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คำ � นำ �
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (10) ไดบัญญัติให
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหนาที่ “จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาและ
จัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา” สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร.
และสํานักงาน ก.พ.ร. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก.พ.ร. ไดพฒ
ั นาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอืน่
เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ สามารถนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตรชาติและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบตามขอเสนอของ ก.พ.ร. เปนกรอบ
ทิศทางในการดําเนินการ โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรในการ “สรางความเชื่อถือไววางใจ พัฒนา
สุขภาวะ และมุงสูความยั่งยืน”
รายงานฉบับนีจ้ ดั ทําขึน้ เพือ่ รายงานผลการดําเนินงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการไทย
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย ผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ
และรายงานการดําเนินงานในสวนของสํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร. หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบ
ราชการไทยตอไป รวมทั้งชวยใหทุกภาคสวนไดมีความเขาใจและเห็นความกาวหนาอยางตอเนื่องของ
การพัฒนาระบบราชการ และจะทําใหไดรบั การสนับสนุนจากทุกภาคสวนของสังคม ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาสังคม ในการพัฒนาระบบราชการใหมีความกาวหนาสืบไป
สํานักงาน ก.พ.ร.
มิถุนายน 2561
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ผูบริหารสํานักงาน ก.พ.ร.
คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
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บทน�า
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
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ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่ส�าคัญ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.1 ประเด็นที่นาสนใจอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาระบบราชการ
1.1.1 การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0
1.1.2 ผลการศึกษาการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต
1.1.3 ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ แนวโนมและสัญญาณการพัฒนาองคการ
1.2 ผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ
1.2.1 ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ
1) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
2) การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
3) การมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560
4) การยกระดับคุณภาพการบริการสูมาตรฐานระดับโลก
5) การสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชน
6) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7) การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมเขาสูระบบราชการ
1.2.2 ดานการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
1) สรุปจํานวนสวนราชการระดับกอง ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2) การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางสวนราชการเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0
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3) การทบทวนความจําเปนในการมีอยูขององคการมหาชนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4) การกําหนดบทบาท ภารกิจ และขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น
1.2.3 ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานในภาครัฐ
1) ผลการประเมินสวนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
2) ผลการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3) การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
1.2.4 ดานการบริหารราชการแบบบูรณาการ
1) การพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
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ส่วนที่ 2 รายงานการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร.
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร
โครงสรางสวนราชการ และอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ.ร.
ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร.
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน ก.พ.ร.
ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร.
2.6.1 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
2.6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
และการพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง
2.6.3 การสงเสริมและวางกลไกการบริหารงานแบบบูรณาการ
2.6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
2.6.5 การเสริมสรางธรรมาภิบาล และการตอตานการทุจริต ประพฤติมิชอบ
2.6.6 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน
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2.7 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.8 ผลการดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจําป พ.ศ. 2560
2.9 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
2.10 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ตารางสรุปลําดับเหตุการณการพัฒนาระบบราชการที่นาสนใจ
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ข รายชื่อหนวยงานที่ไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.ร
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ระบบราชการ 4.0
องคประกอบในการสํารวจความผูกพันภาครัฐ
ระดับความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
ระดับความผูกพันของบุคลากร ระดับกรม
ระดับความผูกพันของบุคลากร ระดับจังหวัด
ระดับความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร
ระดับความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามกลุมอายุ
ระดับความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามอายุงาน
ระดับความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน
ปจจัยสําคัญตอความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
แนวทางในการยกระดับความผูกพันภาครัฐ
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของสวนราชการ
ประเมินโดยผูใชบริการหนวยงานสวนกลาง
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของสวนราชการ
ประเมินโดยผูใชบริการสวนภูมิภาค
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ขั้นตอนการดําเนินงานหลักของศูนยรับคําขออนุญาต
ภาพรวมการใหบริการของศูนยรับคําขออนุญาต
ผลการจัดอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing Business ตั้งแตป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2560
ภาพบรรยากาศในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560
สถิติจํานวนการสมัครเปรียบเทียบกับจํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมการเรียนรูในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม
จํานวนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมที่สําเร็จจากโครงการ
และปฏิบัติราชการอยูในสวนราชการตาง ๆ
จํานวนสวนราชการระดับกอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวนสวนราชการระดับกอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามกระทรวง
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ส � ร บั ญ ภ � พ
หน้�
ภาพที่ 1-24 การจัดแบงภารกิจของ “กองบริหารการลงทุน 1-5” ตามแนวทาง THAILAND 4.0
และ Investment 4.0
ภาพที่ 1-25 กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาพที่ 1-26 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาพที่ 1-27 ผลการประเมินจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาพที่ 1-28 กรอบการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาพที่ 1-29 เกณฑการพิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาพที่ 1-30 กลไกการดําเนินงานของ ค.ต.ป.
ภาพที่ 1-31 แนวคิดลําปาง 4.0
ภาพที่ 1-32 โครงการพัฒนาดานการแปรรูปสับปะรด
ภาพที่ 1-33 การจัดระดับจังหวัด (Tier) คาเฉลี่ย O-NET
ภาพที่ 1-34 เปาหมาย คาเฉลี่ย O-NET ของจังหวัดหนองบัวลําภู
ภาพที่ 1-35 ตัวอยางแผนงาน/โครงการ การพัฒนาคะแนน O-NET
ภาพที่ 1-36 คําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแนวทางการพัฒนา
ภาพที่ 2-1 โครงสรางสวนราชการและอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ.ร.
ภาพที่ 2-2 ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร.
ภาพที่ 2-3 ขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงาน ก.พ.ร. จําแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด
ภาพที่ 2-4 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ของสํานักงาน ก.พ.ร.
ภาพที่ 2-5 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
ภาพที่ 2-6 จํานวนผูลงทะเบียนเปนผูเรียนในโครงการสงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
ภาพที่ 2-7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่มีใบประกาศนียบัตร
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพิเศษเปนรายหลักสูตร
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)
การกําหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
ตัวอยางกระทรวงการคลัง : การเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับชาติกับยุทธศาสตรกระทรวง
การประชุมเปดหลักสูตรการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
โครงสรางคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กิจกรรมในโครงการรณรงคปลุกจิตสํานึกเสริมสรางธรรมาภิบาลรวมตานทุจริต
การประชุม KRI-OPDC Reform Policy Symposium & Research Workshop 2017

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

140
140
143
144
145
158
162
164

13
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ตารางที่ 1-1 ผลการเปรียบเทียบประเด็นที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากร 4 ประเทศสมาชิก OECD
ตารางที่ 1-2 ใบอนุญาตและหนวยงานผูออกใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานอาหาร
และการประกอบธุรกิจคาปลีก
ตารางที่ 1-3 จํานวนเอกสารที่จะดําเนินการเสร็จสิ้นในแตละป (ตั้งแตป พ.ศ. 2560 - ป พ.ศ. 2564)
ตารางที่ 1-4 ผลการจัดอันดับ Doing Business จําแนกเปนรายดาน
เปรียบเทียบระหวางป ค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2018
ตารางที่ 1-5 ผลการปฏิรูปที่สําคัญของประเทศไทย ในแตละดานของรายงาน Doing Business 2018
ตารางที่ 1-6 ผลการดําเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพของแตละดานในรอบป พ.ศ. 2560
ตารางที่ 1-7 ผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560
ตารางที่ 1-8 ผลงานของหนวยงานภาครัฐไทยที่ไดรับรางวัล United Nations Public Service Awards
ป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560
ตารางที่ 1-9 สถิติหนวยงานที่ผานการรับรองตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2560
ตารางที่ 1-10 ตารางสรุปผลการประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 1-11 ตารางสรุปผลการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 2-1 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 2-2 ผลการดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจําป พ.ศ. 2560
ของสํานักงาน ก.พ.ร.
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร (Executive Summary)

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
(Executive Summary)
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหนาที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและ
การบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหสอดคลองกับ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทีไ่ ดเนนถึงความสําคัญและบัญญัตสิ าระเกีย่ วกับการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและธรรมาภิบาลไวในมาตรา 65 มาตรา 76 และมาตรา 164 นอกจากนี้ ในหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ มาตรา 258 ไดกําหนดใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
ดานการบริหารราชการแผนดิน และทีส่ าํ คัญ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึง่ แกไขเพิม่ เติม
โดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ไดกาํ หนดเปาหมายของการบริหารราชการแผนดินทีต่ อ งเปนไปเพือ่ ประโยชนสขุ ของประชาชน
ดังนั้น ก.พ.ร. จึงกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) เปนกรอบทิศทาง
ในการดําเนินงาน และมีผลการดําเนินงานในการพัฒนาระบบราชการมาอยางตอเนื่อง
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นตามที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กําหนดไวในมาตรา 71/10 (10) ให ก.พ.ร. จัดทํารายงานประจํา
ปเกีย่ วกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอืน่ เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพือ่ เสนอตอสภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒิสภา โดยมีเนื้อหาที่สําคัญประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ สวนที่ 2 รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

สวนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการทีส่ าํ คัญ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมองคการมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการทัง้ 4 คณะ ไดพฒ
ั นาและจัดระบบราชการ รวมทัง้ ผลักดัน
และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อนํานโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลอยาง
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมียุทธศาสตรชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) เปนกรอบทิศทางในการดําเนินการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ ดังนี้
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1.1 ประเด็นที่นาสนใจอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาระบบราชการ
• การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0
นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ THAILAND 4.0 ของรัฐบาล ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข (4) ดานการบริหารราชการแผนดิน รวมถึงรางยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2579) ในยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น
ระบบราชการจึงตองปรับเปลีย่ นกลไก แนวคิด และวิธกี ารทํางานเพือ่ กาวไปสูก ารเปน “ระบบราชการ 4.0” โดยมีหลักการ
ที่สําคัญคือ ระบบราชการจะตองทํางานโดย ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เพื่อใหระบบราชการ
เปนที่เชื่อถือไววางใจและเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งระบบราชการ 4.0 นั้น มีคุณลักษณะที่สําคัญ
3 ประการ คือ 1) เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 2) ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
(Citizen-Centric Government) และ 3) มีขดี สมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
กลไกในการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ประกอบดวย คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ที่จะกําหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ
และการดําเนินการตามนโยบาย THAILAND 4.0 และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ระบบราชการ 4.0 ซึง่ มีนายสุวทิ ย เมษินทรีย เปนประธาน ทีจ่ ะขับเคลือ่ นระบบราชการ 4.0 ไปสูก ารปฏิบตั ทิ บี่ งั เกิดผล
อยางเปนรูปธรรม โดยการปฏิรปู ระบบราชการเพือ่ รองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0 นัน้ ประกอบดวย
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) (2) การพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมใน
รูปแบบใหม (Sandbox) (3) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) และ (4) การเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government)
• ผลการศึกษาการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต
การพัฒนาระบบราชการใหมีศักยภาพพรอมรับมือกับความทาทายและความคาดหวังตอการตอบสนอง
ของภาครัฐภายใตบริบทที่ซับซอน ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือ
Disruptive Technology ซึ่งเปนบริบทใหมที่ระบบราชการไทยในอนาคตตองเผชิญอยางไมอาจเลี่ยงได ทําใหทิศทาง
และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยในระยะตอไปจะตองสอดคลองกับบริบทแวดลอม และสถานการณ
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อกาวขามปญหาอุปสรรคและขอจํากัดที่จะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการที่
ผานมา
ขอเสนอแนะหรือแนวทางที่จะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
ในอนาคต ภาครัฐจะตองมีการปรับบทบาทของภาครัฐใหมที่สําคัญทั้งในดานการเปนผูกําหนดนโยบาย ผูกํากับดูแล
และผูอํานวยความสะดวก รวมทั้งปรับระบบการทํางาน เพื่อสรางกลไกการทํางานที่เอื้อใหเกิดความยืดหยุนและคลอง
ตัวในการบริหารงานภาครัฐ ลดอุปสรรคและขอจํากัดตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและมาตรการตาง ๆ เพื่อใหการขับ
เคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

18

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร (Executive Summary)

• ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ แนวโนมและสัญญาณการพัฒนาองคการ
ความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) นับเปนสิ่งสําคัญที่จะสงผลใหบุคลากรเกิด
ความมุง มัน่ ทุม เทในการปฏิบตั งิ านจนบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนัน้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร.
จึงไดดาํ เนินการสํารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ จํานวน 128,028 คน ในหนวยงานภาครัฐจํานวน 222 หนวยงาน
(146 กรม 76 จังหวัด) พบวาบุคลากรภาครัฐมีระดับความผูกพัน รอยละ 76.17 ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ประเภท อายุ และพื้นที่ปฏิบัติงาน ยังมีสวนสําคัญตอระดับความผูกพันของบุคลากร โดยกลุมผูบริหารและ
อํานวยการเปนกลุม ทีม่ รี ะดับความผูกพันสูงทีส่ ดุ รอยละ 85.33 ในขณะทีก่ ลุม วิชาการเปนกลุม ทีม่ รี ะดับความผูกพันตํา่ ทีส่ ดุ
รอยละ 73.17 และเมื่อพิจารณาในดานอายุ พบวาบุคลากรที่มีอายุมากกวา 52 ปขึ้นไป มีระดับความผูกพันสูงสุด
รอยละ 79.03 ในขณะทีผ่ ทู มี่ คี วามผูกพันตํา่ ทีส่ ดุ คือ บุคลากรทีม่ อี ายุนอ ยกวา 41 ป ซึง่ มีระดับความผูกพัน รอยละ 75.14
เชนเดียวกับดานอายุงาน ซึ่งบุคลากรที่มีอายุงานมากกวา 20 ปขึ้นไป จะมีความผูกพันมากกวาบุคลากรที่มีอายุงาน
ระหวาง 10-14 ป โดยคิดเปน รอยละ 78.50 และ 75.33 ตามลําดับ ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่สงผลตอระดับความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐ ไดแก ปจจัยดานองคการ ผูบริหารระดับสูง งานที่ทํา ผลตอบแทนและสถานการณของตนเอง
โดยประเด็นที่สวนราชการมีการดําเนินการอยางชัดเจนและจริงจัง ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอสวนราชการ
ไดแก ผูบ ริหารระดับสูงมีวสิ ยั ทัศน ผูบ ริหารระดับสูงมีคณ
ุ ธรรม บุคลากรมีความสามารถในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
และงานที่ทําชวยใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
1.2 ผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ
ผลการพัฒนาระบบราชการทีส่ าํ คัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถแบงไดเปน 4 ดานหลัก ๆ คือ
ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ ดานการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ดานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานในภาครัฐ และ ดานการบริหารราชการแบบบูรณาการ
1) ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ
• การดําเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 โดยสวนราชการไดจัดทําและปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชนในเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพื่อติดตอราชการ
(www.info.go.th) การศึกษาวิเคราะหงานบริการเพือ่ ปรับปรุงงานบริการภาครัฐใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การศึกษาแนวทาง
และรูปแบบจัดตัง้ ศูนยรบั คําขออนุญาต นอกจากนีย้ งั ไดตดิ ตามผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกฯ
ทัง้ การติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ และการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ซึง่ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ
ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 79 โดยพอใจดานความโปรงใสในการใหบริการมากทีส่ ดุ นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ยังได
เสนอแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตอคณะรัฐมนตรี ซึง่ ไดมมี ติเห็นชอบแลว โดยแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
ดังกลาว ประกอบดวย 5 แผนงาน คือ แผนงานการปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชน ระยะที่ 2 แผนงานการจัดทําแบบ
ฟอรมเอกสารราชการ 2 ภาษา แผนงานการพัฒนาระบบติดตามการใหบริการ (Tracking system) แผนงานการอํานวย
ความสะดวกในการจองคิวกลาง และการใหขอ มูลปอนกลับของประชาชนตอการบริการ (Citizen Feedback Survey)
และ แผนงานการทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไมจําเปน
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• การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ โดยไดสงเสริมให
หนวยงานภาครัฐปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการที่เกี่ยวของตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-งาย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก เพือ่ ใหอนั ดับของประเทศไทยดีขนึ้ สงผลใหการจัดอันดับ
ความยาก-งายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business 2018 (เก็บขอมูลในชวงป พ.ศ. 2560 โดยเปน
การจัดอันดับลวงหนา 1 ป) ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ ซึง่ ดีขนึ้ 20 อันดับ เมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา
(อันดับที่ 46) และเปนอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร (อันดับ 2) และประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 24)
นอกจากนี้ ในรายงานของธนาคารโลกยังไดยกใหประเทศไทยเปน 1 ใน 10 ประเทศที่มีการปรับปรุงมากที่สุด
• การมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560 เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติหนวยงานภาครัฐที่ไดมุงมั่น
ปฏิบัติราชการจนประสบความสําเร็จมีความเปนเลิศ โดยแบงเปน 3 ประเภทรางวัล คือ สาขาบริการภาครัฐ มีผลงาน
ไดรบั รางวัล รวม 54 ผลงาน จาก 33 หนวยงาน สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีผลงานไดรบั รางวัล รวม 13 ผลงาน
จาก 12 หนวยงาน และสาขาการบริหารราชการแบบมีสว นรวม มีผลงานไดรบั รางวัล รวม 24 ผลงาน จาก 24 หนวยงาน
• การยกระดับคุณภาพการบริการสูมาตรฐานระดับโลก โดยสงเสริมใหหนวยงานของรัฐที่มีผลงาน
การใหบริการที่มีความโดดเดนสงผลงานเพื่อสมัครเขารับรางวัล United Nations Public Service Awards ของ
องคการสหประชาชาติ ซึง่ ทีผ่ า นมามีหนวยงานภาครัฐของไทยไดรบั รางวัลอยางตอเนือ่ ง และในป พ.ศ. 2560 มีหนวยงาน
ภาครัฐไทยทีไ่ ดรบั รางวัล United Nations Public Service Awards 2017 คือ เทศบาลตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศในสาขา Innovation and Excellence in Delivering Health Services จากผลงาน
นวัตกรรมบานตนแบบสุขภาวะผูปวยเรื้อรังและผูสูงอายุ
• การสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชน โดยคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.)
ไดกําหนดหลักเกณฑ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับองคการมหาชน อาทิ หลักเกณฑการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการองคการมหาชน และผูอํานวยการองคการมหาชน หลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษ
ตามผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการมหาชน แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติดําเนินโครงการลงทุนของ
องคการมหาชนทีม่ วี งเงินลงทุนสูงเกินกวา 1,000 ลานบาท เปนตน รวมถึงการแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการมหาชน
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ ใหสว นราชการทัง้ ในระดับกรมและจังหวัดมีระบบ
บริหารจัดการภายในที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน โดยดําเนินการใน 2 ระดับ คือ การตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน และการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
• การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม หรือ นปร. เขาสูระบบราชการ โดยการสรรหาบุคคล
ทีม่ คี วามรูค วามสามารถและพัฒนาใหเปนขาราชการทีเ่ กงและดี และเปนนักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน ใหมทมี่ สี มรรถนะ
ครบครัน โดยปจจุบันไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจํานวน 9 รุน และอยูระหวางการพัฒนาตามโครงการอีก 2 รุน โดยมี
นปร. รุนที่ 1 - 9 ที่ไปปฏิบัติงานในสวนราชการตาง ๆ แลว จํานวน 316 คน ทั้งนี้ ภายหลังจบจากโครงการ นปร. ไดมี
สวนรวมในการสรางผลงานที่มีประโยชนตอสวนราชการจํานวนมาก อาทิ นปร. กระทรวงการคลังมีบทบาทสําคัญ
ในการจัดทํามาตรการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ (capital outﬂows) นปร. กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสําคัญ
ในการบูรณาการแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในระดับพื้นที่จังหวัด และเชื่อมโยงและ
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บูรณาการแผนในระดับพืน้ ที่ นปร. กระทรวงพาณิชยมบี ทบาทสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตรการคาขาวและผลไมแบบ
ครบวงจร และการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) นปร. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางบูรณาการโครงขายสื่อสารภาครัฐของทุกหนวยงานภาครัฐ นปร.
สํานักงาน ก.พ.ร. มีบทบาทสําคัญในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพือ่ รองรับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทําใหภาคเอกชนและประชาชนไดรับการบริการที่
รวดเร็วและโปรงใสมากขึ้น นปร. สํานักงาน ก.พ. มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบาน 5 ภาษา
ใหแกขาราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ
2) ดานการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
• สรุปจํานวนสวนราชการะดับกอง ทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค รวมถึงในตางประเทศ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 12,037 หนวยงาน จําแนกเปน หนวยงานสวนกลาง จํานวน 1,429 หนวยงาน หนวยงาน
สวนกลางในภูมิภาค (สวนราชการในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ) จํานวน 2,128 หนวยงาน หนวยงานสวนภูมิภาค
(สวนราชการที่กระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหมีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง
กรมนั้น ๆ โดยอยูภายใตการบังคับของผูวาราชการจังหวัด) จํานวน 8,300 หนวยงาน และหนวยงานในตางประเทศ
จํานวน 180 หนวยงาน
• การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสวนราชการใหมีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
และรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล โดยดําเนินการนํารองในกระทรวงอุตสาหกรรม และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งการปรับโครงสรางของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น เพื่อใหมีความยืดหยุน
สามารถอํานวยความสะดวกในการประกอบการดานอุตสาหกรรม และผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมไทยมีความเขมแข็ง
และไดเปรียบเชิงการแขงขัน ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนนั้น ไดปรับบทบาท ภารกิจ และ
โครงสรางเพื่อรองรับการเสริมสรางปจจัยเกื้อหนุนตอการลงทุน และสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่มี
มูลคาเพิ่มสูง โดยใชฐานความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลัก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับระบบเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของประเทศ
• การทบทวนความจําเปนในการมีอยูขององคการมหาชน ซึ่งเปนการดําเนินการตามขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี โดยศึกษา วิเคราะห และทบทวนความจําเปนในการมีอยูข ององคการมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ โดยพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง จํานวน 38 แหง โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคการจัดตั้ง บทบาทภารกิจ และ ผลการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชน ซึ่งสรุปผลการพิจารณาได ดังนี้ 1) เห็นควรใหคงเปนองคการมหาชนตอไป จํานวน 32 แหง 2) เห็นควรให
คงเปนองคการมหาชนตอไปโดยเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ในการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ จํานวน 3 แหง 3) เห็นควรใหคงเปนองคการมหาชนตอไป แตควรตองปรับ
บทบาทภารกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนใหเหมาะสม
จํานวน 2 แหง และ 4) เห็นควรใหองคการมหาชนและหนวยงานภายในปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาท ภารกิจให
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 1 แหง
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• การกําหนดบทบาท ภารกิจ และขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น โดยไดมีการปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค ใหมีความสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
และเปนกลไกในการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญกับความเปนเอกภาพของการบริหารเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อจํากัด
การจัดตัง้ สวนราชการในภูมภิ าคทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการของผูว า ราชการจังหวัด
3) ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานในภาครัฐ
• ผลการประเมินสวนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งแบงการประเมินเปน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ รอบที่ 2 ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ ผลการประเมินของสวนราชการ จํานวน 151 แหง พบวาสวนใหญ
อยูใ นระดับมาตรฐาน ทัง้ 2 รอบการประเมิน โดยรอบที่ 1 มีจาํ นวน 99 สวนราชการ และรอบที่ 2 มีจาํ นวน 112 สวนราชการ
คิดเปนรอยละ 65.56 และ 74.17 ตามลําดับ ในสวนของผลการประเมินจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด พบวา
ในการประเมินรอบที่ 1 จังหวัดสวนใหญมีผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง โดยมีจํานวน 47 จังหวัด คิดเปน
รอยละ 61.84 อยางไรก็ตาม ในรอบการประเมินที่ 2 จังหวัดมีผลการประเมินที่ดีขึ้น โดยสวนใหญอยูในระดับมาตรฐาน
มีจํานวน 61 จังหวัด คิดเปนรอยละ 80.26
การผลักดันใหสวนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
คาเปาหมาย และการติดตามประเมินผลการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
ซึ่งมีประเด็นสําคัญสรุปไดดังนี้
(1) การผลักดันอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของ
การผลักดันอันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก) ซึ่งไดมีการกําหนด
เปาหมายไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยเปนอันดับที่ 2 ของอาเซียนเมื่อสิ้นสุดแผน
ซึง่ ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยสามารถขยับอันดับไดอยางกาวกระโดด กลาวคือ จากอันดับที่ 46 ขึน้ มาเปนอันดับที่ 26
ซึ่งหางจากอันดับ 2 ของอาเซียนคือประเทศมาเลเซียเพียง 2 อันดับ โดยมีสํานักงาน ก.พ.ร. เปนเจาภาพในการผลักดัน
รวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหา
ในประเด็นที่เปนอุปสรรคตามที่ธนาคารโลกไดใหขอสังเกตไว
(2) การผลักดันรายไดจากการทองเที่ยว (ตัวชี้วัดรายไดจากการทองเที่ยว) ซึ่งกําหนดเปาหมาย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไวที่ 3 ลานลานบาท เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2565 โดยในป พ.ศ. 2560
กําหนดเปาหมายไวที่ 2.5 ลานลานบาท ผลการดําเนินงานพบวาสามารถดําเนินการไดเกินเปาหมาย คือ 2.67 ลานลานบาท
ซึ่งมีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และจังหวัดรวมกันดําเนินการ
(3) การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน (ตัวชี้วัดการประเมินและเตรียมความพรอม
เพือ่ รับการตรวจสอบ ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM)) ซึง่ ประเทศไทยสามารถดําเนินการแกไขใหพน จาก
การเปนประเทศที่มีขอบกพรองที่มีนัยสาคัญตอความปลอดภัย (Signiﬁcant Safety Concerns) ทําใหประเทศไทยมี
สถานภาพดีขนึ้ ในเว็บไซตของ ICAO ในสวนของ Safety Audit จึงนับไดวา ประเทศไทยสามารถ “ปลดธงแดง” ไดสาํ เร็จ
ตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีสวนราชการที่ผลักดันการแกไขปญหา คือ กระทรวงคมนาคม
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(4) การแกไขปญหาการคามนุษย (ตัวชีว้ ดั อันดับทีด่ ขี นึ้ ในรายงานประจําปสถานการณการคามนุษย)
สวนราชการที่เปนเจาภาพ ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดดําเนินการรวมกับกระทรวง
การตางประเทศ และกระทรวงแรงงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนสงผลใหประเทศไทยสามารถยกระดับจาก
Tier 2 Watch List ขึ้นมาอยูในระดับ Tier 2 ไดสําเร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(5) การแกไขปญหาประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU)
(ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU)) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดมีความพยายามในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของสหภาพยุโรป ในการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
โดยดําเนินการตาม Roadmap ในดานกฎหมาย ดานการตรวจสอบยอนกลับ และดานการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง
การทําการประมง เพื่อผลักดันในการยกระดับใหหลุดจากสถานะใบเหลือง
(6) การสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ (ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ 400 แปลงทีข่ ยายใหมในป พ.ศ. 2560) ซึง่ สามารถดําเนินการขยายพืน้ ทีไ่ ด 400 แปลงตามเปาหมาย
คิดเปนพื้นที่ 426,968.68 ไร มีจํานวนเกษตรกรเขารวม 35,566 ราย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมถึงจังหวัด
รวมกันดําเนินการ
(7) การปรับปรุงคุณภาพแหลงนํ้า (ตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหลงนํ้าที่ดีขึ้น) ซึ่งการวัดคุณภาพ
ในป พ.ศ. 2560 พบวาสามารถยกระดับคุณภาพแหลงนํ้าที่อยูในระดับเสื่อมโทรม ใหเปนระดับพอใชจํานวน 3 แหลงนํ้า
และสามารถรักษาระดับคุณภาพแหลงนํ้าใหอยูในระดับเดิม จํานวน 52 แหลงนํ้า (ระดับพอใช 32 แหลงนํ้า และ
ระดับดี 20 แหลงนํ้า) ทั้งนี้ มีสวนราชการที่ผลักดันการแกไขปญหา คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และจังหวัดรวมกันดําเนินการ
(8) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ตัวชี้วัดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอ
ประชากรแสนคน) ซึ่งกําหนดเปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไวที่ไมเกิน 18 คนตอ
ประชากรแสนคน เมือ่ สิน้ ป พ.ศ. 2565 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2560 พบวาอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
ตอประชากรแสนคน อยูท ี่ 19.21 คน ซึง่ จําเปนทีจ่ ะตองประเมินและติดตามอยางใกลชดิ เพือ่ ทีจ่ ะลดอัตราการเสียชีวติ ลง
ใหไดตามเปาหมาย โดยมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ จังหวัดรวมกันดําเนินการ
(9) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ตัวชีว้ ดั การบริหารจัดการปญหาขยะมูลฝอย) สามารถบริหารจัดการ
ขยะตกคางในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีปริมาณ 30.49 ลานตัน ไดถึง 26.16 ลานตัน คิดเปนรอยละ 85.80
ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 72,372 ตัน/วัน
ไดรับการจัดการ 50,907 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 70.34 และมีขยะมูลฝอยชุมชนที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนได
20,516 ตัน/วัน จากจํานวนขยะที่เกิดขึ้น 72,372 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 28.35 โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมถึงจังหวัดรวมกันดําเนินการ
• ผลการประเมินองคการมหาชนและผูอ าํ นวยการองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ แบงการประเมินเปน 2 กลุม คือ องคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม จํานวน 37 แหง และองคการมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ จํานวน 15 แหง
ซึง่ ผลการประเมินองคการ พบวาองคการมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชนฯ สวนใหญ จํานวน 29 แหง
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มีผลการประเมินในระดับคุณภาพ คิดเปนรอยละ 78.38 และองคการมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะสวนใหญ
มีผลการประเมินในระดับคุณภาพเชนกัน คือ มีจาํ นวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 53.33 ในสวนของการประเมินผูอ าํ นวยการ
องคการมหาชนซึง่ ประเมินโดยคณะกรรมการองคการมหาชนนัน้ องคการมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชนฯ
มีผลการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชนสวนใหญอยูในระดับคุณภาพ โดยมีจํานวน 31 แหง คิดเปนรอยละ 91.18
เชนเดียวกับองคการมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ ทีผ่ อู าํ นวยการองคการมหาชนสวนใหญมผี ลการประเมิน
อยูในระดับคุณภาพ จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 85.72
• การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยผานกลไกของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ไดมุงเนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่
สอดคลองกับรางยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานพรอมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
และติดตามและประเมินผลตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ซึ่งขอเสนอแนะดังกลาว
สงผลใหสวนราชการและจังหวัดปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสุงสุดตอระบบราชการและ
ประชาชนตอไป
4) ดานการบริหารราชการแบบบูรณาการ
• การพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุม จังหวัดแบบบูรณาการ โดยผานกลไกของคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่ง ก.น.จ. ไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังไดพิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และคําขอ
งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีภาพรวมคําของบประมาณของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในบัญชี 1 จํานวน 29,713.7093 ลานบาท และเมื่อพิจารณาตามแนวทาง
การพัฒนาที่สําคัญ พบวาดานการเกษตรมีสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.26 รองลงมาคือดานอุตสาหกรรม
คิดเปนรอยละ 31.26 และดานการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 28.82 ตามลําดับ

