้ทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับความสะดวกในการท�าธุรกิจในประเทศ 

ต่าง ๆ  และข้อแนะน�าการปฏริปู การปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในแต่ละตัวชี้วัด รวมถึงการเปรียบเทียบเกี่ยวกับกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของประเทศ 

ท่ีต้องการหรือประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ นอกจากนี ้

รายงานดังกล่าวสามารถชี้น�าทิศทางในการขับเคลื่อน 

การปรับปรุงบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และน�า

ผลการจัดอันดับไปก�าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลใน 

การปรับปรุงบรรยากาศของประเทศให้เอือ้ต่อการประกอบ

ธรุกจิ รวมทัง้การได้เรยีนรูแ้นวทางปฏบิติัทีดี่ของประเทศอ่ืน 

ซึง่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏริปูการบรกิาร และการพฒันา

ระบบราชการได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

ส�าหรบัรายงานผลการวจิยัเรือ่ง Doing Business 

2016 ซึ่งเป็นผลจากการส�ารวจและเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 

2558 นั้น ประเทศไทยมีค่าระยะห่างจากประเทศที่มี 

ผลการด�าเนินการดีที่สุด (Best Practices) เท่ากับ 71.42 

(ค่า DTF)  และได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 189 

ประเทศ (ตารางที่ 1-7) โดยเป็นล�าดับที่ 5 ของประเทศใน

กลุ่มเอเชยีตะวนัออกและแปซิฟิก รองจากประเทศสงิคโปร์ 

ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย ทั้งนี้ หากน�าเกณฑ์การวัด

ของรายงานฯ Doing Business 2016 ไปเทียบกับผลการ

จัดอันดับในรายงานฯ Doing Business 2015  

(เกบ็ข้อมลูในปี พ.ศ. 2557) ประเทศไทยจะอยูอ่นัดับที ่46 

(เกณฑ์วัดเดิมอยู ่อันดับที่ 26) ดังนั้น ประเทศไทย 

จึงมีอันดับลดลง 3 อันดับจากปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 1-5)

1.4   ขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

ภาพที่ 1-5 อันดับของประเทศไทยในนานาประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2558

 (Doing Business 2005-2016)

ตารางที่ 1-7  ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด ปี พ.ศ. 2558 (Doing Business 2016) 50 อันดับแรก

อันดับ ประเทศ อันดับ ประเทศ อันดับ ประเทศ อันดับ ประเทศ อันดับ ประเทศ

1 สิงคโปร์ 11 ไต้หวัน 21 ออสเตรีย 31 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 41 คาซัคสถาน

2 นิวซีแลนด์ 12 มาซิโดเนีย 22 ลัตเวีย 32 มอริเชียส 42 ฮังการี

3 เดนมาร์ก 13 ออสเตรเลีย 23 โปรตุเกส 33 สเปน 43 เบลเยียม

4 เกาหลีใต้ 14 แคนาดา 24 จอร์เจีย 34 ญี่ปุ่น 44 เบลารุส

5 ฮ่องกง 15 เยอรมนี 25 โปแลนด์ 35 อาร์เมเนีย 45 อิตาลี

6 สหราช

อาณาจักร

16 เอสโตเนีย 26 สวติเซอร์แลนด์ 36 สาธารณรัฐเช็ก 46 มอนเตเนโกร

7 สหรัฐอเมริกา 17 ไอร์แลนด์ 27 ฝรั่งเศส 37 โรมาเนีย 47 ไซปรัส

8 สวีเดน 18 มาเลเซีย 28 เนเธอร์แลนด์ 38 บัลแกเรีย 48 ชิลี

9 นอร์เวย์ 19 ไอซ์แลนด์ 29 สโลวะเกีย 39 เม็กซิโก 49 ไทย

10 ฟินแลนด์ 20 ลิทัวเนีย 30 สโลวีเนีย 40 โครเอเชีย 50 เปรู

ที่มา : World Bank The Doing Business 2016, Report 2016

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บบนเส้นกราฟ คือ จ�านวนประเทศในแต่ละปี

ตั้งแต่ DB2015 ธนาคารโลกใช้วิธีการจัดอันดับแบบ Distance to frontier (DTF) คือ พิจารณาจากระยะห่างของผลการปฏิบัติงานจากประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ

(ธนาคารโลกทำาการศึกษาเพื่อจัดอันดับล่วงหน้า 1 ปี)
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ตารางที่ 1-8  ผลการด�าเนินงานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในอันดับที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 (Doing Business 2016) รายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด อันดับ

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
เชิงเปรียบเทียบ

ไทย World Best ระยะห่าง

ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 97 85.07 99.96 นิวซีแลนด์ 14.89

ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 39 75.64 92.97 สิงคโปร์ 17.33

ด้านการขอใช้ไฟฟ้า 11 90.50 99.88 เกาหลีใต้  9.38

ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน 57 71.33 94.96 นิวซีแลนด์ 23.63

ด้านการได้รับสินเชื่อ 97 45.00 100 นิวซีแลนด์ 55.00

ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน 36 63.33 83.33 นิวซีแลนด์ 20.00

ด้านการช�าระภาษี 70 77.70 99.44 กาต้าร์ 21.74

ด้านการค้าระหว่างประเทศ 56 84.10 100 ออสเตรีย 15.90

ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 57 62.69 84.91 สิงคโปร์ 22.22

ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย 49 58.84 93.81 ฟินแลนด์ 34.97

เริ่มต้นธุรกิจ

ขยายธุรกิจ

ดำาเนินธุรกิจ

เลิกธุรกิจ

ภาพที่ 1-6  ค่าคะแนน Distance to Frontier(DTF)  ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอันดับที่ 30 และ อันดับที่ 1 ของแต่ละด้าน
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

จากผลการจดัอนัดับ Doing Business 2016  เมือ่
พจิารณาอนัดบัและค่า Distance to Frontier (DTF) ควบคู่กนั 
พบว่า ด้านทีต้่องเร่งปรบัปรงุอย่างเร่งด่วน และยงัมโีอกาส
การพัฒนาอีกมาก คือ ด้านการได้รับสินเชื่อ รองลงมาคือ 
ด้านการบงัคบัให้เป็นไปตามข้อตกลง ด้านการแก้ไขปัญหา
การล้มละลาย ด้านการคุม้ครองผูล้งทนุ และด้านการเริม่ต้น
ธุรกิจ ตามล�าดับ ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ในการปรับปรุงจะ
เกี่ยวข้องกับกรอบทางกฎหมาย (Legal Framework) 
ทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรค ดงัน้ัน หากประเทศไทยต้องการทีจ่ะ
พัฒนาระดับของความน่าสนใจในการประกอบธุรกิจให้
มากขึ้น ย่อมต้องมีการปฏิรูปและพัฒนากฎระเบียบ 
ในด้านต่าง ๆ ที่ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันต�่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับพัฒนากฎระเบียบในด้านที่
มีความแขง็แกร่งอยูแ่ล้วให้ดยีิง่ข้ึน เพือ่สร้างความเอือ้อ�านวย
ด้านกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจโดยท�าการศึกษา
ข้อมูลของประเทศที่มีอันดับดีที่สุดในแต่ละด้าน เพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาและประยกุต์ใช้กบับรบิทและข้อจ�ากดั
ท่ีมอียูข่องประเทศไทยให้เหมาะสม

 2) อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

สถาบันการจัดการนานาชาติ (International 
Institute for Management Development: IMD)  
ได้ให้ความหมายของ “ความสามารถในการแข่งขัน” ว่า
หมายถึง “สภาพแวดล้อมของประเทศที่สร้างความยั่งยืน
ให้กับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ” 
( International Inst itute for Management  
Development, 2011) โดยสถาบัน IMD ได้ด�าเนินการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 
เป็นประจ�าทกุปีมาตัง้แต่ปี 2532 จนถึงปัจจบัุน (พ.ศ. 2558) 
ทัง้นี ้การจัดอนัดบัความสามารถในการแข่งขันจะแสดงผล
ในรูปแบบของรายงานประจ�าปี (Year Book) โดยมี
วัตถปุระสงค์เพือ่ให้แต่ละประเทศทราบถึงผลการด�าเนนิงาน
ตามนโยบายของประเทศท้ังในส่วนภาครฐัและภาคเอกชน 

ซ่ึงสามารถกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาในการแข่งขนัในระดบั
นานาชาต ิ โดยมปีระเทศทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัเปลีย่นแปลง
กนัไปในแต่ละปี อยูร่ะหว่าง 49-61 ประเทศ หรอืประมาณ 
2 ใน 7 ของจ�านวนประเทศทั้งหมดในโลก

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
สถาบัน IMD จะเน้นปัจจัยเชิงโครงสร้าง มีเกณฑ์ชี้วัดที่ใช้
ในการจัดอันดับจ�านวนทั้งสิ้น 342 เกณฑ์ชี้วัด โดยมุ่งเน้น
การวัดความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมต่อ 
การแข่งขันใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

(1) กลุ ่มดัชนีวัดสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
(Economic Performance)  หมายถึง ปัจจัยด้าน 
ผลการด�าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการประเมิน 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
มีดัชนีชี้วัด 84 ตัว ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 
เศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Economy) การค้า
ระหว่างประเทศ (International Trade) การลงทุนระหว่าง
ประเทศ (International Investment) การจ้างงาน 
(Employment) และระดับราคา (Prices) 

(2) กลุ ่มดัชนีวัดประสิทธิภาพของภาครัฐ 
(Government Efficiency) หมายถึง ขีดความสามารถ
ของนโยบายภาครัฐท่ีเอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน 
มีดัชนีชี้วัด 71 ตัว ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ฐานะ
การคลัง (Public Finance) นโยบายการคลัง (Fiscal 
Policy) กรอบการบริหารด้านสถาบัน (International 
Framework) กฎหมายด้านธรุกจิ (Business Legislation) 
และกรอบการบริหารด้านสังคม (Society Framework) 

(3) กลุม่ดัชนีวดัประสทิธภิาพของภาคเอกชน 
(Business Efficiency) หมายถึง สภาวะแวดล้อมของ
ประเทศที่เอื้ออ�านวยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถด�าเนินงาน
ได้อย่างสร้างสรรค์ มีผลก�าไรและอย่างมีความรับผิดชอบ 
มีดัชนีชี้วัด 71 ตัว ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่  
ผลิตภาพและประสิทธิภาพ (Productivity & Efficiency) 
ตลาดแรงงาน (Labor Market) การเงิน (Finance)  
การบริหารจัดการ (Management Practices) และ
ทัศนคติและค่านิยม (Attitudes and Values)
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 (4) กลุม่ดชันวีดัโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastruc-
ture) หมายถึง การทีโ่ครงสร้างพืน้ฐานในด้านต่าง ๆ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ มีดัชนีชี้วัด 116 ตัว 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่ สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(Basic Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
(Scientific Infrastructure) โครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ 
(Technological Infrastructure) สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
(Health and Environment) และการศึกษา (Education)
 ท้ังน้ี การจัดเก็บข้อมูลจะด�าเนินการ 2 ช่วง คือ  
1) ข้อมูลส�ารวจทัศนคติ (Survey Data) จัดเก็บในช่วงเดือน
มกราคม ถึง เดือนเมษายน และ 2) ข้อมูลสถิติ  (Secondary 
Data หรือ Hard Data) จัดเก็บในช่วงเดือนมิถุนายน 

 สถาบัน IMD ได้ประกาศผลการจัดอันดับขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน ประจ�าปี พ.ศ. 2558 

ซึ่งเป็นการส�ารวจและจัดอันดับความสามารถในการ

แข่งขนัทัง้หมด 61 เขตเศรษฐกจิทัว่โลก โดยสหรัฐอเมรกิา

ยังคงอันดับอยู ่ที่ 1 ฮ่องกงอันดับที่ 2 และสิงคโปร์ 

อันดับที่ 3  ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 30 ลดลง 

1 อนัดบัเมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 2557 ทีอ่ยูใ่นทีอ่นัดบัท่ี 29 จาก 

60 ประเทศ (ตารางที่ 1-9) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

กบัประเทศในกลุม่อาเซียน พบว่า ประเทศไทยเป็นอันดับที ่3 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

ตารางที่ 1-9   อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2558  (ค.ศ. 2015) กับ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

ที่มา : http://www.imd.org/news/IMD-releases-its-2015-World-Competitiveness-Ranking.cfm
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 จากภาพรวมของขดีความสามารถในการแข่งของ
ประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู ่ในอันดับที่ 30 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของปัจจัยท้ัง 4 ด้าน พบว่า 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน 

แต่ละด้าน เป็นดังนี้ 

  1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic 

Performance)

   มีการปรับตัวลงเล็กน้อย โดยลดลง  

1 อันดับจากอันดับที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 

มาอยู่อันดับที่ 13 ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยเป็น

ผลมาจากปัจจัยย่อยด้านเศรษฐกจิในประเทศ ด้านการค้า

ระหว่างประเทศ และด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มี

อันดับลดลง อย่างไรกต็าม ปัจจยัย่อยด้านการจ้างงานและ

ด้านระดบัราคามอีนัดบัทีด่ขีึน้ ทัง้นี ้ปัจจยัด้านการจ้างงาน

นับเป็นจุดแข็งของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดย

ประเทศไทยถือว่ามีอัตราการว่างงานที่ต�่า

  2. ประสิทธิภาพของภาครฐั (Govern-

ment Efficiency)

   ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น 1 อันดับจาก

อันดับที่ 28 ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) เป็นอันดับที่ 27 

ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีการปรับตัว 

ดีขึ้นในปัจจัยย่อยเกือบทุกด้าน ได้แก่ ด้านฐานะการคลัง  

ด้านกรอบการบริหารด้านสถาบัน และด้านกรอบการ

บริหารด้านสังคม  ส่วนด้านนโยบายการคลัง และด้าน

กฎหมายด้านธุรกิจ มีอันดับคงเดิม โดยปัจจัยชี้วัดท่ีมี

อันดับดีขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากการส�ารวจความคิดเห็น 

ผู้บริหารภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่สะท้อนความเชื่อมั่น

ของผู้บริหารต่อการบริหารงานภาครัฐ

  3. ประสิทธิ ภาพของภาค เอกชน  

(Business Efficiency)

   มกีารปรบัตวัดีขึน้ 1 อนัดบัจากอันดบั

ที ่25 ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) เป็นอันดับที่ 24 ในปี  

พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีการปรับตัวดีขึ้นในปัจจัย

ย่อยด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ และด้านการบริหาร

จัดการ ในขณะที่ด ้านการเงินอยู ่ในระดับคงที่ และ 

มีการปรับตัวลดลงในปัจจัยย่อยด้านตลาดแรงงาน และ

ด้านทัศนคติและค่านิยม 

  4. โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure)

 

   มกีารปรับตัวดีขึน้ 2 อนัดับจากอนัดบั

ที่ 48 ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) เป็นอันดับที่ 46 ในปี 

พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ถึงแม้จะมีอันดับลดลงในเกือบ

ทุกปัจจัยย่อย ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านวทิยาศาสตร์ และด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อม มีเพยีง

ด้านการศึกษาที่มีอันดับที่ดีขึ้น 

ปี 2011 2012 2013 2014 2015

 10 15 9 12 13

ปี 2011 2012 2013 2014 2015

 23 26 22 28 27

ปี 2011 2012 2013 2014 2015

 19 23 18 25 24

ปี 2011 2012 2013 2014 2015

 47 49 48 48 46
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ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสถาบัน IMD สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนท่ีส�าคัญในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย คือ  
จุดอ่อนเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานของประเทศไทย ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่มี
ส่วนรบัผดิชอบโดยตรงในด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเกีย่วข้อง
กบัสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี 
โครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ สขุภาพและสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนการศึกษา จ�าเป็นต้องก�าหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในเวลาที่เร็วที่สุด ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะยืนอยู่บนเวทีแข่งขัน
โลกได้อย่างมั่นคง และสามารถน�าพาประเทศไทยสู ่
ความเจริญอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

 1.4.2 ด้านคอร์รัปช่ัน

 1) ดชันภีาพลักษณ์คอร์รปัชัน่ของนานา
ประเทศทั่วโลก

  Corruption Perception Index 
(CPI) คือ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น จัดอันดับโดยองค์กร
เพือ่ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  
ซึง่เป็นองค์กรนานาชาตมิเีครอืข่ายใน 120 ประเทศทัว่โลก 

(ในไทยมีองค์กรเพื่อความโปร่งในประเทศไทยเป็น 
เครือข่ายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543) ก่อตั้งในประเทศ
เยอรมนี ได้เริ่มจัดท�าดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าดัชนี
ยิ่งสูงหมายถึงมีการคอร์รัปชั่นต�่า และค่าต�่าหมายถึงมี 
การคอร์รปัชัน่สงู (ค่าคะแนนมตีัง้แต่ 0 (คอร์รปัช่ันสงู) - 100 
(คอร์รัปชั่นต�่า))

 ดชันภีาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ใช้การประเมิน
จากการตอบค�าถาม โดยประเมนิจากนกัธรุกจิ องค์กร และ 
ผูเ้ชีย่วชาญต่าง ๆ   โดยจดัอนัดบัจากผลส�ารวจของสถาบัน
ต่าง ๆ จ�านวน 12 แห่ง (ปี พ.ศ. 2558) อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยถูกจัดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ เพียง 8 แห่ง  
เนือ่งจากสถาบนั 4 แห่งทีเ่หลือเป็นการจดัอนัดบัในกลุม่ที่
ไทยไม่ได้เข้าร่วม เช่น จัดอันดับในทวีปยุโรปหรือแอฟริกา

 ในปี พ.ศ. 2558 องค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติได้จัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันของ
ประเทศต่าง ๆ จ�านวน 168 ประเทศ ผลปรากฏว่า 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 76 โดยมีคะแนน 38 คะแนน  
ถือเป็นอันดับท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ  
ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่ล�าดับที่ 85 จาก 175 ประเทศ  
(38 คะแนน) และปี พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ในล�าดับท่ี 102  
จาก 176 ประเทศ (35 คะแนน) ถือเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น
อย่างมีนัยยะในแง่ของล�าดับ (ภาพที่ 1-7)

ภาพที่ 1-7  คะแนนและอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ตาม คะแนนที่ประเทศไทยได้รับต้ังแต่

มีการจัดอันดับมา ไม่เคยมากกว่า 38 คะแนน โดยสิบปีที่

ผ่านมาไทยได้คะแนนอยู่ในช่วง 33-38 คะแนน และในปี 

พ.ศ. 2558 คะแนนท่ีประเทศไทยได้รับก็ยังคงน้อยกว่า

คะแนนเฉลี่ยของทั้งโลก (43 คะแนน)  ทั้งนี้ ดัชนีภาพ

ลักษณ ์คอร ์ รัปชั่นมีผลต ่อการลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI) 

โดยอาจถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนต่างชาติใช้ใน
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

การตัดสินใจลงทุน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส�าคัญที่อาจท�าให้ 

FDI ของประเทศไทยไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร

ส�าหรับในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่ใน

อันดับที่ 3 รองจากมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยคะแนน 

อยู่ในกลุ่มเดียวกับ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

(ช่วงคะแนน 30-38 คะแนน) ท้ังนี้ ประเทศที่มีค่าดัชนี

สูงสุดหรือมีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีท่ีสุด คือ ประเทศ

เดนมาร์ก (91 คะแนน) ส่วนประเทศทีม่ค่ีาดชันตี�า่สุดหรือ

มีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นแย่ที่สุด ได้แก่ เกาหลีเหนือ และ

โซมาเลีย ซึ่งได้คะแนน 8 คะแนนเท่ากัน

 2) ดัชนีคอร ์รัปชั่นของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

  ดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศในภูมิภาค

เอเชยีแปซฟิิค จัดท�าขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง

ทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic 

Risk Consultancy, Ltd. : PERC) โดยท�าการรายงานดัชน ี

ดังกล่าวในช่วงสิ้นสุดไตรมาสแรกของแต่ละปี ผ่านการ

ส�ารวจข้อมูลจากนักธุรกิจในประเทศต่าง ๆ จ�านวน 16 

ประเทศ ซึ่งรายงานในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการเผยแพร่ผล

ของดัชนี ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

PERC ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลดัชนีคอร์รัปชั่นของ

ประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคผ่านวธิกีารสมัภาษณ์จาก

ผู ้ให ้ค�าตอบโดยตรง (face-to-face interviews)  

การท�าโพลล์ส�ารวจผูเ้ข้าร่วมประชมุในงานประชมุทีจ่ดัขึน้

ในเอเชีย รวมทั้งการส่งอีเมล์แบบสอบถามโดยตรงไปสู ่

รายชื่อนักธุรกิจกลุ่มเฉพาะที่เป็นสมาชิกของหอการค้า

ประเทศต่าง ๆ โดยเกบ็ข้อมลูจากชาวต่างประเทศทีท่�าธุรกจิ

ในประเทศท่ีท�าการส�ารวจ โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน

มกราคม 2558 ถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2558 

ทัง้นี ้ผูต้อบแบบสอบถามต้องท�าการให้คะแนนจาก 1 ถงึ 10 

ซึ่งคะแนน 0 ถือเป็นคะแนนที่ดีที่สุด และ 10 เป็นคะแนน

ที่น้อยที่สุด โดยค�าถามในการส�ารวจนั้น มุ่งความสนใจใน

เร่ืองการเมือง ต้ังแต่ระดับผู้น�าประเทศ การเมืองระดับ 

ท้องถิน่ ไปจนถงึข้าราชการ นอกจากนัน้ ยงัให้ความส�าคญั

ในเร่ืองการจัดการและป้องกนัคอร์รปัชัน่ของประเทศนัน้ ๆ 

จิตส�านึกเรื่องคอร์รัปชั่นของประชาชนในชาติ ปัญหา 

เร่ืองการแพร่กระจายในเร่ืองการให้สินบนของภาคธุรกิจ  

ผลกระทบด้านคอร์รัปชั่นต่อการด�าเนินธุรกิจในภาพรวม 

การจัดการด้านคอร์รัปชั่นและการสร้างจิตส�านึกภายใน

องค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลคะแนนและการจัดอันดับดัชนีคอร์รัปชั่นของ

ประเทศในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิค ประจ�าปี พ.ศ. 2558 จาก

การส�ารวจทั้ง 16 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีคะแนน 

อยู่ที่ 6.88 คะแนน โดยเป็นอันดับที่ 10 (ภาพที่ 1-8)  

ซ่ึงดีขึน้กว่าปี พ.ศ. 2557 ทีอ่ยูใ่นอนัดับที ่13 (8.25 คะแนน)

ภาพที่ 1-8  คะแนนดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ปี พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 1-10  คะแนนและอันดับดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ปี พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2558  (ค.ศ. 2010-ค.ศ. 2015) 

Score
2015 2014 2013 2012 2011 2010

Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank

Australia 2.61 3 2.55 3 2.35 2 1.28 2 1.39 3 1.47 2

Cambodia 7.75 13 8.00 12 7.84 12 6.83 10 9.27 16 8.30 15

China 6.98 11 7.10 10 7.79 11 7.00 12 7.93 11 6.70 10

Hong Kong 3.17 4 2.95 4 3.77 4 2.64 5 1.10 2 1.75 3

India 8.01 14 9.15 16 8.95 16 8.75 15 8.67 13 8.23 13

Indonesia 8.09 15 8.85 15 8.83 15 8.50 14 9.25 15 9.07 16

Japan 1.55 2 2.08 2 2.35 3 1.90 3 1.90 5 2.63 5

Macao 4.58 5 3.65 6 4.23 6 2.85 6 4.68 6 5.71 8

Malaysia 4.96 7 5.25 7 5.38 8 5.59 8 5.70 8 6.05 9

Philippines 7.43 12 7.85 11 8.28 14 9.35 16 8.90 14 8.25 14

Singapore 1.33 1 1.60 1 0.74 1 0.67 1 0.37 1 0.99 1

South Korea 6.28 9 7.05 9 6.98 10 6.90 11 5.90 9 4.88 6

Taiwan 5.00 8 5.31 8 5.36 7 5.45 7 5.65 7 5.62 7

Thailand 6.88 10 8.25 13 6.83 9 6.57 9 7.55 10 7.33 12

USA 4.59 6 3.50 5 3.82 5 2.59 4 1.39 4 1.89 4

Vietnam 8.24 16 8.73 14 8.13 13 7.75 13 8.30 12 7.13 11

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2557 

และ 2558 พบว่า ในภาพรวมระดับการคอร์รัปชั่นใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมีการพัฒนาในแนวทางที่ดีขึ้น 

ซึ่งประเทศไทยมีระดับการพัฒนาสูงสุด จะเห็นได้จาก

ระดับคะแนนการคอร์รัปชั่นท่ีลดลงจาก 8.25 คะแนน 

ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 6.88 คะแนน ในปี พ.ศ. 2558 

(ตารางที่ 1-10)  ทั้งนี้ กว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีมุมมองว ่าระดับการคอร ์รัป ช่ันใน

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับป ี

พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปประเทศไทยที่รัฐบาล

มุ่งเน้นเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชั่นเป็นอันดับต้น ๆ 

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การวางแนวทาง

ปราบปรามคอร์รัปชั่นถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 1.4.3 ด้านสภาวะธรรมาภบิาลของประเทศ

 1) ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล
  Worldwide Governance Indicator 

(WGI) หรอืดชันีสภาวะธรรมาภบิาล เป็นดชันทีีใ่ช้ประเมนิ
สภาพการณ์ธรรมาภิบาลในแต่ละประเทศ ซึ่งได้มีการวัด
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยจะแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นไทล์ 
(Percentile) โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งค่ายิ่งมากแสดง
ว่ามีระดับการจัดการท่ีดีมากกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ต�่า   
การเก็บข้อมูลของดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลนั้น จัดท�าและ
เผยแพร่ข้อมูลในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยมี  
Natural Resource Governance Institute (NRGI)  
และธนาคารโลก (World Bank) เป็นผู้รับผิดชอบ

 ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลจะวัดจาก 6 มิติ 
ประกอบด้วย

 1. การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและ
ภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability)  เป็นมิติ
ทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกของประชาชน 
ทัง้ในด้านการมส่ีวนร่วมในการจดัตัง้รฐับาล การมเีสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น และการชุมนุม 

 2. ความมีเสรีภาพทางการเมืองและ 
การปราศจากความรุนแรง (Political Stability and 
Absence of Violence) เป็นมิติท่ีวัดถึงโอกาสและ 
ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้ม 
โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางการเมืองและ 
การก่อการร้าย

 3. ประสทิธิผลของรัฐบาล  (Government 
Effectiveness) เป็นปัจจัยที่ให้ความส�าคัญในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการและความสามารถของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ยังวัดถึงความเป็นอิสระจาก
การแทรกแซงทางการเมือง คุณภาพการก�าหนดนโยบาย 
การน�านโยบายไปปฏบิตัแิละความมุ่งมัน่จรงิจงัของรฐับาล
ที่มีต่อนโยบายดังกล่าว

 4. คุณภาพของมาตรการควบ คุม 
(Regulatory Quality) เป็นปัจจัยที่ให้ความส�าคัญใน
ภารกิจด้านการควบคุมของภาครัฐ โดยวัดเรื่องขีดความ
สามารถของรัฐบาลในการก�าหนดนโยบายและออก
มาตรการควบคุม รวมถงึการบงัคบัใช้นโยบายและมาตรการ
ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้

 5. นติิธรรม (Rule of Law) เกีย่วข้องกบั
ระดับของการท่ีบุคคลของฝ่ายต่าง ๆ มีความม่ันใจและ
ยอมรับปฏิบัติตามกติกาในการอยู ่ร ่วมกันของสังคม  
โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
สัญญา การต�ารวจและการอ�านวยความยุคิธรรม รวมถึง
โอกาสความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิอาชญากรรมและความรุนแรง

 6. การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ (Control of Corruption) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
การใช้อ�านาจรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ทั้งในรูปแบบของ
การทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อย หรือขนานใหญ่  
รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชนชั้นน�าทางการเมือง
และนักธุรกิจเอกชน ที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์

ผลการจัดเก็บดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของ
ประเทศต่าง ๆ จ�านวน 215 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2557  
ซึ่งเป็นการจัดอันดับล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีมิติที่มี
ระดับเปอร์เซ็นไทล์เพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 3 มิติ 
ได้แก่ มติิความมเีสถียรภาพทางการเมอืงและการปราศจาก
ความรุนแรง (Political Stability and Absence of  
Violence/Terrorism) มิติประสิทธิผลของรัฐบาล  
(Government Effectiveness) และ มิติคุณภาพของ
มาตรการควบคมุ (Regulatory Quality) ส่วนมติท่ีิมรีะดบั
เปอร์เซ็นไทล์ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 มี 3 มิติ ได้แก่  
การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ 
(Voice and Accountability) มตินิติธิรรม (Rule of Law)  
และ มิติการควบคุมปัญหาทจุรติประพฤตมิชิอบ (Control 
of Corruption) (ภาพที ่1-9)
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          ที่มา :  http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

ภาพที่ 1-9  ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2011-ค.ศ. 2014)

โดยมิติความมีเสถียรภาพทางการเมืองและ 

การปราศจากความรนุแรงมรีะดบัเปอร์เซ็นไทล์เพิม่ขึน้เป็น

อย่างมาก กล่าวคือ จาก 9.5 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 16.5  

ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะท่ีมิติประสิทธิผลของรัฐบาล 

มีระดับเปอร์เซ็นไทล์เพิ่มขึ้น จาก 61.2 ในปี พ.ศ. 2556 

เป็น 65.9 ในปี พ.ศ. 2557  ส่วนมิติคุณภาพของมาตรการ

ควบคุม มีระดับเปอร์เซ็นไทล์เพิ่มขึ้น จาก 57.9 ในปี  

พ.ศ. 2556 เป็น 62.0 ในปี พ.ศ. 2557 ส่วนมิติที่มีระดับ

เปอร์เซ็นไทล์ลดลง ได้แก่ การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชน

และภาระรับผิดชอบ มรีะดับเปอร์เซ็นไทล์ลดลง จาก 34.1 

ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 25.6 ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่มิติ

นิติธรรมมีระดับเปอร์เซ็นไทล์ลดลงเล็กน้อย จาก 51.7  

ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 51.4 ในปี พ.ศ. 2557 ส่วน 

มิติการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบมีระดับ 

เปอร์เซ็นไทล์ลดลง จาก 49.3 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 42.3 

ในปี พ.ศ. 2557
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

 1.4.4 ด้านเทคโนโลยี

 1) การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์

  สถ า บันรั ฐบ าลอิ เ ล็ กทรอนิ กส ์  

มหาวิทยาลัย วาเซดะ  (Waseda  University  Institute  

of  e-Government) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดท�า Waseda 

University International e-Government Ranking 

เพือ่รายงานการจดัอนัดบัการพฒันารัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

ของนานาประเทศท่ัวโลก มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 ถงึปัจจบุนั  

และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ได้ด�าเนินการร่วมกับ 

International Academy of CIO (IAC) ซึ่งเป็นองค์กร

วิชาชีพทางด้าน CIO ในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 

2558 ได้ท�าการส�ารวจประเทศต่าง ๆ  จ�านวน 63 ประเทศ 

โดยมีตัวช้ีวัดที่ใช้ในการส�ารวจ จ�านวน 9 ตัวชี้วัดหลัก  

(32 ตัวชี้วัดย่อย) ดังนี้

 1. Network Preparedness / Infra-

structure (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย)   

 2. Management Optimization / 

Efficiency (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย)   

 3. Online Services / Functioning 

Applications (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย)   

 4. National Portal / Homepage 

(ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย)  

 5. Government Chief Information 

Officer (CIO) (ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย)

 6. e-Government Promot ion 

(ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย)

 7. e-Participation / Digital Inclusion 

(ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย)  

 8. Open Government (ประกอบด้วย 

3 ตัวชี้วัดย่อย) 

 9. Cyber Security (ประกอบด้วย 

3 ตัวชี้วัดย่อย)  

 จากรายงาน 2015 Waseda- IAC  

International e-Government Rankings Survey  

พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มี

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2558 อยู่ใน

อันดับที่ 22 จาก 61 ประเทศ ดีขึ้นจากปี พ.ศ. 2556  

ที่อยู ่ในอันดับที่ 23 จาก 61 ประเทศ อย่างไรก็ตาม  

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนน

ลดลงจาก 68.30 คะแนน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 67.31 

คะแนน ในปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 1-11) 

ตารางท่ี  1-11   อนัดบัการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2558

ปี อันดับ คะแนน จำานวนประเทศที่สำารวจ

2558 22 Ç 67.31 63

2557 23 È 68.60 61

2556 20 Ç 69.49 55

2555 23  ¬ 67.10 55

2554 23 Ç 67.67 50

2553 25 È 63.20 40

2552 21 È 64.51 34

2551 20 44.90 34

ที่มา : - Waseda University  International e-Government Ranking 2008-2013

 - Waseda-IAC  International e-Government Ranking 2014-2015
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ทัง้นี ้ได้มกีารจดัอนัดบัประเทศทีไ่ด้คะแนนสูงสุด 
10 อันดับในแต ่ละตัวช้ีวัดด ้วย ซ่ึงผลปรากฏว ่า 
ประเทศไทยยังคงรักษาการเป็น 1 ใน 10 อันดับของ
ประเทศที่มีผลการส�ารวจในตัวชี้วัดด้าน Government 
Chief Information Officer (CIO) โดยอยูใ่นอนัดบัที ่10 
(ปี พ.ศ. 2557 อยูใ่นอนัดบัที ่8) นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัอนัดบั
ประเทศโดยแบ่งตามกลุม่ย่อยต่างๆ เช่น การจดัอนัดับของ
ประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 
หรือ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)  
ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 จาก 20 ประเทศในกลุ่ม 
APEC ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับเมื่อปี พ.ศ. 2557  

หากพจิารณาเฉพาะกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซยีน  
ซ่ึงในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการส�ารวจรวม 7 ประเทศ  
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์  
ซ่ึงเป็นอันดับท่ี 1 ของการจัดอันดับในภาพรวมทั้ง  
63 ประเทศด้วย โดยมีมาเลเซียตามมาเป็นอันดับที่ 3   
ซึ่งอันดับดังกล่าวไม่เปล่ียนแปลงในช่วง 5 ปี นับตั้งแต ่
ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา มเีพยีงปี พ.ศ. 2555 ทีป่ระเทศไทย
และมาเลเซียอยู ่ในอันดับที่ 2 ของภูมิภาคอาเซียน 
ร่วมกัน โดยเป็นอันดับที่ 23 ของโลก (67.10 คะแนน) 
(ตารางที่ 1-12)

ประเทศ

2558 2557 2556 2555 2554

อันดับ
โลก

คะแนน
อันดับ
โลก

คะแนน
อันดับ
โลก

คะแนน
อันดับ
โลก

คะแนน
อันดับ
โลก

คะแนน

1. สิงคโปร์ 1 93.80 1 93.77 1 94.00 1 93.80 1 92.14

2. ไทย 22 67.31 23 68.60 20 69.49 23 67.10 23 67.67

3. มาเลเซีย 25 64.84 27 63.71 24 66.26 23 67.10 24 67.37

4. อินโดนีเซีย 29 60.11 32 60.98 40 53.05 33 56.20 36 56.88

5. เวียดนาม 33 57.03 34 59.93 37 55.42 38 52.10 38 55.70

6. ฟิลิปปินส์ 41 51.47 43 51.83 41 50.88 31 58.20 25 65.10

7. บรูไน 43 51.03 41 53.84 31 60.89 38 52.10 42 46.50

8. กัมพูชา - - 60 32.45 51 33.52 51 40.40 - -

ตารางท่ี 1-12 อนัดบัและคะแนนการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เปรียบเทยีบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558

หมายเหตุ ประเทศกัมพูชาเริ่มเข้ารับการส�ารวจในปี พ.ศ. 2555 และไม่มีการส�ารวจในปี พ.ศ. 2558

ที่มา: - Waseda University International e-Government Ranking 2011 - 2013

 - Waseda-IAC International e-Government Ranking 2014 - 2015
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

สรุป

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มีหน้าที่หลักในการ 

ขบัเคลือ่นการพฒันาระบบราชการและการบรหิารราชการ

แผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2561) ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 

ดังกล่าวจะเป็นกรอบทิศทางที่จะก�าหนดกลยุทธ์และ

มาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับกับการขับเคลื่อน

ประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และด�าเนินงานไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้าง

ความเช่ือถอืไว้วางใจ พฒันาสขุภาวะ และมุง่สูค่วามยัง่ยนื” 

และได้ก�าหนดตวัช้ีวัด เป้าหมาย รวมท้ังประเดน็ยทุธศาสตร์

ในการด�าเนินงาน รวม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก ่

1) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 

2) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  

5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ 

ร่วมมอืกัน ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

6) การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ัน 

ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน และ 7) การสร้าง 

ความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู ่การเป็น

ประชาคมอาเซียน

ในรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี 

พ.ศ. 2558 น้ี ได้รวบรวมสถานภาพของระบบราชการไทย

มาน�าเสนอ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐในก�ากับของ

ฝ ่ายบริหาร ก�าลังคนภาครัฐในฝ ่ายพลเรือน และ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในส่วนของงบค่าใช้จ่าย 

ด้านบุคลากรภาครัฐ ดังนี้

 1) หน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่าย

บริหาร มี 4 ประเภท คือ 

  - ส่วนราชการ ประกอบด้วย ราชการ

บริหารส่วนกลาง (ส�านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง กรมหรอื

ส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็น 

กรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีมหาวิทยาลัยของรัฐที่

เป็นส่วนราชการ) จ�านวน 244 หน่วยงาน ราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ�าเภอ) จ�านวน 954 หน่วยงาน  

และ ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน

จงัหวดั เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต�าบล กรงุเทพมหานคร  

เมืองพัทยา) จ�านวน 7,853 หน่วยงาน 

  - รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 55 หน่วยงาน  

  - องค ์การมหาชน จ�านวน 75  

หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การมหาชนตามพระราช

บัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จ�านวน 39 แห่ง และ

องค์การตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ�านวน 36 แห่ง) 

  - หน ่ วยงานของรั ฐรูปแบบอื่ น  

(หน่วยธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ กองทุนที่เป็น

นิติบุคคล และ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)

 2) ก�าลั งคนภาครัฐในฝ ่ายพลเรือน 

(ข้อมูลจาก ส�านักงาน ก.พ. โดยเป็นข้อมูลปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557) จ�านวน 2,091,763 คน (ไม่รวมข้าราชการ

ทหาร) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 

96,999 คน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจ�านวน 

2,188,762 คน) ประกอบด้วย ข้าราชการ 1,274,002 คน 

ลูกจ้างประจ�า 185,091 คน ลูกจ้างชั่วคราว 301,270 คน 

พนักงานราชการ 140,600 คน และ พนักงานจ้าง 

190,800 คน 
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 จากก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนท้ัง  

5 ประเภท ข้าราชการเป็นก�าลังคนภาครัฐที่ใหญ่ท่ีสุด  

โดยมีจ�านวน 1,274,002 คน (เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,607 คน  

เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซ่ึงมี

ข้าราชการจ�านวน 1,271,395 คน) ประกอบด้วย

ข้าราชการประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมข้าราชการทหาร) รวม 

12 ประเภท โดยข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

มีจ�านวนมากที่สุด คือ 433,496 คน รองลงมาเป็น

ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ�านวน 365,703 คน และ

ข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 212,887 คน โดยประเภท

ข้าราชการท่ีมีจ�านวนน้อยที่สุด คือ ข้าราชการรัฐสภา

สามัญ จ�านวน 3,123 คน

 3) ค ่ า ใช ้จ ่ ายด ้ านบุคลากรภาครั ฐ  

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

จ�านวน 2,575,000 ล ้านบาท เป ็นงบบุคลากร 

จ�านวน 617,089.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 ของ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ที่มีงบบุคลากรจ�านวน 605,868.9 ล้านบาท  

อย่างไรก็ดี ยังมีงบบุคลากรภาครัฐบางส่วนปรากฏ 

อยูใ่นงบประมาณหมวดอืน่ ๆ  ท�าให้ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร

ภาครัฐในงบบุคลากรตามเอกสารงบประมาณต�่ากว่า 

ความเป็นจริง 

  โดยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐที่

รวมงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน) และ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่อยู ่ในงบประมาณ

หมวดอื่น ๆ เช่น บ�าเหน็จ บ�านาญ เงินช่วยเหลือใน 

กรณีต่าง ๆ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการและค่าที่พักเพ่ืองานราชการ เป็นต้น มีจ�านวน 

1,325,590.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.48 ของ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีค่าใช้จ่าย 

ด้านบุคลากรภาครัฐ จ�านวน 1,258,028.17 ล้านบาท  

คิดเป ็นร ้อยละ 49.82 ของงบประมาณรายจ ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2,525,000 ล้านบาท) 

ทั้งนี้ หน่วยงานในระดับนานาชาติได้ด�าเนินการ

ส�ารวจและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินสมรรถนะ

ของนานาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งในรายงานการพัฒนา

ระบบราชการไทยฉบับนี้ ได ้น�าผลการประเมินในปี  

พ.ศ. 2558 ที่น่าสนใจ ซึ่งสะท้อนถึงขีดสมรรถนะและ 

ความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทย 

ในด้านต่าง ๆ  มาน�าเสนอ จ�าแนกเป็น ด้านขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ  ด้านคอร์รัปชั่น  ด้านสภาวะ

ธรรมาภิบาลของประเทศ  และด้านเทคโนโลยี โดยผล 

การประเมินในด้านต่าง ๆ มีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 : 
ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ

การจัดอันดับ ผู้ประเมิน ผลการประเมิน/การจัดอันดับ

ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ

ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing 

Business

World Bank อันดับที่ 49 จาก  

189 ประเทศ

ความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ  

(World Competitiveness)

International Institute for  

Management Development (IMD)

อันดับที่ 30 จาก  

61 ประเทศ

ด้านคอร์รัปชั่น  

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  

(Corruption Perception Index)

Transparency International (TI) อันดับที่ 76 จาก  

168 ประเทศ

ดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิค

Political and Economic Risk  

Consultancy, Ltd. (PERC)

อันดับที่ 10 จาก  

16 ประเทศ

ด้านสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศ  

ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล 

(Worldwide Governance Indicator) 

(ประเมินปี 2557 เป็นปีล่าสุด)

Natural Resource Governance 

Institute (NRGI) และ  

World Bank

วัด 6 มิติ แสดงค่าเป็น 

เปอร์เซ็นไทล์ ซึ่งมิติที่มี 

เปอร์เซ็นไทล์เพิ่มขึ้นจากปี 

พ.ศ. 2556  

มี 3 มิติ และมิติที่มีระดับเปอร์

เซ็นไทล์ลดลง มี 3 มิติ

ด้านเทคโนโลยี  

การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(Waseda University International 

e-Government Ranking)

Waseda  University  Institute  of  

e-Government

อันดับที่ 22 จาก 61 ประเทศ
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการประเมินใน 

ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ในด้านขดีความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ ประเทศไทยมีอันดับที่ลดลง เห็นได้จากผล

การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจตาม

รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business และอันดับ 

ความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ (World  

Competitiveness) ที่มีอันดับลดลงทั้ง 2 เรื่อง กล่าวคือ 

อนัดบัความยาก-ง่ายในการประกอบธรุกจิตามรายงานผล

การวิจัยเรื่อง Doing Business ลดลง 3 อันดับ จาก 

อันดับที่ 46 จาก 189 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 (Doing 

Business 2015) เป็นอันดับท่ี 49 จาก 189 ประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2558 (Doing Business 2016) ในขณะทีอ่นัดบั

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดลง 1 อันดับ 

จากอันดับที่ 29 จาก 60 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 มาอยู่

อันดับที่ 30 จาก 61 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 และ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ ่มอาเซียน 

พบว่า ในผลการจัดอันดับทั้ง 2 เรื่อง ประเทศไทยอยู่ใน

อันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

ส�าหรับผลการจัดอันดับในด ้านคอร ์รัปชั่น  

ซึ่งพิจารณาจาก ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 

Perception Index) และดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พบว่าสถานการณ์ด้านคอร์รัปชั่น 

ของประเทศไทยดีขึ้น กล่าวคือ ประเทศไทยได้รับการจัด

อันดับที่ดีขึ้นในการประเมินทั้ง 2 เรื่อง โดย ดัชน ี

ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นมีอันดับที่ดีขึ้น จาก อันดับท่ี 85  

จาก 175 ประเทศในปี พ.ศ. 2557 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 76 

จาก 168 ประเทศในปี พ.ศ. 2558 ในขณะทีด่ชันคีอร์รปัชัน่ 

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประเทศไทยอยู่ใน

อันดับที่ 10 จาก 16 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งดีขึ้น 3 

อันดับ จากอันดับที่ 13 ในปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตาม 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ ่มอาเซียน 

พบว่าในด้านคอร์รัปชัน่ ประเทศไทยยงัคงเป็นรองมาเลเซยี

และสิงคโปร์ เช ่นเดียวกับด้านขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ

ในด ้ านสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศ  

ซ่ึงพิจารณาจากดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล (Worldwide 

Governance Indicator) ที่ประเมินปี พ.ศ. 2557 เป็นปี

ล่าสุด พบว่า จากการประเมินใน 6 มิติ มิติที่ประเทศไทย

มีผลการประเมินดีข้ึนเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี พ.ศ. 2556 คือ มิติความมีเสถียรภาพทางการเมืองและ

การปราศจากความรนุแรง รองลงมาได้แก่ มติปิระสทิธผิล

ของรัฐบาล และมิติคุณภาพของมาตรการควบคุม ตาม

ล�าดับ ส่วนมิติที่ประเทศไทยมีผลการประเมินลดลง คือ 

มิติการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ  

มิติการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และมิติ

นิติธรรม 

ในด้านเทคโนโลยี  พิจารณาจากการจัดอันดับ 

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Waseda University 

International e-Government Ranking) พบว่า ในปี 

พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีอันดับการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 กล่าวคือ จากการ

ประเมิน 61 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 22 ใน 

ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งดีขึ้น 1 อันดับ จากอันดับที่ 21 ใน 

ปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากคะแนน 

การประเมิน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนลดลงจาก  

98.30 คะแนน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 67.31 คะแนน 

ในปี พ.ศ. 2558 และเมือ่พจิารณาในกลุม่ประเทศอาเซยีน 

พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์  

ซ่ึงเป็นอันดับที่ 1 ของการจัดอันดับในภาพรวมท้ัง 63 

ประเทศด้วย โดยมีมาเลเซียตามมาเป็นอันดับที่ 3



ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง 

 การปฏบัิติราชการและการปฏบัิตงิาน

 2.1.1 กรอบการประเมินผล

  การจดัท�าค�ารบัรองการปฏิบัตริาชการและ
การประเมนิผลเป็นการสร้างความรบัผิดชอบของผูบ้รหิาร
เพื่อก�ากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความส�าเร็จและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงได้จัดท�าความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เรียกว่า “ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ” ที่
จัดท�าขึน้ทกุปีตามกรอบการประเมนิผลการปฏบิติัราชการ
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก�าหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยเร่ิมด�าเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยมีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผล 
ภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ�้าซ้อนและภาระ
งานเอกสาร มุ่งวัดเฉพาะตัวชี้วัดหลักส�าคัญเท่าท่ีจ�าเป็น  

โดยนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ก.พ.ร. 
ได้ปรับปรุงกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2554  โดยแบ่งกรอบการประเมินผล
เป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมิน
ประสิทธิผล และ การประเมินคุณภาพ และ มิติภายใน 
ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนา
องค์การ  โดยเริม่ด�าเนนิการในส่วนราชการตัง้แต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  ส�าหรับจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาน้ัน 
ได้เริ่มก�าหนดกรอบการประเมินผลเป็น 2 มิติ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยในการประเมนิผลการปฏบัิติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต ่ป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ได้มีการบูรณาการให้เข้ากับระบบ
การประเ มินผลสถาบันอุดมศึกษาของส�า นักงาน 
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และส�านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) เพ่ือลดภาระและความซ�้าซ้อนในการ
ด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยบูรณาการตัวชี้วัด

สมรรถนะของระบบราชการไทยทีส่ะท้อนออกมาในผลการประเมนิในด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานระดบันานาชาต ิ ส่วนหนึง่
เป็นผลมาจากการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทยท่ีด�าเนินงานโดยมียทุธศาสตร์เป็นตัวต้ัง มีการก�าหนดทศิทาง
การด�าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏบิตัริาชการให้เป็นไปตามข้อตกลงการปฏบิตัริาชการทีไ่ด้มกีารก�าหนดไว้ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ  ทัง้นี ้เพือ่ให้การปฏบัิติ
ราชการเกดิผลสมัฤทธิ ์มคุีณภาพ มีการบรหิารจดัการภายในองค์การทีม่ปีระสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน  
นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบราชการไทยมีการด�าเนินงานอย่างมีประสทิธภิาพและเกิดผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีว่างไว้ ก.พ.ร. 
และส�านักงาน ก.พ.ร. ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการในด้านต่าง ๆ โดยน�าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) มาเป็นกรอบทิศทางในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย 

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถสรุปได้จากผล 
การปฏิบตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการและการปฏบิติังานของส่วนราชการ จังหวดั สถาบนัอดุมศกึษา และ
องค์การมหาชน และการผลกัดันการพฒันาระบบราชการไทยในด้านต่าง ๆ  ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการ 
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ซึ่งมีผลการด�าเนินงานสรุปได้ ดังนี้

2
ความกา้วหนา้ของการพัฒนาระบบราชการไทย
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ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการเข้ากับตัวบ่งชี้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. รวมทั้งใช้
ผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด ซ่ึงมีการ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน  
ส�าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ยังคงแบ่งเป็น 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  และมิติด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ
  ส�าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และ
องค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีดังนี้
  1) ส่วนราชการ
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นับเป็นปี
ที่สองที่ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดท�าค�ารับรองและประเมินผล
ในระดบักระทรวง และมอบให้กระทรวงจดัท�าค�ารบัรองและ
ประเมนิผลกับกรมในสงักดั กรอบการประเมนิและผลการ
ประเมนิ จงึแบ่งเป็นระดบักระทรวงและระดบักรมในสงักดั
กระทรวง ส�าหรบัส่วนราชการระดบักรมทีส่�านกังาน ก.พ.ร. 

ยังคงจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการโดยตรง ได้แก่  

ส่วนราชการในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ 

ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยใช้

กรอบการประเมนิในระดับกระทรวง

  ทัง้นี ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส�านกังาน 

ก.พ.ร. ได้จดัท�าค�ารบัรองการปฏิบติัราชการเป็นรายกระทรวง 

จ�านวน 18 กระทรวง รวมทั้งส่วนราชการในสังกัดส�านัก

นายกรัฐมนตรีจ�านวน 11 ส่วนราชการ ส่วนราชการ 

ไม่สังกดัส�านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง จ�านวน 

9 ส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�านวน 5 ส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกดักระทรวง

กลาโหม จ�านวน 6 ส่วนราชการ  โดยมกีรอบการประเมนิผล

และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ รวม 2 มิติ คือ มิติ

ภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และ  

การประเมินคุณภาพ และ มิติภายใน ประกอบด้วย 

การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนาองค์การ  

(ตารางที่ 2-1 และ 2-2)

ตารางท่ี  2-1  กรอบการประเมินผลการปฏบัิติราชการของกระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติภายนอก 75

การประเมินประสิทธิผล 1. ตวัชีวั้ดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลือ่นประเทศ/แผนยทุธศาสตร์กระทรวง  และตัวช้ีวัด
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

(65)

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

(10)

มิติภายใน 25

การประเมนิประสทิธภิาพ 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5)

4. การประหยัดพลังงาน (5)

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5)

การพัฒนาองค์การ 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (5)

7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน (5)

รวม 100
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ตารางท่ี  2-2  กรอบการประเมินผลการปฏบัิติราชการของกรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติภายนอก 75

การประเมินประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

(65)

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

(10)

มิติภายใน 25

การประเมนิประสทิธภิาพ 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5)

4. การประหยัดพลังงาน (5)

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5)

การพัฒนาองค์การ 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (5)

7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน (5)

รวม 100

  2) จังหวัด

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจังหวัดที่เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของจังหวัด จ�านวน 76 จังหวัด โดยมีกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

รวม 2 มติิ คอื มติภิายนอก ประกอบด้วย การประเมนิประสิทธผิล และ การประเมนิคณุภาพ และมติภิายใน ประกอบด้วย 

การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนาองค์การ (ตารางที่ 2-3)

ตารางท่ี  2-3  กรอบการประเมินผลการปฏบัิติราชการของจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติภายนอก 75

การประเมินประสิทธิผล 1. ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
 1.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัด

65
(15)
(50)

การประเมินคุณภาพ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานบัตรประจ�าตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
งานบริการจัดหางาน งานบริการผู้ป่วยนอกงานการถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตร และงานขอรับ
ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม)

10

มิติภายใน 25

การประเมนิประสทิธภิาพ 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5

4. การประหยัดพลังงาน 5

การพัฒนาองค์การ 5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 10

6. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน 5

รวม 100
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 3) สถาบันอุดมศึกษา

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 66 แห่ง โดยมีกรอบการประเมินผลและตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติราชการ รวม 2 มิติ คือ มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และ การประเมินคุณภาพ 

และมิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนาสถาบัน (ตารางที่ 2-4)

ตารางท่ี  2-4  กรอบการประเมินผลการปฏบัิติราชการของสถาบันอดุมศกึษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล
นำ้าหนัก 
(ร้อยละ)

มิติภายนอก 70

การประเมินประสิทธิผล 1. นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง/ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

15

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
2.1 การผลิตบัณฑิต
2.2 การวิจัย
2.3 การบริการทางวิชาการ
2.4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

45

การประเมินคุณภาพ 3. คุณภาพการให้บริการ
3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

10

มิติภายใน 30

การประเมินประสิทธิภาพ 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5

5. การประหยัดพลังงาน 5

การพัฒนาสถาบัน 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ 20

รวม 100
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 4) องค์การมหาชน

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การมหาชนจ�านวน 35 แห่ง  เข้าร่วมการประเมินผลตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน1  โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน แบ่งเป็น 

4 มิติ (น�้าหนักรวม ร้อยละ 100) ครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน และการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

  การก�าหนดตัวชี้วัด ค่าน�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง พันธกิจ 

และยทุธศาสตร์ขององค์การมหาชน ตวัชีว้ดัขององค์การมหาชนมทีัง้ทีเ่ป็นตัวชีว้ดัตามลกัษณะเฉพาะขององค์การมหาชน

แต่ละแห่ง และตัวชี้วัดร่วมซึ่งก�าหนดประเมินผลองค์การมหาชนทุกแห่ง (ตารางที่ 2-5)

ตารางท่ี  2-5  กรอบการประเมินผลการปฏบัิติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (นำ้าหนักร้อยละ 60)

•	 ประเมินการบรรลผุลสมัฤทธิต์าม  
 วตัถปุระสงค์การจัดตั้ง อ�านาจหน้าที่  
 และงานที่องค์การมหาชนได้รับ 
 มอบหมายตามนโยบาย

•	 ตัวชี้วัดเลือกด้านการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ�านาจ   
หน้าที่ และงานที่องค์การมหาชนได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
 องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล  
 โดยก�าหนดเป็น
Ø	ตัวชี้วัดเพื่อประเมินความส�าเร็จของการด�าเนินงานที่บรรลุผล  
 ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ�านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์  
 หรืองานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
Ø	ตัวชี้วัดเพื่อประเมินการด�าเนินงานขององค์การมหาชนตาม   
 นโยบายส�าคัญของประเทศ ในกรณีมีการก�าหนดให้องค์การ   
 มหาชนมภีารกจิหรอืเป้าหมายการด�าเนนิงานร่วมกนักับกระทรวง   
 หรือองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (Joint KPIs) (ในกรณีที่ 
 ไม่มีตัวชี้วัดดังกล่าวให้น�าน�้าหนักไปเพิ่มที่ตัวชี้วัดเพื่อประเมิน 
 ความส�าเร็จของการด�าเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 การจัดตั้งฯ)

50

10

__________________________________________________________

 1  คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2547 มมีตเิหน็ชอบการพฒันาการด�าเนนิงานและการประเมนิผลองค์การมหาชนตามพระราชบญัญตัอิงค์การ

มหาชน พ.ศ. 2542 โดยองค์การมหาชนทุกแห่ง จัดท�าแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามในค�ารับรองการปฏิบัติงานระหว่างรัฐมนตรีกับ

ประธานคณะกรรมการ และระหว่างประธานคณะกรรมการกับผู้อ�านวยการ และเมื่อครบ 1 ปี ภายหลังจากการลงนามตามค�ารับรองการปฏิบัติงานแล้ว 

องค์การมหาชนแต่ละแห่ง จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้ โดยให้ ก.พ.ร. และ

ส�านักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลงานขององค์การมหาชนตามค�ารับรองการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นำ้าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10+a)

•	 ประเมินการตอบสนองความคาดหวัง   
 และความต้องการของผู้รับบริการ และ 
 ผู้มีส่วนได้เสีย

•	  ตัวช้ีวัดบังคับ “ระดับความส�าเร็จของการส�ารวจความพึงพอใจและพัฒนา 
การให้บริการ” 

•	  ตวัชีวั้ดเลอืกด้านคณุภาพการให้บริการ องค์การมหาชนเสนอตวัชีวั้ดและเกณฑ์
การประเมินผลให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือประเมินความส�าเร็จในการตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น

 - ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการภายในเวลาที่
ก�าหนด

 - ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นต่อการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ 
องค์การมหาชน

10

a

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (นำ้าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 + b)

•	  ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
ในการบริหาร และใช้งบประมาณ รวมถึงทรัพยากร
ทางการเงินอื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

•	 ประเมินการปรับปรุงและพัฒนา  
 กระบวนการภายใน 

•	 ตัวชี้วัดบังคับ “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน” 
•	 ตวัชีวั้ดเลอืก องค์การมหาชนเสนอตวัชีวั้ดและเกณฑ์การประเมินผล 
 ที่สะท้อนความมีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
Ø	ด้านประสิทธิภาพการเงิน สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการเงิน ความคุ้มค่าในการบริหาร การใช้งบประมาณ    
 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรทาง 
 การเงินอื่น เช่น

- ความสามารถในการลดภาระงบประมาณอดุหนนุจากภาครฐั
- ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต่อทุนโครงการวจิยัและทนุ 
 การศกึษาทีอ่นมุตัิ
- ร้อยละของงบด�าเนนิงานทีส่ามารถประหยดัได้ 

Ø	ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  สะท้อนถึงการปรับปรุงและ  
 พัฒนากระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ เช่น

- สดัส่วนเวลาทีใ่ช้จรงิในการให้บรกิารเปรยีบเทยีบกับ 
 ระยะเวลาทีก่�าหนด
- คณุภาพตามมาตรฐานทีก่�าหนดตามคูม่อืการประกนัคุณภาพ 
 และควบคมุคณุภาพ 

3
4+b

มิติที่ 4 มิติด้านการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 + c)

•	 ประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ 
 ของคณะกรรมการ และการพฒันาตนเอง  
 ของคณะกรรมการ
•	 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการด�าเนินงานฯ เพื่อน�าไปสู่ 
 การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ของหน่วยงานภาครฐัโดยรวมของประเทศ

•	 ตัวชี้วัดบังคับ “ระดับการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการ” 
•	 ตัวชี้วัดบังคับ “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน   
 ของหน่วยงาน” 
•	 ตัวชี้วัดเลือกด้านการพัฒนาองค์การ องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัด 
 และเกณฑ์การประเมนิผลทีส่ะท้อนการพัฒนาองค์การในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
Ø	ด้านการพัฒนาองค์การ  หรือ
Ø	ด้านธรรมาภิบาลองค์การ  และ/หรือ
Ø	ด้านการประเมินผลการด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย  

 จัดตั้ง

10
5

c
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

•	 ประเมินความสามารถในการบรหิารงาน 
 ตามหลกัธรรมาภบิาลและการก�ากบัดแูล  
 ตนเองท่ีดี ความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน   
 การจดัการประเด็นปัญหาในทางบรหิาร 
 ขององค์กร

Ø	ด้านการพัฒนาองค์การ เช่น 
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
- การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงาน 
- การจัดการความรู้ภายในองค์กร

•	  ประเมินความสามารถในการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลตนเองที่ดี 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การจัดการ
ประเด็นปัญหาในทางบริหารขององค์กร

Ø	ด้านธรรมาภิบาลองค์การ เช่น 
- ร้อยละของการจัดการข้ออุทธรณ์ร้องทุกข์ได้แล้วเสร็จตาม 

 เวลาที่ก�าหนด
- ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินกระบวนการสรรหา 

 ผู้อ�านวยการหรือคณะกรรมการองค์การมหาชน

•	 ประเมินความคุ้มค่าการด�าเนินงานตาม  
 ระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎกีา  
 จดัตัง้ โดยอย่างน้อยการประเมินดงักล่าว  
 จะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในด้าน  
 ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และด้าน 
 การพัฒนาองค์กร

Ø	 ด้านการประเมินผลการด�าเนินงานตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ัง  
ส�าหรับองค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ยกเว้นสถาบัน 
วคัซีนแห่งชาติและส�านักงานพัฒนาพิงคนครและองค์การมหาชนทีค่รบรอบ
การประเมินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
-  ระดับความส�าเร็จของการประเมินผลการด�าเนินงานตามท่ีก�าหนดไว้ 

ในกฎหมายจัดตั้ง

รวม 100

หมายเหตุ a+b+c = ร้อยละ 8 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประธานกรรมการองค์การมหาชน



78 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

มิติภายใน ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด

1. การประเมนิประสทิธภิาพ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การประหยัดพลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

การด�าเนินงานของหน่วยงาน

ส�านักงาน ป.ป.ช.

 2.1.2 หลักเกณฑ์และแนวทางการจดัท�าค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ และการก�าหนดตัวชี้วัด

  1) ส่วนราชการ

   1.1) หลักเกณฑ์การประเมนิผลมติิ

ภายนอก 

 การประเมินผลมิติภายนอก 

ประกอบด้วย การประเมนิประสทิธผิล และ การประเมนิ

คณุภาพ 

    • การประเมินประสิทธิผล  

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้น�าแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 11  แผนการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของ คสช.  

และยทุธศาสตร์กระทรวงท่ีได้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบไว้ชดัเจน 

เป็นแนวทางในการก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัส�าคญัของกระทรวง 

และตวัชีว้ดัระหว่างกระทรวงทีมี่เป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs) 

    • ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ  

พิจารณาจากการจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(Service Level Agreement: SLA) ส�าหรับกรมที่มี

ภารกิจให้บริการประชาชนส่วนใหญ่หรือให้บริการต่อ 

ภาคธุรกิจที่มีผลกระทบในเชิงกว้าง

   1.2) หลักเกณฑ์การประเมนิผลมติิ

ภายใน

    การประเมินผลมิติภายใน 

ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนา

องค์การ  ตัวช้ีวัดโดยทั่วไปจะเป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงาน

กลางเป็นเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ โดยมมีติคณะรัฐมนตรีก�าหนด

ให้ใช้เป็นตัวช้ีวัดส�าหรับทุกส่วนราชการ โดยหน่วยงาน 

เจ้าภาพจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ หลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผล 

การด�าเนินงานตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ีมีหน่วยงานกลาง 

เป็นเจ้าภาพ มีดังนี้
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

  2) จังหวัด

   2.1) หลั กการประ เมินผลมิติ

ภายนอก

 การประเมินผลมิติภายนอก 

ประกอบด้วย การประเมนิประสทิธผิล และ การประเมนิ

คณุภาพ 

 • การประเมินประสิทธิผล  

พิจารณาจากตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ ่มจังหวัดและ

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดซึ่งต้องสะท้อนบริบทและลักษณะ

เฉพาะของกลุ ่มจังหวัดและจังหวัด (Tailor made)  

มีความครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม

จิตวิทยาและความมัน่คง ในการก�าหนดตวัชีวั้ดยทุธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด จะพิจารณาจาก

     - จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

(Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

     - แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัปี 

พ.ศ. 2557-2560 

     - แนวทางการขับเคลื่อน

ประเทศและนโยบายส�าคัญเร ่งด ่วนของคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ 

     - รายได้หลัก (Revenue 

driver) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

     - ดชันชีีว้ดัการพฒันาระดบั

จังหวัดของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

     - การบรูณาการการท�างาน

ร่วมกันระหว่างกระทรวงและจังหวัด 

     - มีโครงการสนับสนุน 

    • ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ  

พิจารณาจากผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ที่มีต ่องานบริการที่ เป ็นความต ้องการพ้ืนฐานของ

ประชาชนจ�านวนมากภายในจังหวัด

   2.2) หลั กการประ เมินผลมิติ

ภายใน

    การประเมินผลมิติภายใน 

ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนา

องค์การ  ตัวช้ีวัดโดยทั่วไปจะเป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงาน

กลางเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ โดยมีมติคณะรัฐมนตรี

ก�าหนดให้ใช้เป็นตัวชี้วัดส�าหรับทุกจังหวัด โดยหน่วยงาน

เจ้าภาพจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ หลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผล 

การด�าเนนิงานตามตัวชีว้ดั ตัวชีว้ดัทีม่หีน่วยงานกลางเป็น

เจ้าภาพ มีดังนี้

มิติภายใน ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด

1. การประเมินประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การประหยัดพลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน

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

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

การด�าเนินงานของหน่วยงาน

ส�านักงาน ป.ป.ช.
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ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา ที่มาของผลการประเมินและแนวทางการดำาเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ด้านการบริหารจัดการ

ส�านักงาน ก.พ.ร. รับข้อมูลผลการประเมินตามตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพ
ภายใน (CHE QA Online) ของ สกอ. ใน 5 องค์ประกอบ คือ การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 3
คุณภาพการให้บริการ
3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ต่อบัณฑิต
3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  
 ต่อสถาบันอุดมศึกษา

ส�านักงาน ก.พ.ร. รับข้อมูลผลการประเมินตามตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพ
ภายใน (CHE QA Online) ของ สกอ. โดยใช้ผลการประเมินเฉลี่ยของทุกหลักสูตร 
จากตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ�านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
- ตัวบ่งช้ีที่ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
 คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (ตัวช้ีวัดที่ 3.2)
- ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่   
 เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (ตัวชี้วัดที่ 3.1) 
โดยหลักสูตรที่ผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้เหล่านี้จะค�านวณด้วยระดับคะแนน 4.25 
(4.25 คอื ค่ากลางของช่วงทีผ่่านการประเมนิ หรอื 3.50 - 5.00) และ  
หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้ดังกล่าวจะค�านวณด้วย ระดับคะแนน 2.25 
(2.25 คือ ค่ากลางของช่วงที่ไม่ผ่านการประเมิน หรือ 1.00 - 3.50)

  3) สถาบันอุดมศึกษา

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

โดยได้บูรณาการและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลของ

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวม  

3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงาน

รบัรองมาตรฐานและคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

(สมศ.) ทีม่รีะบบการประเมนิผลท่ีแตกต่างกนัให้เป็นระบบ

เดยีวกัน มกีารบรูณาการตัวชี้วัดที่ใชใ้นระบบการประเมิน

ผลร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผล 

การด�าเนินการผ่านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ของ สกอ. 

รวมทั้งข้อมูลผลการประเมินตามตัวชี้วัดจากหน่วยงาน 

เจ้าภาพ โดยส�านกังาน ก.พ.ร. ไม่จ�าเป็นต้องตรวจประเมนิผล

การปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ณ ที่ตั้งของสถาบัน

อุดมศึกษา ทั้ งนี้  สามารถจ�าแนกที่มาของข ้อมูล 

ผลการด�าเนินงานท่ีใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบัน

อุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็น  

2 กรณีหลัก ๆ ได้แก่

   3.1) กรณีตัวช้ีวัดที่ใช้ข้อมูลจาก

ระบบ CHE QA Online ของ สกอ.  

    สถาบันอุดมศึกษาด�าเนินการ

ตามแนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพ 

การศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยส�านักงาน ก.พ.ร. จะใช้

ข้อมลูจากผลการประเมนิท่ีสถาบนัอดุมศกึษารายงานผ่าน

ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. โดยมรีายละเอยีด ดงันี้
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   3.2) กรณีตัวชี้วัดที่ใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

     สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งผลการด�าเนินงานในแต่ละระดับคะแนนของตัวชี้วัดให้ 

หน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ  ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในรายละเอียดค�าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยส�านักงาน ก.พ.ร. จะใช้

ข้อมูลผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดโดยตรง  มรีายละเอยีด ดงันี้

ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา ที่มาของผลการประเมินและแนวทางการดำาเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบายส�าคญัเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกจิ
หลักของกระทรวง/ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)

ส�านักงาน ก.พ.ร. ใช้ผลคะแนนจากตัวชี้วัด “นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรฐับาล 
และภารกจิหลกัของกระทรวง/กรม” ตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการของส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ�านวน 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ
1.2 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 5)
1.4 ร้อยละของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้งานท�าหรือประกอบอาชีพ

อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 4
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ส�านักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมูลผลการด�าเนินงานจากกรมบัญชีกลาง

ตัวชี้วัดที่ 5
การประหยัดพลังงาน

ส�านักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมูลผลการด�าเนินงานจากส�านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.)

  4) องค์การมหาชน

   ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการเจรจา 

ข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 โดยในการจัดค�าข้อตกลงและประเมินผลนั้น 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547  ก�าหนดให้มี

คณะกรรมการด�าเนินการแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

   (1) คณะกรรมการก�ากับการจัดท�า 

ข้อตกลงและการประเมินผล

    ท�าหน้าทีก่�าหนดกรอบหลกัเกณฑ์

การเจรจาข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย วิธีการ

ประเมินผล ก�ากับให้องค์การมหาชนและคณะกรรมการ

เจรจาข้อตกลงและประเมนิผล ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์

อย่างมีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับการจัดท�า 

ค�ารับรองการปฏิบัติงานและประเมินผล โดยให้ ก.พ.ร.  

ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการดังกล่าว

   (2) คณะกรรมการเจรจาข้อตกลง 

และประเมินผล

    ท�าหน้าที่ เจรจาข ้อตกลงผล 

การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้

คะแนน รวมทั้งร่วมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนพิจารณาถึงข้อเปล่ียนแปลง 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให ้คะแนนของ 

องค์การมหาชน ประธาน ก.พ.ร. เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมนิผลขององค์การ

มหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 

อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันาองค์การ

มหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในก�ากับของราชการฝ่าย

บริหารที่มิใช่ส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท�าหน้าที่

พิจารณาความเหมาะสมของร ่างตัวชี้วัด น�้ าหนัก  

ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตาม 

ค�ารบัรองการปฏบิตังิานทีอ่งค์การมหาชนเสนอ และเจรจา
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ร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการเจรจาฯ ประธานกรรมการหรอื
กรรมการท่ีประธานกรรมการมอบหมาย และผูอ้�านวยการ
องค์การมหาชน เพื่อให้ตัวชี้วัด น�้าหนัก ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การให้คะแนน สะท้อนความส�าเร็จขององค์การ
มหาชนอย่างแท้จริง และเพื่อผลักดันให้องค์การมหาชน
พฒันาการปฏิบัตงิานให้ตอบสนองแนวทางการขบัเคลือ่น
ประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบบัที ่11 นโยบายส�าคญัเร่งด่วนของคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) แผนการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของ 
คสช. นโยบายรัฐบาล ความต้องการของผู ้รับบริการ  
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชน
    องค์การมหาชนที่มีการจัดท�า 
ค�ารับรองการปฏบิติังาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มีจ�านวน 35 แห่ง ได้แก่ 

  1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  2) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
  3) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
  4) ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  5) ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  6) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  7) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  8) ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
  9) ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน)
  10) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

 11) ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 12) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 13) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 14) ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 15) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 16) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 17) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 18) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 19) ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 20) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 21) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 22) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 23) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 24) ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 25) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 26) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 27) ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 28) ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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 29) ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 30) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 31) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
 32) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 33) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 34) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 35) ส�านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

 2.1.3 ผลการประเมินในภาพรวม

  1) ผลการประเมินในภาพรวมของส่วนราชการ
   1.1) ผลการประเมินส่วนราชการระดับกระทรวง จำานวน 18 กระทรวง
    ผลการประเมนิส่วนราชการระดบักระทรวง จ�านวน 18 กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สรุปได้ว่า ช่วงคะแนนที่มีจ�านวนกระทรวงได้มากที่สุด คือ ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 8 กระทรวง คดิเป็น 
ร้อยละ 44.45 รองลงมาเป็นช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000  มจี�านวน 6 กระทรวง คดิเป็นร้อยละ 33.33 และช่วงคะแนน 
ที่มีจ�านวนน้อยที่สุด คือ ช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000  มีจ�านวน 4 กระทรวง คิดเป็นร้อยละ 22.22  (ภาพที่ 2-1)

ภาพที่  2-1  ผลการประเมินส่วนราชการระดับกระทรวง จ�านวน 18 กระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ตำ่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

0 0

6

8

4

ช่วงคะแนน
จำานวน

กระทรวง
ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - -

3.0000-3.5000 - -

3.5001-4.0000 6 33.33

4.0001-4.5000 8 44.45

4.5001-5.0000 4 22.22

รวม 18 100

ตารางที่  2-6 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลคะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จ�านวนกระทรวง 18 18

คะแนนสูงสุด 4.8476 4.8543

คะแนนต่�าสุด 3.3551 3.7930

คะแนนเฉลี่ย 4.2542 4.1854

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.0417 0.3240

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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   1.2) ผลการประเมินส่วนราชการ

ระดบักรม จำานวน 31 หน่วยงาน (ส่วนราชการในสงักัด

สำานักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดสำานักนายก

รัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง ส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงศกึษาธิการ และกระทรวงกลาโหม)

    ผลการประเมินส่วนราชการ 

ระดบักรม จ�านวน 31 หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

สรุปได้ว่า ช่วงคะแนนที่มีจ�านวนหน่วยงานได้มากที่สุด  

อยูใ่นช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 13 หน่วยงาน 

คดิเป็นร้อยละ 41.94  รองลงมาคอื ช่วงคะแนน 4.0001-

4.5000 จ�านวน 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 32.26  

ช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 4 หน่วยงาน คิดเป็น

ร้อยละ 12.90 ช่วงคะแนน 3.0000-3.5000 จ�านวน  

3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 9.68 และช่วงคะแนนต�่ากว่า 

3.0000 จ�านวน 1 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 3.22  

ตามล�าดับ  (ภาพที่ 2-3)

ช่วงคะแนน จำานวน
หน่วยงาน ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 1 3.22

3.0000 - 3.5000 3 9.68

3.5001 - 4.0000 4 12.90

4.0001 - 4.5000 10 32.26

4.5001 - 5.0000 13 41.94

รวม 31 100

ภาพที่ 2-3  ผลการประเมินส่วนราชการระดับกรม จ�านวน 31 หน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตำ่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

14

12

10

8

6

4

2

0

1

4

10

13

3

ภาพที่ 2-2 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ต�่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000 ต�่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

12

10

8

6

4

2

0

12

10

8

6

4

2

0
0 0

1
0

2

9
8
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ผลคะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จ�านวนหน่วยงาน 30 31

คะแนนสูงสุด 4.9416 4.9709

คะแนนต่�าสุด 2.2390 2.4937

คะแนนเฉลี่ย 4.3077 4.2586

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4705 0.5858

ตารางท่ี  2-7 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม (31 หน่วยงานท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ) 

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ภาพที่  2-4  ผลการประเมินส่วนราชการระดับกรม จ�านวน 31 หน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตำ่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000 ตำ่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

14
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2
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ผลคะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จ�านวนหน่วยงาน 115 115

คะแนนสูงสุด 4.9415 4.9950

คะแนนต่�าสุด 2.0503 3.5006

คะแนนเฉลี่ย 4.2390 4.4021

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5236 0.3438

ตารางท่ี  2-8 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง (ท่ีกระทรวงเป็นเจ้าภาพ)  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

 1.3) ผลการประเมินส่วนราชการ

ระดับกรมในสังกัดกระทรวง จำานวน 115 หน่วยงาน 

(กระทรวงรับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำาคำารับรองฯ)

  ผลการประเมนิส่วนราชการะดับ

กรมในสงักดักระทรวง จ�านวน 115 หน่วยงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 สรปุได้ว่า ช่วงคะแนนทีมี่จ�านวนหน่วยงานได้มาก

ทีส่ดุอยูใ่นช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 53 หน่วยงาน 

คดิเป็นร้อยละ 46.09 รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 4.0001 - 

4.5000 จ�านวน 45 หน่วยงานคดิเป็นร้อยละ 39.13 ช่วงคะแนน 

3.5001 - 4.0000 จ�านวน 16 หน่วยงาน คดิเป็นร้อยละ 13.91 

และช่วงคะแนน 3.0000 - 3.5000 จ�านวน 1 หน่วยงาน 

คดิเป็นร้อยละ 0.87 ตามล�าดบั (ภาพที ่2-5)

ภาพที่ 2-5  ผลการประเมินส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง จ�านวน 115 หน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตำ่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

60

50
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30

20

10

0
0 1

16

45

53
ช่วงคะแนน จำานวน

หน่วยงาน ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - 0

3.0000 - 3.5000 1 0.87

3.5001 - 4.0000 16 13.91

4.0001 - 4.5000 45 39.13

4.5001 - 5.0000 53 46.09

รวม 115 100

ภาพท่ี 2-6 ผลการประเมินส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง จ�านวน 115 หน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 255860
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   1.4) ผลการประเมินส่วนราชการ 

โดยรวมทัง้ระดบักระทรวงและกรม

    โดยสรุปผลการประเมินของ 

ส ่วนราชการทั้ ง ในระดับกระทรวงและระดับกรม  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

เท่ากับ 4.3674 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล็กน้อย โดยปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มคีะแนนเท่ากบั 4.2270 และ 

4.2923 ตามล�าดับ  (ตารางที่ 2-9)

ตารางท่ี  2-9 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 

ผลคะแนน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

จ�านวนส่วนราชการ 145 146 146

คะแนนสูงสุด 4.9153 4.9416 4.9950

คะแนนต่�าสุด 2.8720 2.2390 2.4937

คะแนนเฉลี่ย 4.2270 4.2923 4.3674

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4839 0.4840 0.4147

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ภาพท่ี  2-7 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และ พ.ศ. 2556

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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2556 2557 2558

<3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000 <3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000 <3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000
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ภาพท่ี  2-8  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางท่ี  2-10 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 

ผลคะแนน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

จ�านวนจังหวัด 76 76 76

คะแนนสูงสุด 4.8038 4.7108 4.8428

คะแนนต่�าสุด 3.8086 2.8358 3.0095

คะแนนเฉลี่ย 4.3970 3.9152 4.1716

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2289 0.4364 0.4039

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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ช่วงคะแนน จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - 0.00

3.0000 - 3.5000 6 7.89

3.5001 - 4.0000 15 19.74

4.0001 - 4.5000 40 52.63

4.5001 - 5.0000 15 19.74

รวม 76 100

  2) ผลการประเมินในภาพรวมของ

จังหวัด

   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ของจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า จงัหวดั 

มีผลคะแนนในระดับดี โดยมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 

4.8428 ทั้งนี้ จังหวัดส่วนใหญ่ได้คะแนนในช่วงคะแนน 

4.0001 - 4.5000 จ�านวน 40 จงัหวดั คดิเป็นร้อยละ 52.63 

รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 15 

จังหวัด และช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 15 

จั งหวัด  คิด เป ็นร ้อยละ 19 .74 ทั้ ง  2  ช ่ วง  

(ภาพที่ 2-8) ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มค่ีาคะแนนเฉลีย่

เท่ากับ 4.1716 ซ่ึงสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9152 (ตารางที่ 2-10) และ 

เมื่อพิจารณาการกระจายของคะแนนถือว่ามีแนวโน้ม 

สูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 2-9)  
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาพท่ี  2-9 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และ พ.ศ. 2556
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  3) ผลการประเมินในภาพรวมของ

สถาบันอุดมศึกษา

   จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน 

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า สถาบันอดุมศกึษามคีะแนน

อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6965 ทั้งนี้ 

ส่วนใหญ่มคีะแนนในช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 

43 แห่ง คิดเป ็นร ้อยละ 66.15 รองลงมาได ้แก ่  

ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 10 แห่ง และ 

ช่วงคะแนน 3.0000 - 3.5000 จ�านวน 9 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 

15.38 และ 13.85 ตามล�าดับ (ภาพท่ี 2-10) ทั้งนี้  

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.6965 ซ่ึงมแีนวโน้มลดลงเมือ่เปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.1157 และ 4.1101 ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-11)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559

< 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000
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43 ช่วงคะแนน จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 3 4.62

3.0000 - 3.5000 9 13.85

3.5001 - 4.0000 43 66.15

4.0001 - 4.5000 10 15.38
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รวม 65* 100
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ภาพท่ี  2-10  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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หมายเหตุ * มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งความประสงค์ไม่ด�าเนนิการตามค�ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 เนื่องจากปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ตามมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 

 การบริหารจัดการภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 และไม่นับรวมมหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่ไม่ด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. (CHE QA Online) แต่ใช้ระบบ  

 CUPT QA

 เมือ่พจิารณาการกระจายของคะแนน 

ถอืว่ามคีวามใกล้เคยีงรปูโค้งปกต ิ(Normal Distribution 

Curve) (ภาพที่ 2-11)  และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ยังม ี

ผลคะแนนบางมิติต�่ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ มิติภายใน

ด้านประสิทธภิาพ ซ่ึงมคีะแนนเฉล่ียเพียง 2.6275 เท่านัน้  

ซ่ึงเกดิจากปัญหาเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบนั

ภาพท่ี  2-11 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และ พ.ศ. 2556

 คะแนนตำ่ากว่า 3.0000- 3.5001- 4.0001- 4.5001-
 3.0000 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000

 คะแนนตำ่ากว่า 3.0000- 3.5001- 4.0001- 4.5001-
 3.0000 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000

 คะแนนตำ่ากว่า 3.0000- 3.5001- 4.0001- 4.5001-
 3.0000 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000
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ผลคะแนน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

จ�านวนสถาบันอุดมศึกษา 67 67 65*

คะแนนสูงสุด 4.7075 4.5644 4.2250

คะแนนต่�าสุด 2.5122 3.2034 2.3310

คะแนนเฉลี่ย 4.1101 4.1157 3.6965

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3547 0.2716 0.3462

 ตารางท่ี  2-11 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

  4) ผลการประเมินในภาพรวมของ

องค์การมหาชน

   การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน อยู ่บน 

พื้นฐานของการเจรจาข้อตกลงโดยคณะกรรมการเจรจา 

ข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชนซึ่งแต่งตั้งโดย 

ก.พ.ร. เป็นผู้เจรจาความเหมาะสมของค่าตัวชี้วัด น�้าหนัก 

ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน โดยค�านึงถึง 

ความส�าเรจ็ตามนโยบายรฐับาล ภารกจิหลกัตามกฎหมาย

จดัตัง้องค์การมหาชน  และยทุธศาสตร์ขององค์การมหาชน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองค์การ

มหาชน เป็นส�าคญั ประกอบกบัองค์การมหาชนแต่ละแห่ง

มวัีตถปุระสงค์การจัดต้ัง วสิยัทศัน์ ภารกจิหลกั ยุทธศาสตร์ 

รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งท่ีแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ 

การก�าหนดค่าเป้าหมายความส�าเร็จตามตัวช้ีวัด น�้าหนัก 

และเกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงประเภทของตัวชี้วัด 

ในแต่ละองค์การมหาชนมีความแตกต่างกัน 

   ตัวชี้วัดขององค์การมหาชนที่จัดตั้ง

ใหม่จะเน้นตัวชี้วัดประเภทปัจจัยน�าเข้าหรือกระบวนการ  

ในขณะทีต่วัชีว้ดัขององค์การมหาชนทีม่พัีฒนาการต่อเนือ่ง  

จะเน ้นตัวชี้วัดประเภทผลผลิตและผลลัพธ ์ ดังนั้น  

การก�าหนดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง จึงมี

ลกัษณะเป็นการเฉพาะ ไม่สามารถน�าผลการประเมนิไปใช้

ในเชิงเปรียบเทียบกับองค์การมหาชนอื่น ๆ โดยตรง

   ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

องค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า  

องค์การมหาชนส่วนใหญ่ได ้คะแนนในช่วงคะแนน  

4.5001 - 4.5000 จ�านวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.86 

รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 7 

แห่ง และช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 6 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 17.14 ตามล�าดับ (ตารางที่ 

2-12)

ตารางท่ี  2-12  ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน  ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ผลคะแนน จำานวนองค์การมหาชน ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - -

3.0001 - 3.5000 - -

3.5001 - 4.0000 6 17.14

4.0001 - 4.5000 7 20.00

4.5001 - 5.0000 22 62.86

รวม 35 100



92 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ภาพท่ี  2-12 ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และ พ.ศ. 2556

   ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ผลการประเมิน

การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.4882 ซึง่มแีนวโน้มลดลง 

เมือ่เปรยีบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 

ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6047 และ 4.6090 ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 2-13) เนื่องจากองค์การมหาชนส่วนใหญ่ 

ก�าหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และก�าหนดค่าเป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนนท่ีมคีวามท้าทายมากข้ึน

ผลคะแนน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

จ�านวนองค์การมหาชน 31 35 35

คะแนนสูงสุด 5.0000 4.9933 5.0000

คะแนนต่�าสุด 3.8883 3.5525 3.5415

คะแนนเฉลี่ย 4.6090 4.6047 4.4882

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2997 0.3210 0.3934

ตารางท่ี  2-13 ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ตารางท่ี  2-14  ผลการประเมินรายมิติของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 2.1.4 ผลการประเมินรายมิติ

  1) ผลการประเมินรายมิติของส่วนราชการ

 การประเมนิผลส่วนราชการ พิจารณาจากผลการประเมนิใน 2 ส่วน คอื มติภิายนอก และ มติภิายใน 

โดยมีผลการประเมินรายมิติ ดังนี้

   1.1) มิติภายนอก ประกอบด้วย 
การประเมินประสิทธิผล น�้าหนักร้อยละ 65 และ  
การประเมินคุณภาพ น�้าหนักร้อยละ 10 
    ในการประเมินประสิทธิผล  
มีตัวช้ีวัดส�าคัญ ได้แก่ ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
ตามแนวทางการขบัเคลือ่นประเทศ นโยบายส�าคญัเร่งด่วน
ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย 
ร่วมกัน 

    ในการประเมนิคณุภาพ มตีวัชีว้ดั
ส�าคัญ ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน  
(Service Level Agreement: SLA)
    ผลการประเมินมิติภายนอก
ของส่วนราชการ มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4283 โดย 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 76 
ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมาได้แก่ 
ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 46 ส่วนราชการ 

และช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 18 ส่วนราชการ 
คดิเป็นร้อยละ 31.29 และ 12.25 ตามล�าดบั (ภาพที ่2-13)

ผลคะแนน มิติภายนอก มิติภายใน

จ�านวนส่วนราชการ 147 147

คะแนนต่�าสุด 2.1182 3.0638

คะแนนเฉลี่ย 4.4283 4.2060

คะแนนสูงสุด 5.0000 5.0000

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4856 0.4507

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ช่วงคะแนน จำานวน
ส่วนราชการ ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 1 0.68

3.0000-3.5000 6 4.08

3.5001-4.0000 18 12.25

4.0001-4.5000 46 31.29

4.5001-5.0000 76 51.70

รวม 147 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ภาพท่ี  2-13  ผลการประเมินมิติภายนอกของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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    มติภิายนอกด้านประสทิธผิล

 ผลการประเมินมิติภายนอก

ด้านประสิทธิผล ของส่วนราชการ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.4217 ซ่ึงสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ทั้งนี ้ 

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 มากท่ีสุด 

ซึ่งมีจ�านวนถึง 79 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 53.74 

รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 

 40 ส่วนราชการ และช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 

จ�านวน 19 ส่วนราชการ  คดิเป็นร้อยละ 27.21 และ 12.92 

ตามล�าดับ (ภาพที่ 2-14)

ภาพท่ี  2-14 ผลการประเมินมิติภายนอกด้านประสิทธิผล ของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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    จากผลการประเมินพบว่า  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนราชการที่มีผลคะแนน

อยู่ในช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 มีจ�านวนสูงขึ้นกว่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวน 12 ส่วนราชการ แสดงว่า

ส่วนราชการในสังกดักระทรวงได้ร่วมกนัรบัผดิชอบในการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายและตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงท่ีก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินการตามตัวช้ีวัดนี้น่าจะ

เนือ่งมาจากกิจกรรมท่ีวดัเป็นภารกจิหลกัของหน่วยงาน มี

เป้าหมายการด�าเนินงานที่ชัดเจนที่ผู้บริหารต้องผลักดัน 

และมีงบประมาณรองรับ จึงเป็นส่วนสนับสนุนให้งาน

ส�าเร็จได้ง่าย

    มิติภายนอกด้านคุณภาพ

    การประเมินมิติภายนอก 

ด้านคุณภาพ เป็นการประเมินตามตัวชี้วัดคุณภาพการให้

บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) 

โดยประเมินผลการด�าเนินการของส่วนราชการที่มี

กระบวนงานท่ีจัดท�าข ้อตกลงระดับการให ้บริการ 

(Service Level Agreement : SLA) จ�านวน 110 หน่วยงาน 

ใน 120 กระบวนงาน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยผลส�าเร็จ 

ของการด�าเนินการตามตัวชี้วัดฯ เท่ากับ 4.4385 ซ่ึงสรุป 

ได้ว่าส่วนราชการท้ัง 110 หน่วยงาน สามารถด�าเนินการ

ได้รับผลส�าเร็จตามตัวชี้วัดฯ โดยส่วนใหญ่มีผลคะแนน 

ในช่วง 4.5001-5.0000 จ�านวน 61 ส่วนราชการ 



95รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ตารางท่ี  2-15  ผลการประเมินตัวช้ีวัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - -

3.0000 - 3.5000 13 11.82

3.5001 - 4.0000 15 13.64

4.0001 - 4.5000 21 19.09

4.5001 - 5.0000 61 55.45

รวม 110 100

คิดเป็นร้อยละ 55.45 รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 21 ส่วนราชการ และช่วงคะแนน 
3.5001 - 4.0000 จ�านวน 15 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 19.09 และ 13.64 ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-15)  

ช่วงคะแนน จำานวน
ส่วนราชการ ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - -

3.0000 - 3.5000 14 9.52

3.5001 - 4.0000 32 21.77

4.0001 - 4.5000 61 41.50

4.5001 - 5.0000 40 27.21

รวม 147 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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ภาพท่ี  2-15  ผลการประเมินมิติภายในของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 1.2) มิติภายใน ประกอบด้วย  
การประเมนิประสิทธภิาพ น�า้หนกัร้อยละ 15 และ การพฒันา
องค์การ น�้าหนักร้อยละ 10
  ในการประเมินประสิทธิภาพ   
มีตัวชี้วัดส�าคัญ  ได้แก่  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
การประหยดัพลงังาน  และการพฒันาประสทิธภิาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 
  ในการประเมินการพัฒนา
องค์การ มีตัวช้ีวัดส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ และระดบัคณุธรรมความโปร่งใสการด�าเนนิงานของ
หน่วยงาน

 ผลการประเมนิมติิภายในของ
ส่วนราชการ มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2060 และ 
ส่วนราชการเกินครึ่ง (ร้อยละ 68) มีผลคะแนนในระดับดี  
คอื มค่ีาคะแนนมากกว่า 4.0000 ทัง้นี ้มส่ีวนราชการที่ได้
คะแนนในช่วง 4.0001 - 4.5000 มากที่สุด จ�านวน 61 
ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา ได้แก่  
ช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 40 ส่วนราชการ 
และ ช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 32 ส่วนราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 27.21 และ 21.77 ตามล�าดับ  นอกจากนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่มส่ีวนราชการทีไ่ด้คะแนน

ในมิตินี้ต�่ากว่า 3.0000 คะแนน (ภาพที่ 2-15)
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ตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน และตัวชี้วัดการพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ซ่ึงมีส่วนราชการ 

ที่ได้คะแนนในช่วง 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 83 

ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 56.16 และ 69 ส่วนราชการ 

คิดเป็นร้อยละ 47.26 ตามล�าดับ ส่วนตัวช้ีวัดที่ม ี

ผลการประเมินต�่า โดยมีคะแนนต�่ากว่า 3.0000 ได้แก่ 

ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมีส่วนราชการ

จ�านวน 59 ส ่วนราชการ คิดเป็นร ้อยละ 40.13 

(ภาพที่ 2-16)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ภาพท่ี  2-16  สรุปการเปรียบเทียบคะแนนมิติภายใน รายตัวช้ีวัด ของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ต�่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000
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ตวัชีว้ดัที ่6 พฒันา
สมรรถนะองค์การ

 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน

ตัวชี้วัดมิติภายใน ท้ัง 5 เรื่อง คือ การเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณ การประหยัดพลงังาน การพฒันาประสทิธภิาพ

ระบบสารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

และระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงสุด 

ได ้แก ่ ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซ่ึงม ี

ส่วนราชการที่มีคะแนนในช่วง 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 

141 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 95.92 รองลงมา คือ 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

  2) ผลการประเมินรายมิติของจังหวัด

   การประเมินผลจังหวัดพิจารณาจากผลการประเมินใน 2 ส่วน คือ มิติภายนอก และ มิติภายใน 

โดยมีผลการประเมินรายมิติ ดังนี้

ตารางท่ี  2-16  ผลการประเมินรายมิติของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลคะแนน มิติภายนอก มิติภายใน

จ�านวนจังหวัด 76 76

คะแนนต�่าสุด 4.9605 4.9530

คะแนนเฉลี่ย 3.0604 2.3641

คะแนนสูงสุด 4.2066 4.2556

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4040 0.5205

ช่วงคะแนน จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - 0.00

3.0000 - 3.5000 7 9.21

3.5001 - 4.0000 11 14.47

4.0001 - 4.5000 39 51.32

4.5001 - 5.0000 19 25.00

รวม 76 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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ภาพท่ี  2-17  ผลการประเมินมิติภายนอกของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   2.1) มิติภายนอก ประกอบด้วย 

การประเมนิประสทิธผิล น�า้หนกัร้อยละ 65 และ การประเมิน

คุณภาพ น�้าหนักร้อยละ 10 

    ในการประเมินประสิทธิผล 

มตีวัชีว้ดัท่ีส�าคญั ได้แก่ ตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวัด 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์จังหวัด และตัวชี้วัดร่วมระหว่าง

กระทรวงและจังหวัด (Function - Area KPIs) เป็นตัวชี้วัด

ทีก่�าหนดขึน้เพ่ือขับเคลือ่นนโยบายส�าคัญของรฐับาล รวมทัง้

ช่วยในการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่ม

จังหวัด/จังหวัดที่เป็นเป้าหมาย 

    ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ  

มตัีวชีวั้ดส�าคญั ได้แก่ ตวัชีว้ดัความพงึพอใจของผูรั้บบริการ 

โดยพิจารณาจากผลการส�ารวจความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการที่มีต่องานบริการที่เป็นความต้องการพื้นฐาน

ของประชาชนจ�านวนมากภายในจังหวัด

    ผลการประเมินมิติภายนอก 

ในภาพรวมของจังหวัด พบว่า จังหวัดมีผลคะแนนในระดับดี 

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2066 ทั้งนี้ จังหวัดส่วนใหญ่

อยู่ในช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 39 จังหวัด  

คิดเป็นร้อยละ 51.32 รองลงมาเป็นช่วงคะแนน 4.5001-

5.0000 จ�านวน 19 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามด้วย

ช่วงคะแนน 3.5001-4.0000 จ�านวน 11 จังหวัด คิดเป็น 

ร้อยละ 14.47 และช่วงคะแนน 3.0000 - 3.5000 จ�านวน 

7 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 9.21 ตามล�าดับ (ภาพท่ี 2-17)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ช่วงคะแนน 2557 2558

ต�่ากว่า 3.0000 6 1

3.0000 - 3.5000 7 7

3.5001 - 4.0000 25 16

4.0001 - 4.5000 24 38
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ภาพท่ี  2-18  ผลการประเมินมิติภายนอกด้านประสิทธิผล ของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Poly.(ประสทิธผิล 2557) Poly.(ประสทิธผิล 2558)

 มติภิายนอกด้านประสทิธผิล

 ผลการประเมินมิติภายนอก

ด้านประสิทธิผลของจังหวัด พบว่า จังหวัดมีผลคะแนน 

ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1114 ทั้งนี้ 

จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 

จ�านวน 38 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 50.00  รองลงมาเป็น

ช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 16 จงัหวัด คิดเป็น

ร้อยละ 21.05 ตามด้วยช่วงคะแนน 4.5001 - 5.0000 

จ�านวน 14 จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 18.42 และช่วงคะแนน 

3.0000 - 3.5000 จ�านวน 7 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 9.21 

ตามล�าดับ ทั้งนี้ มีจังหวัดที่ได้คะแนนต�่ากว่า 3.0000 

จ�านวน 1 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 1.32 และเมื่อเปรียบเทียบ

กบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จังหวัดมีแนวโน้มการกระจายตัวของผลคะแนนมิติภายนอก

ด้านประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ภาพที่ 2-18)

 มิติภายนอกด้านคุณภาพ
 การประเมินมิติภายนอกด้าน
คุณภาพ เป็นการประเมินตามตัวช้ีวัดความพึงพอใจของ 
ผูร้บับรกิาร โดยพจิารณาจากผลการส�ารวจความพงึพอใจ
ของผู ้รับบริการ ซึ่งสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด�าเนินการส�ารวจให้โดยพิจารณา
ประเด็นความพึงพอใจใน 6 งานบริการ ได้แก่ งานบัตร
ประจ�าตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร งานจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน งานบริการ 
ผูป่้วยนอก งานการถ่ายทอดความรูแ้ละให้บรกิารทางการ
เกษตร  และงานขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคม โดยผลจากการส�ารวจความพึงพอใจของ
จงัหวดั จ�านวน 76 จังหวดั พบว่า จงัหวดัมร้ีอยละคะแนน
จากการส�ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเฉลีย่ในระดับ

สูง โดยคิดเป็นร้อยละ 86.04 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีมีร้อยละ
คะแนนจากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ 
ร้อยละ 82.53  ทั้งนี้ จังหวัดส่วนใหญ่มีร้อยละคะแนน 
จากการส�ารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการตั้งแต  ่
ร้อยละ 85 ข้ึนไป จ�านวน 50 จังหวดั คดิเป็นร้อยละ 65.79 
รองลงมาคอื ช่วงร้อยละ 80.00 - 84.99 จ�านวน 23 จงัหวดั 
และช่วงร้อยละ 75.00 - 79.99 จ�านวน 3 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 30.26 และ 3.95 ตามล�าดับ (ภาพที่ 2-19) และ
เมื่ อน� า คะแนนร ้ อยละดั ง กล ่ า วมาค� านวณเป ็ น 
คะแนนเฉล่ียตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. ก�าหนด พบว่า  
มีผลคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 4.8248 แสดงว่าจังหวัด 
ส่วนใหญ่ยังสามารถให้บริการประชาชนได้อย ่างมี 
คุณภาพ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาพท่ี  2-19  ผลส�ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ร้อยละคะแนนจากการสำารวจ 

ความพึงพอใจสูงสุด

ร้อยละคะแนนจากการสำารวจ 

ความพึงพอใจตำ่าสุด

ร้อยละคะแนนจากการสำารวจ 

ความพึงพอใจเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำาหนด

95.01 75.21 86.04 4.8248

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของจังหวัด

จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

น้อยกว่าร้อยละ 65.00 - -

ร้อยละ 65.00 - 69.99 - -

ร้อยละ 70.00 - 74.99 - -

ร้อยละ 75.00 - 79.99 3 3.95

ร้อยละ 80.00 - 84.99 23 30.26

ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป 50 65.79

รวม 76 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

60

50

40

30

20

10

0
< 65.00 65.00-69.99 70.00-74.99 75.00-79.99 80.00-84.99 > 85.00

3000

23

50

 2.2) มิติภายใน ประกอบด้วย 

ประเมินประสทิธภิาพ น�า้หนกัร้อยละ 10 และ การพฒันา

องค์การ น�้าหนักร้อยละ 15

  ในการประเมินประสิทธิภาพ  

มีตัวชี้วัดส�าคัญ  ได้แก่  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และ

การประหยัดพลังงาน 

  ในการประเมินการพัฒนา

องค์การ มีตัวช้ีวัดส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ และระดับคุณธรรมความโปร่งใสการด�าเนินงาน

ของหน่วยงาน

  ผลการประเมนิมติิภายในของ

จังหวัด พบว่า จังหวัดมีผลคะแนนในระดับค่อนข้างสูง  

โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.2556 จังหวัดส่วนใหญ่ 

อยู่ในช่วงคะแนน 4.5001-5.0000 จ�านวน 33 จังหวัด  

คิดเป็นร้อยละ 43.42 รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน  

4.0001 - 4.5000 จ�านวน 20 จงัหวดั คดิเป็นร้อยละ 26.31 

รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 

17 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 22.37 และ ช่วงคะแนน  

3.0000 - 3.5000 จ�านวน 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 3.95 

ตามล�าดับ ทั้งนี้ มีจังหวัดได้คะแนนต�่ากว่า 3.0000  

จ�านวน 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 3.95 (ภาพที่ 2-20)
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ภาพท่ี  2- 21  สรุปการเปรียบเทียบคะแนนมิติภายใน รายตัวช้ีวัด ของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ภาพท่ี  2-20  ผลการประเมินมิติภายในของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่วงคะแนน จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 3 3.95

3.0000 - 3.5000 3 3.95

3.5001 - 4.0000 17 22.37

4.0001 - 4.5000 20 26.31

4.5001 - 5.0000 33 43.42

รวม 76 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน 

ตวัชีว้ดัมติภิายใน ทัง้ 4 เรือ่ง คอื การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ 

การประหยัดพลังงาน การพัฒนาสมรรถนะองค์การ และ

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของ 

หน่วยงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงสุด ได้แก่  

ตวัชีว้ดัการประหยดัพลงังาน ซึง่มจัีงหวดัทีม่คีะแนนในช่วง 

4.5001 - 5.0000 จ�านวน 63 จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 82.89 

รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซึ่งมี

จงัหวดัทีไ่ด้คะแนนในช่วง 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 52 

จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 68.42 อย่างไรก็ตาม ในตัวชี้วัด 

การพัฒนาสมรรถนะองค์การนี ้มจัีงหวดัทีม่คีะแนนต�า่กว่า 

3.0000 จ�านวน 6 จังหวดั คดิเป็นร้อยละ 7.89  ส่วนตวัช้ีวดั

ที่มีผลการประเมินต�่า ได้แก่ ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณ ซ่ึงมจัีงหวดัจ�านวน 28 จังหวดั (ร้อยละ 36.84) 

ท่ีมคีะแนนต�า่กว่า 3.0000  (ภาพท่ี 2-21)
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 3) ผลการประเมินรายมิติขององค์การ

มหาชน

   การประเมินผลองค ์การมหาชน

พิจารณาจากผลการประเมินใน 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 ด้าน

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ

ให้บริการ  มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

และ มิติที่ 4 ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา

องค์การ โดยผลการประเมินรายมิติขององค์การมหาชน 

จ�านวน 35 แห่ง สรุปได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี  2-17  ผลการประเมินรายมิติของการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มิติ คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ตำ่าสุด

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4.5823 5.0000 3.0000 0.5268

มิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.2182 5.0000 3.0800 0.5922

มิติที่ 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4.2837 5.0000 1.0000 0.9745

มิติที่ 4  ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 4.4648 5.0000 3.1118 0.4067

ค่าคะแนนรวมทุกมิติ 4.4882 5.0000 3.5415 0.3934

 2.1.5 ผลการประเมินจ�าแนกตามตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

 1) มิติภายนอก

   1.1) มิติภายนอก ด้านการประเมิน

ประสิทธิผล

   1.1.1) ตัวชี้ วั ดรายได ้จากการ 

ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัด)

   เกณฑ์การประเมิน

   • ก�าหนดเป็นตวัช้ีวดัในทกุกลุม่จังหวดั

   • ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยว 

รายจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้ข้อมลูจากกรมการ

ท่องเที่ยว ซ่ึงมีการส�ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทาง

ท่องเที่ยวภายในประเทศและการส�ารวจอัตราการเข้าพัก

ในสถานประกอบการที่พักในพ้ืนที่ภาคสนาม ครอบคลุม

ทั้ง 76 จังหวัด

   ผลการประเมิน

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการ

ด�าเนินงานตัวชีว้ดัรายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดั

ทัง้ 18 กลุม่จงัหวดั พบว่า กลุม่จงัหวดัมผีลคะแนนในระดบั

ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9068 ส่วนใหญ่

กลุ่มจังหวัดมีผลคะแนนในช่วง 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 

12 กลุม่จงัหวดั คดิเป็นร้อยละ 66.67 แสดงว่ากลุ่มจงัหวดั

สามารถด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว

ได้สูงกว่าเป้าหมายมาก  
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ภาพท่ี  2-22  ผลการประเมินตัวช้ีวัดรายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 1.0000 3.9068 1.5719

ช่วงคะแนน จำานวน
กลุ่มจังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 5 27.78

3.0000 - 3.5000 - -

3.5001 - 4.0000 1 5.55

4.0001 - 4.5000 - -

4.5001 - 5.0000 12 66.67

รวม 18 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

14

12

10

8

6

4

2

0

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

5.0000

4.0000

3.0000

2.0000

1.0000

0.0000

12

1
00

5

4.3386

5.0000 5.00005.0000 5.0000

1.0000 1.0000

1.7366

2.2445

3.9647

1.0000

5.0000 5.00005.0000
4.51454.4343

4.1832 4.2504

ตำ่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2558 ปรับฐาน (ล้านบาท) ผลคะแนน
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ภาพท่ี  2-23  ผลการด�าเนินการและคะแนนผลการประเมินตัวช้ีวัดรายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ ข้อมูลรายได้จากการท่องเทีย่วเป็นข้อมลูเบ้ืองต้น ได้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการสนบัสนนุ ก�ากบัและตดิตามการจดัท�าสถตินิกัท่องเท่ียว

และรายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด่วนที่สุด ที่ กก 0207/4744 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559
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   1.1.2) ตัวชี้วัดจำานวนพ้ืนที่ป่าไม้ 

(สำารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) (ตัวชี้วัดของจังหวัด)

    เกณฑ์การประเมิน

    • พิ จารณาจากพื้ นที่ ป ่ า ไม ้ ของ

ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้ภาพถ่าย

ดาวเทยีม และรวมผลการปลกูป่าทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบ

ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558

    • นยิามพืน้ท่ีป่าไม้ใช้ส�าหรับการแปล

ตีความภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจัดท�าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า 

คือ พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ�าแนกได้ว่าเป็น

ไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 

ไร่ (0.5 เฮกเตอร์) และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่

มีอยูต่ามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีท่ีจ�าแนกได้

ว่าเป็นพืน้ทีป่่า โดยไม่รวมถงึสวนยคูาลิปตสั หรอืพืน้ทีท่ีม่ี

ต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด�าเนินการ 

ไม่ใช่เนือ้ไม้ ได้แก่ พืน้ทีว่นเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา 

และสวนปาล์ม

    • การส�ารวจและวิเคราะห์ข ้อมูล

สภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปล

ตคีวามภาพถ่ายดาวเทยีม ด้วยสายตา ร่วมกบัเทคนคิและ

วิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบ

เทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาค และมีการสรุปเป็นภาพ

รวมของประเทศเม่ือด�าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน�าไปใช้

ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงของ

พื้นที่ป่าไม้

    • เ ป ็ น ตั ว ชี้ วั ด เ พ่ื อ ขั บ เ ค ล่ื อ น 

การบรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างกระทรวงและ

จังหวัด (Function – Area KPI) ซ่ึงกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ  

ตามทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้มอบให้กอง

อ�านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.

รมน.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม วางยทุธศาสตร์ในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ชาต ิและก�าหนดเป้าหมายคือ การพิทกัษ์รกัษาพืน้ทีป่่าไม้

ให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ให้ได้พ้ืนท่ีป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 

40 ของพื้นที่ประเทศภายใน 10 ปี

    เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

จ�านวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเท่ากับ

จ�านวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด

ในปี พ.ศ. 2556

จ�านวนพื้นที่ป่าไม้ 

ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น

จากปี พ.ศ. 2556

    ช ่ ว งปรับ เกณฑ ์การ ให ้ คะแนน 

(interval) ค�านวณโดยใช้ค่าร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง 

ของจ�านวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด ปี พ.ศ. 2551 และ 

พ.ศ. 2556 เพื่อใช้คิดเกณฑ์การให้คะแนนในระดับ 1-3
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ภาพท่ี  2-24  ผลการประเมินตัวช้ีวัดจ�านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ (ส�ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาพท่ี  2-25  ผลการด�าเนินการและคะแนนผลการประเมินตัวช้ีวัดจ�านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ (ส�ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 2.1411 4.0155 0.9471

ช่วงคะแนน จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 12 32.43

3.0000 - 3.5000 2 5.41

3.5001 - 4.0000 7 18.92

4.0001 - 4.5000 - -

4.5001 - 5.0000 16 43.24

รวม 37 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ที่มา: พื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556
 พืน้ท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2558 จากบทสรปุส�าหรับผู้บรหิาร โครงการจดัท�าข้อมลูสภาพพ้ืนทีป่่าไม้ ปี พ.ศ. 2558-2557 โดยส�านกัจัดการทีดิ่นป่าไม้ กรมป่าไม้
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    ผลการประเมิน
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มี
จังหวัดเลือกด�าเนินการตามตัวชี้วัดจ�านวนพื้นที่ป่าไม้ 
(ส�ารวจจากภาพถ่ายดาวเทยีม) จ�านวน 37 จงัหวดั ซ่ึงผล
การด�าเนนิงานปรากฏว่า มี 16 จงัหวดั (คิดเป็นร้อยละ 43.24) 
ที่มีจ�านวนพื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2556 ทัง้นี ้คะแนนผลการประเมนิพบว่า จังหวัดมีผลคะแนน

ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.0155  
และจงัหวดัส่วนใหญ่จ�านวน 16 จงัหวัด มผีลคะแนนในช่วง 
4.5001 - 5.0000 คิดเป็น ร้อยละ 43.24  รองลงมาได้แก่ 
ช่วงคะแนนต�่ากว่า 3.0000 จ�านวน 12 จังหวัด และ 
ช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 7 จังหวัด คิดเป็น 
ร้อยละ 32.43 และ 18.92 ตามล�าดับ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   1.2.1) ตัวชี้ วัดคุณภาพการให ้

บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 

(ตัวชี้วัดของส่วนราชการ)

   ตวัชีว้ดัคณุภาพการให้บรกิารประชาชน 

ประเมินจากผลการด�าเนินการของส่วนราชการท่ีมี

กระบวนงานทีจ่ดัท�าข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร (Service 

Level Agreement : SLA) จ�านวน 110 หน่วยงาน  

ใน 120 กระบวนงาน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยผลส�าเร็จของ 

การด�าเนินการตามตัวชี้วัดฯ เท่ากับ 4.4385 ซึ่งสรุปได้ว่า

ส่วนราชการทั้ง 110 หน่วยงาน สามารถด�าเนินการได้รับ

ผลส�าเร็จตามตัวชี้วัดฯ  โดยส่วนใหญ่มีผลคะแนนในช่วง 

4.5001 - 5.0000 จ�านวน 61 ส่วนราชการ คดิเป็นร้อยละ 

55.45 รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 

จ�านวน 21 ส่วนราชการ และช่วงคะแนน 3.5001 - 4.0000 

จ�านวน 15 ส่วนราชการ คดิเป็นร้อยละ 19.09 และ 13.64 

ตามล�าดับ (ตารางที่ 2-18) 

ตารางท่ี  2-18  ผลการประเมินตัวช้ีวัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลคะแนน จำานวนส่วนราชการ ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - -

3.0000 - 3.5000 13 11.82

3.5001 - 4.0000 15 13.64

4.0001 - 4.5000 21 19.09

4.5001 - 5.0000 61 55.45

รวม 110 100

   1.2.2) ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (ตัวชี้วัดของจังหวัด)

   เกณฑ์การประเมิน

   • พจิารณาจากผลส�ารวจความพงึพอใจ

ของผู ้รับบริการของจังหวัดใน 6 งานบริการ ได้แก่  

งานบัตรประจ�าตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร  

งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน  

งานถ่ายทอดความรูแ้ละให้บริการทางการเกษตร งานบริการ

ผู้ป่วยนอก และงานขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน

ประกันสงัคม 

   • ประเด็นการส�ารวจ ประกอบด้วย 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  

และความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการ

   • ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้

สถาบนัวจิยัและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เป็นผู้ประเมนิอิสระภายนอกมาด�าเนนิการส�ารวจ

   เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85
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   ผลการประเมิน

   จากการส�ารวจความพงึพอใจของจงัหวดั 

จ�านวน 76 จังหวัด พบว่า จังหวัดมีระดับความพึงพอใจ

ของผูร้บับรกิารเฉลีย่ในระดบัสงู โดยคดิเป็นร้อยละ 86.04 

ทั้งน้ี จังหวัดส่วนใหญ่มีร้อยละคะแนนจากการส�ารวจ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

จ�านวน 50 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 65.79 รองลงมาคือ 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ภาพท่ี  2-26  ผลการประเมินตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของจังหวัด

จำานวน
จังหวัด

ร้อยละ

น้อยกว่าร้อยละ 65.00 - -

ร้อยละ 65.00 - 69.99 - -

ร้อยละ 70.00 - 74.99 - -

ร้อยละ 75.00 - 79.99 3 3.95

ร้อยละ 80.00 - 84.99 23 30.26

ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป 50 65.79

รวม 76 100
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ช่วงร้อยละ 80.00 - 84.99 จ�านวน 23 จังหวัด และ 

ช่วงร้อยละ 75.00 - 79.99 จ�านวน 3 จังหวัด คิดเป็น 

ร้อยละ 30.26 และ 3.95 ตามล�าดับ และเมื่อน�าคะแนน

ร้อยละดงักล่าวมาค�านวณเป็นคะแนนเฉลีย่ตามหลกัเกณฑ์

ที ่ก.พ.ร. ก�าหนด พบว่า มีผลคะแนนเฉล่ียอยูท่ีร่ะดบั 4.8248 

แสดงว่าจังหวัดส่วนใหญ่สามารถให้บริการประชาชนได้

อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละคะแนน 
จากการสำารวจ 

ความพึงพอใจสูงสุด

ร้อยละคะแนน 
จากการสำารวจ 

ความพึงพอใจตำ่าสุด

ร้อยละคะแนน 
จากการสำารวจ 

ความพึงพอใจเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำาหนด

95.01 75.21 86.04 4.8248
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 2) มิติภายใน
   2.1) มิติภายใน ด้านการประเมิน
ประสิทธิภาพ
   2.1.1) ตัวชี้วัดการเบิกจ ่ายเงิน 
งบประมาณ (ตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด)

ภาพท่ี  2-27  ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่วงคะแนน จำานวน
ส่วนราชการ ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 59 40.14

3.0000 - 3.5000 20 13.61

3.5001 - 4.0000 11 7.48

4.0001 - 4.5000 13 8.84

4.5001 - 5.0000 44 29.93

รวม 147 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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   เกณฑ์การประเมิน
   • การด�าเนินการในตัวชี้วัดนี้ของ 
ส่วนราชการและจังหวัด เป็นการวัดความส�าเร็จของ 
การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุและงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม

   เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 ร้อยละ 81 ร้อยละ 84 ร้อยละ 87

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 88 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96

   ผลการประเมิน

   ผลการประเมินของส่วนราชการ

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการมีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 3.2094  โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมสูงกว่ารายจ่ายลงทุนเล็กน้อย คิดเป็น 3.2728 และ 

3.1072 ตามล�าดับ อย่างไรก็ดี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนดไว้ทีร้่อยละ 87 และร้อยละ 96 

ตามล�าดับ

คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 1.0000 3.2094 1.5193
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   2.1.2) ตวัชีว้ดัการประหยดัพลังงาน 
(ตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด)

   เกณฑ์การประเมิน
   • การด�าเนินการในตัวช้ีวัดนี้ เป ็น 
การวัดความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการและจังหวัด เพ่ือให ้
ส่วนราชการและจังหวัดบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าและ
น�้ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานในส่วนราชการ/จังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน�้ามัน 
เชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10

   ผลการประเมิน
   ผลการประเมินของส่วนราชการ
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนราชการ
ที่ด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานมีจ�านวน 
146 ส่วนราชการ ผลการด�าเนนิงานตามมาตรการประหยดั
พลงังานสงูกว่าเป้าหมาย โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.1266  
ทัง้น้ี ส่วนราชการส่วนใหญ่ จ�านวน 83 ส่วนราชการ มคีะแนน
ในช่วง 4.5001 - 5.0000 คดิเป็นร้อยละ 56.85 รองลงมาคอื 
ช่วงคะแนนต�่ากว่า 3.0000 จ�านวน 22 ส่วนราชการ  
และช่วงคะแนน 3.0000 - 3.5000 จ�านวน 18 ส่วนราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 15.07 และ 12.33 ตามล�าดับ  

   ผลการประเมินของจังหวัด

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการเบกิ

จ่ายเงนิงบประมาณของจงัหวดัมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.3919 

โดยผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุมคีะแนนเฉลีย่

เท่ากับ 3.7887 ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ภาพท่ี  2-28  ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่วงคะแนน จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 28 36.84

3.0000 - 3.5000 4 5.26

3.5001 - 4.0000 5 6.58

4.0001 - 4.5000 11 14.47

4.5001 - 5.0000 28 36.84

รวม 76 100
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< 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

28 28

11

54

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.9950 อย่างไรก็ดี 

การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทัง้รายจ่ายลงทนุและรายจ่าย

ภาพรวม  ยงัไม่บรรลุเป้าหมายตามทีค่ณะรัฐมนตรีก�าหนด

ไว้ที่ร้อยละ 87 และร้อยละ 96 ตามล�าดับ

คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 1.0000 3.3919 1.6396
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาพท่ี  2-29  ผลการประเมินตัวช้ีวัดการประหยัดพลังงาน ของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่วงคะแนน จำานวน
ส่วนราชการ ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 22 15.07

3.0000 - 3.5000 18 12.33

3.5001 - 4.0000 9 6.16

4.0001 - 4.5000 14 9.59

4.5001 - 5.0000 83 56.85

รวม 146 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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22 18
14

83
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คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 1.0000 4.1266 1.1906
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ภาพท่ี  2-30  ผลการประเมินตัวช้ีวัดการประหยัดพลังงาน ของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่วงคะแนน จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - -

3.0000 - 3.5000 2 2.63

3.5001 - 4.0000 1 1.32

4.0001 - 4.5000 10 13.16

4.5001 - 5.0000 63 82.89

รวม 76 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

0 2 1

10

63

   ผลการประเมินของจังหวัด

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จังหวัด

มีผลการด�าเนนิงานตามมาตรการประหยดัพลงังานสงูกว่า

เป้าหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6744  ทั้งนี้  

จังหวัดส่วนใหญ่ จ�านวน 63 จังหวัด มีคะแนนในช่วง 

4.5001 - 5.0000 คิดเป็นร้อยละ 82.89 รองลงมาคือ 

ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 10 จังหวัด และ

ช่วงคะแนน 3.0000 - 3.5000 จ�านวน 2 จังหวัด คิดเป็น

ร้อยละ 13.16 และ 2.63 ตามล�าดับ

คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 3.3870 4.6744 0.2931
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ภาพท่ี  2-31  ผลการประเมินตัวช้ีวัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ช่วงคะแนน จำานวน
ส่วนราชการ ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 2 1.37

3.0000 - 3.5000 11 7.54

3.5001 - 4.0000 27 18.49

4.0001 - 4.5000 37 25.34

4.5001 - 5.0000 69 47.26

รวม 146 100
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   2.1.3) ตวัช้ีวดัการพฒันาประสิทธ-ิ
ภาพระบบสารสนเทศภาครฐั (ตวัชีว้ดัของส่วนราชการ)

   เกณฑ์การประเมิน

   • มแีนวทางการประเมนิโดยพจิารณา

จาก 7 ประเด็นที่ส�าคัญ ได้แก่ บทบาทของผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online 

e-Government Service เพื่อให้บริการภาครัฐและ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท�าข้อมูลของ 

ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation 

Center: DOC) การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยน

ข้อมลูตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรฐับาลอิเลก็ทรอนกิส์

แห่งชาติ (Thailand e–Government Interoperability 

Framework: Th e-GIF) ระดับความส�าเร็จในการพัฒนา

ปรบัปรงุระบบเครอืข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มคีวามมัน่คง

ปลอดภัย (Secure Intranet) ระดับความส�าเร็จใน 

การพัฒนาศูนย์ข้อมลูสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจดัเก็บ

ข้อมูลภาครัฐ ระดับความส�าเร็จในการพัฒนาปรับปรุง

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระดับความส�าเร็จ 

ในการเปิดเผยข้อมลูภาครฐั (Open Data) ให้ประชาชนและ

ภาคธรุกจิ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

   ผลการประเมิน

   ผลการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ของส่วนราชการ 

จ�านวน 146 แห่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3692 โดยส่วนใหญ่มีคะแนน 

ในช่วง 4.5001 - 5.0000 จ�านวน 69 ส่วนราชการ คดิเป็น

ร้อยละ 47.26 รองลงมาได้แก่ ช่วงคะแนน 4.0001 - 

4.5000 จ�านวน 37 ส่วนราชการ และ ช่วงคะแนน 

3.5001 - 4.0000 จ�านวน 27 ส่วนราชการ คิดเป็น 

ร้อยละ 25.34 

คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 2.5000 4.3692 0.5804
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   2.2) มติภิายใน ด้านการพฒันาองค์การ

   2.2.1) ตวัชีว้ดัการพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ (ตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด)

   เกณฑ์การประเมิน

   • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการและจังหวัดในด้านการพัฒนาสมรรถนะ

องค์การได้ก�าหนดให้ประเมินเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการภายในองค์การ ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้

องค์การมีประสิทธิภาพสูง โดยได้น�าเครื่องมือการวินิจฉัย

องค์การ “9 Cells” ซ่ึงเป็นการประเมิน 3 ระบบ ได้แก่ 

การประเมินการก�าหนดเป้าหมาย (Goal) การประเมิน 

การออกแบบระบบงาน (Design) และการประเมินระบบ 

การบริหารจัดการ (Management) โดยประเมินใน  

3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับ

บคุคล เพือ่ให้ทราบจดุแขง็ และโอกาสในการปรบัปรงุ และ

น�าผลการประเมนิไปจดัท�าแผนในการพฒันาองค์การ และ

ด�าเนินการพัฒนาเพื่อให ้ระบบการบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป 

(ภาพที่ 2-32)

ภาพท่ี  2-32  กรอบการส�ารวจการพัฒนาองค์การ ตามตัวช้ีวัดมิติภายในด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
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ภาพท่ี  2-33  ผลส�ารวจการพัฒนาองค์การของส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5

7

9

4

6

8

1

2

3

ระดบัองค์การ
ORGAnIZATIOn

(ส่วนราชการ/
จงัหวัด)

ระดบัหน่วยงาน
DEPARTMEnT

การบริหารจดัการ
MAnAGEMEnT

การออกแบบระบบงาน
DESIGn

การกำาหนดเป้าหมาย
GOAL

 1 2 3 4

 13 14 15 16

 25 26 27 28

 5 6 7 8

 17 18 19 20

 29 30 31 32

 9 10 11 12

 21 22 23 24

 33 34 35 36

ระดบับคุคล
InDIVIDUAL

   ผลการประเมิน

   การส�ารวจการพัฒนาองค์การผ่าน

ระบบออนไลน์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด�าเนนิ

การส�ารวจในส่วนราชการระดับกรม จ�านวน 146 แห่ง 

และระดับจังหวัด จ�านวน 76 จังหวัด มีข้าราชการร่วม

กรอกแบบส�ารวจจ�านวนทั้งสิ้น 162,829 คน โดยผลการ

ประเมิน มีดังนี้

   ผลการส�ารวจการพฒันาองค์การของ

ส่วนราชการ

   • ด้านการก�าหนดเป้าหมาย (Goal) 

ส่วนราชการมีการก�าหนดเป้าหมายระดบัองค์การทีช่ดัเจน 

และสามารถสื่อสารถ่ายทอดไปสู่ระดับหน่วยงาน และ

ระดับบคุคล แต่มโีอกาสในการปรบัปรงุในเรือ่งการก�าหนด

เป้าหมายระดับบุคคลที่ท้าทาย และการก�าหนดตัวชี้วัด

ระดับบุคคลให้มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

   • ด้านการออกแบบระบบงาน (Design)  

ส่วนราชการมกีารออกแบบระบบงานระดบัหน่วยงานและ

ระดับบคุคลได้ชดัเจน สามารถสนบัสนนุการปฏบิติังานได้

ด ีแต่มโีอกาสในการปรบัปรงุการออกแบบระบบงานระดบั

องค์การเพื่อสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์และ 

เป้าหมายของส่วนราชการ

   • ด้านการบริหารจดัการ (Management)  

ส่วนราชการยังด�าเนนิการได้ไม่ชดัเจนพบโอกาสในการปรบัปรงุ

ท้ัง 3 ระดบั โดยปัญหาทีพ่บ เช่น ด้านการจัดสรรทรพัยากร 

การสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน การน�าสารสนเทศ

มาใช้เพื่อการตัดสินใจของผู ้บริหาร ความเป็นธรรมด้าน 

การเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่ง และความผกูพนัต่อองค์การ เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   ท้ังน้ี การด�าเนินการตามตวัช้ีวดัระดบั

ความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การก�าหนดให้

ส่วนราชการด�าเนินการจัดท�าลักษณะส�าคัญองค์การ  

และด�าเนินการพัฒนาองค์การตามประเด็นท่ีเป็นโอกาส 

ในการปรบัปรงุตามผลส�ารวจการพฒันาสมรรถนะองค์การ 

โดยส่วนราชการได้ด�าเนินการปรับปรุงผลองค์การใน 

แต่ละด้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี  2-19    ประเดน็พัฒนาทีส่่วนราชการด�าเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558

ประเด็นพัฒนา
จำานวน

ส่วนราชการ
1. การก�าหนดเป้าหมายระดับองค์การ 73

2. การก�าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน 18

3. การก�าหนดเป้าหมายระดับบุคคล 40

4. การออกแบบระบบงานหรือโครงสร้างระดับองค์การ 1

5. การบริหารจัดการระดับองค์การ 2

6. การออกแบบระบบงานหรือโครงสร้างระดับหน่วยงาน 1

7. การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน 2

8. การออกแบบระบบงานหรือโครงสร้างระดับบุคคล -

9. การบริหารจัดการระดับบุคคล 5

   เนื่องจากการก�าหนดเป้าหมายระดับ

องค์การ (Organization Goal) มีความส�าคัญต่อการ

พัฒนาเป็นล�าดับแรก ส่วนราชการส่วนใหญ่ จ�านวน 73 

ส่วนราชการ คดิเป็นร้อยละ 50.34 มโีอกาสในการปรบัปรงุ

ในประเด็นนี้ จึงต้องด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับ 

การก�าหนดเป้าหมายขององค์การให้มีความชัดเจน  

ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร น�าไปปฏิบัติ และติดตามประเมินผล

ให้บรรลุเป้าหมาย

   ในขณะที่ส ่วนราชการอีกร ้อยละ 

27.58 (40 ส่วนราชการ) มีโอกาสในการปรับปรุงใน

ประเด็นการก�าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual 

Goal) ซ่ึงต้องพัฒนาเกี่ยวกับการก�าหนดตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายระดับบุคคลให้มีความท้าทายและสอดคล้องกับ

เป้าหมายในระดับองค์การและหน่วยงาน และมีระบบ

ตดิตามประเมนิผลทีส่่งเสรมิให้บคุลากรสามารถปฏบิตังิาน

ให้ส�าเร็จได้

   ส�าหรับส่วนราชการอ่ืน ๆ  อกีประมาณ

ร้อยละ 22.08 จะด�าเนินการตามประเด็นเก่ียวกับ 

การก�าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน การออกแบบระบบงาน 

และการบริหารจัดการในระดับองค์การ หน่วยงาน  

และบุคคล โดยส่วนราชการระดับกรม 145 แห่ง  

มีผลคะแนนเฉลี่ยของตัวช้ีวัดระดับความส�าเร็จของ 

การพฒันาองค์การ เท่ากบั 4.9228 (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.3376) 

   โดยสรปุ ผลส�ารวจการพฒันาองค์การ

โดยเคร่ืองมอื 9 Cells ท�าให้ส่วนราชการได้ทราบประเดน็

ที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงและล�าดับความส�าคัญของ 

การพัฒนาองค์การ โดยให้ความส�าคัญต่อการก�าหนด 

เป้าหมายการท�างานที่ต ้องมีความชัดเจน ก่อนที่จะ

ออกแบบระบบงานและการบริหารจัดการให้สอดคล้อง

และสนับสนุนต ่อการบรรลุ เป ้าหมายที่ก� าหนดไว ้  

ในขณะเดยีวกนัก็ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการในระดบั

องค์การเป็นล�าดับแรก จากนั้นจึงถ่ายทอดลงสู ่ระดับ 

หน่วยงานและระดับบุคคลต่อไป

   ในป ี งบประมาณ พ.ศ .  2558 

ส่วนราชการส่วนใหญ่ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการก�าหนด 

เป้าหมาย ท้ังในระดับองค์การ หน่วยงาน และบุคคลได้

อย่างชัดเจนและเหมาะสมแล้ว การพัฒนาในล�าดับถัดไป 

ผู้บริหารของส่วนราชการสามารถน�าผลการส�ารวจไปใช้

ก�าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การในประเด็นอื่น ๆ ที่ยัง

เป ็นโอกาสในการปรับปรุงต ่อไปได้ รวมทั้งอาจน�า 

ข้อค�าถามและรปูแบบการส�ารวจไปด�าเนนิการส�ารวจเพ่ือ 

ประเมินสถานะขององค์การภายหลังจากการพัฒนาได ้

อีกครั้ง  โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�าค�าอธิบายผลการ

ส�ารวจด้วยเครื่องมือ 9 Cells ไว้ในคู่มือรายละเอียด 

ตวัช้ีวดัตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2558  และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.opdc.go.th 

รวมทัง้มีข้อแนะน�า แนวทางการด�าเนนิการ และเครือ่งมอื

ในการบริหารจัดการในทุกประเด็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนราชการในการด�าเนินการต่อไป

   ผลการประเมินของส่วนราชการ
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนราชการ
ที่ ด� า เนิ นการตามตั วชี้ วั ด ระดับความส� า เร็ จของ 
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ มีจ�านวน 145 ส่วนราชการ 

ผลการด�าเนนิงานตัวช้ีวดัระดับความส�าเรจ็ของการพฒันา

สมรรถนะองค์การสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.8558  ทั้งนี้ ส่วนราชการส่วนใหญ่ จ�านวน 141 

ส่วนราชการ มีคะแนนในช่วง 4.5001 - 5.0000 คิดเป็น

ร ้อยละ 97.24 รองลงมาคือ ช ่วงคะแนนต�่ากว ่า  

4.0001 - 4.5000 จ�านวน 2 ส่วนราชการ และส่วนราชการ

ได้คะแนนในช่วง 3.0000 - 3.5000 และช่วงท่ีต�่ากว่า 

3.0000 จ�านวนช่วงละ 1 ส่วนราชการ คดิเป็นร้อยละ 0.69

คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 1.8000 4.8558 0.6632

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

ช่วงคะแนน จำานวน
ส่วนราชการ ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 1 0.69

3.0000 - 3.5000 1 0.69

3.5001 - 4.0000 - -

4.0001 - 4.5000 2 1.38

4.5001 - 5.0000 141 97.24

รวม 145 100
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ตำ่ากว่า 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

141

2011

ภาพที่  2-34  ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



115รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   ผลการส�ารวจการพฒันาองค์การของ
จังหวัด
   ผลการส�ารวจการพฒันาองค์การของ
จังหวดั พบว่า ด�าเนนิการได้ดีในด้านการก�าหนดเป้าหมาย
และการออกแบบระบบงานทั้ง 3 ระดับ แต่ยังมีโอกาสใน

ภาพท่ี  2-35  ผลส�ารวจการพัฒนาองค์การของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5

7

9

4

6

8

1

2

3

ระดบัองค์การ
ORGAnIZATIOn

(ส่วนราชการ/
จงัหวัด)

ระดบัหน่วยงาน
DEPARTMEnT

การบริหารจดัการ
MAnAGEMEnT

การออกแบบระบบงาน
DESIGn

การกำาหนดเป้าหมาย
GOAL

 1 2 3 4

 13 14 15 16

 25 26 27 28

 5 6 7 8

 17 18 19 20

 29 30 31 32

 9 10 11 12

 21 22 23 24

 33 34 35 36

ระดบับคุคล
InDIVIDUAL

การปรับปรุงในเร่ืองการก�าหนดเป้าหมายระดับบุคคลที่
ท้าทายและการก�าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลให้มีความ
ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคลากร และการบริหารจัดการทั้ง 3 ระดับ เช่นเดียวกับ
ส่วนราชการระดับกรม

   การด�าเนนิการตามตวัชีว้ดัระดบัความ

ส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การก�าหนดให้จังหวัด

ด�าเนินการจัดท�าลักษณะส�าคัญองค์การ และด�าเนินการ

พัฒนาองค์การตามประเด็นท่ีเป็นโอกาสในการปรับปรุง

ตามผลส�ารวจการพฒันาสมรรถนะองค์การ โดยจงัหวดัได้

ด�าเนินการปรับปรุงผลองค์การในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ตารางที่  2-20 ประเด็นพัฒนาที่จังหวัดด�าเนินการในปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2558

ประเด็นพัฒนา
จำานวน

จังหวัด

1. การก�าหนดเป้าหมายระดับองค์การ 33

2. การก�าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน 6

3. การก�าหนดเป้าหมายระดับบุคคล 10

4. การออกแบบระบบงานหรือโครงสร้างระดับองค์การ 4

5. การบริหารจัดการระดับองค์การ 10

6. การออกแบบระบบงานหรือโครงสร้างระดับหน่วยงาน -

7. การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน 2

8. การออกแบบระบบงานหรือโครงสร้างระดับบุคคล 3

9. การบริหารจัดการระดับบุคคล 8
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ภาพท่ี  2-36  ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่วงคะแนน จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 6 7.89

3.0000 - 3.5000 - 0.00

3.5001 - 4.0000 1 1.32

4.0001 - 4.5000 17 22.37

4.5001 - 5.0000 52 68.42

รวม 76 100
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< 3.0000 3.0000-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

6
0 1
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   ผลการประเมินของจังหวัด

   จากคะแนนเฉลี่ ยตั ว ช้ี วั ดระดับ 

ความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การของจังหวัด 

จ�านวน 76 จังหวัด พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5664  

โดยจังหวัดส่วนใหญ่มีคะแนนในช่วง 4.5001 - 5.0000 

จ�านวน 52 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 68.42 รองลงมาได้แก่  

ช่วงคะแนน 4.0001 - 4.5000 จ�านวน 17 จังหวดั คิดเป็น

ร้อยละ 22.37 ท้ังนี้ มีจังหวัดที่มีคะแนนต�่ากว่า 3.0000 

จ�านวน 6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 7.89

   2.2.2) ตัวช้ีวัดระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสการดำาเนนิงานของหน่วยงาน (ตวัชีว้ดัของ

ส่วนราชการและจังหวัด)

   เกณฑ์การประเมิน

   • การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 

& Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยกุต์

แนวคดิของการประเมนิคณุธรรมการด�าเนนิงาน (Integrity 

Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความ

ส�าเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption 

and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรฐั

เกาหล ีบรูณาการเข้ากบัดชันวีดัความโปร่งใสของส�านกังาน 

ป.ป.ช. โดยได้ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครฐั และสงัเคราะห์เป็นดชันหีลกัทีส่�าคญัและจ�าเป็นใน

การประเมนิ โดยจ�าแนกดัชนีเป็นตวัชีว้ดั ตัวชีว้ดัย่อย ประเดน็

ในการส�ารวจ และแปลงไปสู่ค�าถามที่ใช้ในการสอบถาม

ความคดิเหน็หรอืรวบรวมจากข้อมลูเอกสาร/หลกัฐานของ

หน่วยงาน โดยมกีารประเมนิใน 5 ดชัน ีได้แก่ ความโปร่งใส 

(Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability) 

คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in 

Service Delivery) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

(Integrity Culture) และคณุธรรมการท�างานในหน่วยงาน 

(Work Integrity)
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   ผลการประเมิน

   ผลการประเมินของส่วนราชการ

   ผลการประเมนิตวัชีว้ดัระดบัคณุธรรม

และความโปร่งใสการด�าเนนิงานของส่วนราชการ จ�านวน 

147 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  พบว่า ส่วนราชการ

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3537 โดยส่วนใหญ่มีคะแนน 

ในช่วง 3.5001 - 4.0000 จ�านวน 95 ส่วนราชการ 

คิดเป ็นร ้อยละ 64.63 รองลงมาคือ ช ่วงคะแนน 

4.5001 - 5.0000 จ�านวน 52 ส่วนราชการ คิดเป็น 

ร้อยละ 35.37

คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 4.0000 4.3537 0.4798

ภาพท่ี  2-37  ผลการประเมินตัวช้ีวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน ของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่วงคะแนน จำานวน
ส่วนราชการ ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - -

3.0000 - 3.5000 - -

3.5001 - 4.0000 95 64.63

4.0001 - 4.5000 - -

4.5001 - 5.0000 52 35.37

รวม 147 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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  ผลการประเมินของจังหวัด

  ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสการด�าเนินงานของจังหวัด จ�านวน 76 

จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า จังหวัดมี

คะแนนสูงสุด คะแนนตำ่าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.0000 4.0000 4.0789 0.2714

คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.0789  โดยจังหวัดเกือบทั้งหมด 

(70 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 92.11) มีคะแนนเท่ากับ 

4.0000 รองลงมาคือ คะแนนเท่ากับ 5.0000 จ�านวน  

6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 7.89

ภาพท่ี  2-38  ผลการประเมินตัวช้ีวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน ของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่วงคะแนน จำานวน
จังหวัด ร้อยละ

ต�่ากว่า 3.0000 - -

3.0000 - 3.5000 - -

3.5001 - 4.0000 70 92.11

4.0001 - 4.5000 - -

4.5001 - 5.0000 6 7.89

รวม 76 100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 2.2.1 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ

  ผลการส�ารวจความพงึพอใจต่อการพฒันา

ระบบราชการตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการ

ไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ใน 7 ประเดน็หลกั ได้แก่ 

การสร้างความเป็นเลศิในการให้บรกิารประชาชน การพฒันา

องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี 

ความเป็นมืออาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

สนิทรพัย์ของภาครฐัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ การวางระบบ

การบรหิารงานราชการแบบบรูณาการ การส่งเสรมิระบบ

การบรหิารกจิการบ้านเมอืงแบบร่วมมือกนัระหว่างภาครฐั 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน  การยกระดบัความโปร่งใส

และสร้างความเชือ่ม่ันศรัทธาในการบรหิารราชการแผ่นดิน 

และการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ประชาชน ข้าราชการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการโดยเฉลี่ยใน

ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 97.9 โดยผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียเป ็นกลุ ่มที่มีความพึงพอใจสูงสุด คิดเป ็น 

ร้อยละ 99.09 รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ และประชาชน 

คดิเป็น ร้อยละ 99.08 และ 96.8 ตามล�าดับ (ภาพที ่2-39)

 ท้ังนี ้หากพิจารณาในแต่ละกลุ่มประชากร 

พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจ

สูงสุด ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ

ประชาชน การยกระดับความโปร่งใสฯ และการส่งเสริม

ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมกันฯ คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 3.88  3.87 และ 3.86 ตามล�าดับ

 ส�าหรับข้าราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกันใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์

ตามล�าดับ คือ การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงฯ 

การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู ่ 

การเป็นประชาคมอาเซียน และการยกระดับความโปร่งใสฯ 

โดยข้าราชการมคีะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.96  3.95 และ 3.91 

ตามล�าดับ  ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.95  3.95 และ 3.91 ตามล�าดับ

2.2 ความคิดเหน็ของประชาชน ข้าราชการ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  

 ต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม

ภาพท่ี  2-39 ร้อยละของประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ

 ในระดับพึงพอใจมาก จ�าแนกตามปีงบประมาณ

ร้อยละ
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 เมือ่เปรยีบเทยีบผลประเมนิความพงึพอใจ

ต่อการพัฒนาระบบราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 - พ.ศ. 2558 พบว่า ประชากรทัง้ 3 กลุม่ โดยเฉลีย่ 

มคีวามพึงพอใจเพิม่ข้ึน จากเดมิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ซึ่งมีความพึงพอใจระดับปานกลาง เปลี่ยนเป็นระดับ 

ความพึงพอใจมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ  

พ.ศ. 2558 (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.08  3.68 และ 3.86  

ตามล�าดับ) (ตารางท่ี 2-21)

ตารางที ่ 2-21 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ ของประชาชน ข้าราชการ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558

กลุ่มเป้าหมาย
คะแนนเฉลี่ย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประชาชน 2.98 3.59 3.84

ข้าราชการ 3.17 3.72 3.86

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.19 3.72 3.88

รวมเฉลี่ย 3.08 3.68 3.86

หมายเหตุ คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

 คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก

 คะแนน 2.61-3.40  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

 คะแนน 1.81-2.60  หมายถึง พึงพอใจน้อย

 คะแนน 1.00-1.80  หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

 2.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบราชการ

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประชาชน 

ข้าราชการ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบั

การพัฒนาระบบราชการซึ่งพิจารณาจากประเด็นที่ได้รับ

การเสนอแนะสูงสุดในแต่ละกลุ่มประชากร ดังนี้ 

  กลุ ่มประชาชน  มีข ้อเสนอแนะว ่า 

หน่วยงานราชการควรมีการให้บริการหลากหลายรูปแบบ 

เจ้าหน้าที่ควรมีความซื่อสัตย์ในการท�างาน และสามารถ

ติดต่อได้สะดวก นอกจากนี้ ภาครัฐควรใช้งบประมาณ

อย่างคุ้มค่า และมีการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง 

  กลุ่มข้าราชการ มีข้อเสนอแนะว่าควร 

มีการพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีโครงสร้างที่ ม่ันคง  

มีการท�างานท่ีดี และบุคลากรท�างานอย่างมีมาตรฐาน 

นอกจากนี ้หน่วยงานราชการควรท�างานอย่างเป็นระบบ 

โปร่งใส และค�านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เป็นหลัก 

  กลุม่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี มข้ีอเสนอแนะว่า

ควรปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  

การก�าหนดนโยบายควรค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชน มกีารปราบปรามการทจุรติอย่างจรงิจงั รวมท้ัง

รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 2.3.1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ

ประชาชน

  นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ภายหลงัการปฏรูิป
ระบบราชการ เป้าหมายของการพัฒนาระบบราชการที่มี
การเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดด้านหนึ่ง คือ 
การบริการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง หน่วยงาน 
ของรัฐได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ จากการยึดเอา 
กฎระเบียบเป็นวิถีของการปฏิบัติ ไปสู่มุมมองใหม่ที่มุ ่ง 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการให้บริการ
ของรัฐมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
เน่ืองจากมีการจ�าแนกกลุ ่มผู ้รับบริการเพื่อรับฟังและ 
เรียนรู้ความต้องการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน 
การเปิดช่องทางเพือ่รบัฟังความคดิเห็นไปจนถึงการปรบัปรงุ
บรกิารเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจและความคาดหวงัของ
ประชาชนผูร้บับริการ ซึง่ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสรมิและ
สนับสนุนส่วนราชการพัฒนาการบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ัง
ถึงปี พ.ศ. 2558 ได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  1) การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
   ระบบราชการไทยก่อนการปฏิรูป
ระบบราชการ ประสบปัญหาด้านภาพลักษณ์ ในมุมมอง
ของภาคประชาชน และภาคเอกชน ซึ่งมองว่าราชการ
ท�างานไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ท�างาน
ไม่มีประสิทธิภาพ มีระบบเจ้าขุนมูลนาย เป็นเจ้านายของ
ประชาชน มีการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการแทรกแซง
ทางการเมืองสูง จากปัญหาภาพลักษณ์ดังกล่าว จึงได้ม ี
การปฏิรปูระบบราชการขนานใหญ่ในปี พทุธศกัราช 2545  

เร่ิมต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงาน 
ภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ท�าให้มี
การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้น
มา โดยเฉพาะการน�าหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองท่ีดี 
หรอืธรรมาภบิาล (Good Governance) และการบรหิาร
งานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามา
ประยกุต์ใช้ในระบบราชการของไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏ
ในมาตรา 3/1 ของพระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กล่าวคือ การบริหาร
ราชการแผ่นดนิต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน 
นอกจากนี้ ได้มีก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับการพัฒนา
ระบบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยปัจจุบันได้พัฒนาการ 
มาถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
ฉบบัที ่3 แล้ว  กล่าวคอื แผนที ่1 ต้ังแต่ พ.ศ. 2546 - 2550 
เน้นเรื่อง พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ 
สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ 
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และประโยชน์สุขของประชาชน  แผนที่ 2 ตั้งแต่  
พ.ศ. 2551 - 2555 พฒันาต่อเนือ่งจากยทุธศาสตร์ฉบบัท่ี 1  
โดยเน้น 4 เรื่องที่ส�าคัญ ได้แก่ เก่ง ดี มีส่วนร่วม และ 
ทนัต่อการเปลีย่นแปลง ส�าหรบัแผนที ่3 ซ่ึงเป็นฉบบัปัจจุบัน 
เริม่ต้ังแต่ พ.ศ. 2556 - 2561 ให้ความส�าคญักบัการยกระดบั
สูค่วามเป็นเลศิ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และก้าวสู่สากล   
ซึ่งจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 3 ฉบับว่า  
ในการพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมาได้ให้ความส�าคัญ 
การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาระบบ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

2.3 การผลักดนัการพัฒนาระบบราชการไทย
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   ถึงแม้ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา ส่วนราชการ

จะพยายามพัฒนาการให ้บริการเพ่ือประโยชน ์สุข 

ของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่ง 

พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) 

พ.ศ. 2545 และผลการพัฒนาระบบราชการจะส่งผล 

ในระดบัการให้บรกิารประชาชนดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง แต่จาก

สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว รวมทั้งสภาพปัญหาของระบบราชการท่ีสั่งสมมา

นานก็เป็นอุปสรรคในการพัฒนา ประชาชนยังไม่ได้รับ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว ปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ยงัเป็นปัญหาส�าคญัทีต้่องเร่งแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง ซึง่สาเหตุ