สวนที่ 2 รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.1 วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร สํานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศน “ขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางตอเนื่องและบังเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม เพือ่ เปนกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ” โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคในการดําเนินงานไว
6 ประเด็นยุทธศาสตร โดยสอดคลองกับ (ราง) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ในประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2.2 โครงสรางและอัตรากําลัง สํานักงาน ก.พ.ร. แบงสวนราชการเปน 9 กอง 1 สํานัก 2 กลุม 1 ศูนย
และมีสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษในกํากับของสํานักงาน ก.พ.ร.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. มีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดรวม 272 คน แบงเปน 2 ประเภท
ไดแก ขาราชการพลเรือนสามัญซึง่ ปฏิบตั ริ าชการในหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 204 คน (รอยละ 75)
และขาราชการพลเรือนสามัญซึง่ อาศัยสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่ รวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน ใหม
(นปร.) จํานวน 68 คน (รอยละ 25)
2.3 งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวดงบประมาณ) สํานักงาน ก.พ.ร.
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวม 309,619,300 บาท จําแนกเปน งบบุคลากร 107,688,900 บาท งบดําเนินงาน
36,360,300 บาท งบลงทุน 2,000,000 บาท และ งบรายจายอื่น 163,570,100 บาท
2.4 ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานหลักทีท่ าํ หนาทีส่ ง เสริมผลักดันการพัฒนา
ระบบราชการ ไดดําเนินการภายใตประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน เพื่อสงเสริมผลักดันใหเกิดการพัฒนาระบบ
ราชการไทยในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสะทอนออกมาเปนผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญที่เห็นผล
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดนําเสนอไวในสวนที่ 1 ของรายงานฉบับนี้แลว นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการอื่น ๆ ที่สําคัญ ดังนี้
1) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ในการเปนฝายเลขานุการ
เพื่อจัดทําขอเสนอและแผนการดําเนินงานการปฏิรูประบบราชการ ทั้งนี้ กรอบการดําเนินการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ประกอบดวย (1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ (Service Reform) (2) การพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม (Sandbox) (3) การปฏิรปู กฎหมาย
(Regulatory Reform) และ (4) การเปนรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government) โดยในสวนของการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริการภาครัฐ หรือ Service Reform นั้น จะดําเนินการใน 7 เรื่อง ไดแก (1) การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2) การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของกรมทรัพยสินทางปญญา
(3) การจดทะเบียนทรัพยสินของกรมที่ดิน (4) การนําเขาและสงออกของกรมศุลกากร (5) ธุรกิจพาณิชยนาวีของ
กรมเจาทา (6) ใบอนุญาตดานการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร และ (7) การบริหารจัดการคิวโรงพยาบาลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
• การพัฒนาหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการหองปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) โดยนําแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มุงเนน
ความตองการของประชาชนเปนสําคัญ โดยเปนการรวมมือกันของทุกภาคสวนรวมถึงผูรับบริการ เพื่อคิดคนและสราง
การแกปญ
 หาทีซ่ บั ซอนรวมกัน ผานกระบวนการทดสอบหรือทดลองในหองปฏิบตั กิ ารออกแบบ อันจะกอใหเกิดนวัตกรรม
ดานการวางนโยบายสาธารณะและการสงมอบบริการใหแกประชาชน โดยคัดเลือกงานบริการที่ประชาชนผูรับบริการ
พบปญหาจากการรับบริการ และหนวยงานเจาของงานบริการมีความพรอมที่จะผลักดันใหบังเกิดผลตามระยะเวลา
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ที่กําหนดมาดําเนินโครงการนํารอง ไดแก (1) การแกปญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล (2) การแกปญหา
ความลาชาในกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑสมุนไพร (3) การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน ISO ของหอง
ปฏิบัติการทดสอบ และ (4) การแกไขปญหาประชาชนในระดับพื้นที่ (อําเภอ)
2) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ และการพัฒนาองคการใหมีขีด
สมรรถนะสูง
• การพิจารณาการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนาํ
เรือ่ งการขอปรับปรุงโครงสรางสวนราชการเสนอ ก.พ.ร. เพือ่ พิจารณา รวมทัง้ สิน้ 12 กระทรวง โดยสามารถแบงกลุม คําขอ
ที่ไดรับการพิจารณาเห็นชอบ อาทิ การขอปรับอํานาจหนาที่เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
จํานวน 319 คําขอ คิดเปน รอยละ 47.75 การขอยุบเลิก/ตัดโอน เนื่องจากภารกิจหมดความจําเปนหรือเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อตัดโอนไปรวมกับสวนราชการอื่น จํานวน 152 คําขอ (รอยละ 22.75) การขอจัดตั้งใหม
เพือ่ รองรับภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ และเหมาะสมกับสภาพการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จํานวน 58 คําขอ (รอยละ 8.68) เปนตน
• การพิจารณาการจัดตั้งองคการมหาชนและการพัฒนาองคการมหาชน คณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมองคการมหาชนไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีใหจัดตั้งองคการมหาชน 1 แหง และเปลี่ยนแปลง
องคการมหาชน 1 แหง ประกอบดวย การแยกศูนยสรางสรรคงานออกแบบซึ่งอยูภายใตสํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู (องคการมหาชน) ไปจัดตัง้ เปนสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และการเปลี่ยนแปลงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เปน สํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เพื่อเปนหนวยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหนาที่ใหบริการ สงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนผูรักษาการ
• การสงเสริมการเรียนรูผ า นสือ่ อิเล็กทรอนิกส สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสง เสริมการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง
ของขาราชการและประชาชนทั่วไป ผานโครงการสงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเปดใหบริการใน
หลักสูตรตาง ๆ อาทิ การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม (mini MPM) การบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม (mini MBA)
การบริหารราชการแบบมีสว นรวม หลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ทัง้ นี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลู งทะเบียนเรียนทัง้ สิน้
713 ราย
3) การสงเสริมและวางกลไกการบริหารงานแบบบูรณาการ
• การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน่ (SDGs) และงบประมาณ สํานักงาน
ก.พ.ร. ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และสวนราชการ
ทัง้ 20 กระทรวง ในการกําหนดตัวชีว้ ดั สําหรับการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
โดยมีการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนบูรณาการ 25 แผนงาน
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยื่น (SDGs) นโยบายประเทศไทย 4.0 และเปาหมายตามยุทธศาสตรของกระทรวง
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4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
• การจัดทําหลักสูตรการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และ
การสรางความสามัคคีปรองดอง สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ. ไดรวมกันจัดทําหลักสูตรการบริหารราชการ
แผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.)
เพื่อปรับกระบวนการทางความคิด สรางแรงบันดาลใจและศักยภาพความเปนผูนํา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายรัฐบาล ประกอบดวย (1) หลักสูตรการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร สําหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี
(ป.ย.ป. 1) โดยมีสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูรับผิดชอบ (2) หลักสูตรการสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง แบงเปน หลักสูตร
สําหรับรองอธิบดี (ป.ย.ป. 2/1) โดยมีสํานักงาน ก.พ. เปนผูรับผิดชอบ และหลักสูตรสําหรับรองผูวาราชการจังหวัด
(ป.ย.ป. 2/2) โดยมีสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูรับผิดชอบ
• การพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายการพัฒนาระบบราชการ ไดแก ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Chief Change Ofﬁcer: CCO) และกลุมพัฒนาระบบบริหาร ของสวนราชการตาง ๆ โดยจัดประชุมสัมมนาเรื่อง
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการดวย THAILAND 4.0 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และเตรียมความพรอม
ในการพลิกโฉมราชการ เพื่อรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 อันจะนําไปสูประโยชนสุขของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
• การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ
โดยจัดฝกอบรมหลักสูตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทีป่ รึกษาดานการบริหารสําหรับหนวยงานภาครัฐ ระดับพืน้ ฐาน
ใหกับเจาหนาที่กลุมพัฒนาระบบบริหารของสวนราชการ ทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม
• การสรางความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ดานตางประเทศ อาทิ การเขารวมงาน 2016 Government 3.0 Global Forum ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
การลงนามบันทึกความเขาใจทางวิชาการกับ Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) เพือ่ ดําเนินงานเสริมสรางความซือ่ ตรงในภาครัฐของประเทศไทย รวมทัง้ การประชุมหารือรวมกับองคกรระหวาง
ประเทศ และการบรรยายแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับคณะศึกษาดูงานจากตางประเทศที่มาศึกษาดูงาน
ณ สํานักงาน ก.พ.ร.
5) การเสริมสรางธรรมาภิบาล และการตอตานการทุจริต ประพฤติมิชอบ
• การสงเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพือ่ เสนอตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ สนับสนุน
การดําเนินงานของ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ตามกลไกการดําเนินงานที่ ค.ต.ป. ไดกําหนดไว นอกจากนี้ยังไดพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยอยูระหวางการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลและระบบการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อให ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ไดใชประโยชนในการติดตาม
ประเมินผลภาคราชการรวมกัน
• การรณรงคปลุกจิตสํานึกเสริมสรางธรรมาภิบาลรวมตานทุจริต ผานกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การประชุม
สัมมนาเพือ่ สรางความรูค วามเขาใจใหแกขา ราชการ เกีย่ วกับการใหบริการประชาชนอยางมีธรรมาภิบาล การจัดกิจกรรม
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คายรวมพลังหยุดยั้งคอรรัปชัน ใหแกขาราชการใหมหรือขาราชการที่มีหนาที่ใหบริการประชาชน เพื่อสรางทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบตอสังคม กิจกรรมรวมพลังหยุดยั้งคอรรัปชันสัญจร ณ สถานศึกษาตาง ๆ
กิจกรรมเสริมสรางเครือขายความรวมมือสื่อมวลชน และการเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อมวลชนตาง ๆ
• การสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานการสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในบริบท
The Role of Public Governance in Achiving Sustainable Development Goals: Transforming, Empowering
and Network-Building คูข นานไปกับการจัดประชุมเครือขายคณะทํางานธรรมาภิบาลอาเซียน ครัง้ ที่ 2 “South East
Asian Government at a Glance Data Validation Workshop”
• การดําเนินงานเสริมสรางความซือ่ ตรงในภาครัฐของประเทศไทย สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และ Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) ดําเนินความรวมมือในการเสริมสรางความซือ่ ตรงในภาครัฐของประเทศไทย
(Integrity Review of Thailand) โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามกรอบการเสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐของ
ประเทศไทย เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการเสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยตอไป
6) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน
• การจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาการกําหนดใหผรู บั ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2.5 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประเมิน 2 ครั้ง คือ รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
และรอบที่ 2 ตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. มีผลการประเมินอยูใ นระดับ
มาตรฐาน
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การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การบริหารราชการแผนดินของไทย มีเปาหมายอยางชัดเจนดังปรากฏในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 25341 กลาวคือ
“การบริหารราชการแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดเนนถึงความสําคัญและบัญญัติสาระเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและธรรมาภิบาลไวในหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 และมาตรา 76 และในหมวด 8
คณะรัฐมนตรี มาตรา 164 นอกจากนี้ ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ไดกําหนดใหดําเนินการปฏิรูป
ประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ดานการบริหารราชการแผนดิน
1 พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนที่ 99 ก
ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545
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มาตรา 65
รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให
สอดคล อ งและบู ร ณาการกั น เพื่ อ ให เ กิ ด เป น พลั ง ผลั ก ดั น ร ว มกั น ไปสู 
เปาหมายดังกลาว
การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาทีจ่ ะบรรลุเปาหมาย และ
สาระทีพ่ งึ มีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย
ยุทธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได

มาตรา 164
ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย
(1) ปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ
เปดเผย และมีความรอบคอบ และระมัดระวังในการดําเนินกิจการตาง ๆ
เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชนสวนรวม
(2) รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผนดินตามกฎหมายวาดวย
วินัยการเงินการคลังของรัฐอยางเครงครัด
(3) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(4) สรางเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยางเปนธรรม
ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน
รัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในเรื่องที่อยูในหนาที่
และอํานาจของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในการกําหนด
นโยบายและการดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
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มาตรา 76
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง
สวนภูมภิ าค สวนทองถิน่ และงานของรัฐอยางอืน่ ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกัน
ในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการ
สาธารณะ และการใชจา ยเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ ประโยชนสขุ
ของประชาชน รวมตลอดทัง้ พัฒนาเจาหนาทีข่ องรัฐใหมคี วามซือ่ สัตยสจุ ริต
และมีทศั นคติเปนผูใ หบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือก
ปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอย
ตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจ หรือกระทําการโดยมิชอบที่เปน
การกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้งหรือ
การพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดใหมมี าตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ใหหนวยงานของรัฐใชเปน
หลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับเจาหนาทีข่ องรัฐในหนวยงานนัน้ ๆ
ซึ่งตองไมตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว
มาตรา 258
ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล
ดังตอไปนี้
ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน
(1) ใหมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหาร
ราชการแผนดิน และการจัดทําบริการสาธารณะ เพือ่ ประโยชนในการบริหาร
ราชการแผนดิน และเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
(2) ใหมกี ารบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
เขาดวยกัน เพื่อใหเปนระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและ
การบริการประชาชน
(3) ใหมกี ารปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงาน
ของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลงและความทาทาย
ใหม ๆ โดยตองดําเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานของรัฐแตละ
หนวยงานที่แตกตางกัน
(4) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อ
จูงใจใหผมู คี วามรูค วามสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ
และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถและผลสัมฤทธิข์ องงานของ
แตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตอง
โดยคิดถึงประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสว นตัว มีความคิดสรางสรรค
และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุม ครองปองกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา
(5) ใหมกี ารปรับปรุงระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐใหมคี วามคลองตัว
เปดเผย ตรวจสอบไดและมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่ง
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการเสนอแนะและให คํ า ปรึ ก ษาแก
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงาน
ของรัฐอยางอื่น เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงาน
อื่นของรัฐที่มิไดอยูในกํากับของราชการฝายบริหารตามที่
หนวยงานดังกลาวรองขอ รายงานตอคณะรัฐมนตรี
ในกรณีทมี่ กี ารดําเนินการขัดหรือไมสอดคลองกับหลักเกณฑ
ทีก่ าํ หนดในมาตรา 3/1 เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ กําหนด
หลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน
การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนด

อํานาจหนาที่ และการแบงสวนราชการภายในของ
สวนราชการทีเ่ ปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอืน่
ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้ง
ขอเสนอแนะ ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เปนปญหา รวมทั้งจัดทํา
รายงานประจําปเกีย่ วกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ
และงานของรัฐอยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามทีก่ าํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ตามขอเสนอของ ก.พ.ร. ซึ่งเปนกรอบทิศทางที่จะกําหนดกลยุทธและมาตรการใหระบบ
ราชการไทยพรอมรับกับการขับเคลือ่ นประเทศใหบรรลุเปาหมาย และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตรเพื่อ “สรางความเชื่อถือไววางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุงสูความยั่งยืน”
วิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการ
“ระบบราชการไทยมุงเนนพัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสูค วามเปนเลิศ บูรณาการและเพิม่ ประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสาน
การทํางานกับทุกภาคสวน สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนที่นาเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน”
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยกร
ะด
1

การพัฒนาองคการใหมี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ
(High Performance
Organization)

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ
(Integration)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ
ประชาชน
(Service Excellence)

การเปลี่ยนแปลง

5

การสงเสริมระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
(Collaboration)

6

การยกระดับความโปรงใส
และสรางความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการบริหารราชการแผนดิน
(Integrity)

การบริหาร
รูปแบบใหม

พ

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพื่อ
เขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน (Readiness
for ASEAN 2558)

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ัฒนา
อ
ย
า งย
งั่

7

ล

4

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย
ของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
(Public Values)

ยืน

ั บอ

น เลิศ
คู วามเป
ส
ร
ก า 2
3
งค

กระบวนการ
ทํางานใหม ขีดสมรรถนะใหม

• การบริหาร
รูปแบบใหม • กระบวนการ
ทํางานใหม
• แกไขกฎหมาย
และระเบียบ
ปฏิบัติ

สรางความ
เชื่อถือไววางใจ
(Trustworthy)
พัฒนา
สุขภาวะ
(Healthy)

มุงสู
ความยั่งยืน
(Sustainable)

• ขีดสมรรถนะ
คานิยมและ
วัฒนธรรม
องคการใหม

โครงการสําคัญ

กาวส
ูสาก

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
และเปาหมาย และประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดและ
เปาหมาย

ประเด็น
ยุทธศาสตร

32

1. สรางความเชื่อถือไววางใจ
(Trustworthy) ประชาชนได
รับการตอบสนองและมีความ
พึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให
บริการ ตลอดจนมีความเชือ่ ถือ
ไววางใจในการทํางานของทาง
ราชการ

2. พัฒนาสุขภาวะ (Healthy)
ระบบราชการไทยมีการพัฒนา
เปนองคการที่มีสุขภาวะ มีขีด
สมรรถนะสูง การทํางานทันสมัย
คลองตัว บุคลากรมีความผาสุก
มี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจและผู ก พั น กั บ
องคการ มีความสําเร็จตาม
เปาหมายชีวิตไปพรอม ๆ กับ
เปาหมายขององคการ

3. มุง สูค วามยัง่ ยืน (Sustainable)
สังคมเกิดการปรับตัวอยางสมดุล
ภาครัฐสามารถทํางานรวมกับ
ภาคส ว นอื่ น ได เ ป น อย า งดี
มีการบูรณาการโดยการอาศัย
ยุทธศาสตรประเทศเปนตัวนํา
มีภูมิคุมกันที่ดีสามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกไดอยางยั่งยืน

• ความพึงพอใจของประชาชน • ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น • ความสําเร็จของการโอนถาย
ต อ การให บ ริ ก ารและการ ไมนอยกวารอยละ 30
และทํางานรวมกับภาคสวนอื่น
ดําเนินงานของภาครัฐ ไมนอ ยกวา
ในสังคม ไมนอยกวา รอยละ 80
• สวนราชการสามารถพัฒนา
รอยละ 80
ขีดสมรรถนะของการบริหาร
• ความเชือ่ มัน่ ของประชาชน จัดการองคการ ไมนอยกวา
ที่มีตอสวนราชการและหนวยงาน รอยละ 80
ของรัฐ ไมนอยกวารอยละ 80

1.
2.
3.
4.
5.

การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน
การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด
การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
6. การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน
7. การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

ส่วนที่

1

รายงานผลการพัฒนา
ระบบราชการที่ส�ำคัญ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สวนที่ 1

ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 1
รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่ส�าคัญ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) คณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดพัฒนาและจัดระบบราชการ รวมทั้งผลักดันและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐดําเนินการในดาน
ตาง ๆ เพื่อนํานโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของ
ประชาชน โดยมียุทธศาสตรชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
เปนกรอบทิศทางในการดําเนินการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ ดังนี้
1.1 ประเด็นที่นาสนใจอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาระบบราชการ
1.1.1 การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0
ตามที่รัฐบาลไดประกาศแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ THAILAND 4.0
เพื่อนําพาประเทศไปสูเปาหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประกอบกับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข (4) ดานการ
บริหารราชการแผนดิน ที่กําหนดใหตองดําเนินการใน
เรื่องตาง ๆ อาทิ การนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกตใชเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน
และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน การบูรณาการ
ระบบฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ การปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ เปนตน รวมถึง
รางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2579)
ในยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ นําไปสูก ารกําหนดกรอบแนวทาง
ในการขับเคลื่อนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนั้น ระบบราชการจึงจําเปนตองปรับ

เปลีย่ นกลไก แนวคิด และวิธกี ารทํางานเพือ่ กาวไปสูก ารเปน
“ระบบราชการ 4.0” ซึง่ จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลือ่ น
ประเทศไทย 4.0 โดยแนวคิดและวิธีการทํางานของระบบ
ราชการ 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะตองทํางานโดย
“ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
(Better Governance, Happier Citizens)” เพื่อให
ระบบราชการเป น ที่ เชื่ อ ถื อ ไว ว างใจและเป น ที่ พึ่ ง ของ
ประชาชนไดอยางแทจริง

ภาพที่ 1-1 ระบบราชการ 4.0

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

35

คุณลักษณะที่สําคัญของ “ระบบราชการ 4.0” ประกอบดวย
1. เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
โดยภาครัฐตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทํางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เขามาตรวจสอบการทํางานได ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ เชน
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวม และโอนถายภารกิจที่ภาครัฐ
ไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน
โดยการจั ด ระเบี ย บความสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง โครงสร า งให ส อดรั บ กั บ การทํ า งาน
แนวระนาบ ในลักษณะของเครือขาย มากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง เชื่ อ มโยงการทํ า งานในภาครั ฐ ด ว ยกั น เองให มี เ อกภาพและ
สอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
สวนทองถิ่น
2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government)
โดยภาครัฐจะทํางานในเชิงรุก และมองไปขางหนา โดยตัง้ เปาหมายกับตัวเองเสมอวา
ประชาชนจะไดอะไร มุง เนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน โดยไมตอ งรอใหเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือ
จากทางราชการ รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐ (Big Government Data)
และระบบดิจิทัลที่ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการของ
ประชาชน พรอมทั้งอํานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันของทางราชการ
เพือ่ ใหบริการไดเสร็จสิน้ ในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการของทางราชการ
ไดตลอดเวลาตามความตองการของตน และผานการติดตอไดหลายชองทาง
ผสมผสานกัน ทัง้ การมาติดตอดวยตนเอง การติดตอผานเว็บไซต โซเชียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชัน
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance
Government) โดยภาครัฐตองทํางานอยางเตรียมการไวลว งหนา มีการวิเคราะห
ความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบ
สหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกบั โลกแหงการเปลีย่ นแปลงอยางฉับพลัน เพือ่ สราง
คุณคา มีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ
ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพ
ความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมทั้งทําใหขาราชการมีความผูกพันตอการปฏิบัติ
ราชการและปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน
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ทั้งนี้ ความสําเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 ตองอาศัยปจจัยสําคัญอยางนอย 3 ประการ ไดแก

การสานพลังระหวางภาครัฐและ
ภาคสวนอื่นในสังคม
(Collaboration)

การสรางนวัตกรรม
(Innovation)

การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล
(Digitization/Digitalization)

• ยกระดั บ การทํ า งานจากการ
ประสานงาน (Coordination)
การรวมงาน (Cooperation) ไปสู
การรวมมือกัน (Collaboration)
• วางแผนทีจ่ ะบรรลุเปาหมายรวมกัน
ใชทรัพยากรรวมกัน ยอมรับ
ความเสี่ยง และรับผิดชอบตอผล
ที่เกิดขึ้นรวมกัน
• เป น การพั ฒ นาหรื อ แก ป  ญ หา
ของประชาชนที่ซับซอนมากขึ้น
จนไม ส ามารถดํ า เนิ น การโดย
ลําพังได หรือเปนการบริหารกิจการ
บานเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”

• คิดคนและแสวงหาวิธีการ หรือ
Solutions ใหม ๆ ทําใหเกิด Big
Impact เพือ่ ปรับปรุงและออกแบบ
การใหบริการสาธารณะใหสามารถ
ตอบสนองปญหาความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ
• ใชวิธีหองฏิบัติการ (Gov Lab/
Public Sector Innovation Lab)
และใชวิธีการออกแบบ (Design
Thinking) โดยใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมเพื่อสรางความเขาใจ
และเข า ถึ ง ความรู  สึ ก นึ ก คิ ด
(Empathize) กอนจะสราง
จินตนาการ (Ideate) พัฒนา
ตนแบบ (Prototype) ทําการ
ทดสอบ ปฏิบัติจริง และขยายผล
ตอไป

• ผสานการทํ า งานร ว มกั น ของ
การจั ด เก็ บ และประมวลผล
ขอมูลผานระบบคลาวด (Cloud
Computing) กับอุปกรณเคลือ่ นที่
และอุ ป กรณ เ พื่ อ การทํ า งาน
รวมกัน
• สามารถติ ด ต อ เชื่ อ มโยงแบบ
เรียลไทมในทุกเวลาและสถานที่
• สามารถวิเคราะหขอ มูลทีซ่ บั ซอน
เพือ่ ชวยใหบริการของทางราชการ
สามารถตอบสนองความคาดหวัง
ของประชาชนไดทุกที่ ทุกเวลา
ทุกอุปกรณและชองทาง อยาง
มั่นคง ปลอดภัย และประหยัด

สําหรับการดําเนินการเพือ่ ขับเคลือ่ นระบบราชการ 4.0 นัน้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดแตงตัง้
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกีย่ วกับการขับเคลือ่ นระบบราชการ 4.0 โดยมี นายสุวทิ ย เมษินทรีย
เปนประธาน เพือ่ ดําเนินการในเรือ่ งดังกลาว ซึง่ อ.ก.พ.ร.ฯ ไดพจิ ารณาจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นระบบราชการ 4.0
สูก ารปฏิบตั ิ โดยเชือ่ มโยงแนวทางการปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ และกรอบแนวคิด
ระบบราชการ 4.0 ประกอบดวยการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ อาทิ Digital Services การแกไขกฎหมาย/กฎที่เปน
อุปสรรคตอประชาชนและการดําเนินธุรกิจ คูมือการติดตอราชการ การอํานวยความสะดวกและลดภาระประชาชน
หองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) Big Data (Open Government) เปนตน ทั้งนี้
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แนวทางการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 จะเนนใน 4 ประเด็นหลัก คือ โครงสรางที่มีความยืดหยุน สามารถปรับตัว
ทันตอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม สามารถนํามาปฏิบัติได
ทรัพยากรบุคคลทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง สามารถปรับเปลีย่ นกระบวนการทางความคิดและปรับตัวตอบสนองกับสถานการณตา ง ๆ
ไดอยางทันเวลา และการสรางและปรับเปลี่ยนจุดยืนของระบบราชการใหม
นอกจากนี้ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนนโยบาย THAILAND 4.0 โดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูป
ระบบราชการและการบริหารราชการแผนดิน ตลอดจนการผลักดันแผนงานโครงการเพื่อเปนตนแบบการขับเคลื่อน
นโยบาย THAILAND 4.0 และการสรางการรับรูในเรื่องดังกลาว จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน นายสุวิทย เมษินทรีย
เปนรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ และผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ประชาสังคม
และวิชาการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการ
ชุดดังกลาวมีหนาที่กําหนดแนวทางและยุทธศาสตรการดําเนินการตามนโยบาย THAILAND 4.0 พิจารณากําหนดหรือ
คัดเลือกแผนงานโครงการตนแบบทีส่ อดคลองตอการดําเนินการ พรอมทัง้ กํากับติดตามเพือ่ ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู เพือ่ รองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0 ไดมอบหมายให อ.ก.พ.ร.
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 รับผิดชอบการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
THAILAND 4.0 และทําหนาที่ฝายเลขานุการ เพื่อจัดทําขอเสนอและแผนการดําเนินงานการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ซึ่งตอมา
คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบการดําเนินการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
THAILAND 4.0 ซึง่ จะดําเนินการใน 2 เรือ่ งหลัก คือ 1) การปฏิรปู ระบบราชการ และ 2) การเตรียมคนไทยสูศ ตวรรษที่ 21
โดยในประเด็นการปฏิรูประบบราชการนั้น ประกอบดวย (1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
(Service Reform) (2) การพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม (Sandbox) (3) การปฏิรูปกฎหมาย
(Regulatory Reform) และ (4) การเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
1.1.2 ผลการศึกษาการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต
ภายใตเปาหมายการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะ 20 ป เพื่อมุงสูการเปนประเทศพัฒนาแลว การพัฒนา
ระบบราชการใหมีศักยภาพพรอมรับมือกับความทาทายและความคาดหวังตอการตอบสนองของภาครัฐภายใตบริบทที่
ซับซอนยิ่งขึ้น นับเปนหนึ่งในวาระทางนโยบายที่สําคัญ ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
ในระยะตอไปจะตองสอดคลองกับบริบทแวดลอม และสถานการณทั้งในและตางประเทศ เพื่อกาวขามปญหาอุปสรรค
และขอจํากัดที่จะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการที่ผานมา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทสี่ ง ผลตอการเปลีย่ นแปลงของโลก หรือ Disruptive Technology เปนบริบทใหม
ที่ระบบราชการไทยในอนาคตตองเผชิญอยางไมอาจเลี่ยงได ไมวาจะเปนปจจัยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง (Drivers)
หรือแนวโนมของกระแสความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก (Megatrend) ลวนแตสรางผลกระทบตอสังคมและทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ และนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยรวมถึงบริบทการปรับระบบราชการของ
ตางประเทศ
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การเชือ่ มตออินเทอรเน็ตกับสิง่ ของ ระบบอินเทอรเน็ตเคลือ่ นที่ ระบบอินซอฟตแวรอจั ฉริยะ

เทคโนโลยีหนุ ยนตขนั้ สูง

เทคโนโลยีที่สงผลการเปลี่ยนแปลงโลก
(Disruptive Technologies)
โดย McKinsey Global Institute

ยานพาหนะแบบไรคนขับ
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

เทคโนโลยีพนั ธุกรรม

การผลิตพลังงานทดแทน

เทคโนโลยีคลาวด

ความกาวหนา
ดานการสํารวจพลังงาน

เทคโนโลยีวสั ดุขน้ั สูง

การพิมพ 3 มิติ

ขอเสนอทิศทางสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต มุง สรางกลไกการทํางานทีเ่ อือ้ ใหเกิดความยืดหยุน
และคลองตัวในการบริหารงานภาครัฐ ลดอุปสรรคและขอจํากัดเชิงโครงสรางเกี่ยวกับสภาพนิติบุคคลของสวนราชการ
มุงเนนการพัฒนาเครื่องมือและมาตรการเพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดการทํางานแบบรวมคิดรวมทําระหวางสวนราชการและ
ภาคสวนอื่น ๆ ลดการบริหารงานภาครัฐแบบแยกสวนและแตกกระจาย มุงพัฒนาระบบคลังขอมูลและองคความรูเพื่อ
การบริหารงานภาครัฐ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองตอปญหาที่ซับซอน และใชขอมูลเชิงประจักษ
เพื่อสนับสนุนการออกแบบแผนงานโครงการรวมถึงมุงพัฒนาทุนมนุษยเพื่อยกระดับขีดสมรรถนะ ความเปนเลิศและ
ความมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐทุกระดับ
ดังนั้น ขอเสนอแนะหรือแนวทางที่จะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
ในอนาคต ภาครัฐจะตองมีการปรับบทบาทของภาครัฐใหมที่สําคัญ คือ
ผูกําหนดนโยบาย
(Policy Formulation)

ผูกํากับดูแล
(Regulation)

ผูอํานวยความสะดวก
(Enabler)

เปนผูขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยใหความสําคัญ
กั บ กระบวนการกํ า หนด
นโยบายจากลางขึ้นบน ผาน
ชองทางการนําเสนอประเด็น
ทางสังคมใหม ๆ ที่ทันสมัย
เข า ถึ ง ผู  ค นทุ ก กลุ  ม คนใน
สังคม

เปนกระบวนการขับเคลื่อน
สังคมและเศรษฐกิจ ภายใต
บริบททีต่ วั แสดงหลากหลาย
เขามามีสว นรวมจัดทําบริการ
สาธารณะ โดยดํารงไวซึ่ง
ผลประโยชนสาธารณะและ
ความเปนธรรม

เป น การพั ฒ นาทางเลื อ ก
หรื อ ทางออกในการแก ไข
ปญหาทางสังคม ควบคูไ ปกับ
ผสานความรวมมือภาคสวน
ตาง ๆ ในการแกไขปญหาและ
พัฒนาประเทศ

ปรับระบบการทํางาน
เปนการปรับการทํางานจาก
การยึดภารกิจที่ถูกกําหนด
ไว อ ย า งตายตั ว ไปสู  ก าร
ทํางานบนฐานของประเด็น
ยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละการ
ทํ า งานตามประเด็ น ตาม
ยุ ท ธศาสตร ใ นเชิ ง พื้ น ที่
ระดับตาง ๆ
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1.1.3 ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ แนวโนมและสัญญาณการพัฒนาองคการ
ความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) นับวาเปนสิ่งสําคัญที่จะสงผลใหบุคลากรเกิดความมุงมั่น
ทุมเทในการปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายขององคการอยางสุดความสามารถ จากการดําเนินการที่ผานมาพบวา
สวนราชการยังใหความสําคัญในเรื่องความผูกพันของบุคลากรคอนขางนอย ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดดาํ เนินโครงการสํารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ เพือ่ ประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร
ตอสวนราชการและคนหาปจจัยทีส่ ง ผลตอความผูกพันของบุคลากร โดยกําหนดองคประกอบความผูกพันไว 3 องคประกอบ
ไดแก ความเชื่อมั่นไววางใจ (Trust) เปนความผูกพันที่บุคลากรตองมีจิตใจที่เชื่อมั่นและไววางใจในทิศทางและผูนําของ
องคการ ความกระตือรือรน (Alertness) เปนการแสดงออกที่สะทอนความมุงมั่น ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
และการมีสวนรวม (Participation) ที่แสดงถึงการเปนสวนหนึ่งขององคการ โดยอาสาเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ
ดวยความเต็มใจ โดยมีสมมติฐานวา “เมื่อบุคลากรมีความผูกพันตอองคการแลวนั้น จะสงผลใหบุคลาการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพรอมตอการรองรับความเปลี่ยนแปลงขององคการ”
Trust
ความเชื่อมั่นในทิศทาง
และนโยบายขององคการ

Alertness

Participation

ความกระตือรือรน
ในการทํางาน

การมีสวนรวมดวย
ความเต็มใจ
และสมํ่าเสมอ

Engagement
Efﬁciency

ประสิทธิภาพใน
การทํางานที่ดีขึ้น

ความพรอมใน
การเปลี่ยนแปลง

Readiness to Change

ภาพที่ 1-2 องคประกอบในการสํารวจความผูกพันภาครัฐ

ระดับความผูกพันในภาพรวม
สถานการณความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสาํ รวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ซึง่ สํารวจจากบุคลากรภาครัฐทัง้ ขาราชการพลเรือน
ทหาร ตํารวจ พนักงานราชการ จํานวนทัง้ สิน้ 128,028 คน ในหนวยงานภาครัฐจํานวน 222 หนวยงาน (146 กรม 76 จังหวัด)
พบวาบุคลากรภาครัฐมีระดับความผูกพัน รอยละ 76.17 ซึง่ ถือวาระดับความผูกพันของบุคลากรอยูใ นระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาในเรือ่ งขององคประกอบความผูกพันทัง้ 3 ดาน พบวาบุคลากรภาครัฐมีระดับความกระตือรือรน รอยละ
80.25 รองลงมาคือ ระดับการมีสว นรวมในการทํางานขององคการ และระดับความเชือ่ มัน่ และไววางใจตอผูบ ริหารและ
องคการ รอยละ 75.75 และ 72.50 ตามลําดับ (ภาพที่ 1-3)
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76.17%*

72.50%*

80.25%*

75.75%*

ความเชื่อมั่น
ความกระตือรือรน
* ผลจากการสํารวจกลุมตัวอยาง 128,028 คน
ในหนวยงานภาครัฐทั้งสิ้น 222 หนวยงาน (146 กรม 76 จังหวัด)

การมีสวนรวม

ภาพที่ 1-3 ระดับความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

ความเชื่อมั่น
73.25%

ความกระตือรือรน
79.50%

การมีสวนรวม
76.25%

ภาพที่ 1-4 ระดับความผูกพันของบุคลากร ระดับกรม

ความเชื่อมั่น
70.50%

ความกระตือรือรน
81.75%

การมีสวนรวม
74.75%

ภาพที่ 1-5 ระดับความผูกพันของบุคลากร ระดับจังหวัด

ระดับความผูกพันจ�าแนกตามลักษณะของบุคลากร
ความผูกพันของบุคลากรมีความแตกตางในลักษณะเฉพาะของกลุมบุคลากร ซึ่งเกิดจากความตองการและ
ความคาดหวังทีอ่ ยากใหองคการปฏิบตั ติ อ ตนเองอยางเหมาะสม โดยลักษณะของบุคลากรทีท่ าํ การสํารวจในครัง้ นี้ มีผลตอ
ระดับความผูกพัน เชน ประเภทของบุคลากร อายุของบุคลากร พื้นที่ปฏิบัติงาน เปนตน
ระดับความผูกพันตามประเภทบุคลากร พบวากลุมผูบริหารและอํานวยการเปนกลุมที่มีระดับความผูกพัน
สูงที่สุด รอยละ 85.33 และกลุมวิชาการเปนกลุมที่มีระดับความผูกพันตํ่าที่สุด รอยละ 73.17 (ภาพที่ 1-6)

ภาพที่ 1-6 ระดับความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร
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ระดับความผูกพันตามอายุ พบวาบุคลากรที่มีอายุนอยกวา 41 ป (Gen Y) เปนกลุมที่มีระดับความผูกพัน
ตํ่าที่สุด รอยละ 75.14 ซึ่งใกลเคียงกับกลุมบุคลากรอายุระหวาง 41-52 ป หรือกลุม Gen X (รอยละ 75.79)
ซึ่งแตกตางจากกลุมบุคลากร Baby Boomer ที่มีอายุมากกวา 52 ปขึ้นไปที่มีระดับความผูกพันสูงสุด รอยละ 79.03
(ภาพที่ 1-7) และจากผลดังกลาว พบวาแนวโนมความผูกพันของบุคลากรลดลงอยางตอเนื่องในกลุมบุคลากรรุนใหม

ภาพที่ 1-7 ระดับความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามกลุมอายุ

ระดับความผูกพันตามอายุงาน พบวาบุคลากรที่มีอายุงานมากกวา 20 ปขึ้นไป เปนกลุมบุคลากรที่มีระดับ
ความผูกพันสูงที่สุด รอยละ 78.50 และบุคลากรที่มีอายุงานระหวาง 10ข14 ป จะมีระดับความผูกพันตํ่าที่สุด รอยละ
75.33 (ภาพที่ 1-8)

ภาพที่ 1-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามอายุงาน
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ระดับความผูกพันตามพื้นที่ปฏิบัติงาน พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคมีระดับความผูกพันถึง
รอยละ 77.50 ซึ่งสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง ที่มีระดับความผูกพันเพียงรอยละ 73.25 (ภาพที่ 1-9)
73.25%

77.50%

พื้นที่สวนกลาง

พื้นที่สวนภูมิภาค

ภาพที่ 1-9 ระดับความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน

จากผลการวิเคราะหขางตน บงชี้ถึงสถานการณความผูกพันของบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ที่กลุมบุคลากร
ที่อายุนอยกวา 41 ป ซึ่งถือเปนกลุมบุคลากรในกลุม Gen Y กลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในประเภทตําแหนงวิชาการ
กลุม บุคลากรในพืน้ ทีส่ ว นกลางและกลุม บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในสวนกลางเปนกลุม ทีม่ รี ะดับความผูกพันตํา่ ซึง่ หนวยงาน
ภาครัฐจําเปนตองคนหาประเด็นจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง เพือ่ กําหนดแนวทางในการยกระดับความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐที่เฉพาะเจาะจงในแตละกลุม ซึ่งหนวยงานภาครัฐจําเปนตองหาแนวทางในการยกระดับความผูกพันที่
แตกตางตามกลุมอายุ และเตรียมพรอมรับมือกลุมบุคลากรยุคใหม (Gen Z) ในอนาคต
ปจจัยของความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
ความผูกพันของบุคลากร เปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจและพัฒนาไปสูความผูกพันของบุคลากรตอ
สวนราชการ เชน องคการ (Organization) งานที่ทํา (Work) ผูบังคับบัญชาโดยตรง (Supervisor) ผูบริหารระดับสูง
(Executive) เพื่อนรวมงาน (Colleague) ผลตอบแทน (Reward) และ สถานการณของตนเอง (Self) โดยกรอบ
แนวคิดในการสํารวจเพื่อคนหาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร มีดังนี้
•
•
•
•
•
•

• คาตอบแทน
• สวัสดิการ
• การยกยองชมเชย
•
•
•
•
•

สุขภาพพลานามัย
ครอบครัว
ความเชื่อมั่นในความสามารถ
สภาวะการเงิน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาวะ
•
•
•
•