ส�าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบราชการ บางส่วนเกิด

จากระบบ บางส่วนเป็นปัญหาจากเจ้าหน้าที่กลายเป็น

สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมต้ังแต่ระดับท้องถ่ิน

จนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

เพราะติดขัดกฎระเบียบนานัปการ ซึ่งมีมาแต่อดีตและ 

ยงัมไิด้แก้ไขให้ทนักระแสความเปลีย่นแปลงของโลก ท้ังยงั 

ไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานา

ประเทศ เช่น เสยีค่าใช้จ่ายสงู ใช้เวลามาก มกีารขออนญุาต

ซ�้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ�าเป็นจนเป็นภาระแก่

ประชาชน  บางครั้งปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวด

กวดขนั จดัระเบยีบแบบไฟไหม้ฟาง มกีารทุจรติคอร์รัปชัน่ 

สร้างความไม่เป็นธรรมเหลื่อมล�้าในสังคม

   นอกจากนี ้ในการตดิต่อขออนญุาตจาก

ทางราชการ มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ�านวนมาก 

ก�าหนดให้การประกอบกิจการของประชาชนต้องผ่าน 

การอนมุติั การอนญุาต การออกใบอนญุาต การขึน้ทะเบยีน 

และการแจ้ง ในการขออนุญาตด�าเนินการต่าง ๆ จะต้อง

ตดิต่อกบัส่วนราชการหลายแห่ง อกีท้ังกฎหมายบางฉบบั 

ไม่ได้กำาหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำาเป็น 

รวมถงึขัน้ตอนในการพจิารณาไว้อย่างชดัเจน ทำาให้เกิด

ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่

ประชาชนอย่างมากและเป ็นอุปสรรคต่อการเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการประกอบธรุกิจของประเทศในเวที 

การค้าโลก ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติและ

รัฐบาลจึงเห็นควรให้มีกฎหมายกลางที่จะก�าหนดขั้นตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รวมทั้งจัดให้มี 

ช่องทางในการรับค�าขอ ณ จุดเดียว และมีการให้ข้อมูลที่

ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชน โดยในการ

พิจารณาจัดท�าร ่างกฎหมายนั้น ได้น�าหลักการของ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการส�าคัญ 

ไม ่ว ่าจะเป ็นการลดต ้นทุนของประชาชนและเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้

ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้

ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำาคัญ 

ของกฎหมาย คือการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน  

จึงได้ออกพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกใน 

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็น

กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติ โดยในการ

ด� า เนินการตามพระราชบัญญัติมี เรื่ อ งที่ เป ็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 4 ประการ กล่าวคือ

   ประการแรก หน่วยงานราชการต้อง

จัดทำาคู่มือสำาหรับประชาชน ซึ่งมีการระบุหลักเกณฑ์  

วิธีการในการยื่นค�าขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการ

พิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่น

พร้อมกับค�าขอ มีการปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นค�าขอ 

เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

มีหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาของคู่มือ

ส�าหรับประชาชนว่าความเหมาะสมหรือไม่

   ประการที่สอง  ในการรั บค� า ขอ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าขอจะต้องตรวจสอบคำาขอและรายการ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือ 

ยังขาดเอกสารใด ให้แจ้งผู ้ยื่นค�าขอทราบทันที หาก 

ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะน้ัน ก็ให้บันทึก

ความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐาน ทีจ่ะต้อง

ยืน่เพิม่ และก�าหนดระยะเวลาทีผู่ย้ืน่ค�าขอจะต้องด�าเนินการ

แก้ไขหรือยื่นเพิ่มไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย 

   เมือ่ผูย้ืน่ค�าขอจัดท�าค�าขอถกูต้องและ

ยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานครบถ้วนตามทีร่ะบใุนคูม่อืส�าหรบั

ประชาชน หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน

แล้ว เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือ

ปฏิเสธคำาขอนั้น โดยอ้างว่าเอกสารหรือหลักฐาน 

ไม่ครบถ้วน  เว้นแต่ความประมาทเลนิเล่อหรอืทจุรติของ

เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงจะต้องดำาเนินการทางวินัยหรือดำาเนินคดี

กับเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้า

   ประการที่สาม การพิจารณาคำาขอ

ของหน่วยงานราชการ จะต้องดำาเนินการตามกำาหนด

เวลาท่ีระบุไว้ในคู่มือสำาหรับประชาชน และแจ้งผู้ยื่น

ค�าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  

หากครบก�าหนดแล้วยงัพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ ต้องแจ้งเป็น

หนงัสอืให้ผูย้ืน่ค�าขอ และ ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ ในกรณีที่ 

ก.พ.ร. เห็นว่าความล่าช้านัน้เกดิจากการขาดประสทิธภิาพ

ในการปฏบิติัราชการ จะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอ

แนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบ 

การปฏบิติัราชการของหน่วยงานนัน้  

   เมื่อออกใบอนุญาตไปแล้ว หน่วยงาน

ราชการมีหน้าที่ในการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง  

การตรวจสอบการด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการว่า 

เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน

กบัประชาชน หากพบว่ามคีวามบกพร่องหรือมผู้ีร้องเรียน

ก็ต้องด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว

   ประการทีส่ี ่จัดต้ังศูนย์รับคำาขออนญุาต

เพือ่เป็นศนูย์กลางในการรบัคำาขอเพือ่อ�านวยความสะดวก

แก่ประชาชน ซ่ึงศูนย์รับค�าขออนุญาตนี้จะเปรียบเสมือน

ตวักลางระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานผูอ้นญุาต โดยประชาชน 

สามารถยื่นค�าขอ ส่งเอกสาร หลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม 

ณ ศูนย์รับค�าขออนุญาตแทนหน่วยงานผู้อนุญาตได้

ภาพที ่ 2-40  หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือส�าหรับประชาชน
-	 ประกาศ	ณ	จุดบริการ
-	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	
	 (มาตรา	7)

ยื่นค�าขอรับบริการ
-	 ยื่น	ณ	จุดให้บริการแต่ละ
	 หน่วยงาน
-	 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
-	 ศูนย์บริการร่วมกระทรวง/
	 จังหวัด
-	 ศูนย์รับค�าขออนุญาต

					ตรวจสอบค�าขอ

ค�าขอ/เอกสารไม่ถูกต้อง
-	 หากไม่ถูกหรือไม่ครบให้แจ้งทันที	
	 หรือบันทึกความบกพร่องนั้น
	 ไว้มอบแก่ผูย้ืน่ค�าขอไว้เป็นหลกัฐาน
-	 สามารถขอเอกสารเพิ่มได้เพียง
	 ครั้งเดียว	(มาตรา	8)

เรื่องไม่แล้วเสร็จ
หากครบก�าหนดแล้วยังพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จ	ให้แจ้งผู้ยื่นค�าขอ
ทราบทุก	7	วัน	จนกว่าจะ
พิจารณาเสร็จ	พร้อมส่งส�าเนา
ให้	ก.พ.ร.	(มาตรา	10)

เรื่องแล้วเสร็จตามค�าขอ
- ถูกต้อง
- ครบถ้วน
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   พระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวก พลิกโฉมการให้บริการประชาชน

   การพลิกโฉมการให้บริการประชาชนของภาครัฐ คือ การบริการเชิงรุกท่ียึดเอาความต้องการและ

ความคาดหวงัของประชาชนมาออกแบบการให้บริการ โดยการยกระดับบริการภาครัฐตามหลักการอ�านวยความสะดวก

ในงานบริการภาครัฐที่ส�าคัญ 9 ประการ ได้แก่

1. ช่องทางการบริการสะดวกทันสมัย 

2. ข้อมูลเข้าใจง่ายและสอดคล้องกันทุกช่องทาง 

3. ลดการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง

4. มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน

5. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจนและเปิดเผยหลักเกณฑ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง

6. ด�าเนินการโดยระบบอัตโนมัติ 

7. ลดการใช้เอกสาร และไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว 

8. ขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียว

9. ลดความซ�้าซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ 

   หลกัการ 9 ประการน้ี เป็นหลักการทีห่น่วยงานของรฐัจะน�าไปใช้เป็นแนวทางการปรบัปรุงการให้บรกิาร 

โดยค�านึงถึงประชาชนผู้มารับบริการเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) และพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ

และการควบคุมที่ดี

1. ช่องทางบริการสะดวก ทนัสมยั

(Convenient & Modem 

Channels)

6. ด�าเนนิการโดยระบบ
อตัโนมตัิ

(Automated
processing)

7. ลดการใช้เอกสาร
และไม่ขอข้อมลูท่ี
ภาครฐัมอียูแ่ล้ว
(Ask for less)

8. ขอเอกสารประกอบ
เพิม่เตมิได้เพยีงครัง้เดยีว

(One-time data
request)

9. ขอเอกสารประกอบ
เพิม่เตมิได้เพียงครัง้เดยีว
(Reducing duplication 
in decision making)

4. มีกรอบเวลาและมาตรฐาน

ในการให้บรกิารทีช่ดัเจน

(Commitment to Service Delivery)

5. มีหลกัเกณฑ์การพจิารณาทีช่ดัเจน

และเปิดเผยหลกัเกณฑ์ให้ทราบอย่างทัว่ถงึ

(Clear decision-making criteria)

2. ข้อมลูเข้าใจง่ายและ
สอดคล้องกนัทกุช่องทาง

(Clear & Consistent Information) 

3. ลดการเดนิทางมาตดิต่อ

ด้วยตนเอง

(Zero touch) 

การยกระดับประสบการณ์การรับบริการของประชาชน

การยกระดับการส่งมอบการบริการของหน่วยงานภาครัฐ

ภาพที ่ 2-41  หลักการยกระดบับริการภาครัฐ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นผลงาน

ส�าคัญที่รัฐบาลต้องการให้กับประชาชน เพราะจะช่วย 

ลดข้ันตอน ความยุ่งยาก ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนนิการขออนมุตั ิอนญุาตต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการ 

รวมทั้ง ท�าให้สามารถวางแผนในการด�าเนินธุรกิจได้อย่าง

ชดัเจน เพราะมกีารประกาศให้ประชาชนรับทราบถึงขัน้ตอน

และระยะเวลาในการด�าเนินการ 

   การด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

จะควบคู่ไปกับการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

น�าระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้

โปร่งใส ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดทีีใ่ช้ในการบรหิารราชการ เป็นไปเพือ่มุง่ให้เกดิประโยชน์สุข

แก่ประชาชน โดยยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชน

ได้รับการอ�านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง

ความต้องการเพือ่สร้างความเชือ่มัน่วางใจในระบบราชการ 

ลดต้นทุนด�าเนินการของภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขันกับนานาประเทศ

   ผลการดำาเนนิงานตามพระราชบญัญตัิ

การอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558

   พระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มี

ความครอบคลมุหน่วยงานของรฐัท่ีมีงานบรกิารประชาชน

ท่ีมีกฎหมายก�าหนดให้ประชาชนต้องมายื่นค�าขออนุญาต

ก่อนการด�าเนินการ ประกอบด้วยส่วนราชการ จงัหวดั  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสากิจ  องค์การมหาชน และ

หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 39,747 แห่ง  

ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ขบัเคลือ่นตามพระราชบญัญัตฯิ โดยบรูณาการการท�างาน

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส�านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการจัดประชุม

ชีแ้จงหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ด�าเนินการจดัท�าคู่มอืส�าหรบั

ประชาชาชน ปัจจุบันส่วนราชการที่มีงานอนุมัติ อนุญาต 

ได้จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนแล้วเสร็จ และได้มีการ 

จัดท�าเว็บไซต์กลาง ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ 

www.info.go.th เพื่อเผยแพร่คู่มือส�าหรับประชาชน 

รวมทั้งได้เปิดศูนย์อ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนผู ้รับบริการที่ไม่ได้รับความสะดวกในการ

ด�าเนินการตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงาน

ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา 

สรุปได้ ดังนี้ 

   (1) คู่มือสำาหรับประชาชน

    1) ด�าเนนิการจัดเกบ็ฐานข้อมูล

กฎหมายของส่วนราชการระดบักรม จงัหวดั องค์การมหาชน 

สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น และ

รฐัวสิาหกจิ เพือ่ส�ารวจข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่

กฎหมายก�าหนด จากการส�ารวจดงักล่าวพบว่า หน่วยงาน

ของรฐัมกีฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัพระราชบญัญัตกิารอ�านวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 จ�านวน 446 ฉบบั และมกีระบวนงานทีเ่ก่ียวข้อง

จ�านวน 2,578 กระบวนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 

2558)

    2) พระราชบัญญัติการอ�านวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 มีความครอบคลมุหน่วยงานของรัฐทีม่งีานบรกิาร

ประชาชนที่มีกฎหมายก�าหนดให้ประชาชนต้องมายื่น

ค�าขออนญุาตก่อนการด�าเนนิการ ประกอบด้วย กระทรวง 

กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั สถาบนัการศึกษา 

องค์การมหาชน รัฐวิสาหกจิ และหน่วยงานของรัฐรปูแบบอืน่ 

ซึง่จ�านวนมากกว่า 39,747 แห่ง ส�านกังาน ก.พ.ร. จึงได้

ด�าเนินการคัดเลือกหน่วยงานตัวอย่างที่มีภารกิจหลัก

ในการอนุมัติ อนุญาต และมีความพร้อมในการจัดท�า
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คู่มือส�าหรับประชาชน จ�านวน 21 หน่วยงาน เพื่อเป็น

ตวัอย่างแก่หน่วยงานอืน่ ๆ  ได้แก่ 1) ส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 2) กรมศุลกากร 3) กรมสรรพสามิต  

4) กรมการกงสุล 5) กรมประมง 6) กรมการขนส่งทางบก 

7) ส�านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

8) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 9) กรมที่ดิน 10) กรมการ

จัดหางาน 11) กรมศิลปากร 12) ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 13) ส�านกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

14) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 15) กรมบงัคับคดี 16) ส�านกังาน

ตรวจคนเข้าเมือง 17) ส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

18) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 19) จังหวัด

สมุทรสาคร 20) กรุงเทพมหานคร และ 21) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร (เทศบาล

นครอ้อมน้อย) เพ่ือจัดท�าแนวทางการจัดท�าคู่มอืส�าหรับ

ประชาชนที่เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน

ของรัฐ

   3) ด�าเนินการจัดท�าหลักเกณฑ  ์

การตรวจสอบคู ่มือส�าหรับประชาชน โดยให้มีความ 

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  

6 มกราคม 2558 ท่ีก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดส่ง 

คู ่มือส�าหรับประชาชนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ก่อนที่จะน�าไปใช ้

ในการให้บริการแก่ประชาชน

   (2) การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการ

ร่วมกับส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ในการวางระบบอิ เล็กทรอนิกส ์ เ พ่ือสนับสนุนการ 

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ รวมท้ังสิ้น 4 ระบบ 

ได้แก่ ระบบรายงานคูม่อืส�าหรบัประชาชน  ระบบรายงาน

กรณีล่าช้า  ระบบรับเรื่องร้องเรียน  ระบบวิเคราะห์

กระบวนงาน หรอืระบบรายงานและสนบัสนนุการวเิคราะห์  

โดยคูม่อืส�าหรบัประชาชนได้น�าขึน้สูเ่วบ็ไซต์ศนูย์รวมข้อมูล

เพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) เพื่อให้ประชาชน

สามารถสืบค้นบริการของภาครัฐได้ง่าย และสามารถ

สืบค้นผ่านทาง Mobile Application “คู่มือประชาชน” 

ได้อีกด้วย  

ภาพที่  2-42 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   (3) Application “คูม่อืประชาชน” 

    การจัดท�าแอปพลิเคชัน “คู่มือ

ประชาชน” เป็นความร่วมมือของส�านักงาน ก.พ.ร. และ

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบข้อมูลคู่มือ

ประชาชน ซึ่งสามารถจัดการได้ ดังนี้

    1. สามารถค้นหาคู่มือประชาชน

ส�าหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการ

    2. สามารถเรียกดูรายละเอียด

คู่มือประชาชนส�าหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง 

อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ 

ค่าใช้จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  

ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น

    3. สามารถบนัทกึคูม่อืประชาชน

ไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลังได้

    4. สามารถติดต่อเพื่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้

   (4) การจัดต้ังศูนย ์อำานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

    ศูนย ์อ� านวยความสะดวกใน 

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น

จุดรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของ 

การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ รวมทั้งการบูรณาการ

การท�างานร่วมกับศูนย์บริการประชาชน ส�านักนายก

รัฐมนตรี โดยใช้โทรศัพท์สายด่วน 1111 กด 22 ซ่ึง 

ศูนย์อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการจะด�าเนินการติดตามและเร่งรัดการด�าเนินการ

เรื่องร้องเรียน  

ภาพที่  2-43  เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ภาพที่  2-44  Application “คู่มือประชาชน”
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ภาพที ่ 2-46 การประชุมระดมความเหน็ภาคเอกชนและผูท้รงคุณวฒุเิกีย่วกบัคู่มือส�าหรับ  

 ประชาชน

ภาพที ่ 2-45  พิธเีปิดศนูย์อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

   (5) การศึกษาวิเคราะห์งานบริการ

และการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อ

ปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

    ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ศกึษาวเิคราะห์

งานบริการที่มีความส�าคัญสูงจ�านวน 10 งานบริการ  

และน�าผลการศึกษาดังกล่าวไปจัดประชุมเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ

คู่มือส�าหรับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงาน

ของรฐัน�าเสนอผลงานจากการจดัท�าคูม่อืส�าหรบัประชาชน

จ�านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

กรมที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร และ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมทั้งรับฟัง

ความคิดเห็นจากภาคเอกชนในกลุ่มงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ด้านภาพรวมการปรบัปรงุคูม่อืส�าหรบัประชาชน ด้านการ

จดทะเบยีนการค้าปลกี ด้านเริม่ต้นธรุกิจ ด้านอสงัหารมิทรัพย์ 

ด้านการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ด้านอาหาร

และยา ด้านการน�าเข้า-ส่งออก ด้าน VISA and Immigration 

และด้านธุรกิจพาณิชยนาวี เพื่อน�าไปปรับปรุงงานบริการ

ภาครัฐต่อไป 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาพที ่ 2-47 พิธลีงนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์เพ่ืออ�านวยความสะดวก

 ในการขออนุญาตของทางราชการ

   (6) การปรับปรุงแบบฟอร์มในการ

ยื่นคำาขออนุญาตของทางราชการ

    เพื่ออ�านวยความสะดวกและ 

ลดภาระของผู ้รับบริการในการติดต่อกับทางราชการ  

ที่ไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบค�าขออนุญาตในข้อมูลท่ี 

ภาครัฐมีอยู่แล้ว  ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ด�าเนินการเพื่อ

ประสานความร่วมมอืของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และได้จดั

พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการเชือ่มโยง

ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการขออนุญาตของทางราชการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

2558 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็น

ประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดให้มีการเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ลดการบันทกึข้อมลูเรือ่งเดยีวกนั หรอืการขอเอกสารซ�า้ซ้อน 

โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ

ส�านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) 

ซึ่งการด�าเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (ภายใน

วันที่ 30 มิถุนายน 2559) เป็นการเริ่มต้นเชื่อมโยงข้อมูล

ส�าเนาหนงัสือรับรองนติิบคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการค้า 

ไปยงัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ซ่ึงหน่วยงาน

ภาคเอกชนผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่ต้องยื่นส�าเนา

ในการยื่นค�าขอ ได้แก่ หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชี 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ งบการเงนิ และหนังสอืบรคิณห์สนธ ิส�าหรบั

ในระยะที่ 2 จะขยายผลในภาพรวมของระบบราชการ

โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องยื่นส�าเนาในการยื่นค�าขอที่ต้อง

ใช้เอกสารหลักฐานดังกล่าว
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   (7) การติดตามผลการดำาเนินการ

ตามพระราชบัญญัติฯ

    ส�านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้ง

เวียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องขอให้รายงาน 

ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ในช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 โดยมี

วตัถุประสงค์เพือ่ตดิตามผลการปฏบิตัติามพระราชบญัญติัฯ 

รบัทราบปัญหาอปุสรรค และแนวทางแก้ไขของหน่วยงาน

ของรฐัทีเ่กีย่วข้อง ซึง่หน่วยงานของรฐัได้จดัส่งแบบส�ารวจ

ทีต่อบแบบสมบรูณ์กลบัมายงัส�านกังาน ก.พ.ร. รวมท้ังส้ิน 

2,079 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558) ซึ่งผล

การส�ารวจพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีการด�าเนินการ

เป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติฯ ก�าหนด ทั้งในส่วนของ

ความครบถ้วนของการจัดท�าคู ่มือส�าหรับประชาชน  

แนวทางการตรวจสอบค�าขอโดยผู ้รับค�าขอตรวจสอบ

ทนัททีกุครัง้ ร้อยละ 93.69 ผูอ้นญุาตแจ้งผลให้ผูย่ื้นค�าขอ

ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จทุกครั้ง

ร้อยละ 92.30 การแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าเป็นหนังสือให้

ผู้ยื่นค�าขอทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

ทุกคร้ังร้อยละ 84 นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาอุปสรรค

ส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

คู ่มือส�าหรับประชาชนทั้งผู ้ให้บริการและผู ้รับบริการ  

การให้บริการที่ไม่ทันตามก�าหนดหรือไม่เป็นไปตามคู่มือ

ส�าหรับประชาชน เน่ืองจากผู้รบับรกิารยืน่ค�าขอในช่วงเวลา

เดยีวกนั รวมถงึมปีริมาณงานมากกว่าเจ้าหน้าทีป่ฏิบตังิาน 

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารอาจไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีโดยตรงท�าให้

เกิดความล่าช้าได้ เป็นต้น

  2) การพัฒนาและจัดตั้งศูนย์บริการร่วม

ในห้างสรรพสินค้า

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 30 

ก�าหนดให้กระทรวง จังหวดั และอ�าเภอ จดัให้ส่วนราชการ

ในสงักัดทีร่บัผดิชอบและปฏบิตังิานเกีย่วกบัการให้บรกิาร

ประชาชน ร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วมเพ่ืออ�านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนในการรับบรกิารจากภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้

ประชาชนสามารถตดิต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต 

หรือขออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว ดังนั้น นับตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2547 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม สนับสนุน 

ให้ส่วนราชระดบักระทรวงและจงัหวดัจดัตัง้ศนูย์บรกิารร่วม 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน 

การให้บริการของศูนย์บริการร่วมมี 2 รูปแบบ ได้แก ่ 

ศูนย์บริการร่วมในหน่วยราชการ และเคาน์เตอร์บริการ

ประชาชนในแหล่งชุมชนหรือในย่านการค้า 

   ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ส�านกังาน ก.พ.ร. 

ได้รบัมอบหมายจาก นายวษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ี

ให้ด�าเนนิโครงการจดัต้ังศนูย์บรกิารร่วมในห้างสรรพสนิค้า 

(Government Service Point : G-Service Point) เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการ

จากรัฐ โดยรวมงานบริการของรัฐที่ประชาชนมีความ

ต้องการ ไปให้บรกิารในห้างสรรพสนิค้า ซ่ึงศนูย์บริการร่วม

ในห้างสรรพสินค้านี้ มุ่งเน้นที่จะลดภาระของประชาชน

ในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ ลดระยะเวลาใน

การเดินทางไปส่วนราชการหลาย ๆ ท่ี โดยรวมงานบรกิาร

ให้อยู่ในพืน้ทีเ่ดยีว และสะดวกต่อการเข้าถึง มกีารให้บรกิาร

นอกเวลาราชการ ท�าให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้

บรกิารหลงัเวลาเลกิงานได้ ซึง่ในการด�าเนนิการ ส�านกังาน 

ก.พ.ร. ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท 

เซน็ทรลัพฒันา จ�ากัด ในการสนบัสนนุพืน้ท่ีในห้างสรรพสนิค้า

เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วม โดยไม่คิดค่าเช่า จ�านวน 2 แห่ง 

ได้แก่ ศูนย์บริการร่วม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ และ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

โดยมีหน่วยงานของรัฐที่ให้ความร่วมมือน�างานบริการ 

ไปร่วมให้บริการ ดังนี้ 



131รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

    2.1) ศูนย์บริการร่วม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์  มีจุดให้บริการ 2 จุด ดังนี้

     (1) บริเวณ ชั้น 1 โซนจิวเวอร่ี ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ เปิดให้บริการ 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้

หน่วยงานที่ให้บริการ งานบริการ

ส�านักงานประกันสังคม • ยื่นแบบประกันสังคม ตามมาตรา 39 และ มาตรา 40  

• งานให้ค�าปรึกษางานประกันสังคม 

• การขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

• งานรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

• งานประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม 

• งานรับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน

กรมการจัดหางาน • งานรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน

• งานรับขึ้นทะเบียนหางานและรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

• งานรบัลงทะเบยีนแจ้งความประสงค์ไปท�างานต่างประเทศและให้ค�าปรกึษาแนะน�าการไปท�างาน

ต่างประเทศ 

• งานให้ค�าปรึกษาแนะน�าการขออนุญาตท�างานของคนต่างด้าว

• งานบริการข้อมูลอาชีพ

ส�านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์

• งานตรวจสอบข้อมูลสิทธิพื้นฐานของประชาชน

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 

จ�ากัด

• ตรวจสอบข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล

     (2) บริเวณ ชั้น 7 (ชั้นลอย) โซนเครื่องนอน ของห้างสรรพสินค้า Zen เปิดให้บริการ 

เมื่อ 23 มีนาคม 2558  โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้

หน่วยงานที่ให้บริการ งานบริการ

กรุงเทพมหานคร • งานบัตรประจ�าตัวประชาชนทุกกรณี ยกเว้นบัตรหาย 

• งานคัดส�าเนาทะเบียนราษฎร์

กรมการขนส่งทางบก • งานด้านการช�าระภาษีรถยนต์

• งานเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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    2.2) ศูนย์บริการร่วม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม  บริเวณ

ลานจอดรถทางเข้า G  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558  โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้

หน่วยงานที่ให้บริการ งานบริการ

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม

• การให้ค�าปรึกษาผู้ประสบปัญหาทางสังคม
• การจดทะเบียนคนพิการ
• การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
• การขออนุญาตตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน/สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
• การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
• การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
• การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ที่ท�าการปกครอง จังหวัดนครปฐม 
(อ�าเภอสามพราน)

• งานทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชนทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ต้องมี 
การสอบสวน

• หรอืกรณทีีไ่ม่สามารถตรวจสอบรายการผูข้อมบีตัรจากฐานข้อมลูได้

• ส�านกังานประกนัสงัคม จงัหวดันครปฐม
• ส�านักงานจัดหางาน จังหวัดนครปฐม
• ส�านกังานแรงงาน จงัหวดันครปฐม
• ส�านกังานสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดันครปฐม
• ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 

จังหวัดนครปฐม

• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
• รับขึ้นทะเบียนผู้ต้องการฝึกอาชีพ/ผู้ว่างงาน
• รับข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านแรงงาน

ส�านักงานขนส่ง จังหวัดนครปฐม • รับช�าระภาษีรถยนต์ประจ�าปี

การประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาอ้อมน้อย

• รับค�าร้องติดตั้งประปา
• รับช�าระค่าน�้าประปา

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย • รับยื่นแบบจดทะเบียนพาณิชย์
• รับยื่นแบบช�าระภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีบ�ารุงท้องที่
• ให้ค�าปรกึษาการขออนญุาต ปลูกสร้าง รือ้ถอน และดดัแปลงอาคาร
• ประชาสัมพันธ์การบริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย
• รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

     ผลการเป ิด ให ้บริการ  

ณ ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ทั้ง 2 แห่ง กรณี

ศูนย์บรกิารร่วม ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั เวลิด์ การให้บรกิาร

ยงัมปัีญหาอปุสรรคบางประการ อาท ิ สถานทีใ่ห้บรกิารที่

แยกส่วนกนั (ชัน้ 1 และ ช้ัน 7) ท�าให้ผูรั้บบริการมคีวามสบัสน 

และเข้าถงึบรกิารได้ยาก ส�าหรับการให้บริการ ณ ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม ยังมีจ�านวน

ผู้รับบริการน้อย เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่จะไป

ศูนย์การค้า ในวนัเสาร์-อาทิตย์ และงานท่ีให้บริการเป็น 

การให้ข้อมลู ท�าให้ผูรั้บบรกิารไม่สามารถได้รบับริการอย่าง

เบ็ดเสร็จ ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. จะหารือกับหน่วยงานที่มา

ร่วมให้บริการเพื่อปรับปรุงวิธีการให้บริการที่เหมาะสม

และแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 3) การมอบรางวัลการบริการภาครัฐ

แห่งชาติ
  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบ
รางวัลบริการภาครัฐแห ่งชาติแก ่หน ่วยงานรัฐทั้ ง 
ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ท่ีมีผลงาน 
การให้บริการประชาชนมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
ในระดบัประเทศ มาอย่างต่อเนือ่ง นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 
เพื่อประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญก�าลังใจแก่ส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และที่ส�าคัญเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการบริการของรัฐโดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏบิตังิานให้สามารถอ�านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนซ่ึงถือเป็นรางวัล
สูงสุดในประเทศไทยด้านคุณภาพการให้บริการที่มอบให้
แก่หน่วยงานของรัฐ 
  ในปี พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานเสนอ
ขอรับการประเมินกระบวนงานที่ได้พัฒนาเพื่อรับรางวัล
บรกิารภาครฐัแห่งชาต ิจ�านวนทัง้สิน้ 269 ผลงาน จาก 84 
หน่วยงาน แยกเป็นส่วนราชการในส่วนกลาง 47 หน่วยงาน 
จังหวัด 15 จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แห่ง องค์การมหาชน 3 แห่ง และ

ภาพที ่ 2-48  การให้บริการ ณ ศนูย์บริการร่วมในห้างสรรพสนิค้า (Government Service Point : G – Service Point)

รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง โดยมีการมอบรางวัลบรกิารภาครฐั
แห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 80 รางวัล ใน 5 ประเภทรางวัล2  
(ตารางที่ 2-22) ได้แก่

  (1) รางวลัเกยีรติยศ เป็นรางวลัท่ีมอบ
ให้แก่ส่วนราชการทีไ่ด้รบัรางวลั United Nations Public 
Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ โดยเป็นส่วน
ราชการทีส่ามารถพฒันาคุณภาพการให้บรกิารได้โดดเด่นจน
เป็นแบบอย่างที่ส่วนราชการอื่น ๆ ใช้เป็นต้นแบบใน 
การพัฒนาได้ มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�านวน 2 ผลงาน

  (2) รางวลับรูณาการการบริการทีเ่ป็น
เลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ด�าเนินการ
ปรับปรุงบริการโดยอาศัยการท�างานร่วมกันด้วยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการท�างานระหว่าง 
หน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ อันไปสู่คุณภาพการให้
บริการที่ดีขึ้น มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�านวน 10 ผลงาน

  (3) รางวลันวัตกรรมการบรกิารทีเ่ป็น
เลศิ เป็นรางวลัทีพิ่จารณาให้กับหน่วยงานที่พัฒนาการให้
บริการประชาชน  ด้วยการสร้างสรรค์งานบริการ หรือ
คดิค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ในการให้บรกิารประชาชน มีผลงานที่
ได้รับรางวัลจ�านวน 11 ผลงาน

__________________________________________________________

 2 “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” ประจ�าปี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก�าหนดในการขอรับรางวัลแต่ละประเภท
  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th  
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  (4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่

เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานท่ีพัฒนา 

การให้บริการประชาชน ด้วยการน�าหลักการ แนวคิด 

เทคนิค เคร่ืองมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ  

มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�านวน 44 ผลงาน

  (5) รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการ

อย่างต่อเนื่อง เป็นรางวัลท่ีพิจารณาจากการด�าเนนิการ

รักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัลบริการ 

ภาครัฐแห่งชาติ มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ�านวน 13 รางวัล

ตารางที ่ 2-22  จ�านวนกระบวนงานบริการท่ีได้รับรางวลับรกิารภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 แยกตามประเภทรางวลั

หน่วยงาน
รางวัล

เกียรติยศ

รางวัลบูรณาการ

การบริการ 

ที่เป็นเลิศ

รางวัลนวัตกรรม

การบริการ 

ที่เป็นเลิศ

รางวัลการพัฒนา 

การบริการ 

ที่เป็นเลิศ

รางวัลพัฒนาคุณภาพ 

การบริการ

อย่างต่อเนื่อง

รวม

กรม 1 7 6 34 11 59

จังหวัด 1 - 1 3 1 6

สถาบันอุดมศึกษา - 1 3 2 1 7

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

- - - 1 - 1

รัฐวิสาหกิจ - 1 - 2 - 3

องค์การมหาชน - 1 1 2 - 4

รวม 2 10 11 44 13 80

ภาพที่  2-49  พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2558
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

  จากการจดัให้มกีารมอบรางวัลบรกิาร

ภาครัฐแห่งชาติ ในช่วงเวลา 13 ปี ที่ผ่านมา พบว่า 

ส่วนราชการทีม่คีวามโดดเด่นในการพฒันาคณุภาพการให้

บริการประชนชนเป็นที่ประจักษ์มีหลายหน่วยงาน เช่น 

กรมปศุสัตว ์  กรมการขนส ่งทางบก กรมที่ดิน   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมการกงสุล 

กรมศุลกากร กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค เป็นต้น  

ท้ังนี ้มผีลงานทีไ่ด้รบัรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาติ ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 รวม 296 ผลงาน แบ่งเป็น  

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

75 ผลงาน  ปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 76 ผลงาน  และ ปี พ.ศ. 

2558 จ�านวน 80 ผลงาน

  จากสถิติจ�านวนผลงานที่ได้รับรางวัล

บริการภาครัฐแห่งชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ย่อม

สะท้อนให้เหน็ได้ว่า หน่วยงานภาครัฐมีการพฒันาคุณภาพ

การให้บริการมากข้ึน อีกท้ังมีความต่อเนื่องของการ

พัฒนาบริการ โดยพิจารณาได้จากการมีหน่วยงานเสนอ

ขอรับรางวัลในประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานท่ีหน่วยงานจะเสนอขอรับรางวัล

ดงักล่าวได้ จะต้องเคยได้รบัรางวลัระดบัดเีด่นมาก่อน และ

มีผลการรักษามาตรฐานการให้บริการเช่นเดียวกับคร้ังท่ี 

ได้รับรางวัล ย้อนหลังไป 3 ปี

 4) การปรับปรุงบริการเพื่อเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ

  นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 ทีธ่นาคารโลก

ได้ศึกษาความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของ

ประเทศไทย (Ease of Doing Business) และเผยแพร ่

ผลการจัดอันดับในรายงาน Doing Business ไปทั่วโลก  

โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้

บริการ การอ�านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และ

กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ ท้ังในแง่ของ

ประสิทธิภาพและคุณภาพ ว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเป็น

อุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวทางการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ในส่งเสรมิ

หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยการ 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 

30-50 

  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอรายงาน 

การจัดอันดับดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมกับเสนอ

มาตรการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องปรับปรุง

บริการให้สอดคล้องกับการวัดของธนาคารโลก และ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็น

หน่วยงานหลกัในการประสานการด�าเนนิการกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องปรับปรุงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจให้เกิดผลส�าเร็จ ซึ่งที่ผ ่านมา 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงาน 

ภาครัฐปรับปรุงบริการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมา

อย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • จัดต้ังคณะท�างานปรับปรุงการให้

บรกิารเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ครอบคลุมตัวช้ีวัด 10 ด้าน ของรายงานผลการวิจัยเรื่อง  

Doing Business  

  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ

ด�าเนนิงาน ปัญหา อปุสรรค และวเิคราะห์ความเชื่อมโยง

เกี่ยวกับกระบวนการให้บริการ เพื่อน�าไปก�าหนดตวัชีว้ดั

ร่วมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการปรบัปรงุบริการ  

  • สร ้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ  ์

การวัดผลของธนาคารโลกให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทที่ปรึกษาผู้ตอบแบบส�ารวจของธนาคารโลก และภาค

เอกชน เป็นต้น เพือ่ให้สามารถตอบแบบส�ารวจได้อย่างถกูต้อง

  • ด�าเนินการร่วมกับธนาคารโลก

ประจ�าประเทศไทย เพื่อให้เกิดการประชุมร่วมระหว่าง 
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หน่วยงานภาครัฐไทยกับธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ผ่าน

ระบบ Video Conference เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกับ

แนวทางการวัดผลของธนาคารโลก

  • ศกึษากฎหมาย กฎ ระเบยีบ ท่ีเป็น

อปุสรรคต่อการด�าเนนิการปรบัปรงุกระบวนการให้บริการ 

  • จัดท�าคู ่มือการประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจนี 

และภาษาญีปุ่น่ เพือ่เผยแพร่กระบวนการประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยให้แก่นกัลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

  • ติดตามความก้าวหน้าของการ

ด�าเนนิการของหน่วยงานเพือ่กระตุ้นให้มกีารเร่งการพัฒนา

บริการ รวมทั้งเสนอต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

  ทัง้นี ้ในปี พ.ศ. 2558 ส�านกังาน ก.พ.ร. 

ได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนถึง 

ความต้องการในการปรบัปรงุบริการของรฐัให้เป็นผลส�าเรจ็

และตอบสนองความต้องการ และได้มีการรายงานผล 

การหารือดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา) เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งนายก

รัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมให้หน่วยงานรัฐที่

เกีย่วข้องไปด�าเนนิการปรบัปรงุการท�างานเพือ่ลดอปุสรรค

ในการด�าเนนิธรุกจิของภาคเอกชน พร้อมท้ังมอบหมายให้

ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดัน และ

ติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงาน และให้รายงาน

ความก้าวหน้าของการด�าเนินการของแต่ละหน่วยงานต่อ

รองนายกรฐัมนตรฝ่ีายเศรษฐกจิ (นายสมคดิ จาตศุรีพทิกัษ์) 

ซึ่งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) รับผิดชอบก�ากับติดตามเป็น 

ระยะๆ ทุกเดือน

  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได ้ด�าเนินการ 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยก�าหนดเป้าหมาย 

การส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐปรับปรุงบริการเพ่ือเอื้อต่อ

การประกอบธุรกิจของประเทศ โดยน�าอันดับของ

ประเทศไทยตามรายงานผลการวจัิย เร่ือง Doing Business 

ของธนาคารโลกมาก�าหนดเป็นกรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน และก�าหนดแผนการด�าเนินการส่งเสริม

หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงบริการเพื่อเอื้อต่อการประกอบ

ธุรกิจของประเทศ ซึ่งผลของการด�าเนินการนั้น ทุก 

ส่วนราชการได้เร่งปรับปรุงบริการจนได้รับความพึงพอใจ 

จากภาคเอกชน เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปรับปรุง

ระยะเวลาการขออนญุาตตัง้โรงงาน (รง. 4) ให้ลดลงเหลือ 

30 วัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับปรุงวิธีการให้บริการ

โดยน�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถตดิต่อ

ขอรับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งลดภาระ 

การน�าส่งเอกสารด้วย ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทนุร่วมได้พัฒนาระบบการยืน่เอกสารทางออนไลน์

กับกรมการจัดหางานและส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

เพื่อให้บริการแก่นักลงทุนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

เป็นต้น

  ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ประเทศไทย

มีผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่

ในกลุ่ม 20 อันดับประเทศแรกของโลกมาโดยตลอด  

จนกระทั่งในรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 

2015 ธนาคารโลกได้เปล่ียนวิธีวัดเป็นแบบ Distance 

to Frontier คือ พิจารณาจากระยะห่างของผลการ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ  

ในแต่ละตัวช้ีวัดย่อยเทียบกับประเทศท่ีด�าเนินการ 

ดีที่สุด (Best Practices) ท�าให้ในรายงานผลการวิจัย

เรื่อง Doing Business 2015 ซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงปี  

พ.ศ. 2557 ประเทศไทยอยู่ในอนัดับที ่26 จาก 189 ประเทศ

ทั่วโลก ซึ่งยังคงนับว่าดีขึ้นจากรายงาน Doing Business 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

2014 ที่อยู่ในอันดับท่ี 28 (พิจารณาตามเกณฑ์ที่ใช้วัด 

ในรายงาน Doing Business 2015) และในรายงาน  

Doing Business 2016 ซึง่เกบ็ข้อมลูในช่วงปี พ.ศ. 2558 

ได้มีเกณฑ์การวัดใหม่ โดยเพ่ิมเติมตัววัดด้านคุณภาพ  

ส่งผลให้ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่49 จาก 189 ประเทศ 

ซึ่งลดลง 3 อันดับ จากอันดับที่ 46 ในปี ค.ศ. 2015  

(ในรายงาน Doing Business 2015 ประเทศไทยอยูใ่น

อนัดบัที ่26 แต่หากพจิารณาตามเกณฑ์การวัดใหม่ จะอยู่

ในอันดับที่ 46) 

ด้าน

อันดับประเทศไทย

2007
(175 ปท.)

2008
(178 ปท.)

2009
(181 ปท.)

2010
(183 ปท.)

2011
(183 ปท.)

2012
(183 ปท.)

2013
(185 ปท.)

2014
(189 ปท.)

(DTF)

2015
(189 ปท.)

(DTF)

2016
(189 ปท.)

(DTF)

อันดับโดยรวม 18 15 13 12 19 17 18
28

(74.87)
26

(75.27)
49

(71.42)

1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 28 36 44 55 95 78 85
68

(87.97)
75

(87.98)
97

(85.07)

2. ด้านการขออนญุาต 
 ก่อสร้าง

3 12 12 13 12 14 16
11

(86.08)
6

(88.77)
39

(75.64)

3. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า - - - - - 9 10
12 

(91.70)
12 

(91.71)
11 

(90.50)

4. ด้านการจดทะเบยีน 
 ทรัพย์สิน

18 20 5 6 19 28 26
28

(83.04)
28

(83.04)
57

(71.33)

5. ด้านการได้รับสินเชื่อ 33 36 68 71 72 67 70
86

(45.00)
89

(45.00)
97

(45.00)

6. ด้านการคุ้มครอง 
 ผู้ลงทุน

33 33 11 12 12 13 13
21

(65.83)
25

(65.83)
36

(63.33)

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

(76.93)
62

(77.99)
70

(77.70)

8. ด้านการค้าระหว่าง 
 ประเทศ

103 50 10 12 12 17 20
33

(83.50)
36

(83.57)
56

(84.10)

9. ด้านการบงัคับให้เป็นไป 
 ตามข้อตกลง

44 26 25 24 25 24 23
25

(70.05)
25

(70.05)
57

(62.69)

10. ด้านการแก้ปัญหา 
 การล้มละลาย

38 44 46 48 46 51 58
44

(58.65)
45

(58.73)
49

(58.84)

ตารางที ่ 2-23  ผลการจดัอนัดบัประเทศไทยในแต่ละด้านของรายงานผลการวจิยัเร่ือง Doing Business ปี ค.ศ. 2007-ค.ศ. 2016

หมายเหต ุ -  ตวัเลขในวงเล็บใต้ปี ค.ศ. คือ จ�านวนประเทศท่ีได้รับการจดัอันดบัในแต่ละปี
 -  ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2014 เป็นต้นมา เปล่ียนแปลงการวัดเป็นแบบ Distance to Frontier
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 5) การยกระดับคุณภาพการบริการ 

สู่มาตรฐานระดับโลก
  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสรมิสนบัสนนุ
ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติระดับ 
ดีเด่น ต่อยอดผลงานโดยการเสนอขอรับรางวัล United 
Nations Public Service Awards ขององค์การ
สหประชาชาติ เพื่อให้คุณภาพการบริการภาครัฐก้าวสู ่

มาตรฐานสากล และเป็นการเผยแพร่ผลงานของ 
หน่วยงานภาครัฐไทยในเวทีโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง
ปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
โดดเด่นจนได้รับรางวลั United Nations Public Service 
Awards และได้สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยในระดับ
นานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี พ.ศ. หน่วยงาน ระดับรางวัล ผลงาน สาขา

2551 โรงพยาบาลยโสธร รองชนะเลิศ การให้บริการรักษาผู้ป่วย Improving the Delivery of Public Services

2552 โรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม่ 

ชนะเลิศ การพฒันาบรกิารทางการแพทย์ผ่าน
เครอืข่ายความร่วมมอื

Improving the Delivery of Public Services

2554 ส�านักงานสรรพากร ภาค 7  
กรมสรรพากร 

ชนะเลิศ ส�านักงานบริการขวัญใจประชาชน Advancing Knowledge  
Management in Government

กรมชลประทาน รองชนะเลิศ การบริหารจัดการชลประทานแบบ 
มีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการ 
ภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น�้า 
ของโครงการส่งน�้าและบ�ารุง 
รักษากระเสียว อ�าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

Fostering Participation in Policy Making 
Decisions through  
Innovative Mechanisms 

2555 กรมชลประทาน ชนะเลิศ การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบ
บูรณาการของโครงการ 
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม
จังหวัดแพร่

Fostering Participation in Policy Making 
Decisions through I 
nnovative Mechanisms 

โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย์

รองชนะเลิศ โครงการป้องกันตาบอดใน 
ผู้ป่วยเบาหวาน

Advancing Knowledge  
Management in Government

2556 สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครนิทร์ กรมสขุภาพจติ 

ชนะเลิศ Child First - Work Together 
(CF-WT)

Improving the Delivery of Public  
Services

2557 ส�านักป้องกันและควบคุมโรคที่ 
9 กรมควบคุมโรค 

ชนะเลิศ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อลดความเจ็บป่วยด้วยโรค
มาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูง 
อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Fostering Participation in Policy  
Making Decisions through Innovative 
Mechanisms 

โรงพยาบาลขอนแก่น ชนะเลิศ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะ
วิกฤต (One Stop Crisis Center : 
OSCC)

Promoting Gender-Responsive Delivery  
of Public Services 

2558 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชินี กรมการแพทย์

ชนะเลิศ Holistic School in Hospital 
Initiative (HSH)

Promoting Whole-of-Government 
Approaches in the  Information Age

โรงพยาบาลขอนแก่น รองชนะเลิศ Fast-track Service for  
High-risk Pregnancies

Promoting Gender-Responsive Delivery of 
Public Services 

ตารางที่  2-24  ผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ตารางที ่ 2-25  ผลงานทีเ่สนอขอรบัรางวลั United Nations Public Service Awards ประจ�าปี พ.ศ. 2558

สาขารางวัล

จำานวนผลงาน

ส่งสมัคร
ผ่านเข้าสู่

รอบแรก

ผ่านเข้าสู่

รอบสอง

ผ่านเข้าสู่

รอบสดุท้าย
ผลรอบสุดท้าย

1. สาขาการพัฒนาการให้บริการประชาชน 11 10 2 1 -

2. สาขาการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม  
ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ผ่านกลไกด้านนวัตกรรม

8 8 1 -
-

3. สาขาการส่งเสริมแนวทางการด�าเนินการ
ของภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร

3 3 2 2 1
(1st Place Winner)

4. สาขาการส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาค
ทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ

4 4 4 3 1
(2nd Place Winner)

รวม 26 25 9 6 2

ภาพที ่ 2-50  พิธมีอบรางวลั United Nations Public Service Awards 2015 ณ สาธารณรัฐโคลัมเบีย
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 6) การจัดทำาข้อตกลงระดับการให้

บริการ (Service Level Agreement: SLA)  
  ข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร (Service 
Level Agreement: SLA) เป็นการจัดท�าข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผูใ้ห้บรกิารและผูร้บับรกิารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
อย่างชัดเจน เก่ียวกับขอบเขตของการให้บริการ ระดับ
การให้บริการ (Level of Service) ขั้นต�่าที่ทั้งสองฝ่าย
ยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือน
พนัธะสญัญาถงึระดบัคณุภาพของบรกิารและความโปร่งใส
ที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู ้รับบริการ ซึ่งเริ่มด�าเนินการเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2557 โดยน�าร่องให้ส่วนราชการจ�านวน 40 
หน่วยงาน ที่มีภารกจิหลกัในการให้บรกิารประชาชนหรอื
ภาคธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนงานบริการเพื่อน�าไปสู ่
การจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement: SLA) จ�านวน 43 กระบวนงาน โดยก�าหนด
เป็น “ตัวช้ีวัดระดับความส�าเร็จของการจัดท�าข้อตกลง
ระดบัการให้บรกิาร” กล่าวคอื ส่วนราชการจดัท�าข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 
ในงานบริการที่ส�าคัญตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด 
โดยมีการจัดท�าแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ 
เพือ่ให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (SLA) ที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ซึง่การปรับปรงุกระบวนงาน
จะพิจารณาใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช ้
ในการให้บริการจนแล้วเสรจ็ 2) ขัน้ตอนการการให้บริการ 
3) คณุภาพของบรกิารทีส่่งมอบและการให้บรกิาร 4) รปูแบบ/
การเข้าถึงบริการ 5) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ  
6) ค่าใช้จ่ายในการบริการ ซึ่งส่วนราชการมีการจัดท�า 
ข้อตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level Agreement: 
SLA) และติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการไว้  
ณ จุดให้บริการ เพื่อให้ผู ้รับบริการทราบขอบเขตของ 
การให้บริการและเป็นพันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพของ
บริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ 

 ในปี พ.ศ. 2558 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้
ขยายผลการด�าเนินการให้ส่วนราชการปรับปรุงบริการ 
เพื่อน�าไปสู ่การจัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการใน 
ทกุส่วนราชการ โดยส�านกังาน ก.พ.ร. ร่วมกับภาคเอกชน
และส่วนราชการในการก�าหนดแนวทางเพ่ือปรับปรุง
บรกิารของหน่วยงานภาครฐั และน�าไปสูก่ารจดัท�าข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผูร้บับรกิาร รวมทัง้การมปีระสทิธภิาพที่
สูงขึ้นของส่วนราชการ ดังนี้ 
  • จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ และแนวทางจากภาคเอกชนในการ 
ปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การอนุมัติ อนุญาตในธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กลุ่มอุตสาหกรรมประมง กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน และ 
กลุ่มการขออนุญาตประกอบการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู ้แทนจากธุรกิจ สภาหอการค้าไทย   
สภาอตุสาหกรรม  ท้ังนี ้ผลการประชมุจะน�าไปสูแ่นวทาง
การปรับปรุงบริการของรัฐ 
  • ขยายผลการด�าเนินการ โดย
ก�าหนดให้ส่วนราชการจ�านวน 70 หน่วยงาน คัดเลือก 
งานบริการที่ส�าคัญเพื่อน�ามาจัดท�าข้อตกลงระดับการให้
บริการ (Service Level Agreement: SLA) และจัด
คลนิกิให้ค�าปรกึษาเชงิลกึแก่หน่วยงานภาครฐั เพือ่ปรบัปรงุ
งานบริการให้ได้ตามมาตรฐานการจัดท�าข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 
  • ก�าหนดให้ส่วนราชการติดประกาศ
ข้อตกลงระดับการให้บริการให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้
บริการ ภายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้รับ
บริการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อราชการ
  • ส่วนราชการมกีารจดัท�าแผนปรบัปรงุ/
แผนพัฒนากระบวนงานบริการและสามารถด�าเนนิการได้
ตามแผนที่ก�าหนดไว้ ซึ่งน�าไปสู ่การให้บริการได้ตาม 
ข้อตกลงระดับการให้บริการที่ทุกส่วนราชการประกาศไว้
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  • ผลการส� ารวจความพึ งพอใจ 

ของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลง

ระดับการให้บริการ ส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 แสดงว่า

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกระบวน

งานที่จัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ

 7) โครงการบูรณาการงานบริการ 

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
  จากนโยบายและทิศทางการพัฒนา
งานบริการภาครัฐที่มุ ่งเน้นผู ้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ริเร่ิม
โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบงานบริการประชาชน  

ภาคธุรกิจเอกชน และนักท่องเที่ยว ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมลูและขัน้ตอนการท�างานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อส่งมอบงานบริการให้ผู ้รับบริการแต่ละรายตลอด 
ช่วงชวีติได้อย่างครบวงจร ซึง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบหลัก 
การด�าเนินโครงการดังกล่าว โดยขอบเขตการด�าเนินงาน
ประกอบด้วยศูนย์กลางการบริการภาครัฐ 5 ด้าน ได้แก่  
1) ศูนย์กลางบริการข้อมูล (Information Gateway) 
2) ศนูย์กลางบรกิารด้านการลงทนุ (Investment Gateway)  
3) ศูนย์กลางบริการด้านการค้า (Trade Gateway) 
4) ศูนย์กลางบริการประชาชน (Citizen Gateway) และ  
5) ศนูย์กลางบรกิารด้านการท่องเทีย่ว (Tourism Gateway) 
(ภาพที่ 2-51)

ภาพที่  2-51  ขอบเขตการด�าเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการด�าเนินงานภายในหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้อง ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้น�าเสนอแนวทางการด�าเนนิ
งานของศูนย์กลางการบริการแต่ละด้านเพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและเห็นชอบกรอบแนวทาง 
การบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนให้การสนับสนุนในเชิงวิชาการและบรหิารจดัการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละด้านสามารถขับเคล่ือน 
การพัฒนางานบริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยม ี
รายละเอียดการด�าเนินงานและความก้าวหน้า ดังนี้
  7.1) ศู น ย ์ ก ล า ง บ ริ ก า ร ข ้ อ มู ล 
(Information Gateway)
   เป็นการปรับระบบการให้ข้อมูล
ของภาครัฐที่มีความซับซ้อนและกระจัดกระจายอยู่หลาย
แห่งตามหน่วยงานของผูใ้ห้บริการ เป็นการบูรณาการข้อมูล
งานบริการที่เกี่ยวข้องกันในมุมมองความต้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และนักท่องเท่ียว เพื่อให้

สามารถค้นหาข้อมูลงานบริการภาครัฐได้เบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะท�าให้ผู้รับบริการ
สามารถรบับริการจากภาครฐัได้สะดวกรวดเรว็มากขึน้ (ภาพท่ี 
2-52) โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับส�านักงานรัฐบาล
อเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวม
ข้อมลูเพ่ือติดต่อราชการ www.info.go.th น�าคูม่อืส�าหรบั
ประชาชนท่ีหน่วยงานภาครัฐจัดท�าขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2558 มารวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชน
สามารถค้นหารายละเอียด ขั้นตอน ตลอดจนเอกสาร 
หลักฐานต่าง ๆ ในการติดต่อกับภาครัฐ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ อย่างไรก็ดี 
เว็บไซต์ดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มแรกจึงยังไม่สามารถ 
บรูณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างสมบรูณ์ 
โดยจะมีการพัฒนาให้สามารถแสดงผลข้อมูลงานบริการ
ภาครัฐแบบครบวงจร (End to End) ตามมุมมองของ 
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มต่อไปในอนาคต

ภาพที่  2-52  แนวคิดการพัฒนาศูนย์กลางบริการข้อมูล (Information Gateway)
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ประโยชน์ที่ได้รับ :
 • ประชาชนสามารถหาข้อมูลบริการภาครัฐที่ถูกต้องได้
  อย่างง่ายดายผ่านแหล่งเดียว (Single Source of Truth) 
 • ทำาให้ขั้นตอนการขอรับบริการสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
  จากการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน (Reduce Error Rate)
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  7.2) ศนูย์กลางบรกิารด้านการลงทนุ 
(Investment Gateway) 
   เป็นการบูรณาการงานบริการ
ภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทุนเพือ่อ�านวยความสะดวกให้
กับภาคธุรกิจเอกชนแบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว โดย 
มุ่งเน้นงานบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพือ่
การผลติ ไม่ว่าจะเป็นการขออนญุาตก่อสร้างอาคาร การขอ
อนญุาตประกอบกจิการโรงงาน และการขออนญุาตต่าง ๆ 
ตามประเภทอุตสาหกรรมซึ่งมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็น
จ�านวนมาก (ภาพที่ 2-53)  โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้

  7.3) ศูนย์กลางบริการด้านการค้า 
(Trade Gateway) 
   เป็นการพฒันาระบบ National  
Single Window ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถอ�านวย
ความสะดวกแก่ภาคธุรกิจเอกชนในการใช้บริการที่ 
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีอนุมัติ/
อนุญาตเก่ียวกับการน�าเข้า-ส่งออกสินค้ามากยิ่งขึ้น  
(ภาพที่ 2-54) ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรเป็น

รับเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน ซ่ึงในระยะแรกจะ
เป็นการบูรณาการงานบริการภายในกระทรวงและจะ
ขยายให้ครอบคลุมไปยังกระทรวงอื่น ๆ ในอนาคต 
นอกจากนี ้ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุยงัได้
พัฒนาศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start 
One Stop Investment Center) โดยได้ขยายเครือข่าย
หน่วยงานให้ค�าปรึกษาและให้บริการด้านการลงทุนให้
ครอบคลุมยิ่งขึ้น และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงงานบริการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ต่อไป

เจ้าภาพหลกัในการขบัเคลือ่น โดยมเีป้าหมายทีจ่ะยกระดบั
ไปสูก่ารเป็น Digital Trade Facilitation ในปี พ.ศ. 2559 
ทั้งนี้ เป็นการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับการยกอันดับ 
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ของประเทศไทยท่ีมุ ่งเน้นการลดข้ันตอน 
และระยะเวลาของภาคธุรกิจเอกชนด้านการค้าระหว่าง
ประเทศอีกด้วย 

ภาพที ่ 2-53  แนวคิดการพัฒนาศนูย์กลางบริการด้านการลงทุน

ศูนย์กลางบริการด้านการลงทุน (Investment Gateway)
หน้าจอสำาหรับผู้ประกอบการ

หน้าจอสำาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

การเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Cross Agency Intergration for Business Data)

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า บีโอไอ ส.ผ. อบต. กรมประมงอ.ย.

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

การประปา
ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

1. จดทะเบียน
 ธุรกิจ

2. ขอรับการ
 ส่งเสริม
 การลงทุน

3. ขอพิจารณา
 รายงาน
 ผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม
 (EIA/EHIA)

4. ขออนุญาต
 ก่อสร้าง
6. ขอใบรับรอง
 การก่อสร้าง
 อาคาร

12. ขออนุญาต
 ประกอบ 
 อาชีพ
 การประมง
13. จดทะเบียน
 ผู้ประกอบ 
 การปรมง

10. ขอตั้ง 
 โรงงาน
 ผลิตอาหาร
11. ขออนุญาต
 ผลิตภัณฑ์

5. ขออนุญาต
 ประกอบ
 กจิการโรงงาน
9. แจ้งประกอบ
 กจิการโรงงาน

7. ขอใช้ประปา 8. ขอใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนหลักหมายเหตุ ขั้นตอนอื่นๆ ขึ้นกับประเภทอุตสาหกรรม ตัวอย่างกรณีธุรกิจแช่แข็ง

ผู้ประกอบการ
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  7.4) ศูนย์กลางบริการประชาชน 
(Citizen Gateway)
   เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการให้บริการประชาชนโดยการเช่ือมโยงข ้อมูล 
การให้บริการประชาชนตลอดช่วงชีวิต ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ผ่านเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก (ภาพที่ 2-55) ซึ่งจะ
ท�าให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ต้องเรยีกส�าเนาเอกสารทีภ่าครฐั
มีอยู่แล้ว โดยประชาชนจะใช้บัตรประจ�าตัวประชาชน
เพียงใบเดียวในการรับบริการ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก
รวดเรว็ ลดขัน้ตอนในการให้บรกิาร และน�าไปสูก่ารยกระดับ

การให้บรกิารประชาชนแบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว นอกจากนี ้
ในส่วนของภาครัฐยงัได้รับประโยชน์จากการท่ีข้อมูลอยู่ใน
รปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยการลดภาระงานด้านเอกสารที่
ยากต่อการจัดเก็บและค้นหา ตลอดจนลดข้อผิดพลาด 
ในการบันทึกข้อมูลอีกด้วย ซึ่งการด�าเนินงานในส่วนนี้
ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ร ่วมกับกระทรวงมหาดไทยใน 
การขับเคลื่อนการปรับปรุงระบบการบริการและระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับการบริการประชาชนแบบเบด็เสรจ็
โดยใช้บตัรประจ�าตวัประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card) และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูประชาชนร่วมกนั

ภาพที่  2-54  แนวคิดการพัฒนาศูนย์กลางบริการด้านการค้า

AS IS TO BE

ระบบ
Trade

Gateway
(Single

Window)

ประสบการณ์ของผู้รับบริการที่ควรเป็น

• สามารถทำาทกุธุรกรรมผ่านช่องทางเดยีว ลดภาระในการเดนิทาง
• ลดการกรอกข้อมูลซำ้าซ้อน และลดเอกสาร
• ลดระยะเวลาในการดำาเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ													หน่วยงานภาคเอกชน

ตดิต่อเก่ียวกบัสินเช่ือ
เพือ่การส่งออก

ย่ืนใบขนสนิค้าและ
หมายเลขใบอนญุาต

ยืน่ใบขนสนิค้า

ขอใบรับรองคณุภาพ/
แหล่งกำาเนดิสินค้า

นำาส่งใบอนญุาตให้
เจ้าหน้าทีศ่ลุกากร

ขอใบรบัรองคณุภาพ/
แหล่งกำาเนดิสินค้า

ขอใบอนญุาต
เพือ่การส่งออก

ขอใบอนุญาต
เพือ่การส่งออก

ตดิต่อเพ่ือขนส่งสินค้า
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ภาพที่  2-55  แนวคิดการพัฒนาศูนย์กลางบริการประชาชน

  7.5) ศูนย ์กลางบริการด ้านการ 
ท่องเที่ยว (Tourism Gateway)
   เป็นการพฒันาระบบงานบริการ
นักท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดวงจร
ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว โดยการเพิ่มขีดความ
สามารถในการให้บริการและอ�านวยความสะดวกให้ 
นักท ่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเท่ียวตลอด 
การเดินทางให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง  
ซึ่งเป็นการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว และจะ 
น�าไปสู ่การรักษาระดับการเติบโตของอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวของประเทศ (ภาพท่ี 2-56) ซึ่งกระทรวง 
การท่องเทีย่วและกฬีารับเป็นเจ้าภาพหลกัในการขบัเคล่ือน 
โดยมุ ่ ง เน ้นการพัฒนาขีดความสามารถดิ จิทัลเ พ่ือ 

การท่องเทีย่ว (Digital Tourism) และมกีารพัฒนา Tourism 

Intelligence Center เพ่ือเป็นศูนย์การบรูณาการข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาภาคท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป
 นอกจากศูนย์กลางบริการทั้ง 5 ด้านแล้ว 
เพือ่เป็นการสนบัสนนุให้การด�าเนนิงานในภาพรวมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุน 
การด�าเนินงาน (Support Functions) ที่เหมาะสมใน 
5 ด้าน ประกอบด้วย  1) การออกแบบสถาปัตยกรรมด้าน
สารสนเทศ 2) การพัฒนาด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) การปรับปรุงแก้กฎหมาย  
4) การบริหารการเปล่ียนแปลง  และ 5) การส่ือสารสร้าง
ความเข้าใจ  ซึ่งส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ได ้ รับหลักการไปบรรจุเป ็นส ่วนหนึ่งของ 
ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559-2561) แล้ว

การเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการประชาชนของภาครัฐผ่านเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก

บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นเอกสาร	2	ตัวที่จ�าเป็นต้อง
ถ่ายส�าเนาเกือบทุกครั้งเมื่อต้องการเข้ารับบริการรัฐ

บัตรประชาชน

บัตรประกันสังคม

หน่วยงาน
ผู้ให้บริการ

งานบริการ งานทะเบียนราษฎร
(แจ้งเกิด	แจ้งตาย)

1) การเข้ารับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องถ่ายส�าเนาเอกสาร โดยพกบัตร
 ประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียว
2) ระบบที่ปลอดภัยมากขึ้น ลดการถูกสวมรอยโดยคนแปลกหน้า
3) ประหยัดเงินค่าถ่ายเอกสาร และเวลาที่ต้องเสียไปเมื่อน�าเอกสารมาไม่ครบถ้วน

1) ลดงานเอกสารที่ยากต่อการจัดเก็บและค้นหา รวมไปถึงค่าเอกสารและค่าจัดเก็บ
 เนื่องจากข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2) การท�างานที่ติดตามผลได้ง่ายและลดโอกาสในการผิดพลาด

ประโยชน์ที่ภาคประชาชนจะได้รับ ประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับ

สิทธิประโยชน์จาก
ประกันสุขภาพ

•	ใบแจ้งเกิด	
•	ประวัติสุขภาพ

•	ประวัติการศึกษา	
•	ใบรับรองส�าเร็จ
		การศึกษา

ขอรับประโยชน์
ประกันสังคม

•	ประวัติการท�างาน	
•	การจ่ายภาษี

ประชาชน

สำานักงานประกันสังคมสำานักงานประกันสุขภาพ สถานที่ทำางานโรงเรียนรัฐ

บัตรผู้ป่วย บัตรประกันสุขภาพ
(บัตรทอง)

โรงพยาบาลรัฐสำานักงานเขต

ทะเบียนบ้าน



146 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ภาพที่  2-56  แนวคิดการพัฒนาศูนย์กลางบริการด้านการท่องเที่ยว

 2.3.2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง 

และทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

 1) การส่งเสริมและพัฒนาองค์การ

มหาชน
   องค์การมหาชน (Public Organization) 
เป็นแนวคิดในการจัดระบบองค์การของรัฐรูปแบบใหม ่
ที่มุ่งจะสร้างหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ให้บริการสาธารณะที่
นอกเหนือไปจากการจัดองค์การในรูปแบบส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ โดยแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการยอมรับ 
ข้อจ�ากัดของส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิในการจดับรกิาร
สาธารณะบางประเภทที่ต ้องการความคล่องตัวใน 
การด�าเนนิการสงู มกีารบรหิารงานเชงิประสทิธภิาพ และ
สามารถวัดผลงานได้อย่างชัดเจน ท�าให้แนวคิดการจัด
ระบบองค์การของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชนได้รับ 
ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะเป็นหนทางในการแก้ไข
ปัญหาที่ระบบราชการก�าลังประสบอยู่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้

มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การมหาชน 
ข้ึนมาใช้อย่างเป็นทางการ นัน่คอื พระราชบญัญติัองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542
   นับตั้งแต่พระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 มผีลใช้บงัคบั คณะรัฐมนตรีชดุต่าง ๆ 
ได้สนบัสนนุการจดัต้ังองค์การมหาชนตามพระราชบญัญติั
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจ 
ของรัฐที่ต้องการผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพในการบริหาร
องค์กร เพื่อให้สามารถด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของรัฐบาลภายในเวลาที่ก�าหนด รวมทั้งเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนผูม้ีความรูค้วามสามารถ จงึเปน็ทีม่า
ของมติคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งองค์การมหาชนตาม 
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน ซ่ึงในปัจจุบันมีจ�านวน 
ทั้งสิ้น 39 แห่ง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
นโยบายการปรับบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้าง 
ส่วนราชการ

มาตรการยกระดบังานบรกิารด้านการท่องเท่ียว ประโยชน์ท่ีได้รับ
การให้ข้อมลูแก่นกัท่องเท่ียวผ่านเวบ็ไซต์
1  จดัทำาระบบออนไลน์เพ่ือแนะนำาสถานทีท่่องเท่ียวและเส้นทางแก่นกัท่องเท่ียว

 (Journey Planning) และเพิม่งานบรกิารจองตัว๋รถไฟและรถโดยสารแบบออนไลน์

1) ส่งเสรมิให้นกัท่องเทีย่วมาเทีย่วไทย
 มากขึน้ จากการได้เหน็สถานท่ีหลากหลาย  
 และระบบช่วยวางแผนการ

3) เพิม่ความสะดวกสบายในการขอวซ่ีา
 โดยสามารถทำาทกุอย่างก่อนการเดินทาง
 รวมถงึควิวซ่ีาขาเข้าทีส่ัน้ลงและเร็วข้ึน

6) ลดความยุง่ยากให้กบันกัท่องเทีย่ว
 ให้สามารถแก้ปัญหาให้ได้ทันที
 ณ จดุเดยีว โดยไม่ต้องตดิต่อ
 หลายหน่วยงาน/ครัง้

4) ประหยัดเวลาในการหาข้อมลู
 ด้านการเดนิทางภายในกรงุเทพฯ

2) เพิม่การกระจายของรายได้ไปใน
 จงัหวัดต่างๆ

การขอรบัการตรวจลงตรา (Tourist Visa)
4  เพ่ิมบรกิารขอ Online Visa เข้าประเทศไทยทดแทน Visa on Arrival

ความปลอดภัย

7  ยกระดบังานบรกิารของศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่วทางโทรศพัท์ (สายด่วน เช่น 1155)

8  แก้ไขปัญหาการฉ้อโกงนกัท่องเทีย่วโดยด่วน (โดยเฉพาะการเช่าเจท็สก)ี

ระบบขนส่งสาธารณะ
2  ให้บรกิารรถโดยสารทศันาจรประจำาเส้นทางท่องเทีย่วสำาคญั (Hop on Hop off bus)

3  สร้างแอพพลิเคชั่นให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางแต่ละตำาแหน่งของพาหนะ
 ขนส่งสาธารณะ

การตรวจคนเข้าเมอืง
5  เพ่ิมการตดิตัง้ประตอูตัโนมตั ิ(Autogates) ในท่าอากาศยานหลกั

 และยกเลกิการกรอกบตัรขาเข้าและบัตรขาออก (ตม.6) สำาหรบัผู้มสีญัชาตไิทย
6  ออกแบบและตดิตัง้ระบบตรวจสอบผูโ้ดยสารล่วงหน้า สำาหรบัผูไ้ม่มสีญัชาตไิทย

 (Advance Passenger Processing)

5) สนบัสนนุการใช้บริการรถสาธารณะซ่ึงถูก
 และครอบคลมุ แทนการใช้แท็กซี่
 ทีม่รีาคาแพงและเป็นแหล่งทีถ่กูฉ้อโกง
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

  ส�านักงาน ก.พ.ร. ด�าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาองค์การมหาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
องค์การมหาชนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเมื่อพิจารณา
จ�านวนองค์การมหาชนที่จัดตั้งใหม่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 
จะพบว่า มอีงค์การมหาชนเพิม่ข้ึนทัง้สิน้ 43 แห่ง จ�าแนกเป็น 
องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 จ�านวน 24 แห่ง  องค์การมหาชนที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ�านวน 5 แห่ง และ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ จ�านวน 14 แห่ง  
  สบืเนือ่งจากปรมิาณขององค์การมหาชน
ท่ีเพิ่มขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่6 มกราคม 2558 ให้ส�านกังาน ก.พ.ร. 
พจิารณาทบทวนความจ�าเป็นในการมอียูข่ององค์การมหาชน
ท่ีมีอยู ่ในปัจจุบัน โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรร ดังนั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ 
ด�าเนินการประเมินผลองค์การมหาชนจ�านวน 38 แห่ง 
ตามข ้อสั่ งการดังกล ่าวเสนอคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี ้
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า 
ในการพิจารณาทบทวนความจ�าเป็นในการคงอยู ่หรือ 
การยุบเลิกองค ์การมหาชน เห็นควรให ้ พิจารณา 
เรือ่งดงักล่าวด้วยความรอบคอบโดยค�านงึถงึวตัถปุระสงค์
ของการจดัตัง้หน่วยงานและผลสมัฤทธ์ิของการด�าเนนิการ
ที่ผ่านมา รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
องค์การมหาชนให้เข้าใจถึงความจ�าเป็นในการด�าเนินการ
ในเร่ืองนี้ด ้วย และมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. 
ด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าวก่อนเสนอเรื่องดังกล่าว 
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

  1.1) การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้
กับกลไกการบริหารองค์การมหาชน
   ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้จดัท�าและ
เผยแพร่คู ่มือการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากปีท่ีผ ่านมา 
จ�านวน 2 ฉบับ คือ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามค�ารับรองการปฏิบัติงานขององค ์การมหาชน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้องค์การมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
ด�าเนินการได ้ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม 
เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2547 ที่ก�าหนดให้องค์การมหาชน
ทุกแห่งจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และลงนามในค�ารับรองการปฏิบัติงานระหว่างรัฐมนตรี 
กับประธานคณะกรรมการ และระหว ่างประธาน 
คณะกรรมการกับผู ้อ�านวยการ และเมื่อครบ 1 ป  ี
ภายหลังจากการลงนามตามค�ารับรองการปฏิบัติงานแล้ว 
องค์การมหาชนแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด 
ผลการด�าเนนิงานตามทีก่�าหนดไว้ และหนงัสอื “หลกัการ
จ�าแนกประเภทหน่วยงานของรฐัในก�ากบัของฝ่ายบรหิาร” 
เพื่อเผยแพร่ให้กับองค์การมหาชน และบุคคลที่สนใจ
  นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ยังได้
ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์องค์การมหาชน (http:// 
po.opdc.go.th) ให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
โดยในเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 
หลกัการและแนวคิดเกีย่วกบัองค์การมหาชน หน่วยบรกิาร
รปูแบบพเิศษ หน่วยงานของรฐัรปูแบบอืน่ มติคณะรฐัมนตรี 
หนังสือเวียน ข้อมูลส�าคัญ และการตอบข้อหารือ เพื่อ 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับองค์การมหาชนและหน่วยงาน 
ของรัฐรูปแบบใหม่ ให้กับผู้ที่สนใจ และประชาสัมพันธ์ 
ผลการด�าเนินงานพัฒนาองค์การมหาชนและหน่วยงาน 
รูปแบบอื่นของรัฐที่ผ่านมาให้สาธารณชนได้รับทราบ



148 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

  1.2) การพิจารณากรอบวงเงนิรวม
สำาหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน 
   โดยเหตุท่ีคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติ “เห็นควร
ก�าหนดกรอบวงเงินรวมส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ส�าหรับองค์การมหาชน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน  
เบี้ยประชุม เป็นต้น ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุน
ประจ�าปี หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถด�าเนินการให้
อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้น�าเสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อ
พิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้ขอความเห็นของกระทรวง
การคลังและส�านักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย” 
   เพื่อให ้การขอยกเว ้นกรอบ
วงเงินรวมส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ
มหาชนเป็นไปตามนัยแห่งขอบเขตมติคณะรัฐมนตรี 
ข้างต้น ส�านกังาน ก.พ.ร. จึงเสนอ และได้รบัความเหน็ชอบ

จาก ก.พ.ร. ในการก�าหนดหลักการระยะเวลาการขอ
ยกเว้นกรอบวงเงินรวมฯ เป็นรายปีงบประมาณ โดย
องค์การมหาชนใดมีความจ�าเป็นประสงค์จะขอยกเว้น
กรอบวงเงินรวมส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน 
ร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจ�าปี  ต้องด�าเนินการส่ง 
ค�าขอยกเว้นไปยังส�านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา 
ไม ่ เกินกว ่า 3 เดือนนับจากวันท่ีพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของปีงบประมาณนัน้ใช้บังคับ 
ส�าหรับองค์การมหาชนที่มีเหตุผลความจ�าเป็นพิเศษ  
ไม่สามารถด�าเนินการได้ทันระยะเวลาดังกล่าว จะต้องขอ
ยกเว้นไปยังส�านักงาน ก.พ.ร. ภายในปีงบประมาณนั้น 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มีองค์การมหาชนที่ขอ ก.พ.ร. พิจารณาและได้รับ 
การยกเว้นกรอบวงเงินรวมส�าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร  
ทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้แก่ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
(องค์การมหาชน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

มหาชน) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) สถาบนัวจัิยและพฒันา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ส�านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน)  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 2) การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ
  2.1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได ้น�า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นช่องทาง
สนบัสนนุการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองให้กบัข้าราชการและ
ประชาชนทัว่ไป ภายใต้โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนรู ้
แหล่งข้อมูล และองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านการบริหาร
จดัการได้โดยสะดวก ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Learning) 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (m-Learning) ทาง
เว็บไซต์ http://www.opdcacademy.com ซ่ึงเปิดให้
บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้ใช้
ระบบ Learning Management System (LMS)  
ให้บริการจนถึงปัจจุบัน พร้อมรับใบประกาศนียบัตร 
เมื่อจบหลักสูตร โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในหลักสูตรต่าง ๆ 
ได้แก่ 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ การบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ (mini MPM) การบริหารจัดการ
ธุรกิจแนวใหม่ (mini MBA) การบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก 

   นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพิเศษ
อกี 8 รายวชิา เพือ่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครือ่งมือ
ในการพัฒนาระบบราชการส�าหรบัข้าราชการและประชาชน
ทั่วไป โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร
ออนไลน ์ของส�านักงาน ก.พ.ร. ซึ่ งสามารถพิมพ  ์
ใบประกาศนียบัตรออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ได้จัดท�าหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 รายวิชา ได้แก่ 
หลักสูตร “การสนับสนุนการท�ายุทธศาสตร์ประเทศ”  
ซึง่สอดคล้องกบันโยบายรฐับาล เพือ่ให้ทัง้ผูจั้ดท�าและผู้ใช้
ยุทธศาสตร์ เกิดความเข้าใจในการท�าให้ยุทธศาตร์ของ
ประเทศบรรลุผล สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ม ี
การออกแบบและจัดท�าแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
หลักสูตรต่าง ๆ แบบม้วนเก็บในตัว (Roll up) ขนาด  
80 ซม. X 200 ซม. จ�านวน 8 ชุด และแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาด A4 พับ 3 ตอน จ�านวน 
4,000 แผ่น (ภาพที่ 2-57)
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   นอกจากน้ีได้รวบรวมองค์ความรู้
ท่ีน่าสนใจ ข่าวสารที่มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ  
เช่น กระแสข่าวความเคล่ือนไหวจากท่ัวโลก ข่าวและ 
วดีทิศัน์ทีน่่าสนใจ ได้มกีารจดัท�า Web link ในการเข้าถงึ
แหล่งข้อมูลทีท่นัสมยั ซึง่ประกอบด้วยการสรปุองค์ความรู้
ส�าคัญเร่ืองการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การและ
ตัวผู้เข้าเรียนไปพร้อม ๆ กัน
   ทั้งนี้ ผู้ส�าเร็จการศึกษาสามารถ
น�าใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร mini MPM และ mini 
MBA ไปประกอบการรบัเงือ่นไขพเิศษในการศกึษาต่อยอดใน
ระดบัปริญญาโทในสถาบันการศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการได้อกีด้วย 
โดยมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และมหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต รับผู้ส�าเร็จหลักสูตร mini MBA และ mini MPM  
ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา 
รับเฉพาะผู้ส�าเร็จหลักสูตร mini MBA

ภาพที่  2-57  แผ่นประชาสัมพันธ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   ตลอดระยะเวลา ท่ีผ ่ านมา 
องค์กรต่าง ๆ ได้เห็นความส�าคัญของโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นช่องทางใน 
การพฒันาองค์กรและบคุลากร จงึได้จัดท�าข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการกับส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน  
4 แห่ง คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสถาบนัเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ นอกจากนี้ มีองค์กรที่เข้าร่วมเป็น 
เครือข่ายเพ่ือเผยแพร่ทางวิชาการ เช่น กองทัพบก  
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน องค์การตลาด 
และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อให้บุคลากร
ของธนาคารฯ ทุกต�าแหน่งได้พัฒนาตนเองผ่านหลักสูตร 
“หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี” 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   ในทุกปี ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัด
กิจกรรมการบรรยาย/เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ 
ที่มีประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ได้จัดกิจกรรม Smart Classroom ในหัวข้อ 
“ยุทธศาสตร์ประเทศไทยท�าอย่างไรให้ได้ผล?” โดยมี  
ดร. นตินิยั ศริิสมรรถการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู ้ถ ่ายทอด

  สถิติเกี่ยวกับผู้เรียนในโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  1. มีผู ้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เร่ิมเปิด
หลักสูตรจนถึงวันที่  30 กันยายน 2558 จ�านวน 
40,531 คน โดยเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันท่ี 1 
ตลุาคม 2557 ถงึ 30 กนัยายน 2558 จ�านวน 2,159 ราย 

ประสบการณ์และความรูใ้นมมุมองต่าง ๆ ทีส่อดคล้องกับ

สภาพความเป็นจรงิของปัญหา เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2558 
ณ อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จังหวัดนนทบุรี 
พร้อมท้ังถ่ายทอดสดออนไลน์ โดยมีผู ้เข้าร่วมเสวนา 
จ�านวนกว่า 50 คน จากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน รวมถึงผู้เข้าร่วมชมผ่านหน้าเว็บไซต์ 
www.opdcacademy.com (ภาพที่ 2-58)

จ�าแนกเป็น ผู้เรียนจากส่วนราชการ จ�านวน 1,185 ราย 
ซ่ึงเป็นจ�านวนท่ีมากท่ีสุด คดิเป็นร้อยละ 55  รองลงมาคอื 
ผู้เรียนจากภาคเอกชน จ�านวน 490 ราย (ร้อยละ 23)  
รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 453 ราย (ร้อยละ 21) และ องค์การ
มหาชน จ�านวน 31 ราย (ร ้อยละ 1) ตามล�าดับ 
(ภาพที่ 2-59)

ภาพที่ 2-58   บรรยากาศกิจกรรม Smart Classroom ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยท�าอย่างไรให้ได้ผล?”