ชื่อเสียง
ทรัพยากร
นโยบาย
ระบบงาน
การเห็นความสําคัญ
การสื่อสารในองคการ
•
•
•
•
•
•
•

องคการ
Organization
งานที่ทํา
Work

ผลตอบแทน
Reward

ตนเอง
Self

วิสัยทัศน
คุณธรรม
การนําความเปลี่ยนแปลง
การสรางบรรยากาศ

ความผูกพันของบุคลากร

ผูบริหารระดับสูง
Executive

ผูบังคับบัญชา
โดยตรง
Supervisor

ปริมาณงาน
คุณคาของงาน
ความทาทายในงาน
ความสอดคลองกับความถนัด
โอกาสเรียนรูและพัฒนา
อิสระในการตัดสินใจ
การใชความคิดริเริ่มในงาน

เพื่อนรวมงาน
Colleague
•
•
•
•
•

• ความรวมมือ
• จริยธรรม

วุฒิภาวะทางอารมณ
ความสามารถ
ทิศทางและการสั่งการ
การชี้แนะสอนงาน
การมีสวนรวมรับผิดชอบในความผิดพลาด

ภาพที่ 1-10 ปจจัยสําคัญตอความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
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ผลจากการสํ า รวจความผู ก พั น ของบุ ค ลากร
พบว า ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส  ง ผลต อ ระดั บ ความผู ก พั น ของ
บุคลากรภาครัฐ ไดแก ปจจัยดานองคการ ผูบ ริหารระดับสูง
งานที่ทํา ผลตอบแทนและสถานการณของตนเอง โดย
ประเด็นที่สวนราชการมีการดําเนินการอยางชัดเจนและ
จริงจัง ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอสวนราชการ
ไดแก ผูบริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน ผูบริหารระดับสูง
มีคณ
ุ ธรรม บุคลากรมีความสามารถในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย และงานที่ทําชวยใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง ดังนั้น สวนราชการจึงตองดําเนินการในประเด็น
เหลานีอ้ ยางตอเนือ่ งและพัฒนาใหดขี นึ้ จะสงผลใหบคุ ลากร
มีระดับความผูกพันที่สูงขึ้นอยางตอไป

จากผลการสํารวจเกี่ยวกับปจจัยและประเด็น
ที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ พบวาผล
ดังกลาวมีความสอดคลองกับตางประเทศ ทัง้ หมด 8 ประเด็น
ไดแก 1) ผูบริหารระดับสูง 2) การพัฒนาเรียนรูและ
โอกาสความกาวหนา 3) ความสามารถทีเ่ หมาะสมกับงาน
ที่ทํา 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) ความสมดุล
ระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัว 6) งานที่ทํามีคุณคา
และเกิดประโยชน 7) การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
8) ระบบการจัดสรรสวัสดิการ (ตารางที่ 1-1)

ตารางที่ 1-1 ผลการเปรียบเทียบประเด็นที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากร 4 ประเทศสมาชิก OECD

ที่มา
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Canada: https://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2011/engage-mobil-eng.asp
Ireland: http://www.per.gov.ie/en/civil-service-employee-engagement-survey/
United Kingdom: https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-people-survey-2015-results
United States: https://www.fedview.opm.gov/
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับความผูกพันภาครัฐ
ผลการสํารวจยังชีใ้ หเห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงของหนวยงานภาครัฐและระบบราชการ ทีจ่ ะตองเรงดําเนินการ
แกไข พัฒนา เพือ่ เปนการยกระดับความผูกพันของบุคลากรใน 5 ประเด็น ไดแก การสือ่ สารสรางความเขาใจอยางทัว่ ถึง
การยกยองชมเชยเมือ่ มีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี หนวยงานใหความสําคัญในตัวบุคลากร ผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม
การใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน ซึง่ นํามาสูแ นวทางในการยกระดับความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (ภาพที่ 1-11)
• ผูบ ริหารแบบมีสว นรวม
• การสอนงาน (Coaching) การใหขอ มูลปอนกลับ
(Feedback)
• การกําหนด KPI ของผูบ ริหารทุกระดับ
• การประพฤติตวั เปนแบบอยาง (Role Model)
• การสือ่ สารสรางแรงบันดาลใจ
(Inspired Communication)
• การยกยองชมเชยในโอกาสสําคัญ

• มอบหมายงานทีต่ รงตามความสามารถและความถนัด
(Trust of Workforce)
• แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development Plan)
• แนวทางในการแลกเปลีย่ นและสงตอความรูจ ากรุน สูร นุ
(Knowledge Transfer)
• รูปแบบในการมอบหมายงานทีเ่ หมาะสมในแตละกลุม
• การจัดการสวัสดิการรายบุคคล (Beneﬁt Adjustment)
• กิจกรรมการยกยองชมเชย

• การสือ่ สารเปนประจําและตอเนือ่ ง
• กําหนดเปนวาระการประชุมของฝายบริหาร
(Town hall)
• กิจกรรมผูบ ริหารพบปะบุคลากรเฉพาะกลุม
(ECO See You/ HR Site Visit)
• กําหนดชองทางในการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมแตละกลุม

• หลักปรัชญา “การเชือ่ ในคุณคาของคน”
(Trust of Workforce)
• การดูแลเอาใจใสและสรางคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ใหเกิดขึน้ ในบุคลากร
• สรางบรรยากาศในการทํางานแบบพีน่ อ ง แบบเพือ่ น
• รูปแบบการประเมินผลทีม่ งุ เนนประสิทธิผลและ
ความสามารถ
• การจัดการสวัสดิการรายบุคคล (Beneﬁt Adjustment)
• กิจกรรมการยกยองชมเชย

ภาพที่ 1-11 แนวทางในการยกระดับความผูกพันภาครัฐ

1.2 ผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ
1.2.1 ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ
1) การดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใชบงั คับ
เมื่อพน 180 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558) โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได
ดําเนินการสงเสริม และขับเคลื่อนใหหนวยงานของรัฐ
ดํ า เนิ น การตามเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ

ดังกลาวมายังตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนและภาคเอกชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการเพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ วางใจในระบบราชการ
รวมถึงลดภาระคาใชจายของประชาชน และตนทุน
การดําเนินการของภาคธุรกิจ จากการขับเคลือ่ นทัง้ ในการ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชน การนําขอมูลเผยแพรผา นเว็บไซต ศูนยรวมขอมูล
เพือ่ ติดตอราชการ (www.info.go.th) การเปดศูนยอาํ นวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให กั บ ประชาชนผู  รั บ บริ ก าร
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ที่ไมไดรับความสะดวกในการดําเนินการตามที่ระบุไวใน
คูม อื สําหรับประชาชน การปรับปรุงงานบริการภาครัฐจาก
การประชุมรับฟงความคิดเห็นของภาคเอกชน และการ
ปรับปรุงแบบฟอรมในการยืน่ คําขออนุญาตของทางราชการ
รวมถึงการติดตามผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกฯ ภายหลังทีม่ ผี ลใชบงั คับแลวเพือ่
รับทราบปญหาอุปสรรค พรอมแนวทางแกไขของหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ โดยการดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สรุปได ดังนี้
1.1) การจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ตามที่ ศู น ย อํ า นวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปน
จุ ด รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นและแก ไขป ญ หาในเบื้ อ งต น ของ
การดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความ
สะดวกฯ รวมทัง้ การบูรณาการการทํางานรวมกับศูนยบริการ
ประชาชน สํานักนายกรัฐมนตรี โดยใชโทรศัพทสายดวน
1111 กด 22 ซึ่งศูนยฯ จะดําเนินการติดตามและเรงรัด
การดําเนินการเรื่องรองเรียน ผลการดําเนินงานตั้งแต
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีผูมารับบริการทั้งสิ้น 154 ราย เพิ่มจากป พ.ศ. 2559
จํานวน 17 ราย โดยจําแนกเปน 1) การรองเรียนเกี่ยวกับ
การรับบริการตามพระราชบัญญัติฯ 2) ขอคําปรึกษาดาน
ระบบสารสนเทศคูมือสําหรับประชาชน 3) ขอคําปรึกษา
ดานกฎหมาย 4) เรื่องอื่น ๆ
1.2) การศึ ก ษาวิ เ คราะห ง านบริ ก ารและ
การประชุ ม รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากภาคเอกชนเพื่ อ
ปรับปรุงงานบริการภาครัฐ
สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับภาคเอกชน
ในการประชุมหารือและรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ
ของภาครัฐ เพือ่ นําความเห็นหรือแนวทางไปปรับปรุงงาน
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บริการใหเกิดประสิทธิภาพ ซึง่ ไดดาํ เนินการมาอยางตอเนือ่ ง
และเพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นากระบวนการบริ ก ารของ
ภาครัฐใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อ.ก.พ.ร. เกีย่ วกับการสงเสริม
และยกระดับการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
สงเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ จํานวน 9 คณะ
โดยมีคณะทํางานทีเ่ กีย่ วของกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใหบริการ 6 คณะ ไดแก ดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ดานจดทะเบียนที่ดิน ดานวีซาและตรวจคนเขาเมือง
ดานทรัพยสินทางปญญา ดานการนําเขา-สงออก และ
ดานใบอนุญาตดานการเกษตร ซึง่ แตละคณะมีองคประกอบ
ทัง้ จากภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของ และภาครัฐทีเ่ ปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักของงานบริการนัน้ โดยหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
จะนําผลที่ไดจากการประชุมไปดําเนินการปรับปรุงงาน
บริการของตน และสํานักงาน ก.พ.ร. จะติดตามความกาวหนา
ของแตละงาน
รัฐบาลไดใหความสนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
งานบริการภาครัฐ ดังนัน้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน จึงไดจัดตั้งคณะทํางาน
สงเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรี
เปนประธานในแตละคณะ ซึ่งถือเปนการปฏิรูประบบ
ราชการ ยกระดับการปรับปรุงงานบริการใหมปี ระสิทธิภาพ
และสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจใหแก
ประเทศตอไปได ทัง้ นี้ มีงานบริการทีส่ าํ คัญและจําเปนตอง
ปลดล็อคเรงดวน 10 งานบริการ ไดแก (1) การขึน้ ทะเบียน
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ (2) การจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
(3) การจดทะเบียนที่ดิน (4) การนําเขาและสงออก
(5) แรงงานตางดาว (6) วีซาและตรวจคนเขาเมือง
(7) ใบอนุญาตดานการเกษตร (8) การวิเคราะหผลกระทบ
สิง่ แวดลอม (EHIA) (9) ธุรกิจพาณิชยนาวี และ (10) การขอ
อนุญาตกอสราง
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1.3) การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ
(1) การสํารวจความพึงพอใจในการให
บริการของสวนราชการ ดําเนินการระหวางเดือนมิถนุ ายน
ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ภายใตโครงการสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการยกระดับการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ
มีกลุม เปาหมายเปนผูใ ชบริการสวนกลาง จํานวน 2,373 คน
และสวนภูมิภาค จํานวน 1,520 คน ใน 76 จังหวัด

รวมทัง้ สิน้ 3,893 คน โดยสรุปผลในภาพรวมความพึงพอใจ
ในการใหบริการของผูใชบริการ คิดเปนรอยละ 75.42
แบงเปนสวนกลาง รอยละ 78.95 และสวนภูมภิ าค รอยละ
70.05 และผลสํารวจในสวนกลางสวนใหญเห็นวาบุคลากร
ภาครัฐมีความเต็มใจในการใหบริการ (รอยละ 81.40)
สวนภูมภิ าคสวนใหญเห็นวาหนวยงานมีการประกาศขัน้ ตอน
ระยะเวลา คาธรรมเนียมใหเห็นชัดเจน (รอยละ 72)
(ภาพที่ 1-12 และ 1-13)

กลุมเปาหมาย : ผูใชบริการหนวยงานสวนกลาง 2,373 คน
77.20%

สามารถแสดงความคิดเห็นตอการใหบริการได

79.20%

มีการปรับปรุงตามความคาดหวัง

79.80%

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน
มีประกาศขั้นตอน ระยะเวลา คาธรรมเนียม

79.40%

ปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่ประกาศ

79.40%

การใหบริการสะดวก และรวดเร็ว

79.40%
78.60%

พัฒนารูปแบบการใหบริการใหมๆ

78.20%

สามารถติดตามสถานะการใหบริการ
การใหบริการเหมาะสมกับทุกกลุมเปาหมาย

77.20%

สามารถติดตอและรับบริการไดสะดวก

79.40%
81.40%

บุลากรเต็มใจใหบริการ
การใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกงาน

78.20%
70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

ภาพที่ 1-12 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของสวนราชการ ประเมินโดยผูใชบริการหนวยงานสวนกลาง
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กลุมเปาหมาย : ผูใชบริการสวนภูมิภาคใน 76 จังหวัด 1,520 คน
67.80%

สามารถแสดงความคิดเห็นตอการใหบริการได

69.60%

มีการปรับปรุงตามความคาดหวัง
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน

71.20%

มีประกาศขั้นตอน ระยะเวลา คาธรรมเนียม

72.00%

ปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่ประกาศ

70.80%

การใหบริการสะดวก และรวดเร็ว

70.20%

พัฒนารูปแบบการใหบริการใหมๆ

68.60%

สามารถติดตามสถานะการใหบริการ
การใหบริการเหมาะสมกับทุกกลุมเปาหมาย

68.60%
69.00%

สามารถติดตอและรับบริการไดสะดวก

70.80%
71.20%

บุลากรเต็มใจใหบริการ
การใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกงาน

70.80%
60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

ภาพที่ 1-13 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของสวนราชการ ประเมินโดยผูใชบริการสวนภูมิภาค

(2) การติดตามผลการดําเนินงานของ
สวนภูมภิ าคตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกฯ
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานของรัฐ เพื่อนําไปปรับปรุงการใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ
อํานวยความสะดวกใหกบั ประชาชนไดตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ซึ่งมีแนวทาง
การติดตามผลการดําเนินงาน โดยการสัมภาษณผรู บั บริการ
และสุมตามกลุมเปาหมายของหนวยงานของรัฐในสวน
ภูมภิ าค นอกจากนี้ มีการคนหาหนวยงานตัวอยางทีส่ ามารถ
ดําเนินการตามคูม อื สําหรับประชาชน และพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบง
กลุมเปาหมายเปน 2 กลุม ไดแก กลุมหนวยงานภาครัฐใน
จังหวัด จังหวัดละ 8 หนวยงาน จากทัง้ หมด 14 หนวยงาน
ด ว ยวิ ธี ก ารสุ  ม แบบเฉพาะเจาะจงตามการดํ า เนิ น การ
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ของหนวยงาน และกลุมประชาชนผูรับบริการ ดวยวิธี
การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
โดยใชแบบสอบถาม และใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจงสําหรับการดําเนินการสํารวจขอมูล โดยใช
การสัมภาษณประชาชนผูร บั บริการ ทัง้ นี้ ดําเนินการติดตาม
ในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2560 รวม
10 จังหวัด แบงเปน ภาคเหนือ 2 จังหวัด ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 2 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก 4 จังหวัด
และภาคใต 2 จังหวัด รวมจํานวน 480 คน ประกอบดวย
ภาคเหนือ 96 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 144 คน
ภาคกลางและภาคตะวันออก 192 คน และภาคใต 48 คน
ซึ่งสรุปผลได ดังนี้
(2.1) การดําเนินงานของหนวยงาน
ของรัฐในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกฯ ในสวนของเจาหนาที่ พบวาสวนใหญปฏิบตั งิ าน
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อํ า นวยความสะดวกในเรื่ อ งการอนุ ญ าตมากที่ สุ ด
28 หนวยงาน (รอยละ 35) และทุกหนวยงานทีท่ าํ การสํารวจ
มีขนั้ ตอนการใหบริการทีช่ ดั เจน 80 หนวยงาน (รอยละ 100)
สวนงานทีต่ อ งพัฒนามากทีส่ ดุ คือ การจัดตารางการทํางาน
ในชวงพักทานอาหาร ซึง่ พบวามีหนวยงานของรัฐดําเนินการ
เรือ่ งนีเ้ พียง 46 หนวยงาน (รอยละ 57.50) รองลงมา ไดแก
การมีชอ งทางติดตอและรองเรียนผานระบบ Online ซึง่ มี
หนวยงานของรัฐทีด่ าํ เนินการ 53 หนวยงาน (รอยละ 66.25)
และการพัฒนาดานเจาหนาทีส่ ามารถใหบริการไดเบ็ดเสร็จ
ทุกขั้นตอนในจุดเดียว ซึ่งมีหนวยงานของรัฐดําเนินการ
65 หนวยงาน (รอยละ 81.25)
(2.2) ความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกฯ เปนการสํารวจกลุม ผูร บั บริการ
ซึง่ ในภาพรวมขอมูลทัว่ ไปพบวา สวนใหญผรู บั บริการเปน
ประชาชน จํานวน 374 คน (รอยละ 93.50) และเปน
นักธุรกิจ จํานวน 26 คน (รอยละ 6.50) โดยมีระดับ
ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของหน ว ยงานของรั ฐ
ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 79 แบงเปนดานกระบวนการ
ขัน้ ตอนการใหบริการ ซึง่ มีความพึงพอใจรอยละ 79 โดยพอใจ
ดานความโปรงใสในการใหบริการมากทีส่ ดุ รอยละ 79.55
แตควรพัฒนาดานความสะดวกในการใหบริการ มีชอ งทาง
การเขาถึงทีห่ ลากหลาย รอยละ 77.55 และดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ มีความพึงพอใจรอยละ 80.40

ในประเด็นการไดรบั ประสบการณจากหนวยงาน
ภาครัฐ พบวาประชาชนและภาคเอกชนไดรับบริการที่มี
การระบุ ร ายการเอกสารที่ ต  อ งนํ า มายื่ น อย า งชั ด เจน
มากที่สุด จํานวน 380 ราย (รอยละ 95) รองลงมา ไดแก
การไดรับบริการที่มีเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและชีแ้ จง
ขั้นตอนการยื่นเอกสาร จํานวน 376 คน (รอยละ 94)
เจาหนาทีด่ าํ เนินการไดเสร็จตามเวลาทีก่ าํ หนด จํานวน 358 คน
(รอยละ 89.50) สวนกิจกรรมทีห่ นวยงานของรัฐในจังหวัด
ควรพัฒนาเพิม่ ขึน้ ไดแก การประกาศกําหนดคาธรรมเนียม
การใหบริการที่ชัดเจน
ประเด็นการรับรูเ กีย่ วกับคูม อื สําหรับประชาชน
พบวาประชาชนและเอกชนสวนใหญรับทราบเกี่ยวกับ
คูมือสําหรับประชาชน จํานวน 324 คน (รอยละ 81.25)
ซึ่งมีแหลงเขาถึงคูมือสําหรับประชาชน 3 แหลง ไดแก
สื่ออิเล็กทรอนิกส รอยละ 10.75 สถานที่ที่กําหนดให
ยืน่ คําขอ รอยละ 7.75 และอืน่ ๆ (โทรทัศน) รอยละ 0.25
ตามลําดับ ดานการรับรูเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน
รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตทีป่ รากฏอยูใ นคูม อื สําหรับ
ประชาชน มีผูที่ทราบ จํานวน 152 คน (รอยละ 38)
การป ด ประกาศคู  มื อ สํ า หรั บ ประชาชนของหน ว ยงาน
ที่ติดตอเพื่อรับบริการ มีผูที่ทราบ จํานวน 172 คน
(รอยละ 44.75) และประชาชนเห็นวาหนวยงานไมมี
การเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
จํานวน 164 คน (รอยละ 41)
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2559 2560
ภาพที่ 1-14 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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1.4) การศึกษาแนวทางและรูปแบบจัดตั้ง
ศูนยรับคําขออนุญาต
โดยที่มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
การอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติวา “ในกรณีจําเปนและ
สมควรเพือ่ ประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ใหคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต เพื่อทํา
หนาที่เปนศูนยกลางในการรับคําขอตามกฎหมายวาดวย
การอนุญาตขึน้ …” สํานักงาน ก.พ.ร. เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดตัง้ ศูนยรบั คําขอแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว จึงได
ดําเนินการศึกษาแนวทาง และรูปแบบการจัดตั้งศูนยรับ
คําขออนุญาต โดยมีรูปแบบการใหบริการของธุรกิจเดียว
ที่เชื่อมโยงงานบริการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ
และนําผลการศึกษามาจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนยรับคําขออนุญาต พ.ศ. .... เสนอตอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
การดําเนินการศึกษาแนวทาง และรูป
แบบการจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการศึกษา
รู ป แบบการดํ า เนิ น งานของศู น ย รั บ คํ า ขออนุ ญ าตและ
ออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการใหบริการของ
ศูนยรบั คําขออนุญาต เพือ่ อํานวยความสะดวกตอการประกอบ
กิจการของประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกฯ ซึง่ ในการออกแบบรูปแบบการ
ใหบริการของศูนยรับคําขออนุญาต ไดวางแนวทาง

การดํ า เนิ น การทั้ ง ในรู ป แบบการยื่ น คํ า ขอด ว ยตนเอง
ณ ศูนยรับคําขออนุญาต และการยื่นคําขอทางออนไลน
รวมถึ ง แนวคิ ด ในการวางระบบการปฏิ บั ติ ง านของ
ศูนยรับคําขออนุญาตในการรับ-สงเอกสารแบบ Paper
และ Paperless
ทัง้ นี้ ในการศึกษารูปแบบการดําเนินงาน
ของศูนยรับคําขออนุญาต ไดคัดเลือกกรณีศึกษาจากการ
ปริมาณคําขอ และผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่ พบวา
ธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวของมูลคาทางการตลาดจาก
คาใชจา ยในการบริโภคอาหารและเครือ่ งดืม่ ไดแก ธุรกิจ
รานอาหาร และยังเปนธุรกิจที่ยังมีแนวโนมเติบโตอยาง
ตอเนือ่ ง ซึง่ ผูป ระกอบการธุรกิจรานอาหารมีการปรับกลยุทธ
ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคทั้งในดานความ
สนใจในเรื่องสุขภาพและการประหยัดคาใชจาย ดังนั้น
ในการใหบริการของศูนยรับคําขออนุญาตในระยะแรก
ไดดาํ เนินการเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจรานอาหารและ
ธุรกิจคาปลีกในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ สรุปการดําเนินการได
ดังนี้
(1) การออกแบบระบบของศู น ย รั บ
คําขออนุญาต ไดคดั เลือกกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับการประกอบ
ธุรกิจรานอาหารและธุรกิจคาปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มาดําเนินการในระยะแรก จากการศึกษาพบวา มีใอนุญาต
และหนวยงานผูออกใบอนุญาตที่เกี่ยวของ ดังนี้
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ตารางที่ 1-2 ใบอนุญาตและหนวยงานผูออกใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานอาหารและการประกอบธุรกิจคาปลีก

ใบอนุญาต
การเริ่มตนจัดตั้งธุรกิจ
(1) การจดทะเบียนพาณิชย/จัดตั้งนิติบุคคล
(2) การขึ้นทะเบียนนายจาง-ลูกจาง
(3) การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
การดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรานอาหาร
(4) การแจงจัดตัง้ สถานทีจ่ าํ หนายหรือสะสมอาหาร (พืน้ ทีน่ อ ยกวา 200 ตารางเมตร)
(5) การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร
(พื้นที่มากกวาหรือเทากับ 200 ตารางเมตร)
(6) การขอใบอนุญาตการประกอบกิจการที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(7) การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(8) การขอใบอนุญาตขายสุรา
(9) การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการ

การดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีก
(10) การขอใบอนุญาตขายยาสูบ
(11) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตร
และวีดิทัศน
(12) การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม
(13) การขอใบอนุญาตขายปุย
(14) การขอใบอนุญาตคาสัตวหรือซากสัตว
(15) การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
(16) การขอใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
(17) การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
(18) การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
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หนวยงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํานักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
หนวยงานสวนทองถิ่น :
สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

กรมสรรพสามิต
กองบัญชากาตํารวจนครบาล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กรมสรรพสามิต
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค

สวนที่ 1
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(2) การออกแบบขั้นตอนการดําเนินงานหลักของศูนยรับคําขออนุญาต

3. สงคําขอและ
เอกสารประกอบให
หนวยงานเจาของใบอนุญาต

1. คนหาขอมูลและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

2. รับคําขอและ
เอกสารประกอบ

• คนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง
ธุรกิจรานอาหารดวยตนเองทาง Web
portal ทาง Web chat ทาง email
ทางโทรศัพท หรือมาติดตอดวยตนเอง
• การทํา Self-check เพื่อตรวจสอบ
เงื่อนไขหรือคุณสมบัติเบื้องตนผานหนา
Web portal หรือเดินทางมายัง
ศูนยรับคําขอฯ เพื่อใหเจาหนาที่
ดําเนินการทํา Self-check ให
• แจงรายละเอียดใบอนุญาตที่ตองขอ
พรอมระบุรายละเอียดของเอกสาร
ประกอบที่ตองจัดเตรียมสําหรับการขอ
ใบอนุญาต พรอมใหคําแนะนําเรื่อง
การมอบอํานาจ (ถามี)

• รับแบบคําขอฯ พรอมเอกสารประกอบ
จากผูประกอบการ
• ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
คําขอและเอกสารประกอบในเบื้องตน
• แจงผูประกอบการกรณีที่คําขอหรือ
หลักฐานไมครบถวน
• ออกใบรับคําขอใหผูประกอบการไว
เปนหลักฐาน

• ดําเนินการสงแบบคําขอและหลักฐาน
ประกอบใหหนวยงานเจาของ
ใบอนุญาตพิจารณา
• ประสานงานกับหนวยงานเจาของ
ใบอนุญาตนัดวันเขาตรวจ
สถานประกอบการ
• ติดตามและ update สถานะ
การพิจารณาคําขอจากหนวยงาน
เจาของใบอนุญาต

4. ชําระ
คาธรรมเนียม
และรับใบอนุญาต
• รับชําระคาธรรมเนียมผานชองทางตางๆ
เชน Online banking Prompt pay
Counter service เคานเตอร
ธนาคาร และชําระโดยตรงที่ศูนยรับ
คําขอฯ
• ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให
ผูประกอบการไวเปนหลักฐาน
• นําสงเงินคาธรรมเนียมใหกับหนวยงาน
เจาของใบอนุญาต
• ติดตอผูป ระกอบการใหมารับใบอนุญาต
ที่ศูนยรับคําขอฯ
• ติดตามสถานะการจัดสงใบอนุญาต
จากหนวยงานเจาของใบอนุญาตไปให
ผูป ระกอบการทางไปรษณีย

ภาพที่ 1-15 ขั้นตอนการดําเนินงานหลักของศูนยรับคําขออนุญาต

(3) ภาพรวมการใหบริการของศูนยรับคําขออนุญาต
ศูนยรับคําขอฯ ทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ โดยสามารถใหความชวยเหลือในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ
ไดแก
• การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ โดยทํารายการผานระบบ e-Registration ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
• การขึ้นทะเบียนนายจางและลูกจางในระบบประกันสังคม การยื่นขอบังคับแรงงาน การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และการขอสาธารณูปโภค
โดยทํารายการผาน Biz Portal ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
• การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานอาหาร โดยทํารายการผานระบบของศูนยรับคําขอฯ
การจัดตั้งธุรกิจ

การดําเนินธุรกิจ

• ยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจาง/ลูกจาง
ในระบบประกันสังคม
• ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ในระบบของกรมสรรพากร
• จัดตั้งนิติบุคคลโดยระบบภายใน
• ยื่นขอใชระบบสาธารณูปโภค
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประปา/ไฟฟา และองคการ
โทรศัพท (TOT)

• จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

ผูประกอบการทํา Self-check
แลวติดเงื่อนไขที่ตองใหเจาหนาที่ชวยดําเนินการ

• การยืนยันตัวตนเพื่อสราง
Username และ Password
เพื่อทํารายการ Online
• ยื่นคําขอใบอนุญาตที่
เกีย่ วของกับการประกอบ
ธุรกิจรานอาหาร

เจาหนาที่ศูนยรับคําขอฯ
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(4) การออกแบบรูปแบบการใหบริการของศูนยรับคําขออนุญาต ดําเนินการทั้งในรูปแบบการยื่น
คําขอดวยตนเอง ณ ศูนยรบั คําขออนุญาต และยืน่ คําขอทางออนไลน อีกทัง้ วางระบบเอกสารแบบ Paper และ Paperless

ชําระคาธรรมเนียม แจงผลผูป ระกอบการ
และจัดสงใบอนุญาต ผาน SMS อีเมล
ไปรษณีย

update
download คําขอ
update
สงเอกสารให
และเอกสารประกอบ ผลการพิจารณา หนวยงานฯ ผาน
ผลการพิจารณา
ไม
ใช
บริการรับ-สงเอกสาร
หนวยงาน

เซ็นใบรับเอกสาร

update
log-in
เขาระบบ oss ผลการพิจารณา

สามารถเชือ่ มโยง
ขอมูล?

บันทึกคําขอแบบ
E-form
รับคําขอ
และเอกสาร
ประกอบ

update สถานะ จัดทําใบอนุญาต
รับใบอนุญาตทาง
การชําระ
และจัดสงใหศนู ยรบั ไปรษณีย/ ศูนยรบั คําขอฯ
คาธรรมเนียม คําขอฯ/ผูป ระกอบการ

บันทึกคําขอใชสทิ ธิ
เขาระบบ oss1

เจาหนาทีศ่ นู ยฯ
ชวยดําเนินการ

ขอ Username & Password
กับเจาหนาทีศ่ นู ย2
ลงทะเบียน
ใช e-Registration
ไม

เตรียมเอกสาร
มายืน่ ทีศ่ นู ยฯ

บันทึกขอมูล
ลงในระบบ

ลงนามรับรอง
ในแบบคําขอ

ตรวจสอบสถานะคําขอผาน Web portal

สงขอมูลไประบบ
ของหนวยงานฯ
สงคําขอและ
เอกสารประกอบ
ใหหนวยงาน
เจาของใบอนุญาต

รับชําระคาธรรมเนียม
ผานชองทางตางๆ

พิมพใบชําระเงิน
และใบรับคําขอ

แลวหรือไม?

คนหาขอมูล
และตรวจสอบ
คุณสมบัตเิ บือ้ งตน

หมายเหตุ

คนหาขอมูลผาน
Web portal/
Self-check

คนหาขอมูลผาน
Web portal/
Self-check

สอบถามขอมูล
ทีศ่ นู ยฯ

Paperless

สอบถามขอมูล
ทีศ่ นู ยฯ

Paper

1. ใช username & password เกี่ยวกับ e-Registration
2. เจาหนาที่ศูนยฯ จะอํานวยความสะดวกผูประกอบการโดยการยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลนผานระบบ e-Registration ให

ภาพที่ 1-16 ภาพรวมการใหบริการของศูนยรับคําขออนุญาต

การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตจะเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและภาคธุรกิจ
ในการขออนุมตั อิ นุญาตจากภาครัฐไดเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
โดยไม ต  อ งกรอกแบบฟอร ม และส ง เอกสารหลักฐาน
ซํา้ ซอนหลายชุด สามารถเขาถึงงานบริการภาครัฐไดทุกที่
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ทุกเวลา ประหยัดตนทุนการดําเนินงานทัง้ ของประชาชน
และภาคธุรกิจและของหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการ ซึง่ จะ
นําไปสูก ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตอไป
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ประชาชนและภาคธุรกิจ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สํานักงาน ก.พ.ร.