ภาพที่ 2-59  จ�านวนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้เรียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558

องค์การมหาชน 31 ราย = 1%
รัฐวิสาหกิจ 453 ราย = 21%

ส่วนราชการ 1,185 ราย = 55%ภาคเอกชน 490 ราย = 23%
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  2. จ�านวนผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร
พิเศษเป็นรายหลักสูตรตั้งแต่เริ่มเปิดสอนจนถึงวันที่  
30 กันยายน 2558 จ�านวน 95,051 ราย โดยเป็นผูส้�าเรจ็

ภาพที่ 2-60   จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพิเศษเป็นรายหลักสูตร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558

การศึกษาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 
2558 จ�านวน 901 ราย (ภาพที่ 2-60)

  3. จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
ที่มีใบประกาศนียบัตร ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 
30 กันยายน 2558 จ�านวน 236 ราย จ�าแนกเป็น หลักสูตร
การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (mini MPM) จ�านวน 
81 ราย คดิเป็นร้อยละ 34 ซึง่เป็นจ�านวนทีม่ากทีส่ดุ รองลงมา

คือ หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่ (mini MBA) 
จ�านวน 66 ราย (ร้อยละ 28)  หลักสูตร 9 แผ่นดินของ 
การปฏิรูประบบราชการ จ�านวน 56 ราย (ร้อยละ 24) และ 
การบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Governance) 
จ�านวน 33 (ร้อยละ 14) ตามล�าดับ (ภาพที่ 2-61)

ภาพที่ 2-61   จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่มีใบประกาศนียบัตร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
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   2.2) โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ก�าหนดให้ “ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการ
พัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียน
รูอ้ย่างสม�า่เสมอ โดยต้องรบัรูข้้อมลูข่าวสาร และสามารถ
ประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู ้ 
ความสามารถ สร้างวสิยัทศัน์ และปรบัเปลีย่นทศันคตขิอง
ข้าราชการ...” โดยการที่ส่วนราชการเสริมสร้างให้องค์กร
ของตนมีการพัฒนาความรู ้ ให ้ เหมาะสมแก่ภารกิจ 
ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการบริหารงาน
ภาครัฐ และแนวโน้มของต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ และส่วนราชการเองจะต้องน�า
ข้อมูลความรู้ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอมาเพื่อประยุกต์ใช้กับ
แผนการปฏิบัติราชการเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดย 
มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดองค์กร 
ภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการน�าพาประเทศไปสู่ 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ให้สงัคมมคีวามเข้มแขง็ และประชาชน
มีความสขุด้วยการด�ารงชพีตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐสามารถด�ารงชีพอย่างพอเพยีง
มีมโนสุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถใน 
การให้บริการประชาชนตามแนวทางท่ีทรงพระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ใน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 ก�าหนดว่า ให้องค์กรมุง่สูก่ารเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี 
ความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม 
เปลีย่นแปลงและปรบัตวัได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ จงึต้องส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐัมกีารแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบเพื่อก้าวไปสู ่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ที่ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
     ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงาน 
ภาครัฐให้เกดิกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาระบบราชการ
อย่างต่อเนื่อง อันจะน�าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพของราชการ 
เช่น การจัดการความรู ้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
และให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐได้รับการยกระดับไปสู ่
ความเป็นเลิศมากขึน้และยัง่ยนื ท�าให้ส่วนราชการสามารถ
ก้าวไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization : LO)” ที่วัดความส�าเร็จได้ต่อไป จึงจัดให้
มีการประชุมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 ครั้ง ดังนี้
     ครั้งที่ 1 การประชุมสัมมนา
เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยเชิญหัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารและทีมงาน รวมทั้งผู ้ที่เกี่ยวข้อง 
รวม 400 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
ที่มีประสิทธิภาพ คุ ้มค่า มีระบบการท�างานที่ทันสมัย 
สนบัสนนุการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการท่ีโปร่งใส 
ตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีและเตรยีมความ
พร้อมในการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องเหมาะสมกับระบบและวิธีการ
ท�างานดังกล่าว โดยมีการเชื่อมโยงบูรณาการการท�างาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการยกระดับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

บคุลากรและหน่วยงานภาครฐัให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 
ที่คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง ปรับตัวทันต ่อสถานการณ์  
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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     ครั้งที่ 2  การประชุมสัมมนา
เรื่อง แนวทางในการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนตาม 
พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  เมือ่วนัท่ี 31 มีนาคม 
2558  โดยเชิญผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น สภาวิชาชีพ  สถาบันภายใต้
มลูนิธ ิหน่วยงานอสิระภายใต้รฐัธรรมนญู  และหน่วยงาน
อิสระอื่น ๆ ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รวม 150 หน่วยงาน 
มีผู้เข้าร่วมการประชุม รวม 250 คน การประชุมสัมมนา
ครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุมัติ 
อนุญาตสามารถจัดท�าคู ่มือส�าหรับประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมถูกต้อง 
     การประชุมสัมมนาทั้ง 2 คร้ัง  
มผีลให้ส่วนราชการและข้าราชการสามารถน�าแนวทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้
ไปปรบัใช้ให้ทนัสถานการณ์ และน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546
  3) การยกระดับการพัฒนาคุณภาพ 

การบรหิารจดัการภาครฐัสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
   ตามที่มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้น�าการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ผลกัดนัให้การพฒันาระบบราชการมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
ส�านกังาน ก.พ.ร. จงึได้ด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรดัีงกล่าว
โดยพฒันาเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั พ.ศ. 2550  
โดยการน�าเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBAQA) ปี ค.ศ 2003  ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด 

ในการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
มาเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 
พ.ศ. 2550) จากนั้นจึงได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนา
คณุภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนือ่ง ตามเกณฑ์
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั พ.ศ. 2550 โดยเริม่จาก
ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551  
ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) และ
ก�าหนดให้ส่วนราชการน�าไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 
2 หมวด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 และเม่ือ 
ส่วนราชการด�าเนินการครบท้ัง 6 หมวด ได้จัดให้มี 
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พืน้ฐาน (Certified Fundamental Level) ซึง่ได้ก�าหนด
ให้ต้องมีการตรวจรับรองฯ ทุก 3 ปี โดยได้ด�าเนินการ
ตรวจรับรองรอบที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 
เสร็จสิ้นแล้ว 
   ทัง้นี ้เพือ่ยกระดับการพฒันาองค์การ
ของส่วนราชการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้เท่าทันกับ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ส�านกังาน ก.พ.ร. 
จึงได้พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีมจุีดเน้นในการ
ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  การให้ความส�าคัญ
กบัการเสรมิสร้างนวตักรรมและการสร้างขดีความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนของส่วนราชการและของ
ประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอันน�าไปสู ่ 
การประกอบการตัดสินใจเพ่ือก�าหนดเส ้นทางเชิง
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ยทุธศาสตร์ และบรรลปุระสทิธผิลขององค์การ นอกจากนัน้
ยังได้พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level  
Version 2) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558  เพ่ือส่งเสริมส่วนราชการ
พฒันาองค์การให้มคีวามทนัสมยัตามบรบิททีเ่ปลีย่นแปลง
ไป และน�าไปใช้เป็นกรอบในการตรวจรับรองคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ในรอบที ่2 ต่อไป  
รายละเอียดดังภาพที่ 2-62

ภาพที่ 2-62    การส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

จากพื้นฐาน (FL) สู่รางวัล PMQA

รางวัล PMQA
ระดับดีเลิศรางวัล PMQA

ระดับดีเลิเด่นรางวัล PMQA
รายหมวด

Certified FL
Version 1.0

Certified FL
Version 2.0

A D L I

A D R

คะแนน 250
275

300
400

650

เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 
Certified FL
Version 1.0

55-57

เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

พ.ศ. 2558 59 60 61

ไม่ผ่าน Cer V.1.0
(7 กรม 3 จังหวัด) Certifi

ed FL

Certified FL Version 2.0

ไม่ผ่าน Cer 59

ผ่าน Cer 57 แต่ไม่เคยได้
รางวัล (29 กรม 25 จังหวัด)

ผ่าน Cer 55 แต่ไม่เคยได้
รางวัล (26 กรม 10 จังหวัด)

ผ่าน Cer 56 แต่ไม่เคยได้
รางวัล (66 กรม 33 จังหวัด)

ไม่ผ่าน Cer 59-60

Certified FL
รางวัล PMQA

กำาหนดเป็น KPI
ตามเกณฑ์ PMQA
(Full Version)

เกณฑ์ Fundamental Level
ปีละ 2 หมวด ดำาเนินการครบถ้วนในปี 54

ตัวชี้วัดตามคำารับรองฯ ภาคสมัครใจ

52ปี 47-51 53 54
55 56 57 .......
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   ทั้งน้ี การด�าเนินการยกระดับการ
พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั สรปุผลภาพรวม
ได้ดังนี้
   3.1) การตรวจรับรองคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
     ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดให้
มกีารตรวจรับรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบั
พื้นฐานให้กับส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด ทุก 3 ปี 
โดยส่วนราชการที่ผ่านการรับรองฯ ต้องมีผลคะแนน 
ในแต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ท้ังนี้ จากการ 

ด�าเนินการตรวจรับรองในรอบที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 
พ.ศ. 2558 มส่ีวนราชการระดบักรมและจงัหวดั ทีด่�าเนินการ
ตามตัวช้ีวัดการพัฒนาองค์การ (PMQA) ผ่านการรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 
จ�านวนทั้งสิ้น 212 หน่วยงาน (1 กระทรวง 138 กรม 
73 จังหวัด) จาก 219 หน่วยงาน (1 กระทรวง 142 กรม 
76 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 96.80 และมีส่วนราชการ 
ที่ไม่ผ่านการรับรองทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 3.11  
โดยผลการตรวจรบัรองฯ  พบว่าส่วนใหญ่ส่วนราชการต่าง ๆ 
มีการก�าหนดทิศทางรวมท้ังเป ้าหมายขององค์การ 
และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีการให  ้
ความส�าคัญกับผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
การก�าหนดมาตรการให้บริการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ในองค์การ การเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัภาวะฉกุเฉนิ 
และการออกแบบกระบวนการท�างาน
     ส�าหรับโอกาสในการปรับปรุง
องค์การของส่วนราชการส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของการก�าหนด
ตัวช้ีวัดที่ส�าคัญและระบบการติดตามประเมินผล เพ่ือ
ทบทวนผลการด�าเนนิงานและน�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบ
การตัดสินใจ การน�าผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
ไปปรับปรุงผลการด�าเนินงานของส่วนราชการต่อไป  

การพัฒนาระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย 
(Warning System) ทีจ่ะบ่งชีถ้งึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
และการปรบัปรงุระบบปฏบิตักิาร เพือ่ให้ผลการด�าเนนิการ
ดขีึน้และการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การท�างานซ�้า 
และความสูญเสียจากผลการด�าเนินการ รวมทั้งควรให้
ความส�าคัญต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเร่งให้ความส�าคัญ 
     ส�าหรบัแนวทางการด�าเนนิการ
ต่อไป คอื ก�าหนดให้มกีารตรวจรบัรองคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ในระหว่างปี  พ.ศ. 
2559 - 2561  โดยให้ส่วนราชการที่มีความพร้อมสนใจ
แจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจรับรองฯ 
     ทัง้นี ้เกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 2 ได้รับการพัฒนา 
โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาองค์การ ได้แก่ ความเป็น
ระบบ (Systematic) ความยั่งยืน (Sustainable)  
การวดัผลได้ (Measureable)  การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
(Change Management)  และนวตักรรม (Innovation)
   3.2) รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

     รางวลัคณุภาพการบริหารภาครฐั 
เป็นรางวลัสงูสดุทีม่อบให้กบัหน่วยงานภาครฐัทีม่กีารพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล   
ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยาม ความอดทน หลอมรวมกับ

ความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ 
เพ่ือน�าพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลศิ 
ดังตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นรูป 
ยอดเขาสูง มีดวงดาวเจิดจรัสอยู ่ 
ด้านบน ฉากหลังเป็นผืนธงโบกสะบัด 
โดยในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกที่
ส�านักงาน ก.พ.ร. มอบรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด  
ซ่ึงมีท้ังส้ิน 6 ประเภทรางวัล และได้
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

เพิ่มรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โดยหน่วยงานทีส่มคัรขอรับ
รางวัลจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครฐั และเป็นส่วนราชการระดบักระทรวง กรม จังหวดั 
สถาบนัอดุมศกึษา หรือหน่วยงานประเภทอืน่ รายละเอยีด
ดังภาพที่ 2-63

ภาพที่ 2-63   หน่วยงานที่มีสิทธิ์สมัครรางวัล และประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผ่าน Centified FL
เป็นส่วนราชการระดับ กระทรวง

กรม
จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ประเภทรางวัลที่เปิดรับสมัคร

หน่วยงานที่มีสิทธิ์สมัครรางวัล

หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
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     ส�าหรับส่วนราชการใดที่ได้รับ
รางวัลคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั หรอืมผีลประเมิน
รางวัลตั้งแต่ 275 คะแนนขึ้นไป จะถือว่าผ่านการรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 
ไปโดยปริยาย  
     จากการด�าเนินการรับสมัคร
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมาต้ังแต ่

     ทัง้นี ้มส่ีวนราชการได้รบัรางวลั
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด รวมทั้งสิ้น 
48 รางวัล จาก 26 ส่วนราชการ โดยหมวด 2 ด้าน 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู ่
การปฏิบตั ิเป็นหมวดทีม่ส่ีวนราชการสมคัรและได้รบัรางวลั
มากที่สุด รวม 12 รางวัล ในขณะที่หมวด 5 ด้าน 

ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 พบว่า ในระดับกระทรวง 
และกรม มีหน่วยงานทีส่มคัรขอรบัรางวลั จ�านวน 52 หน่วยงาน  
คิดเป็นร้อยละ 35.8  ได้รับรางวัล 18 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 12.4 ของหน่วยงานทั้งหมด และในระดับจังหวัด 
มีจังหวัดที่สมัครขอรับรางวัล จ�านวน 60 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 78.9 และได้รับรางวัล จ�านวน 8 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของจังหวัดทั้งหมด (ภาพที่ 2-64)

การบรหิารทรพัยากรบคุคล เป็นหมวดทีส่่วนราชการสมัคร
และได้รับรางวัลน้อยที่สุด คือ 2 รางวัล ส�าหรับรางวัล
ระดับดีเด่นซึ่งเปิดรับสมัครครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558  
มีส่วนราชการสมัครขอรับรางวัล จ�านวน 2 ส่วนราชการ 
โดยได้รับรางวัลระดับดีเด่นจ�านวน 1 ส่วนราชการ ได้แก่ 
กรมปศุสัตว์ (ภาพที่ 2-65)  

ภาพที่  2-64   สัดส่วนหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จ�านวนที่สมัคร และจ�านวนหน่วยงานทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2558

ภาพที่ 2-65   จ�านวนหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลและที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558  จ�าแนกเป็นรายประเภทรางวัลและหมวด

กรม

จังหวัด

ไม่เคยสมัคร
21.1%

ไม่เคยสมัคร
64.1%

ได้รับรางวัล
10.5%

ได้รับรางวัล
12.4% 18
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0
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

     ส�าหรับรายชื่อส่วนราชการท่ีได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปี  
พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2558  ปรากฏดังตารางท่ี 2-26

ตารางที ่ 2-26   หน่วยงานท่ีได้รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2558

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

กระทรวงพลังงาน

กรมบัญชีกลาง

กรมสรรพากร
จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมปศุสัตว์
จังหวัดนครพนม
จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมสุขภาพจิต

กรมศุลกากร
จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวงพลังงาน
กรมสรรพามิต
กรมศุลกากร
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมการพัฒนาชุมชน

กรมควบคุมมลพิษ
กรมสรรพากร

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

กรมปศุสัตว์

กรมสรรพากร

กรมบัญชีกลาง
กรมปศุสัตว์
กรมสรรพามิต
กรมธนารักษ์

กรมทางหลวงชนบท
กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดพังงา
จังหวัดสกลนคร
สำานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สำานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 
จังหวัดนครพนม

กรมชลประทาน
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพสามิต
สำานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กรมควบคุมโรค
กรมธนารักษ์
กรมปศุสัตว์
จังหวัดตาก

สำานักงาน ก.พ.ร.
กรมควบคุมโรค

-

- - -

-

กระทรวงพลังงาน
กรมสุขภาพจิต
กรมสรรพามิต
กรมชลประทาน

รางวัล

ระดับดีเด่น

รายหมวด

หมวด 1 ด้านการนำาองค์การ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 2 ด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

หมวด 6 ด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผล
การดำาเนินงานขององค์การ
และการจัดการความรู้

หมวด 5 ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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 โดยมรีายละเอยีดผลงานทีโ่ดดเด่นของหน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น

 กรมปศุสัตว์ : ด้วยระบบการน�าองค์การที่ดี 
การก�าหนดทิศทางองค์การท่ีชัดเจน ร่วมกับการค้นหา
โอกาสเชิงกลยทุธ์ เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบัิตอิย่างมยีทุธศาสตร์
ที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู ้รับบริการและผู ้มี 
ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่อย่างสมดลุ มรีะบบบรหิารความเส่ียง
ผ่านกลไกในการดักจับข้อมูลและมีสัญญาณเตือนภัยที่ดี 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัการณ์ก่อนลกุลาม การใช้ข้อมลู
และสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อการตัดสินใจ และระบบ
การติดตามผลประเมินท้ังกระบวนการและผลลัพธ์  
มีกระบวนการในการสรรหาคนดี พัฒนาคนเก่ง ส่งเสริม 
ให้คนเกิดความผูกพัน น�าเครื่องมือ DPIS ของ ก.พ. มา
พัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การพัฒนา
ทักษะและสร้าง Career Path ตามสายงานเฉพาะ และ

การออกแบบพัฒนาระบบงานจนได้มาตรฐานสากล  
พร้อมกับการสร้างบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ปลดปล่อยศักยภาพการท�างานของบุคลากรอย่างเต็มที่ 
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปรับปรุงและคิดนวัตกรรม
การท�างานอย่างต่อเนื่อง ท�าให้องค์การสามารถปรับตัว
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เป็น
อย่างดี และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
ท�าให้สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีปริมาณ 
เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

หมวดที่ 1

รางวัลด้านการน�าองค์การ

และความรับผิดชอบต่อสังคม

 กรมทางหลวงชนบท : การน�าองค์การทีแ่สดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นและสร้างระบบการท�างานที่โปร่งใส 
ร่วมขับเคลื่อนองค์การโดยอาศัยความเป็นผู ้น�าของ 
ผู้บริหารทุกระดับที่มีความโปร่งใส จนสามารถลดความ 
ขัดแย้ง และการแทรกแซงต่าง ๆ และสร้างการยอมรับ
จากสังคม ผ่านวธิกีารน�าภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามส่ีวนร่วม
ในทุกกระบวนการท้ังระบบ การสร้างเครือข่ายการดูแล

ทางหลวงชนบทและอาสาสมคัรกว่า 9,500 คน การบูรณาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวะศึกษาเครือข่าย 
ในการจัดเขตศึกษาเชิงพ้ืนท่ีในเชิงลึกเพ่ือศึกษาและดูแล
พ้ืนทีอ่ย่างใกล้ชดิ รวมทัง้มกีารคาดการณ์ผลกระทบ และ
จดัท�าการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) ได้เกินกว่ามาตรฐานที่
ก�าหนด สามารถสะท้อนความส�าเร็จให้กรมทางหลวงชนบท
ได้รบัรางวลัด้านการพฒันาองค์การ และด้านความโปร่งใส
มาแล้ว 21 รางวัล

ระบบคุณภาพของกรมปศสุตัว์

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำาหนด มาตรฐาน ความต้องการของตลาดและเป้าหมายร่วมของทุกภาคส่วน

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป

เนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอ แข่งขันได้

ความเชื่อมั่น ศรัทธา
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ

การตอบสนองความต้องการ
ตลาดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ให้ความสำาคัญตลอด
Value Chain

การบริหารจัดการเชิงระบบ
และการสร้างความโปร่งใส

ปฏิบัติการเชิงรุก
มุ่งเน้นการป้องกัน

FOOD SAFETY
PRODUCTIVITY

การบริหารจัดการ
โดยใช้ข้อมูลจริง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มุ่งสร้างนวัตกรรม

POLICY
(AGEnDA FUnCTIOnAL AREA)

ผู้บริโภคขับเคลื่อน
ระบบการผลิต

การตรวจประเมิน
(ตรวจประเมินภายนอกและคู่ค้า)

ฟาร์ม โรงงานมาตรฐาน
SMART FARMER

ควบคุม กำากับ
(ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อกำาหนด)

การบริหารจัดการ
โดยใช้ข้อมูลจริง

การบูรณาการ
VERTICAL & HORIZOnTAL

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

PMQA
ADLVLeTCl

OnE STAnDARD
AnD GUIDELInEs

รู้เร็ว จัดการเร็ว
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

วิจัย พัฒนา
ถ่ายทอด  •  อาหารศึกษา

e-Movement
e-Operation
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ระบบมาตรฐาน
ระดับสากล



161รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ : ผู้น�ามีบทบาทในการช้ีน�าและสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์การในด้านคุ้มครอง ส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร รวมทัง้การป้องกนั 
การรกัษา การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร ผูบ้รหิาร
ทุกระดับสามารถน�าองค์การ สร้างให้ทุกคนมี
ความเข้าใจทศิทางองค์การและพนัธกจิ เกดิความ
ทุ่มเทในการท�างานและขบัเคลือ่นพันธกจิให้บรรลุ
เป้าหมายทีส่�าคญั สะท้อนให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท�าให้เกิดการ
ยอมรับจากองค์การทั้งในต่างประเทศ รวมทั้ง
สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการผนกึโยงกบัท้องถิน่ได้ทัง้งบประมาณ ภาคี
การปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ ท�าให้สามารถ
ติดตามเหตุการณ์รอบตัวได้ทันการณ์อย่างรอบรู้
สภาวะของสังคม

ระบบการน�าองค์การของกรมทางหลวงชนบท

ระบบการน�าองค์การของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ

๗.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

๗.๒ การแบ่งปันความรู้สู่ประชาชน

๗.๓ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

๗.๔ การบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ

๖.๑ เรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวัง

๖.๒ การเรียนรู ้ค่านยิมและวฒันธรรมองค์การ

๖.๓ การปรับปรุง พัฒนากระบวนงานบริการ

๖.๔ การปรับปรุง พัฒนาระบบงาน

๕.๑ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี / ความผาสุก

๕.๒ การจดัหาสวสัดกิารบคุลากร

๕.๓ การจัดทำาแผน HRM & HRD

๕.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๖. การเรียนรู้ ปรับปรุง

 และพัฒนาระบบงาน

 อย่างต่อเนื่อง

(2)
การกำาหนดทิศทางขององค์กร

(วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจ)

(7)
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

(นวัตกรรม/บริการ) 

(6)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/

สร้างแรงจูงใจ/บรรยากาศการเรียนรู้/
ความผูกพัน

ระบบธรรมาภิบาล / ค่านิยม พก. / วัฒนธรรมองค์กร

(3)
วางแผน จัดทำาแผนปฏิบัติ
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

(4)
ปฏิบัติตามแผน/กำากับการดำาเนินงาน

ให้เป็นไปตามแผน

(5)
ติดตาม/วัด/วิเคราะห์ผล/

ทบทวน/ปรับปรุง

๕. การบริหารพัฒนา
 บุคลากรและสร้าง

 แรงจูงใจ

๗. การแบ่งปันและบูรณาการทุก

 ภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืน

๑. กำาหนดทิศทางและสื่อสาร

 ยุทธศาสตร์ขององค์การ

 (แผนผังทิศทางองค์การ)

๒. การวางแผนและ 

 ออกแบบระบบงาน 

 เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

๓. การกำากับ

 การดำาเนินงานให้

 เป็นไปตามแผน

๔. การจัดการเท
คโนโลยี

 สารสนเทศและ

 การจัดการความรู้

กา
รว

ัด 
วิเค

รา
ะห

์

ทบ
ทว

นผ
ล

กา
รด

ำาเน
ินง

าน

การสร้าง

บรรยากาศ

การสื่อสาร๒ ทิศทาง
การอยู่ร่วมกบั

สังคมอย่าง

มีความสุข

กา
รเรี

ยน
รู้ข

อง
อง

ค์ก
าร

แล
ะ

ผูป้
ฏิบ

ตัิก
าร

การพัฒ
นา

คุณ
ภาพชีวิต

การใช้
สารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ

ลัก
ษณะสำาคัญขององค์การ

ความสัมพันธ์
ภายในและ
ภายนอกองค์การ

ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์

สถานการณ์คู่
แข่งขัน

ลักษณะ
พื้นฐานของ
องค์การ

๑.๑ เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model)

๑.๒ มุ่งการกระจายอำานาจ

๑.๓ การสร้างความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต

๑.๔ การกำากับดูแลองค์การที่ดี

๑.๕ การสร้างความรับปิดชอบต่อสังคม

๓.๑ การกำาหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัท่ีสำาคญั

๓.๒ การบริหารความเสี่ยง

๓.๓ การพฒันาระบบตดิตามและประเมนิผล

การประเมินผลผู้บริหารกรม

๒.๑ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

๒.๒ ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์

๒.๓ การจัดทำาแผนพัฒนาองค์การ

๒.๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๒.๕ มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

๔.๑ การจัดทำาแผนเทคโนโลยแีละการส่ือสาร

๔.๒ การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

๔.๓ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

๔.๔ การพัฒนานวัตกรรม

๔.๕ การส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์การ

ผลักดัน

การตอบสนองความต้องการความคาดหวัง

การประเมินผลความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์  ค่านิยม

พันธกิจ เป้าประสงค์ หน้าที่ตามกฎหมาย

การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อสารอย่างทั่วถึง

(1)
การมีส่วนร่วม และสื่อสาร

อย่างทั่วถึง ตอบสนอง
ความต้องการของ

ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 จงัหวดัชยันาท : ผูน้�าจงัหวัดชยันาทสร้างค่านยิม
ร่วม “Change for good” เกดิเป็นวฒันธรรมองค์การใน
การขับเคลื่อนจังหวัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ของผู้บริหาร บุคลากร องค์กรเอกชน และภาคประชาชน 
เพือ่ระดมความคดิเหน็ในการพฒันาจงัหวดัสูเ่ป้าหมายตาม
วสิยัทศัน์ “เป็นแหล่งผลติเมลด็พนัธุข้์าวและสนิค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และมีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” เกิดโครงการ 
Project Idea ทีม่ลีกัษณะการท�างานเชงิรกุ ในการพฒันา
จังหวดัร่วมกนั เช่น โครงการผลติเมล็ดพนัธุข้์าว โครงการ
เขาขยาย เขาทะเลทราย สูเ่ขาสวรรค์ เป็นการแก้ไขปัญหา
การบุกรุก และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ท�าให้พื้นที่เขาขยายเป็นท่ีสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง 
เกดิค่านยิมร่วมกนัของจงัหวดัตามแนวคิด “รกั และคดิถึง
ชัยนาท”

 จังหวัดพังงา : ผู้น�าจังหวัดพังงามุ่งมั่นในการ
ก�าหนดทิศทางในการพัฒนาจังหวัดให้มีความชัดเจน โดย
มุ่งเน้นการสร้างพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข และร่วมกัน
ผลกัดนัอย่างต่อเนือ่ง โดยบรูณาการการท�างานร่วมกันกบั
ภาคประชาชนผ่านโครงการ “รฐัร่วมราษฎร์”  ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจังหวัด ก�ากับ ดูแล 

และตรวจสอบ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเชือ่มัน่
และศรทัธาให้กับประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาของ
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 จงัหวดัสกลนคร : การแสดงทศิทางทีช่ดัเจนและ
สร้างบรรยากาศการท�างานร่วมกนัของบคุลากรทัง้ภายใน
และภายนอกจังหวดัอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ ที่วิเคราะห์เป็น Value Chain ต้นน�้าถึงปลายน�้า 
และสนบัสนนุให้เกดิการเรยีนรูเ้ข้าใจร่วมกนัในการท�างาน 
โดยผู ้น�าทุกระดับของจังหวัดก็เข้าใจโครงการร่วมกัน 
และกผ็ลกัดนัต่อเนือ่งจนได้รบัการยอมรบัจากชมุชน และ
การสนับสนุนจากชุมชนก็ยิ่งเสริมให้การแก้ปัญหาและ 
การพัฒนาจังหวัดเป็นไปได้ด้วยดี สมดังค่านิยมที่สร้างขึ้น
ให้เกดิอตัลักษณ์ของความเป็นสกลนคร... “อยูส่กล รกัสกล 
ท�าเพ่ือสกลนคร”

ระบบการน�าองค์การของจงัหวดัชัยนาท

กระบวนการน�าองค์การของจงัหวดัพังงา

ระบบการน�าองค์การของจงัหวดัสกลนคร

กำาหนดวิสัยทัศน์
ค่านิยม

ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

วางแผน
ยุทธศาสตร์

กำาหนดเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

เรียนรู้ ทบทวน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสาร และ

ถ่ายทอด

ขับเคลื่อน
ดำาเนินงาน
ตามแผนติดตาม ควบคุม

กำากับ และ
ประเมินผล

รักและคิดถึง
ชัยนาท

Chainat Change for good

ชุมชน

ผู้รับบริการ

เจ้าหน้าที่/
บุคลากร

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

A

C

D

P

กำาหนดทิศทางวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และการสื่อสาร

วางแผน 
ออกแบบระบบงาน 

จัดองค์การ

ถ่ายทอดแผน
ไปสู่การปฏิบัติ

กำากับการดำาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผน

วัดการวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการดำาเนินการ

ประเมินผล
การปฏิบัติงานและ

สร้างแรงจูงใจบุคลากร

เรียนรู้ ทบทวน ปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บูรณาการทุกภาคส่วน
ให้เกิดความสมดุล

ผู้รับบริการ

เจ้าหน้าที่

ชุมชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

1

2

9

8

7

6

5

4

3

กำาหนดทศิทาง วางแผนการปฏิบตัริาชการ

กำากบั ควบคมุ ตดิตาม

ดำาเนนิการให้
เป็นไปตามแผนงาน

สร้างนวตักรรม สื่อสาร ถ่ายทอด
กลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน บุคลากร

การ
บริหารกิ

จกา
ร

บ้านเ
มอื

งทีด่ี

การสนับสนุนชุมชน

คว
าม

ผา
สกุ

ขอ
งสั

งค
ม

ปฏบัิตติาม กฎ ระเบยีบ

มคีณุธรรม จรยิธรรม

กา
รท

ำาง
าน

เป็
นท

มี

สร้างองค์กรให้ย่ังยืน

สร้างความผกูพนั พงึพอใจ

ความผูกพนั การให้รางวลั

เร
ยีน

รู้ 
ทบ

ทว
น 

ปร
บัป

รงุ
แล

ะพ
ฒั

นา

ทำาให้เกิดความ
สมดุลต่อความ

ต้องก
ารข

อง

ผู้รบับรกิา
ร ผู้มส่ีวน

ได้ส่วน
เสยี

อยูส่กล รกัสกล ทำาเพือ่สกลนคร
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

หมวดที่ 2

รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

 สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ : มกีารก�าหนด
ยุทธศาสตร์โดยการน�าข้อมูลระดับประเทศมาวิเคราะห์
เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 
ก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน รวมทั้ง
จัดท�าแผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้นและระยะยาว และ
ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม มีการ  

บูรณาการแผนทั้งในระดับกระทรวง เขต จังหวัด อ�าเภอ 
และต�าบล อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพ 
12 เขต (Regional Health) และจัดท�าแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) ซ่ึงเป็นนวัตกรรม เพื่อ
บรหิารจดัการทรพัยากรด้านสขุภาพ การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เช่น ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ 
โดยการเสนอนโยบายรูปแบบการดูแลระยะยาว  (Long 

Term Care) ทีมุ่ง่เน้นให้ท้องถิน่เข้มแขง็สามารถดแูลคนใน
ชมุชนได้อย่างยัง่ยนื (Community Care) และการจดัการ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ

ระบบสารสนเทศด้านสขุภาพสูก่ารก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือคนไทยมีสขุภาพดี

ระบบข้อมูลสุขภาพ

การส่งข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม

รูปแบบการรับส่งข้อมูล สำาหรับ HDC

Standard Report

สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

รฟท./รพช.
รพ.สต. ส่วนกลาง

21 แฟ้ม

43 แฟ้ม

HDC
จังหวัด

Provis

เขตบริการฯ กระทรวงสาธารณสุข

Data
Process

Standard Report/
Summary dataProcessing database

routine automatic

Standard Report/
Summary data

• สถิติประชากร
• การสำารวจสุขภาพประชากรไทย
• รายงานการสาธารณสุขไทย
• การสำารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
 ประชาชนไทย
• สำารวจพัฒนาการเด็กไทย
• ฯลฯ แผนงานโครงการอื่นๆ

การแพทย์ฉุกเฉินและ
ระบบส่งต่อ

การพัฒนากำาลังคน
ด้านสุขภาพ

แผนพัฒนาระบบบริหารโรคที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขสำาคัญ

ของประเทศ 10 สาขา

แผนพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิรองรับการเจริญเติบโต
ของชุมชนเมืองและผู้สูงอายุ

กำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ

เพื่อคนไทย มีสุขภาพดี

Health Survey
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 สำานกังานบริหารหนีส้าธารณะ : มคีวามสามารถ
ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น�าไปสู  ่
การบรหิารจดัการความเสีย่งหนีส้าธารณะของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก�าหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นมือ
อาชพีในการบรหิารหนีส้าธารณะ เพือ่การพฒันาประเทศ
อย่างยัง่ยนื” โดยก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิการทีส่�าคญั 
และตอบสนองความท้าทายขององค์การในด้านต่าง ๆ 
และมกีารคาดการณ์ผลลพัธ์การด�าเนนิการ และเปรยีบเทียบ
กับส�านักบริหารหนี้สาธารณะของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

รวมทัง้มโีมเดลการบรหิารจดัการความเส่ียงแบบทนัการณ์ 
เชื่อมต่อกับระบบ Warning system และจัดท�าระบบ
สารสนเทศ Business Intelligence รายวันและ 
รายสัปดาห์ ท�าให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
และน�าไปใช้ในการวางแผนด้านการจัดการหนี้สาธารณะ
ของประเทศ ส ่งผลให้การบริหารหนี้ของประเทศ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน�ามาสู ่การพัฒนา
นวัตกรรมด้านการบริหารหนี้ เช่น การด�าเนินธุรกรรม 
แลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ครั้งแรก 
ของประเทศไทย

การใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อน�ามาสู่การสร้างนวัตกรรม และการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ

การแข่งขันภายในประเทศ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเด็นการแข่งขัน : การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศ

การแข่งขันภายนอกประเทศ : Debt Office ของประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน
ประเด็นการแข่งขัน : การส่งออกผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ และ
การบริหารหนี้สาธารณะ
_	ไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในอาเซียนที่มีการออก
 Inflation Linked Bond
_	ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยยังถือว่าอยู่ในระดับต�่า
 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

หมายเหตุ : นิยามหนี้สาธารณะแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
ที่มา : ธนาคารโลก
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 จังหวัดนครพนม : มีการวิเคราะห์และการ
ก�าหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดรบักบัสภาพสงัคมเศรษฐกจิ และ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ท่ีมีการวิเคราะห์และ
ค ้นหาโอกาสเชิงยุทธศาสตร ์ น�าไปสู ่การวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางจังหวัดและรองรับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากผลของการเปิดประเทศ
อาเซยีน ซึง่สามารถอนรุกัษ์ความเป็นวถิชีมุชนเมอืงด้ังเดิม 
ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเพือ่รองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
จากแผนสู ่การปฏิบัติที่ผู ้น�าใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

จังหวัด 1 3 5 7 9 (1 = พระธาตุพนม, 3 = 
สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค�าม ่วน) ,  5 = 
ธาตุทั้ง 5, 7 = พระธาตุประจ�าวันเกิดทั้ง 7, 9 = 
ชนเผ่าทั้ง 9) ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งกลุ่มจังหวัด (สนุก) 
ผ่านเครือข่าย โดยใช้กลยุทธ์ 222  (2 สนามบิน 2 เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  2 สะพาน) รวมท้ังการสร้างบรรยากาศ
การท�างานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีดีอย่างต่อเนื่อง ท�าให้
ทีมงานเข้มแข็ง ส่ือสารข้อมูลแก้ไขปัญหาของจังหวัดได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดนครพนมเมืองน่าอยู่

แนวทางการขับเคล่ือนแนวคิดนครพนมเมืองน่าอยู่

วิสัยทัศน์
ประเทศ

2015-2020

ยุทธศาสตร์
ประชาคม
อาเซียน

มั่งคั่ง

มั่นคง

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

แนวคิด
เมืองน่าอยู่

โครงการพัฒนา
ที่สำาคัญ

แนวคิดนครพนม
เมืองน่าอยู่

มิติที่ 1
เมืองอยู่ดี

มิติที่ 2
คนมีสุข

มิติที่ 3
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

มิติที่ 4
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

แห่งการเรียนรู้และ

พัฒนา

มิติที่ 5
การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. การพัฒนาการค้า
และการลงทุน

2. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. การรักษาความ
มั่นคงชายแดน

3. การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน

1. ข้อมูลศักยภาพในแต่ละยุทธศาสตร์
2. ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
3. โครงการที่จะดำาเนินการในปี 59 60
4. แผนภาพ แผนที่ หรือแผนผังประกอบ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในจังหวัดร่วมวางแผน/การทำาประชาคม

ระดับจังหวัด/อำาเภอ/ตำาบล/หมู่บ้าน/ชุมชน

สร้างวินัยจราจรและวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในชุมชน 
นครพนมสำานึกบ้านเกิด

นครพนมเมืองสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมและ

อนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร

สร้างสถานที่กักเก็บขยะ 2. เมืองน่าอยู่
 2.1 น่าอยู่สำาหรับทุกวัย
 2.2 คนมีสุขภาพดี
 2.3 มีพื้นที่สาธารณะ
 2.4 สภาพแวดล้อมดี
 2.5 มีเอกลักษณ์
 2.6 มีธรรมาภิบาล
 2.7 เดินทางสะดวก
 2.8 ปลอดภัยในชีวิต/
  ทรัพย์สิน
 2.9 มีรายได้
 2.10 มีชีวิตชีวา

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองการศึกษา
นานาชาติ เมืองพักผ่อนผู้สูงอายุ

และทุกช่วงวัย เมืองพักผ่อนปลอดภัย

1. คน ชุมชน สังคม
 1.1 สุขภาพดี
 1.2 มีรายได้/อาชีพ
 1.3 มีความรู้
 1.4 มั่นคง ปลอดภัย
  เข้มแข็ง

เป้าหมาย “คนมี
ความสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

สังคมมั่นคง บ้านเมืองน่าอยู่”

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โครงการรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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หมวด 4

รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

ขององค์การและการจัดการความรู้

 กรมธนารักษ์ : มีตัววัดผลการด�าเนินการที่
ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและมีการเรียนรู้ระดับ
องค์การที่ฝังลึกลงไปในวิถีปฏิบัติงาน มีการแบ่งตัววัด 
ที่ส�าคัญที่สะท้อนพันธกิจของกรมฯ และใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบกับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับปรุง

กระบวนการและสร้างนวัตกรรม มีระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีส�าคัญ เพื่อสนับสนุนการท�างานของกรมฯ  
โดยแบ่งตามภารกจิกรมฯ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทีร่าชพสัดุ 
ด้านเหรียญกษาปณ์และบรหิารเงนิตรา ด้านประเมนิราคา
ทรัพย์สิน ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านบริหาร 
มีการจัดการความรู ้ที่ เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี 
เป้าหมายในการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้โดยใช้กจิกรรม
ไคเซ็น เกิดเป็นวัฒนธรรมในการปรับปรุงงาน สร้างสรรค์
นวตักรรมท่ีเพ่ิมประสิทธภิาพในการท�างาน และลดต้นทนุ
การด�าเนินการ เกิดเป็นสินทรัพย์ทางความรู้ที่ฝังลึกอยู่ใน
องค์การ

กลุ่มตัวชี้วัดที่ส�าคัญของกรมธนารักษ์

ตัววัดที่สำาคัญ
ระบบสารสนเทศ
ตัววัดกลุ่มพันธกิจ

ระบบสารสนเทศ
ตัววัดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรความพึงพอใจ

ความคาดหวัง

ความผูกพัน

การอนุรักษ์

ทรัพย์สิน

การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์การป
ระเม

ิน

ราค
าที่ดิน

กา
รจ

ัดเ
ก็บ

รา
ยไ

ด้

การจัดการ
ข้อร้องเรียน

ห่วงโซ่อุปทาน
นวัตกรรม

IT
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

ต้นทุน

งบประมาณ

ระบบสารสนเทศ
ตัววัดผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ 

นโยบายรัฐบาล

ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ทรัพยากร
ภายใน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

GG

1

4

ระบบสารสนเทศ
ตัววัดทรัพยากรภายใน

2

3
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

หมวด 6

รางวัลด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

 กรมควบคุมโรค : มีระบบการปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิผล ที่ เ กิดจากการออกแบบและการจัดการ
กระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย  
มีการพัฒนากระบวนการที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่องใน 3 ด้าน  
ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของส่วนราชการ ได้แก่ การเฝ้าระวัง 

การควบคุม และการป้องกันโรค โดยมีการออกแบบ
กระบวนการ และก�าหนดมาตรฐานทีช่ดัเจน สามารถส่ือสาร
และสร้างเครอืข่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องท่ัวประเทศ เช่น เครือข่าย
ภาคประชาชน NGO เครือข่ายสื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อให้
ชมุชนตระหนกัในการเฝ้าระวัง ควบคมุ และป้องกนัโรค รวมทัง้
มกีารก�ากบัดแูลควบคมุกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการควบคุม
โรคของประเทศ โดยมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เช่น การควบคุม
การระบาดของโรคอีโบลา โรคมอร์ส เป็นต้น

Value Chain กรมควบคุมโรค

 จากผลความส�าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีปัจจัยส�าคัญท่ี
เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์การให้ไปสู ่เป้าหมายได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผล อันได้แก่ 
 • ความเป็นผู้นำา ที่ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ ก�าหนด 
เป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย  การทบทวนและปรับปรุง
ผลการด�าเนินการ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการแลกเปลีย่น

เรียนรู ้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน 
ควบคู ่กับการสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสร้างบรรยากาศกระตุ ้นให้บุคลากร ผู ้รับบริการ 
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 
และให้การสนับสนุนการน�า PMQA มาใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการบรหิารงาน เพือ่ให้สามารถน�าองค์การไปสูก่ารบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
ที่วางไว้

การตรวจสอบภายใน
การกำากับ ติดตาม ประเมินผล

Key 
Support

ทบทวนสถานการณ์และสภาพปัญหา เพื่อกำาหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

Key Process

Key Support

Target Group OutComeOutput Quality/Value

กระบวนการ
ตรวจสอบ
ภายใน

กระบวนการ
บริหาร

ทรัพยากรบุคคล

กระบวนการ
บริหาร

งบประมาณ

กระบวนการ
จัดการ

เชิงยุทธศาสตร์

กระบวนการ
กำากับ ติดตาม
ประเมินผล

กระบวนพัฒนา
ระบบข้อมูลและ

สารสนเทศ

กระบวนการ
จัดการความรู้

กระบวนการ
บริหาร

การ Supply

สร
้าง

เค
รื่อ

งม
ือ

สื่อ
สา

ร/
ขับ

เค
ลื่อ

น

ประชาชน

ลดเสี่ยง

ลดโรค

ลดตาย

กระบวนการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้

ผลิตภัณฑ์
วิชาการ 6 ประเภท
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย
การป้องกัน

ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ

ผลักดันให้เกิด
การเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
บริการเฉพาะด้าน 
ที่ได้มาตรฐาน

- รายงาน  
สถานการณ์โรค

 และข่าวกรอง
- ฐานข้อมูลโรค
 และภัยสุขภาพ

เครือข่ายที่มี
การดำาเนินงานได้
ตามมาตรฐาน

Knowledge
Attitude
Practice
(KAP)

กระบวนการพัฒนามาตรฐาน
กฎหมาย

กระบวนการพัฒนารูปแบบ
บริหารเฉพาะด้าน

กระบวนการพัฒนาข่าวกรองและ
การพยากรณ์โรค

และภัยสุขภาพ

กระบวนการสื่อสาร
ความเสี่ยงปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโรคและภัยสุขภาพ

กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้โรคและภัยสุขภาพ

กระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย

กระบวนการพัฒนาเครือข่าย

เฝ้าระวัง

ป้องกัน

ควบคุม

กลุ่มเครือข่าย

กลุ่มโรค

กลุ่มวัย

กลุ่มเสี่ยง

เขตบริการสุขภาพ

พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย

เต
รีย

ม
คว

าม
พร้

อม กระบวนการเตรียมพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ด้านสาธารณสุข

ระบบการ
เตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
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 • การจัดให้มีกระบวนการรับฟังและเรียนรู ้  
ความต้องการ ความคาดหวงัของผูเ้กีย่วข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ  
น�ามาวิเคราะห์ จัดกลุ่มประเภทความต้องการ เพื่อยกระดับ
พัฒนาการบริหารให้สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ มีการจัด
ท�าระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย มีการ
ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลง เพือ่รองรบัการวเิคราะห์
ข้อมูลและการตดัสนิใจ การวางแผน หาโอกาสเชงิยทุธศาสตร์ 
การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูร้บับรกิาร ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
และบุคลากร สามารถรับมือกับความท้าทาย 
 • ความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
ที่มีต่องานบริการ การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก 
รายบุคคลเพื่อสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักขององค์การ ตลอดจนการจัดการความรู้เพื่อ 
มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน 
ทุก ๆ ด้าน
 • การออกแบบระบบงานที่ได้มาตรฐาน เป็น
แนวทางการพัฒนาระบวนการท�างาน และเปิดโอกาสรับ
การตรวจประเมินจากภายนอกเพ่ือน�าข้อแนะน�ามาใช้ใน
การปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง
 ดงัน้ัน จึงกล่าวได้ว่า การพฒันาองค์การของส่วน
ราชการสามารถท�าได้อย่างยั่งยืน หากน�าเครื่องมือเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นกรอบ
แนวทางการบรหิารและพฒันาการท�างานอย่างบรูณาการ
ทั้งระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะสามารถช่วยพัฒนา 
การด�าเนนิงานของส่วนราชการท้ังระบบองคาพยพให้บรรลุ
ผลลัพธ์และเกิดประสิทธิผลได้
  4) การพัฒนาระบบการประเมนิผลตาม
คำารับรองการปฏิบัติราชการ
   ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการพัฒนา
และปรบัปรงุตวัชีว้ดัตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ตัวช้ีวัดสามารถใช้เป็นเครื่องมือทาง 
การบริหารในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของประเทศ 

และใช้ในการก�ากบัติดตามผลการปฏบิติังานของส่วนราชการ  
มีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อบูรณาการการ
ท�างานร่วมกนัระหว่างกระทรวง  และระหว่างกระทรวงกบั
จังหวัด  มีการวัดผลตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
    นอกจากน้ียังได้ก�าหนดตัวชี้วัดที่
เป ็นมาตรฐานสากล/ข้อบังคับสากล การจัดอันดับ  
(Ranking) ส�าคัญในระดับนานาชาติ เพื่อสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มี
การด�าเนินการ ดังนี้
   4.1) ส่วนราชการ
     ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�าค�า
รับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง 
และมอบให้กระทรวงรับผิดชอบการจัดท�าค�ารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการกับกรมในสังกัด เพื่อให้ปลัด
กระทรวงสามารถบริหารจัดการภารกิจภายในกระทรวง 
เช ่นเดียวกับการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
กระทรวง จ�านวน 49 หน่วยงาน ประกอบด้วย 18 กระทรวง 
และส่วนราชการในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ
ไม ่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม จ�านวน 31 หน่วยงาน
     การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ยังคงหลักการในการถ่ายทอดตัวชีว้ัดตามภารกิจหลักของ
กระทรวงตามแนวทางการขับเคล่ือนประเทศ นโยบาย
ส�าคัญเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
แผนการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของ คสช. และ
ยทุธศาสตร์กระทรวง ไปสูต่วัช้ีวดัในระดบักรม เพือ่ให้เกิด
ความเชื่อมโยงการท�างานระหว่างกระทรวงและกรมใน
สังกัดกระทรวง ในการบรรลุต่อเป้าหมายภาพรวมของ
ประเทศ ตัวชีวั้ดระดับกระทรวงทีก่�าหนดในมติิประสทิธผิล 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ควรมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 ตวัช้ีวัด และต้องสามารถวดัผล
การด�าเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ หากในกรณีที่ 
ไม่สามารถวัดผลการด�าเนินงานได้ภายใน 1 ปี ให้มี 
การติดตามและรายงานผล (monitor) ต่อไป 
     นอกจากน้ี ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้
ปรับวธิกีารเจรจาข้อตกลงและประเมนิผลการปฏิบติัราชการ
ระดบักระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยจดัให้มี
การประชุมระดมสมองระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง
และประเมนิผลของส่วนราชการ หน่วยงานกลาง (ส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ส�านกั
งบประมาณ ส�านักงาน ก.พ.ร.) ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารระดับสูง
ของส่วนราชการ เพื่อก�าหนดประเด็นส�าคัญที่ต้องม ี
การติดตามประเมินผล (Key Result Areas) ในภารกิจ
ส�าคัญที่ต ้องเร ่งขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศและ 
พัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงเรื่องส�าคัญที่ต้องอาศัย 
การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวง เพื่อ
เป็นแนวทางในการก�าหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง/กรม  
ให้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ท�าให้การเจรจา 
ข้อตกลงฯ ของส่วนราชการด�าเนินการไปอย่างรวดเร็ว
     นอกจากนี ้ส�านกังาน ก.พ.ร. ยงั
ได้ด�าเนินการจัดประชุมสัมมนากับส่วนราชการเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท�าค�ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ 
ส่วนราชการระดับกระทรวง ซ่ึงได้ผลตอบรับท่ีดีจาก 
ส่วนราชการ การน�ามาซึ่งส่วนราชการได้เสนอร่างตัวชี้วัด
ของกระทรวงและตัวชี้วัดร ่วมระหว่างกระทรวงที่ม ี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. 
เพื่อน�าไปจัดท�าเป็นตัวชี้วัดในค�ารับรองฯ ต่อไป
   4.2) จังหวัด 
     การจดัท�าค�ารบัรองและประเมนิ
ผลของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�านักงาน 
ก.พ.ร. ได้ก�าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและ
ยทุธศาสตร์ของจงัหวดัให้สะท้อนบริบทและลกัษณะเฉพาะ
ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (tailor made) รวมทั้งให้มี

ความครอบคลุมทั้งมิติด ้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
จิตวิทยาและความมั่นคง ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัดก�าหนด
ให้ทุกจังหวัดในกลุ่มควรต้องมีการด�าเนินการร่วมกัน  
อีกทั้งเพ่ิมจ�านวนตัวชี้วัดในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
เพื่อให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
และตัวชี้วัดที่สะท้อนการพัฒนาจังหวัดที่ส�าคัญที่ต้องเร่ง
ปรับปรุงให้มากขึ้น โดย
     • ยุทธศาสตร ์ก ลุ ่ม จังหวัด  
จากจ�านวนไม่เกิน 2 ตัวชี้วัด เป็น ไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด
     • ยุทธศาสตร ์จังหวัด จาก
จ�านวนไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด เป็น ไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด
     ทัง้นี ้ก�าหนดให้ตวัช้ีวดัท่ีส�าคัญ
ทีไ่ม่สามารถรายงานผลการด�าเนนิงานได้ภายในปีงบประมาณ 
(ภายในเดือนธันวาคม) เป็นตัวชี้วัดท่ีต้องมีการติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน (monitor) เช่นเดียวกับส่วนราชการ
     นอกจากนี ้มกีารก�าหนดตัวชีว้ดั
ร่วมระหว่างกระทรวงและจงัหวดั (Function-Area KPIs) 
เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการด�าเนินงานระหว่าง
กระทรวงและจังหวัด และช่วยในการถ่ายทอดเป้าหมาย
จากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่เป็น 
เป ้าหมาย โดยกลุ ่มจังหวัด/จังหวัดจะใช ้แนวทาง 
การประเมินผลเช ่นเดียวกับกระทรวงและ/หรือรับ 
การถ่ายทอดเป้าหมายจากกระทรวง เช่น การสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า OTOP 
การจัดการขยะมลูฝอย การเพ่ิมจ�านวนพืน้ท่ีป่าไม้ เป็นต้น 
   4.3) สถาบันอุดมศึกษา
     ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้บรูณาการ
ระบบการประเมนิผลร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส�านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพือ่
ลดภาระและความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานของสถาบัน
อุดมศึกษา โดยใช้ผลการประเมินจากระบบ CHE QA  
Online ของ สกอ. ทีม่กีารบรูณาการตวัชีว้ดัตามค�ารบัรอง
การปฏิบัติราชการเข้ากับตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ปีการศกึษา 2557) มอีงค์ประกอบ
ในการประกันคณุภาพระดบัสถาบนั จ�านวน 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการ
วิชาการ 4) การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ  
5) การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการประเมินที่ครบถ้วนทั้ง 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ประกอบกับการใช้ผล 
การประเมนิจากหน่วยงานเจ้าภาพตวัชีว้ดัซึง่มกีารก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น 
จึงไม ่ต ้องมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้ วัด  
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน�า้หนกัของตวัชีว้ดั  
โดย สกอ. และเจ้าภาพตัวชี้วัดจะเป็นผู ้ประเมินผล 
การด�าเนนิงานและส่งคะแนนผลการประเมนิให้ส�านกังาน 
ก.พ.ร. ต่อไป
  5) การพัฒนาเสริมสร้างขีดสมรรถนะ
ผู้นำาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
   5.1) การพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
     ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ตระหนกัถงึ
ความส�าคัญของการพัฒนาระบบราชการควบคู ่ไปกับ 
การเร่งสรรหาบุคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถสูงเข้าสู่

ระบบราชการไทย โดยมุ่งเน้นสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่
ให้เป็นผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “โครงการพัฒนานักบริหาร 
การเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่” (Public Service Executive  
Development Program : PSED) หรือ นปร.
     โครงการพัฒนานักบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงรุ ่นใหม่ (นปร.) เป็นโครงการที่ มี 
การจดัการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ  (Integration Learning) 
เพ่ือให้ผู ้เข ้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงองค์ความรู ้ 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันโดยมี 
ระยะเวลาในการพฒันาผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 22 เดอืน 
แบ่งเป็นการเรียนรู ้ภาควิชาการ สลับกับการเรียนรู ้ 
จากการปฏิบัติราชการกับปลัดกระทรวง/อธิบดีผู ้ว ่า
ราชการจังหวัด (ภาพที่ 2-66) เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ 
(ภาพท่ี 2-67) และผู้บริหารภาคเอกชน  ซ่ึง นปร. 
จะได้ศึกษาและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
วิธีการบริหารงาน ภาวะผู้น�า และการครองตนของผู้บริหาร
ทัง้ภาครัฐและเอกชน  ท�าให้ นปร. ได้เรียนรู้งานทัง้ในภาพ
กว้างและเชิงลกึของภาครฐั ท้ังในส่วนกลาง ระดับภมูภิาค 
และต่างประเทศ รวมไปถึงในองค์กรภาคเอกชนด้วย

ภาพที่  2-66  นปร. รุ่นที่ 9 ปฏิบัติราชการอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด

ภาพที่  2-67  นปร. รุ่นที่ 8 ปฏิบัติราชการอยู่กับเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ในต่างประเทศ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

     ปัจจุบัน ส�านักงาน ก.พ.ร. 
ได้ด�าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รุ่นใหม่มาแล้ว 9 รุ่น โดย นปร. รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 จ�านวน 
245 คน ได้ส�าเรจ็จากโครงการฯ และก�าลงัปฏบัิติราชการ

อยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร ์
(ภาพที่ 2-68)  ส่วน นปร. รุ่นที่ 8 - รุ่นที่ 9 จ�านวน 
78 คน อยู่ระหว่างการพัฒนาตามหลักสูตรในโครงการฯ 
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ภาพที่  2-68   จ�านวน นปร. ที่ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการต่าง ๆ

     ตัวอย่างผลงานของนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
     ผลงาน “โครงการพัฒนา 
สื่อการเรียนรู้อาเซียนกูรู (Learning Package)” โดย  
นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า นปร. รุ่นท่ี 4  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ  ส�านักงาน ก.พ. 
     โครงการสื่อการเรียนรู้อาเซียน
กูรู (Learning Package) ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ใน 
3 หัวข้อ ได้แก่  
     1. ชุดการเรียนรู ้  หั วข ้อ 
“ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ” 
ประกอบด้วย หนังสือและซีดีบรรจุ e-book “ระบบ
บริหารราชการ” ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
จ�านวน 10 ประเทศ

     2. ชุดการ เรี ยนรู ้  หั วข ้อ  
“ค�าศัพท ์ไทย-อังกฤษ ส�าหรับติดต ่อราชการและ 
การประชุมระหว่างประเทศ” ประกอบด้วย หนังสือและ
ซีดีบรรจุ e-book 
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     3. ชุดการเรี ยนรู ้  หั วข ้อ  
“ASEAN Do’s and Don’ts” ประกอบด้วย หนงัสอืและ
ซีดีบรรจุ e-book วัฒนธรรมที่ควรและไม่ควรท�าใน
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน จ�านวน 10 ประเทศ 

     สื่ อการ เรี ยนรู ้ อ า เซี ยนกู รู 
(Learning Package) ผลิตแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 และได้จดัส่งไปยงัส่วนราชการต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  
นอกจากนี ้โรงเรียน มหาวทิยาลยั และบรษัิทเอกชนต่าง ๆ 
ได้ให้ความสนใจและขอรับเป็นจ�านวนมาก บางแห่งขอ
ลิขสิทธิ์ไปจัดพิมพ์เพิ่มเติม รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ใน 
โซเชียลมีเดียอีกด้วย
     ผลงาน “การบูรณาการ 
โครงข่ายภาครฐั” โดย นายบญุฤทธิ ์อดพิฒัน์ นปร. รุ่นที ่5  

ป ัจจุ บันด�ารงต�าแหน ่งนักวิชาการ
คอมพวิเตอร์ช�านาญการ ส�านกังานปลดั 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
   การด� า เนินการบูรณาการ 

โครงข่ายภาครัฐ มุ่งเน้นที่การก�าหนดแนวทางบูรณาการ
โครงข่ายสื่อสารภาครัฐในเชิงการใช้โครงข่ายสื่อสารของ 
ทกุหน่วยงานภาครฐัทีม่อียูอ่ย่างคุม้ค่า โดยต้องการให้เกดิ 

การใช้งาน Core network ทีม่อียูร่่วมกัน (Infrastructure 
Sharing) ลดความซ�้าซ้อนในการลงทุน โดยถ้าในพื้นที่ใด
มกีารสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโครงข่ายสือ่สารความเรว็
สูงไว้อยู่แล้ว (เช่น การเดินสาย Fiber) หน่วยงานภาครัฐ 
ที่ต้องการบริการโครงข่ายส่ือสารความเร็วสูง ก็ควรใช้
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วร่วมกัน และจะด�าเนินการ
ลงทุนวางโครงสร้างพื้นฐานไปยังพื้นท่ีที่ยังไม่มีโครงข่าย
ความเร็วสูงเข้าถึง โดยท�าการขยายจากโครงข่ายเดิมที่อยู่
ใกล้พ้ืนท่ีมากท่ีสุด ทั้งนี้ จะท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า ลดความซ�้าซ้อนในการลงทุน ท�าให้เกิด 
การใช้งบประมาณอย่างมีประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

     นายบุญฤทธิ์ มีส ่ วนร ่วมใน 
การรวบรวมข้อมลู Core network (โครงข่าย Backbone 
Fiber Optic) ของทกุหน่วยงานภาครฐัซึง่เป็นเจ้าของหรือ
เป็นผู้ดูแลโครงข่ายสื่อสาร เช่น บริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อน�ามาพิจารณาการลงทุน
พัฒนา Core network ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อไม่ให้
เกิดความซ�้าซ้อน และได้น�าข้อมูลท่ีรวบรวมได้ เข้าระบบ
ภมูสิารสนเทศ (GIS)  เพือ่ให้เหน็ภาพ Core network ของ
ภาครัฐท่ีได้มีการลงทุนไปแล้ว ซ่ึงข้อมูล Core network 
น้ีจะใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือการลงทนุในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไปสู ่ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ลดความเหลื่อมล�้า 
ของประชาชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
     ผลงาน “ระบบฐานข้อมลูเพือ่
รองรับการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการอำานวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558” โดย นายสุวัฒน์ สุขไทย นปร. รุ่นท่ี 6 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 
ส�านักงาน ก.พ.ร. 

   นายสุวัฒน์ มีบทบาทส�าคัญ 
ในการด�าเนินการ ประสานงาน และ
วางกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่การด�าเนนิการตามพระราชบญัญติั

การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งก�าหนดให้
ส�านกังาน ก.พ.ร.  มหีน้าทีใ่นการตรวจสอบความเหมาะสม
ของคู่มือส�าหรับประชาชน  ท�าให้ต้องมกีารบรหิารจดัการ
ข้อมูลที่มีปริมาณมาก ซ่ึงต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส�านักงาน ก.พ.ร. โดยความ
ร่วมมือของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย  
4 ระบบย่อย ได้แก่

     ระบบที่ 1: ระบบศูนย์กลาง
ข้อมลูคูม่อืส�าหรบัประชาชน (www.info.go.th) ประกอบด้วย
การท�างานสองส่วน คือ ส่วนการด�าเนินการของภาครัฐ 
โดยหน่วยงานภาครัฐน�าเข้าข้อมูลคู่มือส�าหรับประชาชน
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด และส่งมายัง
ส�านักงาน ก.พ.ร. ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการอนุมัติของ
หวัหน้าหน่วยงาน หลังจากนัน้เจ้าหน้าทีส่�านกังาน ก.พ.ร. 
จะด�าเนินการตรวจสอบและอนุมัติคู่มือส�าหรับประชาชน 
ส่วนที่สองคือ ส่วนการแสดงผลข้อมูลคู ่มือส�าหรับ
ประชาชน ทีส่ามารถค้นหาได้ง่ายและให้ข้อมลูครบถ้วนใน
หน้าจอเดียว 

     ระบบที่ 2 : ระบบการแจ้ง
ส�าเนาหนังสือล่าช้า เป็นระบบท่ีให้หน่วยงานภาครัฐ 
ส่งส�าเนาหนังสือล่าช้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้ส�านักงาน 
ก.พ.ร. สามารถรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนงาน 
และหน่วยงานภาครัฐสามารถน�าไปวิเคราะห์และช่วย 
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ

     ระบบที่ 3 : ระบบรับเรื่อง 
ร้องเรียน เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน ส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเรื่อง 
ร้องเรียน และน�าไปสู่การปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพในการให้บริการ และตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

     ระบบที่ 4 : ระบบรายงานเพื่อ
การวิเคราะห์กระบวนงาน เป็นระบบประมวลผลข้อมูล 
และจัดท�ารายงาน (Reporting System) โดยเป็นการน�า
ข้อมูลจากทั้ง 3 ระบบ มาประมวลผลและน�าเสนอใน 
รูปแบบของรายงาน ทีส่ามารถเหน็ภาพรวม และสามารถ
น�าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา และออกแบบ
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการได้
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   5.2) การเสริมสร ้างและพัฒนา 
ขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ
     สืบ เนื่ อ งจากการบังคับใช  ้
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการก�าหนด
กลุ ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนภายในส่วนราชการ เพื่อ 

รับผดิชอบเกีย่วกบัการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ
ท้ังในระดับกระทรวง กรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ศึกษา 
วิเคราะห์ บริหารจัดการ ประสานงาน ติดต่อ และท�างาน
เป็นระบบเครือข่ายด้านการพฒันาระบบราชการ ระหว่าง
ส่วนราชการ และกับส�านักงาน ก.พ.ร. 
     เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหาร
งานของส่วนราชการทั้งในระดับกระทรวง กรม เป็นไป
อย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ ซึง่นอกจากการปรบั
บทบาทภารกิจ โครงสร้าง และระบบบริหารงานของ 
ส่วนราชการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ยังต้องให้
สามารถรองรบันโยบายและยทุธศาสตร์ของรฐับาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนทกุระดบัอย่างมคีวามพงึพอใจ  
ผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลงและกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารของส่วนราชการทั้งระดับกระทรวง กรม จึงเป็น
กลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์ของ 
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง 
การพัฒนาระบบราชการโดยรวม อีกทั้งเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาเครือข่ายท่ีย่ังยืน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�าเป็นที่
จะต ้องด�าเนินการโครงการเสริมสร ้างและพัฒนา 
ขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ โดยม ี
การจดัประชมุสมัมนาให้ความรู ้แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
สร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 
การพัฒนาระบบราชการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการที่มุ ่ ง เน ้นการยกระดับประสิทธิภาพ 
การบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�านวย 

ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการด�าเนินการตาม พ.ร.บ. การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน
ภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐน�าเข้าข้อมูล
คู่มือประชาชนโดยการน�าเข้า

ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของ 
สกพร.

สกพร.ตรวจสอบข้อมูลคู่มือ
เพื่ออนุมัติให้เผยแพร่และ

ใช้งานได้

ระบบคู่มือประชาชน

ระบบรายงานเพื่อการวิเคราะห์กระบวนงาน

ระบบส่งสำาเนาหนังสือแจ้งล่าช้า ระบบรับเรื่องร้องเรียน

สำานักงาน 
ก.พ.ร.

ประชาชน
ทั่วไป

• การประมวลผลข้อมูลในรูปแบบของ dashboard และรายงาน
• การประมวลผลเพื่อพัฒนาคุณภาพคู่มือประชาชน การล่าช้า  และเรื่องร้องเรียน
• ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กระบวนงาน และนำาไปศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานบริการ

ประชาชนสามารถค้นหาผ่าน 
www.info.go.th และ

แอพพลิเคชั่นคู่มือประชาชน

ประชาชนค้นหาและติดตาม
ความคืบหน้าของค�าขอ

(แผนงานอนาคต)

ส�านักงาน ก.พ.ร. รับแจ้งและ
ติดตามความคืบหน้า

หน่วยงานของรัฐจัดส่งส�าเนา
หนังสือแจ้งล่าช้าโดยการ

สแกนไฟล์หนังสือแจ้งล่าช้า
และกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงานรัฐรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านระบบ 1111 หรือ 
การติดต่อโดยตรงจาก

ศูนย์อ�านวยความสะดวก

ศูนย์อ�านวยความสะดวก
รับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อ
และติดตามความคืบหน้า

ติดตาม/รับแจ้งการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 และการเตรียมความพร้อมในการจัดท�า 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจ�าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจดัให้มกีารประชมุ รวม 3 ครัง้ 
ดังนี้
     • ครัง้ที ่1 : การประชมุสัมมนา 
เรื่อง “แนวทางการจัดท�าคู่มือประชาชนของหน่วยงาน
ตัวอย่างตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก 
ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” เมือ่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเชิญหน่วยงานตัวอย่าง  
รวม 21 หน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วย ส่วนราชการ  
17 หน่วยงาน องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน องค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 1 หน่วยงาน  
และรัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน  มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 
190 คน  และได้มีการคัดเลือกหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลัก

ในการอนมุตั ิอนญุาต เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอืน่ ๆ 
ในการจดัท�าคูม่อืส�าหรบัประชาชน โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่
เตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัฯิ 
ดังกล่าว
     • ครัง้ที ่2 : การประชมุสัมมนา 
เร่ือง “การจัดคลินกิให้ค�าปรกึษาในการจดัท�าคูมื่อส�าหรบั
ประชาชนของหน่วยงานตัวอย่าง”  เมื่อวันที่ 23-25 
กมุภาพันธ์ 2558  โดยเชญิหน่วยงานตัวอย่าง 21 หน่วยงาน
เข้าร่วม ประกอบด้วย ส่วนราชการ 17 หน่วยงาน  
องค์การมหาชน 1 หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1 หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

(กรงุเทพมหานคร) 1 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกจิ 1 หน่วยงาน  
เพื่อให้หน่วยงานตัวอย่างดังกล่าวสามารถจัดท�าคู ่มือ
ส�าหรับประชาชนได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิารอ�านวยความสะดวกฯ 
โดยการให้มกีารจดัคลนิกิให้ค�าปรกึษากบัแต่ละหน่วยงาน
     • ครัง้ที ่3 : การประชมุสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดท�า

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจ�าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2559”  เมือ่วนัที ่2 - 3 กนัยายน 2558  
โดยเชิญผู้แทนที่ท�าหน้าที่ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง
และส่วนราชการระดับกรมท่ีเทียบเท่ากระทรวง รวม 160 
คน จาก 49 หน่วยงาน เข้าร่วม เพือ่พฒันาสมรรถนะและ
สร้างความพร้อมในการจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิติัราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ชี้แจง หารือ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และน�าเสนอ
แนวทางการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
กระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้ง 
เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อนัดีและสร้างความเข้มแขง็
ของเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการระดับกระทรวง 
และระดับกรมที่เทียบเท่ากระทรวง

   5.3) การพัฒนาขีดสมรรถนะและ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาค
ราชการ
     ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนิน
โครงการพัฒนาขดีสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวชิาชพี
ทีป่รกึษาทางการบรหิารในภาคราชการ โดยมวัีตถปุระสงค์
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารของ
ส่วนราชการต่าง ๆ และเครอืข่ายการพฒันาระบบราชการ 
ให้สามารถน�าองค์ความรูด้้านการพฒันาระบบราชการและ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปประยุกต์ใช้ให้สอดรับ 
กับบริบทการท�างานและการบริหารราชการในแต่ละ
กระทรวงและกรมอย่างเหมาะสม และสามารถให้ 
ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ส่วนราชการของตนอย่างมืออาชีพ
และเป็นที่ยอมรับ  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ
ราชการให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง  โดยการพัฒนา 
แลกเปลีย่นเรียนรู ้ศกึษาดูงาน เปรยีบเทยีบกบัหนว่ยงาน
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว และระหว่างหน่วยงานตัวอย่าง
ภายในประเทศทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยจดัการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา
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ด้านการบริหารส�าหรับหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental)  มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน 43 คน 
และมีเนื้อหาวิชา รวม 132 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
     1. ความท้าทายต่อการพัฒนา
ส่วนราชการยุคโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน  
     2. การทบทวนปรบัปรงุบทบาท
ภารกิจและยุทธศาสตร์
     3. ทักษะการเป็นท่ีปรึกษา 
ด้านการบริหาร  
     4. เครื่องมือทางการบริหาร
และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการ   
     5. การก�าหนดยุทธศาสตร  ์
ในการเปลี่ยนแปลง และแผนยุทธศาสตร์การหน่วยงาน  
โดยมีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้
     (1) การพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหาร
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental) 
ให้เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อการพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการของรัฐ และส่งเสริมขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงกระบวนงานด้านการให้
บรกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ในโครงการบูรณาการงาน
บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และกฎหมายว่าด้วย 
การอนุมัติ อนุญาต เช่น พระราชบัญญัติการอ�านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 และการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
เพื่อรับค�าร้องและศูนย์รับค�าขออนุญาต ณ จุดเดียว  
ความท ้าทายต ่อการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน ์และ
ประชาคมอาเซยีน ทกัษะการเป็นทีป่รกึษาด้านการบรหิาร 
     (2) การพัฒนาข้าราชการกลุ่ม
พฒันาระบบบรหิารของส่วนราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน 43 คน  โดยจัดให้มีการศึกษา 

ดูงานการค้าชายแดน  การพฒันาราชการบริหารส่วนท้องถิน่  
การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     (3) การประ เมินศั กยภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรม โดยประเมินผลจากรายงานส่วนบุคคล
และการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น 
ทีป่รกึษาทางการบรหิารทีไ่ด้รบัการรบัรอง และผูท้รงคณุวฒุิ
ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษาทาง 
การบริหาร โดยมีผู ้ผ่านการประเมินครบท้ัง 43 คน   
และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู ้ผ่านการฝึกอบรม  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
     ท้ั ง นี้  โ ค ร ง ก า รพัฒนาขี ด
สมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทาง 
การบริหารในภาคราชการ ได้ด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังนี้
     1. หลักสูตรถูกน�าไปใช ้ ใน 
การพัฒนาส่วนราชการและข้าราชการให้มีความรู  ้
ความเข้าใจท่ีมากขึ้น เพ่ือการน�าไปประยุกต์ใช ้กับ 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และแนวทางการพัฒนา
ระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
     2. ฝ่ายบริหารของของส่วน
ราชการมีทีมงานที่มีความรู ้ความสามารถพร้อมให  ้
ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการพัฒนาระบบราชการอย่าง 
มืออาชีพ
     3. การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล และ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์

ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 
29 มกราคม 2556 ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะท�างาน 
8 คณะ ท�าหน้าท่ีรบัผดิชอบการบรูณาการการด�าเนนิงาน
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ประเทศ (นโยบายของนายกรฐัมนตรี 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ประกอบกับนายกรัฐมนตร ี
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ได ้มอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 
โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป ็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสินทรัพย์ของ
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 1) การบริหารสินทรัพย์ของราชการให้

เกิดประโยชน ์3

   กระทรวงการคลัง ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการทรพัย์สนิของราชการให้เกดิประโยชน์
สูงสุดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้บริหาร
จัดการทรัพย์สินของราชการให้เกิดรายได้เข ้ารัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจ�านวนรวมท้ังส้ิน 
5,594.614 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.60 ของ
ประมาณการจ�านวน 5,400 ล้านบาท โดยมีสาระส�าคัญ
ของการด�าเนินงานสรุปได้ ดังนี้
   ทรัพย์สินของราชการ ได้แก่
   1. ที่ราชพัสดุ 
    ผลการบริหารจัดการท่ีราชพัสด ุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีดังนี้
    1.1 จัดทำาแผนบริหารจัดการ 
ที่ราชพัสดุ 5 ปี (ปี 2559-2563) โดยมีจุดมุ่งหมาย 
คือ ใช้อย่างคุ้มค่า พัฒนาระบบเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับ
สังคม แบ่งออกเป็น 5 มิติ ประกอบด้วย
     มิติด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและรายได้ที่ราชพัสดุ เป็นการสนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล

     มติด้ิานสงัคม เพือ่ให้ประชาชน
มีที่อยู่อาศัยที่ดินท�ากินอย่างม่ันคง สร้างสังคมผู้สูงอาย ุ
ทีย่ั่งยนื นอกจากนีย้งัเป็นการเพิม่พืน้ทีส่าธารณะตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

     มิติด้านท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     มิติด้านอนุรักษ์ เป็นการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยอันทรงคุณค่าเพื่อรักษาไว้เป็น
มรดกของชาติ ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู ้ สืบสาน
วัฒนธรรมชุมชน
     มิติด ้านศูนย์ราชการเป็น 
การบรูณาการในการใช้ทีดิ่นอย่างคุม้ค่า และมปีระสิทธภิาพ 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการก่อสร้างในระบบเศรษฐกิจ
ตามนโยบายการคลัง
    1.2 บริหารที่ราชพัสดุให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น น�าที่ดินราชพัสดุที่
ราษฎรครอบครองท�าประโยชน์ และท่ีดินราชพัสดุท่ีเป็นที่
ว่างเหลือจากการใช้ประโยชน์ในทางราชการ มาจัดให้
ราษฎรเช่าเพื่ออยู ่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร  
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 น�าที่ดินราชพัสดุมาจัดให้
ราษฎรเช่าเพื่ออยู ่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร 
จ�านวน 5,275 ราย เนื้อที่ประมาณ 22,071 ไร่
    1.3 บริหารที่ราชพัสดุให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น น�าที่ราชพัสดุที่มีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ท�าเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมเหมาะสม และมี
ศักยภาพสูง มาพัฒนาเป็นโครงการ “บ้านพักเพื่อ 
ผู้สูงอายุ” (Retirement Home) เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการที่ประเทศไทยก�าลังจะก ้าวสู ่ สังคมผู ้สูงอายุ 
อย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ส่งมอบที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ สข. 1101 จังหวัดสงขลา เนื้อที่
ประมาณ 15 ไร่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้
ก่อสร้าง “ศนูย์บรบิาลบ้านพกัเพือ่ผูส้งูอาย”ุ และจดัสร้าง
ศูนย์การเรียนรู ้กรมธนารักษ์และห้องสมุดประชาชน 
(แปลงโรงพิมพ์คุรุสภา) เพื่อเป ็นแหล่งเรียนรู ้ด ้าน
ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนคนบางล�าพู ซึ่งสมเด็จ 

________________________
3 ข้อมูลจากกรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง
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พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุา
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด “อาคารพิพิธบางล�าพู” 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เป็นต้น
    1.4 บริหารที่ราชพัสดุให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เช่น น�าท่ีราชพัสดุท่ีมีศักยภาพตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) และจุดผ่าน
แดน (Check Point) ที่ส�าคัญ มาสนับสนุนโครงการด้าน 
Logistics ของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) ท�าให้
เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได ้แก ่  
การเสรมิสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศอนัเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เกิดการจ้างงานเพิ่มและกระจายรายได้ในท้องถิ่น 
ตลอดจนเกิดการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุน 
ซึ่งเป็นการลดภาระและประหยัดงบประมาณภาครัฐใน 
การจัดหาพื้นที่รองรับการด�าเนินโครงการของหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุมการผ่านแดน ท�าให้เพิ่ม 
รายได้และมูลค่าทรัพย์สินให้กับรัฐจากการเปิดประมูล 
ให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุ เป็นต้น
    1.5 บริหารที่ราชพัสดุให้เกิด
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น�าที่ราชพัสดุแปลง
โรงงานยาสูบมาจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เพื่อเป็น 
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพและสถานท่ีออกก�าลังกาย 
ของประชาชน เป็นต้น
   2. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
    การบรหิารจดัการเหรยีญกษาปณ์
หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 
แบ่งออกเป็น
    2.1 การผลิตเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน  โดยบริหารการผลติเหรยีญกษาปณ์หมนุเวยีน
ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ ด้วยการวางแผน การจดัซือ้ 

จัดหา เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน โดยค�านึงถึงต้นทุน 
การผลิตซ่ึงเป็นงบประมาณรายจ่ายภาครัฐท่ีจะต้องใช้จ่าย
อย่างประหยัด คุ้มค่าสูงสุด และมีปริมาณเพียงพอต่อ 
ความต้องการของระบบเศรษฐกิจ โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จ�านวน 
1,700.541 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 101.22 ของ 
เป้าหมายจ�านวน 1,680.030 ล้านเหรียญ
     นอกจากนี้  ยังได ้พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตเหรียญของ 

โรงกษาปณ์ไทย เพือ่รบังานจ้างผลติหรอืตตีราเหรยีญกษาปณ์
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด�าเนิน
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากการใช้เทคโนโลยีใหม่จ�านวน 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) เหรียญ Partial Plated (ชุบสีบางส่วน) และ  
2) เหรียญสีชุดดอกไม้ 
    2.2 การจ่ายแลกเหรยีญกษาปณ์
หมุนเวียน

     2.2.1 บริหารการจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ด้วยการวางแผนการจ่ายแลกและ 
การรบัคนืเหรยีญกษาปณ์ เพือ่น�าเหรยีญกษาปณ์หมนุเวยีน
จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกจิ  ตลอดจนรับคนืเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมรอบการหมุนเวียนและลดค่าใช้จ่าย 
ในการผลิตเหรียญใหม่  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
น�าเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ 
จ�านวน 1,700.541 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 101.22 
ของเป้าหมายจ�านวน 1,680.030 ล้านเหรียญ และ 
ด�าเนินการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ได้จ�านวน 609.30 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.55 ของเป้าหมาย จ�านวน 
600 ล้านบาท
     2.2.2 บริหารการจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

โดยการน�าเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจ่ายออกให้ถึงมือ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนได้ทุกชนิดราคา  
ด้วยการน�าระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) 
ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ 
สรุาษฎร์ธาน ี สงขลา เพือ่กระจายเหรียญให้ถงึมอืประชาชน
อย่างทั่วถึง 
    นอกจากนี้ยังได ้จัดท�าบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคาร
ออมสนิทีม่สีาขาเปิดให้บรกิารทัว่ประเทศประมาณ 1,000 
สาขา ให้บริการรับแลกและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์แก่
ลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ
   3. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
    ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็น
โบราณวัตถุที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง 
กรงุรตันโกสนิทร์ ทรพัย์สนิประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เครือ่งยศ 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เงนิตราโบราณ เหรียญทีร่ะลึกและ
ศิลปวัตถุอื่น ๆ ความหลากหลายประเภทของทรัพย์สิน 
มค่ีาของแผ่นดนิ ล้วนทรงคณุค่าทางด้านศิลปวฒันธรรมที่
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในอดีต 
    การบริหารทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต ่อประชาชนและสังคม  
ด�าเนินการดูแล รักษาทรัพย์สิน ให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อม ตามหลักวิชาการอนุรักษ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี 
ป้องกันการเส่ือมสภาพและหยุดยั้งการช�ารุดเสียหาย  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด�าเนินการดูแลรักษา
ทรัพย์สินมีค ่าของแผ่นดินตามหลักวิชาการอนุรักษ์  
จ�านวน 7,370 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 101.10 ของเป้าหมาย 
7,290 ชิ้น
    และเพ่ือให้การบริหารทรัพย์สิน 
มค่ีาของแผ่นดนิให้เกดิประโยชน์สงูสดุ กรมธนารกัษ์ยงัได้

ด�าเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกีย่วกับทรพัย์สนิมีค่าของแผ่นดิน ให้เป็นทีภ่าคภูมิใจของ
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ร่วมชื่นชมและ
ทราบข้อมูลในวงกว้างและเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในระดับ
สากล รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู ้ของนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาเก่ียวกับ 
เครื่องประดับและอัญมณี เหรียญกษาปณ์ ประวัติศาสตร์ 
และวฒันธรรมไทย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้จัดท�า
โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณี 
ในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ โครงการปรับปรุง
อาคารและตกแต่งส�านักบริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์  
(ระยะที่ 2) 
  4. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
   การบริหารการประ เมินราคา
อสังหาริมทรัพย ์ให ้ เกิดประโยชน์ต ่อภาครัฐและ
ประชาชน ด�าเนินการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้
สะท้อนข้อเท็จจริง เป็นท่ียอมรับ ถูกต้องตามหลักวชิาการ 
และได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม  
น�าไปเป็นฐานในการค�านวณการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นการสนับสนุนการ 
ด�าเนินงานจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ และใช้เป็นฐาน
ประกอบในการก�าหนดราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ (รายแปลง รายบล็อก) ด�าเนินการได้ 
32.098 ล้านแปลง คดิเป็นร้อยละ 106.99 ของเป้าหมาย
จ�านวน 32 ล้านแปลง น�าไปประกาศใช้ในรอบบัญชี  
ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  
เป็นต้นไป
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 2.3.4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบ

บูรณาการ

 1) การปรับปรุงระบบการประเมินผล

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการ

การทำางานระหว่างกระทรวง 
   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ใช้ตัวชี้วัดใน 
ค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการเป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่น
การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวง โดยมี
การก�าหนดตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) ซึง่พจิารณาจากเรือ่งส�าคญัในการขบัเคลือ่น

ประเทศที่ด�าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ตามแผนบูรณาการงบประมาณของคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 และประเด็นเดิมที่ต้อง
ด�าเนินการต่อไป รวมทั้งประเด็นที่สอดคล้องกับโครงการ
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ
ส�านักงาน ก.พ.ร. โดยมีการก�าหนดเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน 
ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเร่ืองท่ีส่วนราชการ
เสนอมายังส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อก�าหนดเป็นตัวชี้วัด
ระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) รวม 
10 เรื่อง (ตารางที่ 2-27)

ตารางที่  2-27  รายชื่อตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และหน่วยงานเจ้าภาพ

ลำาดับที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าภาพ

1 การส่งเสริมการลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2 การเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3 Green City กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 National Single Window: NSW กระทรวงการคลัง

5 การป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม (ส�านักงาน ป.ป.ส.)

6 การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7 การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วและการบรกิาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

8 การด�าเนนิการตามกรอบของประชาคมอาเซยีน กระทรวงพาณิชย์

9 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

10 การป้องกันปัญหาโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   หลักการก� าหนดตั วชี้ วั ดระหว ่ า ง
กระทรวงทีม่เีป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ยังคงใช้หลักการเดียวกันกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ซึ่งก�าหนดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
   • ระดับ Impact Joint KPIs ก�าหนด
เป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
ในระดับกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่อง 
   • ระดับ Outcome Joint KPIs 
ก�าหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ในค�ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการฯ ในระดับกระทรวง โดยระบุกรมที่รับผิดชอบ 
และถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
ระดับกรม 

   • ระดับ Output Joint KPIs ก�าหนด
เป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
ในระดับกรม
   ตัวอย่าง Joint KPIs เรื่องการสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียวและการบริการ ได้ก�าหนดตวัชีว้ดั
รายได้จากการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็น Impact Joint KPIs ไว้
ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกระทรวงของ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลัก 
มีเป้าหมายการสร้างรายได้ฯ ในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 
2.2 ล้านล้านบาท  และก�าหนดตวัชีวั้ดอนัดบัขดีความสามารถ
ด ้านโครงสร ้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในระดับ 
Outcome Joint KPIs ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
ของกระทรวงคมนาคม เป็นต้น 

ภาพที่ 2-69   การก�าหนดระดับตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรม...
 Output
 JKPI: ....

กรม...
 Output
 JKPI: ....

กรม...
 Output
 JKPI: ....

กระทรวง...
(กรม)
 Outcome
 JKPI: ....

กระทรวง...
(กรม)
 Outcome
 JKPI: ....

กระทรวง...
(กรม)
 Outcome
 JKPI: ....

กระทรวง...
(กรม)
 Outcome
 JKPI: ....

กระทรวง...
(กรม)
 Outcome
 JKPI: ....

กระทรวง...
(กรม)
 Outcome
 JKPI: ....

การก�าหนด Joint KPIs 3 ระดับ

Joint KPIs เรื่อง..........................

ต้นนำ้า กลางนำ้า ปลายนำ้า
Impact
JKPIs:

ผลสัมฤทธิ์
เจ้าภาพหลัก : กระทรวง.............
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 2) การปรับปรุงระบบการประเมินตาม

คำารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการการ

ทำางานระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area) 
   ในป ี งบประมาณ พ.ศ .  2558 
ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ริเริม่ก�าหนดตัวชีว้ดัระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area KPIs) เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายส�าคัญของรัฐบาล รวมท้ังช่วยในการถ่ายทอด 
เป้าหมายจากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่
เป็นเป้าหมาย  โดยที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดจะใช้แนวทาง 
การประเมินผลเช่นเดียวกับกระทรวง และ/หรือ รับการ
ถ่ายทอดเป้าหมายจากกระทรวงตามศักยภาพของแต่ละ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว รายได้
จากการจ�าหน่ายสินค้า OTOP มูลค่าการค้าชายแดน 
การจัดการขยะมูลฝอย การเพิ่มจ�านวนพื้นที่ป ่าไม้ 
เป็นต้น

 3) การปรับปรุงความสัมพันธ ์และ

ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ได้
ก�าหนดกลไกการปฏริปูซ่ึงเก่ียวข้องกับการบรหิารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่ ได้แก่ การปฏริปู
การบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปการปกครอง
ท้องถ่ิน เพ่ือให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและ 
เกดิประโยชน์สงูสดุกบัประชาชน ดงันัน้ เพือ่ให้สอดคล้อง
กับกลไกการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ส�านักงาน 
ก.พ.ร. จึงได้จัดการประชุมสัมมนา (Focus Group) เพื่อ
รบัฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการก�าหนดขอบเขต 
อ�านาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ และรูปแบบโครงสร้างของ

ภาพที่  2-70   ตัวอย่าง Joint KPIs เรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ

รายได้จากการท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท ในปี 2558

การท่องเที่ยว

หน่วยงานเจ้าภาพ: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
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กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬากระทรวงคมนาคม

1. การพัฒนา
 แหล่งท่องเที่ยว

4. การสร้าง
 ความเชื่อมั่น

3. การพัฒนา
 โลจิสติกส์รองรับ
 การท่องเที่ยว

5. การอำานวย
 ความสะดวก
 นักท่องเที่ยว

2. การพัฒนาสินค้า 
 และบริการด้าน 
 ท่องเที่ยว

6. การส่งเสริม
 ตลาด
 ท่องเที่ยว
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ร้อยละความเชื่อมั่นในสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวของไทย

ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
(กรมการท่องเที่ยว กก.)

อันดับขีดความสามารถ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการการท่องเที่ยว

(TTCI)* Monitor
(ทล., ทช. คค.)

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว

ในการกลับมาเที่ยวใหม่
(สป.กก.)

ระดับความส�าเร็จของ
การอ�านวยความสะดวก
นักท่องเที่ยว Thailand 

Tourism gateway 
(สป.กก.)

ส่วนแบ่งการตลาดจาก
การท่องเที่ยวของไทย
เทียบกับประเทศคู่แข่ง

ที่ส�าคัญ*
(สป.กก.)

จ�านวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับมาตรฐาน

(กรมการท่องเที่ยว กก.)

KPI : ระดับความส�าเร็จ
 ของการพัฒนาและเพิ่ม 
 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
 ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับ
 นักท่องเที่ยว 
 (กรมการท่องเที่ยว กก. 
 กรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น มท. , จังหวัด,
 กรมอุทยานแห่งชาติ
 สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 กรมป่าไม้ กรมทรัพยากร
 ทางทะเลและชายฝั่ง 
 ทส. วธ. อพท.)
KPI : จ�านวนแหล่งท่องเที่ยว 
 ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ 
 การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
 สากล (กรมศิลปากร 
 วธ. อพท.)

KPI : ระดับความส�าเร็จของ
 การด�าเนินโครงการพัฒนา 
 โครงสร้างพื้นฐานและ
 โลจิสติกส์เพื่อรองรับ
 การท่องเทีย่ว (กรมทางหลวง  
 กรมทางหลวงชนบท คค.)
KPI : ปรับปรุงป้ายบอกทาง 
 ป้ายชื่อ ความหมายให้ 
 ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว  
 เป็นระบบเดียวกัน
 ทั่วประเทศและถูกต้อง
 ตามหลักสากล
 (กรมทางหลวง 
 กรมทางหลวงชนบท คค.)

KPI : จ�านวนข้อร้องเรียน
 ของนักท่องเที่ยวที่
 สามารถด�าเนินการ
 ได้แล้วเสร็จ (สสช.)
KPI : ร้อยละข้อร้องเรียน
 เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ
 น�าเที่ยวและมัคคุเทศก์
 ที่ด�าเนินการจนเป็นที่ยุติ  
 (กรมการท่องเที่ยว กก.)
KPI : ร้อยละความส�าเร็จ
 ของการช่วยเหลือเยียวยา
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 ที่ได้รับความเสียหาย
 จากการท่องเที่ยว 
 (สป.กก. กก.)

KPI : ร้อยละความส�าเร็จ
 ในการก�าหนดมาตรการ 
 ป้องกันดูแล รักษา
 ความปลอดภัยทาง
 การท่องเที่ยวให้มี
 การบังคับใช้บทลงโทษ
 ตามกฎหมาย 
 (สป.กรมการท่องเที่ยว กก.)
KPI : ร้อยละความส�าเร็จ
 ของการให้บริการฟรี wi-fi  
 ในสถานที่ท่องเที่ยว
 ที่ส�าคัญ  
 (กรมการท่องเที่ยว กก.)
KPI : ระดับความส�าเร็จของ
 การบูรณาการช่องทาง
 การให้บริการข้อมูลแก่
 นักท่องเที่ยวทาง
 Call Center
 (กรมการท่องเที่ยว กก.)

KPI : จ�านวนนักท่องเที่ยว
 กลุ่มคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 (กรมการท่องเที่ยว 
 ททท. กก. สสปน. นร.)
KPI : ร้อยละความส�าเร็จ
 ของการจัดท�าข้อมูล
 ปีท่องเที่ยววิถีไทยสู่
 สังคมโลก (กรมการ
 ท่องเทีย่ว ททท. กก. อพท.)
KPI : ความส�าเร็จในการ
 ส่งเสริมโฆษณา 
 ประชาสัมพันธ์และ
 การส่งเสริมการขายผ่าน
 สื่อทุกช่องทางอย่าง
 ต่อเนื่อง  
 (กรมการท่องเที่ยว 
 ททท. กก. อพท.)

KPI : ความส�าเร็จในการรับรอง 
 มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว  
 (กรมการท่องเที่ยว กก.)
KPI : ความส�าเร็จของ
 การพัฒนาการท่องเที่ยว
 ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 (กรมการท่องเทีย่ว กก. สพท.)
KPI : พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 ส�านักการท่องเที่ยวให้มีขีด 
 ความสามารถในการแข่งขัน  
 (สป. , กรมการท่องเทีย่ว กก.)
KPI : พัฒนามาตรฐานสปา  
 และนวดแผนไทย
 (กรมการท่องเที่ยว กก. สธ.)
KPI : รายได้จากการถ่ายท�า 
 ภาพยนตร์ต่างประเทศ
 ในประเทศไทย 
 (กรมการท่องเที่ยว กก.)

รายได้จาก
การท่องเที่ยว 
2.2 ล้านล้าน

บาท
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 
ให้เหมาะสม โดยผลการประชมุสมัมนาดงักล่าวประกอบด้วย 
ข้อเสนอที่มีความส�าคัญในหลายประการ เช่น  (1) การ
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องราชการบรหิารส่วนกลาง
ให้เหลือเพียงภารกิจที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติ  (2) การก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่จะต้องสอดคล้องกับการกระจาย 
อ�านาจและการมอบอ�านาจ รวมทัง้ต้องเชือ่มโยงกบัการตัง้
ส่วนราชการในภูมภิาค  (3) ทบทวนการจดัโครงสร้างของ
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน  
(4) การควบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดเล็กเข้า
ด้วยกัน โดยอาจพจิารณาจากความเหมาะสม ความจ�าเป็น
ของพืน้ที ่และจ�านวนประชากร เพือ่เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการจัดท�าภารกิจการให้บริการสาธารณะให้มากขึ้น 
(5) สร้างกระบวนการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปให้
กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถงึกลไกการบรูณาการ
ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 

   ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้น�าข้อเสนอการก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางให้เหลือเพียง
ภารกิจที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติ โดยหยิบยกภารกิจของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้เป็นตัวอย่างด�าเนนิการ
ศึกษา ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวจะใช้กระบวนการประชุม
หารือร่วมกับส่วนราชการส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร  
และส่วนราชการในภูมิภาคในพ้ืนท่ีตัวอย่าง จ�านวน 4 
จังหวัดใน 4 ภูมิภาค คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงราย 
โดยก�าหนดประเด็นหารือไว ้  3 ประเด็น ได ้แก ่  
(1) การก�าหนดบทบาท ภารกจิ และขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
(2) ระบบบริหารงานและการบูรณาการในพื้นที่ และ  
(3) โครงสร้างและอัตราก�าลังของการบริหารราชการใน
ภูมิภาค ซึ่งสามารถสรุปผลโดยสังเขปได้ ดังนี้

ประเด็น/หัวข้อ
พื้นที่ดำาเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย

1.  การกำาหนดบทบาท ภารกิจ และขอบเขตอำานาจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ส่วนกลาง เป็นภารกิจท่ีเก่ียวกับการศึกษา
วจัิย เช่น การผลิตเมล็ดพนัธุข้์าว
ของกรมการข้าว และเมลด็พันธุ์
อื่น ๆ 

เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับ
1) การบริหารนโยบายของ

แต่ละหน่วยงานและนโยบาย
จากรัฐบาล 

2) ภารกิจด้านวิชาการที่ส�าคัญ
และต้องการความเชี่ยวชาญ

3) ภารกิจตรวจสอบติดตามผล
การปฏิบัติ งานของส ่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

4) การก�ากับดูแลระเบียบให้
เป็นไปตามกฎหมาย

เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย งานความรู ้
วิชาการ ซึ่งภารกิจลักษณะ 
ดังกล ่าวไม ่สามารถโอนให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�าเนนิการแทนได้ เนือ่งจากเป็น
ภารกิจที่อาศัยความเช่ียวชาญ 
ความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 

เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย งานความรู ้
วชิาการ การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลในระดับเขต/ภาค

ส่วนภูมิภาค เป็นภารกจิบรกิารและให้ความรู้
แก่ประชาชน เช่น ภารกิจของ
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด ใน
เรื่องการส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
สหกรณ์ หรือภารกิจท่ีด�าเนิน
การตามระเบียบข้อบังคับ เช่น 
การจดทะเบียนสหกรณ์

1) ภารกจิการก�ากบัดแูลในพ้ืนที่
อย่างเป็นเอกภาพ 

2) ภารกจิทีไ่ม่ซ�า้ซ้อนกบัภารกจิ
ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น

เป็นภารกจิบริการและให้ความรู้
แก่ประชาชน

เป็นภารกจิบริการและให้ความรู้
แก่ประชาชน รวมทัง้ภารกิจเพิม่
เติมตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล
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ประเด็น/หัวข้อ
พื้นที่ดำาเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย

ส่วนท้องถิน่ ภารกจิทีอ่าจมอบให้ อปท. หรอื
ชุมชนด�าเนินการแทนภาครัฐได้
1) การช่วยเหลือเกษตรกรโดย

เร ่ งด ่วนกรณีประสบภัย
ธรรมชาติ

2) การเกบ็ข้อมลูพืน้ทีก่ารเกษตร 
(ชุมชน)

3) การจัดหาตลาดรองรับสินค้า
เกษตรชุมชน สินค้าแปรรูป

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถจัดท�าภารกิจของ
ส ่วนกลางได ้  ในเร่ืองที่
เกี่ยวข ้องหรือใกล ้ชิดกับ
ประชาชนโดยตรง เช่น การ
จดทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้
ความช่วยเหลือทั้งในกรณี
ปกติและกรณีประสบภัย

2) ควรก�าหนดการแบ่งอ�านาจ
หน้าที่ที่ชัดเจนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ระดับ ยกตัวอย่างเช่น การ
ก� าหนดหลัก เกณฑ ์และ
แนวทางการพิจารณาว ่า
ภารกิจใดควรอยู ่ในความ 
รับผิดชอบของ อบจ. หรือ
เรื่องใดเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ทีเ่กนิก�าลงัของเทศบาล
หรือ อบต.

ภารกิจท่ีมีความใกล ้ชิดและ
เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 
เช่น การจดทะเบียนเกษตรกร

ภารกิจท่ีมีความใกล ้ชิดและ
เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 
เช่น การจดทะเบียนเกษตรกร 
รวมทั้ งภารกิ จที่ ไ ด ้ รั บการ 
ถ่ายโอนแล้ว เช่น การบ�ารุง
รักษาและควบคุมโรคสัตว์ใน
ท้องถิ่น

2. ระบบบริหารงานและการบูรณาการในพื้นที่

ระบบบรหิารงาน
และการบูรณาการ
ในพื้นที่

ภารกิจที่ต้องเชื่อมต่อระหว่าง
ส่วนราชการยังขาดความต่อ
เนื่องในทางปฏิบัติ ยกตัวอย่าง
เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ต้องมี
ขั้ นตอนจาก เมล็ ดพั นธุ ์ คั ด  
เมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย 
และเมล็ดพันธุ์จ�าหน่าย

1) หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่
จ ะ ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ กั บ
นโยบายและทิศทางการ
ด�าเนินงานของกระทรวง/
กรม มากกว่ายุทธศาสตร์
และทิศทางการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

2) อาจพจิารณาแบ่งภารกิจของ
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่
ในภูมิภาคบางส่วนมาอยู ่
ภายใต้การบังคับบัญชาของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบังคับบัญชาของปลัด
กระทรวง อธิบดี หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด

การบริหารและรับ ผิดชอบ
ภารกจิด้านราคาและการจดัการ
สินค้าเกษตรควรด�าเนินการ
แบบเบ็ดเสร็จโดยหน่วยงาน
เดียวเน่ืองจากปัจจุบันมีหลาย
หน่วยงานรับผิดชอบและยังไม่
เกิดการบูรณาการอย่างเป็น 
รูปธรรม

หน่วยงานในกระทรวงได้ประชมุ
หารือเพื่อบูรณาการการท�างาน
ร่วมกนั และสร้างความเข้าใจกบั
หน่วยงานในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ 
เช่น การจัดท�าและปรับปรุง
ข้อมูลด้านการเกษตร รวมทั้งมี
การปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกัน 
เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรจะ
น�างานวิจัยของกรมวิชาการ
เกษตรไปเผยแพร่และถ่ายทอด
ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ประเด็น/หัวข้อ
พื้นที่ดำาเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย

3. โครงสร้างและอัตรากำาลังของการบริหารราชการในภูมิภาค

โครงสร้างและ
อตัรากำาลงั
ของการบรหิาร
ราชการในภมูภิาค

การก�าหนดเขตตรวจราชการ
ของแต่ละส่วนราชการแตกต่าง
กัน ท�าให้เป็นการเพิ่มภาระงาน 
ในการรายงาน ตรวจติดตาม
ประเมินผลในพื้นท่ี ดังนั้นควร
ปรับเปลี่ยนเขตตรวจราชการ
ของแต่ละส่วนราชการให้เป็น
เขตพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้เกิด 
การบูรณาการในการติดตาม
ประเมินผลของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 

1) มีส่วนราชการในภูมิภาคใน
พื้นท่ีจ�านวนมาก แต่เป็น
ส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของผู ้ว ่าราชการจังหวัดมี
เพยีงประมาณ 30 หน่วยงาน 
ดงันัน้ ควรก�าหนดกลไกหรอื
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้
ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดเป ็น 
นักจัดการจังหวัดด้วย

2) จ�านวนอัตราก�าลังที่ปฏิบัติ
งานไม่สอดคล้องกับปริมาณ
งานและขอบเขตความรับผดิ
ชอบ

3) การยุบเลิกหน่วยงานระดับ
อ�า เภอไปหลังจากมีการ
ปฏิรูประบบราชการท�าให้
ส่วนราชการไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับเกษตรกรได้
อย่างรวดเร็ว

อัตราก�าลังของผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณ
และลั กษณะภาร กิจที่ ต ้ อ ง 
ด�าเนินการในพ้ืนท่ีเน่ืองจาก
ภารกิจของหลายส่วนราชการ
เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความรู้
เฉพาะทาง รวมทัง้มภีารกจิอืน่ที่
ด�าเนินการร่วมกับกระทรวงอ่ืน
ด้วย เช่น ภารกิจของส�านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดที่ต้องด�าเนินการ
ตามกฎหมายต่าง ๆ รวมท้ังมี
ภารกิจที่ต้องด�าเนินการร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมในเรือ่งการแก้ไข
ปัญหาช้างเร่ร่อน

อั ต ร าก� า ลั งที่ ไ ม ่ เ หมาะสม 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักที่ลดน้อยลง เช่น 
นักวิชาการส่งเสริมระดับต�าบล
จะต้องปฏิบัติงานที่ เป ็นงาน
ประจ�าหรืองานธุรการเป ็น
จ�านวนมาก เช ่น งานขึ้น
ทะเบยีนเกษตรกร ส่งผลต่อเวลา
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย หรืองาน
วิชาการลดน้อยลง เน่ืองจาก
สดัส่วนระหว่างนักวชิาการฯ กับ
ประชาชนอยู ่ท่ีประมาณ 1 : 
1,000
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   จากผลการศกึษาในพืน้ท่ี 4 ภาคข้างต้น สามารถน�ามาวเิคราะห์เพือ่ก�าหนดกรอบภารกจิและขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ได้ ดังนี้

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

- การก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 

- การด�าเนินการเพื่อให ้เกิดความเท ่าเทียม 

เสมอภาค

- การศึกษา วิจัย งานวิชาการวิชาชีพท่ีต้องการ

ความเชี่ยวชาญ

- ภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรือตามกฎหมายที่

ไม่สามารถให้ภาคส่วนอื่น ๆ ด�าเนินการได้

- ภารกจิด้านความมัน่คง การต่างประเทศ การเงนิ

การคลัง และภารกิจอื่นท่ีมีผลต่อภาพรวมด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

- การก�ากับ ตรวจสอบ และติดตามผลการ 

ปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

- การบังคับหรือด�าเนินการตาม

กฎหมายที่เป็นอ�านาจของส่วน

ราชการในพื้นที่จังหวัด

- การสนับสนุนการบูรณาการ

ระหว ่างส ่วนราชการกับกลุ ่ม

จังหวัดและจังหวัด

- การส่งเสรมิและให้ความรูเ้บือ้งต้น

กับประชาชน

- ภารกิจที่ไม่ซ�้าซ้อนกับภารกิจใน

ความรับผิดชอบขององค ์กร

ปกครองท้องถิ่น

การให้บริการสาธารณะที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนโดยตรงในด้าน 

(1) การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 

(2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

(3) การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ 

การรักษาความสงบ 

(4) การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

(5) การบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(6) การด�าเนินการเกี่ยวกับศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ท้ังนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่าง 
การศึกษาและสอบทานภารกจิของแต่ละส่วนราชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ครบถ้วน เพื่อวิเคราะห์
ข้อมลูและจัดท�ารายงานผลการศกึษาการก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหน้าที่และแบ่งบทบาทภารกิจระหว่างส่วนกลาง 
ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน่ รวมทัง้เป็นแนวทางขยายผล
การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละแบ่งบทบาทภารกจิ
ในภาพรวมของส่วนราชการ ให้มคีวามชดัเจนและสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการก�าหนดบทบาทภารกิจ
อ�านาจหน้าท่ีของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 
ส่วนท้องถิ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
  4) การสร้างความเข้มแขง็ในการบริหาร
เชิงพื้นที่
   รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อน
การบริหารงานจังหวดัให้มคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
ซ่ึงมีวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในอีก 5 ปีข ้างหน้า  
(ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2020) คอื “ประเทศไทยมคีวามม่ันคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
   ในป ี งบประมาณ พ.ศ .  2558  
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ได้มีการประชุม รวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณา 
ในเรื่องต่าง ๆ โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ ดังนี้

   1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารการจดัท�าแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ แนวทางการก�าหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด ประจ�าป ี  
งบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยให้เพิ่มเติมในประเด็นส�าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเทศ ดังนี้
    1.1 นโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขนั การลดความเหล่ือมล�า้ การสร้างความ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ยุติธรรม การสร้างอาชีพ/รายได้ เป็นต้น รวมทั้งแผน 
การเตรยีมความพร้อมแห่งชาตไิว้ในหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
จดัท�าแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีของจงัหวดั/กลุม่จังหวดั 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    1.2 ควรพิจารณาให้ความส�าคัญ
และเพิ่มเติมในมิติเก่ียวกับเรื่องความมั่นคง เพื่อเป็นการ
ยกระดับงานในมิติของความมั่นคงให้คู ่ขนานกับเร่ือง
เศรษฐกิจให้มากขึ้น
   2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีและค�าของบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ดังนี้
    2.1 แผนพัฒนาจั งหวัด  76 
จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวน ท้ังน้ี ในส่วนของ
จังหวัดที่มีคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ ่มจังหวัดต�่า 
ให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องไปด�าเนนิการให้ความรูใ้นการจัดท�า
แผนฯ ให้แก่บุคลากรในจังหวัดดังกล่าว เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป
    2.2 แผนปฏิบตัริาชการประจ�าปี
และค�าของบประมาณของจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเสนอคณะรฐัมนตรี
เห็นชอบ รวมทั้งสิ้น 4,343 โครงการ งบประมาณ 
46,151,863,749 บาท โดยจ�าแนกเป็นงบประมาณจงัหวดั 
รวม 3,905 โครงการ งบประมาณ 33,643,400,433 บาท 
และงบประมาณกลุ ่มจังหวัด รวม 438 โครงการ  
งบประมาณ 12,508,463,316 บาท
    นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ยงัได้จดัการประชมุเชงิปฏบัิตกิารเพือ่เสรมิสร้างขีดสมรรถนะ
ของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค และผู ้ที่เก่ียวข้อง  

เพือ่สนบัสนนุการจดัท�าแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม-11 กันยายน 2558 ในพื้นที่  
4 ภาค ประกอบด้วย ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ณ จังหวดั
ขอนแก่น  ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ณ กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ ณ 
จังหวัดสงขลา  โดยได้มีการชี้แจงแนวทางในการทบทวน
และปรับปรุงการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวดัและแผนพฒันา
กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมีคุณภาพ
เพิม่ขึน้ สอดคล้องกบันโยบายและทศิทางของรฐับาล และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
    นอกจากนี ้ได้มกีารตรวจ ติดตาม

ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ของจังหวดัและ
กลุ่มจังหวดั ในพ้ืนที ่4 ภาค เพ่ือรับฟังปัญหาอปุสรรคตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการในภาพรวม 
ประเด็นที่สนใจ และติดตามประเมินผลเพื่อดูสภาพ 
การด�าเนินโครงการในพื้นที่ ดังนี้ ภาคเหนือ ณ จังหวัด
พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวดัยโสธร และจังหวดัร้อยเอด็ ภาคใต้ ณ จังหวดัระนอง 
และจังหวดัชมุพร ภาคกลางและภาคตะวนัออก ณ จงัหวดั
กาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดชลบุรี

 2.3.5 การส่งเสริมระบบการบริหารกจิการบ้านเมอืง

แบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 1) การทบทวนบทบาทภารกิจของ

หน่วยงานของรัฐ และการถ่ายโอนภารกิจงาน
   การด�าเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอน
ภารกิจของส่วนราชการเป็นเรื่องที่ส�าคัญ ซึ่งรัฐบาลได้มี 
มติเห็นชอบตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของ 
ส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย



188 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 โดยให้มีการก�าหนดการถ่ายโอนงานของ 
ส่วนราชการเป็น 3 ระยะ ดังนี้
   ระยะท่ี 1 ถ่ายโอนงานตรวจสอบ 
และรับรองคุณภาพมาตรฐาน จ�านวน 37 งาน ใน 18  
ส่วนราชการ 
   ระยะท่ี 2 ถ่ายโอนงานตรวจสอบ 
และรับรองคุณภาพมาตรฐาน อีก 56 งาน ใน 18 
ส่วนราชการ 
   ระยะที่ 3 การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ
ในด้านอื่นนอกจากงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน เป็นการถ่ายโอนงานตามแผนยุทธศาสตร ์
การพฒันาหน่วยงาน ซึง่ผ่านการพจิารณาจาก ก.พ.ร. แล้ว 
จ�านวน 48 งาน ใน 26 ส่วนราชการ

   ในการประชมุเมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 
2557 คณะรักษาบความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความ
เห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยที่รัฐบาลสามารถ 
ด�าเนินการได้ทันที ในการปฏิรูปด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินที่ให ้มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจและปรับ
โครงสร้างหน่วยงานภาครฐัให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
ในอนาคต โดยการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนให้ภาคเอกชน
ด�าเนนิการ ซ่ึงต้องค�านงึถงึแผนการบรหิารราชการแผ่นดิน 
นโยบายของรฐับาล งบประมาณของประเทศ ความคุม้ค่า
ของภารกิจ และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   เพื่อให้การถ่ายโอนงานมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ก.พ.ร. ได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการขึ้น 2 คณะ คือ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ 
เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ 
(ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน) และ อ.ก.พ.ร. 
เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ 
ด้านสังคม (นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) ท�าหน้าที่ 
ในการพิจารณาภารกิจของส่วนราชการท่ีสมควรถ่ายโอน 
ให้ค�าปรึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาและติดตามประเมินผล 
การถ่ายโอนงานทั้ง 3 ระยะดังกล่าว  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
ของส่วนราชการด้านสงัคม ในการประชมุครัง้ที ่1/2558 และ
ครั้งที่  2/2558 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2558 และ 
วันท่ี 7 กันยายน 2558 และ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับ 
การถ่ายโอนภารกจิของส่วนราชการด้านเศรษฐกจิ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณา 
การถ่ายโอนงานด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจทั้ง 3 ระยะ 
สรุปผลการด�าเนินงานการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ 
ในกลุ ่มกระทรวงด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจจ�านวน 
ทั้งสิ้น 141 งาน โดยเป็นงานของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม 
จ�านวน 85 งาน และเป็นงานของกลุม่กระทรวงด้านเศรษฐกจิ 
จ�านวน 56 งาน ถ่ายโอนงานแล้วเสรจ็จ�านวนทัง้สิน้ 81 งาน 
คดิเป็นร้อยละ 57.45 อยู่ระหว่างด�าเนนิการ 28 งาน คดิเป็น
ร้อยละ 19.85 และมีงานท่ีไม่เห็นควรถ่ายโอน 32 งาน  
คิดเป็นร้อยละ 22.70  (ตารางที่ 2-28)

กลุ่มกระทรวง
การถ่ายโอนงานทั้ง 3 ระยะ

ดำาเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ ไม่เห็นควรถ่ายโอน รวม

ด้านสังคม 47 23 15 85

ด้านเศรษฐกิจ 34 5 17 56

รวม
81

(57.45%)

28

(19.85%)

32

(22.70%)

141

(100%)

ตารางที่  2-28  สรุปผลการด�าเนินงานการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการในกลุ่มกระทรวงด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการเพือ่ขับเคลือ่นการถ่ายโอน
ภารกิจของส่วนราชการ  ดังนี้
   1. แนวทางการผลักดันแผนการ
ถ่ายโอนภารกจิ และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
    อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับ 
การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ และ
อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วน
ราชการด้านสังคม ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นตลอดจน
รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของส่วนราชการต่าง ๆ 
และน�ามาเป ็นแนวทางการผลักดันการด�าเนินงาน 
การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการกลุ่มกระทรวงด้าน
เศรษฐกิจและกลุ่มกระทรวงด้านสังคมได้ ดังนี้
    1.1 งานทีไ่ม่มปัีญหาและอุปสรรค
ในการถ่ายโอน ให้เร่งด�าเนนิการถ่ายโอน โดยให้ส�านกังาน 
ก.พ.ร. ให้ค�าปรึกษาแนะน�า หารือร่วมกับส่วนราชการ 
และด�าเนนิการให้มกีารประชมุร่วมกนัเพือ่ให้ส่วนราชการ
จัดท�าแผนการถ่ายโอนภารกิจ
    1.2 งานทีต้่องรอผลการพิจารณา
การแก้ไขกฎหมายเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างและอ�านาจ
หน้าท่ีก่อน ให้ประสานกบัส่วนราชการด�าเนินการเร่งแก้ไข
กฎหมายทีเ่ป็นปัญหาอุปสรรคต่อการถ่ายโอนภารกจิ และ
มอบหมาย อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมหารือกับส่วนราชการ
    1.3 งาน ท่ีอยู ่ ระหว ่ างศึกษา 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการแปรรูป
องค์กร หรอืมีการพจิารณาทบทวนแล้วเหน็ว่ายงัคงสถานะ
หรอืรปูแบบการให้บรกิารไว้เหมอืนเดมิ เหน็ควรยนืยนัให้
ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน หรือองค์กรรูปแบบอื่น
ตามมติของ ก.พ.ร. และขอให้ส่วนราชการจัดท�าแผน 
การด�า เ นินการที่มีการศึกษาความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้ตามข้อเสนอของส่วนราชการ 
    1.4 ง า น ที่ ผู ้ รั บ โ อ น ยั ง ไ ม ่ มี 
ความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจและส่วนราชการขอ 

ด�าเนนิการเองเนือ่งจากมีข้อกฎหมายก�าหนดให้เป็นงานท่ีต้อง
ใช้อ�านาจรัฐ เห็นควรให้ยกเลิกการถ่ายโอนงาน มี 4 งาน  
โดยเป็นงานในกระทรวงพาณิชย์ 1 งาน และงานใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 งาน
    1.5 เหน็ควรให้ส่วนราชการจดัท�า
แผนการด�าเนินงานการถ่ายโอนภารกิจให้ชัดเจน และ 
มีการเตรียมความพร้อมให้เอกชนทั้งเรื่องคน เรื่องงาน 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรค เพื่อให้มี 
การด�าเนินการตามแผนการถ่ายโอนดังกล่าว โดย
ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า
    1.6 ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เร่งรัด
และติดตามการด�าเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ
ตามแผนที่ส ่วนราชการก�าหนดไว ้และรายงานผล 
การด�าเนินงานตามแผนการถ่ายโอนภารกิจของส่วน
ราชการแก่ อ.ก.พ.ร.เฉพาะกิจฯ 
   2. แนวทางการติดตามผลการ
ดำาเนินการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
    อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับ 
การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ และ
อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของ 
ส่วนราชการด้านสงัคม ได้ก�าหนดแนวทางทางการตดิตาม
ผลการด�าเนินการถ่ายโอนงานไว้ 6 แนวทาง ดังนี้
    2.1 ส�านักงาน ก.พ.ร. ชี้แจง
ท�าความเข้าใจต่อผู ้บริหารของส่วนราชการให้เห็น 
ความส�าคัญของการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อน
ผลักดันการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
    2.2 ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม
ชี้แจงส่วนราชการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจ 
เพือ่ท�าให้เกดิความเข้าใจในการจัดท�าแผนการถ่ายโอนภารกจิ
    2.3 ส�านักงาน ก.พ.ร. จัดตั้ง 
คณะท� า ง าน เพื่ อท� าหน ้ าที่ ใ นการ เร ่ ง รั ด ติดตาม 
การด�าเนินการจัดท�าแผนและการด�าเนินการตามแผน 
การถ่ายโอนภารกิจ และรายงานผลการด�าเนินงานตาม
แผนการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ เป็นระยะๆ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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    2.4 ส่วนราชการจดัตัง้คณะท�างาน
โดยก�าหนดให้มีผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน และอาจมผีูแ้ทนของ
ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมเป็นคณะท�างาน เพื่อท�าหน้าที่ในการ
จัดท�าแผนและติดตามการด�าเนินการตามแผนการถ่ายโอน
ภารกิจของส่วนราชการตามที ่ก.พ.ร. ก�าหนด ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
    2.5 ส่วนราชการจดัประชมุรับฟัง
ความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ศกึษาปัญหาอปุสรรค
ของการถ่ายโอนภารกจิของส่วนราชการเป็นระยะ ๆ เพ่ือ
จะได้น�ามาปรับปรุงแผนและการด�าเนินการตามแผน 
การถ่ายโอนภารกิจให้เหมาะสม
   2) การส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม
    ปัจจุบันประชาชนมีการตื่นตัว 
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน  เรียกร้องสิทธิในการรับรู้และสิทธิ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการตัดสินใจทางนโยบายและ
การบรหิารราชการแผ่นดินมากขึน้  อย่างไรกต็าม การเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคม
ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการจะเกดิขึน้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จะต้องมีความสมดุลและความพร้อมของทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน กล่าวคือ ภาครัฐจะต้องมี 
ความรู้ความเข้าใจและมทัีกษะเกีย่วกบัการบรหิารราชการ
แบบมส่ีวนร่วม รวมทัง้มคีวามพร้อมในการบรหิารงานหรือ
ปฏิบัติงานในราชการระบบเปิด  ส�าหรับภาคประชาชน  
จะต้องมีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการเข้ามา
ร่วมรับรู ้ ร ่วมคิดหรือเสนอความเห็น ร่วมวางแผน  
ร่วมด�าเนินการ ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามตรวจสอบ/
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  รวมทัง้รบัผลประโยชน์ร่วมกนั
กับภาครัฐ ซึ่งจะน�าไปสู ่การบริหารราชการแผ่นดินที ่
ภาครัฐและภาคประชาชนเป็นหุ้นส่วนการบริหารราชการ
ร่วมกัน  ดังนั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงได้น�าแนวคิดการ
บรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Governance) 
มาประยุกต์ใช้ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในลักษณะพันธมติรหรือหุน้ส่วนความร่วมมือ 
และมกีารปรบัเปลีย่นระบบหรอืวธิกีารท�างานทีเ่ปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ 
ฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นใน
ลักษณะเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริงและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีรางวัล 
“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” เพื่อ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ และเชิดชูผลงานของส่วน
ราชการระดบักรม/เทยีบเท่า และจงัหวัด ทีเ่ป็นต้นแบบหรอื
แนวปฏบิติัท่ีดีด้านการบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วม รวมทัง้
เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สขุต่อประชาชนอย่างแท้จรงิ  โดยในปี พ.ศ. 2558 

ได้พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล 
“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
ส�าหรับเป็นแนวทางท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
การบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วมให้เกดิผลท่ีเป็นรูปธรรม และ
เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งก�าหนดให้มีการมอบ 
รางวลัฯ ใน 4 ประเภทรางวลั  ประกอบด้วย  รางวลัทีม่อบ
ให้กบัจงัหวดั 1 ประเภทรางวลั ได้แก่ รางวลักระบวนการ
มส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการ   และรางวลัทีม่อบให้กับ
ส่วนราชการระดบักรม/เทยีบเท่า 3 ประเภทรางวลั ได้แก่ 
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัล
ขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  และรางวัล
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ ทั้งนี้  
มีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และจังหวัด ที่มี 
การด�าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ และผ่าน 
การประเมินได้รับรางวัลฯใน 3 ประเภทรางวัลสรุปผล 
ดังนี้
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   รางวลัพฒันาการบรหิารราชการแบบ
มีส่วนร่วม (11 หน่วยงาน)
   • ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ ส�านักงานปลัด
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมปศุสัตว์ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   • ระดับดี ได้แก่ กรมควบคุมโรค  
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล กรมประมง กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า และกรมราชทัณฑ์
   • ระดับชมเชย ได้แก่ กรมป่าไม้
   รางวัลขยายผลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม (5 หน่วยงาน)
   • ระดับดี ได้แก่ ส�านักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน กรม
ทางหลวงชนบท  และกรมปศุสัตว์
   • ระดับชมเชย ได้แก่ ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   รางวัลกระบวนการมีส ่วนร ่วม 
ในการบริหารราชการ (3 หน่วยงาน)
   • ระดับดี ได้แก่ จังหวัดยโสธร
   • ระดับชมเชย ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์  
และจังหวัดสงขลา

   โดยผลการด�าเนินงานมีแนวโน้มของ
ความยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่น และสามารถ
เป็นต้นแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดี เป็นตัวอย่างที่สามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลในการด�าเนินงานต่อไป  
ซึ่งมีผลส�าเร็จและรูปแบบ (Model) ที่หลากหลาย ดังนี้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :

โครงการเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งป่าชายเลนย่ังยืน 

กรณีตัวอย่างจังหวัดตราด

   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) อนุรักษ์ฟื้นฟู
และหาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ 2) ส่งเสริมให้ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัการป่าชายเลนอย่างยัง่ยนื 3) เสรมิสร้างความตระหนกั
ของประชาชนและชุมชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมและ 
สร ้างกลุ ่ม เครือข ่ายในการดูแลรักษาป ่าชายเลน 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน  
แก่ชุมชนโรงเรียนและองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยมีรูปแบบ 
(Model) ที่ใช้ในการด�าเนินงาน ดังนี้

บันไดสู่ความสำาเร็จ
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม

เกิดการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ทรัพยากรป่าชายเลนได้รับการจัดการ

ขยายผลสู่ชุมชนอื่น

เครือข่ายความร่วมมือ

ชุมชนเป้าหมาย

กรม ทช.
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริม สนับสนุน 
1. แผนงาน
2. งบประมาณ
3. บุคลากร
4. หน่วยงานในพื้นที่
5. กฎหมาย
6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
7. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

อาทิ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน NGOS
สนับสนุน
1. งบประมาณ
2. แผนงาน กรม ทช. 
 ชุมชน
3. บคุลากรทีเ่กีย่วข้อง

สร้างนโยบายกับชุมชนอื่นๆ
1. เกิดกระบวนการเรียนรู้
2. การเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา
3. เกิดการพึ่งพาตนเอง
4. เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
5. เกิดกระบวนการผลักดันเชิงปริมาณ
6. เกิดพลังอ�านาจในการต่อรอง

ให้ความร่วมมือ
ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ร่วมคิด ร่วมท�า
ร่วมติดตาม
ประเมินผล

และรับประโยชน์
ร่วมกัน
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   สรุปผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ
   ในภาพรวม พบว่าในปี พ.ศ. 2557  
มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2543 ที่เดิมมีเพียง 
1.04 ล้านไร่ เป็น 1.56 ล้านไร่ ซึ่งเพิ่มข้ึนประมาณ 
500,000 ไร่ และจากการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีมูลค่าประมาณ 40,000 บาทต่อไร่  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพืน้ท่ีป่าชายเลนท่ีมเีพิม่ข้ึน 500,000 ไร่ 
คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิเพิม่ข้ึนมากกว่า 2 หมืน่ล้านบาท 
และจากการส�ารวจในอ�าเภอเขาสมงิ พบว่า ชาวบ้านทีอ่ยู่
ในพืน้ทีป่่าชายเลนมรีายได้เพิม่ขึน้จากการจบัหอย ป ูปลา
ในพืน้ทีป่่าชายเลนท่ีอดุมสมบูรณ์เพิม่ข้ึน เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัในอดตีซึง่มคีวามสมบรูณ์น้อยกว่าและจบัสตัว์น�า้ต่าง ๆ 
ได้ปริมาณค่อนข้างน้อย  สรุปผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้
   1. ชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจถึง 
ความส�าคัญและคุณค่าของป่าชายเลน และมีความรู้ใน 
การจัดท�าแผนงานชมุชนและการบรหิารจดัการทรพัยากร
แบบมีส่วนร่วม
   2. เกิดภาคีเครือข ่ายการท�างาน 
ร่วมกัน ท�าให้ชุมชนตระหนักและหวงแหนทรัพยากรของ
ชุมชน  และเกิดความสุขในการท�างานด้านการอนุรักษ์
ทรพัยากร เกดิความภาคภูมใิจเกดิความเชือ่มัน่ในพลงัของ
กลุ่ม สามารถรวมกลุ่มท�ากิจกรรมอนุรักษ์ต่าง ๆ ให้
สัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี  
   3. กระชับความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน เกิดความรักความสามัคคีและความรู้สึกหวงแหน
ทรัพยากรในพื้นที่ ท้ังนี้ เนื่องจากมีการจัดประชุมกลุ่ม
อนรุกัษ์ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และมกีจิกรรมด้านการอนรัุกษ์
ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
   4. เกิดผู ้น�ากลุ ่ม/ผู ้น�าชุมชนท่ีม ี
ความเข้มแข็ง
   5. เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้
ระหว่างกลุม่อืน่ ๆ และรวมตัวเชือ่มโยงเป็นเครอืข่ายอนรุกัษ์
ป่าชายเลน รวมท้ังเกดิการเป็นต้นแบบหรอืตวัอย่างการบรหิาร
จัดการป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมแก่ชุมชนอื่น ๆ 

   6. ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั และก่อให้เกิดความร่วมมือ
การจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
   7. ชุมชนสามารถประยุกต์กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในชุมชนตนเอง
   8. คนในชมุชนมทีรพัยากรทีเ่กิดจาก
ความอดุมสมบูรณ์ของป่าชายเลน มอีาชพีและสร้างรายได้
ให้คนในท้องถิ่น และสามารถประกอบอาชีพในถิ่นฐาน
ตนเอง ชุมชนมีเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยชุมชนมีเงินออม 
เพิม่ข้ึนกว่า 20 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2539  
ที่มีหนื้สินมากว่า 30 ล้านบาท ซ่ึงรายได้ส่วนหนึ่งมาจาก
การจบัปแูสมทีส่ามารถจบัได้เพิม่ข้ึนมากกว่า 1,000 กโิลกรมั 
(ปี พ.ศ. 2557 ปูแสมราคากิโลกรัมละ 90 บาท)
   9. ชุมชนมีวิถีชีวิตพ่ึงพิงธรรมชาติ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความสามัคคีใน
กลุ่มชุมชน เกิดกฎ กติกา ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
พ้ืนท่ีท่ีชดัเจน ได้แก่ การไม่อนญุาตให้สร้างท่ีอยูอ่าศยัและ
เล้ียงสัตว์ (เป็ด ไก่) ในพ้ืนที่ป่าชายเลน การอนุญาตให้
สามารถตัดไม้มาใช้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ต้องปลูก
เพ่ิมเติม ก�าหนดโซนการใช้ประโยชน์และเขตพิทักษ์  
ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีกฎ กติกาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
บริบทของพื้นที่
   10. ทรพัยากรป่าชายเลนมคีวามอดุม
สมบูรณ์ อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการช่วยฟ้ืนฟสูภาพป่าชายเลนในจงัหวดัให้มคีวามอุดม
สมบรูณ์ ส่งผลให้เกดิการรกัษาความสมดลุของระบบนเิวศ
ทางทะเลและชายฝั ่ง การอนุรักษ์และรักษาความ 
หลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

กรมปศุสัตว์ : โครงการการมีส่วนร่วม 

ของสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ

เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด�าริ

กรณีการพัฒนากระบือ อ�าเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก

   มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การเกษตรและเพิ่มปริมาณโคและกระบือ ตามหลักการ
ของธนาคาร  โดยมรีปูแบบ (Model) ทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน 
ดังนี้

   สรุปผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ
   จากการด�าเนินงานของกลุม่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ “การมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ กรณี
การพัฒนากระบือ อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” 
เป็นผลให้กระบือในอ�าเภอพรหมพิรามมีจ�านวนเพ่ิมมาก
ขึน้และเป็นกระบอืท่ีมลัีกษณะดี (ตวัใหญ่ ร่างกายแขง็แรง
และมีสุขภาพทีด่)ี สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบักระบอืได้

ปรับปรุงพันธุ์

   นอกจากนัน้ จากการบรหิารโครงการ
แบบมส่ีวนร่วมของกลุ่มสมาชกิโครงการ ยงัช่วยเสริมสร้าง
ให้เกิดการน�ามูลกระบือไปใช้ประโยชนต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
รายได้ นอกเหนือจากการน�าไป เช่น ใช้แทนปุ๋ยเคมี  
บ่อแก๊สชีวภาพ ช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีความรู ้
ความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าการเลี้ยงกระบือสามารถใช้เป็น
อาชีพเลี้ยงตัวได้ ส่งผลต่อความส�าเร็จ ดังต่อไปนี้
   1. เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพราะได้รับ
ประโยชน์จากโครงการฯ โดยมีการปรับปรุงพันธุ์กระบือ
ไทยให้มีคุณภาพดี ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยการ 
เปรยีบเทยีบจากมลูค่าของกระบอืทีเ่พิม่ขึน้ จากราคาเฉล่ีย
ตัวละ 30,000 บาท เป็นราคาเฉลี่ยตัวละ 70,000 บาท 
   2. เกษตรกรได้รับประโยชน์จาก 
มูลสัตว์ โดยการจัดท�าบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เพ่ือใช้
ในครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ประมาณ 
เดอืนละ 350 บาท และมลูสตัว์ตากแห้ง ยงัสามารถน�าไป
เป็นปุ๋ยใส่ในไร่นา ท�าให้ได้ผลผลิตดีขึ้น มูลสัตว์ตากแห้งที่
เหลือยังน�าไปขายเป็นรายได้ (กระสอบละ 15 บาท)
   3. จากการอนรุกัษ์และปรบัปรุงพนัธุ์
กระบือไทยในพื้นที่อ�าเภอพรหมพิราม สามารถเพิ่ม
ผลผลิตกระบือในพื้นท่ีได้ โดยในปี พ.ศ. 2553 อ�าเภอ
พรหมพิรามมีจ�านวนกระบือทั้งหมด 727 ตัว และใน 
ปี พ.ศ. 2558 มีจ�านวนกระบือทั้งหมด 1,566 ตัว 
ซ่ึงเกษตรกรในโครงการฯ เป็นผู ้ได้รับผลประโยชน์ 
โดยตรง
   4. การรวมกลุ่มและท�างานร่วมกัน 
ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเกษตรกร ช่วยลดปัญหา
ความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคีในหมู่เกษตรกรด้วย
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
   5. เ กิ ดการแลก เปลี่ ยน เรี ยนรู ้
ประสบการณ์ ช ่วยพัฒนาองค์ความรู ้ของของกลุ ่ม
เกษตรกรในงาน

ปรับปรุงพันธุ์

การบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วมกรมปศสุตัว์

เครือข่ายเกษตรกร

• สร้างเครือข่ายเกษตรกร
• ศูนย์การเรียนรู้
• ดูแลสุขภาพสัตว์
• พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
 - พันธุ์สัตว์
 - อาหารสัตว์
 - การตลาด

• ข้อมูล-ข่าวสาร
• องค์ความรู้-เทคโนโลยี



194 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

   6. ปศุสัตว์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
   7. ผลจากการด�าเนินการประสบผล
ส�าเร็จ น�ามาซึง่ความภาคภมูใิจของเกษตรกร เพราะได้รบั
การยอมรับจากชุมชน

 

 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :

โครงการต�าบลจัดการสุขภาพดี 

วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

   เป็นการด�าเนินงานท่ีจังหวัดกระบ่ี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ให้สามารถคัดกรองสุขภาพ แนะน�า
ความรู ้และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองและประชาชน
กลุ่มเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชน/ต�าบลมีการเรียนรู้ และ 
มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพของหมู่บ้าน/ต�าบล  
3) พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่ายใน 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขเพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กร
ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและจัดการระบบสุขภาพชุมชน โดยมีรูปแบบ 
(Model) ที่ใช้ในการด�าเนินงาน ดังนี้

เครือข่ายสุขภาพ
ระดับอำาเภอ

(DHSA : District 
Health System)

• การท�างาน
ร่วมกันในระดับ
อ�าเภอ (Unity of 
Destrict Health 
Team)
• การมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย 
(Community 
Participation)
• การท�างานจน
เกิดคุณค่าทั้ง
ผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการ 
(Appreciation 
and Quality)
• การแบ่งปัน
ทรัพยากรและ 
การพัฒนาบคุลากร 
(Resouce 
Sharing and 
Human 
Development)
• การให้บริการ
สุขภาพตามบริบท
ที่จ�าเป็น 
(Essential care)

วินิจฉัย/รักษา

รพ.สต.
อสม.

อปท.ภาคประชาชน
(บวร.)