P สามารถสืบคนและเขาถึงขอมูลที่
เกี่ยวของในการขอใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบกิจการรานอาหารไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว ผานหลายชองทาง
P ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการขอ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจ
รานอาหาร
P สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ
จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
การออกใบอนุญาตไดงา ย ผานชองทาง
การสื่อสารตางๆ ที่หลากหลาย
P สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน หรือ
รายละเอียดตามกฎหมายไดอยาง
ถูกตอง

P เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ
P ลดขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอน
ระหวางหนวยงาน
P สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและ
การบูรณาการงานใหบริการระหวาง
หนวยงานภาครัฐ
P เสริมสรางความโปรงใสในการ
ใหบริการ
P สรางประสบการณทดี่ ใี นการรับบริการ
แกผูประกอบการ
P เกิดความเชื่อมโยงและลด
ความผิดพลาดในการบันทึกและ
จัดเก็บขอมูลของผูประกอบการ

P เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
การทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ

นอกจากนี้ ไดนาํ เสนอตอคณะกรรมการ
ตาง ๆ และประชุมหารือรวมกับหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของ
เพื่ อ หาแนวทางการดํ า เนิ น งานร ว มกั น ในการจั ด ตั้ ง
ศูนยรับคําขออนุญาต และจัดทํารายงานผลการศึกษา
แนวทางการจั ด ตั้ ง และรู ป แบบการดํ า เนิ น งานของ
ศูนยรับคําขออนุญาตฉบับสมบูรณ ประกอบดวย รูปแบบ
การใหบริการ การใหบริการในรูปแบบไรกระดาษ และ
รูปแบบกระดาษ รวมถึงสิง่ ทีส่ าํ นักงาน ก.พ.ร. ควรเตรียม
สําหรับการจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต ไดแก สถานที่
งบประมาณ บุคลากร หนาทีค่ วามรับผิดชอบ การประชาสัมพันธ
เปนตน โดยสรุป ดังนี้
1. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมและ
ยกระดับการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ไดมคี าํ สัง่ ที่ 1/2560
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 แตงตั้งคณะทํางานสงเสริม
ประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ จํานวน 9 คณะทํางาน
โดยคณะทํางานสงเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

คณะทํางานที่ 1 (พัฒนาศูนยรบั คําขออนุญาต) ประกอบดวย
ผูแ ทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ มี นายชัยณรงค โชไชย
เปนประธานคณะทํางาน โดยคณะทํางานดังกลาวมีอาํ นาจ
หนาที่ในการศึกษาแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ วิธีการ
ดําเนินการ และแนวทางการจัดตั้งของศูนยรับคําขอ
อนุญาตตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกฯ รวมถึงใหคาํ ปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับแนวทาง
การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต ทั้งนี้ ไดมีการรายงาน
ความกาวหนาการศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดตั้ง
ศูนยรับคําขออนุญาต ตอ อ.ก.พ.ร. เกีย่ วกับการสงเสริม
และยกระดับการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ในการประชุม
ครัง้ ที่ 3/2560 เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
2. จัดประชุมชีแ้ จงแนวทางและรูปแบบ
การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต ในวันที่ 15 มิถุนายน
2560 ณ หองประชุม 501-502 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.
โดยเชิญผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับ
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การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจรานอาหารและธุรกิจ
คาปลีก ทัง้ ในดานขัน้ ตอนการออกใบอนุญาต ดานกฎหมาย
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ คณะทํางานสงเสริม
ประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทํางานที่ 1 (พัฒนา
ศูนยรับคําขออนุญาต) มารวมรับฟงการชี้แจงและระดม
ความคิดเห็นในประเด็น ดังนี้
1) แนวทางและรูปแบบการใหบริการ
ของศูนยรับคําขออนุญาตทั้งในดานขั้นตอนการอนุญาต
ดานกฎหมาย และดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ขั้นตอนการออกใบอนุญาตของ
หนวยงาน กรณีธุรกิจรานอาหารและธุรกิจคาปลีก ซึ่งจะ
ทดลองนํารองใหบริการในระยะแรกกอนทีจ่ ะพัฒนาขยาย
ไปยังธุรกิจอื่น ๆ ตอไป
3) การตอบแบบสํารวจขอมูลการออก
ใบอนุญาตของหนวยงานทั้งในดานขั้นตอนการอนุ ญ าต
ดานกฎหมาย และดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัง้ นี้ ภายหลังการประชุม สํานักงาน
ก.พ.ร. และทีมทีป่ รึกษาโครงการ นําประเด็นจากทีป่ ระชุม
ความคิดเห็น และขอมูลทีไ่ ดจากแบบสํารวจไปประมวลผล
และนําไปหารือรายละเอียดแนวทาง การเชื่อมโยงการให
บริการของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
3. หารื อ ร ว มกั บ หน ว ยงานเจ า ของ
ใบอนุญาต และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) อยางตอเนื่อง เกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการ
ออกใบอนุญาต ดานกฎหมายที่อาจเปนปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานรวมกัน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยวางแผนใหระบบการดําเนินงานของศูนยรบั คําขออนุญาต
เปนระบบเดียวกันกับระบบอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยรับคําขออนุญาต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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4. จั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
และขอเสนอแนะจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของศูนยรับคําขออนุญาต เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2560 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รับฟงความคิดเห็น
จากหนวยงานของรัฐ รวมถึงการชีแ้ จงแนวทางการดําเนินงาน
ของศูนยรบั คําขออนุญาต ซึง่ จากการประชุม ผูแ ทนหนวยงาน
ของรัฐใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานและ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ควรอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
กฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงาน รวมถึง
ระบบความปลอดภัยและการสรางความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการ
ใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส งานทีใ่ หบริการไมควร
มุง เพียงภาคธุรกิจ สถานทีจ่ ดั ตัง้ ควรอยูท ศี่ นู ยราชการ และ
ปรับรูปแบบศูนยบริการรวมเปนศูนยรับคําขออนุญาต
นอกจากนี้ ควรพิจารณาดานบุคลากรทั้งอัตรากําลังและ
ความรูค วามสามารถ รวมทัง้ ควรมีการประชุมรวมกับหนวยงาน
เจาของกระบวนงานในการใหบริการ และประชาสัมพันธ
ใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอนการรับบริการดวย
1.5) แผนการยกระดั บ การบริ ก ารภาครั ฐ
ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ด ว ยหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งได
ดําเนินการตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกฯ
กําหนดไวมาแลวระยะหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเปนการปรับปรุง
งานบริการใหมปี ระสิทธิภาพ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดเสนอ
แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตอคณะรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว มีมติรับทราบและเห็นชอบ
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหรับความเห็นของ
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ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งขอสังเกตของกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมพิ จ ารณาดํ า เนิ น การใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป และใหสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดกิจกรรมภายใต
แผนงานตาง ๆ โดยระบุเปาหมายและตัวชี้วัดของ
กิจกรรมตาง ๆ ใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหกําหนดกรอบเวลาและ
เรงรัดการดําเนินกิจกรรมดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ภายในป พ.ศ. 2562 โดยสรุปกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 จํานวน
5 แผนงาน ดังนี้

รายหนวยงาน เพื่อปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาลงใหได
รอยละ 30-50 รวมทั้งการลดรายการเอกสารในการ
ติดตอราชการ
(2) จั ด ทํ า ระบบติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง
คูม อื สําหรับประชาชนของหนวยงาน โดยดึงฐานขอมูลจาก
เว็บไซตศนู ยรวมขอมูลเพือ่ ติดตอราชการ (www.info.go.th)
เพื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บระหว า งของเดิ ม และสิ่ ง ที่ ไ ด
ปรับปรุงแลว ซึ่งขอมูลจะถูกนํามาวิเคราะหและแสดงผล
ในรูปแบบ Dashboard โดยขอความรวมมือในการดําเนินการ
จากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
เพื่อพัฒนาระบบรายงานดังกลาว

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคูมือสําหรับ
ประชาชน ระยะที่ 2
เปาหมายการดําเนินการประกอบดวย
การลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ โดยเฉพาะเอกสาร
ของหนวยงานภาครัฐ การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาแลวเสร็จ
ไมนอยกวา รอยละ 30-50 และการปรับปรุงคูมือสําหรับ
ประชาชน ใหมีขอมูลชัดเจนและครบถวน อานเขาใจงาย
มีรูปภาพประกอบ และรูปแบบสวยงาม และเพื่อให
การปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชนเปนไปตามเปาหมาย
และตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. มี
แนวทางดําเนินการ ดังนี้
(1) คั ด เลื อ กงานบริ ก ารในกลุ  ม ที่ มี
ความสําคัญสูง มาปรับปรุงใหเห็นผลกอนภายใน 6 เดือนแรก
ในแนวทาง “1 กรม 1 ปรับปรุงบริการ” และจะไดจัด
ที ม ส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเข า ไปให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า

แผนงานที่ 2 การจัดทําแบบฟอรม
เอกสารราชการ 2 ภาษา
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหหนวยงานราชการ
พิจารณาจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ 2 ภาษา ตามที่
กระทรวงการตางประเทศเสนอ ทั้งนี้ ตองดําเนินการให
แลวเสร็จทัง้ หมดภายในป พ.ศ. 2564 และใหสาํ นักงาน ก.พ.ร.
รวบรวมผลการดําเนินงานแลวรายงานตอนายกรัฐมนตรี
ทุก 6 เดือน ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการสํารวจ
แผนการจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ 2 ภาษา
พบวามีหนวยงานที่จัดทําแลวเสร็จ จํานวน 707 รายการ
จาก 7,467 รายการของหนวยงานของรัฐทัง้ หมด จํานวน
206 หนวยงาน (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560)
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1-3 จํานวนเอกสารที่จะดําเนินการเสร็จสิ้นในแตละป (ตั้งแต ป พ.ศ. 2560 - ป พ.ศ. 2564)

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
94
270
46
194
19
124
34
65
12
54
1
206
707

ประเภทและจํานวนหนวยงาน
สวนราชการ
สถาบันอุดมศึกษา
องคการมหาชน
รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานของรัฐรูปแบบอืน่
กรุงเทพมหานคร
รวม

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานตอไป ดังนี้
(1) จากความเห็ น ของหน ว ยงาน
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่เห็นดวยกับ
การมีหนวยงานกลาง (focal point) ดังนั้น เห็นควรขอ
ความรวมมือสํานักงานราชบัณฑิตยสภาเปนหนวยงาน
กลางในการตรวจสอบคํ า นามเฉพาะภาษาอั ง กฤษ
เพื่อใหเปนมาตรฐานในระดับประเทศ และกระทรวงการ
ต า งประเทศเป น หน ว ยงานที่ ใ ห ก ารรั บ รองเอกสาร
ราชการภาษาอังกฤษ รวมถึงการประสานงานในระดับ
ระหวางประเทศ
(2) คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการให
หน ว ยงานราชการพิ จ ารณาจั ด ทํ า แบบฟอร ม เอกสาร
ราชการ 2 ภาษา ตามทีก่ ระทรวงการตางประเทศเสนอ โดย
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลักรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงาน
ใหเกิดความชัดเจน ทั้งนี้ ใหเรงดําเนินการสําหรับเอกสาร
ราชการที่ประชาชนตองใชในชีวิตประจําวัน และเอกสาร

58

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2560 2561 2562
806
541
452
1,313 492
273
62
61
20
193
129
25
294
217
62
43
101
116
2,711 1,541 948

พ.ศ.
2563
200
135
23
32
65
40
495

พ.ศ.
2564
460
135
3
120
347
0
1,065

รวม
2,729
2,542
293
564
1,039
300
7,467

ที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2560
สําหรับเอกสารราชการอื่น ๆ ใหพิจารณาดําเนินการตาม
ลําดับความสําคัญ ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จทั้งหมด
ภายในป พ.ศ. 2564 และใหสํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวม
ผลการดําเนินงานแลวรายงานตอนายกรัฐมนตรีทกุ 6 เดือน
โดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติให
เรงรัดการดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จโดยเร็ว ภายในป
พ.ศ. 2562 ดังนัน้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดแจงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว พรอมทั้ง
ขอใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของปรับแผน และเรงรัดใหดาํ เนินการ
แลวเสร็จเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตาม
การใหบริการ (Tracking system)
(1) สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ดําเนินการจัดทํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ประกอบดวย
4 ระบบ ไดแก ระบบรายงานคูมือสําหรับประชาชน
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ระบบรายงานกรณีลา ชา ระบบรับเรือ่ งรองเรียน และระบบ
วิเคราะหกระบวนงาน หรือระบบรายงานและสนับสนุน
การวิเคราะห ซึ่งไดมีแนวคิดปรับปรุงระบบรายงานกรณี
ลาชา โดยเมื่อยื่นคําขอแลว ผูรับบริการตองการไดรับ
การพิ จ ารณาคํ า ขอภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดและ
ได รั บ การแจ ง เตื อ นล ว งหน า หากจะเกิ ด ความล า ช า
สวนเจาหนาที่ที่ใหบริการ เมื่อรับคําขอและพิจารณา
อนุญาตแลว หนวยงานกํากับตองการติดตามสถานะ
การดําเนินงานของหนวยงานผูใหอนุญาตไดตามชองทาง
ที่กําหนด และหนวยงานผูใหอนุญาตสามารถสงสําเนา
แจงเหตุแหงความลาชาผานชองทางอิเล็กทรอนิกสได
โดยไมจําเปนตองกรอกขอมูลซํ้าซอน ทั้งนี้ ไดแบง
การดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบ
ใหหนวยงานผูอนุญาตสามารถแจงเหตุแหงความลาชาแก
ผูยื่นคําขอเปนหนังสือ หรือผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
รวมทัง้ กําหนดรูปแบบของหนังสือแจงเหตุแหงความลาชา
ใหเปนรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงาน
ระยะที่ 2 ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน โดยใหหนวยงานผูใหอนุญาตรายงาน
การพิจารณาที่ลาชาผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งระบบ
ดังกลาวจะสรางไฟลเอกสารหนังสือแจงเหตุแหงความลาชา
ดวยรูปแบบที่เปนมาตรฐานเพื่อใหหนวยงานจัดพิมพ
เสนอผูมีอํานาจลงนาม และจัดสงไปยังผูยื่นคําขอ ทั้งนี้
ระบบดั ง กล า วสามารถแจ ง ผู  ยื่ น คํ า ขอผ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสได เชน SMS e-Mail นอกจากนี้ เริ่มศึกษา
และจัดทําระบบรายงานกรณีลาชาเชื่อมโยงกับระบบ
จัดทําคําขออนุมตั อิ นุญาตของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ให
เปนการดําเนินงานแบบ real-time

ระยะที่ 3 ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ เป นศู นย ก ลางในการรั บคํ า ขอตาม
กฎหมายวาดวยการอนุญาต ซึง่ จะอํานวยความสะดวกแก
ผูย นื่ คําขอ รวมทัง้ ไมจาํ เปนตองสงขอมูลทีภ่ าครัฐมีอยูแ ลว
นอกจากนี้ ผูย นื่ คําขอและหนวยงานกํากับสามารถติดตาม
สถานะการดํ า เนิ น การพิ จ ารณาคํ า ขอทุ ก รายการและ
ทุกขัน้ ตอนไดทนั ที รวมถึงมีระบบแจงเตือนผูย น่ื คําขอและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานเมื่อใกลครบกําหนดระยะเวลาตาม
คูมือสําหรับประชาชน
(2) แนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน
ก.พ.ร. ในการพัฒนาระบบรายงานกรณีลาชา มีวิธีการ
ดังนี้
(2.1) ดําเนินการศึกษา และวิเคราะห
สถานะความพรอมของหนวยงานผูอ นุญาต เพือ่ การเชือ่ มโยง
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องแต ล ะหน ว ยงานให ส ามารถ
ติดตามสถานะไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งแบงเปนหนวยงาน
ได 2 แบบ คือ
• หน ว ยงานที่ มี ร ะบบการ
ติดตามสถานะการดําเนินงาน สํานักงาน ก.พ.ร. จะ
ดําเนินการเชื่อมโยงระบบเขากับระบบการติดตามสถานะ
ทีไ่ ดพฒ
ั นาแลว ทัง้ นี้ ระบบดังกลาวตองมีการเชือ่ มโยงกับ
ระบบคําขออนุญาต ซึ่งสามารถเขาสูระบบคําขอไดทุก
ชองทาง
• หน ว ยงานที่ ไ ม มี ร ะบบ
การติดตามสถานะการดําเนินงาน แตมีความพรอมใน
การพัฒนาระบบ สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการคัดเลือก
งานบริการที่มีปริมาณผูใชจํานวนมาก หรืองานบริการที่มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจสูง (High Volume / High Impact)
เพื่อดําเนินการใหใชระบบดังกลาว
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(2.2) ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบ
การติดตามสถานะการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชน
โดยขอความรวมมือจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) นอกจากนี้
ใหสรางฐานขอมูลในการจัดเก็บที่มีความเปนมาตรฐาน
และสามารถเชื่อมโยงกับแตละหนวยงานได พรอมทั้ง
ดําเนินการคัดเลือกหนวยงาน โดยเปนหนวยงานที่มี
ความพรอมและมีใบอนุญาตภายใตโครงการ เพื่อเปนตน
แบบในการพัฒนาระบบดังกลาว
แผนงานที่ 4 การอํานวยความสะดวก
ในการจองคิวกลาง และการใหขอมูลปอนกลับของ
ประชาชนตอการบริการ (Citizen Feedback Survey)
ระบบการจองคิวกลางเพื่อการอํานวย
ความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ
(1) เป น การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น
การใหบริการของหนวยงานภาครัฐ โดยการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่ออํานวยความสะดวกกับผูรับบริการ ในการ
จัดทําระบบคิวกลาง หรือระบบคิวอัตโนมัติ (Queuing
Management System) ซึง่ เปนการพัฒนาระบบคิวอัตโนมัติ
แบบศูนยกลางของภาครัฐ โดยมีความครอบคลุมหนวยงาน
บริการในรูปแบบระบบงานที่มีผูใชบริการจํานวนมาก
และรูปแบบระบบงานที่มีงานบริการที่หลากหลาย
(2) เนื่องจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดศึกษาความเปนไปไดใน
การจัดทําระบบจองคิวกลางแลว ซึง่ ยังขาดเรือ่ งการสนับสนุน
ดานการพัฒนาระบบ ดังนัน้ แนวทางการดําเนินการตอไป
จึงเห็นควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากงบบูรณาการ
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พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
ทัง้ นี้ บางงานบริการสามารถยื่นคําขอไดโดยไมตองจองคิว
ดังนัน้ ควรมีการคัดเลือกงานบริการทีจ่ ะใชการจองคิวกลาง
เพื่อใหการดําเนินการเปนรูปธรรมตอไป
ระบบการสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนทีม่ าใชบริการของภาครัฐ (Citizen Feedback)
(1) เพื่อปรับปรุงงานบริการภาครัฐให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและภาคธุ ร กิ จ ให มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด
ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งดํ า เนิ น การสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนทีม่ าใชบริการของภาครัฐ เพือ่ นําความคิดเห็นนัน้
มาปรับปรุงงานของภาครัฐตอไป โดยจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทีม่ าใชบริการ
ของภาครัฐ (Citizen Feedback) มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาชองทางที่เหมาะสมในการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเมือ่ มารับบริการจากหนวยงานของรัฐ และเพือ่
นําความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ารับบริการจากหนวยงาน
ภาครัฐไปใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน
ใหมปี ระสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความโปรงใสในการปฏิบตั ริ าชการ
อันเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตกิ ารอํานวย
ความสะดวกฯ
(2) แนวทางการดําเนินการ มีดังนี้
(2.1) ดํ า เนิ น การออกแบบและ
พัฒนาระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ที่มาใชบริการของภาครัฐ
(2.2) ดําเนินการคัดเลือกหนวยงาน
บริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก จํานวน 3 หนวยงาน
เพื่อดําเนินการทดสอบระบบดังกลาว ประกอบดวย
กรมการขนสงทางบก กรมทีด่ นิ และสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
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(2.3) ดําเนินการติดตัง้ และทดสอบ
ระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช
บริการของภาครัฐ ณ หนวยงานที่ใหบริการ
(2.4) ดําเนินการรวบรวม และนํา
ความคิดเห็นของประชาชนที่มาใชบริการของภาครัฐมา
วิเคราะหผลความพึงพอใจ เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความโปรงใสตอไป
(2.5) ดําเนินการจัดทํารายงานผล
ความพึงพอใจและขอคิดเห็นของประชาชนที่มาใชบริการ
ภาครัฐ รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบดังกลาว เพื่อ
ขยายผลในระยะตอไป
แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมาย
ในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไมจําเปน
(1) หนวยงานตาง ๆ ไดจดั ทําคูม อื สําหรับ
ประชาชนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกฯ และเผยแพรในเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพื่อ
ติดตอราชการ (www.info.go.th) แลว จํานวน 727,007 คูม อื
โดยเปนคูม อื กลางจํานวน 5,724 คูม อื สํานักงาน ก.พ.ร.
มี แ นวทางการลดจํ า นวนการอนุ ญ าตของทางราชการ
โดยการทบทวนกฎหมายในการยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตที่
ไมจําเปน ซึ่งมีแนวทางดําเนินการใน 3 ระยะ ดังนี้
• ระยะที่ 1 ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎ
ระเบียบ ในการจัดทําคูม อื สําหรับประชาชน โดยใหคงเหลือ
เฉพาะคูมือกลาง จํานวน 5,724 คูมือ เพื่อเปนมาตรฐาน
ในการปฏิ บั ติ ง านให เ หมื อ นกั น ทุ ก หน ว ยงานสาขา/
ภูมิภาค
• ระยะที่ 2 ปรับลดจํานวนประเภท
กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงานประเภทการจดทะเบียน

ใหมีการจดแจงผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส รอยละ 50
ของกระบวนงานดังกลาว และปรับปรุงใหกระบวนงาน
ประเภทการรับแจง/จดแจง เปนการรับแจง/จดแจงทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสทงั้ หมด โดยหนวยงานควรมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
การเปลีย่ นแปลงในปจจุบนั ซึง่ ควรพิจารณาถึงการยืน่ คําขอ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสจนถึงการออกใบอนุญาตดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
• ระยะที่ 3 พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น
กฎหมายในกระบวนงานประเภทที่เหลือ ไดแก การออก
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแบบไมมีใบอนุญาต และ
การจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน เพื่อปรับลดกระบวนงาน
โดยมีเปาหมายใหคงเหลือประมาณ 1,000 กระบวนงาน
ซึ่งมีแนวทางการปรับแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ดังนี้
1) กระบวนงานที่คงไว เมื่อ
พิจารณาแลวเห็นวากระบวนงานนั้นเอื้อตอการประกอบ
ธุรกิจ เพื่อขีดความสามารถในการแขงขัน และสงเสริมให
เกิดนวัตกรรม
2) กระบวนงานที่ ค วรยกเลิ ก
เมื่อพิจารณาแลวเห็นวากระบวนงานนั้นเปนอุปสรรค
ตอการประกอบธุรกิจ และการดําเนินชีวิตของประชาชน
หรือกระบวนงานนั้นทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้
ให พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบต อ ความสงบเรี ย บร อ ยของ
ประชาชนดวย
3) กระบวนงานที่ควรปรับปรุง
เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ควรปรั บ แก วิ ธี ก ารให ง  า ยขึ้ น
ตอการปฏิบัติตาม ควรปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย ใหมี
ความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
และควรปรับระบบการขออนุญาต โดยดําเนินการทาง
ระบบออนไลน
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(2) เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าอยู  ร ะหว า งการศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ พื่ อ วาง
หลักเกณฑเกีย่ วกับการใชระบบอนุญาตเฉพาะกรณีจาํ เปน
และการใชมาตรการอืน่ แทนการอนุญาต และไดศกึ ษาและ
วิเคราะหเพื่อวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่น ดังนั้น จึงเห็นควร
มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดทํา
หลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการพิ จ ารณาของหน ว ยงาน
ใหบริการในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาต
หรือใหมมี าตรการอืน่ แทนการอนุญาต และสํานักงาน ก.พ.ร.
จะดํ า เนิ น การติ ด ตามผลการปรั บ ปรุ ง กฎหมายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
2) การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศ
ธนาคารโลกไดจดั ทํารายงาน Doing Business
ตัง้ แตป ค.ศ. 2004 เพือ่ เสนอผลการจัดอันดับความยาก-งาย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยการสํารวจความคิดเห็นของ
บริษัทที่ปรึกษาดานตาง ๆ อาทิ ดานกฎหมาย ดานบัญชี
เปนตน เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
หนวยงานรัฐทั้งขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย กฎ ระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจวาเอือ้ ตอผูป ระกอบธุรกิจ
เพียงใด โดยมีตวั ชีว้ ดั ในการศึกษา 10 ดาน ตามวงจรธุรกิจ
ตั้งแตจัดตั้งธุรกิจจนปดกิจการ ไดแก ดานเริ่มตนธุรกิจ
ดานการขออนุญาตกอสราง ดานการขอใชไฟฟา ดานการ
จดทะเบียนทรัพยสนิ ดานการไดรบั สินเชือ่ ดานการคุม ครอง
ผูลงทุน ดานการชําระภาษี ดานการคาระหวางประเทศ
ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง และดานการแกไข
ปญหาการลมละลาย
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การดําเนินการที่ผานมา สํานักงาน ก.พ.ร. ได
สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับดัชนี
การสํารวจของธนาคารโลก ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ใหมคี วามรวดเร็ว ลด/ปรับปรุงขัน้ ตอนใหมคี วามงาย และ
แกไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของใหอํานวยความสะดวกแก
ผูประกอบธุรกิจมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศมาอยางตอเนื่อง
ทัง้ นี้ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับเรือ่ งดังกลาว
โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมี
ขอสั่งการในการประชุมหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ
กับการขับเคลือ่ นการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ใหสวนราชการที่
เกีย่ วของไปดําเนินการปรับปรุงบริการเพือ่ ใหการประกอบ
ธุรกิจมีความสะดวกยิง่ ขึน้ และมอบหมายใหสาํ นักงาน ก.พ.ร.
เป น หน ว ยงานหลั ก ในการติ ด ตามความกาวหนาของ
การดําเนินการปรับปรุงบริการของหนวยงานตาง ๆ และ
รายงานตอรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
ซึ่ ง มอบหมายให รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง
(นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ) เปนผูก าํ กับติดตามความกาวหนา
การดําเนินการปรับปรุงบริการของหนวยงาน โดยมีการจัด
ประชุมเพือ่ ติดตามความกาวหนาการขับเคลือ่ นการอํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจอยางตอเนือ่ ง และในคราว
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการใหสํานักงาน ก.พ.ร. ติดตาม
ผลการดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ของหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง และใหเรงประชาสัมพันธ
เพื่ อ สร า งการรั บ รู  เ กี่ ย วกั บ การจั ด อั น ดั บ และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ให แ ก ทุ ก ภาคส ว นได ท ราบอย า งถู ก ต อ งและทั่ ว ถึ ง
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โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ภาคเอกชนที่ เ ป น กลุ  ม เป า หมาย
โดยตรงในเรื่องนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
การใหบริการภาครัฐ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ อันจะสงผลใหมสี ภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจมาอยางตอเนื่อง เปาหมายที่
รัฐบาลตั้งไวคือ ภายในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะมี
ผลการจัดอันดับเปนอันดับที่ 2 ของอาเซียน ซึ่งปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
จากความมุงมั่นของรัฐบาลที่จะยกอันดับของ
ประเทศไทยในรายงานความยาก-งายในการประกอบ
ธุรกิจ โดยพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ใหมีขั้นตอนที่ลดลง มีคาใชจายที่ถูกลง ตลอดจนพัฒนา

ใหมคี ณ
ุ ภาพและความนาเชือ่ ถือ สรางการเชือ่ มโยงระหวาง
หนวยงาน นําเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใชปรับปรุงการทํางาน
และแกไขกฎหมายหรือระเบียบที่อาจเปนอุปสรรคตอ
การประกอบธุรกิจ สงผลใหประเทศไทยมีผลการจัดอันดับ
ความยาก-งายในการประกอบธุรกิจดีขึ้นอยางตอเนื่อง
และรายงาน Doing Business 2018 (เก็บขอมูลในชวง
ป พ.ศ. 2560 โดยเปนการจัดอันดับลวงหนา 1 ป)
ประเทศไทยได รั บ การจั ด อั น ดั บ ให เ ป น ประเทศที่ มี
ความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจดีขึ้น 20 อันดับ
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา กลาวคือ จากอันดับที่ 46 ขึ้นมา
อยูในอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ (ภาพที่ 1-17)
และเปนอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร
(อันดับ 2) และประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 24)

ภาพที่ 1-17 ผลการจัดอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing Business ตัง้ แตป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2560
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ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความยาก-งายในการ
ประกอบธุรกิจ ป ค.ศ. 2018 (Ease of Doing Business
2018) ประเทศไทยมีผลคะแนนรวมทุกดาน 77.44 คะแนน
เพิม่ ขึน้ จากปกอ นทีไ่ ดคะแนน 72.53 คะแนน และมีผลการ
จัดอันดับรายดานดีขึ้นถึง 6 ดาน ไดแก ดานการเริ่มตน
ธุรกิจ จากอันดับที่ 78 ขึ้นมาอยูที่ 36 ดานการขอใชไฟฟา
จากอันดับที่ 37 อยูที่อันดับ 13 ดานการไดรับสินเชื่อ
จากอันดับที่ 82 มาอยูอันดับที่ 42 ดานการคุมครอง

ผูลงทุนเสียงขางนอย จากอันดับที่ 27 มาอยูอันดับที่ 16
ดานการชําระภาษี จากอันดับที่ 109 มาอยูอันดับที่ 67
ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง จากอันดับที่ 51
มาอยูอันดับที่ 34 และในขณะที่มีบางดานแมอันดับ
จะไมดีขึ้นแตมีคาคะแนนที่สูงขึ้นซึ่งธนาคารโลกถือวา
มีการปฏิรูป ไดแก ดานการจดทะเบียนทรัพยสิน จาก
คาคะแนนที่ 68.34 มาอยูที่คาคะแนน 68.75 และ
ดานการตวัดยอย

ตารางที่ 1-4 ผลการจัดอันดับ Doing Business จําแนกเปนรายดาน เปรียบเทียบระหวางป ค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2018

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ภาพรวม
ดานการเริ่มตนธุรกิจ
*
ดานการขออนุญาตกอสราง
ดานการขอใชไฟฟา
*
ดานการจดทะเบียนทรัพยสิน *
ดานการไดรับสินเชื่อ
*
ดานการคุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย
ดานการชําระภาษี
*
ดานการคาระหวางประเทศ
ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง
ดานการแกปญหาการลมละลาย *

หมายเหตุ

*

*

EoDB 2018
อันดับ
DTF
26
77.44
36
92.34
43
74.58
13
90.99
68
68.75
42
70.00
16
73.33
67
76.73
57
84.10
34
67.91
26
75.64

ดานที่อันดับดีขึ้นจาก EoDB 2017

* ดานที่มีการปฏิรูป
นอกจากนี้ ในรายงานของธนาคารโลกยังได
ยกใหประเทศไทยเปน 1 ใน 10 ประเทศที่มีการปรับปรุง
มากที่สุด (The most notable improvement หรือ
most improver) ซึ่งสูงเปนอันดับ 2 รองจากประเทศ
บรูไน และเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนบางประเทศ
จะเห็นไดวา ประเทศไทยมีอนั ดับดีขนึ้ มากกวาทุกประเทศ
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EoDB 2017
อันดับ
DTF
46
72.53
78
87.01
42
75.65
37
83.22
68
68.34
82
50.00
27
66.67
109
68.68
56
84.10
51
64.54
23
77.08

โดยอินโดนีเซียมีอันดับดีขึ้น 19 อันดับ (จากอันดับที่ 91
เปน 72) บรูไนมีอันดับดีขึ้น 16 อันดับ (จากอันดับที่ 72
เปน 56) เวียดนามมีอนั ดับดีขน้ึ 14 อันดับ (จากอันดับที่ 82
เปน 68) และมาเลเซียมีอนั ดับลดลง 1 อันดับ (จากอันดับที่ 23
เปน 24)
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สําหรับการปฏิรูปที่สําคัญนั้น ธนาคารโลกไดเสนอผลการปฏิรูปของประเทศไทยในแตละดาน ดังนี้
ตารางที่ 1-5 ผลการปฏิรูปที่สําคัญของประเทศไทย ในแตละดานของรายงาน Doing Business 2018
ดาน

ผลการปรับปรุงที่สําคัญ

1. ดานการเริ่มตนธุรกิจ

ลดระยะเวลาการจัดตัง้ ธุรกิจจากเดิม 25.5 วัน เหลือเพียง 4.5 วัน โดยการยกเลิกการประทับตรา
บริษัทในใบหุน ยกเลิกขอกําหนดในการขออนุมัติระเบียบ ขอบังคับในการทํางานของบริษัทจาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

2. ดานการขอใชไฟฟา

กระบวนการขอใชไฟฟาจากเดิม 5 ขั้นตอน 37 วัน เหลือ 4 ขั้นตอน 32 วัน และดัชนีความนาเชื่อถือ
เพิ่มขึ้น โดยการนําระบบ GIS มาใชในขั้นตอนการออกไปตรวจสอบพื้นที่

3 ดานการจดทะเบียน
ทรัพยสิน

ดัชนีการวัดคุณภาพการบริหารทรัพยสินเพิ่มขึ้น โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการสแกน
แผนที่ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร

4. ดานการไดรับสินเชื่อ

กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจใหมพัฒนาการเขาถึงสินเชื่อโดยการเพิ่มประเภทของ
ทรัพยสินที่สามารถใชเปนหลักประกันได สิทธิในหลักประกันมีสิทธิในรายไดที่เกิดจากทรัพยสิน
ดั้งเดิมโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสรางหลักเกณฑที่ชัดเจนสําหรับสิทธิของเจาหนี้ที่มีประกัน
ระหวางการปรับโครงสราง และสามารถบังคับหลักประกันนอกศาลได

5. ดานการคุมครอง
ผูลงทุนเสียงขางนอย

ประเทศไทยไดเพิ่มชองทางในการเขาถึงแหลงเงินทุนโดยการออกกฎหมายเพื่อเพิ่มเติมประเภทของ
ทรัพยสินที่สามารถนํามาวางเปนหลักประกันในการกูยืมเงิน นอกจากนี้ ยังมีบัญญัติที่รองรับการนํา
ทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันโดยสามารถแบงแยกทรัพยสินออกเปนตามประเภท และรองรับ
สิทธิในหลักประกันในทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาแทนทีห่ ลักประกันเดิม สําหรับกระบวนการบังคับหลักประกัน
กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการหยุดพักชําระหนี้ของเจาหนี้มีประกันใหเกิดความชัดเจน
ยิง่ ขึน้ และรองรับการบังคับหลักประกันทีไ่ มตอ งผานกระบวนการทางศาล

6. ดานการชําระภาษี

ในการตรวจสอบภาษี ไดนําโปรแกรมบริหารความเสี่ยงมาใชในการคัดเลือกบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง
รวมทั้งมีการลดอัตราภาษีการโอนทรัพยสิน

7. ดานการบังคับใหเปนไป ลดระยะเวลาลง โดยการจายคาธรรมเนียมศาลผานทางอิเล็กทรอนิกส และ
ตามขอตกลง
มีการปรับกระบวนการขั้นตอนใหเปนอิเล็กทรอนิกสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. ดานการแกปญ
 หา
การลมละลาย

อัตราไดเงินคืนสูงขึ้น รวมทั้งการแกไขปญหาการลมละลายไดงายขึ้น โดยการเปลี่ยนวิธี
การลงคะแนนเสียงในแผนฟนฟูกิจการ

ผลจากการปฏิรูปดังกลาวมีสวนสําคัญมาจากการที่รัฐบาลไดเรงรัดการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทีส่ าํ คัญคือ การปลดล็อคขอจํากัดดานกฎหมายทีเ่ ปนพืน้ ฐานของการปรับระบบงาน
โดยมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแกไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในหลายเรื่อง
และการพัฒนาระบบใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Services) มากขึ้น
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สําหรับการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการที่เกี่ยวของกับรายงานการผลการ
จัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในรอบป พ.ศ. 2560 มีดังนี้
ตารางที่ 1-6 ผลการดําเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพของแตละดานในรอบป พ.ศ. 2560
ดาน
1. ดานการเริ่มตนธุรกิจ
หนวยงานดําเนินการ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
หนวยงานสนับสนุน
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน)
2. ดานการขออนุญาตกอสราง
หนวยงานดําเนินการ
กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การประปานครหลวง
3. ดานการขอใชไฟฟา
หนวยงานดําเนินการ
การไฟฟานครหลวง
หนวยงานสนับสนุน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน

ผลการดําเนินงาน
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

4. ดานการจดทะเบียนทรัพยสิน
หนวยงานดําเนินการ
กรมที่ดิน
หนวยงานสนับสนุน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน)

■

■
■
■

■
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ยกเลิ ก ข อ กํ า หนดให บ ริ ษั ท ต อ งส ง ข อ บั ง คั บ ในการทํ า งานให แ ก ก รมสวั ส ดิ ก ารและ
คุมครองแรงงาน (ตามคําสั่งหัวหนา คสช. ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ใหแกไข
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน มาตรา 108 และ มาตรา 110)
ยกเลิกการประทับตราสําคัญของบริษัท (ตามคําสั่งหัวหนา คสช. ที่ 21/2560 ลงวันที่
4 เมษายน 2560 ใหแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1128)
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จั ด ทํ า ระบบการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห
ดําเนินการออนไลนไดโดยสมบูรณ (e-Registration)
บูรณาการการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มกับระบบการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกสของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ลดระยะเวลาการออกใบอนุ ญ าตในการใช อ าคารโดยเฉพาะอาคารขนาดเล็ ก ที่ มี
ความเสี่ยงตํ่า จากเดิม 30 วัน เหลือ 15 วัน
ลดจํานวนการตรวจสอบและรายงานการกอสรางตามความเสี่ยงในการกอสรางอาคาร
จากเดิมเฉลี่ย 7 ครั้ง เหลือ 3 ครั้ง
ลดกระบวนการขอใชไฟฟาเหลือ 2 ขัน้ ตอน 15 วัน โดยยืน่ เรือ่ งขอใชไฟฟาพรอมชําระเงิน
1 วันและติดตั้งเครื่องวัดคูขนานกับงานสายนอก 14 วัน
ผูข อใชไฟฟาสามารถจายเงินประกันไดภายในวันทีย่ นื่ ขอใชไฟฟา และลดภาระการวางเงิน
หลั ก ประกั น สํ า หรั บ ลู ก ค า ชั้ น ดี โ ดยการลดวงเงิ น และการจ า ยผลประโยชน จ าก
หลักประกันในรูปแบบการลดคาไฟฟาในรอบบิลเดือนกรกฎาคมของทุกป
มีกรอบระยะเวลาดําเนินการติดตั้งพรอมกําหนดใหจายคาชดเชยหากดําเนินการไมได
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
ขึ้นทะเบียนผูรับจางติดตั้งสายภายใน 209 บริษัทที่ดําเนินการไดโดยไมตองให กฟน.
ตรวจสอบอีก
พัฒนาแอปพลิเคชัน LandsMaps เพื่อใหบริการตรวจสอบขอมูลรูปแปลงที่ดิน ตําแหนง
และสภาพพื้นที่ รวมถึงราคาประเมินคาธรรมเนียม ภาษีอากร คาใชจายในการรังวัด
คิวรังวัด ตลอดจนขอมูลการเดินทางไปยังสํานักงานที่ดิน
พัฒนาโปรแกรมการเชือ่ มโยงขอมูลนิตบิ คุ คลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพือ่ ลดการใชเอกสาร
จัดเก็บหนังสือแสดงสิทธิแบบอิเล็กทรอนิกส
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสใหบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบภาระผูกพันทางการเงิน
ในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินได กรณีทราบหมายเลขโฉนด
พัฒนาระบบออนไลนเพื่อใหบริการตางสํานักงานที่ดินใน 3 บริการ คือ การตรวจสอบ
หลักทรัพย การประเมินราคาทุนทรัพยและการขอสําเนาภาพลักษณเอกสารสิทธิ
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สวนที่ 1

ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

ดาน
5. ดานการไดรับสินเชื่อ
หนวยงานดําเนินการ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมบังคับคดี
6. ดานการคุมครองผูลงทุน
เสียงขางนอย
หนวยงานดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

7. ดานการชําระภาษี
หนวยงานดําเนินการ
กรมสรรพากร
สํานักงานประกันสังคม

ผลการดําเนินงาน
■

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจฯ โดย
1) กําหนดใหมีนิยามครอบคลุมมากขึ้น โดยสามารถใชสังหาริมทรัพย เชน เครื่องจักร
สิทธิในเงินฝาก หรือสินคาคงคลัง มาขอสินเชื่อได
2) ตัดบทบัญญัติที่กําหนดใหสัญญาหลักประกันตองนําไปจดทะเบียน (มาตรา 12) และ
เพิ่มอํานาจใหคูสัญญาตกลงวิธีการจําหนายหลักประกัน (มาตรา 40)

การปรับปรุงบริการโดยแกไขกฎหมายตามคําสัง่ หัวหนา คสช. ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน
2560 โดย
■ แกไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ มาตรา 100 โดยลดสัดสวนผูถือหุนใหเหลือ
เพียง 10% ที่จะขอเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนได และแกไขมาตรา 128 เพื่ออนุญาตให
ผูถ อื หุน รวมกันไมนอ ยกวา 5% ขึน้ ไป มีสทิ ธิขอใหมกี ารตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
ของบริษัท ตลอดจนการดําเนินงานของคณะกรรมการได
■ แกไขประมวลกฎหมายแพงฯ มาตรา 1108 (1) ใหบริษัทจํากัดอาจกําหนดวิธีการแกไข
ปญหาหรือขอขัดแยงที่ไมสามารถหาขอยุติระหวางกรรมการและผูถือหุนไวในขอบังคับ
ของบริษทั ไดโดยไมจาํ เปนตองเลิกบริษทั และแกไขมาตรา 1201 ใหบริษทั จํากัดจายเงินปนผล
ภายใน 1 เดือน นับแตวันที่มีมติ
■

■

■

■

■

■

■

ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบและการนําสงเงินสมทบ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)
ปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีมากขึ้น เชน
การใชสกุลเงินอืน่ ในการคํานวณภาษีเงินไดปโ ตรเลียม
พัฒนาเครือ่ งมือชวยคํานวณปรับปรุงรายการทางบัญชีเปนรายการทางภาษี (Tax Calculation
Spreadsheet)
จัดทําคลิป VDO ภาษีเรื่องงาย และจัดทําคูมือ e-book แนะนําการชําระภาษีอากรตาม
ประเภทกิจการ
ยกเวนการตรวจสอบภาษียอนหลัง สําหรับผูประกอบการที่มาจดแจงในโครงการบัญชี
ชุดเดียวกับกรมสรรพากร
นําระบบ Risk Based Audit มาใชกับผูประกอบการเพื่อลดระยะเวลาการขอคืนภาษี
เงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูประกอบการสามารถ upload งบการเงินไดพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดนิติบุคคล
(CIT e-ﬁling) ได
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ดาน
8. ดานการคาระหวางประเทศ
หนวยงานดําเนินการ
กรมศุลกากร
การทาเรือแหงประเทศไทย
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ผลการดําเนินงาน
■

■

■

■

9. ดานการบังคับใหเปนไปตาม
ขอตกลง
หนวยงานดําเนินการ
ศาลยุติธรรม
กรมบังคับคดี

■

■
■

■

■
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การทาเรือแหงประเทศไทยดําเนินโครงการรายงานเรือเขาและบัญชีสินคาสําหรับเรือ
ผาน National Single Window (NSW) และโครงการเชือ่ มโยงใบกํากับการขนยายสินคา
และแบบขอนําตูส นิ คาขาออกเพือ่ อํานวยความสะดวกดานเอกสาร คาใชจา ย และเวลา
สรางมาตรฐานการดําเนินงานดานศุลกากรและขั้นตอนที่เกี่ยวของ ตามมาตรฐาน WTO
WCO และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ประกอบดวย
- โครงการผูป ระกอบการระดับมาตรฐาน AEO ซึง่ จะไดรบั สิทธิพเิ ศษตาง ๆ รวม 332 ราย
- โครงการจัดทําขอตกลงยอมรับรวมกันกับประเทศคูค า ระดับภูมภิ าค MRA เพือ่ แลกเปลีย่ น
สิทธิประโยชนของผูประกอบการมาตรฐาน AEO รวม 4 ประเทศ (ฮองกง เกาหลีใต
มาเลเซีย และสิงคโปร)
- การใหบริการวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นกําเนิดลวงหนาของสินคานําเขา
พัฒนาระบบพิธีการทางศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการถายลําการขนสงตอเนื่อง
(e-Transition)
ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center : OSEC) โดย
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศขยายขอบเขตการดําเนินงานเพื่อใหบริการดาน
ขอมูล/คําปรึกษาดานการนําเขาเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ โดยสามารถรับบริการทางศูนย
OSEC หรือ ทาง เว็บไซต http://www.ditptouch.com/home
นํารองการใชระบบ e-Filing ณ ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต และศาลแพงธนบุรี และ
ลงนาม MOU การเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสกับกรมบังคับคดี
เปดใหมีการใชระบบการยื่นฟองทางระบบอิเล็กทรอนิกส
สรางการรับรูถึงการใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปดใชงานแลวไปยังกลุมเปาหมายเพื่อ
เขาถึงคําสัง่ ของศาล และการตรวจสอบสถานะของคดีของศาลและทนายความใหมากขึน้
ลงนาม MOU การรับชําระเงินคายื่น สง และรับคําคูความ และเอกสารทางระบบรับสง
อิเล็กทรอนิกสระหวางสํานักงานศาลยุติธรรม กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสในกรมบังคับคดี โดย
- ระบบบัตรคิว และ Application LED Property and LED Property Plus เพื่อคนหา
ทรัพยรอการขายทอดตลาด
- การวางเงินหลักประกันเขาสูราคาดวยระบบ EDC
- การเสนอคําสั่งซื้อผานระบบอิเล็กทรอนิกส
- Application ตรวจสถานะคดีแพงและยอดเงินอายัด
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ดาน
10. ดานการแกปญหาการลมละลาย
หนวยงานดําเนินการ
กรมบังคับคดี

ผลการดําเนินงาน
■

■

■

ปรับปรุงพระราชบัญญัตลิ ม ละลายฯ ในการลงมติยอมรับดวยแผนฟน ฟูกจิ การ การคุม ครอง
สิทธิของเจาหนี้มีประกันในคดีฟนฟูกิจการของลูกหนี้และใหมีการโฆษณาคําสั่งหรือ
คําพิพากษาศาล และประกาศหรือคําสัง่ ของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยผา นสือ่ อิเล็กทรอนิกส
สาธารณะ
จัดทําระบบเชือ่ มโยงขอมูลกับหนวยงานทะเบียนภาครัฐ ลงนาม MOU กับกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ กรมทรัพยสินทางปญญา และธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับคดีลมละลาย
นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการทํางาน ไดแก ระบบ e-Filing e-Payment ระบบ
e-Insolvency Case Management System มาเริ่มใชกับการทํางานในสํานวนกลาง
ไมมีทรัพยโฆษณาคําสั่ง คําพิพากษา และประกาศตาง ๆ ผาน www.led.go.th

3) การมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560
รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA)
เปนรางวัลที่เกิดจากดําริของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณารวมชื่อรางวัลที่มอบใหแกหนวยงานงานภาครัฐเปนประจําทุกป จากรางวัล
3 ประเภท ไดแก 1) รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 3) รางวัล
ความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสว นรวม ใหเปน 1 รางวัล โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกาํ หนด
ชื่อกลางเพื่อเรียกรางวัลดังกลาว อันเปนการยกยองและเชิดชูเกียรติหนวยงานภาครัฐที่ไดมุงมั่นปฏิบัติราชการจน
ประสบความสําเร็จมีความเปนเลิศแหงหนวยงานรัฐทั้งปวง
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ความหมาย
เพชรลอมรอบดวยชอชัยพฤกษ ตั้งอยูบนแทงหมายเลขหนึ่ง หมายถึง หนวยงานที่ไดรับรางวัลนี้เปรียบ
เสมือนเพชรนํ้าเอกแหงระบบราชการ (ชอชัยพฤกษ) ที่ผานการเจียระไนอยางงดงามดวยความมุงมั่นสรางสรรค
ผลงานจนเปนที่ประจักษ เปนเพชรนํ้าหนึ่งเปนความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

1

สาขาบริการภาครัฐ

เป น รางวั ล ที่ ม อบให กั บ
หน ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ผ ลการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
เพื่อประชาชนไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม
และเปนที่พึงพอใจ
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2

สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
เป น รางวั ล ที่ ม อบให กั บ
หนวยงานของรัฐทีม่ กี ารพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
ได ทั ด เที ย มมาตรฐานสากล
ซึง่ ไดมาดวยความเพียรพยายาม
ความอดทน หลอมรวมกับ
ความตั้ ง ใจจริ ง ของทุ ก คนใน
องคการ เพื่อนําพาองคการให
กาวสูความเปนเลิศ
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3

สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม
เป น รางวั ล ที่ ม อบให กั บ
หนวยงานของรัฐทีม่ คี วามมุง มัน่
ตัง้ ใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการบนพื้นฐาน
ความรั บ ผิ ด ชอบและการ
มีสวนรวมของประชาชน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง

สวนที่ 1

สาขาบริการภาครัฐ

สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม
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1.
2.
3.
4.

ประเภทรางวัล
ภาพรวมมาตรฐานการบริการ
นวัตกรรมการบริการ
การพัฒนาการบริการ
พัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง

ประเภทรางวัล
1. คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน
2. คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
หมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสาร
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
หมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการ
และการจัดการความรู
หมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
1.
2.
3.
4.

ประเภทรางวัล
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมอยางเปนเลิศ
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารราชการ
พัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ขยายผลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

ภาพที่ 1-18 ภาพบรรยากาศในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560
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สรุปผลการพิจารณารางวัล
ผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560 มีหนวยงานที่ไดรับรางวัลในแตละสาขาและประเภทรางวัล
ดังนี้
ตารางที่ 1-7 ผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560
ประเภทรางวัล

ระดับ

กรม

สถาบัน องคกร
องคการ รัฐ
รวม
จังหวัด อุดม ปกครอง
มหาชน วิสาหกิจ
ศึกษา สวนทองถิน่

สาขาบริการภาครัฐ
จากผลงานที่สมัครจํานวน 357 ผลงาน มีผลงานไดรับรางวัลจํานวนทั้งสิ้น 54 ผลงาน จาก 33 หนวยงาน
ดีเดน
1
ภาพรวมมาตรฐานการบริการ
ดี
ดีเดน
6
1
1
นวัตกรรมการบริการ
ดี
4
3
ดีเดน
12
2
2
การพัฒนาการบริการ
ดี
15
3
พัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง
3
รวม
41
9
2
1
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จากผลงานที่สมัครจํานวน 124 ผลงาน มีผลงานไดรับรางวัลจํานวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน จาก 12 หนวยงาน
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ดีเดน
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
หมวด 1 ดานการนําองคการและ
3
2
ความรับผิดชอบตอสังคม
หมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและ
1
การสือ่ สารเพือ่ นําไปสูก ารปฏิบตั ิ
หมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและ
1
ผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
3
ขององคการและการจัดการความรู
หมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
1
หมวด 6 ดานกระบวนการคุณภาพและ
นวัตกรรม
รวม
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-

1
1

1
8
8
16
18
3
54

5
1
1
3
1

2

-

2

10

3

13
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สวนที่ 1

ประเภทรางวัล
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ระดับ

กรม

สถาบัน องคกร
องคการ รัฐ
รวม
จังหวัด อุดม ปกครอง
มหาชน วิสาหกิจ
ศึกษา สวนทองถิน่

สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
จากผลงานที่สมัคร จํานวน 32 ผลงาน มีผลงานไดรับรางวัลจํานวนทั้งสิ้น 24 ผลงาน จาก 24 หนวยงาน
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม
อยางเปนเลิศ

-

ดีเดน
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารราชการ
ดี
ชมเชย
ดีเดน
พัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ดี
ชมเชย
ดีเดน
ขยายผลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ดี
ชมเชย
รวม

-

-

-

5
6
10
2
1
24

-

5
6
10
2
1
24

สรุปผลการดําเนินงาน
สาขาบริการภาครัฐ
ผลงานที่ไดรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมตามประเภทของผลงาน
ไดแก ผลงานดานสุขภาพ ผลงานดานเทคโนโลยีสารเทศ และผลงานดานสังคม พบวาในจํานวนทัง้ หมดทีไ่ ดรางวัลในป
พ.ศ. 2560 รวม 54 รางวัลนัน้ สวนใหญรอ ยละ 44 เปนผลงานดานสุขภาพ ลําดับถัดมาคือผลงานดานสังคม รอยละ 37
และผลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 19
1. ผลงานดานสุขภาพ จํานวน 24 ผลงาน ซึง่ เปนผลงานจากหนวยงานตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึง
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของทีมบุคลากรดานสาธารณสุข ที่มีเปาหมาย
เดียวกัน คือ การใหประชาชนคนไทยทุกคนมีสขุ ภาพดี โดยผลงานมีทงั้ การสรางนวัตกรรมทางการแพทย เชน ผลงาน
นวัตกรรมการคัดกรองโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดรุนแรง (สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี) การสรางโอกาส
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ผลงาน
ดานสุขภาพ

24 ผลงาน
44%

10 ผลงาน
19%

ผลงาน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

20 ผลงาน
37%
ผลงาน
ดานสังคม

ในการเข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพอย า งทั่ ว ถึ ง และเทาเทียม
เชน ผลงานระบบสงตอไรรอยตอดวยรถเมลสายสุขภาพ
(โรงพยาบาลขุนหาญ) รวมทัง้ การสรางการมีสว นรวมของ
ประชาชนในการดูแลดานสาธารณสุข เชน ผลงานเครือขาย
สร า งความร ว มมื อ ในการดู แ ลผู  ป  ว ยปากแหว ง และ
เพดานโหว (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
เปนตน
2. ผลงานดานสังคม จํานวน 20 ผลงาน มุงเนน
การสงเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนในดานตาง ๆ ทัง้ ใน
ดานการอุปโภคบริโภค เชน ผลงานเนื้อสัตวปลอดภัย
ใสใจผูบริโภค (กรมปศุสัตว) การสงเสริมสิทธิและความ
เทาเทียม เชน ผลงานการแกไขปญหาคนไรสัญชาติ
ไรสถานะทางทะเบียน (สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี)
การใหความรูดานกฎหมาย เชน ผลงาน The Choice
เกมทางเลือก - ทางรอด (สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม)
การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการและผูดอยโอกาส เชน
ผลงานชุมชนลําสนธิไมทอดทิง้ คนดอยโอกาส (โรงพยาบาล
ลําสนธิ) เปนตน
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3. ผลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน
10 ผลงาน เปนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
สรางนวัตกรรมและพัฒนางานบริการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน ผลงาน Govspending หรือ ภาษีไปไหน?
(สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส) ผลงานพิพิธภัณฑ
เสมือนจริง (มหาวิทยาลัยขอนแกน) ผลงานมั่นใจทั่วไทย
รถใช GPS (กรมการขนสงทางบก) เปนตน
ทิศทางการพัฒนายกระดับการใหบริการภาครัฐ
ในอนาคต สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงมุง เนนสงเสริมการพัฒนา
นวั ต กรรมและการนํ า เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข า มาใช
รวมทั้งการประชาสัมพันธรางวัลใหเปนที่รูจักและยอมรับ
จากทั้งหนวยงานภาครัฐและประชาชน โดยรางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ สามารถสรางขวัญกําลังใจใหแก
หนวยงานและเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั ไิ ดเปนอยางดี เห็นไดจาก
สถิตกิ ารรับสมัครทีไ่ ดรบั ความสนใจเพิม่ สูงขึน้ จากหนวยงาน
ภาครัฐอยางตอเนื่อง
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สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลงานที่ไดรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ มีจํานวน 13 รางวัลจาก 12
หนวยงาน (9 กรม 3 จังหวัด) โดยหมวดทีไ่ ดรบั รางวัลสูงสุด
ไดแก หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีจํานวน 5 ผลงาน รองลงมา ไดแก รางวัล
หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการ
และการจัดการความรูม จี าํ นวน 3 ผลงาน นอกจากนี้ ตัง้ แต
ป พ.ศ. 2558 ที่มีการปรับปรุงเกณฑพิจารณารางวัล
เปนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนตนมา
ป พ.ศ. 2560 นับเปนเปนปแรกทีม่ หี นวยงานไดรบั รางวัล
หมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากการวิเคราะหผลการตรวจประเมิน พบวา
ลักษณะเดนของผลงานทีไ่ ดรบั รางวัลเปนผลงานทีเ่ กิดจาก
ความมุงมั่นทุมเทของผูบริหารและบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางคุณคา

ใหกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน
จนเกิดผลลัพธในเชิงประจักษ เกิดประโยชนจริง สามารถ
ขยายผลและเปนแบบอยางทีด่ ไี ด โดยปจจัยแหงความสําเร็จ
ในการพั ฒ นาองค ก ารจนสามารถก า วสู  ค วามเป น เลิ ศ
ไดแก การมีระบบและกระบวนการสือ่ สารทิศทางครอบคลุม
และทัว่ ถึง มีการใชขอ มูลและสารสนเทศทีเ่ ชือ่ ถือได ทันการณ
ในการวางแผนและกํากับยุทธศาสตร มีความชัดเจนเกีย่ วกับ
กลุมผูรับบริการ กลุมมีสวนไดสวนเสีย เกิดประสิทธิภาพ
ของการบริการและการปฏิบัติงานอยางเดนชัด จนเกิด
ผลลัพธหรือผลกระทบที่เปนรูปธรรม รวมทั้งสวนราชการ
ดําเนินการดวยความสนุก ชอบความทาทาย เพื่อการ
สรางสรรคสิ่งใหมที่เกิดประโยชน และผูนําใหความสําคัญ
สนับสนุนอยางจริงจังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคลากร
เกิดความมุงมั่นและทุมเท

โดยมีความโดดเดนของผลงานที่ไดรับรางวัล ดังนี้
รางวัลหมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
กองบัญชาการกองทัพไทย
ระบบการนําองคการมีความเขมแข็ง มีโครงสราง/สายการบังคับบัญชา ภาระรับผิดชอบตามสายงานที่ชัดเจน
สามารถสื่อสารวิสัยทัศน นโยบายตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงทุกระดับ มีการสั่งการไดอยางรวดเร็ว และทันการณ โดยการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน ระบบควบคุมบังคับบัญชาโดยใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric
Operations : NCO) ระบบแผนที่สถานการณรวม (Common Operation Picture: COP) ที่บูรณาการขอมูลทั้ง
3 เหลาทัพ เปนตน นอกจากนี้ ยังไดเชือ่ มโยงการพัฒนาชุมชนเขากับแผนงานและยุทธศาสตรดา นความมัน่ คง นําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาสรางความเขมแข็งและความมั่นคงใหแกประชาชน ชุมชน ไดอยางเปนรูปธรรม
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กรมการพัฒนาชุมชน
การกําหนดวิสยั ทัศนและทิศทางการพัฒนาทีช่ ดั เจนจากระดับฐานรากสูร ะดับกาวหนา ผานกลไกของปราชญชาวบาน
และการสรางรายไดจาก OTOP รวมถึงนโยบายประชารัฐ ซึ่งในการขับเคลื่อนองคการไดใชแนวคิด “โบกี้รถไฟ”
ที่มอบหมายใหรองอธิบดีรับผิดชอบกําหนดและขับเคลื่อนงานใน 3 รูปแบบ ไดแก งานตามภารกิจ (Function)
ตามวาระการพัฒนาชุมชน (Agenda) และเชิงพื้นที่ (Area) โดยมีกอง/สํานักภายใตการกํากับดูแลเปนคณะทํางาน
มีการพัฒนาระบบในการสื่อสารและกํากับติดตามการทํางานที่สามารถเชื่อมโยงสวนกลางและสวนภูมิภาคไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการบูรณาการการทํางานรวมกับเครือขายที่สําคัญ ซึ่งไดจัดทํา MOU
กวา 34 หนวยงาน ในการรวมมือกันเพื่อเพิ่มรายไดและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
การกําหนดทิศทางและการปรับบทบาทขององคการเพือ่ ใหเกิดการทํางานเชิงรุก มุง เนนการสรางมูลคาเพิม่ จาก
องคความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย กอใหเกิดคุณประโยชนตอประชาชน และระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
อยางเปนรูปธรรม ดวยระบบการนําองคการที่เนนความรูคูคุณธรรมเปนพื้นฐาน ผูบริหารมีบทบาทสําคัญทั้งในการนํา
การกํากับติดตาม และการสรางบรรยากาศการเรียนรู เพื่อใหบุคลากรมีความผูกพัน ความมุงมั่น ทุมเทในการปฏิบัติ
ราชการ โดยตระหนักถึงความผาสุกของสังคมและชุมชน การนําองคความรูแ ละนวัตกรรมไปใชในการสงเสริมสนับสนุน
ใหชุมชนมีความเขมแข็ง ผานเครือขาย อสม. มีการสรางรายได รวมทั้งชวยลดความเสี่ยงดานตาง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ
ของประชาชนไดเปนอยางดี
จังหวัดนนทบุรี
การกําหนดวิสัยทัศนและแนวทางในการบรรลุวิสัยทัศนที่ชัดเจน มีระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร
โดยมุงเนนการเปน “เมืองนนทบุรี 4.0 ที่มีความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย” โดยมีตัวชี้วัดกํากับชัดเจนใน
ทุกมิติ มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร มองวิกฤตใหเปนโอกาส สรางภาวะผูนําใหแกบุคลากรในการคิดริเริ่มงานตาง ๆ และ
สรางเครือขายความรวมมือกับเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกันทํางานไปในทิศทางเดียวกันกับจังหวัด
และมีกระบวนการแกไขปญหาเชิงบูรณาการ เชน การคัดแยกขยะเพื่อแกปญหาเตาเผาขยะ การเจรจาสรางเงื่อนไขกับ
ผูประกอบการคอนโดมิเนียมที่กําลังกอสราง โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน
จังหวัดอุทัยธานี
การกําหนดวิสยั ทัศนและคานิยมจังหวัดเนนการมีสว นรวม แสดงถึงความเขมแข็งของความรวมมือจากทุกภาคสวน
ภายใตแนวคิด “อุทัยธานีกาวไปดวยกัน Uthaithani Go Together” โดยไดกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่มี
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ความตองการของประชาชนในพืน้ ที่ ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
และบริบทของจังหวัด และมีการถายทอดระบบนําองคการสงตอไปยังผูนําในทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหเกิดการรับรูเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายของจังหวัด และรวมกันขับเคลื่อน
จนประสบความสําเร็จ เชน โครงการจัดที่ดินใหแกผูยากไรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย โครงการประชารวมใจ นํ้าใส
ไรผักตบชวา โครงการพื้นที่ตนแบบบูรณาการแกไขปญหาการพัฒนาพื้นที่ ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร เปนตน
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รางวัลหมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
กรมทางหลวงชนบท
การกําหนดแผนยุทธศาสตร เปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ที่เกิดจาก
ความรวมมือรวมใจของบุคลากรในการรวมแสดงความคิดเห็นและรวมกันกําหนดแผนพัฒนาทางหลวงชนบทจากพื้นที่
นําไปสูแผนใหญในระดับกรมที่มีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พันธกิจ และความตองการจากพื้นที่ มีการคาดการณ
อัตรากําลังและองคความรูที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตร และการสรางเครือขายจาก
สถาบันการศึกษากอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดรับความคิดเห็นที่เปนมุมมองใหม ๆ จากภายนอก นํามาซึ่ง
ประโยชนตอ กรมทางหลวงชนบท ในการพัฒนาโครงขายทางหลวงทองถิน่ ทีน่ าํ พาคุณภาพชีวติ ทีด่ มี าสูป ระชาชนในพืน้ ที่
รางวัลหมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
จังหวัดอํานาจเจริญ
ความชัดเจนในการกําหนดกลุมและการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ของจังหวัด โดยวางเปาหมายการพัฒนาเปน 3 กลุม ไดแก คนดี สุขภาพดี และรายไดดี ผานกิจกรรมโครงการตาง ๆ
โดยมีผลงานที่โดดเดน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑของจังหวัดอํานาจเจริญ Brand Identity ขาวหอมมะลิแทอินทรีย
และการผูกปนโตขาว ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร การพัฒนาศูนยแพทยแผนไทยพนา
เพือ่ เปนโรงพยาบาลชุมชนชัน้ นําในการใหบริการแพทยแผนไทยทีใ่ หญทสี่ ดุ ในภาคอีสาน และเปนการสงเสริมการทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพใหกับจังหวัด ซึ่งจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรผูปลูกสมุนไพร และการสงเสริมการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน เปนตน
รางวัลหมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการและการจัดการความรู
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การพัฒนาระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ มีการรวบรวมขอมูลครอบคลุมในทุกระดับและพื้นที่ จนถึงระดับ
บุคคล เชื่อมโยงครอบคลุมถึงระดับตําบล นําไปสูการจัดทําระบบสารสนเทศที่สําคัญ ที่ใชในการวางแผน การตัดสินใจ
และการกํากับติดตามการดําเนินงานของสวนราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดเปนระบบคลังขอมูลดานการแพทย
และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ที่เปนประโยชนตอประชาชนและการบริการดานสาธารณสุขที่ตอเนื่อง
มีการกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห จัดการขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได
กอใหเกิดการสรางนวัตกรรมการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขเพื่อใหคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี
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กรมควบคุมโรค
การใชระบบสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลเพือ่ สรางฐานขอมูลดานโรคและภัยสุขภาพทีถ่ กู ตอง นาเชือ่ ถือและ
ทันตอสถานการณ ซึ่งนําไปใชในการปองกัน เฝาระวัง ควบคุมการระบาดของโรค โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่สะทอนถึง
การปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึงมีการใชขอ มูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและศึกษาคูเ ทียบทัง้ ในและตางประเทศ
เพือ่ ประเมินชองวางของตนเอง ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดานการระบาดใหไดมาตรฐานระดับสากล และ
มีการประเมินผลความสําเร็จโดยการวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงาน และนํามาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ พือ่ สรางองคความรู
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี นําไปสูการปรับปรุงองคการ และการพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กรมบัญชีกลาง
ความสามารถในการใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล สารสนเทศที่ ร วบรวมและประมวลผลมาจากทุ ก ระดั บ ชั้ น
เพื่อสนับสนุนการทํางานและการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศน “กํากับดูแลและบริหารการใช
เงินของแผนดินใหเกิดประโยชนสูงสุด” โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการระบบตาง ๆ ในแตละภารกิจ
รวมกับการจัดการความรูใหแกบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย เชน การสอนงาน พี่สอนนอง CDG Coffee Talk
ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องเลาเราพลัง เปนตน รวมทั้งมีการสงเสริมนวัตกรรมในองคการ “CDG Innovation Awards”
เพื่อปลูกฝงวัฒนธรรมการเปนนักคิดวิเคราะห และผลักดันการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมใหเกิดขึ้นกับบุคลากรของ
กรมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
รางวัลหมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมธนารักษ
ความสามารถในการวิเคราะห วางแผน และคาดการณอัตรากําลังที่มีความซับซอนจากการที่พันธกิจที่มี
ความหลากหลาย เพือ่ เตรียมการรองรับการเปลีย่ นแปลงดานอัตรากําลังทีส่ าํ คัญทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต และการขับเคลือ่ นไป
สูองคการแหงการเรียนรูและมีความสุข โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรที่พรอมตอการเรียนรูและการทํางานอยางมี
ความสุข ตามคําขวัญ “งานไดผล คนพอใจ กาวไกลสูสากล” โดยมุงเนนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อยางตอเนื่องและเปนระบบ ตั้งแตการคนหาความจําเปนในการพัฒนาและเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่สอดคลอง
กับเปาประสงคและกลุม เปาหมาย ผานชุดเครือ่ งมือการเรียนรูท หี่ ลากหลาย รวมทัง้ มีการสรางแรงจูงใจและความผูกพัน
ใหกบั บุคลากรอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเกิดความมุง มัน่ และทุม เทในการปฏิบตั งิ าน และมีความภาคภูมใิ จในการเปนสวนหนึง่
ขององคการ
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รางวัลหมวด 6 ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การพัฒนากระบวนการอยางเปนรูปธรรมผานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ทีส่ อดคลองตาม
ยุทธศาสตรพัฒนาความเปนเลิศ (4 Excellences Strategies) ในการบริหารจัดการและการบริการสุขภาพ เพื่อให
องคการเกิดความยั่งยืนและตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความทาทายในอนาคต
รวมกับการสรางบรรยากาศองคการที่ดี เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค นําไปสูการสรางนวัตกรรม
มากมายที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการดานการบริหารจัดการ และการบริการเพื่อ “ประชาชน
สุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
กรมสุขภาพจิต
การบริหารจัดการกระบวนการและนวัตกรรมบนพืน้ ฐานของความรูท างวิชาการและการวิจยั ทีต่ อ งศึกษาคนควา
เพื่อใหการดําเนินงานดานสุขภาพจิตและจิตเวชมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใชประโยชนจากขอมูล การอางอิง และ
การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง เพื่อการออกแบบและพัฒนากระบวนการและการสรางนวัตกรรม มีการกําหนดตัววัด
ทั้งในระดับกระบวนการและตัววัดความสําเร็จในภาพรวมเพื่อติดตามตรวจสอบความสําเร็จในการดําเนินการ เชน
อัตราการฆาตัวตาย อัตราการเขาถึงการรักษาของผูปวยโรคซึมเศรา ระดับคาเฉลี่ย IQ EQ เปนตน ซึ่งผลการดําเนินการ
มีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
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สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
หนวยงานที่ผานระดับมาตรฐานในการสงเสริม
การมีสว นรวมของประชาชนในระดับความรวมมือและไดรบั
การตัดสินใหไดรบั รางวัลจะเปนหนวยงานทีใ่ หความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของประชาชน และมีการบูรณาการ

การทํางานกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะภาคี
หรือเครือขายความรวมมือ รวมทัง้ มีแนวโนมของความยัง่ ยืน
ของการทํางานรวมกัน ดังตัวอยางหนวยงานทีไ่ ดรบั รางวัล
ในระดับดีเดน 5 หนวยงาน คือ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

กระทรวงพาณิชยไดสงเสริมและเชื่อมโยงการทํางาน
ของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งบูรณาการการทํางานกับ
หนวยงานภาครัฐอื่น ภายใตกรอบแนวคิด “รวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมดําเนินการ และรวมรับผลประโยชน” เพื่อสรางความรวมมือ
ในการขั บ เคลื่ อ นการทํ า งานในลั ก ษณะของภาคี / เครื อ ข า ย
ความรวมมือ ที่มาจากภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 3 ภาคสวน
ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีประชาชน โดยใหเกษตรกร
ในพื้นที่เกิดการรวมกลุมและจัดตั้งเปนสหกรณ ที่ผานกลไกการมีสวนรวมในรูปแบบคณะกรรมการอํานวยการโครงการ
กรีนมารเก็ต จังหวัดเพชรบูรณ มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีคณะกรรมการที่มาจากทั้ง 3 สวนดังกลาว
ซึ่งสํานักงานพาณิชยจังหวัดไดขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ไปสูเปาหมายเพื่อยกระดับสินคา
กรมชลประทาน
กรมชลประทานทํางานรวมกับทุกภาคสวนในลักษณะ
ภาคี/เครือขายความรวมมืออยางเปนรูปธรรม ไดแก กลุม เกษตรกร
กลุม ผูใ ชนาํ้ ชุมชนในพืน้ ทีท่ างนํา้ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
โดยสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและพัฒนาไปสูกลไกความรวมมือ
ในลักษณะเครือขายที่เปนทางการ ไดแก “คณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation :
JMC)” ทีแ่ ตละภาคสวนเขามามีสว นรวมตัง้ แตการรวมคิดหรือเสนอ
ประเด็นปญหา แสวงหาทางออกรวมกัน และรวมตัดสินใจ เชน เครือขายสายตรวจผักตบชวา ทีม่ บี ทบาทในการติดตาม
เฝาระวังวัชพืชทางนํา้ นอกจากนี้ กรมชลประทานยังประยุกตใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ไดแก การใช Drone ในการประเมิน
ปริมาณวัชพืชในทางนํ้า และการใชกลอง CCTV ติดตามหรือเฝาระวังวัชพืชแบบ Real time
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบาย
ใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักในการ
บูร ณาการเครื อ ขายอาสาสมัครทุก หนวยงานในสั ง กั ด ให เ ป น
เครือขายเดียว ภายใตชื่อเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม
(ทสม.) โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมมีบทบาทเปน
“โซขอ กลาง” ทีเ่ ชือ่ มรอยเครือขายภาคประชาชน/ชุมชน/ทองถิน่
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแหงชาติดอยสุเทพ - ปุย และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ใหเกิด
การรวมกลุม ภายใตชอื่ “อาสาสมัครเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน พืน้ ทีด่ อยสุเทพ - ปุย” รวมทัง้ บูรณาการความรวมมือ
กับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ โดยเฉพาะชนเผามง ซึ่งเปนชนเผาที่อยูกับปา แตมีวัฒนธรรมดั้งเดิมใน
การอนุรักษทรัพยากรปาไม เขามามีบทบาทในการแกปญหา เฝาระวังไฟปา และปองกันการบุกรุกตัดไมทําลายปา
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
กรมส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมได ริ เริ่ ม โครงการพั ฒ นาแหล ง
ศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการทองเทีย่ วชุมชน โดยคัดเลือก
10 ชุมชนที่มีความพรอม มีวิถีชีวิตและมรดกภูมิปญญาที่เปน
เอกลักษณ มาพัฒนาศักยภาพใหเปนชุมชนทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
โดยมีชุมชนบานแหลมมะขาม อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ซึ่งเปนชุมชนเกาแกที่ตั้งมากวา 100 ป เปนหนึ่งในชุมชนที่ไดรับ
การคัดเลือก ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรมรวมกับวัฒนธรรมจังหวัด ไดเขามา
สงเสริม กระตุน ใหเกิดการเชือ่ มโยงการทํางานของภาคีในพืน้ ที่ ไมวา จะเปนวิทยาลัยชุมชนตราด สถาบันการทองเทีย่ ว
โดยชุมชน โรงเรียน บาน วัด โดยรวมกับผูนําชุมชน รวมถึงชาวชุมชน “เที่ยวสงาดบานแหลมมะขาม” ใหเขามา
มีบทบาทในการอนุรักษ หรือสืบสานแหลงวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมใหคงอยูคูกับการทองเที่ยว
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ใชกลไกการสรางการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท หรือ PAC ที่มาจากหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลาง ภูมิภาค และภาคสวนตาง ๆ
โดยมีการทํางานรวมกับมูลนิธิไทยรักษปา ซึ่งจะเปนโซขอกลางในการประสานการทํางานแบบหุนสวนความรวมมือ
ทีน่ าํ ไปสูก ารลดการเผชิญหนาระหวางเจาหนาทีข่ องกรมอุทยานฯ และชุมชนในพืน้ ที่ ทําใหเกิดการปรับเปลีย่ นทัศนคติ
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ของคนในชุมชน “จากผูลา เปนผูเลา” โดยชุมชน
เผาปกาเกอะญอบานสันดินแดงรวมเปนเครือขายและ
แนวร ว มสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาบนพื้ น ฐานแนวคิ ด ที่ ว  า
“คนอยูได ปาอยูได” และ “ผูบุกรุก มาเปนผูพิทักษ”
สงผลใหเกิดความยัง่ ยืนในการอนุรกั ษผนื ปาดอยอินทนนท
และเกิ ด สํ า นึ ก ของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ ผื น ป า ให อุ ด ม
สมบูรณตอไป

จากการดําเนินงานของหนวยงานที่ไดรับรางวัล พบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความสําเร็จของการขับเคลื่อน
การทํางานแบบมีสวนรวม ไดแก
1. ผูนํา ที่มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศนกาวไกล มีความสามารถในการแปลงแนวคิดสู
การปฏิบัติ และมีจิตใจเปดกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
2. เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการสรางกระบวนการ
มีสวนรวม มีความสนใจและกระตือรือรน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับประชาชน

3. ภาคประชาชน มีความเขมแข็ง มีจิตสาธารณะ มีความตั้งใจและกระตือรือรนในการที่จะ
เขามาทํางานรวมกับภาครัฐ
4. การทํางานแบบเครือขาย ที่ประกอบดวยสมาชิกจากหลาย ๆ ภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงผลใหเกิดการทํางานแบบหุนสวน
ความรวมมืออยางยั่งยืน
5. ความไววางใจ เชื่อมั่นศรัทธา ภาครัฐจะตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และการใหเกียรติ
ซึ่งกันและกัน รวมถึงความเสมอภาคในการเขามามีสวนรวม
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4) การยกระดับคุณภาพการบริการสูม าตรฐาน

United Nations Public Service Awards
หรือ UNPSA เปนรางวัลดานการบริการภาครัฐทีเ่ ปนเลิศ
ทีไ่ ดรบั การยอมรับในระดับโลก กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003) เพือ่ สนับสนุนการสรางนวัตกรรมในการบริการ
ภาครัฐในระดับนานาชาติ โดยในป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
รางวัล UNPSA ไดมีการทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับ
การดําเนินงานตามวาระและเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ในป ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable
Development and Sustainable Development
Goals (SDGs))
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมสนับสนุนและ
ผลักดันใหสว นราชการทีเ่ คยไดรบั “รางวัลคุณภาพการให
บริการประชาชน” ตั้งแตป พ.ศ. 2546 “รางวัลมาตรฐาน
ศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน ระดับรางวัล
ดีเดน” ตั้งแตป พ.ศ. 2549 และ “รางวัลบริการภาครัฐ
แหงชาติ” ตั้งแตป พ.ศ. 2555 สงผลงานสมัครเขารับ
การประเมินเพื่อรับรางวัล United Nations Public
Service Awards ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ตอเนื่องมาถึง

ปจจุบัน โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐสามารถพัฒนาไป
สูองคกรนวัตกรรม และบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ระดับสากลได โดยผลการดําเนินการทีผ่ า นมามีหนวยงาน
ภาครัฐของไทยไดรับรางวัลอยางตอเนื่องทุกป นอกจากนี้
ในป พ.ศ. 2560 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมอบใหสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีประสานกับสํานักงาน ก.พ.ร. ในการ
ผลักดันใหมีการเสนอผลงานขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ รางวั ล องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี
การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสมัครขอรับรางวัล United
Nations Public Service Awards ดวย
ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2560 มีหนวยงานภาครัฐ
ไทยที่ไดรับรางวัล United Nations Public Service
Awards 2017 จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก เทศบาลตําบล
เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
ในสาขา Innovation and Excellence in Delivering
Health Services จากผลงานนวัตกรรมบานตนแบบ
สุขภาวะผูปวยเรื้อรังและผูสูงอายุ
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ตารางที่ 1-8 ผลงานของหนวยงานภาครัฐไทยที่ไดรับรางวัล United Nations Public Service Awards
ป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ.