แผนสุขภาพตำาบล

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพ
โรคไร้เชื้อเรื้อรัง/โรคติดต่อทั่วไป 

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ/พฤติกรรมสุขภาพ

ตำาบลจัดการสุขภาพดี
ภาครัฐ

เอกชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

• Tele Medicine
 (Web Camera)
• Family Folder
• Home Health Care
• Home ward
• Health Screening
• Curative
• Referral System

• วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนและค้นข้อมูล
• การพัฒนาศักยภาพ อสม.
• ส�ารวจผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
 ผู้พิการ ฯลฯ และจัดท�าข้อมูลด้านสุขภาพ
• ร่วมด�าเนินการกิจกรรมตามแผนสุขภาพต�าบล
• ประสานกับ อปท. ในเรื่องการส่งต่อผู้ป่วย
• ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน
• พฒันานวัตกรรมสขุภาพชมุชน เช่น โรงเรยีน อสม.
 โรงเรยีนนวัตกรรมสุขภาพชมุชน อสมช. สุขศาลา ฯลฯ

• ก�าหนดนโยบาย/ข้อบังคับ
 ท้องถิ่น
• จัดท�าแผนสุขภาพต�าบลด้วย   
 การมีส่วนร่วมของชุมชน
• สนับสนุนงบประมาณ/กองทุน  
 หลักประกันสุขภาพระดับ
 ท้องถิ่น
• เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทีม  
 หมอครอบครัว
• สนับสนุนการพัฒนาความรู้
 ด้านสุขภาพของ อสม. และ  
 ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

• ร่วมก�าหนดนโยบายท้องถิ่น
• สะท้อนข้อมูลและปัญหาสุขภาพชุมชน
• ร่วมในกระบวนการท�าแผนสุขภาพต�าบล
• ร่วมก�าหนดมาตรการทางสังคม
•  แสดงบทบาทเป็นเจ้าของโครงการและ

ด�าเนินตามกิจกรรม

หน่วยงาน/
องค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

• มหาดไทย

• พลังงาน

• เกษตร

• ทรัพยากร  

 ธรรมชาติฯ

• ศึกษาธิการ

• พัฒนาสังคมฯ

• สาธารณสุข

• พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
• ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรควิถีชีวิต
• ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจาก 
 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
• นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดี
• ชุมชนสุขภาพดี (Healthy   
 Community)
• สิ่งแวดล้อมดี พลังงานสะอาด
 (Green community)
• แก้ไขปัญหาความยากจน
 (Poverty Eradication)

การขับเคลื่อนตำาบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   สรุปผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

   กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพได้ด�าเนนิ

โครงการต�าบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 

ผ่านกลไกเครือข่ายภาคประชาชนและผู้น�าท้องถิ่น เพื่อ

การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  ซึ่งสะท้อนภาพความส�าเร็จ 

ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สรุปได้ ดังนี้

   1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถ

เข้าใจถึงการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อรังที่

เป็นปัญหาส�าคญัระดับชาต ิโดยได้รบัความรูท้ีเ่หมาะสมใน

การดูแลส่งเสริมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. (อาหาร อารมณ์ 

ออกก�าลังกาย สูบบุหรี่ และสุรา) และได้รับการคัดกรอง 

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่คลอบคลุมประชากร

กลุ่มวัยตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตลอดจนได้รับค�าแนะน�าและ 

ส่งต่อเม่ือเจ็บป่วย ส่งผลให้อัตราป่วยโรคเรื้อรังทั้ง 

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงลดลง ตัวอย่างเช่น 

จ�านวนผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดกระบี่ได้รับการคัดกรอง

น�้าตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพ คือ 

ร้อยละ 73.6 และสามารถควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดได้

เป็นอันดบัสอง (ร้อยละ 77.6)  รองจากจงัหวัดภเูกต็ (ร้อยละ 

88.1)  และเมือ่พจิารณารายอ�าเภอในจงัหวดักระบี ่พบว่า

ปี พ.ศ. 2557 ทกุต�าบลในอ�าเภอปลายพระยาสามารถควบคมุ

ระดับน�้าตาลในเลือดสูงที่สุดในจังหวัดกระบ่ี คิดเป็น 

ร้อยละ 85 

    นอกจากนี้ จ�านวนผู ้ป ่วยโรค 

ความดนัโลหติสงู ทีส่ามารถควบคมุความดนัให้มค่ีาต�า่กว่า 

140/90 mmHg ได้คดิเป็นร้อยละ 21.0 และเมือ่พจิารณา

รายอ�าเภอในจังหวัดกระบี่ พบว่าในปี พ.ศ. 2557 อ�าเภอ

ปลายพระยาสามารถควบคมุความดนัโลหติได้ ร้อยละ 80 

ซึง่เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2556 ทีส่ามารถควบคมุได้ความดนั

โลหิตได้ ร้อยละ 44.4 

   2. ประชาชนในต�าบลท่ีผ่านเกณฑ์  

มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น หลังจากด�าเนินโครงการต�าบล

จัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน ซ่ึงพบได้จาก

กจิกรรม/โครงการต่าง ๆ โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนและ

ท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่  

ตลาดนัดสีเขียวขายพืชผักปลอดสารเคมี การรณรงค ์

ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและให้มีจ�าหน่าย 

ในชุมชน การส ่งเสริมเมนูอาหารสุขภาพท ้องถิ่น 

(กนิอาหารเป็นยา)  การออกก�าลงักายโดยใช้ลานวดัเป็นท่ี

ลานกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน ส่งผลให้การใช้และ

จ�าหน่ายยาชุดในชุมชนลดลง

   3. ประชาชนกลุ ่มเป้าหมายได้รับ 

การคัดกรอง มีการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และ

การสร้างปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมเพ่ือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในวัย 

ต่าง ๆ ได้รับการบริการสุขภาพที่เหมาะสม

   4. เ กิดการสร ้างนวัตกรรมด ้าน

สุขภาพ ได้แก่ การใช้นวัตกรรมถุงยาต่ออายุในผู้ป่วยโรค

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โดยการใช้ถุงยาสีต่าง ๆ 

(3 สี = แดง เหลือง และเขียว) เพื่อแสดงภาวะของโรค

   5. ประชาชนทกุคนมคีวามรู ้มรีายได้ 

และมีสุขภาพดี มุ่งสู่กระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมริเริ่ม

สร้างสรรค์ใหม่ที่น�าไปสู่นวัตกรรมการส่งเสริม ป้องกัน 

และจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชน เกิดการ

ตระหนักรู้ของประชาชนในการลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงที่

ท�าให้เกิดโรคของชุมชน และชุมชนมีความเข้มแข็ง 

พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

   6. เกิดชุมชนต้นแบบในการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมท่ีสร้างความสามัคคีและผูกพันกัน

ระหว่างชุมชนและศาสนา เป็นต้นแบบต�าบลจัดการ
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สขุภาพด ีวสิาหกิจชมุชนยัง่ยนื  และเกดิการพฒันาต่อยอด

นวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่หลากหลาย รวมทั้งเกิดเป็น

แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเองและบุคคลภายนอก ท่ีท�าให้

เกดิกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารพฒันาหรอื

การถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน

นวตักรรมสุขภาพชมุชนระหว่างประเทศ อาท ิอนิโดนเีซยี 

บงัคลาเทศ ศรลีงักา แอฟรกิาใต้ มลัดฟีส์ และภฏูาน  และ

ยังได้มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และการส่ือสาร

นวัตกรรมสุขภาพชุมชนจากต�าบลจัดการสุขภาพของ 

กลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ (www.seapin.org)

   7. เกิดเครือข่ายการท�างานและ 

การบริหารงานสุขภาพภาคประชาชนในลักษณะองค์รวม

ท่ีเน้นการป้องกนัมากกว่าการรักษา และกลไกความร่วมมอื 

แบบบูรณาการระดับต�าบลที่เข้มแข็ง

   8. เกดิความสามคัคแีละผูกพันกันใน

ระหว่างชมุชนและศาสนาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

   9. ลดภาระโรคและลดค่าใช้จ่ายด้าน

สุขภาพ ซ่ึงน�าไปสู ่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  

มีสถานะเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ระบบสุขภาพ

ชมุชนโดยรวมเกดิประสิทธภิาพและมคีวามยัง่ยนืตลอดไป
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : 

โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม  

ในผืนป่าตะวันตก (อุทยานแห่งชาติ

เฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี)

 
   มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เกิดการ
คุ้มครองผนืป่าตะวนัตกโดยธรรมชาตใิห้เป็นป่าผนืเดยีวกนั

ท้ังผืน คือเป็น Western Forest Complex  2) เพื่อ
วางแผนการอนรุกัษ์ผนืป่าให้เป็นกรอบการปฏิบติัเดยีวกนั
ท้ังผืนป่า  3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ
อนุรักษ์ผืนป่าภายใต้หลักการท่ีว่า “ป่าเป็นสมบัติของคน
ทั้งชาติ”  4) เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งคุณค่าของผืนป่าอย่าง
ยั่งยืน โดยมีรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�าเนินงาน 
ดังนี้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

MOU เพื่อให้

เป็นไปตามระเบียบ

และข้อกฎหมาย

ระเบียบและออกคำาสั่ง
พร้อมสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไป

อย่างชัดเจนและมีความคล่องตัว

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 

(Protected area committee)

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

Input

Output

Outcome

หน่วยงานในพื้นที่ คณะกรรมการที่ปรึกษา

(Protected area committee)เวทีอย่างเป็น
ทางการ และ
ไม่เป็นทางการ

เวทีอย่างเป็น
ทางการ และ
ไม่เป็นทางการ

ชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ศูนย์การเรียนรู้/

ต้นแบบ

ฐานข้อมูล

เพื่อการจัดการบริหารชุมชน

ลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชนในพื้นที่ควบคุม
ลดการขยายเขต และสามารถผนวกพื้นที่ป่าเป็นอุทยานแห่งชาติเพิ่มขึ้น

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

การเฝ้าระวังอย่างมีส่วนร่วม
(ลาดตระเวน/จดุสกัดประตปู่า)
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   สรุปผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

   1. การแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ของชุมชนภายใต้โครงการจัดการพื้นที่คุ ้มครองอย่าง 

มส่ีวนร่วม (Joint Management of Protected Area in 

Western Forest Complex : JoMPA) เป็นการท�างาน

กับชุมชนทั้งชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ผืนป่าตะวันตก และ

ชุมชนขอบป่า ด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ให้เกิดแนวเขตท่ีชัดเจนและ

ยอมรับร่วมกัน มีการดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติ หนุนเสริม

วิถีชีวิตให้สามารถอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  

รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นท่ีป ่าบริ เวณ 

แนวกนัชนในเขตป่าสงวนแห่งชาตใิห้เป็นป่าชมุชน  โดยมี

เป้าหมายส�าคญั  คอื “คนอยูไ่ด้ ป่าอยูไ่ด้ เสอือยูไ่ด้” เช่น  

การจัดท�าเครื่องหมายแนวเขตซึ่งทุกฝ่ายยอมรับแผนที่

แสดงแนวเขต  กิจกรรมภายในชุมชน  มีข้อตกลงร่วมกัน

ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ตลอดจนการจัดท�ากฎ กติกา  

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

   2. การแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากร

ของราษฎรในเขตอทุยานแห่งชาตเิฉลิมรตันโกสนิทร์ มกีฎ 

กติกา ประชาคมร่วมรัฐ หมู่บ้านเขาเหล็ก คือ 

    • ห ้ ามขาย ท่ี ดินให ้กับบุคคล

ภายนอก 

    • ระเบียบการใช้ท่ีดินบ้านเขา

เหล็ก ให้มีการแบ่งปันที่ดินท�ากินได้เฉพาะในกลุ ่ม 

เครือญาติของชุมชนและคนที่มีรายชื่อในชุมชน โดยให้

ปลูกได้เฉพาะพืชที่มีอายุสั้นเท่านั้น หรือให้เป็นไปตาม 

ข้อตกลงระหว่างผูใ้ห้แบ่งปันกบัผูร้บัประโยชน์ ห้ามชกัน�า

นายทุนเข้ามาด�าเนินการในพื้นที่ หากมีการตรวจสอบพบ

ว่ามีการชักน�านายทุนภายนอกเข้ามาด�าเนินการ ให้ทาง

เจ้าหน้าทีอ่ทุยานด�าเนนิการตามกฎหมายของทางราชการ

    • ระเบียบการป้องกันการท�าลาย

พืชผลจากสัตว์เลี้ยง 

    • ระเบียบการท�าไร ่หมุนเวียน 

ที่ให้ราษฎรสามารถท�าไร่หมุนเวียนได้ในพื้นที่คุ ้มครอง

อย่างมีส่วนร่วม และพื้นที่ที่กรมป่าไม้เดิมได้ท�าการรังวัด

ไว้แล้ว (ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541)  

ถ้ามีการกระท�าผิดข้อตกลง ให้เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ

ด�าเนินการตามกฎหมาย โดยห้ามท�าการตัดต้นไม้ใหญ ่

ที่ เป ็นไม ้หวงห้ามตามกฎหมาย ถ ้าท�าผิดข้อตกลง  

ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามกฎหมาย 

    • ระเบียบป่าใช้สอย ให้ราษฎร

สามารถใช้สอยหรือใช้ประโยชน์จากป่าธรรมชาติของ

หมู่บ้านทีไ่ด้มกีารจัดท�าข้อมลูพืน้ที ่(ตามมตคิณะรฐัมนตรี

เมือ่วันท่ี 30 มถุินายน 2541) และการใช้ประโยชน์จากป่า

ทีข่ึน้ทะเบียนตามข้อตกลงในพ้ืนทีคุ่ม้ครองอย่างมส่ีวนร่วม 

ตามวิถีชีวิตเดิม ไม่ใช่เพ่ือการค้า ห้ามบุคคลภายนอก 

เข้ามาเก็บหาหน่อไม้และของป่ารอบหมู่บ้านในเขตพื้นที่

คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม หากฝ่าฝืน ให้เจ้าหน้าที่อุทยาน

แห่งชาติด�าเนินการตามกฎหมาย 

    • ป ัญหายาเสพติดและสถาน

บนัเทงิ ห้ามเสพย์ ผลติ และจ�าหน่ายยาเสพตดิร้ายแรงใน

หมู่บ้าน และห้ามก่อสร้างสถานบริการและสถานบันเทิง

ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม โดยมิได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการหมู่บ้าน 

   3. แก้ไขปัญหาความขดัแย้ง มีกจิกรรม

ของชุมชนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดกิจกรรมการ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม 

   4. ป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบ

ตัดไม้ท�าลายป่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งจุดสกัด 

“ประตูป่า” ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านห้วยแม่ระวาง ต�าบล

สมเด็จเจริญ อ�าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  

ท่ีเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันในการสนธิก�าลังร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 2 หน่วยป้องกัน

รักษาป่าที่ กจ. 13 และชุด ชรบ. หมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   5. เกดิแผนทีส่�ารวจพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์

ชุมชนรวม 94 ชุมชน พร้อมข้อมูลพื้นฐานชุมชน จาก

ชุมชนที่อยู่ในผืนป่าตะวันตกท่ีมีอยู่ประมาณ 131 ชุมชน 

ท�าให้คนในชมุชนเกดิความชดัเจนในพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ของ

ชุมชน และเป็นฐานข้อมูลท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้ในการ

บริหารจัดการเพื่อป้องกันการขยายพื้นที่สู่ผืนป่า 

   6. ชุมชนขอบป่า 135 ชุมชน ร่วมกับ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เสนอจัดต้ังป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ 

ในพ้ืนท่ีหย่อมป่า ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้ประกาศเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครอง 

   7. เกิดต้นแบบ ที่สามารถเป็นแหล่ง

การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมน�าร่องตามหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพือ่ให้ชมุชนสามารถเรียนรูก้ารมวิีถีชีวิตเป็นมติร

กับผืนป่ามากมาย เช่น  ครูไกร มานิตย์ ต้นแบบของ

ภมิูปัญญาในการปลกูไม้ใช้เองโดยไม่ต้องรบกวนไม้จากป่า 

เช่น มะค่า อบเชย สัก ไผ่ แซมในสวนผลไม้ รวมถึงปลูก

สมุนไพร เช่น ขมิ้น รางจืด ฟ้าทะลายโจน ฯลฯ ไว้ใช้

ประโยชน์ และสร้างรายได้ และ ครูบุญมา ดาวเรือง  

ทีเ่ป็นต้นแบบของภมูปัิญญาในการปรบัปรุงพืน้ทีร่อบบ้าน

เป็นสวนผสมผสาน ประกอบด้วย ผลไม้ เช่น ส้มโอ เงาะ 

เป็นต้น และพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ผักกูด ผักหนาม 

เป็นต้น  รวมท้ังการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ดอกอัญชัน 

ขมิน้ เป็นต้น  ซ่ึงเป็นการสร้างรายได้ และอยูก่บัป่าได้โดย

ไม่ต้องตัดไม้ถางป่า  รวมทั้งภูมิปัญญาที่ผสมผสานกับ

ความรู้ที่ได้จากการดูงานที่ห้วยฮ่องไคร้เกิดเป็นแนวคิดใน

การแบ่งพืน้ทีท่ีม่อียูอ่อกเป็น 6 โซน เพือ่สร้างเป็นแหล่งน�า้ 

และท�าการเกษตร 4 ชั้น และกันเป็นพื้นที่ส�าหรับ 

อยู่อาศัย รวมท้ังเป็นศูนย์ตัวอย่างการเรียนรู้ของครูไพรัส 

ศรีเริ่มสกุล 

            ฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการ
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   8. เกิดการรวมตัวเป ็นเครือข่าย 

คณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 6 จังหวัด และ

สามารถจัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคลในชื่อ มูลนิธิเครือข่าย

อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก (มอต�าบล) ด�าเนินกิจกรรมด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรในจังหวัด และผืนป่าตะวันตก

   9. บุคลากรมคีวามรูแ้ละความช�านาญ

ด้านการท�างานในพืน้ทีเ่พ่ิมขึน้ และมอีาสาสมคัรจากชมุชน

ที่มีความเข้าใจแนวทางการด�าเนินงานโครงการ ท�าให้

สามารถประสานงานร่วมกันระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที่ 

มลูนิธิสืบฯ และเจ้าหน้าทีอ่นรุกัษ์  ซึง่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการท�างานในพื้นท่ี ในขณะท่ีมีอัตราก�าลังเจ้าหน้าท่ี

จ�ากัด

   10. ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบันใน

การน�ามาปรึกษาหารือร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้อง จาก

การส�ารวจแนวเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชน ซึ่งน�าไปสู ่

การจัดการที่เหมาะสมตามแต่สถานภาพและสถานการณ์

ที่เป็นไปได้ในแต่ละพื้นที่

   11. ไม่มกีารขยายพืน้ท่ีท�ากินออกนอก

พื้นที่หมายแนวเขต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง

ไร่หมนุเวยีนตามวถีิเกษตรของชาวกะเหรีย่งดัง้เดมิได้อย่าง

เป็นรูปธรรม เนื่องจากการด�าเนินโครงการจัดการพื้นที่

คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตกท่ีบ้านเขาเหล็ก 

ถอืเป็นตวัอย่างทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานร่วมกบั

เครอืข่ายต่าง ๆ และได้รบัความร่วมมอืในการพทิกัษ์รกัษา

ผืนป่าตะวันตกจากชุมชน ก�านันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

อย่างเต็มที่

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม : โครงการสร้างความร่วมมือ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ในระดับพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร

 

   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคี 

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ร่วมกบัการใช้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในการด�าเนนิกจิกรรม

อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ภายใต้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานใน 2 ด้าน คือ การเพิ่มพื้นที ่

สีเขียว และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่

จังหวัดสกลนคร  ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเพื่อ

ร่วมในการจัดท�าแผนชุมชนและท�างานร่วมกันในลักษณะ

ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ และร่วมรับผิดชอบ 

สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมที่ก�าหนดขึ้น

ภายใต้โครงการฯ  และจดัให้มเีวทใีนการแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ประสบการณ์ สนับสนุนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการต่าง ๆ 

และประสาน/เชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ รวมทั้ง

พัฒนาต้นแบบการเรียนรู ้ของชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น  

การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อก�าจัด 

ขยะอินทรีย์ การจัดการส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

เป็นต้น  โดยมีรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�าเนินงาน 

ดังนี้
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   สรุปผลสำาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

   1. การรวมกลุ่มและจัดต้ังเครือข่าย

อาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน 

(ทสม.) โดยมีการสมัครเป็นสมาชิก ทสม. ตามระเบียบ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมว่าด้วยอาสาสมคัร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ ้าน 

พ.ศ. 2550 ซึง่ในปี พ.ศ. 2558 มเีครอืข่ายจ�านวน 64 คน

   2. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณพื้นที่ 

เขตป่าชุมชน ด้วยการปลูกป่าเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเพิ่ม 

ความม่ันคงทางอาหาร โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการปลูก

ต้นไม้เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีป่า จ�านวน 3,000 ต้น และเพาะกล้า

ผักหวานป่า จ�านวน 10,000 กล้า และในปี พ.ศ. 2558 

ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกจ�านวน 1,000 ต้น โดยเป็น 

การบูรณาการท�างานร่วมกันกับกรมป่าไม้

   3. คนในชุมชนมีรายได ้ เ พ่ิมขึ้น 

จากการขายผลผลิตท่ีได้จากป่าชุมชนของบ้านบะหว้า 

ซึง่มแีผงขายอาหารป่า อาหารธรรมชาต ิโดยประมาณการ

รายได้ปี พ.ศ. 2558 จากผลผลิต เช่น เห็ด ผักหวาน 

ดอกกระเจียว แมงแคง ไข่มดแดง และอาหารอื่น ๆ 

ประมาณ 2,200,000 บาท

การสร้างความร่วมมือ
ด้านทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร

สำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

ภาคประชาชนและเครือข่ายชุมชน
(ทสม.)

ศูนย์เรียนรู้
ด้านการจัดการ
ป่าชุมชนบะหว้า

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษ (ปริมาณ CO
2
)

ที่เกิดจากปริมาณขยะ

ศูนย์เรียนรู้ด้านการ
จัดการป่าหัวไร่ปลายนา

แนวคิดกสิกรรมธรรมชาติ

ศูนย์เรียนรู้ด้านการ
จัดการป่าหัวไร่ปลายนา

แนวทางป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง

ศูนย์เรียนรู้
ด้านเกษตรพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้
ด้านการจัดการ

ขยะชุมชน

• กำาหนดนโยบาย
• สนับสนุนงบประมาณและเทคนิควิธีการ
• พัฒนาคู่มือ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
• ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
• ติดตามและประเมินผลโครงการ

• ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพในพื้นที่
• ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม
• วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับพื้นที่ (ทสม. / อปท. / 
 ผู้นำาชุมชน / ครู / นักเรียน / วัด / หน่วยราชการอื่นๆ)
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนตามศักยภาพของ
 พื้นที่และชุมชน
• ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผล

• ร่วมปฏิบัติเป็นหุ้นส่วนในการดำาเนินงาน ได้แก่ ร่วมในการสร้าง
 องค์ความรู้ เป็นเครือข่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจฯ รวมทั้ง
 ร่วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำาเนินงานโครงการ
• ร่วมติดตามประเมินผลการดำาเนินโครงการ
• ร่วมรับผลสำาเร็จ รับผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ประโยชน์จาก 
 การอนุรักษ์ป่าชุมชน และการจัดการขยะ
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   4. การจดัการขยะมลูฝอยในชมุชนท่ี

มีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะ 

ที่คัดแยกน�าไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยประมาณอ�าเภอละ 

12  -  14 ตัน (เทียบเท่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์

120 - 140 ตัน Co2-equivalent)  โดยสามารถก�าจัดขยะ

อินทรีย์ซึ่งมีประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณขยะทั้งหมด

ของจังหวัดที่มีประมาณ 1,040 ตันต่อวัน และได้ม ี

การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนบะหว้า ใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ และเกิดรายได้สะสมประมาณ 69,000 บาท 

ซ่ึงเกิดจากการสนับสนุนให้มีการจัดท�าถังขยะไว้ใช้ใน 

ครัวเรือน สนับสนุนให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ และ

สนับสนุนการท�าปุ๋ยหมัก 

   5. เกิดเครือข่ายธนาคารไส้เดือน 

ในพื้นที่อ�าเภอกุดบาก มีการจัดตั้งธนาคารไส้เดือนเพ่ือ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวบ้านผู้สนใจเลี้ยงไส้เดือน โดยมี

สมาชกิธนาคารไส้เดือนใน 3 ต�าบล 4 เทศบาล จ�านวน 103 คน

   6. เกดิต้นแบบและแหล่งเรยีนรู้ชมุชน 

หรอืต้นแบบของชมุชน ศนูย์เรยีนรูด้้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ จ�านวน 5 แห่ง ดังนี้

    • ศูนย์เรียนรู ้ด ้านการจัดการ 

ป่าชุมชนบะหว้า บ้านบะหว้า ต�าบลบะหว้า อ�าเภอ

อากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร

    • ศูนย์เรียนรู ้ด ้านการจัดการ 

ป่าหัวไร่ปลายนา แนวทางป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

กับความมั่นคงทางอาหาร ของนายหนูเพ็ญ นาโควงค ์

บ้านหนองบัวสร้าง ต�าบลอุ ่มจาน อ�าเภอกุสุมาลย  ์

จังหวัดสกลนคร

    • ศูนย์เรียนรู ้ด ้านการจัดการ 

ป่าหวัไร่ปลายนา แนวทางกสิกรรมธรรมชาติ ของนายปรญิญา 

นาเมอืงรกัษ์ บ้านนาดอกไม้ ต�าบลบงใต้ อ�าเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร

    • ศนูย์เรียนรูด้้านการจดัการขยะ

ชุมชนด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ ของนายบุญมี 

รัตนะวิจิตร์ บ้านป่าพนาวัลย์ ต�าบลท่าแร่ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร
    • ศนูย์เรียนรู้ด้านเกษตรพอเพยีง
ด้วยการเล้ียงไส้เดือนดินกินขยะ ของนายพสิษฐ์ สลักค�า 
บ้านหนองสองหาง ต�าบลกุดบาก อ�าเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร ซ่ึงมีผลการด�าเนินการประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างดี โดยมีการจัดตั้งเป็นธนาคารไส้เดือนดินกิน 
ขยะอินทรีย์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   7. ทสม. สามารถเป็นวทิยากรประจ�า
ศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย ทสม. หรือผู้ที่สนใจ 
ได้เข้ามาเรียนรู้ อันจะน�าไปสู่การสนับสนุนให้สมาชิกน�า
ความรู้ไปขยายงานต่อไป เช่น การเลีย้งไส้เดอืนดินกนิขยะ
และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากมูลไส้เดือนดิน  
ที่น�ากลับไปใช้ในการลดการใช้สารเคมี
   8. เกิดความรักและสามัคคีของคน 
ในชุมชน รวมทั้งชุมชนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของใน
ผลส�าเร็จของการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จและเกิดประโยชน ์
ต่อชุมชนในจังหวัดอย่างยั่งยืน

   จากการประมวลการด�าเนินการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 พบว่า ส่วนราชการและ
จังหวัดที่สมัครขอรับรางวัลฯ ส่วนใหญ่ น�าแนวคิด 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีการก�าหนดนโยบายหรือทิศทางใน
การบริหารราชการที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบิติังานของบคุลากร
ในองค์กรอย่างชัดเจน  มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ศกัยภาพของภาคประชาชนให้เกดิการรวมกลุ่มและเข้ามา
มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในลักษณะภาคี/เครือข่าย และ 
มีการบูรณาการการท�างานและประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ผลส�าเร็จที่ เกิดขึ้นในชุมชน/ท้องถิ่นที่ เป ็นพื้นที่ที่มี 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

การพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแนวโน้ม
ของความยั่งยืนของการพัฒนาทั้งในเชิงสังคมและเชิง
เศรษฐกิจ เน่ืองจากทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องร่วมเป็นเจ้าของ 
และรับผลจากการพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานมีข้อค้นพบท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญน�าไปสู ่ 
ความส�าเร็จ ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ หรือน�าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือขยายผลในกิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆ  
ต่อไป ดังนี้ 
   1. ผู้น�า  ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญ
ในการเอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดการบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม และเป็นผู ้สร้างให้เกิดพลังร่วมมือของทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้น�าท่ีเป็นทางการหรือ
ผู้น�าที่ไม่เป็นทางการ โดยอาจเป็นผู้น�าของหน่วยงาน 
ภาครัฐ หรือผู้น�าชุมชน/เครือข่ายภาคประชาชน เช่น  
ผูบ้รหิารของส่วนราชการ ผูน้�าชมุชน/ท้องถิน่ หรอืปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ 
มศีกัยภาพ รวมทัง้มจีติสาธารณะ ซึง่สามารถโน้มน้าวหรือ
สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
   2. การก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ค่านิยม และพันธกิจ หรือวิสัยทัศน์ ของส่วนราชการที่
ชัดเจน ซึ่งจะท�าให้บุคลากรในองค์กรมีเป้าหมายหรือ
ทิศทางการท�างานท่ีเอือ้ต่อการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
เข้ามาร่วมบริหารราชการที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น
   3. การพฒันาบุคลากรหรอืเจ้าหน้าที่
รฐัทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องของหน่วยงาน ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ 
และมีทักษะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยสามารถเป็นผู ้บริหารจัดการเครือข่าย 
(Network Manager) หรือมีบทบาทในการส่งเสริม

สนับสนุน (Facilitator) รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพ/กลไกหลัก 
(Key Actor) ตลอดจนมีความสนใจและกระตือรือร้น 
ในการท�างานร่วมกับประชาชน 
   4. ความเข้มแข็งของภาคประชาชน
หรือภาคประชาสังคมที่มีความเป็นพลเมือง มีจิตส�านึก

สาธารณะ มคีวามต้ังใจและกระตือรือร้นในการทีจ่ะเข้ามา
มส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนหรอืท้องถิน่ และท�างานร่วม
กับภาครัฐ โดยมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งร่วมในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงประเด็นปัญหา/
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   5. การท�างานแบบบูรณาการ ที่อยู่
บนพืน้ฐานของการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับประชาชนหรือชุมชน ซึ่งเป็น 
การท�างานร่วมกนัของหลายภาคส่วน และเป็นการท�างาน
แบบพหภุาค ีอาท ิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน 
ประชาสงัคม กลุม่ต่าง ๆ ในชมุชนทีต่่างกท็�าหน้าทีท่ีไ่ด้รับ
มอบหมายให้รบัผดิชอบ  และมกีารประสานความร่วมมือ
ในการท�างานร่วมกันเป็นอย่างดี  ส่งผลให้การด�าเนินงาน
ที่เกิดขึ้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ 
   6. การท� างานแบบเค รือข ่ ายที่
ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายที่มาจากหลายภาคส่วนที่
เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกัน ซึ่งเป็น 
การขยายผลการท�างานในแนวราบ ท�าให้เกิดการเชื่อม
ประสานการท�างานพื้นที่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องที่น�ามาสู่ความส�าเร็จในการท�างาน
   7. การท�างานในรปูแบบคณะกรรมการ/
คณะท�างาน ที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุก 
ภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน และร่วม 
ในการตัดสินใจ ซึ่งมีความเป็นหุ้นส่วนการด�าเนินงาน 
ร่วมกัน ท�าให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของผลการด�าเนินงานนั้นร่วมกัน ก่อให้เกิด 
ความรบัผดิชอบและความมุง่มัน่ทีจ่ะท�างานนัน้ให้บรรลผุล
ร่วมกัน 
   8. การท�าข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเกิด
จากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
มีการตั้งกติการ่วมกันของชุมชนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ หรือ
เป็นหลักในการยึดถือของทุกคนในชุมชน หรือเป็น 
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ข้อตกลงในการท�างานร่วมกนัให้บรรลเุป้าหมายท่ีมร่ีวมกนั 
ท�าให้การท�างานร่วมกันบรรลุผลส�าเร็จ
   9. การสือ่สาร ทีค่วรเป็นการสือ่สาร
สองทาง เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารข้อมูล หรือ
ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ท�าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและสมาชิกเครือข่าย หรือประชาชนใน
พ้ืนที่ ในการรับรู้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันการณ์ 
ซึง่น�าไปสูค่วามเข้าใจในการท�างานร่วมกนั หรอืเตรียมการ
เพื่อรองรับการด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 
   10. การจัดการความรู้ ซึ่งเกิดจาก 
การถอดบทเรียนจากการด�าเนินงานในพ้ืนที่ ที่จะท�าให้
ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส�าเร็จ ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้
เป็นต้นแบบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก
เครือข่าย รวมทั้งการขยายผลหรือการน�าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด�าเนินการในพื้นที่อื่น หรือโครงการอื่น ๆ 
   11. ความโปร่งใสในการท�างาน โดยมี
ระบบการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานหรอืโครงการ 
แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการติดตามประเมินผล  
ซึ่งควรมีการประเมินท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
ในทุกระยะ ต้ังแต่ระยะน�าเข้าปัจจัยต่าง ๆ ระยะที่ได้
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งจะน�าไปสู่การสรุปผล
ส�าเรจ็ และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการด�าเนนิโครงการทีส่่งผล
ต่อชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม หรือประเทศ ได้อย่างชัดเจน 
   12. ระบบฐานข้อมูลท่ีดี ซึ่งอาจเป็น
ฐานข้อมูลที่เป็นความรู้ทางวิชาการของหน่วยงาน หรือ
ของชุมชน หรือเป็นฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่าย โดยควร
เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีความ 
ทันสมัย โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
ในการจดัการข้อมลูให้เป็นข้อมลูท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้

   13. การสนับสนุนงบประมาณและ

ทรพัยากร รวมทัง้องค์ความรูต่้าง ๆ จากหน่วยงานภาครฐั  

ซึ่งจะท�าให้เกิดการบูรณาการและความร่วมมือในการ

ท�างานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดผลอย่างเป็น 

รูปธรรมยิ่งขึ้น

   14. ความไว้วางใจ ความเชือ่มัน่ศรทัธา 

และการยอมรับซ่ึงกันและกัน เป็นเง่ือนไขส�าคัญของ 

การสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วม ซึง่ภาครฐัจะต้องแสดงให้

ภาคประชาชนเห็นถึงความจริงใจและการให้เกียรติซึ่งกัน

และกนั รวมถงึความเสมอภาคในการเข้ามามส่ีวนร่วมหรอื

มีบทบาทร่วมกับภาครัฐ โดยเมื่อภาคประชาชนมีความไว้

วางใจ ความเชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับในหน่วยงาน

ภาครัฐแล้ว จะส่งผลให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันมากยิ่งขึ้น

 2.3.6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความ 

เชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน

 1) การส่งเสริมและวางกลไกสร ้าง 

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

  การตรวจสอบและประเ มินผล 

ภาคราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

   การตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ เป็นเครื่องมือส�าคัญประการหนึ่งในกลไกของ
รัฐบาลในการก�ากับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อ 
ยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน 
การบริหารราชการแผ่นดิน รวมท้ังเป็นเครื่องมือของฝ่าย
บริหารเพื่อติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ 
ส่วนราชการ เพื่อให้การบริหารงานบรรลุผลส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสทิธผิล มกีารพฒันาอย่างมัน่คง และยัง่ยนื การตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการจะช่วยเสริมสร้างความ 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

เข้มแข็งของส่วนราชการให้มีระบบการก�ากับดูแลตนเอง 
ท่ีดี สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจต่อสาธารณชน 
ผลการด�าเนินการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
และผลักดันการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให ้เกิด 
การบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีด ีตามหลกัการและแนวทาง
ของพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
   1.1) ระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
    การตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการที่ด�าเนินการตรวจสอบและประเมินผล 
การด�าเนินงานส่วนราชการในปัจจุบัน เป็นการด�าเนินงาน
ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบ
และประเมนิผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
โดยมีกลไกการด�าเนินงานประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป. )  
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มกระทรวง 4 คณะ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินผลภาคราชการกลุ ่มจังหวัด 4 คณะ และ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ากระทรวง จ�านวน 20 กระทรวง ท�าหน้าที่ในการ 
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
    ในการด�าเนนิการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการได้
ก�าหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ 
เพื่อใช ้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด�าเนินงานของส่วนราชการ 2 มิติ ประกอบด้วย  
มิติด้านการบริหารจัดการ และมิติด้านการเงิน 
    • มิติด้านการบริหารจัดการ 
เป็นการสอบทานผลการด�าเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยจะ
เป็นการสอบทานผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและ
จงัหวัดใน 4 ประเดน็ ได้แก่ การตรวจราชการ การตรวจสอบ

ภายใน การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง และ
การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
    • มิติด้านการเงิน เป็นการ 
สอบทานผลการด�าเนนิงาน เพือ่มุง่เน้นการตรวจสอบและ
ประเมนิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ความน่าเชือ่ถือ และ
ความสอดคล้องตามหลักการมาตรฐานและนโยบายบัญชี
ภาครัฐของรายงานการเงิน

    การตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ นอกจากก�าหนดให้มีการสอบทานในมิตด้ิาน
การบริหารจัดการ และมติิด้านการเงินแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการได้ก�าหนดให้ม ี

การสอบทานกรณพีเิศษโครงการส�าคญัต่างๆ ของส่วนราชการ
และจังหวัดด้วย โดยการด�าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการด�าเนนิการสอบทาน
โครงการส�าคัญตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่สอดคล้อง
กับนโยบายส�าคัญของรัฐบาลใน 11 ด้าน ส�าหรับจังหวัด
ก�าหนดให้ด�าเนินการสอบทานโครงการส�าคัญตาม
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายส�าคัญ 
ของรัฐบาล 11 ด้าน รวมทั้งโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีของกลุม่จงัหวดัและจงัหวดัทีม่คีวามส�าคญั
อยูใ่นสามอนัดับแรก นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการได้ให้ความส�าคัญต่อระบบ 
การบรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกนั ระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. 
กลุม่กระทรวง จึงก�าหนดให้ อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวง และ
ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง มีการก�าหนดประเด็นร่วมที่กลุ่ม
กระทรวงให้ความส�าคัญ เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง
ไปด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์
ของกระทรวง ท่ีสอดคล้องกับประเด็นร่วมของกลุ ่ม
กระทรวง เพือ่น�ามาใช้ในการสอบทานโครงการกรณพีเิศษ 
นอกเหนือจากการสอบทานโครงการส�าคญัตามยทุธศาสตร์
ของกระทรวงดังกล่าว
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    ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ได้ด�าเนนิการสอบทานตามประเด็นร่วมของกลุม่กระทรวง
ทั้ง 4 คณะ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ประเด็นโครงการภายใต้ระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ณ จุดเดียว
(National Single Window: NSW)

กลุ่มกระทรวงด้านสังคม ประเด็นนโยบาย “กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยง
กับการพัฒนาคน การเชื่อมโยงกับพื้นที่ 
และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการด�าเนินโครงการ”

กลุ่มกระทรวงด้านความ
มั่นคงและการต่างประเทศ

นโยบาย “เร่งน�าสันติสุขและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร 
และส่วนราชการไม่สังกัดฯ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานี
ต�ารวจระยะที่ 2 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
CRIMES (Criminal Record Information 
Management Enterprise System)

   1.2) การพฒันาแนวทางการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการได้
เตรียมการที่จะพัฒนาและยกระดับการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ จากเดิมท่ีเคยใช้ระบบการสอบ

ทานผลการด�าเนินงาน ไปสู่การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลมากขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมุ่งเน้นให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการให้มากขึน้ รวมทัง้เพือ่
ให้กลไกของ ค.ต.ป. สามารถใช้เป็นกลไกการด�าเนินงาน
เพ่ือช่วยส่งเสริม สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลการด�าเนนิงานตามนโยบายส�าคญัเร่งด่วนของ
รัฐบาลได้มากยิง่ขึน้  ค.ต.ป. จึงได้ก�าหนดโครงการน�าร่อง 
เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล โดยได้คัดเลือกโครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง เป็นโครงการน�าร่องส�าหรับการด�าเนินการ 
โดยอาศัยกลไกการด�าเนินงานของ ค.ต.ป. ประจ�า
กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามโครงการนี้ 
ได้แก่ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง อ.ค.ต.ป. 
กลุ ่มจังหวัด จ�านวน 4 คณะ เพื่อท�าหน้าที่ในการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการดังกล่าว 
(ภาพที่ 2-71)

ภาพที ่ 2-71   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

    ทั้งนี้ ค.ต.ป. ได้น�ารายงาน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการสร้าง
รายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหา
ภยัแล้ง เสนอต่อนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรพิีจารณา 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 
รับทราบและเห็นชอบตามที่ ค.ต.ป. เสนอ

   1.3) รายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการ ข้อเสนอแนะ และมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส�านกังาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร ค.ต.ป. ได้จัดท�า
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 พร้อมข้อเสนอ
แนะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 
สงิหาคม 2558 ได้มมีตริบัทราบรายงานดงักล่าว และเหน็
ชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ โดยให้หน่วยงานทีพ่บปัญหาและ
ผูร้บัผดิชอบรายงานผลความก้าวหน้าในการด�าเนินการทกุ 
6 เดือนต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะต่าง ๆ ตามที่รับผิดชอบ

   1.4) การส ่ ง เส ริมความรู ้ ด ้ าน 
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อสร้าง
ความเข ้มแข็งการดำ า เ นินงานให ้ กับ เครื อข ่ าย 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

    ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย
เลขานกุาร ค.ต.ป. ได้จดักจิกรรมการสมัมนาและประชมุร่วม
กนัของเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 2-72) เพื่อเป็นการเสริม
สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตรวจสอบและ
ประเมนิผลภาคราชการ รวมท้ังเพือ่สร้างความเข้มแข็งในการ
ด�าเนินงานให้กับเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ เช่น การสัมมนาเรื่องการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลกรณีพิเศษ (หน่วยงานน�าร่อง) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร และการสัมมนา
เรื่องทิศทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ
ด้วย ประธาน ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง  อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กระทรวง  และ อ.ค.ต.ป. กลุม่จงัหวัด เมือ่วันท่ี 23 กนัยายน 
2558 ณ โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพมหานคร  
โดยม ีนายสวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายก
รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
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  2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์และ
มาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
   2.1) การรณรงค ์ปลุกจิตสำานึก 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต
   ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินโครงการ
รณรงค์ปลกุจติส�านกึเสริมสร้างธรรมาภบิาลร่วมต้านทจุริต 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.
2556 - 2560) เพื่อสร้างความตระหนักและมีจิตส�านึก

เก่ียวกับการต่อต้านทจุรติ ปลกูฝังให้ประชาชนและสงัคมไทย
มีทศันคตหิรอืค่านยิมรกัความถกูต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในการต่อต้านการทจุรติเพือ่สร้างธรรมาภบิาลให้เกดิขึน้ใน
ภาคราชการ และในทุกภาคส่วน อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บริการ
ประชาชนของภาครฐัให้มคีวามโปร่งใส ลดความเสีย่งในการ

เกิดทุจริต โดยเน้นการเผยแพร่ความรู ้ในเรื่องของ 
พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซ่ึงเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีความส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  

รวมท้ังระยะเวลาการให้บรกิารให้เกิดความชัดเจน ลดการใช้
วจิารณญาณ จึงเป็นการลดช่องโหว่หรือโอกาสในการเกิด
ทุจริต เรียกรับสินบน ซึ่งกลุ ่มเป้าหมายของโครงการ 
ประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชนทัว่ไป ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง โดยมีผล 
การด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้
   1. การจดัทำาแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในการเสริมสร้างจิตสำานึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิด 
ธรรมาภิบาลที่เหมาะสม และสร้างความรู้ความเข้าใจให้
กบับคุลากรภาครฐัและภาคส่วนต่าง ๆ ของสงัคม เก่ียวกับ
การด�าเนนิงานของส�านกังาน ก.พ.ร. ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

ภาพที่  2-72  กิจกรรมการสัมมนาและประชุมร่วมกันของเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของพระราชบัญญัติ
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 การเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับทราบถึงขั้นตอน ระยะเวลาและการอ�านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ภาครัฐมีให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ฯลฯ 
อันจะก่อให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการทุจริต 
โดยน�าเสนอในมุมมองใหม่ ๆ หรอืวธีิการใหม่ ๆ ทีน่่าสนใจ 
โดยมีการวิเคราะห์องค์กร พร้อมทั้งน�าเครื่องมือ  SWOT 
Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือก�าหนดเป็นกลยุทธ์ 
และวางแผนในการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มี 
รายละเอยีดการด�าเนนิการ (Action Plan) และระยะเวลา
ทีชั่ดเจน ซึง่ท�าให้การด�าเนนิเป็นไปอย่างมทีศิทางสอดคล้อง
กับแนวทางการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.
2556 - 2560) ทั้งในยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุก
จิตส�านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ และยทุธศาสตร์ที ่5 เสรมิสร้างองค์ความรูด้้าน
การต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

   2. การจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข ้าใจในเรื่องของพระราชบัญญัติการอ�านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ.2558 และการด�าเนินงานด้านอื่น ๆ ของส�านักงาน 
ก.พ.ร. ที่ เกี่ยวข ้องกับการเสริมสร ้างธรรมาภิบาล  
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ โดยได้ด�าเนนิการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

    2.1 ก า รจั ด แถล งข ่ า ว ให ้ แ ก ่
สือ่มวลชน เพือ่ให้ความรู ้ความเข้าใจในเร่ืองพระราชบญัญติั
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
ในการแถลงข่าว ณ ท�าเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประกอบ
ไปด้วยสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ประมาณ 120 คน

    2.2 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อ
สร้างความเข้าใจแก่กลุ่มข้าราชการ ท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส�าคัญ
ของพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน เพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในภาค
ราชการ รวมท้ังเตรียมความพร้อมของหน่วยงานราชการ
ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ (ภาพที่ 2-73) 
ประกอบด้วย
     - วนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2558 
จดัประชมุสมัมนาให้กับส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การ
มหาชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 1,200 คน
     - วนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2558 
จัดประชุมสัมมนาให้กับส่วนราชการในภูมิภาค ใน 17 
จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 400 คน 
     - วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2558 
จัดประชุมสัมมนาให้กับส่วนราชการในภูมิภาค ใน 14 
จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า จังหวัด
สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน 
     - วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2558 
จัดประชุมสัมมนาให้กับส่วนราชการในภูมิภาค ใน 20 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชาออคดิ จงัหวดัขอนแก่น โดยมผีูเ้ข้าร่วมงาน 
ประมาณ 400 คน 
     - วันที่ 3 มีนาคม 2558  

จดัประชมุสมัมนาให้กับส่วนราชการในภมูภิาค ใน 25 จงัหวดั
ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมงาน 
ประมาณ 650 คน 
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    2.3 การจัดนิทรรศการ เรื่อง 
พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในงานแถลงผลการ
ด�าเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดอืน เมือ่วนัที ่17 เมษายน 
2558  ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อ 

เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับสาระส�าคัญและประโยชน์ของ 
พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู ้เข้าร่วม
ประชุมซ่ึงประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วน
ราชการระดบัสงู รวมทัง้สือ่มวลชนทัง้ไทยและต่างประเทศ 
(ภาพที่ 2-74)

ภาพที่ 2-73 การประชมุสมัมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัพระราชบัญญัตกิารอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ภาพที่ 2-74 การจัดนิทรรศการ เร่ือง พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในงาน

แถลงผลการด�าเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

    2.4 การจัดนิทรรศการ เรื่อง  
พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในงานประกาศ
เจตนารมณ์ “ต้านภัยทุจริต สร้างจิตส�านึกไทยไม่โกง”  
เมือ่วันที ่8 มถินุายน 2558 ณ ตกึสนัตไิมตรี ท�าเนียบรฐับาล 
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส�าคัญและ
ประโยชน์ของพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้แก ่
ผู ้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะทูต ผู ้แทน 
ระดับสูงภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน 
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
    2.5 การจัดงาน UN Public  
Service Awards คุณภาพการบริการภาครัฐไทยสู่ใจ
ประชาชน เพือ่แสดงความยนิดแีก่หน่วยงานทีไ่ด้รบัรางวลั 
United Nations Public Service Awards (UNPSA) 
ประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ท�าเนียบ
รฐับาล โดยมี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
เป็นประธาน เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public  
Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ ประจ�าปี 
พ.ศ. 2558 จ�านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสขุภาพเดก็
แห่งชาติ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขา Promoting 

Whole of Government Approaches in the Information 
Age และ โรงพยาบาลขอนแก่น ซึง่ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 
ในสาขา Promoting Gender Responsive Delivery of 
Public Services 
    2.6 การจัดงานการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือ
ประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ 
เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2558 บรเิวณลานหน้าตกึบญัชาการ 
ท�าเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน  เพือ่ให้ประชาชน ข้าราชการ 
ภาคธรุกจิ และภาคส่วนอืน่ ๆ ได้รับทราบถงึการประกาศ
ใช้พระราชบญัญติัการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน 
วนัที ่21 กรกฎาคม 2558 รวมถงึการเริม่ต้นใช้คูม่อืส�าหรับ
ประชาชน และเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ 
    2.7 การจัดงานเปิดศูนย์อ�านวย
ความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ และ
งานแถลงข่าวร่วมกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2558 ณ บรเิวณชัน้ 1 อาคารส�านกังาน ก.พ. (เดมิ) โดยมี 
นายวษิณ ุเครืองาม รองนายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน เพือ่
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงการด�าเนินงาน
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการด�าเนินการตามพระราชบัญญัต ิ
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 รวมถึงความร่วมมือจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติการฯ และคู่มือส�าหรับประชาชน 
    2.8 การจัดงานสัมมนาวิชาการ
ประจ�าปี 2558 ในหัวข้อ “การยกระดับราชการไทย...
เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน และ 
พธิมีอบรางวลั ประจ�าปี พ.ศ. 2558” ในวนัที ่25 กันยายน 

2558 ณ หอประชมุกองทพัเรอื โดยม ีนายสวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ 
รัฐมนตรีประจ�าส�านกันายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพือ่ให้
หวัหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการพฒันา
ระบบราชการได้รับทราบเก่ียวกับแนวคิดยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ทศิทางการพฒันาระบบราชการไทย เพ่ือผลกัดัน
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการจัด 
ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่ 
ตามแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการมอบรางวัลประจ�าป ี
พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกอบด้วย รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัล 
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ให ้แก ่ส ่วนราชการท่ีได ้ พัฒนาระบบราชการตาม 
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หลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างโดดเด่นและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน
   3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เสริมสร้างจิตสำานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้าน
ทุจริตและสร้างเสริมธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ภาครฐัและภาคส่วนต่าง ๆ ของสงัคม เกีย่วกบัการด�าเนนิงาน
ของส�านักงาน ก.พ.ร. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการ
ประชาชนของภาครัฐ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึง 
ขั้นตอน ระยะเวลาและการอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ี
ภาครัฐมีให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นต้น ฯลฯ โดย 
เผยแพร่ผ่านสือ่ต่าง ๆ ประกอบด้วย สือ่โทรทศัน์ สือ่วทิยุ 
สื่อส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ รวมท้ังสื่ออื่น ๆ เช่น โปสเตอร์
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล  
ป้ายประชาสัมพันธ์ติดบริเวณด้านข้างรถประจ�าทาง 
    4. การสรุปผลความสำาเร็จของ
การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วม
ต้านทุจรติ  เพ่ือให้ทราบถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของการด�าเนนิการ น�าไปสู่การวางแผนกลยทุธ์การด�าเนนิ
การในระยะต่อไป โดยด�าเนนิการในช่วงเดือนตลุาคม พ.ศ. 
2558 มีกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อส�ารวจพฤติกรรม
การใช้ส่ือ การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากส�านักงาน 
ก.พ.ร. รวมถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
ตามโครงการรณรงค์ปลกุจติส�านกึเสรมิสร้างธรรมาภบิาล

ร่วมต้านทุจริตของส�านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้น 
ได ้ใช ้ รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research) โดยวธิกีารวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) 
จากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 614 ตวัอย่าง สรปุผลการส�ารวจ 
ดังนี้
     • ส่วนใหญ่เคยรับรู้ พบเห็น 
รับฟัง สื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับพระราชบัญญัติการ
อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือส�าหรับประชาชน ร้อยละ 

69.06 โดยกลุ ่มที่รับรู้มากที่สุด คือ กลุ ่มข้าราชการ 
รฐัวสิาหกิจ องค์กรมหาชน  และรบัรูจ้ากสือ่โทรทศัน์มาก
ที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 54.27 

     • ภาพรวมความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาของพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยก่อน 
การรับสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ
เพียงร้อยละ 59.20  และเมื่อได้รับสื่อประชาสัมพันธ์แล้ว 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 67.20  
โดยเข้าใจว่าพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างธรรมมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริตให้เกิดขึ้นในระบบราชการ ร้อยละ 67.00 และ
เข้าใจว่าการรับรู้และเข้าใจเนื้อหาเรื่องพระราชบัญญัติ 
การอ�านวยความสะดวกฯ มีผลต่อการตระหนักหรือ 
สร้างจิตส�านกึในการเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการทุจรติ
คอร์รัปชั่น คิดเป็น ร้อยละ 91.27
     • ภาพรวมความพึงพอใจต่อ
การประชาสัมพันธ์ของส�านักงาน ก.พ.ร. กลุ่มตัวอย่างมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยส่วนใหญ่พงึพอใจ
ต่อการเลือกใช้ส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม  
ส่วนความพึงพอใจในประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ ช่องทาง 

การประชาสัมพนัธ์ทีม่หีลากหลาย เน้ือหาทีช่ดัเจน เข้าใจง่าย 
และความน่าสนใจของข้อมลูข่าวสาร  ทัง้นี ้การจดักิจกรรม
รณรงค์กลางแจ้ง เช่น การเดิน การวิง่ หรอืขีจั่กรยานรวมพลัง
ต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความสนใจมากทีส่ดุ รองลงมา คอื การเผยแพร่
ละครต่อต้านการทุจริต
   2.2) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
    ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เกดิขึน้ในสงัคมไทยมาช้านานและมแีนวโน้มรนุแรงมากขึน้ 

ประกอบกบัท่ีผ่านมา การด�าเนนิการในการต่อต้านการทจุรติ
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

คอร์รัปชั่นของประเทศไทยยังไม่ประสบความส�าเร็จมาก
นัก นอกจากนั้นส่วนราชการต่าง ๆ ก็ยังไม่มีหน่วยงาน
ภายในที่ท�าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยตรง  
ดงันัน้ คณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมือ่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 
2555 จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทจุรติ (ศปท.) ข้ึนในส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี 
ส�านกังานปลดักระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการทีอ่ยูใ่น
บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ 

ไม่สงักดัส�านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง รวมท้ังส้ิน 
35 ส่วนราชการ4 โดยให้ ศปท. มีสถานะเป็นส่วนราชการ

ตามมาตรา 31 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส ่วนราชการของ 
ส่วนราชการนั้น ๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการท�า
หน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอีก
ต�าแหน่งหนึง่  ทัง้นี ้ให้ ศปท. ด�าเนนิภารกิจทัง้การป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชัน่ และการส่งเสรมิและ
คุม้ครองจรยิธรรมข้าราชการไปพร้อมกนั เพือ่เป็นศนูย์กลาง
การบูรณาการงานดังกล่าว (ภาพที่ 2-75)

_______________________________________
4 ศปท. ใน 35 ส่วนราชการ  ได้แก่
 • กระทรวง 20 กระทรวง
 • ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 9 ส่วนราชการ : ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักงาน ก.พ. 
  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ส�านักงาน ก.พ.ร.
 • ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 6 ส่วนราชการ : ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  ส�านักงาน กปร. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ ส�านักงาน ป.ป.ง.

ภาพที่ 2-75   การแบ่งโครงสร้างภายในของ ศปท.

ศปท.
(รองปลัดกระทรวง)

การแบ่งโครงสร้างภายในของ ศปท.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำากระทรวง**

1) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :
 • ด�าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง และติดตามสอดส่อง
  การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
 • สืบสวนข้อเท็จจริง การฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วน 
  ราชการพิจารณา
 • ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  อย่างตรงไปตรงมา
 • ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส่วน  
  ราชการ
2) ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำารายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอ 
 หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) จัดทำาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยปรับปรุงแผน 
 ปฏิบัติราชการฯ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของกระทรวงโดยเพิ่ม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
2) ให้คำาปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดทำาแผนปฏิบัติราชการฯ  
 ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง 
 ตามข้อ 1)
3) ประสานงาน เร่งรัด และกำากับให้หน่วยงานในสังกัดดำาเนินการตาม
 แผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการฯ ตามข้อ 2)
4) รับข้อร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่กี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ  
 เรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตฯ อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
5) ติดตามผล และจัดทำารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
 ของกระทรวง (รวมส่วนราชการในสังกัด) ทุก 2 เดือน
6) จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
 ส่ง สำานักงาน ป.ป.ท. และสำาเนาส่ง สำานักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 และ 12 เดือน

คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำาส่วนราชการ

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                                                                (2-5 อัตรา)

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
                                                         (2-5 อัตรา)

** ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง เป็นประธาน หัวหน้า ศปท. ผู้บริหารทุกส่วนราชการในสังกัด ค.ต.ป. ประจำากระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีหัวหน้า ศปท. มอบหมายเป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม สรุปผลการดำาเนินงานในภาพรวมของกระทรวง รวมทั้งให้คำาปรึกษาแนะนำาในการดำาเนินงานแก่ ศปท.
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    เพื่อให ้เป ็นไปตามค�าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ 
วนัศกุร์ที ่12 กนัยายน 2557 นโยบายข้อ 10 การส่งเสรมิ
การบรหิารราชการแผ่นดนิท่ีมธีรรมาภิบาลและการป้องกนั
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบในภาครฐั รวมถึง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2556 -
พ.ศ. 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับความ
โปร่งใสและสร้างความเชือ่มัน่ศรทัธาในการบรหิารราชการ
แผ่นดนิ กลยทุธ์ที ่6.2 ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์และมาตรการ
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น กลยุทธ์ย่อยที่ 6.2.2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
รวมทัง้วางระบบป้องกนัและลดความเสีย่งต่อการทจุริตใน
กระบวนงานส�าคัญของหน่วยงานของรัฐ ในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรฐั  ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้มีธรรมาภิบาล  
มีความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏบิตัริาชการสงูสดุ  จงึได้ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้าง
ความเข้มแขง็ของศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจรติ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและพัฒนารูปแบบ/แนวทางการด�าเนินงานของ 
ศปท. ให้มคีวามเหมาะสม สามารถบูรณาการงานด้านการ
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤตมิชอบและด้านส่งเสริม
และคุ้มครองจรยิธรรมของส่วนราชการอย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศปท. โดยการ
อบรมให้ความรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของผูป้ฏิบตังิานของ ศปท. ซึง่ในโครงการฯ ดงักล่าว ได้มี
การด�าเนินการ ดังนี้
    1. ศึกษาวิ เคราะห ์ป ัญหา 
อุปสรรค การดำาเนินการตามภารกิจของ ศปท. และ 
จัดทำาข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพของ ศปท. 
     ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิการ
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินการตามภารกิจ

ของ ศปท. ท่ีมีการด�าเนินการอยู ่ในปัจจุบัน จ�านวน  
35 แห่ง โดยการจัดท�าแบบสอบถามและจัดประชมุรบัฟัง
ความคิดเห็นจากส่วนราชการที่มีการจัดตั้ง ศปท. ทั้ง  
35 แห่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ศปท. ประจ�าส่วนราชการ
ต่าง ๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธกิาร  
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ ส�านกังาน ก.พ.  ส�านักงบประมาณ  
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อประเมินสถานะในการด�าเนินงานใน
ปัจจุบันของ ศปท. และค้นหาแนวทางในการยกระดับ 
การด�าเนินงานในปัจจุบันของ ศปท. รวมทั้งสัมภาษณ์ 
เชิงลึกกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานกลางที่เป็น 
ผู้ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชนท่ีมีบทบาทส�าคัญในการ
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น 
เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธกิารคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษา
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายทศพร ศิริสัมพันธ์) และ
เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อ 
รบัทราบอปุสรรคและปัญหา รวมถึงข้อจ�ากดัต่าง ๆ ในการ
ด�าเนินงานของ ศปท. และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการด�าเนินงานใน ศปท. เพ่ือให้ ศปท. มปีระสิทธภิาพ

ในการปฏบัิตงิานอย่างแท้จรงิ ตลอดจนศกึษา Best Practices 
หน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตจากต่างประเทศ  
โดยได้ทบทวนรูปแบบและแนวทาง การด�าเนินงานเพื่อ
ป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของต่างประเทศท่ีประสบ
ความส�าเร็จในการยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perceptions Index: CPI) และมีบริบท 
การด�าเนินงานคล้ายกับประเทศไทย ได้แก่ อินโดนีเซีย 
เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือน�ามาจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะ
ในการประยุกต์ใช ้ให ้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
ประเทศไทย 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

     ผลการศกึษาวเิคราะห์ปัญหา 
อปุสรรคการด�าเนนิการตามภารกิจของ ศปท. พบว่า 
     • ศปท. ยงัมิได้แสดงบทบาท
ของการเป็นหน่วยงานที่ช่วยกระตุ้นเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ตลอดจนส่งเสรมิ
และคุ้มครองจริยธรรมภายในหน่วยงานมากนัก 
     • การด�าเนนิงานในปัจจบุนั
ของ ศปท. ยงัไม่สามารถบรรลวัุตถปุระสงค์ของการจัดต้ัง 
เนื่องจากแนวทางปฏิบัติในการผลักดัน ขอบเขตและ
อ�านาจหน้าที่ท่ีก�าหนดไว้ตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ัง  
ยงัต้องมีการออกแบบและพฒันาให้เข้ากบับรบิทของแต่ละ
หน่วยงาน โดยเฉพาะการปรบัระบบงานในปัจจบุนัท่ียงัคง
ยึดโยงกับกิจกรรมและโครงการที่ยังไม่ได้เป็นงานประจ�า 
     • ศปท. ยั งไม ่สามารถ 
ขับเคลื่อนงานในอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพมากนัก เนือ่งจากขาดการก�าหนดอัตราก�าลงั
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงการพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากร และการ 
ได้รับโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจน 
การให้ความส�าคัญจากหัวหน้าส่วนราชการ
     จากผลการศกึษาฯ ดังกล่าว
ได้น�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอแนวทางในการยกระดับ 
การด�าเนินงานของ ศปท. ในช่วงระยะเวลาระหว่างป ี
พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งมีแนวทางฯ ดังนี้
     • เพิ่มภารกิจหลัก ในการ
เป็นผู้จัดท�าสารสนเทศ (Information Provider) เพ่ือ
สร้างศักยภาพในการมองเห็น (Visibility) และเป็นกลไก
ในการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเครอืข่ายภายในหน่วยงาน 
เครือข่ายภายนอกกับองค์กรต่าง ๆ รวมท้ังเครือข่ายภาค
ประชาชน
     • ด�าเนินการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงานผลที่เกี่ยวข้องกับ 
การทจุรติในแง่มมุต่าง ๆ ของหน่วยงาน และการถ่ายทอด

สถานการณ์เป็นองค์ความรู้ด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติคอร์รปัชัน่และงานด้านการส่งเสรมิจรยิธรรม
     • จดัท�ารายงานสรปุผลการ
ด�าเนินงาน โดยเฉพาะธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้กบัผู้มส่ีวนได้เสียต่าง ๆ อาท ิผู้บริหารหน่วยงาน 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงาน ป.ป.ช. 
ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเป็นการเพิ่มภาระ 
รับผิดชอบ (Accountability) ให้กับส่วนราชการนั้น ๆ 
และภาพรวมของการด�าเนินงานภาครัฐ
     • ร่วมกบัส�านกังาน ป.ป.ท. 

และส�านกังาน ป.ป.ช. ในการพฒันาทกัษะของการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของ ศปท.
     • ร่วมกับส�านักงาน ก.พ.  
ส�านักงาน ป.ป.ท. และส�านักงาน ป.ป.ช. ในการก�าหนด
กลไกในการประสานงานและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ภาระงานและอัตราก�าลัง
ที่เหมาะสมของ ศปท.
    2. เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของ 
ศปท. โดยการอบรมให้ความรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานของ ศปท.
     ส�านักงาน ก.พ.ร.  ได ้ 
ด�าเนนิการจัดการอบรมให้ความรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์
เพื่อเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานของ ศปท.  
ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี (ภาพท่ี 2-76)  โดยเชิญผู ้แทนจาก 
ส่วนราชการทั้ง 35 แห่งท่ีมีการจัดตั้ง ศปท. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได ้แก ่ 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. 
และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) มาให้ความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ รวมท้ังการน�าเสนอผลการศกึษา
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู ้เข้าร่วมการอบรม 
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
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     • แนวทางการผนึกก�าลัง
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร ์รัปชั่น โดย 
ดร.มานะ นมิติรมงคล เลขาธกิารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชนั 
(ประเทศไทย)
     • ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร ์รัปชั่นของประเทศ:  
แนวโน้มและปัจจัยความเสี่ยงที่ภาครัฐควรเฝ้าระวัง โดย 
นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
     • การสร้างความยั่งยืนใน
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชัน่ในภาครฐั: 
บทบาทของศูนย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ (ศปท.) โดย 
นายประยงค์ ปรียาจติต์ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท.
     • แนวทางรปูแบบการด�าเนนิ
งานของ ศปท. ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการ
ตรวจสอบการทจุริตและประพฤติมิชอบ และด้านส่งเสรมิและ
คุ้มครองจริยธรรมภายในหน่วยงาน และแนวทางการยก
ระดับประสิทธิภาพขององค์กรด้านการต่อต้านการทุจริต  
โดย รศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ศปท. กับบทบาทในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐของ
หน่วยงาน โดย ผศ.ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     การศึกษาดูงานเยี่ยมชม 
การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ 
ด�าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี  

     การจัดอบรมให ้ความรู ้ /
ถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู ้แทนจาก 
ส่วนราชการที่มีการจัดตั้ง ศปท. ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้ความเห็นว่า 
สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างด ี นอกจากนี ้ การจดักจิกรมต่าง ๆ ในระหว่างการ
อบรมยงัเป็นส่วนทีก่ระตุน้ให้เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ขีองเครอืข่าย 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริต และเป็นการส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าท่ีของ ศปท. ของส่วนราชการต่าง ๆ ได้มปีฏสิมัพนัธ์
และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด�าเนินงาน
ระหว่างส่วนราชการท่ีมีการจัดตั้ง ศปท. ผ่านกิจกรรม 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในระหว่างการเข้าร่วมการอบรมฯ ด้วย

ภาพที่ 2-76 การอบรมให้ความรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของ ศปท.  

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2558
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

 2.3.7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย

เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 1) การผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อม

ของระบบราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   การประชุมสุดยอดผู ้น�าอาเซียน 

ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม 2550 ณ เกาะเซบู ประเทศ

ฟิลปิปินส์ได้มีข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชกิอาเซียน

ให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ข้ึน

ภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) และในการขับเคล่ือน

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศสมาชิก

อาเซียนได้มีการก�าหนดแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแผนแม่บท

ส�าหรับการขับเคลือ่น (Roadmap for ASEAN Community 

2009 - 2015) ซึ่งการส่งเสริมความร่วมมือในแต่ละด้าน

ของประชาคมอาเซยีนได้มกีารวางพิมพ์เขียวท่ีเป็นต้นแบบ

ในการขับเคลื่อนเพื่อให้การรวมตัวของประชาคมอาเซียน

บรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ ต่อมาได้มีมติอนุมัติให้มีการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคม

การเมอืงและความมัน่คงอาเซียน ซ่ึงมหีน้าทีใ่นการก�าหนด

นโยบายและท่าทีของประเทศไทยในการด�าเนินการตาม

แผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับมอบหมายให้ดูแล 

รับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามที่

ปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียน ข้อ A.1.4 การส่งเสริมธรรมาภิบาล 

(Promoting Good Governance) มาตรการ i “ศึกษา 

วเิคราะห์ เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูและรวบรวมแนวทางปฏบิติั

ทีด่เีลศิในเรือ่งธรรมาภิบาลของภูมภิาค” และ มาตรการ ii 

“ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นประสบการณ์และแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดีผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเรื่อง 

การเป็นผู้น�าและหลักการโดยเน้นเรื่องธรรมาภิบาลและ

การสร้างกฎระเบียบร่วมกัน” อีกทั้งได้มีมติมอบหมายให้

ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ด�าเนินการตามมาตรการภายใต้แผนงานการจัดต้ังประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อ A.7 พัฒนาสมรรถภาพ

ของระบบราชการ (Building Civil Service Capability) 

และ ข้อ C.3 ส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Promoting 

Corporate Social Responsibility) 

   เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริม 

สนับสนนุหลักธรรมาภบิาลของการบริหารกจิการบ้านเมอืง

ทีด่ ี(Good Governance) และเป็นการเพิม่ขดีสมรรถนะ

ในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐในอาเซียน รวมท้ัง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ปรากฏในมาตรา 3/1 แห่ง

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) 

พ.ศ. 2545 และเป็นพันธะผูกพันในการผลักดันการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียน ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงด�าเนินโครงการ 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อม 

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 โดย 

มุ่งเน้นเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับสากล แลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing) พร้อม

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน (Collaborative Relations) ผ่านการประชมุเชงิ

ปฏิบติัการด้านการเสริมสร้างธรรมาภบิาลระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน (ASEAN Governance Workshop)  

และการสัมมนาทางวชิาการประจ�าปีเพือ่เตรียมความพร้อม

ของภาครฐัสูป่ระชาคมอาเซยีน ทัง้นี ้เพือ่เป็นการเสรมิสร้าง

ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการเตรียมความพร้อม

ร่วมกนัของประเทศสมาชกิอาเซียน  และส่วนราชการไทย  

ภายใต้กรอบแนวคิดของอาเซียน “วิสัยทัศน์เดียว  

อัตลักษณ์เดียว  ประชาคมเดียว” (One Vision, One 

Identity, One Community)
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   โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน 

ภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน เป็นโครงการต่อเน่ืองตั้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน โดยมีผลการด�าเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปได้ ดังนี้

   ส�านกังาน ก.พ.ร. โดยความร่วมมอืกบั 
Korea Research Institute at the University of 
New South Wales (KRI@UNSW) ประเทศออสเตรเลีย 
Center for International Development, Korea 
Development Institute (CID@KDI) ประเทศเกาหลี 
และธนาคารโลก (World Bank) ด�าเนินการจัดประชุม
นานาชาตใินหัวข้อ “2015 ASEAN-Korean International 
Symposium: Public Sector andPolicy Reforms for 

National Developmentin Southeast Asia and  
Korea: Policy Formation and Implementation of 
Reform” (4th ASEAN Assembly on Promoting 
Good Governance) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 
2558 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยม ี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายธรรมาภิบาล
อาเซยีน 8 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจกัรกัมพชูา สาธารณรฐั
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม รวมท้ังผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส�านักงบประมาณ เป็นต้น

ภาพที่  2-77  การประชุมนานาชาติ  “2015 ASEAN-Korean International Symposium”



219รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

   ผลสรุปโดยรวมจากการด�าเนินงาน 
การจัดประชุมนานาชาติ (2015 ASEAN-Korean 
International Symposium) สามารถแบ่งได้เป็น 
การหารือใน 2 ระดับ  คือ
   • ระดับภูมิภาคอาเซียน ร ่วมกับ
สาธารณรัฐเกาหลี และออสเตรเลีย หารือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    ด้านการปฏริปูการบรหิารราชการ
แผ่นดิน (Public Administration Reform) โดย
ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเจ้าภาพการด�าเนินการจัด 

ประชมุฯ ในครัง้นี ้ได้น�าเสนอหลกัการและการด�าเนนิงาน
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็น
กรณีศึกษาให้ประเทศที่เข้าร่วมประชุมฯ สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ด�าเนินงานการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศในด้าน  
The e–Certificate Project ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้าได้ด�าเนินการอยู่

ภาพที่ 2-77  การประชุมนานาชาติ “2015 ASEAN-Korean International Symposium”
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    ด้านการปฏริปูรฐัวสิาหกิจ (State 
Owned Enterprise Reform) ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย  
ได้ให้ความรู ้เกี่ยวกับการด�าเนินงานและความท้าทาย 
ในการปฏริปูรฐัวิสาหกจิของประเทศไทย (State Owned 
Enterprise Reform: Reform and Challenges in 
Thailand) 
    นอกจากตัวแทนจากประเทศไทย
แล้ว ตัวแทนจากแต่ละประเทศได้น�าเสนอความท้าทาย 
ปัจจัยความส�าเร็จ และบทเรียนส�าคัญที่ผลักดันให  ้
การปฏิรปูในด้านต่าง ๆ บังเกดิผลส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม
และยัง่ยนื อนัน�าไปสูก่ารพฒันาประเทศอย่างแท้จริง และ
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการลดการผูกขาด
ของรัฐบาลด้วยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2546 ได้มกีารแปรรปูรฐัวสิาหกจิในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ไปกว่าครึ่ง ในขณะที่สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามได้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยเกิดขึ้นมาจาก
วิกฤตเศรษฐกิจและการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  
โดยจากประสบการณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจท่ีผ่านมา 
ประสบปัญหาในเรือ่งการขาดความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
เกิดระบบอุปถัมภ์หยั่งรากลึก และมีการน�านโยบาย One 
Size Fits All มาใช้กับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจถือเป็น
นโยบายที่ผิดพลาดเพราะรัฐวิสาหกิจมีความหลากหลาย
  • ระดับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน  
ได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้
ด ้านการพัฒนาระบบการให ้บริการของภาครัฐต ่อ
ประชาชน อันจะน�าไปสูก่ารให้บรกิารประชาชนทีเ่ป็นเลศิ 
(Service Excellence) ประกอบด้วย การให้บริการ ณ 
จุดเดียว (One Window Service Office/ One Door 
Service Delivery) ของราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนของสาธารณรฐั
อินโดนีเซียได้ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดมาตรฐาน 

การให้บริการ (Public Service Standards) ขณะที่
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้ความส�าคัญกับการก�าหนด
มาตรฐานการให้บริการโดยผ่านตัวบทกฎหมายที่เรียกว่า  
The Anti Red Tape Act No. 9485 และสหพันธรัฐ
มาเลเซียให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการด�าเนินงาน
ภายในหน่วยงานของรัฐเพ่ือสามารถให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างเป็นเลิศ โดยสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Cross-Agency Data Sharing) 
เพือ่ลดขัน้ตอนการให้บรกิารประชาชน ท�าให้การให้บรกิาร
ของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว  ส� าหรับ 
ราชอาณาจักรไทยเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลด 
ขัน้ตอนการให้บรกิาร โดยยกกรณศีกึษาของกรมการขนส่ง
ทางบก กระทรวงคมนาคม ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ด้รบัรางวลั
บรกิารภาครฐัแห่งชาตปิระจ�าปี พ.ศ. 2557 จากส�านักงาน 
ก.พ.ร. โดยกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาการให้บริการ

จ่ายภาษีรถยนต์ผ่านระบบมือถือ (Mobile Tax Payment) 
อีกทั้งประชาชนยังสามารถไปใช้บริการได้นอกเวลา
ราชการประชาชน โดยสามารถจ่ายภาษีท่ีจุดให้บริการ 
ในห้างสรรพสินค้าและ Counter Services ท่ีร้าน 
เซเว่น อีเลฟเว่นได้อีกด้วย
    สุดท้าย จากผลของการหารือ 
ร่วมกันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสาธารณรัฐ
เกาหลี และออสเตรเลีย และระดับเครือข่ายธรรมาภิบาล
อาเซยีน น�าไปสูก่ารวางแนวทางในการส่งเสรมิธรรมาภบิาล
ในระดับภูมิภาคร่วมกันในอนาคต โดยมุ ่งเน้นการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการของภาครัฐ
เพ่ิมสูงข้ึน (The Next Step of Digitalization) อันจะ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อีกท้ังยังร่วมกันหารือ
วิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมในการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลภายหลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปลายปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัให้กบัประชาคมอาเซยีนทดัเทยีมระดบัสากล 
ต่อไป
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

2.4 บทสรุป และการด�าเนนิงานข้ันต่อไป
 

 2.4.1 บทสรุป

 การด�าเนินการผลักดันการพัฒนาระบบ

ราชการไทยตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยังคงเน้นการสร้างระบบราชการเพื่อมุ่งไปสู่เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พฒันา

สุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน” โดยด�าเนินการภายใต ้

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีผลด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

 1) การสร้างความเป็นเลิศในการให้

บริการประชาชน ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
มีการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยการผลักดันของ ก.พ.ร. 
ผ่านการด�าเนินการท่ีส�าคัญ คือ การด�าเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยส่วนราชการ 
ได้จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) 
และ Mobile Application เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สืบค้นบริการของภาครัฐได้ง่าย มีการจัดตั้งศูนย์อ�านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
รวมทั้งมีการติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ของรัฐที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ภายใต้แนวคิด “เร็วขึ้น (Faster) ง่ายขึน้ (Easier) และ 
ค่าใช้จ่ายลดลง (Cheaper)”
   นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการบริการ
ประชาชนในด้านอื่น ๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมใน
ห้างสรรพสินค้า จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ ณ ศูนย์การค้า
เซน็ทรลั เวลิด์ และ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั พลาซา ศาลายา 

จงัหวดันครปฐม โดยการรวมงานบริการให้อยู่ในพืน้ทีเ่ดียว 

สะดวกต่อการเข้าถึง และมีการให้บริการนอกเวลาราชการ  
การมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติให้กับหน่วยงานที่
สามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการได้ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด ซึ่งปี พ.ศ. 2558 มีผลงานของหน่วยงานภาครัฐที่
ได้รบัรางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ รวม 80 ผลงาน รวมทัง้
การต่อยอดความส�าเรจ็ด้วยการส่งเสรมิให้หน่วยงานทีไ่ด้รบั
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 
United Nations Public Service Awards ขององค์การ
สหประชาชาติ  โดยในปี พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานภาครัฐ
ไทยได้รับรางวัล United Nations Public Service 
Awards 2015  จ�านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบนัสขุภาพ
เดก็แห่งชาติมหาราชนิ ีกรมการแพทย์ ได้รบัรางวัลชนะเลิศ 

สาขา Promoting Whole-of-Government Approaches 
in the  Information Age จากผลงาน Holistic school 
in hospital (HSH.) และ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับ
รางวัลรองชนะเลศิ สาขา Promoting Gender-Responsive 
Delivery of Public Services จากผลงาน Fast-track 
Service for High-risk Pregnancies 
   การปรับปรุงบริการเ พ่ือเพิ่มขีด 
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย โดย
ผลการจดัอนัดบัความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกจิ ตาม
รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 2016 ของ
ธนาคารโลก ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 49 จาก 189 
ประเทศ โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอรายงานการจัด
อันดับดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมกับเสนอมาตรการ
และส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับการวัดของธนาคารโลก  
นอกจากนี้ยังก�าหนดให้ส่วนราชการจัดท�าข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และ
ติดประกาศข้อตกลงฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนทราบ ณ  
จุดให้บริการ รวมทั้งจัดท�าแผนปรับปรุง/แผนพัฒนา
กระบวนงานบริการและสามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่
ก�าหนดไว้ ส ่งผลให้ผลการส�ารวจความพึงพอใจของ 
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ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับ
การให้บริการ ส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 แสดงว่าผู ้รับ
บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกระบวนงาน
ท่ีจดัท�าข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร  ในด้านการบูรณาการ
งานบรกิารภาครฐั ได้ด�าเนนิโครงการบูรณาการงานบรกิาร
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
ระบบงานบรกิารประชาชน ภาคธุรกจิเอกชน และนกัท่องเทีย่ว 
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและขั้นตอนการท�างานระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ส่งมอบงานบริการให้ผูร้บับริการ
แต่ละรายตลอดช่วงชีวิตได้อย่างครบวงจร 