หนวยงาน

ระดับรางวัล

2551

โรงพยาบาลยโสธร

รองชนะเลิศ

2552

โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม

2554

สํานักงานสรรพากร
ภาค 7 กรมสรรพากร

ผลงาน

สาขา

การใหบริการรักษาผูปวย

Improving the Delivery of Public
Services

ชนะเลิศ

การพัฒนาบริการทางการแพทยผานเครือขาย
ความรวมมือ

Improving the Delivery of Public
Services

ชนะเลิศ

สํานักงานบริการขวัญใจประชาชน

Advancing Knowledge
Management in Government

กรมชลประทาน

รองชนะเลิศ

การบริหารจัดการชลประทานแบบมีสวนรวม
โดยคณะกรรมการภาคประชาชนและองคกรผูใชนํ้า
ของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

Fostering Participation in Policy
Making Decisions through
Innovative Mechanisms

กรมชลประทาน

ชนะเลิศ

การปองกันและบรรเทาภัยแลงแบบบูรณาการของ
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมยม จังหวัดแพร

Fostering Participation in Policy
Making Decisions through
Innovative Mechanisms

รองชนะเลิศ

โครงการปองกันตาบอดในผูปวยเบาหวาน

Advancing Knowledge
Management in Government

2556 สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร กรมสุขภาพจิต

ชนะเลิศ

Child First - Work Together (CF-WT)

Improving the Delivery of Public
Services

2557

สํานักปองกันและควบคุม
โรคที่ 9 กรมควบคุมโรค

ชนะเลิศ

การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดความเจ็บ
ปวยดวยโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก

Fostering Participation in Policy
Making Decisions through
Innovative Mechanisms

โรงพยาบาลขอนแกน

ชนะเลิศ

ศูนยชวยเหลือเด็กและผูหญิงในภาวะวิกฤต (One
Stop Crisis Center : OSCC)

Promoting Gender-Responsive
Delivery of Public Services

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี กรมการแพทย

ชนะเลิศ

Holistic School in Hospital Initiative (HSH)

Promoting Whole-of-Government
Approaches in the Information Age

Fast-track Service for
High-risk Pregnancies

Promoting Gender-Responsive
Delivery of Public Services

2555

โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย

2558

โรงพยาบาลขอนแกน

รองชนะเลิศ

2559
2560

84

องคการสหประชาชาติไมเปดรับสมัคร
เทศบาลตําบลเขาพระงาม
จังหวัดลพบุรี

รองชนะเลิศ

นวัตกรรมบานตนแบบสุขภาวะผูปวยเรื้อรังและ
ผูสูงอายุ
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5) การสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชน
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการสงเสริมและ
พั ฒ นาองค ก ารมหาชนอย า งต อ เนื่ อ งตามแนวทางที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
และมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ ใหองคการมหาชนมีการบริหาร
จั ด การตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีองคการมหาชนที่จัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว จํานวน 38 แหง

การประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก าร
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
9 กุมภาพันธ 2559 โดยในมาตรา 5/8 กําหนดใหมี
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.)
ทําหนาที่เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบาย
แนวทาง หลักเกณฑกลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม
การยุบเลิก การบริหารและการพัฒนา และการประเมินผล
ขององคการมหาชน ฯลฯ โดยใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปน
ผูรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของ กพม.

อํานาจหนาที่ กพม.

การกําหนดนโยบาย/แนวทาง/หลักเกณฑ

เสนอ ครม. เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทาง
และหลักเกณฑกลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
การรวม การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา
และการประเมินผลขององคการมหาชน
เสนอ ครม. เพื่อกําหนดหลักเกณฑกลาง
เกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการ และผูอํานวยการ
เสนอแนะหลักเกณฑเกี่ยวกับการกูยืมเงิน
การถือหุนหรือการเขาเปนหุนสวนการเขารวม
ทุนในกิจการของนิตบิ คุ คลอืน่ และการจําหนาย
ทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
เสนอแนะหลักเกณฑเกี่ยวกับเบี้ยประชุมและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบ และ
อนุกรรมการ รวมทัง้ อัตราเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่นของผูอํานวยการตอ ครม.
เสนอแนะหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและบุคลากร
ขององคการมหาชนภายหลังการยุบเลิก
องคการมหาชนตอ ครม.

การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก
เสนอ ครม. เพื่อใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง
การรวม หรือการยุบเลิกองคการมหาชน

กลั่นกรองการโอนอํานาจหนาที่ กิจการ
กลั่นกรองการโอนอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้
และงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
ของรัฐใหแกองคการมหาชน เพื่อเสนอตอ ครม.
เรียกใหเจาหนาที่ บุคคล มาชี้แจง
เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแสดง
ความคิดเห็นประกอบการพิจารณา
แตงตั้งคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ
ตามที่มอบหมาย
จัดทํารายงานประจําป
จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา
การประเมินผลขององคการมหาชนเสนอตอ ครม.
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ พ.ร.บ. กําหนด
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
ครม. มอบหมาย
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลงานสําคัญของ กพม. สรุปได ดังนี้
5.1) การกําหนดหลักเกณฑ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับองคการมหาชน
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดศึกษาและจัดทําหลักเกณฑกลาง/แนวปฏิบัติเสนอ กพม. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณา จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ลงมติเห็นชอบในหลักการตามมติ กพม.
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติดําเนินโครงการลงทุน
ขององคการมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกวา 1,000 ลานบาท ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยใหองคการมหาชน
ดําเนินการขอความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหเสร็จสิ้นกอนแลวจึง
สงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเสนอโครงการลงทุนขององคการมหาชน
ที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกวา 1,000 ลานบาทตอคณะรัฐมนตรี
• ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/จัดทํารายละเอียดโครงการเสนอรัฐมนตรี
ผูรักษาการตามกฎหมายจัดตั้งองคการมหาชนพิจารณาใหความเห็นชอบ
• องคการมหาชนสงโครงการลงทุนที่ผานความเห็นชอบของรัฐมนตรีพรอมรายละเอียด
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

องคการมหาชน

5.
องคการมหาชน
สงโครงการลงทุนฯ
และความเห็น
ของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ไปยังสํานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
เพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี

1.

4.
3.

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

2.

คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

6.

• กลั่นกรองการลงทุน

7.
คณะรัฐมนตรี

องคการมหาชน
ดําเนินโครงการ

ความเห็น
หนวยงานที่เกี่ยวของ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ลงมติอนุมัติหลักเกณฑการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการมหาชน และผูอํานวยการองคการมหาชน หลักเกณฑ
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองคการมหาชน และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่องคการมหาชน
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สวนที่ 1

ได ดังนี้

ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สรุปสาระสําคัญของแตละหลักเกณฑ

(1) หลักเกณฑการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค ก าร
มหาชน
• การสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการฯ จะตองกําหนดเปนระเบียบ โดยความเห็นชอบ
ของรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง
องคการมหาชน
• ระยะเวลาการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการฯ กําหนดเปนเวลาเกาสิบวันนับแต
วันทีม่ เี หตุใหตอ งดําเนินการสรรหา และหากมีเหตุผลจําเปน
ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินหกสิบวัน หากดําเนินการ
ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการ
องคการมหาชนรายงาน กพม. โดยเร็ว และ กพม. รายงาน
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พิจารณา
เสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
• คณะอนุ ก รรมการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการฯ มีหนาทีด่ าํ เนินการสรรหา
เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณที่เหมาะสมกับกิจการขององคการมหาชน
ซึ่ ง ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตาม
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน พ.ศ. 2542
รวมถึ ง ไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มอื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนนั้น โดยอาจ
กํ า หนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของความรู 
ความสามารถ และประสบการณดังกลาวเพิ่มเติมได แต
อยางไรก็ดี การกําหนดรายละเอียดดังกลาวจะตองอยู
ภายใตกรอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูที่จะ
ดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกรรมการและกรรมการตาม
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ และที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนดวย

• ห า มมิ ใ ห ค ณะอนุ ก รรมการ
สรรหาฯ พิจารณาบุคคลที่ดํารงตําแหนงกรรมการใน
องคการมหาชนเกินกวาสามแหง ทั้งนี้ ใหนับรวมการเปน
กรรมการโดยตําแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย แตไมรวมถึงการเปน
กรรมการโดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติ
ราชการแทน
(2) ห ลั ก เ ก ณ ฑ  ก า ร ส ร ร ห า
ผูอํานวยการองคการมหาชน
• การแต ง ตั้ ง ผู  อํ า นวยการ
องคการมหาชนเปนอํานาจของคณะกรรมการองคการ
มหาชน ตามที่มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนด และ
จะตองทําเปนระเบียบการสรรหาผูอํานวยการองคการ
มหาชน
• อ ง ค  ก า ร ม ห า ช น เ ริ่ ม
กระบวนการสรรหาผู  อํ า นวยการไว ล  วงหน า เป น เวลา
สี่เดือนกอนจะมีการพนจากตําแหนงตามวาระ (ยกเวน
กรณีการพนจากตําแหนงตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม)
• พระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการแตงตั้ง
ผูอํานวยการองคการมหาชนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุตองแตงตั้ง และหากมี
เหตุผลจําเปนใหคณะกรรมการองคการมหาชนขยาย
ระยะเวลาไดอกี ไมเกินหกสิบวัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการฯ รายงาน กพม.
โดยเร็ว และ กพม. รายงานรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง พิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ ให
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

87

กรณีผูอํานวยการที่ดํารงตําแหนง
ครบวาระแรก และมีผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในระดับ
ดีมากขึ้นไป มีผลงานเปนที่ประจักษ และคณะกรรมการ
องคการมหาชนเห็นวาการจางผูอํานวยการเดิมจะเกิด
ประโยชนแกองคการมหาชน คณะกรรมการองคการมหาชน
อาจพิจารณาเห็นสมควรใหดาํ รงตําแหนงในวาระทีส่ องได
ในการนีอ้ งคการมหาชนตองเสนอวัตถุประสงคการปฏิบตั งิ าน
เปาหมาย ตัวชีว้ ดั ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินคาตอบแทน
ผูอํานวยการองคการมหาชน ใหรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการมหาชน พิจารณาเห็นชอบ
แลวแจงให กพม. ทราบกอนทําสัญญาการจาง

(3) หลั ก เกณฑ ก ารแต ง ตั้ ง คณะ
กรรมการตรวจสอบองคการมหาชน
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค ก ารมหาชนประกอบด ว ยกรรมการที่ มี ค วามเป น
อิสระและเปนกลาง ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย
ไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อทําหนาที่สอบทานการ
ปฏิบตั งิ าน กระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ ง อันจะเปนการเสริมสราง
ความมั่นใจและความนาเชื่อถือแกทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
องค ก ารมหาชนและสาธารณชนต อ การดํ า เนิ น การ
ในองคการมหาชนตามแผนงานและโครงการตาง ๆ วาได
มีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ มีความ
ยุติธรรม โปรงใส และมีความรับผิดชอบตอประเทศชาติ
และประชาชน รายละเอียดดังรูป

องคประกอบคณะกรรมการ

คุณสมบัติคณะกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองคการมหาชน)
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) (กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบัญชี)
หรือการเงิน/ที่ปรึกษาภายนอก
ดานการบัญชีหรือการเงิน)

การแตงตั้ง

(เลขานุการ)

P

กรรมการในคณะอนุกรรมการ ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการกําหนด
นโยบาย ขอบังคับ ระเบียบปฎิบัติ หรือมีอํานาจในการตัดสินใจดานบุคคล
ดานการเงิน หรือดานบริหาร
เปนผูไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

อํานาจหนาที่

ผูแตงตั้ง

จํานวนกรรมการ

คณะกรรมการ
องคการมหาชน

ขึ้นอยูกับขนาดของ
องคการมหาชน

การรายงานการแตงตั้ง
รายงานใหรัฐมนตรีทราบ
ภายใน 30 วัน
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P เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองคการมหาชน
P ไมเปนประธานกรรมการองคการมหาชน
P ไมเปนกรรมการองคการมหาชนที่ไดรับมอบหมายใหเปนประธานหรือ

- เสนอคณะกรรมการแตงตัง้ ผูส อบบัญชี
- ตัดสินใจกรณีฝา ยบริหารและผูต รวจสอบบัญชีมคี วามเห็นไมตรงกัน
- ใหความเห็นคณะกรรมการเกีย่ วกับการแตงตัง้ โยกยาย ถอดถอน
เลือ่ นชัน้ เลือ่ นตําแหนงฯ
- ทบทวนและอนุมตั กิ ฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน
- จัดหาทีป่ รึกษาภายนอก ในการใหคาํ แนะนําหรือชวยในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ
- ประชุมรวมกับผูบ ริหาร ผูส อบบัญชี ผูต รวจภายใน และทีป่ รึกษาภายนอก
- จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 ครัง้
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เบี้ยประชุมและการประชุม
• ไดรบั เบีย้ ประชุมในอัตราเดียวกันกับอัตราเบีย้ ประชุม
ของคณะอนุกรรมการ
• ประชุมอยางนอยปละ 2 ครัง้

วาระการดํารงตําแหนง
กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ตามวาระของการเปนกรรมการองคการมหาชนนัน้

สวนที่ 1

ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

(4) หลักเกณฑการจายคาตอบแทน
พิ เ ศษตามผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ อ งค ก าร
มหาชน
คงหลักการวาองคการมหาชน
เป น หน ว ยงานของรั ฐ ที่ ใช เ งิ น งบประมาณแผ น ดิ น
(เงินอุดหนุน) เปนหลัก การใชจา ยเงินขององคการมหาชน
ใหใชจายไปเพื่อกิจการขององคการมหาชนโดยเฉพาะ
และไมอาจนําเงินเหลือจายจากงบประมาณแผนดินและ
เงินทุนสะสมมาเบิกจายเปนคาตอบแทนพิเศษตามผล
การปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่ แตใหเบิกจายจากเงินรายได
ที่เปนเงินนอกงบประมาณที่หักคาใชจายแลวเหลือจาย
และตองคํานวณรวมไวในกรอบวงเงินรวมคาใชจายดาน
บุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการองคการ
มหาชนมีอํานาจในการอนุมัติใหจายคาตอบแทนพิเศษฯ
โดยตองกําหนดระเบียบการจายคาตอบแทนพิเศษที่มี
หลักเกณฑการจายเงินที่ชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูที่ http://po.opdc.go.th)

5.2) การแก ไขพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง
องคการมหาชน
มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัตอิ งคการ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคการมหาชน
ทุกแหงดําเนินการเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อแกไข
เพิ่ ม เติ ม พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค ก ารมหาชนให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไปยังคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการแทน
และเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตอไป
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสรุปประเด็น
การแก ไขพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค ก ารมหาชนให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 รวม 14 ประเด็น และจัดประชุมชี้แจง
แนวทางการแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
ใหแกองคการมหาชนทั้ง 39 แหง

ประเด็นการแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
แกไขนิยามคณะกรรมการ (มาตรา 3)
แกไของคประกอบของคณะกรรมการองคการมหาชน
(แกไขมาตรา 19)
กําหนดหามมิใหกรรมการขององคการมหาชนเปนกรรมการใน
องคการมหาชนในเวลาเดียวกันเกินกวาสามแหง (เพิ่มเติมมาตรา 19/1)
แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของของคณะกรรมการองคการมหาชน
ในการออกระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับเครื่องแตงกายของผูอํานวยการ
เจาหนาที่ และลูกจางขององคการมหาชน (แกไขมาตรา 24)
กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการปฎิบัติงานของ
องคการมหาชนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (เพิ่มเติมมาตรา 24/1)
แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของของคณะกรรมการองคการมหาชนใหมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (แกไขมาตรา 25 และ มาตรา 26)
กําหนดดําเนินการสรรหาและแตงตั้งผูอํานวยการขององคการมหาชน
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเกาสิบวัน และหากมีเหตุผลความจําเปน
ใหขยายไดไมเกินหกสิบวัน แตหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาวอีก ให กพม. รายงานคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาตอไป
(เพิ่มเติมมาตรา 27/1)

กําหนดการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการเมื่อมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ
(แกไขมาตรา 28 และเพิ่มเติมวรรคสามของมาตรา 30)
กําหนดใหผูอํานวยการองคการมหาชนมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางของ
องคการมหาชนทุกตําแหนง (แกไขมาตรา 31 )
แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะตองหามของเจาหนาที่และลูกจางของ
องคการมหาชน ใหสอดคลองกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูอํานวยการ
องคการมหาชน (แกไขมาตรา 35) และกําหนดบทบัญญัติรองรับใหการขาดคุณสมบัติ
เพราะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณของเจาหนาที่องคการมหาชน เปนการพนจาก
ตําแหนงตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง (เพิ่มเติมมาตรา 35/1)
กําหนดใหเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐมีเสรีภาพ
ในการรวมกลุมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (เพิ่มเติมมาตรา 38/1)
กําหนดใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และกําหนดใหผูอํานวยการ
และคณะกรรมการตรวจสอบตองพิจารณาและเสนอเรื่องการแตงตั้ง โยกยาย
เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัยของผูตรวจสอบภายในรวมกันแลว
เสนอใหคณะกรรมการขององคการมหาชนใหความเห็นชอบกอน (แกไขมาตรา 39)
กําหนดใหองคการมหาชนอยูภายใตระบบการประเมินผลขององคการมหาชนที่ กพม.
กําหนด และกําหนดใหองคการมหาชนดําเนินกิจการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และแผนปฎิบัติราชการที่เกี่ยวของกับองคการมหาชน (แกไขมาตรา 42)
หมวดการกํากับดูแล (แกไขมาตรา 43)
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6) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ

6.1) การตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certiﬁed FL)
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดาํ เนินการตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ฉบับที่ 1 ใหกับสวนราชการระดับกรมและจังหวัด ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไดพัฒนาเปนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 เพื่อใหเกณฑมีความสอดคลอง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและยกระดับการพัฒนาใหสูง
ขึ้นจากระดับ 250 คะแนน เปน 275 คะแนน และเริ่ม
ตรวจรั บ รองให กั บ ส ว นราชการและจั ง หวั ด ตามความ
พรอมและความสมัครใจ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เปนตนมา

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการสงเสริม
สวนราชการใหมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2548 เพื่อให
สวนราชการทั้งในระดับกรมและจังหวัดมีระบบบริหาร
จัดการภายในทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความยัง่ ยืน
โดยดําเนินการใน 2 ระดับ คือ การตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental
Level) และการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Award)

• สถิ ติ ก ารตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีหนวยงานที่ไดรับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 จากสํานักงาน ก.พ.ร.
จํานวน 3 หนวยงาน (1 กรม 2 จังหวัด) และฉบับที่ 2
จํานวน 38 หนวยงาน (22 กรม 16 จังหวัด) และมีสถิติ
หนวยงานที่ผานการรับรองตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2560
ดังนี้

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององคการมหาชนจํานวน 20 แหง
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 62 กําหนดใหพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติมเปนอันยกเลิก และใหบรรดากิจการ เงินและ
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสํานักงานฯ
ทีม่ อี ยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตใิ ชบงั คับ ตกเปนของ
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ภาครัฐ

ตารางที่ 1-9 สถิติหนวยงานที่ผานการรับรองตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2560
ประเภทสวนราชการ

จํานวนหนวยงาน

กระทรวง
กรม
จังหวัด
รวม

1*
141
76
218

จํานวนหนวยงานที่ผานการรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
1
140
44
76
20
217
64

หมายเหตุ * กระทรวงพลังงาน เปนหนวยงานที่ขอรับการตรวจรับรองฯ ในรูปแบบกระทรวง
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• สรุปผลการตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
การตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน เปนการตรวจรับรองฯ
เพื่อใหมั่นใจวาสวนราชการมีการบริหารจัดการองคการ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยตรวจประเมินทั้งสิ้น
7 หมวด ประกอบดวย หมวด 1 การนําองคการ หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด
การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนน
บุคลากร หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ และ
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
ผลการตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวาสวนราชการระดับกรม
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหมวด 3 การใหความสําคัญกับ
100

ผลคะแนนเฉลี่ย Certiﬁed FL V.02 ป 60 (กรม)
90.65 91.87 92.04 91.74 89.52 90.04 94.17 91.43

80

ผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย โดยไดมกี ารคนหาและ
ใชสารสนเทศผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย เพือ่ สราง
ความสัมพันธอันดีกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สําหรับจังหวัด มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุดในหมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร โดยไดจดั ทําแผนปฏิบตั ริ าชการทีส่ อดคลอง
กับแผนยุทธศาสตร มีการถายทอดแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
และมีการติดตามความสําเร็จ ความกาวหนาของแผน
ปฏิบตั กิ าร สําหรับหมวดทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ ของกรม
ไดแก หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ
ที่ตองเรงพัฒนา และจังหวัด คือ หมวด 6 การมุงเนน
ระบบการปฏิบตั กิ าร ซึง่ ตองมีการพัฒนาเรือ่ งการออกแบบ
จัดการ และปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการ
ทํางาน รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการ
ปฏิบตั กิ าร เพือ่ สงมอบคุณคาแกผรู บั บริการและผูม สี ว นได
สวนเสีย และทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จและ
ยั่งยืน
ผลคะแนนเฉลี่ย Certiﬁed FL V.02 ป 60 (จังหวัด)

100 90.50 90.77
87.41 84.76
87.64
81.77 79.32 75.91
80

60

60

40

40

20

20

0

LD

SP

CS

IT

HR

LD การนําองคการ
IT การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

PM

RM

เฉลี่ย

SP การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
HR การมุง เนนบุคลากร

กรม

LD

SP

CS

IT

HR

PM

RM

เฉลี่ย

CS การใหความสําคัญกับผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย
PM การมุง เนนระบบการปฏิบตั กิ าร
RM ผลลัพธการดําเนินการ

จังหวัด

ก�รให้คว�มสำ�คัญกับผู้รับบริก�รและผู้มีสวนได้สวนเสีย
ก�รว�งแผนเชิงยุทธศ�สตร
ก�รวัด ก�รวิเคร�ะห และก�รจัดก�รคว�มรู้
ก�รนำ�องคก�ร
ก�รมุงเน้นระบบก�รปฏิบัติก�ร
ก�รมุงเน้นบุคล�กร

0

ก�รว�งแผนเชิงยุทธศ�สตร
ก�รนำ�องคก�ร
ก�รให้คว�มสำ�คัญกับผู้รับบริก�รและผู้มีสวนได้สวนเสีย
ก�รวัด ก�รวิเคร�ะห และก�รจัดก�รคว�มรู้
ก�รมุงเน้นระบบก�รปฏิบัติก�ร
ก�รมุงเน้นบุคล�กร
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6.2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเปดรับสมัคร
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตัง้ แตป พ.ศ. 2555
และในป พ.ศ. 2560 ไดเปลี่ยนชื่อเปน รางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแบงออกเปน
2 ประเภท ไดแก รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 ประเภทรางวัล
และรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับดีเดน
• สถิติรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ในป พ.ศ. 2560 มีสวนราชการ
สมัครของรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระดับดีเดน และรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด รวม 77 หนวยงาน
(47 กรม 30 จังหวัด) รวม 124 ผลงาน ซึ่งหมวดที่สมัคร
รางวัลสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก หมวด 1 ดานการนํา
องคการและความรับผิดชอบตอสังคม หมวด 2 ดานการ
วางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร แ ละการสื่ อ สารเพื่ อ นํ า ไปสู 
การปฏิบัติ และหมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและ
140
120
100
80
60
40
20
0

ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยรางวัลที่มีผูสมัครนอยที่สุด ไดแก
หมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และรางวัลระดับ
ดีเดน
ผลจากการตรวจประเมินมีสว นราชการ
ไดรบั รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 13 ผลงาน จาก 9 กรม
3 จังหวัด คิดเปนรอยละ 15.5 จากจํานวนผลงานที่สมัคร
รางวัล โดยหมวดที่ไดรับรางวัลสูงสุด ไดแก หมวด 1
ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม และ
หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการ
และการจัดการความรู และในปนี้ไมมีหนวยงานใดได
รางวัลระดับดีเดน
กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงาน
ที่ไดรับรางวัลสูงสุด โดยไดรับรางวัล 5 รางวัลจาก 13
รางวัล คิดเปนรอยละ 38.46 จากจํานวนผลงานที่ไดรับ
รางวัล และผลงานที่ไดรับรางวัลสวนใหญเปนผลงานของ
หนวยงานที่เคยไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาแลวอยางนอย 1 รางวัล ซึ่งแสดงใหเห็นวา
หนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
มีหนวยงานใหมที่ไดรับรางวัล จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก
จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดอุทัยธานี
124

43

30
5

หมวด 1

1
หมวด 2

19

1

11

3

4

1

14

2

หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6
ผลงานสมัคร
ผลงานที่ไดรับรางวัล

3

13

0

ดีเดน

รวม

ภาพที่ 1-19 สถิติจํานวนการสมัครเปรียบเทียบกับจํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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• เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
จากการดําเนินการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พบวาสวนราชการ
ใหความสนใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อยางตอเนือ่ ง โดยจะเห็นไดจากสวนราชการใหความสนใจ
ขอรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพืน้ ฐาน และการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเปนประจําทุกป ซึง่ ผลจากการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐอยางเปนระบบ ทําใหสว นราชการ
มีเปาหมายและแนวทางการพัฒนาองคการอยางชัดเจน
และมีผลลัพธการดําเนินการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไร
ก็ตาม จากสถิติการไดรับการรับรองฯ ระดับพื้นฐาน และ

คะแนน 250
Certiﬁed FL
Version 1.0
ADR

Certiﬁed FL
Version 2.0
ADLI/R

650
400

300
275

1 กรม

1 กระทรวง
24 กรม
12 จังหวัด

44 กรม
20 จังหวัด

1 กระทรวง
142 กรม
76 จังหวัด

การไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พบวา
มีหนวยงานที่ผานการรับรองฯ ฉบับที่ 1 และพัฒนาจนได
รับการรับรองฯ ฉบับที่ 2 หรือ รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ คิดเปนรอยละ 45 ของจํานวนหนวยงาน
ทั้งหมด ดังนั้น จึงมีโอกาสในการพัฒนาระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐของสวนราชการตาง ๆ ไปสูระดับที่สูงขึ้น
โดยเปาหมายการพัฒนาของสํานักงาน ก.พ.ร. คือ ตองการ
สงเสริมสวนราชการที่ผานการรับรองฯ ฉบับที่ 1 ไปสู
ความสําเร็จในการไดรับการรับรองฯ ฉบับที่ 2 หรือ
ความเปนเลิศในการบริหารจัดการจนไดรบั รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และรางวัลระดับดีเดน
ตอไป

รางวัล PMQA
รายหมวด
ADLI

รางวัล PMQA
ระดับดีเดน
ADLI

1%

รางวัล PMQA
ระดับดีเลิศ
ADLI

สถานะการดําเนินการ
PMQA
1%

16%
จากจํานวนทั้งหมด 218
หนวยงาน (1 กระทรวง
141 กรม 76 จังหวัด)
Cer 1

Cer 2

28%

54%

รางวัลรายหมวด รางวัลระดับดีเดน ไมผานการรับรองฯ
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7) การพั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
รุนใหมเขาสูระบบราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (Public Service
Executive Development Program : PSED) หรือ นปร.
มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาผูเ ขารวมโครงการใหเปนขาราชการ
ที่เกงและดี และเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม
ทีม่ สี มรรถนะครบครัน ทัง้ ในดานการเปนนักคิดทีม่ วี สิ ยั ทัศน
(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer
& Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อยางสมดุล
รวมทั้ ง มี ค วามพร อ มในการริ เริ่ ม และขั บ เคลื่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตรในการบริหารภาครัฐ โดย
วิ ช า

วิถีชีวิต
ชุมชน

การ

วิชา

ภูมิภาค
ฝกสอนงานโดย
ผูวาราชการ
จังหวัด

การ

วิชา

การ

สวนกลาง
หนวยงานกลาง ฝกสอนงานโดย
ดานนโยบาย ปลัดกระทรวง
อธิบดี

หลักสูตรของโครงการมีการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
(Integration Learning) เพื่อใหผูเขารวมโครงการมี
การเชื่อมโยงองคความรูใหมีความสอดคลองกับสภาวการณ
ในปจจุบัน มีระยะเวลาในการพัฒนาผูเขารวมโครงการ
จํานวน 22 เดือน แบงเปนการเรียนรูภ าควิชาการ 9 เดือน
สลับกับการเรียนรูจากการปฏิบัติราชการกับผูวาราชการ
จังหวัด ปลัดกระทรวง/อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ
และผูบ ริหารภาคเอกชน และหนวยงานกลางดานนโยบาย
13 เดือน ซึง่ สงผลทําให นปร. ไดเรียนรูง านทัง้ ในภาพกวาง
และเชิงลึกของภาครัฐ ทัง้ ในระดับภูมภิ าค สวนกลาง และ
ตางประเทศ และหนวยงานภาคเอกชน
ก
วิชา

าร

ก
วิชา

ตางประเทศ
ฝกสอนงานโดย
เอกอัครราชทูต
กงสุลใหญ

าร

ก
วิชา

าร

ภาคเอกชน
ทดสอบ
ฝกสอนงานโดย ประมวลความรู
ผูบริหาร
และประเมินผล
ระดับสูง
รวบยอด

โอนยายไป
กระทรวง
กรมตางๆ

ภาพที่ 1-20 กิจกรรมการเรียนรูในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม

ปจจุบนั นปร. รุน ที่ 1-9 จํานวน 316 คน ไดสาํ เร็จจากโครงการ และกําลังปฏิบตั ริ าชการอยูใ นสวนราชการ
ที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรตาง ๆ สวน นปร. รุนที่ 10 และ นปร. รุนที่ 11 จํานวน 68 คน อยูระหวางการพัฒนาตาม
หลักสูตรในโครงการ
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ผลงานที่สําคัญของ นปร.
ภายหลังจบจากโครงการ นปร. ไดมีสวนรวม
ในการสรางผลงานทีม่ ปี ระโยชนตอ สวนราชการจํานวนมาก
อาทิเชน
• นปร. กระทรวงการคลังมีบทบาทสําคัญใน
การจัดทํามาตรการชะลอการไหลเขาของเงินทุน (capital
inﬂows) มาตรการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ
(capital outﬂows) มาตรการชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่สงออก (exporting SMEs) และจัดทํา
ฐานขอมูล Big Data บัตรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แหงรัฐ และนําขอมูลมาประมวลผลเพื่อการพัฒนาระบบ
ตอไป
• นปร. กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสําคัญ
ในการบูรณาการแผนงานโครงการในการขับเคลือ่ นนโยบาย
และยุทธศาสตรในระดับพื้นที่จังหวัด เชื่อมโยงและ
บูรณาการแผนในระดับพืน้ ที่ และขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)
• นปร. กระทรวงพาณิชยมีบทบาทสําคัญใน
การกลัน่ กรอง MOU เรือ่ ง การสงเสริมการคาเกษตรอินทรีย
โดยมีการจัดทําความรวมมือกับหนวยงานบริษัทประเทศ
เยอรมัน จัดงานแสดงและจําหนายเกษตรอินทรียระดับ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในงาน BIOFACH Southeast
Asia & Natural Expo Southeast Asia 2018 ดูแล
เรื่องปกปองการทุมตลาดอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จากภูมภิ าคอเมริกาเหนือและกลุม ประเทศในอาเซียน จัดทํา
ยุทธศาสตรการคาขาวและผลไมแบบครบวงจร การเจรจา
ความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA)
• นปร. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางบูรณาการโครงขาย
สื่อสารภาครัฐของทุกหนวยงานภาครัฐ ซึ่งทําใหเกิด
การใชงาน core network ทีม่ อี ยูร ว มกัน (Infrastructure
Sharing) และมีการวางโครงสรางพื้นฐานไปยังพื้นที่ที่ยัง
ไมมโี ครงขายความเร็วสูงเขาถึง ทําใหเกิดการใชทรัพยากร

ทีม่ อี ยูอ ยางคุม คา และลดความซํา้ ซอนในการลุงทน ทําให
เกิดการใชงบประมาณอยางมีประโยชนสูงสุด
• นปร. สํานักงาน ก.พ.ร. มีบทบาทสําคัญ
ในการทําระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทําใหภาคเอกชน
และประชาชนได รั บ การบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว และโปร ง ใส
มากขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผล Doing Business ของ
ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น
• นปร. สํานักงาน ก.พ. มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบาน 5 ภาษา ไดแก
ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมา
ภาษามลายู ใหแกขา ราชการและบุคลากรภาครัฐทัว่ ประเทศ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
1.2.2 ดานการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสราง
ของหนวยงานภาครัฐ
1) สรุ ป จํ า นวนส ว นราชการระดั บ กอง
ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 4
กําหนดการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน แบงเปน
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง (2) ระเบียบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค และ (3) ระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ในสวนที่สํานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบ
จะไมรวมถึงระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น สําหรับ
ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวย สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่
เรี ย กชื่ อ อย า งอื่ น และมี ฐ านะเป น กรมซึ่ ง สั ง กั ด หรื อ
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ซึ่งใน
แตละกรม ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการกรม กอง
หรือสวนราชการทีม่ ฐี านะเทียบกอง และอาจมีสว นราชการ
ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ หรือที่เรียกวา สวนกลาง
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ในภูมภิ าค รวมถึงหนวยงานในตางประเทศ สําหรับระเบียบ
บริหารราชการสวนภูมภิ าคนัน้ จะมีสว นราชการทีก่ ระทรวง
ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหมีหนาที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ โดยอยู
ภายใตการบังคับของผูวาราชการจังหวัด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสวนราชการระดับ
กองจํานวนทัง้ สิน้ 12,037 หนวยงาน จําแนกเปน หนวยงาน
สวนกลาง จํานวน 1,429 หนวยงาน หนวยงานสวนกลาง
ในภูมภิ าค จํานวน 2,128 หนวยงาน หนวยงานสวนภูมภิ าค
จํานวน 8,300 หนวยงาน และหนวยงานในตางประเทศ
จํานวน 180 หนวยงาน (ภาพที่ 1-22)
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ภาพที่ 1-22 จํานวนสวนราชการระดับกอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 1-23 จํานวนสวนราชการระดับกอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามกระทรวง
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2) การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสราง
สวนราชการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
โครงสรางของระบบราชการตามนโยบาย
THAILAND 4.0 จะตองเปลี่ยนจากเดิมที่เนนใหระบบ
ราชการเปนกลไกหลักในการบริหารกิจการบานเมือง
ไปสูการเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ ในสังคมได
เขามามีสวนรวมเพื่อพัฒนาประเทศหรือแกไขปญหาที่มี
ความสลับซับซอนมากขึน้ ในปจจุบนั ในขณะเดียวกันก็ตอ ง
มีความคลองตัวสามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลง
อันรวดเร็วในโลกเทคโนโลยี จึงตองมีการทบทวนเพือ่ ปรับ
บทบาทภารกิจภาครัฐ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรมมี
ภารกิจหลักที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติ
ดานที่ 2 การสรางความสามารถใน
การแขงขัน ดานที่ 4 การสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ดานที่ 5 การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานที่ 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยที่
ขับเคลื่อนดวยปญญา การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม
(Ecosystem) และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยสู
เศรษฐกิจโลก เพือ่ ใหอตุ สาหกรรมไทยเขมแข็งและไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน ทําใหประเทศกาวพนกับดักรายไดปานกลาง
ภายในป พ.ศ. 2579 โดยการบรรลุเปาหมายเหลานี้จะ
ขึ้นอยูกับโครงสรางของกระทรวงที่ตองมีความยืดหยุน
และสามารถให บ ริ ก ารแก ก ลุ  ม เป า หมายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ กระทรวงอุตสาหกรรมไดมกี ารปรับบทบาท
ภารกิจ และโครงสรางของสวนราชการเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 แลวเสร็จในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สามารถแบงเปน 5 กลุม ได ดังนี้

1. กลุมภารกิจอํานวยการ (สํานักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม)
1.1 ปรั บ เพิ่ ม หน ว ยงานด า นกฎหมาย
เพือ่ ดูแลงานดานกฎหมาย การเสนอความเห็นดานกฎหมาย
การดําเนินคดีและการเปรียบเทียบปรับ และการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงดานการรองทุกขและวินัยที่เกี่ยวของ
1.2 ปรั บ เพิ่ ม ภารกิ จ ด า นส ง เสริ ม และ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคใหกับสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
2. กลุมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมาย
2.1 เพิ่ ม บทบาทของหน ว ยงานให ทํ า
หน า ที่ กํ า หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา และมีหนวยงานทีท่ าํ หนาทีข่ บั เคลือ่ นอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ และสนับสนุนสถาบันเครือขายตาง ๆ
ในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2.2 ปรับบทบาทของสถาบันเครือขายที่
ทํ า หน า ที่ ส  ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภาพให ร องรั บ การ
ทํางานและใหครอบคลุมถึงภารกิจสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภาพของทุกสาขาธุรกิจในอุตสาหกรรมเปาหมาย
(S-Curve)
3. กลุมพัฒนา SMEs และผูประกอบการ
3.1 ปรับหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริม
อุตสาหกรรม ใหครอบคลุมถึงการพัฒนาผูประกอบการ
สาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาคการผลิตซึ่งหมายความ
รวมถึงผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม และใหครอบคลุม
ภารกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูง อุตสาหกรรม
สรางสรรค และอุตสาหกรรมดิจิทัล
3.2 ถายโอนภารกิจสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมจากหนวยงานสวนกลางไปยังหนวยงานใน
ภูมภิ าค โดยหนวยงานบริหารสวนกลางในภูมภิ าคทําหนาที่
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สนับสนุนขอมูล ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทาง
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแกหนวยงานราชการใน
ภูมิภาคที่กระจายอยูใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให
สามารถบริการแกกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่
4. กลุมสนับสนุนการประกอบการ
4.1 ปรั บ หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ
ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมมาเปนการสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกเกีย่ วกับการอนุญาตโรงงาน การพัฒนา
ระบบมาตรฐานงานกํากับโรงงาน การวิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงาน การสงเสริมเทคโนโลยีการผลิต การศึกษา
และพัฒนาพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม การสงเสริมอุตสาหกรรมให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในพื้นที่เปาหมาย
4.2 ปรั บ หน ว ยงานด า นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหทําหนาที่พัฒนาและกํากับดูแล
องคกร กําหนดมาตรฐาน หนวยตรวจรับรองผลิตภัณฑ
หองปฏิบตั กิ ารทดสอบ ผูต รวจประเมิน ใหมขี ดี ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล และเปนศูนยบม เพาะดานการมาตรฐาน
ขั้นตน

ชาวไรออ ย พืน้ ทีเ่ พาะปลูก อุตสาหกรรมนํา้ ตาล อุตสาหกรรม
ตอเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ
การปรับโครงสรางของกระทรวงอุตสาหกรรมใหม
ดังกลาวขางตน เปนการสนองนโยบายการปฏิรูปและ
การพัฒนาประเทศไทย ตามแนวทางประเทศไทย 4.0
กลาวคือ เพื่อใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดยการสรางความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดลอม เนนกลุม เปาหมายทีเ่ ปนวิสาหกิจภาคการผลิต
และที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อใหเกิดการเติบโตในสามดาน คือ
การเติบโตบนพืน้ ฐานของผลิตภาพ (Productive Growth)
การเติบโตแบบมีสว นรวมเพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ (Inclusive
Growth) และการเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม (Green
Growth) และจะชวยสงเสริมการดําเนินการในดานตาง ๆ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ

5. กลุ  ม ขั บ เคลื่ อ นการเพิ่ ม มู ล ค า วั ต ถุ ดิ บ

5.1 ปรับหนวยงานทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและการเหมืองแรใหทาํ หนาทีบ่ ริหารจัดการวัตถุดบิ
ประเภทแรและโลหะ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ
การพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
เพื่อสามารถใชประโยชนจากแร โลหะ และสารประกอบ
จากแรและโลหะอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 ปรับหนวยงานดานอุตสาหกรรมออย
และนํ้าตาลทรายใหครอบคลุมถึงการประสานกําหนด
นโยบาย การเพิ่มมูลคาและสงเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ
ตอเนื่องจากวัตถุดิบภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึง
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
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1) ดานการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และ
มาตรการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
- การกําหนดทิศทางและการสรางสรรค
นวัตกรรมใหสอดรับกับการทําประโยชน
ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม หรือ
ภาคสวนตาง ๆ
- การกําหนดมาตรการสงเสริมการนํา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเกษตรมาใช ใ น
การผลิตเอทานอล
- การกําหนดมาตรการสนับสนุนการผลิต
รถยนตขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา
ภายในประเทศ
- การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน
ที่เกี่ยวกับรถประจําทางที่ใชไฟฟา
- การกํ า หนดมาตรการสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมยานยนต

สวนที่ 1
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- การจัดทําขอมูลความตองการแรงงาน
ในแตละสาขาอุตสาหกรรม
- การศึกษาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม
ของตางประเทศ เชน ไตหวัน สิงคโปร
ฮองกง
2) ดานการพัฒนามาตรฐาน ผลิตภาพ และ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาอุตสาหกรรม
- การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบนพื้ น ฐาน
ของมาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรม
- การเปลีย่ นโครงสรางใหเปน High Value
Industry โดยเนนใน 5 กลุม ไดแก
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
สุขภาพ อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรม
สรางสรรค และ อุตสาหกรรมดิจิทัล
โดยใหจัดกลุมแบบ Cluster base
- สงเสริมการแปรรูปยางหรือผลิตภัณฑ
ยางพารา เพื่อแกปญหาเรื่องปริมาณ
และราคา
- การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
แปรรูปจากเกษตร
- การสงเสริม วิจัย และพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูประกอบการ SMEs
- การสนับสนุนการผลิต Solar Cell
ภายในประเทศ
- การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
- การพั ฒ นาสิ น ค า ส ง ออกที่ สํ า คั ญ
ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชิ้ น ส ว นอุ ป กรณ ที่ มี ค วามทั น สมั ย
และประสิทธิภาพสูง

- การเรงรัดการวิจัยและพัฒนาการผลิต
แบตเตอรี่ที่ใชในรถยนตไฟฟา
- การสนั บ สนุ น นวั ต กรรมเทคโนโลยี
เพื่อการเพิ่มมูลคาสินคา
3) ดานการชวยเหลือและพัฒนาผูป ระกอบการ
- การสรางสังคมผูประกอบการ
- การสงเสริมและพัฒนากลุม Start-up
- การขยายช อ งทางการตลาดให กั บ
สินคา OTOP
- การสนับสนุนสินคาไทยที่มีศักยภาพ
ใหสามารถขยายตลาดไปยังตางประเทศ
4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
- การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
- การจั ด ให มี ก ารคั ด แยกขยะเพื่ อ ให
สามารถนําขยะบางประเภทกลับมา
ใชใหม
5) ดานการอํานวยความสะดวก และระบบ
นิเวศอุตสาหกรรม
- การกําหนดแนวทางการจัดตั้งโรงงาน
ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน
และผูประกอบการภาคเอกชน
- การผลักดันการจัดตั้งศูนยโลจิสติกส
ของประเทศไทย
- การดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ
- การแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่น
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โดยประโยชนทไี่ ดรบั จากการปรับบทบาท ภารกิจ
และโครงสรางของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก
1) ทําใหโครงสรางภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
มีความเขมแข็งและพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
2) การอํานวยความสะดวกในการประกอบการ
ด า นอุ ต สาหกรรมก อ ให เ กิ ด การลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จากทั้ ง
ในประเทศและตางประเทศ และกลุมเปาหมายสามารถ
เข า ถึ ง การให บ ริ ก ารของกระทรวงอุ ต สาหกรรมและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางทั่วถึง
3) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู คาเพิม่ สูง (High Value
Industry)
4) วิสาหกิจในทุกระดับ (Micro/Small/Medium/
Large Scale) ไดรบั การพัฒนาตลอดชวงชีวติ (Life Cycle)
ของการประกอบกิจการใหสามารถแขงขันและพึ่ ง พา
ตัวเองได
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5) ทํ า ให โ รงงานอุ ต สาหกรรม/เหมื อ งแร
ประกอบกิ จ การที่ ไ ม ก ระทบต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม
สามารถอยูรวมกับชุมชนได และกอใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจแกชุมชนโดยรอบ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเปนหนวยงาน
ที่มีภารกิจในการสงเสริมใหเกิด
การลงทุนในกิจการที่เปนประโยชนตอประเทศ โดยการ
เสริมสรางปจจัยเกื้อหนุนตอการลงทุน การใหสิทธิ
ประโยชนในการลงทุน การบริการและอํานวยความ
สะดวกดานการลงทุน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ โดยมี
นโยบายสงเสริมการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณทงั้ ในและตางประเทศ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
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และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งนโยบายรัฐบาลในแตละ
ชวงเวลามาโดยตลอด ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร
นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน
ครัง้ ใหญ รวมทัง้ ปรับเปลีย่ นบทบาทและภารกิจในอนาคต
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาอุตสาหกรรม และ
THAILAND 4.0 โดยไดมกี ารจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม
การลงทุนในระยะ 7 ป (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึ่งมี
เปาหมายสําคัญเพื่อทําใหประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข ง ขั น และมี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในระยะยาว
โดยมุงการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ
ทีม่ มี ลู คาเพิม่ สูง ใชฐานความรูแ ละนวัตกรรมเปนปจจัยหลัก
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการใน
ประเทศทัง้ รายเล็กและรายใหญ นอกจากนีย้ งั ใชเครือ่ งมือ
การสงเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันใหเกิดการลงทุนตาม
นโยบายเฉพาะดาน เชน การสงเสริมการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่ชายแดน การสงเสริมใหการ
รวมกลุม ของการลงทุน (Cluster) การสงเสริมผูป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งการสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อใหทุกภาค
เศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลก
สมัยใหมได และเพือ่ ใหการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการสงเสริม
การลงทุนฯ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น จึ ง ได ป รั บ
บทบาท ภารกิจ และโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
1. การปรับบทบาทและภารกิจของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
1.1 เนนงาน Intelligence มากขึ้น ให
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยง Intelligence
ดานการลงทุน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแหงอนาคต
ทั้งระดับบริษัทและระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งขอมูลของ
ตางประเทศ จากสวนงานตาง ๆ ภายในสํานักงาน เพื่อใช

ประโยชน ใ นการกํ า หนดนโยบายและกลยุ ท ธ ชั ก จู ง
การลงทุน
1.2 เนนสงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนอนาคต
ของประเทศ ใหความสําคัญกับการสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบาย THAILAND 4.0 และ
S-Curve โดยบูรณาการเครื่องมือสงเสริม ทั้งจาก BOI
เครื่องมือตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย
พ.ศ. 2560 และเครื่องมือสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ
ในลักษณะ Whole Package
1.3 เนนสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ
ไทย ใหความสําคัญกับการเพิม่ ขีดความสามารถและสราง
โอกาสทางธุรกิจใหผปู ระกอบการไทยโดยเฉพาะกลุม SMEs
และ Startup พรอมทั้งยกระดับและขยายขอบขายงาน
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม (หนวย BUILD เดิม)
1.4 เนนสรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา/
วิจัย ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
โดยสรางความเชือ่ มโยงระหวางภาคอุตสาหกรรมกับสถาบัน
การศึกษา/วิจัย และจัดตั้งหนวยงาน Strategic Talent
Intelligence Unit ทําหนาที่เปนศูนยบริหารจัดการเพือ่
ดึงดูดบุคคลทีม่ ที กั ษะฝมอื สูง (Talent) ทัง้ ไทยและตางชาติ
มาทํางานในไทยในสาขาทีข่ าดแคลน เพือ่ รองรับการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งการสราง Enabling Environment
ทีเ่ อือ้ ตอการลงทุน และการอํานวยความสะดวกและแกไข
ปญหานักลงทุน
1.5 เนนภารกิจสงเสริมการลงทุนของไทย
ในตางประเทศ โดยใหความสําคัญกับภารกิจสงเสริม
การลงทุนของไทยในตางประเทศมากขึ้น เพื่อสรางความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการลงทุน และเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน
1.6 เนนการสงเสริมใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด ใหความสําคัญกับภาคการลงทุนในประเทศ
สรางความแข็งแกรงเศรษฐกิจภายในประเทศ และกระจาย
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ความเจริ ญ เติ บ โตสู  ภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น เน น พื้ น ที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน (SEZ)
2. การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดังนี้
2.1 กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
1) มี ก ารจั ด แบ ง ภารกิ จ ตามกลุ  ม
อุตสาหกรรมเปาหมาย ตามแนวทาง THAILAND 4.0 และ
Investment 4.0 และปรับเพิม่ หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบกลุม
Basic & Supporting Industries
2) ปรั บ เพิ่ ม หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดูแลการพัฒนาและสงเสริมนักลงทุนไทยใหเติบโตและ
มีความสามารถในการแขงขัน โดยสรางการเชื่อมโยงและ
ขยายโอกาสทางธุรกิจระหวางผูผลิตสินคาสําเร็จรูปที่ตั้ง

อยูในประเทศและในตางประเทศ และผูผลิตชิ้นสวนไทย
(Local Suppliers) ซึ่งสวนใหญเปน SMEs ใหเกิด
ความรวมมือระหวางนักลงทุนตางชาติและนักลงทุนไทย
และนําไปสูการถายทอดเทคโนโลยี
3) ปรั บ เพิ่ ม ภารกิ จ ในการศึ ก ษา
ศักยภาพการลงทุนในพื้นที่เปาหมายตามนโยบายรัฐบาล
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการลงทุน เสนอแนะมาตรการ
ปรับปรุงแกไขอุปสรรคและขอจํากัด เพื่อใหประเทศไทย
มีสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่แขงขันได และการทําหนาที่
เปนศูนยบริหารจัดการเพื่อดึงดูดผูเชี่ยวชาญทั้งไทยและ
ตางชาติ มาทํางานในสาขาที่จําเปนและขาดแคลน เพื่อ
รองรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารตามแผน
ยุทธศาสตรประเทศใหกับกองประสานและพัฒนาปจจัย
การลงทุน

เดิม
กองบริหาร
การลงทุน 1

- อุตสาหกรรม
การเกษตร
- อุตสาหกรรมเบา

กองบริหาร
การลงทุน 2

- เหมืองแร
- เซรามิกส
- โลหะมูลฐาน
ผลิตภัณฑโลหะ
- เครื่องจักรและ
อุปกรณขนสง

กองบริหาร
การลงทุน 3

- อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา

กองบริหาร
การลงทุน 4

- เคมีภัณฑ
- กระดาษ พลาสติก
- บริการและ
สาธารณูปโภค

ใหม
กอง 1

(Bio Industries)
ตัวอยางประเภทกิจการ
- Food, -Nonfood
- Bio Chemical
- Bio Energy
- Bio tech
- Bio Food
- ยา (Bio Based/Pharma)
- Medical Food
- R&D

กอง 2

(Creative & Digital
Industries)
ตัวอยางประเภทกิจการ
- Software, Data
Center, Cloud
Service
- Movie
- Light Industry
- Product design
- R&D

กอง 3

(High Value Business
and Service)
ตัวอยางประเภทกิจการ
- IHQ/ITC
- Logistic -Tourism
- Medical Services
- Training
- Calibration
- Airline - Testing
- R&D

กอง 4

(Advanced
Manufacturing)
ตัวอยางประเภทกิจการ
- Automotive, EE,
Aerospace
- Machinery &
Automotion
- Medical Devices
- อุปกรณวิทยาศาสตร
- ผลิตเรือ - แมพิมพ
- เลนส - R&D

กอง 5

(Basic & Supporting
Industries)
ตัวอยางประเภทกิจการ
- โลหะ เซรามิกส พลาสติก
เคมี กระดาษ
- ปโตรเคมี
- Utility (ไฟฟา ประปา)
- Carbon Fiber/Medical
Fiber/Functional Fiber
- Fabrication
- Heat Treatment
- Nano - R&D

ภาพที่ 1-24 การจัดแบงภารกิจของ “กองบริหารการลงทุน 1-5” ตามแนวทาง THAILAND 4.0 และ Investment 4.0
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4) ปรั บ เพิ่ ม ภารกิ จ ในการวางแผน
พัฒนาการลงทุน การจัดทําแผนเกีย่ วกับการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรม
เปาหมาย และการจัดทํายุทธศาสตรในภาพรวมเพือ่ ชักจูง
การลงทุนจากตางประเทศและสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศ การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามแผนและโครงการของสํานักงาน รวมถึงการประเมินผล
ในภาพรวมและความคุม คาของกองทุนเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และการพัฒนาเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหประเภทกิจการ
และโครงการที่ จ ะใหก ารสงเสริมการลงทุนให กั บกอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน
5) ปรั บ เพิ่ ม ภารกิ จ ในการจั ด ทํ า
กลยุทธและมาตรการสงเสริมการลงทุน รวมทั้งการจัดทํา
ฐานขอมูลผูประกอบการไทยในตางประเทศ และการ
ประชาสัมพันธเผยแพรโอกาสการลงทุนไทยในตางประเทศ
ใหกับนักลงทุนไทย ใหกับกองสงเสริมการลงทุนไทยใน
ตางประเทศ และตัดโอนภารกิจเกี่ยวกับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศใหกับ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน
6) ปรับเพิ่มภารกิจในการจัดทํากลยุทธ
และมาตรการกลยุทธและมาตรการในการชักจูงการลงทุน
รายประเทศและแผนงานชักจูงการลงทุนจากตางประเทศ
ใหกับกองสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และตัดโอน
ภารกิจเกีย่ วกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรชกั จูงการลงทุน
รายประเทศและแผนงานชักจูงการลงทุนจากตางประเทศ
ใหกับกองยุทธศาสตรและแผนงานใหกับกองยุทธศาสตร
และแผนงาน ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน

7) ปรับเพิ่มภารกิจในการบริหารและ
กํากับดูแลศูนยบริการวีซา และใบอนุญาตทํางาน การบริหาร
และกํากับดูแลศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
การวางแผนกลยุทธและดําเนินงานประชาสัมพันธและ
ผลิตสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ
บทบาทหนาที่และภารกิจขององคกร รวมถึงภาพลักษณ
ของประเทศไทย เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอศักยภาพและ
บรรยากาศการลงทุนในประเทศโดยรวมใหกบั ศูนยบริการ
ลงทุน
8) ปรับเพิม่ หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแล
การลงทุนในกลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนลาง ซึ่งมีเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก รวมถึงการสรางเมืองพิษณุโลกใหเปน
ศูนยกลางของเศรษฐกิจระดับภาคของประเทศ และ
ศูนยกลางโครงขายเสนทางคมนาคมสูอินโดจีน
9) สําหรับการขอเปดสํานักงานเศรษฐกิจ
การลงทุนในตางประเทศ 3 แหง (สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย) นัน้ เห็นควรใหจดั สงขาราชการไปประจําการ
ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ ให
ส ว นราชการเสนอคําขอสงขาราชการไปประจําการใน
ต า งประเทศต อ คณะอนุ ก รรมการโครงสร า งบุ ค ลากร
ของไทยที่ประจําการในตางประเทศเพื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนตอไป
2.2 กลุมบริหารและอํานวยการ
1) ปรับเพิ่มหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
และการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมข า ราชการ
ซึ่งเปนการดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
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2) ปรับเพิ่มภารกิจงานเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายใหกบั สํานักงาน
เลขาธิการ
3) ปรับเพิ่มภารกิจการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํามาตรฐานขอมูล บูรณาการ
ฐานขอมูลของสํานักงาน จัดเก็บขอมูล ประมวลผล และ
จัดทํารายงานสถิตสิ ารสนเทศการลงทุนใหกบั ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทัง้ นี้ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสราง
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะกอให
เกิดประโยชน ดังตอไปนี้
1. สามารถดึงดูดการลงทุนที่มีคุณคา สราง
ให เ กิ ด อุ ต สาหกรรมใหม ที่ ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของ
ประเทศ สรางประโยชนอยางสูงตอเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งจะชวยใหระบบเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย
มีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น เพื่อมุงสูการกาวพน
Middle Income Trap และเติบโตอยางยั่งยืน
2. มีทรัพยากรมนุษยเพือ่ รองรับความตองการ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพือ่ ใหแขงขันกับประเทศอืน่ ๆ
และสงเสริมภาพลักษณใหประเทศไทยเปนแหลงรองรับ
การลงทุนที่นาสนใจมากที่สุดแหงหนึ่งในเอเชีย
3. เกิดคลัสเตอรใหมในแตละภูมิภาคหรือ
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดการกระจายความเจริญสูภ มู ภิ าค และการพัฒนา
ที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ อีกทั้งสามารถพัฒนา
Value Chain ของอุตสาหกรรมใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
4. มีพันธมิตรทางธุรกิจและมีความรวมมือ
ดานการลงทุนระหวางประเทศไทยและประเทศในกลุม
อาเซียนมากขึ้น สามารถพานักลงทุนไปลงทุนยังภูมิภาค
อาเซียนได
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3) การทบทวนความจําเปนในการมีอยูของ
องคการมหาชนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
นายกรั ฐ มนตรี มี ข  อ สั่ ง การในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ใหรองนายก
รัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และสํานักงาน ก.พ.ร.
พิจารณาทบทวนความจําเปนในการมีอยูขององคการ
มหาชนทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่สอดคลองและเหมาะสมกับงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการตามขอสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และวันที่
23 มิถุนายน 2558 โดยศึกษา วิเคราะห และทบทวน
ความจําเปนในการมีอยูขององคการมหาชนที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง จํานวน 38 แหง ไมรวมสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (องคการมหาชน) ซึ่งเปนองคการมหาชนที่
ไดรับการจัดตั้งลาสุด และยังมิไดปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ
การพิจารณาความจําเปนในการมีอยูขององคการมหาชน
3 ประเด็น คือ 1) วัตถุประสงคการจัดตั้ง 2) บทบาท
ภารกิจ และ 3) ผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีมติ
เห็นชอบสรุปผลการทบทวนความจําเปนในการมีอยูของ
องคการมหาชน ดังนี้
3.1) ใหองคการมหาชนทีม่ ภี ารกิจใหบริการ
สาธารณะตามที่มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. 2542 กําหนด มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุ
วัตถุประสงคการจัดตั้ง มีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
ทีส่ อดคลองและเหมาะสมกับงบประมาณทีไ่ ดรบั การจัดสรร
และมีธรรมาภิบาล ควรใหคงเปนองคการมหาชนตอไป
จํานวน 32 แหง
3.2) ใหองคการมหาชนทีม่ ภี ารกิจใหบริการ
สาธารณะตามที่มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติองคการ
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มหาชน พ.ศ. 2542 กําหนด มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุ
วัตถุประสงคการจัดตั้ง มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ควรใหคงเปนองคการ
มหาชนตอไป และควรเปลีย่ นแปลงรัฐมนตรีรกั ษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนเพื่อใหเกิดการ
บูรณาการในการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติไดอยาง
มีเอกภาพ จํานวน 3 แหง ไดแก 1) สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
2) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) และ 3) สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา (องคการมหาชน)
3.3) ใหองคการมหาชนทีม่ ภี ารกิจใหบริการ
สาธารณะตามที่มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. 2542 กําหนด ควรใหคงเปนองคการมหาชน
ตอไป แตควรตองปรับบทบาทภารกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
มหาชนใหเหมาะสม จํานวน 2 แหง ไดแก องคการบริหาร
การพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น
(องคการมหาชน) และสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน)
3.4) ใหสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ
มหาชน) และหนวยงานภายในปรับเปลีย่ นสถานภาพบทบาท
ภารกิจใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน โดยใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ
หนี้ และงบประมาณของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี
ไปเปนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(องคการสวนสัตว) และศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาไปเปน
ของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ)
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วยั ง ได กํ า หนด
เรื่ อ งการไม ใ ห เ พิ่ ม กรอบอั ต รากํ า ลั ง องค ก ารมหาชน
ซึง่ คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.)
กําหนดไมใหเพิ่มอัตรากําลังเกินไปกวากรอบอัตรากําลัง

ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนกอนวัน
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
การทบทวนความจํ า เป น ในการมี อ ยู  ข อง
องคการมหาชน สงผลใหองคการมหาชนเกิดการเปลีย่ นแปลง
มีการเสนอปรับบทบาท ภารกิจ และรัฐมนตรีผกู าํ กับดูแล
ใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดตั้งได
อยางมีประสิทธิภาพ คุมคากับภาษีของประชาชน
4) การกําหนดบทบาท ภารกิจ และขอบเขต
อํานาจหนาทีร่ ะหวางสวนกลาง สวนภูมภิ าค และสวนทองถิน่
การบริหารราชการในภูมิภาคในปจจุบันมีการ
ปรับตัวและเปลีย่ นแปลงตามบริบทและสถานการณตา ง ๆ
ทั้งในเชิงโครงสรางที่มีหนวยงานจํานวนมากที่มีบทบาท
ในการศึกษาวิจัย ตอยอดดานวิชาการ การอนุมัติอนุญาต
และบังคับใชกฎหมาย และเชิงการบริหารงานที่ตองมีการ
บูรณาการระหวางภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่ ภายใตทิศทาง
ตาม (ราง) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2579)
ที่มีกรอบแนวทางดําเนินการที่สําคัญ เชน การปรับปรุง
โครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาด
ที่เหมาะสม ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ในยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหาร
จัดการทีด่ ี และไดมาตรฐานสากล โดยมีแนวทางการพัฒนา
ประการหนึง่ คือ กําหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิก
ภารกิจหรือปรับลดหนวยงานบริหารราชการสวนกลางที่
ตั้งอยูในภูมิภาค
ดังนัน้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน
ก.พ.ร. จึงไดดาํ เนินการปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการ
ในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจํากัดการจัดตั้งสวน
ราชการในภูมภิ าคทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารราชการของผูว า ราชการจังหวัด โดยคณะรัฐมนตรี
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ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบ
การปรั บ ปรุ ง แนวทางการจั ด ส ว นราชการในภู มิ ภ าค
ซึ่ ง แนวทางดั ง กล า วยั ง คงให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเป น
เอกภาพของการบริหารเชิงพื้นที่ ที่กําหนดใหการจัดตั้ง
หนวยงานของราชการสวนภูมิภาคจะตองมีสวนราชการ
ประจําจังหวัดที่เปนผูแทนกระทรวงแตเพียงสวนราชการ
เดียว (One Roof) รวมทั้งมีสาระสําคัญที่แตกตางจาก
แนวทางเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2550
เชน การจะขอจัดตั้งหนวยงานของราชการสวนกลางใน
ภูมภิ าคนัน้ สวนราชการดังกลาวจะตองไมมหี นวยงานทีเ่ ปน
ราชการสวนกลางในภูมิภาคหรือราชการสวนภูมิภาคอยูแลว
ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวทําใหการขอจัดตั้งหรือปรับปรุง
สวนราชการในภูมภิ าคมีความเขมงวดมากขึน้ ซึง่ สงผลตอ
ความคุมคาและความจําเปนของการจัดตั้งอยางแทจริง
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1.2.3 ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานในภาครัฐ
1) ผลการประเมินสวนราชการและจังหวัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
1.1) กรอบการประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2559 ไดมมี ติเห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ 5/2559 โดยกําหนดใหประเมินประสิทธิภาพ
ของสวนราชการ มีองคประกอบการประเมิน 5 องคประกอบ
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดนาํ กรอบการประเมินดังกลาว มาจัดทํา
เปนประเด็นการประเมินในแตละองคประกอบ (ภาพที่ 1-25)
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องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ
หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base)
ประเด็นการประเมิน
1. การดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตาม
หนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
2. การดําเนินงานตามกฎหมาย
3. การดําเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะ
รัฐมนตรี การดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
(จังหวัดไมมีการประเมินองคประกอบนี้)
องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด
หรือการบูรณาการการดําเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหนวยงาน
(Area base)
ประเด็นการประเมิน
1. การดําเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด
กลุมจังหวัด
2. การบูรณาการระบบการปฏิบัติงานรวมกันหลายหนวยงานที่มี
ภารกิจรวมกันในพื้นที่
3. การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง/
หนวยงาน/จังหวัด การดําเนินการตามนโยบายประชารัฐ
(ถาไมมีภารกิจนี้ ไมตองประเมิน)
องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเปนสวนราชการ
ที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล
ประกอบกับผลการประเมินโดยองคกรภายในและภายนอกประเทศ
(Potential base)
ประเด็นการประเมิน
1. การจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ตามภารกิจ/
บทบาทของสวนราชการ
2. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงในแตละไตรมาส รวมทั้งผลการประเมิน
จากองคกรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถามี) ตาม
นโยบายประชารัฐ (ถาไมมีภารกิจนี้ ไมตองประเมิน)

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เรงดวน หรือภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมายเปนพิเศษ (Agenda base)
ประเด็นการประเมิน
1. การดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. การดําเนินการตามวาระการขับเคลือ่ นและการปฏิรปู ประเทศ
3. การแก ไขป ญ หาสํ า คั ญ เฉพาะเรื่ อ งหรื อ ภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีทกี่ าํ กับและติดตามการปฏิบตั ริ าชการ การสรางความ
รับรูค วามเขาใจแกประชาชน (บังคับเฉพาะสวนราชการ)

องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation base)
ประเด็นการประเมิน
1. ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน
2. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการใหบริการ
ประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ
3. การจั ด การข อ ร อ งเรี ย นหรื อ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข (ถ า มี )
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ (บังคับ)