 2) การพัฒนาองค์การให้มขีดีสมรรถนะ
สูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ก.พ.ร.  
เดนิหน้าปรบัปรงุหน่วยงานราชการให้มคีวามเหมาะสมกบั
ภารกิจที่รับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง รวมทั้ง 
การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนอย่างต่อเนื่อง  
เพือ่ให้องค์การมหาชนมปีระสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี นอกจากนี้ยังได้
พัฒนาระบบการประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยส�านกังาน ก.พ.ร. จดัท�าค�ารบัรองและประเมนิ
ผลการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง และมอบให้
กระทรวงรับผิดชอบการจัดท�าค�ารับรองและประเมินผล
การปฏิบัติราชการกับกรมในสังกัด เพ่ือให้ปลัดกระทรวง
สามารถบริหารจัดการภารกิจภายในกระทรวง มีการ
ถ่ายทอดตวัช้ีวดัตามภารกิจหลกัของกระทรวงไปสูตั่วชีว้ดั
ในระดับกรม  รวมทั้งการก�าหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่าง
กระทรวงและจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ 
การด�าเนนิงานระหว่างกระทรวงและจงัหวดั และถ่ายทอด
เป้าหมายจากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่
เป็นเป้าหมาย ในส่วนของสถาบนัอดุมศกึษา ได้บรูณาการ
ระบบการประเมินผลร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษา (สกอ.) และส�านกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อ
ลดภาระและความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานของสถาบัน
อุดมศึกษา

   ในด้านการพฒันาส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐสูก่ารเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลศินัน้ ได้
ส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐัมีการแลกเปลีย่นประสบการณ์
และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านการด�าเนินการ 
ต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning บน
เวบ็ไซต์ http://www.opdcacademy.com การส่งเสรมิ
ให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์  การยกระดบัการพฒันาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดย 
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐานให้กับส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด และ 
การมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย 
ในปี พ.ศ. 2558 มผีลงานทีไ่ด้รบัรางวลัคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ จ�านวน 12 ผลงาน นอกจากนี้ยังได้พัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร โดยด�าเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เพื่อ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะสูงเข้าสู่ระบบราชการและพัฒนาให้เป็นผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะครบครัน นอกจากนี้ยัง
ด�าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่าย
การพฒันาระบบราชการ ซึง่ประกอบด้วย ผู้น�าการบรหิาร
การเปลี่ยนแปลงและกลุ ่มพัฒนาระบบบริหารของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ

 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

สินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่เห็นชอบให้มี
การจัดต้ังคณะท�างานบรูณาการ 8 คณะ ท�าหน้าท่ีรับผดิชอบ
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
สินทรัพย์ของราชการท่ีไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น กระทรวงการคลัง 
จึงมีอ�านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
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ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวง
การคลังได้บริหารจัดการทรัพย์สินของราชการให้เกิด 
รายได้เข้ารัฐ เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 5,594.614 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 103.60 ของประมาณการจ�านวน 5,400 
ล้านบาท  
   ในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของ
ราชการนั้น กระทรวงการคลังได้ด�าเนินการในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติ  การบริหารทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 
(เครื่องยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินตราโบราณ  
เหรียญที่ระลึก และศิลปวัตถุอื่น ๆ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่
สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอดีต) ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสังคม  การบริหารการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน 

 4) การวางระบบการบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมการบริหารงานราชการ
แบบบรูณาการ โดยการปรบัปรงุระบบการประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการการท�างานระหว่าง
กระทรวง ด้วยการก�าหนดตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่มี 
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) รวม 10 เรื่อง และก�าหนด
เจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละเรื่องไว้อย่าง
ชัดเจน  รวมถึงการปรับปรุงความสัมพันธ์และประสาน
ความร่วมมือระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน 
ท้องถิ่น โดยจัดท�าข้อเสนอก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ 
ความสัมพันธ์ และรูปแบบโครงสร้างของราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน และน�าภารกิจ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้เป็นตัวอย่าง 
ด�าเนินการศึกษาการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ
ราชการบรหิารส่วนกลางให้เหลอืเพยีงภารกจิท่ีจ�าเป็นต้อง
ปฏิบัติ โดยอยู ่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท�า
รายงานผลการศึกษาการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่

และแบ่งบทบาทภารกิจระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น
   นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างความ 
เข้มแขง็ในการบรหิารเชงิพืน้ที ่ผ่านกลไกของคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดย
ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีและค�าของบประมาณของจังหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 4,343 
โครงการ งบประมาณ 46,151,863,749 บาท รวมทัง้ได้มี
การตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในพ้ืนที่ 4 ภาค เพ่ือรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนิน
โครงการในภาพรวม 

 5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงแบบร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ทบทวนบทบาทและภารกิจให้มีความเหมาะสม และให้
ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอืน่ 
โดยก�าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านตรวจสอบและ
รบัรองมาตรฐานของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้ภาคเอกชนหรอื
ภาคส่วนอืน่รับไปด�าเนนิการแทน  สรุปผลการด�าเนนิงาน 
การถ่ายโอนภารกิจงาน จ�านวน 141 งาน พบว่าถ่ายโอนงาน
แล้วเสร็จ 81 งาน คิดเป็นร้อยละ 57.45 อยู่ระหว่าง 
ด�าเนินการ 28 งาน คิดเป็นร้อยละ 19.85 และมีงานที่ 
ไม่เห็นควรถ่ายโอน 32 งาน คิดเป็นร้อยละ 22.70
   นอกจากนี้ยั งได ้ผลักดันการม ี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยจัดให้มี
การมอบรางวลัความเป็นเลศิด้านการบรหิารราชการแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ส่วนราชการ
และจังหวดัปรับระบบและวธิกีารท�างานทีมุ่ง่สู่การบรหิาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดการท�างาน 
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ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 
2558 จ�านวน 18 หน่วยงาน ใน 19 รางวัล 

 6) การยกระดับความโปร ่งใสและ 

สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิและวางกลไกสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ โดยมีกลไกของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ท�าหน้าที่
สอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ใน 2 มิติ ประกอบด้วย มิติ
ด้านการบริหารจัดการ และ มิติด้านการเงิน รวมทั้ง 

การสอบทานกรณพีเิศษโครงการส�าคญัต่าง ๆ  ของส่วนราชการ
และจังหวัด ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการด�าเนนิการสอบทาน
โครงการส�าคัญตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายส�าคัญของรัฐบาล  และอีกหนึ่งกลไกใน 
การต่อต้านการทจุรติ คอื ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริต 
(ศปท.) ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนราชการ รวม 35 ส่วนราชการ  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด�าเนินการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ ศปท. โดยศึกษาและพัฒนารูปแบบ/
แนวทางการด�าเนินงานของ ศปท. ให้มีความเหมาะสม  
รวมทั้งการอบรมให้ความรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือ
เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานของ ศปท.
   ในด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้มีการรณรงค์
ปลุกจิตส�านึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต เพื่อ
สร้างความตระหนักและจิตส�านึกเกี่ยวกับการต่อต้าน
ทุจริต ปลูกฝังให้ประชาชนและสังคมไทยมีทัศนคติหรือ 
ค่านยิมรกัความถกูต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการต่อต้าน
การทจุรติ เพือ่สร้างธรรมาภบิาลให้เกดิขึน้ในภาคราชการ

และในทกุภาคส่วน โดยด�าเนนิการผ่านกจิกรรมรณรงค์ต่าง ๆ 
เช่น การแถลงข่าว ประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ  

การรณรงค์ผ่านส่ือ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อส่ิงพิมพ์  
สื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่ออื่น ๆ  

 7) การสร้างความพร้อมของระบบ

ราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ก.พ.ร. 
ได้ด�าเนนิการการผลกัดันเพือ่เตรียมความพร้อมของระบบ
ราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยด�าเนิน
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
การจดัประชุมนานาชาตใินหวัข้อ “2015 ASEAN-Korean 
International Symposium: Public Sector and  
Policy Reforms for National Development in 
Southeast Asia and Korea: Policy Formation and 
Implementation of Reform” (4th ASEAN Assembly 
on Promoting Good Governance) โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย เครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน 8 
ประเทศผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการหารือใน  
2 ระดับ คือ ระดับภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเป็นการหารือ 
ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี และออสเตรเลีย และ ระดับ
เครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน  เป็นการหารือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
   ส�าหรับ ผลการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ของส่วน
ราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน  
มผีลการประเมนิส่วนใหญ่อยูใ่นระดับดี  โดยส่วนราชการ
ทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม มีคะแนนในระดับดี 
โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.3674 ซึง่สงูกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2923 ส�าหรับ
จังหวัด มีคะแนนในระดับดีเช่นกัน โดยมีเฉลี่ยเท่ากับ 
4.1716 ซ่ึงสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 3.9152  ด้านสถาบันอุดมศึกษามีคะแนน 
ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.6965  
ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.1157 ในขณะท่ีองค์การมหาชนมีคะแนนใน
ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4882 ซึ่งลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีม่คีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.6047   
   เมื่อพิจารณา ความพึงพอใจต่อ 
การพฒันาระบบราชการ ตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) พบว่า 
ประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ 
พึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการโดยเฉลี่ยในระดับ 
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 97.9 โดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
เป็นกลุม่ทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุ รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ 
และประชาชน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม 
โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน กล่าวคือ จากเดิม 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.68 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพิ่มเป็น 3.86 คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 2.4.2 การด�าเนินงานขั้นต่อไป

 ก.พ.ร. และส�านักงาน ก.พ.ร. จะยังคง 
ผลกัดนัการพฒันาระบบราชการต่อไป ตามแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) 
เพื่อให้ระบบราชการไทยมีการบริหารจัดการท่ีดี และมี 
ผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา
ของประชาชน และเป็นเสาหลกัทีท่�างานเพือ่ประโยชน์สขุ

ของประชาชน รวมทัง้น�าพาประเทศไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื 
โดยมีแผนการด�าเนนิงานในระยะต่อไป ในเรือ่งต่าง ๆ อาทิ

 1) การปรับปรุงงานบริการภาครัฐตาม 

พระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพจิารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดแผน 
การด�าเนินงานในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติดังกล่าว  
และรายงานผลการด�าเนินงานให้ ก.พ.ร. ทราบทุกเดือน 
รวมทั้งมีคณะท�างานเฉพาะกิจท่ีได้รับมอบหมายจาก 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีข้าราชการ 
ระดับสูงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะท�างาน 
ในการพจิารณาปรบัปรงุงานบรกิารตามคูม่อืส�าหรบัประชาชน 
โดยผลการด�าเนินงานในระยะแรกที่ผ่านมา คือ มีการจัดท�า
คู่มือส�าหรับประชาชนท่ีครบถ้วน เปิดเผย มีความโปร่งใส 
ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในระยะต่อไป ประกอบด้วย
  1. การพฒันางานบริการและปรบัปรงุ
คู่มือส�าหรับประชาชน โดยทุกหน่วยงานจะต้องทบทวนคู่มือ
ส�าหรับประชาชนท่ีได้ประกาศใช้ ว่าจะสามารถปรับปรุง 
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ รวมทั้งช่องทางและรูปแบบ
การบริการให้อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพยิง่ข้ึน นอกจากนีไ้ด้มแีผนประสานความร่วมมอื
กับภาคเอกชนในการปรับปรุงคู ่มือส�าหรับประชาชนใน 
รูปแบบที่สื่อสารกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
  2. การศึกษาวิเคราะห์งานบริการที่มี
ความส�าคัญและมีผลกระทบสูง โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ตวัอย่างกบัต่างประเทศท่ีมกีารพฒันางานได้อย่างประสทิธภิาพ 
เพื่อน�ามาปรับปรุงงานให้ครอบคลุมงานบริการที่ส�าคัญ
  3. การติดตามผลการด�าเนนิงานตาม
คูม่อืส�าหรบัประชาชนของหน่วยงานของรฐั ทัง้ในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน โดยลงพื้นที่ติดตามและ 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�า
  4. การจัดประชมุรับฟังความคดิเหน็
จากภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐในกระบวนงานเกี่ยวกับการอนุญาตที่มี
ความส�าคัญต่อการผลักดันและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
  5. การศึกษาความเป ็นไปได ้ ใน 

การพฒันางานรปูแบบพเิศษในการบรกิารแบบช่องทางพิเศษ 
(fast track) ส�าหรับงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูง
  6. การส�ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการตามคูม่อืส�าหรบัประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ
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  7. การเผยแพร่ผลงานการบริการ
ประชาชนของหน่วยงานของรัฐท่ีประสบความส�าเร็จจาก
การด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้ทราบผลงานของหน่วยงานของรฐั รวมทัง้
เพือ่เป็นต้นแบบและกระตุน้การปรบัปรงุการบรกิารให้กบั
หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
  นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปบทบัญญัติ
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการอ�านวยความ
สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ท่ีก�าหนดว่า “ในกรณทีีก่ฎหมายก�าหนดอายใุบอนญุาตไว้ 
และกิจการหรือการด�าเนินการที่ได้รับใบอนุญาตนั้น  
มลีกัษณะทีเ่หน็ได้ว่าผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจะประกอบกจิการ
หรอืด�าเนนิการนัน้ต่อเนือ่งกนั คณะรฐัมนตรจีะก�าหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นค�าขอต่อ
อายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมีอ�านาจออกใบ
อนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐาน
การต่ออายใุบอนุญาตให้แก่ผูร้บัใบอนญุาตโดยเรว็ และให้
ถือว่าผู ้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตาม
กฎหมายนั้น ๆ แล้ว  ทั้งนี้ การก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ช�าระค่าธรรมเนยีมต่ออายใุบอนญุาตแทนการยืน่ค�าขอต่อ
อายุใบอนุญาตให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้เป็น
หน้าที่ของส�านักงาน ก.พ.ร. ที่จะหารือกับหน่วยงาน 
ที่ เ ก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตเพื่อเสนอแนะต่อ 
คณะรัฐมนตรีต่อไป” 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านกังาน 
ก.พ.ร. จงึมแีนวความคดิท่ีจะด�าเนนิโครงการศกึษาแนวทาง
การช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่น
ค�าขอต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ�านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558  โดยจะด�าเนนิการศกึษาวเิคราะห์ว่า ประเภท
ของใบอนุญาตใดที่สามารถด�าเนินการตามมาตรา 12 ได้ 
และวิธีการช�าระค่าธรรมเนียม รวมท้ังการออกเอกสาร 
หลักฐานในกรณีดังกล่าวควรจะต้องด�าเนินการอย่างไร  

เม่ือส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ก็จะ
หารือกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือยกร่างพระราชกฤษฎีกา
เกีย่วกบัการช�าระค่าธรรมเนยีมการต่ออายใุบอนญุาตแทน
การยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ที่ระบุชื่อ 
พระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตที่สามารถ
ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการ
พจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพือ่น�าเสนอ 
ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การตรา 
พระราชกฤษฎกีาฉบบัดังกล่าวย่อมเป็นการอ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชน และท�าให้เกดิความคล่องตวัในการท่ีประชาชน
จะยืน่ค�าขอในการอนญุาต รวมทัง้เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐั
มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที

 2) การยกระดบัประสทิธภิาพภาครฐัตาม

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ส ่งเสริมให  ้
หน่วยงานราชการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
มาอย่างต่อเนือ่งทัง้ในระดบัภาพรวม เช่น การประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน 
และสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้เกณฑ์การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 

PMQA) โดยใช้เครือ่งมือบริหารจดัการต่าง ๆ เช่น การจดัการ
ความรู้ การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง 
การบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม ฯลฯ แม้ว่าประสทิธภิาพ
ของภาครฐัในภาพรวมจะพฒันาไปในทางท่ีดขีึน้ตามล�าดบั 
แต่จากบริบททางด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มของโลกที่
เปลีย่นแปลงไปมาก ท�าให้ความต้องการและความคาดหวงั
ของผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 
  ในป ี งบประมาณ พ.ศ .  2557 
ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนนิโครงการยกระดับประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Government Scan) โดย 
การศึกษาในทางกว้าง เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ 
ขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 
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ส่วนที่ 2 :
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ใน 9 สาขา ได้แก่  
(1) ภาคการท่องเที่ยว (2) ภาคประชาชน (3) ภาคการค้า 
(4) ภาคการลงทนุสู่การผลติ (5) ด้านภาษ ี(6) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (7) ด้านกฎหมายและระเบียบการ (8) ด้าน
ประสทิธภิาพของหน่วยงานราชการ และ (9) ด้านความโปร่งใส 
เพือ่ประเมนิความสามารถและขดีสมรรถนะของภาครฐัไทย
ท้ังระบบในทุกมิติ พบว่าโดยทั่วไป ไทยมีประสิทธิผล 
การด�าเนนิงานบรกิารภาครฐัสงูกว่าอนิโดนีเซียและฟิลปิปินส์ 
แต่มีอันดับต�่ากว่ามาเลเซียและสิงคโปร์ในเกือบทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความโปร่งใส (Transparency) 
และด้านประสทิธิภาพของหน่วยงานภาครฐั (Government 
Efficiency) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลงไปในด้านประสิทธิภาพ

ของหน่วยงานภาครฐัในช่วงปี พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2556 พบ
ว่า ร ้อยละ 67 ของตัวชี้วัดในด้านนี้มีอันดับลดลง  
โดยประเด็นปัญหาหลักที่พบ ได้แก่ ความสิ้นเปลืองของ
การใช้จ่ายของภาครัฐ การร่วมมอืกนัวางนโยบายระหว่าง
ฝ่ายที่มีความขัดแย้ง และความสามารถของภาครัฐในการ
ผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ 
สิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า ภาครัฐยังไม่สามารถบูรณาการ
การด�าเนินงานและบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทั้งในด้าน
บุคลากรและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า และ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งในที่สุดจะ 
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยและต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความสามารถและขีดสมรรถนะของภาครัฐไทย 9 สาขา

   จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ส�านกังาน 
ก.พ.ร. จึงได้ริเริ่มโครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกในด้านประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของไทยในปัจจุบัน 
ระบุปัญหาประสิทธิภาพภาครัฐท่ีมีความส�าคัญ และ 
จัดล�าดับความส�าคญัของปัญหาทีจ่ะต้องเร่งด�าเนนิการแก้ไข  
ตลอดจนจัดท�ารายละเอียดแนวทางและเทคนิคใหม่ ๆ 
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ภาคประชาชน ภาคการค้า ภาคการลงทุนสู่การผลิต

คุณภาพของข้อมูล การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ระเบียบการและ 
ขั้นตอนการค้า

ระยะเวลา 
ในการดำาเนินงาน

ข้อกีดกันทางการค้า

กา
รศ

ึกษ
า

สา
ธา

รณ
สุข

กา
รช

่วย
เห

ลือ
ผู้ว

่าง
งา

น

กา
รด

ูแล
ผู้เ

กษ
ียณ

อา
ยุ

กา
รร

ักษ
าค

วา
มป

ลอ
ดภ

ัยข
อง

พล
เม

ือง

การลงทุนในธุรกิจใหม่

การขอใบอนุญาต

การบริหารจัดการ
ภาวะล้มละลาย

การลงทุนของ 
นักลงทุนต่างชาติ

การเดินทางเข้าประเทศ

ความปลอดภัยของ 
นักท่องเที่ยว

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการท่องเที่ยว

ความเป็นมิตรต่อ 
นักท่องเที่ยว

ด้านภาษี

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านกฎหมายและระเบียบการ

ด้านความโปร่งใส

ด้านประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ

ทรัพยากรด้าน 
การท่องเที่ยว

ความสามารถและความครอบคลุมในการเก็บภาษี

ระบบขนส่ง
ทางอากาศ

กฎหมายปกป้องสิทธิ

การบูรณาการและ 
ประสานงานภายใน

ความรุนแรงและแพร่หลาย 
ของการทุจริต

ประสิทธิผลของ 
การป้องกันการทุจริต

ความโปร่งใสของ 
การดำาเนินงานภาครัฐ

การใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันนโยบาย

กระบวนการทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 

ระบบขนส่ง
ทางบก

ระบบขนส่ง
ทางรถไฟ

ระบบขนส่ง
ทางนำ้า

เทคโนโลยี
สารสนเทศการไฟฟ้า นำ้าประปา

ความสะดวกในการบริการด้านภาษี
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เพ่ือน�ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการท�างาน
ภายในหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังศึกษาเพื่อเข ้าใจ 
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั และผูร้บับริการ
จากภาคส่วนต่าง ๆ อนัจะน�าไปสูก่ารยกระดบัประสทิธภิาพ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ 
บ้านเมอืงทีด่ ีเพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจ ตลอดจน
เสริมสร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 
คุณภาพชีวิต และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

 3) ความร ่ วมมือในการ เสริมสร ้ าง 

ความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Integrity Review 
of Thailand)
  ปี พ.ศ. 2558 องค์การเพ่ือความ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic Co-operation and Development : 
OECD) ได ้หารือร ่วมกับส�านักงาน ก.พ.ร. เ พ่ือ 
ด�าเนนิความร่วมมอืด้านการเสริมสร้างความซือ่สตัย์สจุริต
ตามแนวทางเครื่องมือที่เรียกว่า Integrity Review 
โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้หารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
อาท ิส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านกังาน ป.ป.ช.) เป็นต้น เพือ่หาแนวทางการด�าเนนิการ
ในเรื่องดังกล่าว โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมร่วมกับ
ส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อหารือถึงแนวทาง บทบาท 
และเนื้อหาของการด�า เนินการตามความร ่วมมือ 
ในการด�าเนินการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตของ
ประเทศไทย (Integrity Review of Thailand) โดยมี 
มติ ร ่ ว มกั นที่ จ ะด� า เ นิ นก า รตามความร ่ ว มมื อฯ  
ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ขอบเขตการด�าเนินงาน 
3 ประเด็นหลัก ตามกรอบของ OECD ประกอบด้วย

  1. การประมวลภาพรวมและระบบ
แนวร่วมด้านความซื่อสัตย์สุจริต (A Comprehensive 
and Coordinated Integrity system)

  2. วฒันธรรมความซือ่สตัย์ของเจ้าหน้าทีร่ฐั 
องค์กรภาคเอกชน และประชาชน (A Culture of Integrity for 
Public Officials, the Private Sector and Citizens)
  3. การควบคมุและการบงัคบัใช้กฎหมาย
อย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective Control and Enforcement)

 4) การปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์การ

มหาชน พ.ศ. 2542
  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาข้อจ�ากัด
ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ 
น�าร่างพระราชบญัญติัองค์การมหาชน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 และ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558  
มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยในการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 น้ัน จะเน้นการแก้ไขเรื่อง 
การจัดตั้งองค์การมหาชน ท่ียังขาดมาตรการส่งเสริมและ
การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรและบุคคล ไม่อาจ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการบริหาร
งานภาครฐัแบบใหม่ โดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการพฒันา
และส่งเสริมองค์การมหาชน เพื่อรับผิดชอบในการเสนอ
แนะนโยบาย แนวทางการด�าเนินงาน การพัฒนา และ 

หลกัเกณฑ์กลางทีเ่กีย่วกบัการจัดตัง้ การรวม และการยบุเลกิ
องค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงองค์ประกอบ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขององค์การมหาชนและผู้อ�านวยการของ
องค์การมหาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนก�าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีอนัจะท�า
ให้การบรหิารงานและการปฏบิตัภิารกจิขององค์การมหาชน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 



229

ส่วนที่ 3 :
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ส่วนที่ 3
ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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	 เป้าประสงค์	: ประชาชนได้รับการตอบสนองและ
มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนมี
ความเชื่อถือไว้วางใจในการท�างานของทางราชการ และ
ระบบราชการไทยมีการพัฒนาเป็นองค์การที่มีสุขภาวะ มี
ขีดสมรรถนะสูง การท�างานทันสมัย คล่องตัว บุคลากร 
มคีวามผาสกุ มขีวัญก�าลงัใจและผกูพนักับองค์การ มีความ
ส�าเร็จตามเป้าหมายชวีติไปพร้อม ๆ กบัเป้าหมายขององค์กร

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2		
 สร้างความพร้อมของระบบราชการไทยสูค่วามเป็น
สากล
	 เป้าประสงค์	 : มีการบูรณาการโดยการอาศัย
ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน�า มีภูมิคุ ้มกันที่ดีสามารถ 
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
ได้อย่างยั่งยืน

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	(Internal)

 เสรมิสร้างขดีสมรรถนะขององค์กรให้มคีวามพร้อม
ต่อการปฏิบัติภารกิจ
	 เป้าประสงค์	: บุคลากรและองค์กรมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานในระดับเกณฑ์มาตรฐานท่ีสามารถ
ยอมรับได้ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงสร้างส่วนราชการ และอัตรา

ก�าลังของส�านักงาน ก.พ.ร.

3.3

  ส�านักงาน ก.พ.ร. แบ่งส่วนราชการ1 เป็น 
9 กอง 1 ส�านัก และ 2 กลุ่ม มีสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการภายในของ
ส�านกังาน 1 หน่วยงาน (ภาพที่ 3-1)

 ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็น 
กรมในส�านักนายกรัฐมนตรี ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดท�าข้อเสนอ
ทางวชิาการ เพือ่การตดัสนิใจเชิงนโยบายของ ก.พ.ร. และ
หน้าทีอ่ืน่ตามกฎหมายหรอืที ่ก.พ.ร. ก�าหนด ปฏบิตัหิน้าที่
หลกัเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการและงานของรฐัอย่างอืน่ให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่ง พระราชบญัญตัิ
ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

วิสัยทัศน์3.1

  “ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการด�าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

ประเด็นยุทธศาสตร์3.2

  เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) ไว้ 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1
  ส่งเสรมิและพฒันาระบบราชการไทยให้มคีวาม
เป็นเลศิ พร้อมพฒันาองค์กรให้มขีดีสมรรถนะสงู บุคลากร

มคีวามเป็นมอือาชพี บรหิารสนิทรพัย์ของภาคราชการอย่าง
เป็นระบบ เกดิความคุ้มค่า เน้นการบรหิารงานแบบบรูณาการ
และการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

3
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 42 ก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
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ภาพที่ 3-1  โครงสร้างส่วนราชการและอัตราก�าลังของส�านักงาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)

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

สถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี*

กลุ่มตรวจสอบภายใน	(2)

ส�านักงานเลขาธิการ

(45)

กองเผยแพร่และ
สนับสนุนการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบราชการ

(18)

กองกฎหมายและ
ระเบียบราชการ

(7)

กองพัฒนา
ระบบราชการ	1

(23)

กองกิจการ
องค์การมหาชน
และหน่วยงาน

ของรัฐรูปแบบอื่น
(6)

กองพัฒนา
ระบบราชการ	2

(6)

กองติดตาม
และประเมินผล

การพัฒนา
ระบบราชการ

(16)

กองพัฒนาระเบียบ
ราชการส่วนภูมิภาค
และความสัมพันธ์กับ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(23)

กองบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม

(30)

กองส่งเสริม
การตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการ

(5)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(2)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านต่อต้านการทุจริต

ส�านักงาน	ก.พ.ร.	  
เลขาธิการ	ก.พ.ร.

รองเลขาธิการ	ก.พ.ร.	(2)

(205)

-	ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ	(2)
-	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ	(17)

*หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	(Service	Delivery	Unit	:	SDU) อัตราก�าลังที่ปฏิบัติงานจริง	รวม	205	คน
ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2558

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

สังกัดส�านักงาน ก.พ.ร.

3.4

 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�านกังาน ก.พ.ร.  
มข้ีาราชการพลเรอืนสามญัในสงักดัรวม 284 คน แบ่งเป็น  
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก เป็นข้าราชการพลเรือน
สามญัซึง่ปฏบิตัริาชการในฐานะเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานต่าง ๆ 
ของส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน 205 คน หรือร้อยละ 72 

และประเภทที่สอง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ซึง่อาศัยสงักดัส�านกังาน ก.พ.ร. เพ่ือร่วมโครงการพฒันา
นกับริหารการเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ (นปร.) จ�านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 
(ภาพที่ 3-2) 
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 ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อาศัยสังกัด
ส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ (นปร.) ในแต่ละรุน่ จะมผีูเ้ข้าร่วม
โครงการประมาณ 40 คน ขึ้นอยู่กับผู้ท่ีสามารถผ่านการ
สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่คัดเลือกจากทั้งผู้ท่ีเป็น
ข้าราชการและบุคคลท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี ก.พ.ร. 
ก�าหนด ซึ่งบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้เข้าร่วม
โครงการทุกคนจะได้รับการบรรจุหรือโอนมาแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. และเมื่อข้าราชการ
พลเรือนสามัญดังกล่าวได้พัฒนาตามหลักสูตรจนสิ้นสุด
กระบวนการของโครงการฯ แล้ว ส�านักงาน ก.พ.ร. 
จะจัดสรรไปแต ่งตั้ ง ในต�าแหน ่ง ท่ี มีบทบาทส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาระบบราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป
 2) ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเจ้าหน้าทีข่อง ก.พ.ร. 
และเป็นฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการส�าคัญ ๆ  อกีหลายคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึ่งบทบาทในฐานะ 

เจ้าหน้าท่ีของ ก.พ.ร. และเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายเลขานุการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องจัดท�าข้อเสนอ 
ทางวิชาการท่ีมีข้อมูลความรู้รอบด้าน ท้ังในทางทฤษฎีและ 
ในทางปฏิบัติ ที่ครอบคลุมแง่มุมของสภาพข้อเท็จจริง 
สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอเพื่อเป็น 
ทางเลือกที่มีความเหมาะสมเป็นไปได้ เพื่อใช้ประกอบการ
พจิารณาก�าหนดหรอืตดัสนิใจเชงินโยบายของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ดังกล่าว ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงเป็นองค์กรที่ต้อง
พร้อมด้วยนักพัฒนาระบบราชการท่ีมีความรู้ความสามารถ
พร้อมท�างานสนองต่อความต้องการของคณะกรรมการที่มี
องค์คณะหลากหลาย ปัจจุบันส�านักงาน ก.พ.ร. มีคุณวุฒิ 
พื้นฐานของข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกรวมร้อยละ 77 และมข้ีาราชการท่ีมคีณุวุฒิระดบั
ปริญญาตรีและต�่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 23  โดยจ�านวน
มากที่สุดเป็นข้าราชการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จ�านวน 
151 คน คดิเป็นร้อยละ 74 ท้ังนี ้ข้าราชการท่ีมคีณุวฒุติ�า่กว่า
ระดับปริญญาตรีมีจ�านวน 10 คน (ร้อยละ 5) ซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนของส�านักงาน ก.พ.ร. (ภาพที่ 3-3) 

ภาพที่  3-2  ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส�านักงาน ก.พ.ร.

ข้าราชการประจ�า
205 คน
(72%)

ข้าราชการในโครงการ
พัฒนานักบริหาร

การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
79 คน
(28%)

ภาพที่ 3-3 ข้าราชการพลเรือนสามัญของส�านักงาน ก.พ.ร. จ�าแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

38 คน
(18%)

10 คน
(5%)

6 คน
(3%) 151 คน

(74%)
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต�่ากว่าปริญญาตรี
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  ในส่วนของการประชมุระดบัรฐัมนตรนีัน้ 
มกีารประชมุ รวม 3 หวัข้อ ได้แก่ (1) นวตักรรมของรฐับาล 
(Government Innovation) (2) การปฏรูิประบบราชการ 
(Civil Service Reform) และ (3) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government) โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร ี
เป็นผู้น�าการหารือในหัวข้อ “การปฏิรูประบบราชการ” 

และ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เสนอการบรรยาย
เกี่ยวกับนวัตกรรมของประเทศไทย Best Practice : 
The Public Service Executive Development 
Programme
  ส�าหรับในส่วนของนิทรรศการ รัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลีได้แบ่งการจัดนิทรรศการเป็น 4 ส่วน 
คือ (1) Vision & Strategies of Government 

Innovation in Korea & ASEAN  (2) Korea Government  
(3) Cooperation Path และ (4) ASEAN Nation Section 
ภายใต้แนวคิด “Better Governance, Happier Citizens” 
ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมน�าเสนอนิทรรศการ โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาระบบราชการไทยที่สอดรับ
กบันโยบายของรัฐบาลเพ่ือความสุขของประชาชน ในเรือ่ง
ของการลดความเหลื่อมล�้าของสังคม การสร้างโอกาส 
การเข้าถึงบริการของรัฐ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรม การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามหลักธรรมาภบิาล และการป้องกนัปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ทั้งนี้ มีประเทศต่าง ๆ 
ที่ร่วมน�าเสนอผลงาน ดังนี้

ความร่วมมือระหว่างส�านกังาน ก.พ.ร. 

กับหน่วยงานต่างประเทศ 

3.5

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�านักงาน ก.พ.ร. 
ได้ด�าเนินการตามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
รวมทั้งการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านต่างประเทศ ดังนี้ 

 3.5.1 การร่วมจดันิทรรศการ ASEAN-ROK  

Exhibition on Public Governance

  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับเชิญจากรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลีให้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลีระดับรัฐมนตรี และจัดนิทรรศการ 
ในหวัข้อธรรมาภบิาล (Korea-ASEAN Ministerial Round 
Table and Exhibition on Public Governance) 
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม Bu-
san Exhibition & Convention นครปูซาน สาธารณรัฐ
เกาหลี ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมคู่ขนานของ 
การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ 
(ASEAN-Republic of Korea (ROK) Commemorative 
Summit) เพือ่ฉลองครบรอบ 25 ปี ความสมัพนัธ์อาเซยีน-
สาธารณรัฐเกาหลี (ภาพที่ 3-4)

ภาพที ่3-4  นิทรรศการ ASEAN-ROK Exhibition on 

Public Governance ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
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  • Philippines : โดย Good Governance 
and Anti-Corruption Cabinet Cluster Secretariat  
เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพชีวิต การเปิดเผยข้อมูล  
ความโปร่งใสในการท�างานของรัฐ การลดขั้นตอน  
การจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมเพื่อประชาชน  
การพฒันาการให้บรกิาร และ การจดัต้ัง National Contact 
Center เพ่ือเป็นศนูย์ในการช่วยเหลือและเข้าถงึประชาชน
ในการร้องเรียน และให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ
  • Singapore : โดย Public Service 
Division มุ่งเน้นเรื่อง Together, we aim to make  
Singapore โดยมุง่เน้นการพัฒนาคนให้มคีณุภาพ Forward 

Looking Leader และการให้บริการที่ดี Government 
-to-people Partnership
  • Vietnam : โดย Ministry of Home 
Affairs เรื่อง การพัฒนาการให้บริการ การพัฒนาข้าราชการ 
ระบบงบประมาณ และการปรับลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น
  • สาธารณรัฐเกาหลี โดย Ministry of 
Government Administration and Home Affairs 
เรื่อง Government 3.0: People are the owner of 
Government and Center of the Government 
Operation หรือ Citizen-centered Government 
เป็นการรวมเร่ืองการให้บริการประชาชนกบัการสร้างงาน 
การพัฒนาคณุภาพชวีติ และการเปิดเผยข้อมลู เข้าด้วยกนั 
โดยยกเลิกข้อจ�ากัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการ 
ตลอดจนนโยบาย Semual Undong ซ่ึงเป็นนโยบาย 
การพฒันาชนบทเพือ่ขจดัความยากจน ท่ีได้ด�าเนนิการมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 จนปัจจุบัน นโยบายดังกล่าวไม่เพียง
แต่มุ ่งเน้นพื้นที่ชนบทเท่านั้น แต่ยังเป็นนโยบายของ 
การปฎิรูปประเทศที่เสริมสร้างความมั่นใจและความ 
เป็นชนชาติวัฒนธรรมเกาหลีให้แก่เด็กรุ่นต่อมา รวมทั้ง 
การขยายผลไปสูก่ารให้ความช่วยเหลอืประเทศด้อยพฒันา
ต่าง ๆ ในโครงการ Global Semual Undong for Global 
Well-being

  • Brunei : โดย Prime Minister’s Office 
เรื่อง e-Service ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน 
ด้านข้อมูล การจ้างงาน และ ด้านการศึกษา
  • Cambodia : โดย Ministry of Civil 
Service เรื่อง ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา การให้บริการ 
และการให้บริการอย่างเข้าถึง Sub-national level 
และ Service delivery ในภาคการศึกษา 
  • Indonesia : โดย Ministry of 
Administrative and Bureaucratic Reform เรือ่ง One 
Agency, One Innovation คอืการส่งเสริมให้แต่ละหน่วย
งานของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมในการบริการประชาชนขององค์กร และมีการ
ให้รางวัล Indonesia Public Service Award เพื่อเป็น 
การส่งเสริมและต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ 
เช่น UN Public Service Award นวัตกรรมของหน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัล อาทิ Upstream Downstream Control 
ของจังหวัด Aceh และ Surabaya Single Window 
เป็นต้น
  • Laos PDR : โดย Ministry of Home 
Affairs เรื่อง Good Governance & Service Delivery 
เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ และการน�างบประมาณไป
สู่ชนบทเพื่อการพัฒนา
  • Malaysia : โดย Prime Minister’s 
Office (MAMPU) เรือ่ง Government Transformation 
เพือ่ความส�าเรจ็ตามนโยบาย People First, Performance 
Now โดยการลดปัญหาอาชญากรรม คอร์รัปชั่น ส่งเสริม
การศกึษา ปรบัมาตรฐานคณุภาพชวีติ การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานในชนบทและการขนส่ง และการปรับค่าครองชีพ
ให้สมดุล

  • Myanmar : โดย Ministry of 
Home Affairs เรื่อง การรักษา Rule of Law การรักษา
ความสงบสขุ การพฒันาชนบทและสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน
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ต่างประเทศ ร่วมแลกเปลีย่นความรู ้ซึง่ผูเ้ข้าร่วมการประชมุฯ 
จะได้ร่างแผนการด�าเนินงานและแนวทางการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลอันเป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ในการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลหลังการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปลายปี พ.ศ. 2558 
พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประชาคม
อาเซียนทัดเทียมระดับสากล  การจัดประชุมนานาชาติ 

ในครัง้นีม้ ีนายวิษณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน
เปิดการประชุม พร้อมด้วย นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล 
รองเลขาธกิาร ก.พ.ร. รกัษาราชการแทนเลขาธกิาร ก.พ.ร. 
ร่วมเปิดงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ
ทีร่บัผดิชอบงานด้านการพฒันาระบบราชการของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมด้วย

 3.5.3 การเข้าร่วมพิธรัีบรางวลั United Nations 

Public Service Awards 2015

   นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากลุ รองเลขาธกิาร 
ก.พ.ร. และนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อ�านวยการกองบริหาร
การเปลีย่นแปลงและนวตักรรม ส�านกังาน ก.พ.ร. พร้อมด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับ
รางวัล United Nations Public Service Awards 2015 
ขององค์การสหประชาชาติ ได้ไปเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล 
United Nations Public Service Awards 2015 ระหว่าง
วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ สาธารณรัฐโคลัมเบีย โดย

 3.5.2 การจดัประชุมนานาชาติ 

   ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ Center for  
International Development, Korea Development  
Institute (CID@KDI) สาธารณรฐัเกาหล ีKorea Research 
Institute at the University of New South Wales 
(KRI@UNSW) ประเทศออสเตรเลีย และธนาคารโลก 
(World Bank) จัดประชุมนานาชาติ ในหัวข ้อ 
“2015 ASEAN-Korean International Symposium : 
Public Sector and Policy Reforms for National 
Development in Southeast Asia and Korea: Policy 
Formation and Implementation of Reform” 
เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม เจดับบลิว 
แมรอิอท กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวที
แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบราชการ 

โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ 
แลกเปลีย่นความรู้ด้านการด�าเนนินโยบาย และกรณศีกึษา
ที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี 
และออสเตรเลีย และเพื่อเสริมสร้างความแน่นแฟ้นของ
เครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน (ASEAN Governance 
Network) ซ่ึงได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลากหลายสาขา ท้ังในด้านการจัดท�านโยบาย (Policy 
Makers) และด้านการปฏิบติั (Practitioners) จากหน่วยงาน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษาท้ังของประเทศไทยและ 

ภาพที ่ 3-5  การประชุมสดุยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมยัพิเศษ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
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   นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 
ส�านักงาน ก.พ.ร. และผู ้แทนจากกระทรวงยุติธรรม
สาธารณรัฐเกาหลี น�าโดย Mr. Alex Kang ต�าแหน่ง 
Public Prosecutor, Ministry of Justice, Republic 
of Korea Mr. Jae–Sung Lee ต�าแหน่ง Legel Officer, 
United Nations Commission on International 
Trade Law (UNCITRAL) และ Mr. Jae–Hyong Woo 
ต�าแหน่ง Attorney, Yulchon LLC ได้หารอืความร่วมมือ
ในกิจกรรม “2015 Ease of Doing Business Project: 
Protecting Minority Investors and Enforcing 
Contracts (Thailand and Korea)” และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงบริการของหน่วยงาน
ภาครัฐไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
การวิจัยของธนาคารโลก เรื่อง Doing Business 

   อนึ่ง ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับ 
การประสานงานจากกระทรวงยติุธรรม สาธารณรฐัเกาหลี 

เพ่ือขอความร่วมมอืในการจัดกจิกรรม “2015 Ease of Doing 
Business Project: Protecting Minority Investors 
and Enforcing Contracts (Thailand and Korea)” 
ในประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 1-3 เมษายน 2558  
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
ซึง่เป็นกจิกรรมการแลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรงุ
บริการหน่วยงานภาครัฐไทยและสาธารณรัฐเกาหล ี
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการวิจัยของธนาคารโลก เรื่อง 

Doing Business

หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับรางวัลมีจ�านวน 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับรางวัล
ชนะเลศิ สาขาการส่งเสรมิแนวทางการด�าเนนิการของภาครัฐ
โดยรวมในยคุข้อมลูข่าวสาร จากผลงาน Holistic school 
in hospital (HSH.) และ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล
รองชนะเลศิ สาขาการส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาค
ทางเพศในการส่งมอบบรกิารสาธารณะ จากผลงาน Fast-track 
Service for High-risk Pregnancies (ภาพที่ 3-6)

     

     

 3.5.4 การประชุมหารือและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

กบัหน่วยงานระหว่างประเทศ

  1)	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง	
Doing	Business	
   เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2558 
ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมหารือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การด�าเนินการตามผลการวิจัยเรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก ร่วมกับหน่วยงานผู้แทนจาก
กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมด้วย ผู้แทนจาก
กรมบังคับคดี ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้บริหารส�านักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการด�าเนิน
การตามผลการวจิยัเรือ่ง Doing Business ของธนาคารโลก 
ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และด้านการ
คุ้มครองผู้ลงทุน  (ภาพที่ 3-7)

(ภาพจาก https://publicadministration.un.org/en/2015unpsa)

ภาพที ่ 3-6 พิธมีอบรางวลั United Nations Public Service  

 Awards 2015  ณ  สาธารณรฐัโคลัมเบยี

ภาพที ่ 3-7 การประชุมหารือและแลกเปล่ียนประสบการณ์การด�าเนินการ   

 ตามผลการวจิยัเร่ือง Doing Business ของธนาคารโลก
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  • วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ให้การต้อนรับ
คณะข ้าราชการหน ่วยงานภาครัฐจากสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ท่ีมาเยีย่มชมและศกึษาดงูาน
ด้านการวางระเบียบบริหารราชการ ได้แก่ การจัดท�า
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของส่วนราชการ การประเมินผล
ประสิทธิภาพของส่วนราชการ รวมถึงแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตกับการพัฒนารูปแบบงานบริการ
ภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ให้การ
ต้อนรับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐจากสาธารณรัฐ
สังคมนยิมประชาธปิไตยศรีลังกา ท่ีมาศกึษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ให้การ
ต้อนรับข้าราชการระดับสูงจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  • วันที่ 8 เมษายน 2558 ให้การต้อนรับ
ผู้น�าท้องถิ่นจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่มาศึกษาดูงาน 
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  • วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ให้การ
ต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มาศึกษา 
ดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  • วนัที ่15 พฤษภาคม 2558 ให้การต้อนรับ
คณะดูงานจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  • วนัท่ี 5 มถินุายน 2558  ให้การต้อนรบั
คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  • วนัที ่15 มถินุายน 2558 ให้การต้อนรบั
คณะข้าราชการระดับสูงและระดับกลางจากสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  • วนัที ่24 มถินุายน 2558 ให้การต้อนรบั 
ผูบ้รหิารท้องถิน่จากราชอาณาจกัรภฏูาน ทีม่าศกึษาดงูาน
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

  2)	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการ
ปฏิรูประบบราชการไทย
   เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2558 สถาบนั 
พระปกเกล้าได้น�าคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกาหลี 
น�าโดย Professor Chong-Min Park มาแลกเปลีย่นข้อมลู
ด้านการปฏริปูระบบราชการไทย พร้อมสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
ส�านกังาน ก.พ.ร. เรือ่งคณุภาพการบรหิารกิจการบ้านเมอืง
และความเชื่อมั่นของประชาชน (The Quality of 
Governance and Public Trust) ซึ่งเป็นโครงการ 
ความร่วมมอืระหว่างส�านกัวจิยัและพฒันาสถาบนัพระปกเกล้า 
และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาหล ี
ท่ีได้ร่วมกันศึกษาวิจัยเร่ืองดังกล่าวของประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อคุณภาพการ
บริหารกิจการบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
ระบบราชการในด้านต่าง ๆ เพื่อน�าข้อมูลไปศึกษาและ
รวบรวม พร้อมประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ 
ตลอดจนเครือข่ายนักวิชาการ ข้าราชการหน่วยงานภาค
รัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน
    ขอบเขตการวิจัยครอบคลุมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึด
หลกัคณุธรรม ความเป็นอสิระของข้าราชการ ความมีส�านกึ 
รับผิดชอบ การทุจริตในวงราชการ และหลักนิติธรรม 
เป็นต้น ซึง่คณะนกัวจิยัใช้วธิกีารสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญของ
หน่วยงานในประเทศไทย ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการ
พฒันาการบรหิารกิจการบ้านเมอืง ซึง่ส�านักงาน ก.พ.ร. ใน
ฐานะหน่วยงานกลางท�าหน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิ
การพัฒนาระบบราชการไทยตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานท่ีคณะนักวิจัยขอเข้าพบเพ่ือเก็บข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 3.5.5 การศกึษาดงูาน ณ ส�านกังาน ก.พ.ร. ของ

หน่วยงานต่างประเทศ

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�านักงาน 
ก.พ.ร. ได ้ต ้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
ต่างประเทศรวม 11 ครั้ง ดังนี้
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ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของส�านักงาน ก.พ.ร.

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3.7  

 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนา
ปรบัปรงุแนวทางในการจดัท�าค�ารับรองการปฏบิตัริาชการ
อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยังคงใช้
ระบบการบรูณาการตดิตามและประเมนิผลภาครฐัตามมติ
ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2554 ซึ่งได้
ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และตามมติ
ที่ประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 
ได้มมีตเิหน็ชอบกรอบในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอก (น�้าหนัก 
ร้อยละ 75) และ มิติภายใน (น�้าหนักร้อยละ 25)
 ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะส่วนราชการที่ต้อง 
จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ได้ด�าเนินการจัดท�า 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ช่วย 
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ท�าให้บุคลากรทั่วท้ังองค์การเกิดความเข้าใจร่วมกัน 
ในการปฏิบัติงานให้เป ็นไปตามกรอบและแนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ น�าไปสู่ความส�าเร็จ 
ในการด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 
ท่ีก�าหนดไว้ ส�าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ปรากฏตามตารางที่ 3-2

   • วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ให้การ
ต ้อนรับข ้าราชการหน ่วยงานด ้านการพัฒนาจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ที่มาศึกษาดู
งานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
   • วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ให้การ
ต ้อนรับคณะเจ ้าหน ้าที่จากสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศที่มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ

ส�านักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวด

งบประมาณ) 

3.6
 

 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2558 รวม 303,471,800 บาท เพือ่ด�าเนินงานตาม
ภารกจิ เป็นงบบคุลากร 117,077,600 บาท งบด�าเนนิงาน 
36,049,900 บาท และ งบรายจ่ายอืน่ 150,344,300 บาท 
(ตารางที่ 3-1)

 ตารางที่  3-1 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2558 

  ของส�านักงาน ก.พ.ร.

งบประมาณภารกิจประจ�า
งบประมาณ

ปี	พ.ศ.	2558	(บาท)

1. งบบุคลากร (เงินเดือน  

 ค่าจ้างประจ�า/ชั่วคราว)

117,077,600

2. งบด�าเนินงาน (ค่าตอบแทน  

 ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

36,049,900

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  

 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

-

4. งบรายจ่ายอื่น

 (เช่น งบจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ 

 ศึกษาวิจัย)

150,344,300

รวม 303,471,800
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ตารางที่  3-2  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัด
น้�าหนัก	

(ร้อยละ)

มิติภายนอก 75

การประเมินประสิทธิผล	

ตัวชี้วัดที่ 1

 

ตวัช้ีวดัภารกิจหลกัของกระทรวงตามยทุธศาสตร์ของประเทศ/แผนยทุธศาสตร์กระทรวง/ ตัวชี้วัด

ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า

75

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความส�าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน

25

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ความส�าเร็จของการประเมินผลคุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA)  

ของส่วนราชการ

15

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความส�าเร็จของการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะองค์การของส่วนราชการ

และจังหวัด

15

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business  

ของธนาคารโลก

10

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละความส�าเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน 10

การประเมินคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)

หมายเหตุ ส�านักงาน ก.พ.ร. ไม่มีกระบวนงานที่ด�าเนินการ SLA

0

มิติภายใน 25

การประเมินประสิทธิภาพ 15

ตัวชี้วัดที่ 3

  

  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.5

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 5

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 5

การพัฒนาองค์การ 10

ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 5

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ 1

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 5
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ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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วัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) 
ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล 
(Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด�าเนินงาน
ขององค์การ อนัจะเป็นผลให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและ 
ความต้องการของผูร้บับรกิาร รวมทัง้การประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยการประเมินจ�าแนกองค์ประกอบการประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 
5 องค์ประกอบ คือ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
การทุจริตคอร์รัปชั่น วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรม 
ในการท�างาน

 นอกจากนี้ ส�านักงาน ก.พ.ร. มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นการติดตามความ
ก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ รับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานตาม 
ค�ารับรองการปฏิบั ติราชการ และหารือแนวทาง 
การประเมินผลที่เหมาะสม ตลอดจนรับทราบผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัด
ท�าการรายงานการประเมนิผลตนเอง (Self Assessment 
Report) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 
ส�าหรับการรายงานผลในระบบ (e-SAR) รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558) รอบ 9 เดือน 
(1 ตุลาคม 2557-30 มิถุนายน 2558) และรอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) 

 ส�าหรับคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามค�ารับรองการปฏิบั ติราชการ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ได้ คือ 
4.2233 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน

 ส�าหรับการด�าเนนิงานตามค�ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มีดังนี้
 มิติภายนอก (น�้าหนักร้อยละ 75) เป็น 
การประเมินผลด ้านประสิทธิผล ซึ่ งประเมินจาก 
ความส� า เร็ จของการด� า เนินงานตามภารกิจหลัก 
ของส�านักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส ่วนราชการ จังหวัด และองค ์การมหาชน 
การประเมินผลคุณภาพการให ้บริการประชาชน 
(Service Level Agreement : SLA) ของส่วนราชการ 
การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะองค ์การของ 
ส ่วนราชการและจังหวัด อันดับของประเทศไทย 
ตามรายงานผลการวิจัย เร่ือง Doing Business ของ
ธนาคารโลก และความส�าเร็จของความร่วมมือส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ มีการ
ประเมินผลด้านคุณภาพ ซึ่งประเมินจากคุณภาพการ 
ให้บริการประชาชน (SLA)
 ทั้งน้ี ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งตามบทบาทอ�านาจหน้าท่ี
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรง  
ดังนั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่มีการประเมินผลคุณภาพ
การให้บริการประชาชน (SLA)
 มิติภายใน (น�้าหนักร้อยละ 25) เป็นการ 
ประเมินผลด้านประสิทธิภาพ ประเมินจากกระบวนการ
ด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ การประหยัดพลังงานและการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ นอกจากนี้ มีการ
ประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การเป็นการด�าเนินการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็นกลไกที่
ท�าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ประกอบด้วย 3 ด้าน 

ได้แก่ การก�าหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน 
(Design) และการบริหารจัดการ (Management) และ 
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ส่วนที่ 3 :
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

3.9 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	

หมายเหตุ หน่วย	:	บาท

2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 33,779,187.50 49,067,040.65

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 16,591,601.86 27,031,833.68

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 50,370,789.36 76,098,874.33	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 7 23,672,984.57 34,863,517.79

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 8 12,034,446.11 16,499,286.39

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35,707,430.68 51,362,804.18

รวมสินทรัพย์ 86,078,220.04 127,461,678.51

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 9 16,150,823.11 12,113,962.67

เงินรับฝากระยะสั้น 10 6,276,517.98 6,254,689.94

รวมหนี้สินหมุนเวียน 22,427,341.09 18,368,652.61

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 57,793.31 99,112.71

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 500,000.00 500,000.00

เงินรับฝากระยะยาว 122,600.00 122,600.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 680,393.31 721,712.71

รวมหนี้สิน 23,107,734.40 19,090,365.32

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 62,970,485.64 108,371,313.19

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน     1,637,210.34 1,637,210.34

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 61,333,275.30 106,734,102.85

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 62,970,485.64 108,371,313.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



244 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558

หมายเหตุ หน่วย	:	บาท

2558 2557

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 12 350,120,048.51 286,082,041.13

รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 13 5,012,850.00 24,576,300.00

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 14 5,645,891.62 5,787,803.09

รายได้อื่น 116,949.33 -

รวมรายได้ 360,895,739.46 316,446,144.22

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 15 122,804,583.29 120,729,478.55

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 16 19,040,398.01 15,515,271.38

ค่าตอบแทน 17 1,718,585.00 535,852.00

ค่าใช้สอย 18 234,249,547.75 174,090,363.39

ค่าวัสดุ 19 2,803,790.14 3,659,170.07

ค่าสาธารณูปโภค 20 6,728,345.36 5,119,403.40

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 21 20,048,128.32 20,369,638.59

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค - 5,367,800.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 22 (1,096,810.86) (2,720,505.92)

รวมค่าใช้จ่าย 406,296,567.01 342,666,471.46

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (45,400,827.55) (26,220,327.24)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนที่ 3 :
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558
หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ ทุน

รายได้สูง/(ต�่า)	

กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

องค์ประกอบอื่น

ของสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556	–	ตามที่รายงานไว้เดิม 1,637,210.34 132,832,012.10 0 134,469,222.44

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 122,417.99 122,417.99

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556	–	หลังการปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2557

1,637,210.34 132,954,430.09 0 134,591,640.43

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด (26,220,327.24) (26,220,327.24)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557 1,637,210.34 106,734,102.85 0 108,371,313.19

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	–	ตามที่รายงานไว้เดิม 1,637,210.34 106,734,102.85 0 108,371,313.19

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	–	หลังการปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2558

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

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด (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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ	 	 สารบัญ

 1  ข้อมูลทั่วไป
 2  เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 6  ลูกหนี้ระยะสั้น
 7  อาคาร และอุปกรณ์
 8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 9  เจ้าหนี้ระยะสั้น
 10  เงินรับฝากระยะสั้น
 11  ภาระผูกพัน
 12  รายได้จากงบประมาณ
 13  รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
 14  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
 15  ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 16  ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
 17  ค่าตอบแทน
 18  ค่าใช้สอย
 19  ค่าวัสดุ
 20  ค่าสาธารณูปโภค  
 21  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
 22  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
 23  ค่าใช้จ่ายอื่น
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558

หมายเหตุ	1	 ข้อมูลทั่วไป	

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสังกัดส�านักนายก

รัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดท�าข้อเสนอทางวิชาการเพ่ือการตัดสินใจ 

เชงินโยบายของ ก.พ.ร. และหน้าทีอ่ืน่ตามกฎหมายหรอื ก.พ.ร. ก�าหนด ปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการและ

งานของรัฐอย่างอื่น

 กรอบกฎหมายหลกัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของส�านกังาน ก.พ.ร. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

 ปัจจุบันที่ท�าการส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 

303,471,800.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวน 316,219,900.00 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุนจ�านวน 

3,008,300.00 บาท และงบประจ�าจ�านวน 300,463,500.00 บาท

 ส�านักงาน ก.พ.ร. มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายเพียง 1 หน่วยเบิกจ่าย

หมายเหตุ	2	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึง 

หลกัการและนโยบายบญัชสี�าหรบัหน่วยงานภาครฐั มาตรฐานการบญัชภีาครฐั และนโยบายการบญัชภีาครัฐ และแสดงรายการ

ในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง การน�าเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว237 

ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ	3	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่	และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

 ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

มาตรฐานและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีม่ผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปัีจจบุนัทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 ตลุาคม 2556 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การน�าเสนองบการเงิน

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น ก�าหนดให้หน่วยงานจัดท�างบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทนุ ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการน�าเสนองบการเงนิของหน่วยงานแต่ยงัไม่ต้องแสดงงบการเงนิเปรยีบ

เทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิด

พลาด วันที่มีผลบังคับใช้เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 - มาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่5 เรือ่ง ต้นทุนการกู้ยมื วันท่ีมผีลบังคบัใช้เริม่ในหรอืหลังวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 

เป็นต้นไป
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 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วันท่ีมีผลบังคับใช้เริ่มในหรือ 

หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 ฝ่ายบรหิารเชือ่ว่ามาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบัใหม่ข้างต้น จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิ

ในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ	4	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   - เงินทดรองราชการ เป็นเงินท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย 

ในการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ตามวงเงินท่ีได้รับในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ และงบกลางและ 

ต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงมียอดตรงกันข้ามกับ 

รายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

   - รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินฝากคลัง และเงินฝากสถาบันการเงิน เป็นต้น

   - เงินฝากคลังเป็นเงินที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมาย 

โดยไม่มีดอกเบี้ย ซ่ึงสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย 

เงินฝากคลังของส�านักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ ค่าหลักประกันสัญญา ค่าหลักประกันซองประกวดราคา ซ่ึงเป็นภาระผูกพันท่ีจะต้อง

คืนให้แก่ผู้มีสิทธิเมื่อพ้นข้อผูกพันกับส�านักงาน ก.พ.ร. แล้ว และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศส�าหรับแผนการส่งเสริมและ 

พัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

   - เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร) เป็นรายการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

ในกรณีที่ขอรับเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีของส�านักงาน ก.พ.ร. ตามรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS

	 4.2	 ลูกหนี้

   ลูกหน้ี เป็นลูกหน้ีเงินยืมราชการจากการให้ยืมเงินงบประมาณ เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ซึ่งยังไม่ครบก�าหนดช�าระในปีงบประมาณนี้

	 4.3	 อาคาร	และอุปกรณ์

   - ที่ดิน เป็นที่ธรณีสงฆ์ที่อยู่ในความดูแลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

   - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังส่วนปรับปรุงอาคาร ท้ังอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีหน่วยงานมีกรรมสิทธ์ิ

และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิด

จากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม งานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

   - อปุกรณ์ ได้แก่ ครภุณัฑ์ประเภทต่างๆ แสดงมลูค่าตามมลูค่าสทุธติามบญัชทีีเ่กดิจากราคาทนุหกัค่าเสือ่ม

ราคาสะสม อปุกรณ์ท่ีได้มาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ไม่น�ามาบนัทกึบญัชแีต่บนัทกึไว้ในทะเบยีนคมุสนิทรพัย์ อปุกรณ์ทีไ่ด้

มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000.00 บาท ข้ึนไป และอุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 เป็นต้นไป บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000.00 บาท ขึ้นไป

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558
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   - ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานท่ีและ

สภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�าให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของ

สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการ

ด�าเนินงานทางการเงิน

   - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

อายุการใช้งานที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชี

กลาง ดังนี้

อาคารส�านักงาน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

สิ่งปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

20

5

5

3

5

5

5

3

3

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40  ปี

20  ปี

25  ปี

10  ปี

7    ปี

10  ปี

10  ปี

8    ปี

8    ปี

5    ปี

5    ปี

 4.4	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

   - ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินโดยวิธี

เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์       2 - 5 ปี

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558
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ส่วนที่ 3 :
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

	 4.5	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

   สญัญาเช่าระยะยาวเพือ่เช่าสนิทรพัย์โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนมาให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้

จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

	 4.6	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

   รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว เป็นสนิทรพัย์ทีส่�านกังาน ก.พ.ร. ได้รบับรจิาคโดยมผีูม้อบให้หน่วยงานไว้ใช้ใน

การด�าเนินงาน

   รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะ

เวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ี

ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค 

	 4.7	 รายได้จากเงินงบประมาณ

   รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้ 

   1) เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

   2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

   3) เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

   ส�านกังาน ก.พ.ร. แสดงรายได้จากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิตามจ�านวนเงนิ

งบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน

	 4.8	 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

   รายได้จากเงนิกูข้องรฐับาลรับรูเ้มือ่ได้รบัเงนิในกรณทีีแ่หล่งเงนิกูจ่้ายให้กบัส�านกังาน ก.พ.ร. โดยตรง หรือ

รับรู้เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจากแหล่งเงินกู้ กรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้กับเจ้าหนี้

	 4.9	 รายได้แผ่นดิน

   รายได้แผ่นดนิเป็นรายไดท้ี่ส�านักงาน ก.พ.ร. ไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน และน�าส่งคลังซึ่งไม่

ต้องแสดงเป็นรายได้ แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

	 4.10	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

   ส�านักงาน ก.พ.ร. มีรายได้จากการบริจาค ซ่ึงเป็นรายได้จากการทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์การค�านวณ 

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558
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หน่วย	:	บาท

2558 2557

หมายเหตุ	5		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ 4,050.68        -
เงินทดรองราชการ 500,000.00 500,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 2,432,875.53 2,583,246.97

เงินฝากคลัง 30,842,261.29 45,983,793.68

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 33,779,187.50 49,067,040.65

เงินทดรองราชการ ส�านักงาน ก.พ.ร. มีไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ารองจ่ายภายในส�านักงาน ก.พ.ร. โดยได้รับอนุมัติวงเงินทดรองราชการ

จากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.5/16248 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ และงบกลาง 

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2558 คือ เงินฝากธนาคาร จ�านวน 500,000.- บาท

เงินฝากสถาบันการเงิน(เงินฝากธนาคาร) เป็นบัญชีเงินฝากงบประมาณ ส�าหรับขอรับเงินตามรายการขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอก 

งบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS จากกรมบัญชีกลาง

เงินฝากคลัง -30,842,261.29 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายโดยต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์อันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น 

โดยไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยนช์ในการด�าเนินงานตามปกติได้ แต่ต้องมีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลังมีรายละเอียด ดังนี้

เงินฝาก 00766 โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล 30,404,808.29 42,530,236.07

เงินฝาก 00767 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศ 35,100.00 3,065,950.00

เงินฝาก 00905 เงินค่าหลักประกันสัญญาและประกันซอง 402,353.00 387,607.61

รวมเงินฝากคลัง	 30,842,261.29 45,983,793.68

หมายเหตุ	6		ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 692,484.00 1,324,320.00

เงินจ่ายล่วงหน้า 15,524,313.26 25,644,567.68

รายได้ค้างรับ 374,804.60 62,946.00

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 16,591,601.86 27,031,833.68

    ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

และการส่งใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระ

และการส่งใช้ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระและ

การส่งใช้ใบส�าคัญ

รวม

2558 692,484.00 - - 692,484.00

2557 1,324,320.00 - - 1,324,320.00

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)
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หมายเหตุ	7		อาคาร	และอุปกรณ์

หน่วย	:	บาท

2558

รายการ อาคาร ครุภัณฑ์ งานระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาตามบัญชีต้นงวดสุทธิ 10,700,491.81 23,481,675.98 681,350.00 34,863,517.79
ซื้อและรับโอนสินทรัพย์ - 1,530,278.96 1,804,980.00 3,335,258.96
โอนเปลี่ยนแปลง - - (681,350.00) (681,350.00)
จ�าหน่ายสินทรัพย์ - (82,504.14) - (82,504.14)
ค่าเสื่อมราคา (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

2557

รายการ อาคาร ครุภัณฑ์ งานระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาตามบัญชีต้นงวดสุทธิ 11,410,252.94 36,839,392.49 48,249,645.43
ซื้อและรับโอนสินทรัพย์ - 661,578.00 681,350.00 1,342,928.00
โอนเปลี่ยนแปลง - - -
จ�าหน่ายสินทรัพย์ - (5,238.08) - (5,238.08)
ค่าเสื่อมราคา (709,761.13) (14,014,056.43) - (14,723,817.56)
ราคาตามบัญชีสุทธิ 10,700,491.81 23,481,675.98 681,350.00 34,863,517.79

หมายเหตุ	8		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2558

รายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวม

ราคาตามบัญชีต้นงวดสุทธิ 13,779,453.85 2,719,832.54 16,499,286.39
ซื้อและรับโอนสินทรัพย์ 1,140,000.00 - 1,140,000.00
โอนเปลี่ยนแปลง 681,350.00 - 681,350.00
จ�าหน่ายสินทรัพย์ - - -
ค่าตัดจ�าหน่าย (5,294,443.16) (991,747.12) (6,286,190.28)

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

2557

รายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวม

ราคาตามบัญชีต้นงวดสุทธิ 12,386,937.94 3,711,582.66 16,098,520.60
ซื้อและรับโอนสินทรัพย์ 6,046,590.82 - 6,046,590.82
โอนเปลี่ยนแปลง -
จ�าหน่ายสินทรัพย์ (1.00) (3.00) (4.00)
ค่าตัดจ�าหน่าย (4,654,073.91) (991,747.12) (5,645,821.03)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 13,779,453.85 23,481,675.98 16,499,286.39

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558
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หน่วย	:	บาท
2558 2557

หมายเหตุ	9	 เจ้าหนี้ระยะสั้น
 เจ้าหนี้การค้า 15,070,527.70 11,370,560.72
 เจ้าหนี้อื่น 207,174.62 311,193.36
 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 508,231.79 381,778.59
 ใบส�าคัญค้างจ่าย 364,889.00 50,430.00

	 รวม	เจ้าหนี้ระยะสั้น 16,150,823.11 12,113,962.67

หมายเหตุ	10	 เงินรับฝากระยะสั้น
 เงินรับฝากอื่น 998,482.27 1,178,098.24
 เงินประกันผลงาน 5,119,282.71 4,811,584.09
 เงินประกันอื่น 158,753.00 265,007.61

	 รวม	เงินรับฝากระยะสั้น 6,276,517.98 6,254,689.94

หมายเหตุ	11	 ภาระผูกพัน

 ส�านักงาน ก.พ.ร. มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ตามมาตรา 23 วรรค 3 ได้แก่

 - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 ส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้เช่ามีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

ได้แก่ สัญญาเช่ารถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง และสัญญาเช่ารถยนต์ดังนี้

 ไม่เกิน 1 ปี 4,774,800.00 5,772,000.00
 เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,184,400.00 2,460,000.00

	 รวม 17,959,200.00 8,232,000.00

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

 ส�านักงาน ก.พ.ร. มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการสืบเนื่องจากสัญญาเช่ารถยนต์ เป็นจ�านวนรวม 510,000.00 บาท (ปี 2557 เป็นจ�านวน

รวม 892,500.00 บาท)

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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หน่วย	:	บาท

2558 2557

หมายเหตุ	12	 รายได้จากงบประมาณ

	 รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

 รายได้จากงบบุคลากร 101,437,679.53 101,427,575.26

 รายได้จากงบด�าเนินงาน 37,161,848.64 35,983,428.41

 รายได้จากงบลงทุน 1,804,980.00 -

 รายได้จากงบกลาง 37,234,248.40 30,607,446.34

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 89,545,640.72 73,315,975.43

 หัก  เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (5,934,252.33) (2,822,456.18)

	 รวม	รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	–	สุทธิ 261,250,144.96 238,511,969.26

	 รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ	(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

 รายได้จากงบบุคลากร - 760,013.71

 รายได้จากงบด�าเนินงาน 5,867,142.66 5,580,240.64

 รายได้จากงบลงทุน 3,151,531.29 8,200,704.46

 รายได้จากงบกลาง 203,586.75 171,689.45

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 79,647,642.85 32,857,423.61

	 รวม	รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 88,869,903.55 47,570,071.87

	 รวม	รายได้จากงบประมาณ 350,120,048.51 286,082,041.13

หมายเหตุ	13	 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล

 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 5,012,850.00 24,576,300.00

	 รวม	รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 5,012,850.00 24,576,300.00

 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล ส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ได้รับโอนเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ตามแผนการส่งเสริมและ 
พัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างยั่งยืนจากส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะส�าหรับค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 

และพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน จ�านวน 5,012,850.00 บาท  

หมายเหตุ	14	 รายได้จากการอุดหนุนและเงินบริจาค
 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐอื่น 5,604,572.22 5,735,807.49
 รายได้จากการบริจาค 41,319.40 51,995.60
	 รวม	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 5,645,891.62 5,787,803.09

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้รับคืนเงินเหลือจ่ายจากส่วนราชการที่รับเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
(SAL) ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน จ�านวน 5,604,572.22 บาท และรายได้จาก
สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาครับรู้เป็นรายได้ของปี 2558 จ�านวน 41,319.40 บาท

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558



254 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

หน่วย	:	บาท
2558 2557

หมายเหตุ	15	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 เงินเดือน 102,023,698.84 101,615,778.10
 ค่าล่วงเวลา 185,700.00 83,790.00
 เงินรางวัลประจ�าปี - 760,013.71
 ค่ารักษาพยาบาล 12,336,982.51 10,331,809.96
 เงินช่วยการศึกษาบุตร 421,648.25 257,625.00
 เงินชดเชย กบข. 1,844,117.54 1,788,280.63
 เงินสมทบ กบข. 2,766,176.15 2,682,421.15
 ค่าเช่าบ้าน 346,260.00 329,760.00
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,880,000.00 2,880,000.00
	 รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 122,804,583.29 120,729,478.55

หมายเหตุ	16	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
 บ�านาญ 15,090,075.13 12,350,688.83
 เงินช่วยค่าครองชีพ 1,053,392.40 545,481.70
 บ�าเหน็จ 14,168.00 261,349.00
 บ�าเหน็จตกทอด - 479,140.00
 บ�าเหน็จด�ารงชีพ 1,513,555.80 800,000.00
 ค่ารักษาพยาบาล 1,347,656.68 1,010,697.85
 เงินช่วยการศึกษา 21,550.00 -
 บ�าเหน็จบ�านาญอื่น - 67,914.00
	 รวม	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 19,040,398.01 15,515,271.38

หมายเหตุ	17	 ค่าตอบแทน	
 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 71,000.00 54,000.00
 ค่าตอบแทนอื่น 1,647,585.00 481,852.00
	 รวม	ค่าตอบแทน 1,718,585.00 535,852.00

หมายเหตุ	18	 ค่าใช้สอย
 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 6,902,241.69 5,606,613.56
 ค่าใช้จ่ายเดินทาง 4,841,828.41 2,956,839.06
 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 4,901,722.37 4,408,896.61
 ค่าจ้างเหมาบริการ 124,865,965.46 100,827,331.91
 ค่าจ้างที่ปรึกษา 76,592,299.75 44,174,413.75
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5,615,495.00 4,672,506.00
 ค่าเช่า 7,289,570.89 8,704,551.06
 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 977,407.00 606,368.67
 ค่าประชาสัมพันธ์ 882,415.00 834,845.25
 ค่าใช้สอยอื่น 1,380,602.18 1,297,997.52
	 รวม	ค่าใช้สอย 234,249,547.75 174,090,363.39

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558



255

ส่วนที่ 3 :
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

หน่วย	:	บาท

2558 2557

หมายเหตุ	19	 ค่าวัสดุ

 ค่าวัสดุ 2,031,520.51 2,292,205.57

 ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 391,260.40 470,324.50

 ค่าครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 381,009.23 896,640.00

	 รวม	ค่าวัสดุ 2,803,790.14 3,659,170.07

หมายเหตุ	20	-	 ค่าสาธารณูปโภค	

 ค่าไฟฟ้า 3,242,073.72 2,840,529.05

 ค่าน�้าประปา 272,737.85 197,703.38

 ค่าโทรศัพท์ 1,116,681.09 1,173,838.87

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,544,461.70 432,004.10

 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 552,391.00 475,328.00

	 รวม	ค่าสาธารณูปโภค 6,728,345.36 5,119,403.40

หมายเหตุ	21	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 709,761.13 709,761.13

 ครุภัณฑ์ 13,052,176.91 14,014,056.43

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,286,190.28 5,645,821.03

	 รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 20,048,128.32 20,369,638.59

หมายเหตุ	22	 ค่าใช้จ่ายอื่น

 ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 82,504.14 5,242.08

 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (27,536,152.61) (45,113,078.30)

 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – ปรับเงินฝากคลัง 26,356,837.61 42,387,330.30

	 รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น (1,096,810.86) (2,720,505.92)

 ค่าใช้จ่ายอื่น จ�านวน (1,096,810.86) บาท ประกอบด้วย ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จ�านวน 82,504.14 บาท และมียอด

ต่างระหว่างบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลางกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลังจ�านวน 

1,179,315.00 บาท เกิดจากการบันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมาณช่วงตอนสิ้นปีงบประมาณท�าให้มีการอนุมัติหรือจ่ายเงินเหลือมปีค่าใช้จ่ายจ�านวนดังกล่าว

ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558



256 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี	2558		 หน่วย	:	บาท

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน	:	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

งบรายจ่ายอื่น     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 

งบด�าเนินงาน  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 -  

งบรายจ่ายอื่น 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	:	รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลผลิต : ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบรายจ่ายอื่น  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	:	ป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลผลิต : รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

งบรายจ่ายอื่น  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

ยอดคงเหลอื ณ 30 กนัยายน 2558 ของรายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�านวน 15,217,912.84 บาท ได้พับไปทั้งจ�านวน

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
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ส่วนที่ 3 :
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี	2557		 หน่วย	:	บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน	:	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

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

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

ผลผลิต : การยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบด�าเนินงาน 2,525,134.66 1,725,034.66 800,100.00 

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

งบรายจ่ายอื่น 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	:	รับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลผลิต : ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบรายจ่ายอื่น  1,441,200.00  1,441,200.00 -

รวม 	1,441,200.00	 	1,441,200.00	 -

แผนงาน	:	ป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลผลิต : รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

งบรายจ่ายอื่น 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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ชองรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวน 26,521,519.00 บาท 

ได้ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี	2556	 หน่วย	:	บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิต : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบด�าเนินงาน 3,084,714.80 1,651,676.80 1,433,038.00 

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

งบรายจ่ายอื่น 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 : ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู่ประชาคมอาเซียน

งบรายจ่ายอื่น 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

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2558 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 12,856,549.60 บาท 

ได้พับไปทั้งจ�านวน

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน	(ต่อ)



258 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	 	หน่วย	:	บาท

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน	:	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

งบรายจ่ายอื่น 23,714,900.00 11,685,900.00 7,491,500.00 4,537,500.00 -

รวม 23,714,900.00 11,685,900.00 7,491,500.00 4,537,500.00 -

ผลผลิต : การยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

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

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

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

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

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

แผนงาน	:	รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลผลิต : ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบรายจ่ายอื่น 2,402,000.00 - 1,441,200.00 960,800.00 -

รวม 2,402,000.00 - 1,441,200.00 960,800.00 -

แผนงาน	:	ป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ผลผลิต : รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวน 16,012,338.17 บาท ได้พับไปท้ังจ�านวน

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี	2557
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ส่วนที่ 3 :
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี	2556 หน่วย	:	บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

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

รวม 1,247,500.00 1,247,500.00 -

ผลผลิต : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

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

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

งบรายจ่ายอื่น 39,726,435.81 15,965,243.81 23,761,192.00

รวม 53,489,328.84 24,823,254.98 28,666,073.86

ผลผลิต : ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

งบรายจ่ายอื่น 402,200.00 396,800.00 5,400.00

รวม 402,200.00 396,800.00 5,400.00

รวมทั้งสิ้น 55,139,028.84 26,467,554.98 28,671,473.86

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 28,671,473.86 บาท 

ได้ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้ว

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี	2555	 หน่วย	:	บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิต : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐ

งบด�าเนินงาน 784,100.00 784,100.00

งบลงทุน 532,508.00 446,628.00 85,880.00

งบรายจ่ายอื่น 21,435,812.50 18,772,806.21 2,663,006.29

รวมทั้งสิ้น 22,752,420.50 20,003,534.21 2,748,886.29

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 2,748,886.29 บาท 

ได้พับไปทั้งจ�านวน
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หน่วย	:	บาท

2558 2557

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 2,714,648.28    1,404,144.66

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 2,714,648.28 			1,404,144.66

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 2,714,648.28   1,404,144.66

รายได้แผ่นดินรอน�าส่ง - -

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ -                 -  

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 35,005.00 56,966.00

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล    1,292.92 1,237.53

รายได้อื่น 2,678,350.36 1,345,941.13

รวม	รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 2,714,648.28 			1,404,144.66

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558
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ส่วนที่ 3 :
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

3.10 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  

 สถาบนัส่งเสริมการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีดี่มสีถานะเป็นหน่วยบริการรปูแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 

ในก�ากบัของส�านกังาน ก.พ.ร. มเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด ทัง้ด้านการบรหิารและการให้บรกิาร 

มีหน้าที่ ดังนี้

 1) ให้บริการแนะน�าปรึกษาทางการบริหารราชการ (Management consultancy services) แก่หน่วยงานของรัฐ 

ในการยกระดับมาตรฐานการท�างานให้มีความเป็นเลิศ และสอดรับกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 2) ให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านการบริหารและการจัดการ เพื่อยก

ระดับมาตรฐานการท�างานของหน่วยงานให้สามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ประสทิธผิลการด�าเนนิงานขององค์กรให้สอดรบักบัแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และหลักเกณฑ์และวธิกีารบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

 3) ศึกษาวจิยัเกีย่วกบัการส่งเสรมิการพฒันาการปฏบิตัริาชการตามหลกัการของการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 

 4) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557

หมายเหตุ หน่วย	:	บาท

2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4  82,082,516.21 53,700,410.02

ลูกหนี้ 5  22,490,376.13 15,937,074.06

รายได้ค้างรับ  16,355,745.67 25,159,336.66 

วัสดุคงเหลือ  501,731.50  536,195.06 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,927,297.85  554,840.56 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 123,357,667.36 95,887,856.36	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 6  1,022,285.83  857,566.94 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ  11,840.99  35,077.33 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,034,126.82  892,644.27 

รวมสินทรัพย์ 124,391,794.18 96,780,500.63

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้  11,460,106.77  9,275,136.02 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  25,354,607.70 15,912,257.42 

รายได้รับล่วงหน้า  20,703,781.01 24,196,203.34 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,833,476.67  2,050,532.67 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	59,351,972.15	 51,434,129.45	

รวมหนี้สิน 59,351,972.15	 51,434,129.45	

สินทรัพย์สุทธิ 65,039,822.03 45,346,371.18	

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  45,346,371.18 45,532,962.93 

หัก การปรับปรุงรายการและผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (9,282,141.75) (1,113,388.61)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 28,975,592.60 926,796.86 

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  65,039,822.03	 45,346,371.18

ก�าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน - -

รวมสินทรัพย์สุทธิ 65,039,822.03 45,346,371.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนที่ 3 :
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557

หมายเหตุ หน่วย	:	บาท

2558 2557

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการให้บริการ 175,781,026.67 148,418,023.00 

รายได้ดอกเบี้ย 734,369.63 478,555.58 

รายได้อื่น 606,378.29 65.28

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 177,121,774.59 148,896,643.86

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 177,121,774.59 148,896,643.86

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 7

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  7,036,673.89  6,398,529.14 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 137,105,801.75 132,435,980.74 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  6,034.00  3,756.00 

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 848,208.56 816,819.62 

ค่าสาธารณูปโภค 145,906.17 129,774.98 

ค่าใช้สอยอื่น  1,328,391.77  1,232,569.33 

ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์  268,017.18  350,552.13 

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  23,236.34  23,236.34 

ค่าใช้จ่ายอื่น - -
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 146,762,269.66 141,391,218.28

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 30,359,504.93 7,505,425.58

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงินรายได้ (1,383,912.33) (6,578,628.72)

สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (1,383,912.33) (6,578,628.72)

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 28,975,592.60 926,796.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557

 
	 	 หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต�่า)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
องค์ประกอบอื่นของ

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556 - 45,532,962.93	 - 45,532,962.93	

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน (1,113,388.61) (1,113,388.61)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556 - 	44,419,574.32	 - 44,419,574.32	

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2557

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด - -  

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด  926,796.86  926,796.86 

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน - -  

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557 - 45,346,371.18	 - 45,346,371.18	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557 - 45,346,371.18 - 45,346,371.18

การปรับปรุงรายการปีก่อน (หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น) (9,489,731.62) (9,489,731.62)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 207,589.87 207,589.87

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

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2558

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด - -

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 28,975,592.60 28,975,592.60

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน - -

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557

 หน่วย	:	บาท

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายได้สงู/(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายจากกจิกรรมตามปกติ 28,975,592.60 926,796.86

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 390,553.50 377,692.08

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าเสื่อมราคา) (346,014.34) -

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 29,020,131.76 1,304,488.94

ในสินทรัพย์ด�าเนินงาน หนี้สินด�าเนินงาน และส่วนของทุน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้ (7,386,492.07) (1,663,175.03)

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้ค้างรับ 8,803,590.99 (22,503,235.66)

ลดลง ในวัสดุคงเหลือ 34,463.56 9,916.50

(เพ่ิมข้ึน) ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (539,267.29) 709,777.16

หนี้สินด�าเนินงานและส่วนของทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เพิ่มขึ้น ในเจ้าหนี้การค้า 2,184,970.75 4,274,924.09

(ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9,442,350.28 (2,107,732.56)

(ลดลง) เพิ่มขึ้น ในรายได้รับล่วงหน้า (3,492,422.33) 607,589.67

(ลดลง) เพิ่มขึ้น ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น (217,056.00) 855,240.44

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (รายได้ปีก่อนบันทึก ขาด (เกิน)) 255,020.00 (900,200.00)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายปีก่อนท่ีได้รับคืน) 31,026.61 3,281.53

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายปีก่อนบันทึกขาด) (92,498.35) (216,470.14)

การปรับปรุงรายการปีก่อน (หน้ีสินหรือภาระผูกพันท่ีอาจจะเกิดข้ึน) (9,489,731.62) -

  รวม (466,045.47) (20,930,084.00)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 28,554,086.29 (19,625,595.06)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จากการขาย (ซื้อ) ครุภัณฑ์ (560,652.22) (293,853.00)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ลดครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์) 388,672.12 -

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (171,980.10) (293,853.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 28,382,106.19 (19,919,448.06)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายงวด	 82,082,516.21 53,700,410.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุที่	1	 ความเป็นมา

 การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ใน พ.ศ. 2545 

และการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการพัฒนา 

ระบบราชการ โดยการวางกรอบกติกาใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี

 การน�าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช ้ดังกล่าว ได้น�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและ 

วิธีการบริหารราชการแนวใหม่ เช่น การบริหารภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารราชการแบบบูรณาการ ระบบการก�ากับดูแลและรายงานแบบไขว้ 

(Matrix System) และการบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) เป็นต้น

 มิติใหม่ในการบริหารราชการเหล่านี้ ท�าให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องด�าเนินการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ โครงสร้าง 

กระบวนงาน การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคลตลอดจนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการท�างานใหม่ ซึ่งในการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงท่ีส่วนราชการต่างๆ ต้องด�าเนินการนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นและสนับสนุน (Facilitation) และการช่วยเหลือทางวิชาการ 

(Technical Support) เพื่อเสริมสร้างพลัง (Empower) ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็วทันการณ์ และสอดคล้องกับ 

เจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา 

ระบบราชการ จึงได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส�านักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้นตาม 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 เพื่อเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการก�ากับดูแลของส�านักงาน ก.พ.ร. 

โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

สถาบันฯ มีสถานที่ตั้ง เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการกิจการภาครัฐที่ดี

 2. เพื่อส่งเสริมและด�าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

หมายเหตุที่	2	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นภายใต้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และ ข้อสมมุติฐานการด�าเนินงานต่อเนื่อง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557
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หมายเหตุที่	3	 สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป

 3.1 ใช้หลักบญัชคีู ่(Double Entry) หมายถงึ การก�าหนดวธิลีงบญัชสี�าหรับรายการการเงินทีเ่กดิขึน้คร้ังหนึง่ จะต้องน�าแต่ละรายการการ

เงินมาบันทึกบัญชีด้วยจ�านวนเงินในบัญชีเดบิตเท่ากับจ�านวนเงินที่บันทึกบัญชีเครดิต 

 3.2 ใช้รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคมปีปัจจุบันถึงวันที่ 30 กันยายนปีถัดไป 

โดยก�าหนดรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งปีงบประมาณหรือ 12 เดือน

 3.3 ใช้หลักบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ในการบันทึกรับรู้รายการบัญชีเดินสะพัดระหว่างกัน (บัญชีพัก) ของรายรับและรายจ่าย 

 3.4 การจัดท�างบการเงนิ สถาบันฯ ปฎิบัติตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป ระเบยีบข้อบงัคบัทีท่างราชการก�าหนด รวมทัง้ระเบยีบ

และข้อบังคับของสถาบันฯ

 3.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  1) การรับรู้รายได้

   - รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อส่งมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแล้ว 

   - รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

  2) การรับรู้ค่าใช้จ่าย

   - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา งานฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้

ตามเกณฑ์คงค้าง ส�าหรับค่าใช้จ่ายตามประเภทดังต่อไปนี้รับรู้ตามเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดดังนี้

   ค่าตอบแทนบุคลากรท่ีมีลักษณะของการจ่ายเงินเมื่อมีผลงานหรือมีระดับความส�าเร็จของงาน รับรู้รายจ่ายตามสัดส่วน 

ของรายได้ของงานบริการวิชาการ และ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ในงวดบัญชีนั้น

   ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายตามการวางบิลแจ้งหนี้

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557
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หมายเหตุที่	3	 สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป	(ต่อ)

 3.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หน่วยงานลูกค้าเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงไม่มีเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 3.7 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

  - การซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนและจะแสดงเป็นสินทรัพย์ คู่กับทุนสินทรัพย์ถาวร  โดยครุภัณฑ์และ

อุปกรณ์มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จึงจะเป็นสินทรัพย์ที่น�ามาค�านวณค่าเสื่อมราคา 

  - ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร						 ตามอายุสัญญาเช่าอาคาร

• ครุภัณฑ์ส�านักงาน                     8 ปี

• ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  5 ปี

• ครุภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่   5 ปี

• ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  5 ปี

• ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                 5 ปี

• ครุภัณฑ์กีฬา 5 ปี

• ครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี

 3.8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีภาระผูกพัน

 3.9 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามหลักการบญัชท่ีีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตัง้ข้อสมมตฐิานหลายประการ

ซ่ึงจะมผีลกระทบต่อจ�านวนเงินทีเ่กีย่วกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย สนิทรพัย์และหน้ีสนิ รวมท้ังการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิท่ีอาจจะเกดิข้ึน ผลทีเ่กิด

ขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

 3.10 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0423.2/31072 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง ตอบขอหารือหลักการรับรู้รายได ้

และค่าใช้จ่าย ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 5/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 รวมถึงตามมติคณะกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2554 

วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ได้เห็นชอบให้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแต่งวดบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคล่องตัว และให้ผลการด�าเนินงานประจ�าปีสะท้อนต้นทุนที่ครบถ้วน 

และเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557
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 	 การรับรู้รายได้

  นโยบายเดิม 

  - รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรมรับรู้เมื่อส่งมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแล้ว 

ส�าหรับกรณีที่ส่งงานแล้วแต่ยังไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงิน จะรับรู้รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและสามารถเรียกเก็บเงินคืนได้

  นโยบายใหม่

  - รายได้จากการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้เมื่อตรวจรับงาน

  การรับรู้ค่าใช้จ่าย

  นโยบายเดิม

  - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งานวิจัยให้ค�าปรึกษาและงานฝึกอบรมรับรู ้

ตามเกณฑ์คงค้าง

  - ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  นโยบายใหม่

  - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างและตามเกณฑ์อื่นที่

คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด ส�าหรับค่าใช้จ่ายตามประเภทดังต่อไปนี้

   • ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนบุคลากรที่มิใช่เป็นการจ่ายรายเดือน ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้อ�านวยการหลักสูตร ที่ปรึกษา 

นักวิจัย และผู้ประสานงานโครงการ ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของรายได้ของงานวิชาการ งานวิจัยให้ค�าปรึกษา และงานฝึกอบรม ที่รับรู้รายได ้

เมื่อตรวจรับงานแล้ว

   • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ที่วางบิล

   • ค่าใช้จ่ายที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อตรวจรับงานแล้ว

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557
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หมายเหตุที่	4	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย
หน่วย	:	บาท

2558 2557

เงินฝากออมทรัพย์ 65,350,960.17 37,141,073.98

เงินฝากประจ�า 16,721,556.04 16,539,336.04

เงินฝากเดินสะพัด 10,000.00 20,000.00

   รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,082,516.21 53,700,410.02

หมายเหตุที่	5	 ลูกหนี้

 ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 17,098,303.90     11,057,018.16

ลูกหนี้เงินมัดจ�าประกันสัญญา 236,128.00 236,128.00

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 5,153,954.23 4,612,437.90

ลูกหนี้อื่น 1,990.00 31,490.00

   รวมลูกหนี้ 22,490,376.13 15,937,074.06

หมายเหตุที่	6	 อาคาร	และอุปกรณ์-สุทธิ
หน่วย	:	บาท

ยอดคงเหลือ เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 57 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันท่ี 30 ก.ย. 58
สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 128,400.00 - -  128,400.00 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,323,273.00  123,050.00  12,000.00  1,434,323.00 

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 80,959.21 -  16,827.91  64,131.30 

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 836,828.53  81,301.28  355,564.21  562,565.60 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 821,856.30  219,763.59  4,280.00  1,037,339.89 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 320,465.00  136,537.35 -  457,002.35 

ครุภัณฑ์การศึกษา 32,421.00 - -    32,421.00 

ครุภัณฑ์กีฬา 264,000.00 - -  264,000.00 

   รวม 3,808,203.04  560,652.22  388,672.12  3,980,183.14 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557
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หมายเหตุที่	6	 อาคาร	และอุปกรณ์-สุทธิ	(ต่อ)

หน่วย	:	บาท

ยอดคงเหลือ เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 57 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันท่ี 30 ก.ย. 58

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 83,808.18  44,591.82 -  128,400.00 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,065,606.74  123,012.35  26,036.61  1,162,582.48 

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 70,610.18  5,238.07  15,506.31  60,341.94 

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 687,843.01  31,253.49  314,234.03  404,862.47 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 730,566.65  71,195.59  4,279.00  797,483.24 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 279,054.89  36,082.59 -  315,137.48 

ครุภัณฑ์การศึกษา 29,242.84  3,172.16 -    32,415.00 

ครุภัณฑ์กีฬา 3,903.61  52,771.09 -  56,674.70 

   รวม 2,950,636.10  367,317.16  360,055.95    2,957,897.31 

อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 857,566.94  -  1,022,285.83 

ค่าเสื่อมราคาประจ�าปี 354,455.74  367,317.16 

  
หมายเหตุที่	7	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากรได้รวมรายการจ่ายเงินรางวัลไว้ในค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินรางวัล 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีการอนุมัติการจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�านวนเงิน 413,600.36 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดสรรเงินรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุที่	8	 การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ แล้ว

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2558	และ	2557
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ภาคผนวก ก
รายชื่อหน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหาร
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ภาคผนวก ก
รายชื่อหน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร
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ตารางท่ี ก-1  รายช่ือหน่วยงานของรัฐประเภทส่วนราชการซ่ึงมีฐานะเป็นกรม/เทียบเท่ากรม

ล�าดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

ส�านักนายกรัฐมนตรี

1. ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 1

2. กรมประชาสัมพันธ์ 1

3. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1

4. ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1

5. ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1

6. ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ 1

7. ส�านักงบประมาณ 1

8. ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1

9. ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1

10. ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1

11. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1

12. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1

13. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1

กระทรวงกลาโหม

14. ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2

15. กองบัญชาการกองทัพไทย 2

16. กองทัพบก 2

17. กองทัพเรือ 2

18. กองทัพอากาศ 2

19. กรมราชองครักษ์ 2

20. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 2

ภาคผนวก

ก

รายชื่อหน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

กระทรวงการคลัง

21. ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1

22. กรมธนารักษ์ 1

23. กรมบัญชีกลาง 1

24. กรมศุลกากร 1

25. กรมสรรพสามิต 1

26. กรมสรรพากร 1

27. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1

28. ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1

29. ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 1

กระทรวงการต่างประเทศ

30. ส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1

31. กรมการกงสุล 1

32. กรมพิธีการทูต 1

33. กรมยุโรป 1

34. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1

35. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 1

36. กรมสารนิเทศ 1

37. กรมองค์การระหว่างประเทศ 1

38. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 1

39. กรมอาเซียน 1

40. กรมเอเชียตะวันออก 1

41. กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 1

42. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

43. ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1

44. กรมพลศึกษา 1

45. กรมการท่องเที่ยว 1
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

46. ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1

47. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1

48. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1

49. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1

50. กรมกิจการผู้สูงอายุ 1

51. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

52. ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1

53. กรมการข้าว 1

54. กรมชลประทาน 1

55. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1

56. กรมประมง 1

57. กรมปศุสัตว์ 1

58. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1

59. กรมพัฒนาที่ดิน 1

60. กรมวิชาการเกษตร 1

61. กรมส่งเสริมการเกษตร 1

62. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1

63. กรมหม่อนไหม 1

64. ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1

65. ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1

66. ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1

กระทรวงคมนาคม

67. ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1

68. กรมเจ้าท่า 1

69. กรมการขนส่งทางบก 1

70. กรมการบินพลเรือน 1
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

71. กรมทางหลวง 1

72. กรมทางหลวงชนบท 1

73. ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

74. ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

75. กรมควบคุมมลพิษ 1

76. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1

77. กรมทรัพยากรธรณี 1

78. กรมทรัพยากรน�้า 1

79. กรมทรัพยากรน�้าบาดาล 1

80. กรมป่าไม้ 1

81. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1

82. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1

83. ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

84. ส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1

85. กรมอุตุนิยมวิทยา 1

86. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 1

กระทรวงพลังงาน

87. ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1

88. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1

89. กรมธุรกิจพลังงาน 1

90. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1

91. ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1

กระทรวงพาณิชย์

92. ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1

93. กรมการค้าต่างประเทศ 1

94. กรมการค้าภายใน 1
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

95. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1

96. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1

97. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1

98. กรมส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศ 1

99. ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1

กระทรวงมหาดไทย

100. ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1

101. กรมการปกครอง 1

102. กรมการพัฒนาชุมชน 1

103. กรมที่ดิน 1

104. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

105. กรมโยธาธิการและผังเมือง 1

106. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1

กระทรวงยุติธรรม

107. ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1

108. กรมคุมประพฤติ 1

109. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1

110. กรมบังคับคดี 1

111. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1

112. กรมราชทัณฑ์ 1

113. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1

114. ส�านักงานกิจการยุติธรรม 1

115. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1

116. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1

117. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

กระทรวงแรงงาน

118. ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1

119. กรมการจัดหางาน 1
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ หมายเหตุ

120. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1

121. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1

122. ส�านักงานประกันสังคม 1

กระทรวงวัฒนธรรม

123. ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1

124. กรมการศาสนา 1

125. กรมศิลปากร 1

126. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1

127. ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

128. ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

129. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1

130. ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1

กระทรวงศึกษาธิการ

131. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3

132. ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 3

133. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3

134. ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3

135. ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3

กระทรวงสาธารณสุข

136. ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1

137. กรมการแพทย์ 1

138. กรมควบคุมโรค 1

139. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1

140. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

141. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1

142. กรมสุขภาพจิต 1

143. กรมอนามัย 1

144. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
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กระทรวงอุตสาหกรรม

145. ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1

146. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1

147. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1

148. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1

149. ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 1

150. ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1

151. ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง

152. ส�านักราชเลขาธิการ 1

153. ส�านักพระราชวัง 1

154. ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1

155. ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 1

156. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1

157. ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา 1

158. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 1

159. ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1

หมายเหตุ
 1 ส่วนราชการซึง่มฐีานะเป็นกรม ตามมาตรา 7 (4) และ มาตรา 18 (2) และ (3) แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 
(จ�านวน 147 แห่ง)
 2 ส่วนราชการตามมาตรา 10 (2) (3) (4) และ มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัตจิดัระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และส่วนราชการตามมาตรา 10 (5) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบคุคล (จ�านวน 7 แห่ง) 
 3 ส่วนราชการตามมาตรา 10 (2) (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 ซึง่มฐีานะเป็นนิตบิคุคลและ
เป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (จ�านวน 5 แห่ง)

 * กองอ�านวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 ** ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ ท่ีมไิด้สงักดัส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มฐีานะเป็นนติบิคุคล 
อยูใ่นบงัคับบญัชาของนายกรฐัมนตร ีโดยมเีลขาธกิารเทยีบเท่าปลดักระทรวง
 *** ส�านักงานอัยการสูงสุด เดิมเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู ไม่นบัเป็นส่วนราชการในสงักดัฝ่ายบรหิาร ปัจจบุนั พระราชบัญญัติองค์กรอยัการ 
และพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 บัญญัติให้ส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�าเนินการอื่น 
และเป็นนติบิคุคล
 **** ส�านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ แต่ยัง 
ไม่ได้ด�าเนินการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว จึงเห็นควรไม่นับเป็นส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร
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ตารางท่ี ก-2  รายช่ือหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ

ล�าดับท่ี รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด

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

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

3. บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด กระทรวงกลาโหม

4. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

5. ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง

6. โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

7. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

8. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ�ากัด กระทรวงการคลัง

9. ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง

10. ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง

12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง

13. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

14. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

15. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลัง

16. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กระทรวงการคลัง

17. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด กระทรวงการคลัง

18. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

19. การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

20. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

21. การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

22. ส�านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

23. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24. การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26. องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม
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ล�าดับท่ี รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด

28. การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

29. การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

30. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม

31. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด กระทรวงคมนาคม

32. บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม

33. บริษัท ขนส่ง จ�ากัด กระทรวงคมนาคม

34. สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

35. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

36. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

37. องค์การจัดการน�้าเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39. องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

41. บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

42. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

43. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

44. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน

45. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน

46. องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

47. การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

48. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

49. การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

50. การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

51. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

52. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54. องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

55. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
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ตารางท่ี ก-3  รายช่ือหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

ล�าดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รมว.การพัฒนาสังคมฯ 27 กรกฎาคม 2543

2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รมว.ศึกษาธิการ 25 สิงหาคม 2543

3. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว รมว.สาธารณสุข 11 กันยายน 2543

4. ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 2 พฤศจิกายน 2543

5. ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นายกรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2543

6. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รมว.วัฒนธรรม 15 พฤศจิกายน 2543

7. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รมว.ศึกษาธิการ 30 พฤษภาคม 2544

8. ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายกรัฐมนตรี 27 กันยายน 2545

9. ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รมว.เกษตรและสหกรณ์ 14 มีนาคม 2546

10. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน รมว.พลังงาน 26 มีนาคม 2546

11. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2546

12. ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 23 กันยายน 2546

13. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รมว.พาณิชย์ 31 ตุลาคม 2546

14. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รมว.พาณิชย์ 31 ธันวาคม 2546

15. ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นายกรัฐมนตรี 4 พฤษภาคม 2547

16. ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รมว.การคลัง 16 พฤษภาคม 2548

17. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รมว.ศึกษาธิการ 2 กันยายน 2548

18. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รมว.เกษตรและสหกรณ์ 14 ตุลาคม 2548

19. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 20 เมษายน 2549

20. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 6 กรกฎาคม 2550

21. ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 16 กรกฎาคม 2550

22. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 19 กันยายน 2551

23. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 31 ธันวาคม 2551

24. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 31 ธันวาคม 2551

25. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รมว.กลาโหม 31 ธันวาคม 2551
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ล�าดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

26. ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รมว.เกษตรและสหกรณ์ 22 มิถุนายน 2552

27. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รมว.สาธารณสุข 22 มิถุนายน 2552

28. หอภาพยนตร์ รมว.วัฒนธรรม 22 มิถุนายน 2552

29. ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 1 กันยายน 2552

30. ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 กุมภาพันธ์ 2554

31. ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 21 กุมภาพันธ์ 2554

32. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายกรัฐมนตรี 30 มีนาคม 2554

33. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกรัฐมนตรี 10 พฤษภาคม 2554

34. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 27 พฤษภาคม 2554

35. ศูนย์คุณธรรม รมว.วัฒนธรรม 9 มิถุนายน 2554

36. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รมว.ยุติธรรม 13 มิถุนายน 2554

37. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข 10 สิงหาคม 2555

38. ส�านักงานพัฒนาพิงคนคร นายกรัฐมนตรี 11 กุมภาพันธ์ 2556

39. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

รมว.แรงงาน 21 พฤษภาคม 2558

ตารางท่ี ก-4  รายช่ือหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในก�ากับ)

ล�าดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

1. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 29 ธันวาคม 2534

2. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นายกรัฐมนตรี 2 เมษายน 2535

3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รมว.สาธารณสุข 9 เมษายน 2535

4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 12 กันยายน 2540

5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รมว.ศึกษาธิการ 1 กันยายน 2541

6. ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รมว.อุตสาหกรรม 17 กุมภาพันธ์ 2543

7. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รมว.สาธารณสุข 7 พฤศจิกายน 2544
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ล�าดับที่ องค์การมหาชน รัฐมนตรีรักษาการ
วันที่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

8. ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข 18 พฤศจิกายน 2545

9. ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี 30 ธันวาคม 2547

10. คุรุสภา (เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน

ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ)

รมว.ศึกษาธิการ 24 พฤษภาคม 2546

11. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ 24 พฤษภาคม 2546

12. ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และ

รมว.สาธารณสุข

19 มีนาคม 2550

13. สถาบันอนุญาโตตุลาการ รมว.ยุติธรรม 16 กรกฎาคม 2550

14. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 13 กุมภาพันธ์ 2551

15. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข 6 มีนาคม 2551

16. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รมว.วัฒนธรรม 26 มีนาคม 2558

ตารางท่ี ก-5  รายช่ือหน่วยงานของรัฐประเภทหน่วยธุรการขององค์การของรัฐท่ีเป็นอิสระ

ล�าดับที่ หน่วยงาน รัฐมนตรีผู้รักษาการ
วันที่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย รมว.การคลัง 8 ธันวาคม 2485

2. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์

รมว.การคลัง 16 มีนาคม 2535

3. ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี 19 ธันวาคม 2553

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

5. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน รมว.พลังงาน 10 ธันวาคม 2550

6. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย นายกรัฐมนตรี และ

รมว.การคลัง

14 มกราคม 2551

7. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รมว.การคลัง 13 กุมภาพันธ์ 2551
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ภาคผนวก ก
รายชื่อหน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ตารางท่ี ก-6  รายช่ือมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงมีฐานะเป็นส่วนราชการ

ล�าดับที่ มหาวิทยาลัยของรัฐ หมายเหตุ

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย (11 แห่ง)

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

10. มหาวิทยาลัยนครพนม

11. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎ (39 แห่ง)

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ล�าดับที่ มหาวิทยาลัยของรัฐ หมายเหตุ

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ (39 แห่ง) (ต่อ)

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี, จันทบุรี

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ภาคผนวก ก
รายชื่อหน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบริหาร

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ล�าดับที่ มหาวิทยาลัยของรัฐ หมายเหตุ

51. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แห่ง)

52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

60. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัยเปิด (2 แห่ง)

61. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

62. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันอื่น ๆ (2 แห่ง)

63. สถาบันการพลศึกษา



290 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ตารางท่ี ก-7  รายช่ือมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ซ่ึงมีฐานะเป็นองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ล�าดับที่ มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 29 กรกฎาคม 2533

2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7 เมษายน 2435

3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2540

4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2540

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 มีนาคม 2541

6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2541

7. มหาวิทยาลัยมหิดล 16 ตุลาคม 2550

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 ธันวาคม 2550

9. มหาวิทยาลัยบูรพา 9 มกราคม 2551

10. มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 กุมภาพันธ์ 2551

11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 กุมภาพันธ์ 2551

12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 มีนาคม 2551

13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7 มีนาคม 2551

14. มหาวิทยาลัยพะเยา 12 กรกฎาคม 2553

15. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช* 12 พฤศจิกายน 2553

16. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 25 พฤษภาคม 2555

17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 พฤษภาคม 2558

18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 พฤษภาคม 2558

19. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กรกฎาคม 2558

20. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ * พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556 

ตารางท่ี ก-8  รายช่ือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ล�าดับท่ี หน่วยงาน หน่วยงานเจ้าสังกัด
วันที่ประกาศแปลงสภาพ 

ในราชกิจจานุเบกษา

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

2. ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 11 สิงหาคม 2549
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ส่วนที่ 3 :
ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

ภาคผนวก ข
ตารางสรุปลำาดับเหตุการณ์การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ข
ตารางสรุปล�าดับเหตุการณ์การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

พ.ศ.	2557

ต.ค. 	 3	ตลุาคม	 การประชมุสัมมนาทางวิชาการประจ�าปี 2557 เร่ือง ระบบราชการกบัการปฏรูิปประเทศ และพิธมีอบรางวลั ประจ�าปี พ.ศ. 2557 
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชมุกองทพัเรอื โดยช่วงเช้า รองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดยิาธร เทวกลุ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และช่วงบ่ายเป็นการจัดพิธีมอบรางวัล ประจ�าปี พ.ศ. 2557  
โดยมรีองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณ ุเครืองาม) เป็นประธานในพธิ ีและมอบรางวัลแก่หน่วยงานทีไ่ด้รับรางวลั 3 กลุม่ประเภทรางวัล ประกอบด้วย 
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

	 14	ตุลาคม	  ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีสาระส�าคัญคือ “ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมต ิ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ทีปั่จจบุนัให้บรกิารจากเอกชนเป็นผูป้ระเมนิ ซึง่ภาคเอกชนอาจขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท�างานของส่วนราชการนัน้ ให้รองนายก
รัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามการด�าเนินการดังกล่าว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีความเหมาะสม
และสอคคล้องกับภารกิจขอแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงภารกิจและการปฏิบัติงานของส�านักงาน ก.พ.ร.  
ให้เป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการมากยิ่งขึ้นด้วย”

	 29	ตุลาคม		การประชุมเพื่อรับฟังการประกาศผลการวิจัย Ease of Doing Business 2015 ของธนาคารโลก ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
จากทมีวิจัยของธนาคารโลกท่ีกรงุวอชงิตนั ดซีี สหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชมุธนาคารโลกประจ�าประเทศไทย ชัน้ 30 อาคารสยาม ทาวเวอร์ 
โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก

 29	ตลุาคม		การประชมุชีแ้จงกรอบ หลกัการ และแนวทางการจดัท�าค�ารบัรองและประเมนิผลการปฏบิติัราชการของจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

	 30	ตุลาคม	 การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง พัฒนาแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบม ี
ส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ 2558 ณ ห้องจรัสเมือง 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

	 31	ตลุาคม		การประชมุเรือ่งการจดัท�าค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการของกระทรวงด้านเศรษฐกจิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม) ระหว่าง รองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)  
กับรัฐมนตรีที่ก�ากับดูแลกระทรวงฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ผู้บริหารของส่วนราชการ หน่วยงานกลาง และ
ผู้แทนจากภาคเอกชน ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

พ.ย. 	 21	พฤศจิกายน	 การประชุมเร่ืองการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้านเศรษฐกิจประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงพลังงาน) ระหว่าง รองนายกรัฐมนตรี  
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) กับรัฐมนตรีท่ีก�ากับดูแลกระทรวงฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ผู้บริหารของ 
ส่วนราชการ หน่วยงานกลาง และผู้แทนจากภาคเอกชน ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 2 โรงแรมแชงกรี-ลา 

	 24	พฤศจิกายน	 การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เร่ือง การจัดโครงสร้างส่วนราชการที่มี
ประสิทธิภาพ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

	 24	พฤศจิกายน  การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง 
Doing Business ของธนาคารโลก ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 25	พฤศจิกายน		การประชุมชี้แจงการรับสมัครรางวัล ประจ�าปี พ.ศ. 2558 แนวทางการพัฒนาองค์การ และการปรับปรุงบริการเพื่อการจัดท�า
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

ภาคผนวก

ข
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พ.ศ.	2557

พ.ย. 	 27	พฤศจิกายน		การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

 27-28	พฤศจกิายน	การประชมุนานาชาต ิ(International Conference 2014) หวัข้อ “Governance Efficiency in ASEAN” ณ โรงแรมโนโวเทล 
แพลตตินัม่  โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวษิณ ุเครอืงาม) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

ธ.ค. 	 4	ธนัวาคม	การประชมุเรือ่งการจดัท�าค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการของกระทรวงด้านเศรษฐกจิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ระหว่าง รองนายกรัฐมนตรี  
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) กับรัฐมนตรีท่ีก�ากับดูแลกระทรวงฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ผู้บริหารของ 
ส่วนราชการ  หน่วยงานกลาง และผู้แทนจากภาคเอกชน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า

	 9	ธันวาคม		คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2015) 
และแนวทางการด�าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศไทย และเห็นชอบให้ส�านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไป ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

	 17	ธันวาคม	 การสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 ณ ห้องเดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ สยามสแควร์

	 19	ธันวาคม		การมอบประกาศนยีบตัรผู้ผ่านการอบรมหลกัสตูรการเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพทีป่รึกษาด้านการบริหารส�าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร. โดยมีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 40 คน จาก 32 ส่วนราชการ

	 24	ธันวาคม		งานประกาศรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “ทุกคนคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างจิตส�านึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ณ โรงภาพยนตร์ HOUSE RAMA RCA

	 23-26	ธันวาคม	 การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

	 30	ธันวาคม		คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน พ.ศ. 2558 ตามท่ีรองนายรัฐมนตรี (นายวิษณุ  
เครืองาม) เสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการ “คืนความสะดวกให้
ประชาชน” 2) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐในห้างสรรพสินค้า (Government Plaza) และ 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ตามรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่าย  
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Ease of Doing Business Report) 

	 30	ธันวาคม	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจ�าปี พ.ศ. 2557  
ตามท่ีส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับส�านักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องพจิารณาแนวทางการด�าเนนิการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดั และหน่วยงานอืน่ๆ ทัง้ในระดบันโยบายและ
ปฏบิตั ิเพือ่ให้การด�าเนนิการตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐมีความชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม และ 
ไม่ซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งให้ก�าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนด้วย

พ.ศ.	2558

ม.ค.  6	มกราคม  ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีในการประชมุคณะรฐัมนตร ีมสีาระส�าคญัคอื “ให้รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณ ุเครอืงาม) และส�านกังาน 
ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจ�าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนในปัจจุบัน โดยค�านึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร”

	 15-16	มกราคม  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

	 22	 มกราคม	 	พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้รับการประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 4 ก วันที่ 22 มกราคม 2558 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนตามมาตรา 7 ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับตั้งแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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พ.ศ.	2558

ม.ค. 	 23,	26,	27	มกราคม	และ	2	กมุภาพนัธ์		การประชมุเพ่ือพิจารณากลัน่กรองแผนพัฒนาจงัหวดั แผนพัฒนากลุม่จงัหวดั (พ.ศ. 2557-2560) 

ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 - 23 มกราคม : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

 - 26 มกราคม : ภาคใต้ ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 - 27 มกราคม : ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

 - 2 กุมภาพันธ์ : ภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

	 26-27	มกราคม	การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง แนวทางการจัดท�ารายงานผลการด�าเนนิการตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาค

รัฐ พ.ศ. 2558 ส�าหรับส่วนราชการระดับจังหวัดที่สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรม

เดอะ ทวิน ทาวเวอร์

	 27	มกราคม		คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ทุกหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

รวมทั้งผู ้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติ 

การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนให้จัดท�า

คู่มือส�าหรับประชาชนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

	 27	มกราคม  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีสาระส�าคัญคือ “ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ส�านกังาน ก.พ.ร.) และส�านกังบประมาณ ร่วมกนัพิจารณาความเป็นไปได้ ในการก�าหนดวงเงินการจดัสรร

งบประมาณให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม และก�าหนดมาตรการจูงใจในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเวลา 

ท่ีก�าหนด เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งให้จังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดจัดท�ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าด้วย”

	 28	มกราคม  การประชมุเรือ่ง การพฒันาประสิทธภิาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธรุกิจของ

ประเทศไทย ตามรายงานผลการวจัิยเรือ่ง Doing Business ของธนาคารโลก ณ ห้องแซฟไฟร์ ชัน้ 7 โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ แพลทนิมั ประตนู�า้

	 29	มกราคม พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก  

ท�าเนียบรัฐบาล โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี โดยหน่วยงานที่ร่วมลงนาม ได้แก่ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ส�านักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน และส�านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ก.พ. 	 4	กุมภาพันธ์	 งานแถลงข่าว “พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558” โดยมี  

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.  

เป็นผู้แถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ท�าเนียบรัฐบาล

	 9	 กุมภาพันธ์	การประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เร่ือง แนวทางการจัดท�า 

คู่มือประชาชนของหน่วยงานตัวอย่างตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

	 11	กุมภาพันธ์	การประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  

“พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

	 14	กุมภาพันธ์	พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point : G-Point) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1 

โซนจิวเวลรี่ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนับเป็นศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าแห่งแรก
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ก.พ. 	 16,	20,	27	กุมภาพันธ์	และ	3	มีนาคม	การประชุมสัมมนาเรื่อง พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

 -  16 กุมภาพันธ์ : ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเอ็มเพลสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพรส  
จังหวัดเชียงใหม่

 - 20 กุมภาพันธ์ : ภาคใต้ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
 -  27 กุมภาพันธ์ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
 -  3 มีนาคม : ภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

	 18	 กุมภาพันธ์	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

	 23-25	กุมภาพันธ์	 คลินิกให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนของหน่วยงานตัวอย่าง (21 หน่วยงาน) ณ โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร์ 

	 24	 กุมภาพันธ์	คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติ แล้วมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) สู่การปฏิบัติ โดยก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�าปี โดยให้ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ ส�านกังาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ก.พ. และส�านกังาน 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อน ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิสนอ ท้ังนี ้ให้ส�านกังาน ก.พ.ร. รบัความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และของประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มี.ค. 	 2	มีนาคม  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ประจ�าปี 
พ.ศ. 2558 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

	 3	มนีาคม	 การประชมุสมัมนาเพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลศิด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2558  ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

	 10	มีนาคม	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาจังหวัด จ�านวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จ�านวน 18  
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด 
และค�าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และมอบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด�าเนินการตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ. ก�ากับดูแลการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย

	 11	มีนาคม	 การประชมุชีแ้จงแนวทางการปรบัปรุงกระบวนงานและการจดัท�าข้อตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level Agreement: 
SLA) แก่ส่วนราชการที่จัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

	 31	มีนาคม	 การประชุมเรื่อง แนวทางในการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เม.ย. 	 1-3	เมษายน		คณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ของประเทศไทย ในกิจกรรม “2015 Ease of Doing Business Project: Protecting Minority Investors and Enforcing Contracts 
(Thailand and Korea)” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการด�าเนินการในการประเมินผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ ในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

	 20	 เมษายน - 1	พฤษภาคม	คลินิกให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
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พ.ค. 	 1	พฤษภาคม		การบรรจุเข้ารับราชการและเริ่มกิจกรรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. 
ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ�านวน 38 คน

	 7-8	พฤษภาคม	การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 

	 11	พฤษภาคม	การประชมุสัมมนาเชงิปฏิบตักิาร เร่ือง การรับฟังปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการจดัท�าค�ารับรองการปฏบิตัริาชการ
ของส่วนราชการ ณ โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค

	 13	พฤษภาคม	คณะผู้บรหิารและข้าราชการส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมรับเสดจ็สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในการเสดจ็
พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา เนือ่งในโอกาสวนัพชืมงคล โดยนายพงษ์อาจ 
ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ถวายรายงานเร่ือง การมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2557 โดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้รับรางวัลจากผลงาน “การให้บริการองค์ความรู้ โครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

	 21-22	พฤษภาคม	การประชุมนานาชาติ “2015 ASEAN-Korean International Symposium” ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท  
โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงาน
ด้านการพัฒนาระบบราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ

	 25	พฤษภาคม	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากต�าแหน่งปลัดกระทรวง 
ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

	 25	พฤษภาคม	  การประชุมชี้แจงเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ณ ห้องแกรนด์ เอบี ชั้น 4  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

	 27	พฤษภาคม		การเสวนาแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในมุมมองใหม่ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยท�าอย่างไรให้ได้ผล?” ภายใต้โครงการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park Building) 

มิ.ย. 	 2	มิถุนายน	 	ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระส�าคัญคือ “ตามที่ระบบราชการในปัจจุบันมีกลไก 
ในการขับเคลื่อนหลายส่วน เช่น ส่วนราชการและหน่วยงาน คณะกรรมการ และกองทุน ดังนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจบทบาท
ของกลไกต่างๆ ที่ถูกต้องตรงกัน จึงให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงาน ก.พ. จัดท�าข้อมูล
โครงสร้างระบบราชการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างสว่นราชการ คณะกรรมการ และกองทุนต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรบั
โครงสร้างระบบราชการ คณะกรรมการ และกองทุนต่าง ๆ โดยเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน 2558”

	 8	มิถุนายน	 ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558  ในงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านทุจริต สร้างจิตส�านึกไทยไม่โกง” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี  
ท�าเนียบรัฐบาล

	 23	มิถุนายน		ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระส�าคัญคือ “ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (6 มกราคม 2558) 
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และส�านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจ�าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน 
ท่ีมีอยู ่ในปัจจุบัน โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้น  
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับองค์การมหาชนในอนาคต 
ว่าควรเป็นอย่างไรเพื่อรองรับการปฏิรูปที่จะมีขึ้นในระยะต่อไป เช่น การคงอยู่ ยกเลิก หรือปรับบทบาทของหน่วยงาน”

	 25	มิถุนายน	  พิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ : หลักสูตร 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารส�าหรับหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น 
ทิวลิป ซอฟเฟอริน
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มิ.ย. 	 26	มิถุนายน		องค์การสหประชาชาติมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United NationsPublic Service Awards ประจ�าปี  
พ.ศ. 2558 ณ เมืองเมเดลลิน ประเทศโคลอมเบีย โดยหน่วยงานภาครัฐไทยได้รับรางวัล จ�านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาการส่งเสริมแนวทางการด�าเนินการของภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร จากผลงาน  
Holistic school in hospital (HSH.) และ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมการตอบสนอ 
ความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ จากผลงาน Fast-track Service for High-riskPregnancies

ก.ค. 	 6	กรกฎาคม	 งาน UN Public Service Awards “คุณภาพการบริการภาครัฐไทย สู่ใจประชาชน”โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท�าเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service 
Awards (UNPSA) ขององค์การสหประชาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 รวมท้ังจัดนิทรรศการน�าเสนอผลงานของหน่วยงานท่ีได้รับรางวัล 
UNPSA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 11 ผลงาน จาก 9 ส่วนราชการ

	 7	กรกฎาคม		คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ก.พ.ร. ไปประกอบการ
พิจารณา แล้วด�าเนินการต่อไปได้

	 21	 กรกฎาคม	  งานประกาศใช้พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ 
การเปิดตัวคู่มือส�าหรับประชาชน และเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ (www.info.go.th) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
ณ บริเวณลานหน้าตึกบัญชาการ ท�าเนียบรัฐบาล 

	 21	กรกฎาคม  พิธีเปิดศูนย์อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ณ อาคารส�านักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก 
โดยมี รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน

	 21	กรกฎาคม  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระส�าคัญคือ “ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และ 
มีการเปิดตัวคู่มือส�าหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ (www.info.go.th) ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 นั้น  
ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการ ศูนย์ด�ารงธรรมและสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ และให้ทุกส่วน
ราชการก�าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและด�าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและคู่มือดังกล่าวด้วย”

	 21	กรกฎาคม		คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐเพ่ือป้องกันการทุจริต  
แล้วมมีตริับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามทีส่�านกังาน ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้ส�านกังาน ก.พ.ร. และกระทรวง
การคลัง เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม  
ส�านกังบประมาณ ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิคณะกรรมการตดิตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อมาตรการในการป้องกนัการทจุรติและ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้ส�านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงการคลังจัดท�ารายงานผลการพิจารณาหรือผลการด�าเนินการ 
เกีย่วกับเรือ่งดงักล่าวในภาพรวม เพือ่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งค�าสัง่ เมือ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาและ
มมีตแิล้ว ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรจีะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรี ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

	 28	กรกฎาคม	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการประหยัดน�้าในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน�้าในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติเสนอ โดยแนวทางดังกล่าวได้มอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนดให้ “ผลการประหยัดน�้า” เป็นตัว
วดัประสิทธิภาพของปลัดกระทรวง อธิบด ีผู้บรหิารระดบัสงูของทกุหน่วยงาน รวมถงึรฐัวสิาหกจิ องค์กรปกครองท้องถิน่ หน่วยงานตลุาการ 
หน่วยงานรัฐสภา และโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 
ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. และกรมทรัพยากรน�้า ร่วมกันพิจารณาก�าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ส�าหรับการประเมินผล

	 28	กรกฎาคม	 การประชุม “การระดมความคิดเห็นภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคู่มือส�าหรับประชาชน” ณ ห้องวอเตอร์เกท  
บอลรูม C ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งร่วมตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามคู่มือส�าหรับประชาชน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



299

ภาคผนวก ข
ตารางสรุปล�าดับเหตุการณ์การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8

พ.ศ.	2558

ส.ค.
 

	 10	สิงหาคม	 การประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องวอเตอร์
เกท บอลรูม บี-ซี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

	 11	สงิหาคม  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พทุธศักราช 2557 (เรือ่ง การปรับโครงสร้างอ�านาจส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่) ตามทีส่ภาปฏริปูแห่งชาตเิสนอ และมอบหมาย
ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรายงานเรื่อง การปรับโครงสร้างอ�านาจส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงาน ก.พ. 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักงบประมาณ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ส�านักงาน 
ก.พ.ร. จัดท�ารายงานผลการพจิารณาหรอืผลการด�าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าวในภาพรวมเพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาภายใน 30 วนั 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

	 11	สิงหาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 และเหน็ชอบกบัข้อเสนอแนะตาม
บันทึกความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และให้หน่วยงานที่พบปัญหาและผู้รับผิดชอบรายงานผลความ
ก้าวหน้าในการด�าเนนิการทกุ 6 เดอืน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการคณะต่างๆ ตามทีรั่บผดิชอบ ตามทีส่�านกังาน 
ก.พ.ร. เสนอ

	 18	สงิหาคม	 การประชมุชีแ้จงแนวทางการจัดท�าค�ารับรองการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น 
ทิวลิป ซอฟเฟอริน

	 18-19	สิงหาคม,	1-2,	8-9	และ	10-11	กันยายน  การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ใน
การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 - 18-19 สิงหาคม : ภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 - 1-2 กันยายน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
 - 8-9 กันยายน : ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเตล จังหวัดสงขลา
 - 10-11 กันยายน : ภาคกลาง ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

	 27	 สิงหาคม	  การประชุมช้ีแจงกรอบ หลักการ และแนวทางการจัดท�าค�ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบวดีทิศัน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวง
มหาดไทย

ก.ย. 	 1	กันยายน	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ปรับแก้ไขตามมติ 
ทีป่ระชมุร่วมกับรองนายกรฐัมนตร ี(นายวิษณุ เครืองาม) และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 1	กันยายน	 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระส�าคัญคือ “ให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ
ส�านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการให้ง่ายต่อ 
ความเข้าใจของประชาชน เช่น ให้กรอกข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน”

	 2-3	กันยายน  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เร่ือง 
การเตรยีมความพร้อมในการจัดท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบักระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดสุติธาน ีหัวหนิ 
จังหวัดเพชรบุรี

	 3	กันยายน  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากต�าแหน่ง ที่ปรึกษานายก
รฐัมนตรฝ่ีายข้าราชการประจ�า (นกับรหิารระดบัสงู) ส�านกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. ส�านกังาน 
ก.พ.ร. ส�านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2558
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พ.ศ.	2558

ก.ย. 	 3	กันยายน	พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point : G-Point) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา  
ศาลายา จังหวัดนครปฐม  โดยมี รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธีเปิด

	 8	กันยายน	คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 เรื่อง การปฏิรูปองค์การมหาชน ตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก
ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพลงังาน กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงยติุธรรม 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส�านักเลขาธิการ
นายกรฐัมนตร ีและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่พจิารณาศกึษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดงักล่าวและสรุปผลการพิจารณาหรอื
ผลการด�าเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ค�าสั่งเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 8	กันยายน	คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ) ตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาของ 
คณะกรรมาธิการปฏิรปูการบรหิารราชการแผ่นดนิ เร่ือง การเพ่ิมประสทิธภิาพและคณุภาพการบริหารงานแห่งรัฐ และมอบหมายให้ส�านกังาน 
ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ 
ข้อเสนอดงักล่าว และสรปุผลการพจิารณาหรอืผลการด�าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 8	กันยายน	คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2556 และประจ�าปี พ.ศ. 2557 ตามที่ 
ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 15	กันยายน	วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน ก.พ.ร. ครบรอบปีที่ 13

	 15	กันยายน	การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารส�าหรับ 
หน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร. โดยมีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 43 คน

	 15	กันยายน	การสัมมนาเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ห้อง Watergate Ballroom AB 
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต

	 23	กันยายน	การสัมมนาเรื่อง ทิศทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอรนิ โดยมี รฐัมนตรีประจ�าส�านกันายกรัฐมนตร ี(นายสวุพันธุ ์ตนัยวุรรธนะ) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เป็นประธาน

	 25	กันยายน	การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ�าปี 2558 เรื่อง การยกระดับราชการไทย…เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 
อย่างยั่งยืน และพิธีมอบรางวัล ประจ�าปี พ.ศ. 2558  ณ ห้องเจ้าพระยา 1-2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ  โดยมี รัฐมนตรีประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล 3 กลุ่มประเภทรางวัล  
ประกอบด้วย รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม

	 30	กันยายน	คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบสรปุรายงานการประเมนิผลองค์การมหาชนทีจ่ดัตัง้ตามพระราชบญัญตัเิฉพาะ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

	 30	กันยายน	 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส�านักงาน
คณะกรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) เสนอ และมอบหมายให้ สศช. ร่วมกบัส�านกังาน ก.พ.ร. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
พิจารณาแนวทางในการเพิ่มเติมตัวชี้วัดเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การบูรณาการ หรือประสานงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้น�า 
หน่วยงานและข้าราชการในพื้นที่ให้ชัดเจน รวมทั้งให้พิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตัวชี้วัดและผลการประเมินไม่สามารถบอก
ถึงประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป  และให้ส�านักงาน 
ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สศช. ส�านักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาปรับปรุงตัวช้ีวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในประเด็นต่างๆ ดังน้ี (1) การด�าเนินการ 
ท่ีเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Economy)  (2) การบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ  
ว่ามีการด�าเนินการที่ท�าให้แบ่งเบาหรือลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐลงไปได้ (3) การจัดท�างบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณของส�านักงบประมาณ และหน่วยงานต่าง ๆ 
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ภาคผนวก ค
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประจำาปี พ.ศ. 2558



302 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2 5 5 8



303

ภาคผนวก ค
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประจ�าปี พ.ศ. 2558
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 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ส�าหรับส่วน

ราชการที่มีความมุ ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการประชาชน โดยการลดขัน้ตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณภาพให้บริการใน 

มติต่ิาง ๆ  เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติราชการ เพื่อให้ 

เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คอื 

ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 

เสมอภาค เกิดความพึงพอใจ มีขั้นตอนการให้บริการ 

ที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2558

ภาคผนวก

ค

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประจ�าปี พ.ศ. 2558
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 ในการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 มีผลงาน 
ที่ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ส่งผลงาน 
เพือ่ขอรับการประเมนิทัง้สิน้ 269 ผลงาน จาก 84 หน่วยงาน จ�าแนกเป็นส่วนราชการในส่วนกลาง 47 หน่วยงาน จังหวดั 
15 จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง องค์การมหาชน 3 แห่ง และรัฐวิสาหกิจ  
5 แห่ง โดยผลการพิจารณาปรากฏว่ามีกระบวนงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 80 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับดีเด่น  
25 ผลงาน  ระดับดี 40 ผลงาน  รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 13 ผลงาน และรางวัลเกียรติยศ จ�านวน 
2 ผลงาน  จ�าแนกตามประเภทรางวัล ดังนี้  

1.		รางวัลเกียรติยศ

 เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่หน่วยงานทีม่กีารพฒันาคณุภาพการให้บรกิารสาธารณะได้อย่างโดดเด่น  และได้รบัรางวลั United 

Nations Public Service Awards โดยในปี พ.ศ. 2558 มหีน่วยงานภาครฐัไทย ได้สร้างช่ือเสยีงให้แก่ประเทศ จ�านวน 2 หน่วยงาน 

ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

1 “Holistic School in Hospital Initiative (HSH)” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

2 “Fast-track Service for High-risk Pregnancies” โรงพยาบาลขอนแก่น

2.		รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่น�ามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 
แห่งชาตไิปขยายผลในทกุหน่วยบรกิารสาขา เพือ่ให้การบรกิารเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยมเีจตนารมณ์เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการ โดยในปี พ.ศ. 2558 ไม่มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
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3.		รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
 

 เป็นรางวัลท่ีพิจารณาให้กับหน่วยงานท่ีปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือผลักดันให้หน่วยงาน
เกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ ลดขอบเขตอ�านาจเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน มีจ�านวน 
10 รางวัล

ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพชั้นเลิศ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร

2 ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แบบยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรี กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1
กรมการค้าภายใน 

3 การบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับดี

4 การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลแบบบูรณาการ ส�านักตรวจราชการ
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

5 การดูแลผู้ป่วยราชการสนามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก

6 การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

7 โครงการแกล้งดินกับการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กรมพัฒนาที่ดิน

8 ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนโดยขบวนการสหกรณ์ (Seed for grain 
by Cooperative movement) 

นิคมสหกรณ์แม่สอด ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 
กรมส่งเสริมสหกรณ์

9 การให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ของช่างฝีมือและผู้ช�านาญการต่างชาติในนิคม
อุตสาหกรรม (Mobile Service)

ฝ่ายบริการผู้ประกอบกิจการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10 การบริการด้านการยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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4.	รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

 เป็นรางวลัทีพ่จิารณาให้กบัหน่วยงานทีส่ร้างสรรค์งานบริการ หรือคดิค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน  
โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ให้หน่วยงานสร้างสรรค์รปูแบบการให้บรกิารใหม่ ๆ  ทีต้่องมผีลลพัธ์ของการด�าเนนิการอย่างชดัเจน 
ในการให้บริการประชาชน มีจ�านวน 11 รางวัล

ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 การประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม ป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรง ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ความร่วมมือทางการแพทย์ สู่เทคนิคการผ่าตัด

เส้นประสาทควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าพิการ

กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ 

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 

3 งานวิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโร สร้างรายได้สู่ชุมชน ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

4 เครื่องครอบตัวส�าหรับเคลื่อนย้ายทารก  

(Transfer incubator)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

5 อุปกรณ์กันกัดกล้องส่องตรวจหลอดลม Rama-Chest D.I.Y ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ชุดสายยางประกอบเทียม : ลดความเสี่ยงการท�าระบบไหลเวียนโลหิต

ภายนอกร่างกาย

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับดี

7 ระบบออกเอกสารรับรองการให้บริการวัคซีนแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธี

ฮัจญ์ออนไลน์

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

กรมควบคุมโรค

8 ระบบทดสอบด้านการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 

9 ระบบการค้นหาทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาดผ่าน Smart Phone ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี

10 สายดูดเสมหะส�าหรับเด็ก : MU-Sucker ส�านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

11 ระบบงานบริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ One Touch Service การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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5.	รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ปรับปรุงการให้บริการประชาชนแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการ 

อย่างต่อเน่ือง ด้วยการน�าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่าง  ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ โดยมีเจตนารมณ ์

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการที่ตอบสนองและทันต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชน 

ได้รบับรกิารที่ดีขึ้น มีจ�านวน 44 รางวัล

ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1 ระบบตรวจสอบ ค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน : 

DBD e-Service Application

กองข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2 การให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศส่วนบุคคล  

(DITP Connect Mobile Application)

ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

3 ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย ส�านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

4 ระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ�า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

5 การให้บริการคัดส�าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ผ่านระบบ E-Service

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

6 แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดิน กองส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน

7 ระบบจัดการสัตว์ปีก สู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย กรมปศุสัตว์

8 พัทยารักษ์ : บริการที่เข้าถึง เข้าใจ สู่การพัฒนา

การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมืองพัทยา

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3  

จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค

9 ระบบการดูแลทารกคลอดก่อนก�าหนด กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

10 เทคโนโลยี GPS เพื่อการก�ากับดูแลรถโดยสารสาธารณะ ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร  กรมการขนส่งทางบก

11 ระบบกระดาษท�าการอิเล็กทรอนิกส์ ในงานสอบบัญชี (Enhancing Audit 
Service Quality With Electronic Working Papers)

ส�านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

12 ระบบบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข

13 คลินิก 108 : บริการที่เป็นเลิศเพื่อประชาชน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 ช่องทางด่วนการผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีผู้บาดเจ็บรุนแรง 
ที่ศีรษะ (Severe Head Injury Fast Tract) 

ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 การบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีที่เป็นเลิศ เทศบาลนครล�าปาง

16 PEA : เดินห้างสบายใจ จ่ายค่าไฟอย่างสะดวก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดี

17 โปรแกรมการป้องกันการแพ้ยา กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก

18 การรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดด้วยกระโจมส่องไฟแอลอีดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก

19 การค้นหา และปราบต้อกระจกสุกด้วย Lerprat Technique โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก

20 การตรวจและรักษาโรคมาลาเรียแบบเบ็ดเสร็จ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กองทัพบก

21 การทดสอบขับรถยนต์ด้วยระบบ E-driving ส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 
กรมการขนส่งทางบก 

22 โครงการท�านบกั้นน�้าในพื้นที่ลาดลอน ส�านักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
กองบัญชาการกองทัพไทย

23 ระบบการสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ท�าการ 
ในเรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองมาตรฐานคนประจ�าเรือ กรมเจ้าท่า

24 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการและ 
หน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

25 ระบบแจ้งผลและติดตามสถานะผลเลือดเอชไอวี : เอดส์หยุดแน่ แค่รู้เร็ว สถาบันบ�าราศนราดูร กรมควบคุมโรค

26 หลักการ 3 H กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

27 การพัฒนาระบบข้อมูลด้านอาหารและยาสู่ ORYOR Smart Application กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

28 การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชเขตสุขภาพที่ 12 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

29 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ สู่คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร

30 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือความย่ังยืนของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จ�ากัด ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

31 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ผ่าน QR Code ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

32 การออกใบอนุญาตน�าเข้าส่งออกสัตว์น�้า ซากสัตว์น�้าผ่านระบบ 

Fisheries Single Window (FSW)

ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น�้าและปัจจัยการผลิต  

กรมประมง

33 กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน กองแผนงาน กรมชลประทาน

34 การเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีมาตรฐาน ส�านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน�้า

35 การจัดท�าฐานข้อมูลสินค้าควบคุมการน�าเข้า-ส่งออก ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

และส�านักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

36 ระบบบริหารและปฏิบัติการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบบูรณาการ ส�านักงานสรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร

37 การรับช�าระเงินกู้ยืมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

38 การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

39 DSI MAP : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายป่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

40 ระบบการจัดหาโลหิตบริจาคอย่างเพียงพอและปลอดภัย ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

41 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังเชิงรุก โรงพยาบาลกันตัง กระทรวงสาธารณสุข

42 ระบบ Shipping Tools ในการจัดส่งสินค้า ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด  

43 PTT Contact Center 1365 ฝ่ายศูนย์บริหารค�าส่ังซ้ือและลูกค้าสัมพันธ์ 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

44 ระบบสั่งซื้อด้วยเงินสดแบบหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ 

(Direct Approve)

ฝ่ายศูนย์บริหารค�าส่ังซ้ือและลูกค้าสัมพันธ์ 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

6.	รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

 เป็นรางวัลท่ีพิจารณาจากการด�าเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ปี   

นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มีจ�านวน 13 รางวัล

ล�าดับ ผลงาน ส่วนราชการ

1 สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2 การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

โดยพระสงฆ์เป็นแกนน�า

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิต

3 การรับช�าระภาษีรถประจ�าปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

(ด้วยระบบ Drive Thru) 

ส่วนทะเบียนรถ  

ส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 5  กรมการขนส่งทางบก

4 การต่ออายุทะเบียนและช�าระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

(ภาษีรถขนส่งทั่วไทย) 

ส่วนทะเบียนรถขนส่ง  

ส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 5 กรมการขนส่งทางบก

5 การออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎี 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และออกใบอนุญาตขับรถ 

ส่วนใบอนุญาตขับรถ   

ส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 5 กรมการขนส่งทางบก

6 การผลิตไก่ประดู่หางด�าเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ส�านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

7 การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง ส�านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

8 ภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการ ด้านสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

9 การเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ส�านักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร

10 การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล/ 

ค�าปรึกษา SMEs เพื่อการส่งออก

ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

11 การก�ากับดูแลป้องกันการทุจริต ในการใช้เคร่ืองช่ังรถยนต์บรรทุกสินค้าเกษตร ส�านักก�ากับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน

12 ระบบจัดคิวอัจฉริยะ (Genius Queue) ควบคุมระยะเวลาการให้บริการ ส�านักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

13 การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ 

ภาคประชาสังคม และชุมชน

ส่วนช่างสุขาภิบาล  ส�านักการช่าง  

เทศบาลนครหาดใหญ่
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 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความเพียรพยายามในการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การไปสู่องค์การที่เป็นเลิศเทียบเท่า

มาตรฐานสากล 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2558

 ในปี พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ�านวน 88 หน่วยงาน 

รวม 127 ผลงาน โดยมผีลงานทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิและได้รบัรางวัลจ�านวน 12 ผลงาน จ�าแนกเป็น รางวลัคณุภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐั ระดบัดเีด่น ซึง่ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรกทีเ่ปิดรบัสมคัรรางวลัดงักล่าว โดยมผีลงานทีไ่ด้รบัรางวลัจ�านวน 1 ผลงาน  

ส่วนอีก 11 ผลงานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด โดยมี 2 หมวดท่ีไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ 

การพิจารณา คือ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเภทรางวัล หน่วยงาน

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ระดับดีเด่น	 1. กรมปศุสัตว์ 

หมวด	1	 ด้านการน�าองค์การและความ	รับผิดชอบต่อสังคม	 2. กรมทางหลวงชนบท 

3. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4. จังหวัดชัยนาท 

5. จังหวัดพังงา 

6. จังหวัดสกลนคร 

หมวด	2	 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ	 7. ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

8. ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9. จังหวัดนครพนม 

หมวด	3	 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 -

หมวด	4	 ด้านการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานขององค์การ	 

และการจัดการความรู้	

10. กรมธนารักษ์ 

หมวด	5	 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 -

หมวด	6	 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม	 11. กรมสรรพากร 

12. กรมควบคุมโรค 
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 ในปี พ.ศ. 2558  มีส่วนราชการและจังหวัดที่ส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ

มส่ีวนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2558 จ�านวน 35 หน่วยงาน จ�าแนกเป็น ส่วนราชการระดบักรม 29 ส่วนราชการ และจงัหวดั 6 จงัหวดั 

โดยมีบางส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1 ประเภทรางวัล  ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล

ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�านวน 18 หน่วยงาน ใน 19 รางวัล จ�าแนกตามประเภทรางวัล ดังนี้  

ล�าดับ หน่วยงาน ระดับรางวัล

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

1 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดีเยี่ยม

2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3 กรมปศุสัตว์

4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

6 กรมควบคุมโรค

ดี

7 กรมทรัพยากรน้�าบาดาล

8 กรมประมง

9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10 กรมราชทัณฑ์

11 กรมป่าไม้ ชมเชย

รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

1 ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ดี
2 กรมการพัฒนาชุมชน  

3 กรมทางหลวงชนบท

4 กรมปศุสัตว์

5 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชมเชย

รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

1 จังหวัดยโสธร ดี

2 จังหวัดบุรีรัมย์
ชมเชย

3 จังหวัดสงขลา

 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติท่ีมอบให้แก่ส่วนราชการและจังหวัดที่มี 

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยมีผลการด�าเนินงานที่มีการส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นเลิศ

รางวัลความเป็่นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประจ�าปี	พ.ศ.	2558
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313

ภาคผนวก ค
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประจ�าปี พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมของสำานักงาน ก.พ.ร.
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.

>> การประชุม ก.พ.ร.  

ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. 

ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.

>> การประชมุเพือ่รบัฟังการประกาศผลการจดัอนัดบัความยากง่าย 

ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2015) ของธนาคารโลก 

ผ่านระบบ VDO Conference จากทีมวิจัยของธนาคารโลก  

ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ณ ห้องประชุมธนาคารโลกประจ�าประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ภาคผนวก

ง

ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.
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>> งานสมัมนาวชิาการ : ระบบราชการกับการปฏิรปูประเทศ และพธิมีอบรางวลั ประจ�าปี พ.ศ. 2557 (รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิ 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม) ณ ห้องเจ้าพระยา 

หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

>> การประชุมเรื่องการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

เมือ่วันที ่31 ตลุาคม, 21 พฤศจิกายน และ  4 ธันวาคม 2557
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.

>> การประชมุเร่ือง การพฒันาประสทิธภิาพการบริการของหน่วยงานภาครฐัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบธุรกจิของ

ประเทศไทย ตามรายงานผลการวจิยัเรือ่ง Doing Business ของธนาคารโลก ณ ห้องแซฟไฟร์ ชัน้ 7 โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ 

แพลทนัิม ประตนู�า้  เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2558

>> ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งท่ี 1/2558 

ณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล  เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2558 
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>> การประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 

หลั ก เกณฑ ์ และแนวทางการพิ จ ารณารางวั ล 

ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ประจ�าปี พ.ศ. 2558  ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม 

มริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่  เมือ่วันที ่3 มนีาคม 2558

>> การอบรมเชงิปฏบิติัการเรือ่ง แนวทางการจัดท�ารายงานผลการด�าเนนิการตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

พ.ศ. 2558 ณ ห้องกษตัริย์ศกึ 3 ชัน้ 4 โรงแรมเดอะ ทวนิ ทาวเวอร์เมือ่วนัที ่15-16 มกราคม 2558
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.

>> คลินิกให้ค�าปรกึษาในการจดัท�าคูม่อืส�าหรบัประชาชน ตามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะ ทวนิ ทาวเวอร์  เมือ่วนัที ่20 เมษายน-1 พฤษภาคม 2558

>> การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การรบัฟังปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในการจดัท�าค�ารับรองการปฏบิตัริาชการของ

ส่วนราชการและจงัหวดั  เมือ่วนัที ่7 – 8 และ 

11 พฤษภาคม 2558
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>> การประชุมนานาชาติ “2015 ASEAN-Korean International Symposium” ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เมื่อวันที่  

21-22 พฤษภาคม 2558

>> การประชมุสมัมนาเรือ่ง แนวทาง

การเพิม่ประสทิธิภาพการด�าเนนิงาน

ของศนูย์ปฏบัิตกิารต่อต้านการทจุรติ 

ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม บี-ซี  

ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท   

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.

>> งาน UN Public Service Awards “คุณภาพการบริการภาครัฐไทย สู่ใจประชาชน” ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก  

ท�าเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

>> งานการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ 

การเปิดตวัคูม่อืส�าหรบัประชาชนและเวบ็ไซต์ศูนย์รวมข้อมลูเพือ่ตดิต่อราชการ  ณ บรเิวณลานหน้าตกึบญัชาการ ท�าเนยีบรฐับาล  

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

>> พธิเีปิด “ศนูย์อ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ”  ณ อาคารส�านกังาน ก.พ. (เดมิ) ถนนพษิณโุลก  

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
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>> พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point: G-Point) แห่งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์  

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

>> พธิเีปิดศนูย์บรกิารร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point: G-Point) แห่งท่ีสอง ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

ศาลายา  จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่  3 กันยายน 2558

>> การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพท่ีปรึกษาด้านการบริหารส�าหรับ 

หน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.

>> การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ�าปี 2558 เรื่อง การยกระดับราชการไทย…เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่าง

ยัง่ยนื และพธิมีอบรางวลั ประจ�าปี พ.ศ. 2558  ณ ห้องเจ้าพระยา 1-2 ช้ัน 2 หอประชุมกองทัพเรอื  เมือ่วนัท่ี 25 กนัยายน 2558

>> การประชุมสัมมนาเรื่อง ทิศทาง

การตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น 

ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 23 

กนัยายน 2558
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>> คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานการจัดท�ายุทธศาสตร์และตัวชี้วัด

ของส่วนราชการ  และการประเมินผลประสิทธิภาพของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ช้ัน 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 

>> คณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลีร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

“2015 Ease of Doing Business Project : Protecting Minority Investors and Enforcing Contracts (Thailand and 

Korea)”  ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ส�านักงาน ก.พ.ร.  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.

>> บุคลากรส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเขายายเที่ยง ณ บ้านเขายายเที่ยง ต�าบลคลองไผ่ อ�าเภอสีคิ้ว  

จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558

>> คณะบคุคลจากประเทศศรลีงักาทีเ่ข้าอบรม

หลกัสตูร Management and Administration 

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวใหม่ ณ ห้องประชมุ ก.พ.ร. ชัน้ 5 ส�านกังาน 

ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร.
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