ภาพที่ 1 - 25 กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1.2) กลไกการประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลสวนราชการตามมาตรการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดผูประเมิน ผูรับการ
ประเมิน รอบการประเมิน และแนวทางการสรุปผลการ
ประเมินไวดังนี้
(1) ผูประเมิน
กรณี ส  ว นราชการ ผู  ป ระเมิ น
สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ไดแก
1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรี
ชวยวาการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ประเมินเบื้องตน)
กรณีจงั หวัด ผูป ระเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ไดแก
1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
ที่กํากับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทกี่ าํ กับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
2. รัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ประเมินเบื้องตน)
(2) ผูรับการประเมิน
กรณีสวนราชการ ประกอบดวย
สวนราชการในความรับผิดชอบของฝายบริหาร ระดับกรม
และกระทรวงที่รับการประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวน 151 สวนราชการ
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ทั้งนี้ สวนราชการในสังกัดกระทรวง
กลาโหม สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ใหนํา
แนวทางการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการไปประยุกตใช และสงผลการประเมิน
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานตอนายกรัฐมนตรี พรอม
กับสวนราชการอื่น ๆ โดยใหสํานักงาน ก.พ.ร.ใหการ
สนับสนุนทางวิชาการ
กรณีจงั หวัด ประกอบดวย จังหวัด
ที่รับการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 76 จังหวัด (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)
(3) รอบการประเมิน
รอบการประเมิน หมายถึง หวง
เวลาที่จะตองทําการประเมินปละ 2 ครั้ง ดังนี้
• ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป
• ครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกป
(4) การสรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมินสวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ในภาพรวมทั้ง 5 องคประกอบของสวนราชการผูรับ
การประเมิ น แบ ง เกณฑ ก ารประเมิ น เป น 3 ระดั บ
ดังนี้
• ระดับคุณภาพ เปนสวนราชการ
ที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานอยู  ใ นระดั บ สู ง กว า เป า หมายทุ ก
องคประกอบที่ประเมิน
• ระดับมาตรฐาน เปนสวนราชการ
ที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานอยู  ใ นระดั บ สู ง กว า เป า หมาย
ไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน แตไมมีองคประกอบใด
องค ป ระกอบหนึ่ ง ได รั บ การประเมิ น ในระดั บ ตํ่ า กว า
เปาหมาย
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• ระดับตองปรับปรุงเปนสวนราชการ
ที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายในองค
ประกอบใดองคประกอบหนึ่ง (แมวาจะไดรับการประเมิน
ในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูง
กวาเปาหมาย)
1.3) ผลการประเมินสวนราชการและจังหวัด
การประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยการ
กําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และการติดตามประเมินผล
การดําเนินการในเรือ่ งตาง ๆ ไดนาํ ไปสูผ ลสัมฤทธิข์ องการ
พัฒนาระบบราชการ ซึ่งมีประเด็นสําคัญสรุปได ดังนี้
(1) การผลักดันอันดับความยาก-งาย
ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
ของการผลักดันอันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการ
วิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก) ซึ่งไดมี
การกําหนดเปาหมายไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยเปนอันดับที่ 2 ของอาเซียนเมื่อ
สิ้นสุดแผน ซึ่งในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยสามารถขยับ
อันดับไดอยางกาวกระโดด กลาวคือ จากอันดับที่ 46 ขึ้น
มาเปนอันดับที่ 26 ซึ่งหางจากอันดับ 2 ของอาเซียนคือ
ประเทศมาเลเซียเพียง 2 อันดับ โดยมีสํานักงาน ก.พ.ร.
เป น เจ า ภาพในการผลั ก ดั น ร ว มกั บ กระทรวงพาณิ ช ย
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหาในประเด็นที่เปน
อุปสรรคตามที่ธนาคารโลกไดใหขอสังเกตไว
(2) การผลักดันรายไดจากการทองเทีย่ ว
(ตัวชี้วัดรายไดจากการทองเที่ยว) ซึ่งกําหนดเปาหมายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไวที่
3 ลานลานบาท เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2565 โดยในป พ.ศ. 2560
กําหนดเปาหมายไวที่ 2.5 ลานลานบาท ผลการดําเนินงาน
พบว า สามารถดํ า เนิ น การได เ กิ น เป า หมาย คื อ 2.67
ลานลานบาท ซึ่งมีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
จังหวัดรวมกันดําเนินการ

(3) การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ทางการบิน (ตัวชี้วัดการประเมินและเตรียมความพรอม
เพื่อรับการตรวจสอบ ICAO Coordinated Validation
Mission (ICVM)) ซึง่ ประเทศไทยสามารถดําเนินการแกไข
ใหพนจากการเปนประเทศที่มีขอบกพรองที่มีนัยสาคัญ
ตอความปลอดภัย (Signiﬁcant Safety Concerns)
ทําใหประเทศไทยมีสถานภาพดีขึ้นในเว็บไซตของ ICAO
ในสวนของ Safety Audit จึงนับไดวา ประเทศไทยสามารถ
“ปลดธงแดง” ไดสําเร็จ ตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ซึ่ง
มีสวนราชการที่ผลักดันการแกไขปญหา คือ กระทรวง
คมนาคม
(4) การแก ไขป ญ หาการค า มนุ ษ ย
(ตัวชี้วัดอันดับที่ดีขึ้นในรายงานประจําปสถานการณการ
คามนุษย) สวนราชการที่เปนเจาภาพ ไดแก กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ไดดาํ เนินการ
รวมกับกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงแรงงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนสงผลใหประเทศไทย
สามารถยกระดับจาก Tier 2 Watch List ขึ้นมาอยูใน
ระดับ Tier 2 ไดสําเร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(5) การแกไขปญหาประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU)
(ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาประมงที่ผิด
กฎหมาย (IUU)) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดมีความพยายามในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของสหภาพยุ โรป ในการแก ไขป ญ หาการทํ า ประมง
ผิดกฎหมาย โดยดําเนินการตาม Roadmap ในดานกฎหมาย
ดานการตรวจสอบยอนกลับ และดานการติดตาม ควบคุม
และเฝาระวังการทําการประมง เพื่อผลักดันในการยกระดับ
ใหหลุดจากสถานะใบเหลือง
(6) การสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ
(ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ 400 แปลงที่ ข ยายใหม ใ นป
พ.ศ. 2560) ซึ่งสามารถดําเนินการขยายพื้นที่ได 400
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แปลงตามเปาหมาย คิดเปนพื้นที่ 426,968.68 ไร มี
จํานวนเกษตรกรเขารวม 35,566 ราย โดยมีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ รวมถึงจังหวัดรวมกันดําเนินการ
(7) การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพแหล ง นํ้ า
(ตัวชีว้ ดั ระดับคุณภาพของแหลงนํา้ ทีด่ ขี นึ้ ) ซึง่ การวัดคุณภาพ
ในป พ.ศ. 2560 พบวาสามารถยกระดับคุณภาพแหลงนํ้า
ทีอ่ ยูใ นระดับเสือ่ มโทรม ใหเปนระดับพอใชจาํ นวน 3 แหลงนํา้
และสามารถรักษาระดับคุณภาพแหลงนํ้าใหอยูในระดับเดิม
จํานวน 52 แหลงนํ้า (ระดับพอใช 32 แหลงนํ้า และ
ระดับดี 20 แหลงนํ้า) ทั้งนี้ มีสวนราชการที่ผลักดันการ
แกไขปญหา คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม และจังหวัดรวมกันดําเนินการ
(8) อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนน (ตัวชี้วัดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ตอประชากรแสนคน) ซึ่งกําหนดเปาหมายในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไวที่ไมเกิน 18 คน
ตอประชากรแสนคน เมือ่ สิน้ ป พ.ศ. 2565 ผลการดําเนินงาน
ในป พ.ศ. 2560 พบวาอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนตอประชากรแสนคน อยูที่ 19.21 คน ซึ่งจําเปน
ที่จะตองประเมินและติดตามอยางใกลชิด เพื่อที่จะลดอัตรา
เสียชีวิตลงใหไดตามเปาหมาย โดยมีกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจังหวัด
รวมกันดําเนินการ
(9) การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
(ตัวชี้วัดการบริหารจัดการปญหาขยะมูลฝอย) สามารถ
บริหารจัดการขยะตกคางในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่มีปริมาณ 30.49 ลานตัน ไดถึง 26.16 ลานตันคิดเปน
รอยละ 85.80 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น
72,372 ตั น /วั น ได รั บ การจั ด การ 50,907 ตั น /วั น
คิดเปนรอยละ 70.34 และมีขยะมูลฝอยชุมชนที่สามารถ
นํากลับมาใชประโยชนได 20,516 ตัน/วัน จากจํานวน
ขยะที่เกิดขึ้น 72,372 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 28.35
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โดยมี ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
รวมถึงจังหวัดรวมกันดําเนินการ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินสวนราชการ
และจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งแบงเกณฑการ
ประเมินเปน ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับตอง
ปรับปรุงนั้น สามารถสรุปผลการประเมินได ดังนี้
(1) ผลการประเมินสวนราชการ
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ภาพที่ 1-26 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

จากการประเมินสวนราชการ จํานวน
151 สวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ง
2 รอบ โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ ระดับ
มาตรฐาน และระดับตองปรับปรุง ปรากฏผล ดังนี้
1. ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินพบวาสวนราชการ
ที่มีผลคะแนนในระดับคุณภาพมีเปนจํานวนคอนขางนอย
ทั้ ง ในรอบการประเมิ น ที่ 1 และ 2 โดยในรอบที่ 1
มีจํานวน 20 สวนราชการ และรอบที่ 2 มีจํานวน 28
สวนราชการ คิดเปนรอยละ 13.25 และ 18.45 ตามลําดับ
ถือวาการเพิ่มขึ้นมีจํานวนนอย
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2. ระดับมาตรฐาน
ผลการประเมินพบวาสวนราชการ
ที่มีผลคะแนนในระดับมาตรฐานเปนกลุมที่มีจํานวนมาก
ที่สุด ทั้งในรอบการประเมินที่ 1 และ 2 โดยในรอบที่ 1
มีจํานวน 99 สวนราชการ และรอบที่ 2 มีจํานวน 112
สวนราชการ คิดเปนรอยละ 65.56 และ 74.17 ตาม
ลํ า ดั บ ในจํ า นวนนี้ มี ค ะแนนสู ง ในองค ป ระกอบที่ 2
(ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตรฯ)
มากทีส่ ดุ โดยมีสว นราชการทีม่ ผี ลคะแนนสูงกวาเปาหมาย
ทั้งหมด 112 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 100 สาเหตุ
สวนหนึ่งนาจะเปนผลมาจากการที่สวนราชการไดดําเนิน
การตามตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
ซึง่ เปนขอสัง่ การตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม
2559 ทําใหแตละหนวยงานไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การสรางความรับรูค วามเขาใจเกีย่ วกับขอมูลขาวสาร หรือ
การชี้แจงขอมูล/ประเด็นที่ทันตอสถานการณ ทั้งโดยการ
แถลงขาวทางหนังสือพิมพ และทางเว็บไชตของหนวยงาน
เปนตน
3. ระดับตองปรับปรุง
ผลการประเมินพบวาสวนราชการ
ทีม่ ผี ลคะแนนในระดับตองปรับปรุงมีจาํ นวนคอนขางนอย
ทั้งในรอบการประเมินที่ 1 และ 2 เชนเดียวกับกลุมที่ได
คะแนนในระดับคุณภาพ แตถือวาในรอบที่ 2 มีจํานวน
ลดลงพอสมควร จากจํานวน 32 สวนราชการในรอบที่ 1
เหลือเพียง 11 สวนราชการ โดยมีสัดสวนลดลงถึงรอยละ
65.62 ในจํานวนนี้ มีคะแนนตํ่าในองคประกอบที่ 1
(ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ พื้ น ฐานฯ)
มากที่สุดถึงรอยละ 54.54 สาเหตุเนื่องมาจากปญหา
ขอจํากัดของแตละสวนราชการ ไดแก ขอจํากัดเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามกฎหมาย ขอจํากัดดานงบประมาณ
เพื่อใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด
เปนตน

(2) ผลการประเมินจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1
รอบการประเมินที่ 2
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ภาพที่ 1-27 ผลการประเมิ น จั ง หวั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

จากการประเมินจังหวัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทั้ง 2 รอบ
โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน
และระดับตองปรับปรุง ปรากฏผล ดังนี้
1. ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิ น พบว า จั ง หวั ด ที่
มีผลคะแนนในระดับคุณภาพมีจาํ นวนนอยมาก ทัง้ ในรอบ
การประเมิ น ที่ 1 และ 2 โดยในรอบที่ 1 มี จํ า นวน
1 จังหวัด และรอบที่ 2 มีจาํ นวน 4 จังหวัด คิดเปนรอยละ
1.32 และ 5.26 ตามลํ า ดั บ จั ง หวั ด ที่ ไ ด ค ะแนน
ในระดั บ คุ ณ ภาพ ได แ ก จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ยะลา
นครสวรรค และอุทัยธานี
2. ระดับมาตรฐาน
ผลการประเมิ น พบว า จั ง หวั ด ที่ มี
ผลคะแนนในระดั บ มาตรฐาน มี จํ า นวนค อ นข า งน อ ย
ในรอบที่ 1 โดยมีจํานวน 28 จังหวัด คิดเปนรอยละ 36.84
แต ใ นรอบที่ 2 มี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น ถึ ง 61 จั ง หวั ด
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คิดเปนรอยละ 80.26 คิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 117.85
และทั้ง 61 จังหวัด มีผลคะแนนในองคประกอบที่ 5 สูงกวา
เปาหมายทั้งหมด จากผลการดําเนินงานแสดงใหเห็นวา
จังหวัดไดมคี วามทุม เทในการผลักดันงานตามภารกิจหลัก
เพิ่มขึ้น หลังจากไดเรียนรูประสบการณจากผลการปฏิบัติ
งานรอบแรก จนทําใหมีผลการดําเนินการอยูในระดับเปน
ไปตามเปาหมายแทบทุกผลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
การสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ซึง่ สามารถลดตนทุนการ
ผลิตไดถึงรอยละ 20.09 และมีแนวโนมผลการดําเนินงาน
ดีขึ้นโดยลําดับ
3. ระดับตองปรับปรุง
ผลการประเมิ น พบว า จั ง หวั ด ที่
มีผลคะแนนในระดับตองปรับปรุงมีจํานวนคอนขางมาก
ในรอบที่ 1 โดยมีจํานวน 47 จังหวัด คิดเปนรอยละ
61.84 ในขณะที่ ร อบที่ 2 ลดลงเหลื อ เพี ย งจํ า นวน
11 จังหวัด คิดเปนรอยละ 14.48 คิดเปนสัดสวนลดลง
รอยละ 76.59 ในกลุมของจังหวัดที่มีคะแนนระดับตอง
ปรับปรุงนี้ สวนใหญมีผลคะแนนตํ่าในองคประกอบที่ 3
(ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจพื้นที่) โดยมี
สาเหตุเนื่องจากปญหาขอจํากัดในการแกไขปญหาของ
แตละจังหวัด เชน เรื่องการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไมที่ทวง
คืนได จะมีขอ จํากัดในเรือ่ งกฎหมายจากการดําเนินคดีและ
บังคับคดี รวมทั้งการเขาพื้นที่เพื่อเจรจาทวงคืนผืนปา ซึ่ง
ตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทัง้ เรือ่ งการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึง่ จะตองไดรบั
การจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนเรื่อง
อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีหลายปจจัยที่
ควบคุมไดยาก เปนตน
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนํารายงาน
ผลการประเมินสวนราชการและจังหวัด ตามมาตรการ
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ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอนายกรัฐมนตรีแลว โดย
นายกรัฐมนตรีไดรบั ทราบผลการประเมินฯ และไดมขี อ สัง่
การใหมีการติดตามปรับปรุงสวนราชการและจังหวัดที่มี
ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุงใหแลวเสร็จโดย
เร็ว ซึง่ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงใหสว นราชการและจังหวัด
ทีม่ ผี ลการประเมินอยูใ นระดับตองปรับปรุงดังกลาว จัดทํา
แนวทางในการพัฒนาเพือ่ ยกระดับผลการดําเนินงานและ
พัฒนาไปสูร ะดับมาตรฐานโดยเรงดวนในรอบการประเมิน
ตอไปแลว
อนึ่ง นอกจากการประเมินสวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ขางตนแลว สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับมอบหมายตามขอ
สั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
ใหกําหนดแนวทางประเมินผลผูนําในองคกร เพิ่มจาก
การประเมินปกติประจําป เชน 1) ลดพลังงาน ลดเอกสาร/
และคาใชจาย 2) กํากับดูแลการทุจริต 3) วิสัยทัศน/
การบริหารงานในองคการที่ริเริ่มแกไข/และขอบกพรอง
4) ส ง เสริ ม การใช ดิ จิ ทั ล ตามขี ด ความสามารถที่ มี อ ยู 
และพั ฒ นาขึ้ น ทุ ก 6 เดื อ น 5) การสร า งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในองค ก ร 6) การเสริ ม สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจ/
ดูแลเอาใจใสผใู ตบงั คับบัญชา ฯลฯ โดยใหพจิ ารณากําหนด
เพิ่ม 10 ขอ ขอละ 10 คะแนน ประเมินทุก 6 เดือน
โดยกลุมผูถูกประเมิน ไดแก ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา
อธิบดีหรือเทียบเทา ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ
ผูบริหารทองถิ่น และ กํานันผูใหญบาน ซึ่งสํานักงาน
ก.พ.ร. จะไดดําเนินการประเมินผลผูนําองคกรตามขอ
สั่ ง การนายกรั ฐ มนตรี ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ตอไป

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

สวนที่ 1

ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

2) ผลการประเมินองคการมหาชนและผูอ าํ นวยการ
องคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการพั ฒ นาและส ง เสริ ม องค ก าร
มหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2559 ไดกําหนดกรอบแนวทางการประเมิน
องคการมหาชนและผูอ าํ นวยการองคการมหาชน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ ง เป น การดํ า เนิ น การตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการตาม
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559
โดยแบงการประเมินออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 ไดแก
การประเมินองคการมหาชน ประเมินโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
และ สวนที่ 2 ไดแก การประเมินผูอํานวยการองคการ
มหาชน ประเมินโดยคณะกรรมการองคการมหาชน

องคประกอบการประเมิน
องคประกอบที่
1

สวนที่ 1

การประเมิน
องคการ
มหาชน

(Function Base)

องคประกอบที่
2

(Agenda Base)

องคประกอบที่
3

(Area Base)

องคประกอบที่
4
องคประกอบที่
5

องคประกอบที่
1

องคประกอบที่
2

สัญญาจาง
ผูอํานวยการ

ภาวะผูนํา

วิสัยทัศน

ผลการประเมินองคกร

การวาง
กลยุทธ

ศักยภาพ
เพื่อการ
ปรับเปลี่ยน

งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

การ
ควบคุม
ตนเอง

การสอนงาน
และการ
มอบหมาย
งาน

ภาพที่ 1-28 กรอบการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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สรุปผลการประเมินองคการมหาชนและผูอ าํ นวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนที่ 1 องคการมหาชน
ผลการประเมิ น องค ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิม่ เติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวามีองคการ
มหาชนที่มีผลการประเมินองคกรในระดับคุณภาพ (มีผล
การประเมินอยูใ นระดับสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ)
จํานวน 29 แหง คิดเปนรอยละ 78.38 ระดับมาตรฐาน
(มีผลการประเมินอยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ไมครบทุก
องคประกอบ แตไมมีองคประกอบใดตํ่ากวาเปาหมาย)
จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 13.51 และระดับตอง
ปรับปรุง จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 8.11 ตามลําดับ

สําหรับผลการประเมินองคการมหาชนที่จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 พบวามีองคการมหาชนที่มีผลการประเมินองคกร
ในระดับคุณภาพ (มีผลการประเมินอยูในระดับสูงกวาเปา
หมายทุกองคประกอบ) จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ
53.33 องคการมหาชนที่มีผลการประเมินองคกรในระดับ
มาตรฐาน (มีผลการประเมินอยูในระดับสูงกวาเปาหมาย
ไมครบทุกองคประกอบ แตไมมีองคประกอบใดตํ่ากวา
เปาหมาย) จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 33.33 และ
องคการมหาชนที่มีผลการประเมินองคกรในระดับตอง
ปรับปรุง จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 13.34 ตามลําดับ

ตารางที่ 1-10 ตารางสรุปผลการประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการมหาชน
องคการมหาชน
ผลการดําเนินงาน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ รอยละ ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ในภาพรวม
องคการมหาชน (PO)
เฉพาะ (PA)
ระดับคุณภาพ
29
78.38
8
ระดับ 1*
(2)
(5.40)
(0)
ระดับ 2*
(17)
(45.95)
(4)
ระดับ 3*
(10)
(27.03)
(4)
ระดับมาตรฐาน
5
13.51
5
ระดับ 4
ระดับตองปรับปรุง
3
8.11
2
ระดับ 5
รวม
37
100
15
สวนที่ 2 ผูอํานวยการองคการมหาชน
ผลการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชนที่จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวามีองคการ
มหาชนที่มีผลการประเมินผูอํานวยการในระดับคุณภาพ
(มีผลการประเมินอยูใ นระดับสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ)
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รอยละ
53.33
(0.00)
(26.67)
(26.67)
33.33
13.34
100

จํานวน 31 แหง คิดเปนรอยละ 91.18 ระดับมาตรฐาน
(มีผลการประเมินอยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ไมครบทุก
องคประกอบ แตไมมีองคประกอบใดตํ่ากวาเปาหมาย)
จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 8.82 และไมมีองคการมหาชน
ที่มีผลการประเมินผูอํานวยการในระดับตองปรับปรุง
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สวนที่ 1

ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สําหรับผลการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พบวามีผอู าํ นวยการองคการมหาชนทีม่ ผี ลการ
ประเมินในระดับคุณภาพ (มีผลการประเมินอยูใ นระดับสูงกวา
เปาหมายทุกองคประกอบ) จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ

85.72 ระดับมาตรฐาน (มีผลการประเมินอยูในระดับสูง
กวาเปาหมาย ไมครบทุกองคประกอบแตไมมอี งคประกอบ
ใดตํ่ากวาเปาหมาย) จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 7.14
และองคการมหาชนทีม่ ผี ลการประเมินองคกรในระดับตอง
ปรับปรุง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 7.14 ตามลําดับ

ตารางที่ 1-11 ตารางสรุปผลการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดําเนินงาน
ในภาพรวม
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1*
ระดับ 2*
ระดับ 3*
ระดับมาตรฐาน
ระดับ 4
ระดับตองปรับปรุง
ระดับ 5
รวม

องคการมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน (PO)
31
(-)
(18)
(13)

91.18
(-)
(48.65)
(35.13)

องคการมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะ (PA)
12
(-)
(7)
(5)

85.72
(-)
(50)
(35.72)

3

8.82

1

7.14

-

-

1

7.14

34

100

14

100

รอยละ

รอยละ

หมายเหตุ :
ระดับ 1 ผลประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ/ผานครบทุกตัวชี้วัด/มีตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function - Agenda - Area
รอยละ 80 ขึ้นไป
ระดับ 2 ผลประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ/ผานครบทุกตัวชี้วัด/มีตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function - Agenda - Area
นอยกวา รอยละ 80
ระดับ 3 ผลประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ/ผานไมครบทุกตัวชี้วัด/มีตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function - Agenda – Area
นอยกวา รอยละ 80
• องคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ ที่ไมมีผลการประเมินผูอํานวยการสงมาจากคณะกรรมการองคการมหาชน มีจํานวน
3 แหง คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
• องคการมหาชนองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ไมมีผลการประเมินผูอํานวยการสงมาจากคณะกรรมการองคการมหาชน
มีจํานวน 1 แหง คือ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กพม. ไดพิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ประกอบดวย 3 มิติ คือ มิติดานคุณภาพ มิติดาน

ประสิทธิภาพ และมิติดานธรรมาภิบาล โดยองคการ
มหาชนที่ไดรับการคัดเลือกเปนองคการมหาชนดีเดน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดแก โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ
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ประเด็น
1.1 คุณภาพตัวชี้วัด

คะแนน

ประเด็น

4

• รอยละของตัวชี้วัดประเภท
ผลลัพธในองคประกอบ
Function/Agenda/Area

(2)

• จํานวนตัวชี้วัดระดับสากล

(2)

1.2 คุณภาพผลงาน

2

1.3 ความพึงพอใจของผรู บั บริการ

2

คะแนน

2.1 ประสิทธิภาพ
การเบิกจาย
งบประมาณ

2

2.2 สัดสวนคาใชจาย
ดานบุคลากร

2

ประเด็น

คะแนน

3.1 ความโปรงใสองคกร (ITA)

2

3.2 การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการองคการมหาชน
(CG)

2

3.3 ระบบบริหารจัดการขอรองเรียน

1

3.4 ขอทักทวงจากสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือ
หนวยงานที่ สตง. ใหการรับรอง

1

ภาพที่ 1-29 เกณฑการพิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

3) การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐบาล
ในฐานะฝายบริหาร รวมถึงเจาหนาที่รัฐ เปนผูมีอํานาจ
ในการกําหนดนโยบายและดําเนินกิจกรรมในฐานะตัวแทน
ของประชาชน การกําหนดนโยบายและดําเนินกิจกรรม
เหลานี้จําเปนตองเปนไปอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได
สรางความเชือ่ ถือและมัน่ ใจแกสาธารณชน วามีการตรวจสอบ
และกํากับดูแลอยางรอบคอบ แมวาโดยทั่วไปจะรับรูวา
มีปญหาการทุจริตในภาครัฐ และเขาใจวาแนวทางการแกไข
ปญหาการคอรรปั ชันในปจจุบนั ขึน้ อยูก บั กลไกการปราบปราม
ของภาครัฐเพียงเทานั้น ซึ่งในความเปนจริงแลว การสงเสริม
ผลักดันใหเกิดความโปรงใสและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ
ยังเปนอีกกลไกสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
หรือ ค.ต.ป. เปนหนึ่งในกลไกเพื่อสรางความนาเชื่อถือ
และมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินงานของสวนราชการ
วามีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ
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การทํางานของ ค.ต.ป. ในแตละปจะกําหนด
แนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
โดยกําหนดประเด็น หัวขอ ขอบเขตและวิธีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลของ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ไดมุงเนนการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลโครงการที่ ส อดคล อ งกั บ
รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของรัฐบาลใหบรรลุตามวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดย ค.ต.ป. จะจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานพรอมให
ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและประเมิ น ผล
ต อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี แล ว จึ ง ติ ด ตาม
และประเมินผลตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ ง รายงานต อ นายกรั ฐ มนตรี
และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเปนระยะ ซึ่งสวนราชการ
หรือจังหวัดจะแจงผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
กลับมายัง ค.ต.ป. ตอไป
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คัดเลือกแผนงานฯ รวมกัน

ค.ต.ป.
ประจํากระทรวง
20 คณะ
ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล
กรม

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
4 คณะ

คัดเลือกแผนงานฯ

กรม

กรม

• จังหวัด
• อําเภอ
• ตําบล
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (เฉพาะจังหวัดที่รับผิดชอบ)
ค.ต.ป.

อ.ค.ต.ป.
กลุมจังหวัด 4 คณะ
คณะรัฐมนตรี
ภาพที่ 1-30 กลไกการดําเนินงานของ ค.ต.ป.

จากขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ไดสง ผลใหสว นราชการ
และจังหวัดปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสงู สุดตอระบบราชการและประชาชนตอไป ดังเชน
1. ดานการตรวจราชการ : ค.ต.ป. ไดมคี วามเห็นวา
ระบบฐานขอมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ระหวาง
ผูต รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผูต รวจราชการประจํา
กระทรวงตาง ๆ ยังไมสามารถเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล เพื่อ
ใชประโยชนในการดําเนินงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
การดํ า เนิ น การ : สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด
กําหนดตรวจติดตามประเด็นนโยบายสําคัญการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดลอม และใชระบบภูมิสารสนเทศ
สนับสนุนการตรวจราชการของผูต รวจราชการ (Intelligence
Map for Executives : iMAP) ซึ่ ง ได มี ก ารพั ฒ นา
โดยมีการนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะ
ซึง่ ไดรบั ความรวมมือในการสนับสนุนขอมูลจากหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ มาเปนเครื่องมือ
ในการวิ เ คราะห พื้ น ที่ และการให ข  อ เสนอแนะ โดย

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรีไดกําหนดใหมีการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การใชประโยชนจากระบบภูมสิ ารสนเทศสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ (Intelligence Map for
Executives : iMAP) ไดแก ภาพรวมของระบบ iMAP
ขอมูลทีส่ าํ คัญในระบบ การใชประโยชนจากระบบ วิธกี าร
วิ เ คราะห ข  อ มู ล ในระบบเพื่ อ นํ า มาใช ใ นการสนั บ สนุ น
การตรวจราชการ ใหแกผูตรวจราชการและผูสนับสนุน
การตรวจราชการ นอกจากนี้ มีกลไกคณะทํางานจัดทําแผน
และขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจ
ราชการ และคณะทํางานพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศการตรวจ
ราชการ และการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
ราชการของผูต รวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศฯ อีกดวย
2. ดานการตรวจสอบภายใน : ค.ต.ป. ไดมี
ความเห็นวา อัตรากําลังของเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ยังไมสอดคลองกับปริมาณงานและหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
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การดําเนินการ : สวนราชการบางแหงไดปรับ
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตรากําลังทีม่ อี ยู และ
บางแหงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง พรอมทั้งระบุขออัตรา
กําลังเพิ่มเติมไวในแผน
3. ดานการเบิกจายงบประมาณ : ค.ต.ป. ไดมี
ความเห็นวา อัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายทั้ง
ในภาพรวมและงบลงทุนของสวนราชการและจัง หวัด
สวนใหญ มีการเบิกจายตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด
การดําเนินการ : สวนราชการบางแหงไดกําหนด
ใหตัวชี้วัดดานการเบิกจายงบประมาณเปนตัวชี้วัดบังคับ
ของทุกหนวยงานในสังกัด
4. โครงการภายใตระบบการเชื่อมโยงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (National Single Window :
NSW) : ค.ต.ป. ไดมีความเห็นวา หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการนําเขา สงออก นําผาน และโลจิสติกสผา นระบบ NSW
ควรปรับปรุงขัน้ ตอนในการประกอบธุรกิจเพือ่ ลดความซํา้ ซอน
ลดขัน้ ตอนทีต่ อ งใชกระดาษเทาทีจ่ าํ เปน รวมทัง้ ควรปรับปรุง
กฎหมาย/ระเบียบทีเ่ กีย่ วของใหรองรับการทําธุรกรรมดังกลาว
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารผานระบบ NSW
การดําเนินการ :
กรมศุ ล กากรได ดํ า เนิ น โครงการยกระดั บ
การผ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า หรั บ
การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ตามกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กรมศุลกากรผานระบบ NSW แบบไรเอกสาร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2560 เพือ่ เปนการเชือ่ มโยงทางอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ NSW แบบไรเอกสาร
กรมการคาตางประเทศไดปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารผาน
ระบบ NSW ของสินคาภายใตการกํากับดูแล
กรมการค า ภายใน สํ า นั ก ชั่ ง ตวงวั ด ได มี ก าร
ปรับปรุงกระบวนการทํางานการขออนุญาตนําเครื่องชั่ง
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ตวงวัดออกจากดานศุลกากร เพื่อใหสอดคลองกับคูมือ
สําหรับประชาชนที่ไดประกาศใชอยางเปนทางการตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยสามารถรองรับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารผานระบบ NSW
โดยเชื่อมโยงขอมูลผานระบบ NSW 100%
5. การสอบทานกรณีพเิ ศษแบบบูรณาการตาม
ประเด็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตาํ รวจ
ระยะที่ 2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ CRIMES (Criminal
Record Information Management Enterprise
System) : ค.ต.ป. ไดมีความเห็นวา ควรมีการกําหนด
กรอบเวลาในการดําเนินโครงการ และกระบวนการแก
ระเบียบ/คําสัง่ ทีเ่ กีย่ วของตอการพัฒนาระบบไปใชงานให
สอดคลองกัน เพื่อใหโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว
เมือ่ แลวเสร็จตามโครงการจะสามารถเปดใชระบบไดทนั ที
เพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคโครงการตอไป
การดําเนินการ : สํานักงานตํารวจแหงชาติได
ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) และ
แกไขปญหากรณีดังกลาว โดยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สั่งการในแนวทางการใชระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
(CRIMES) เพือ่ ความชัดเจนและแกไขระเบียบบังคับใชแลว
จากการใหขอเสนอแนะตามกลไกการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. สามารถนําไปสู
การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนราชการ
และจังหวัดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยลดขอผิดพลาด
ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ นําไปสูการตัดสินใจหรือการ
กําหนดนโยบายไดถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยให
ภาครัฐมีการกํากับดูแลตนเองอยางรอบคอบ เกิดความ
โปรงใสและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ สงเสริม ปองกันการ
ทุจริตในการดําเนินงานและสามารถลดปญหาการทุจริตได
อยางยั่งยืน

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

สวนที่ 1

ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

1.2.4 ดานการบริหารราชการแบบบูรณาการ
1) การพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
นโยบายการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ  ม จั ง หวั ด แบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ได
ดําเนินงานในดานตาง ๆ ไดแก
1.1) การกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และ
วิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ก.น.จ. ไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 4 ป
(พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2561 โดยให
จั ง หวั ด และกลุ  ม จั ง หวั ด จั ด ทํ า แผนฯ ให เชื่ อ มโยงกั บ
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 และ
นโยบาย THAILAND 4.0 ภายใตโอกาสและศักยภาพ
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และใชกลไกประชารัฐในการ

รวมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ
กรอบงบประมาณรายจ า ยประจํ า
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับงบประมาณจังหวัด
และกลุมจังหวัด จํานวน 28,000 ลานบาท แบงเปน
งบประมาณจั ง หวั ด จํ า นวน 19,600 ล า นบาท
และเป น งบประมาณกลุ  ม จั ง หวั ด จํ า นวนประมาณ
8,400 ลานบาท
นอกจากนี้ ก.น.จ. มุงหวังใหจังหวัด
และกลุม จังหวัดใชแผนฯ เปนเครือ่ งมือในการยกระดับการ
เปนจังหวัดและกลุม จังหวัด 4.0 ทีข่ บั เคลือ่ นโดยนวัตกรรม
“เปนการทํานอยไดมาก” โดยจําแนกเปน 2 ดาน คือ
ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม
(1) ดานเศรษฐกิจ ยกตัวอยาง จังหวัด
ลําปางที่รายไดเฉลี่ยตอหัว 3 ป (พ.ศ. 2555 - 2557)
เทากับ 86,405 บาท หากตองการจะตั้งเปาหมายใหมี
รายไดเฉลี่ยตอหัว เปน 287,000 บาท ภายใน 4 ป
(ป พ.ศ. 2564) ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จะตองทําใหรายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้น 3 เทา ดังนั้น
จึงตองนําแนวคิดจังหวัด 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
“เปนการทํานอยไดมาก” มาประยุกตใช

แนวคิด ลําปาง 4.0 : รายไดเฉลี่ยตอหัวของจังหวัดลําปางเพิ่มขึ้น

รายไดเฉลี่ยตอหัว 3 ป (2555 - 2557)
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (บาท)
เชียงใหม
ลําพูน

ลําปาง

= 114,849 บาท
= 171,674 บาท

= 86,405 บาท

แมฮองสอน = 51,314 บาท
กลุมจังหวัด = 106,061 บาท
ประเทศ
= 191,661 บาท

ในป 2564
เปาหมาย 4 ป

จังหวัดลําปาง มีรายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้น เปน

287,000 บาท
ภายใน 4 ป

รายไดเฉลี่ยตอหัว (บาท)
350,000

287,000

300,000

รายไดตอ 8,200 USD = 287,000 บาท
รายไดเฉลี่ยตอหัว 3 ป (55-57) ระดับประเทศ/ภาค

250,000

รายไดเฉลี่ยตอหัวของประเทศ = 191,661 บาท
รายไดเฉลี่ยตอหัวของภาคเหนือ = 97,732 บาท

200,000
150,000
100,000

รายไดเฉลี่ยตอหัว 3 ป (55-57) จังหวัดลําปาง
รายไดเฉลี่ยตอหัวของลําปาง = 86,405 บาท
Growth เฉลี่ย 3 ป (2555-2557) = 2.5%

3 เทา

86,405

50,000
0

เปาหมายตามแผน 12

2555-2557

2561

2562

2563

ภาพที่ 1-31 แนวคิดลําปาง 4.0

2564

รายไดเฉลี่ยตอหัว (บาท)
87,418 87,440
88,000
G:3.6%
G:0.02%
86,000
84,358
84,000 G:3.6%
82,000
80,942
80,000
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0
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เมื่อใชแนวคิด ลําปาง 4.0 จังหวัดลําปางที่ปลูก
สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจ อาจจะเปลี่ยนวิธีการสรางราย
ไดจากการขายผลผลิต เปนการนําไปแปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลคา
เชน การนําไปผลิตเอนไซมโบรมิเลนสับปะรด เพื่อนําไป

ใชในอุตสาหกรรมผงหมักเนื้อ และกลุมอุตสาหกรรม
อาหารเสริม ซึ่งอุตสาหกรรมกลุมนี้มีแนวโนมขยายตัวสูง
เปนตน

กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวิภาพ

Thailand 4.0

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

กลยุทธ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด

ยาง โครงการพัฒนาดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากสับปะรด

ตัวอ

สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของจังหวัดลําปาง แตสว นใหญเปนการขายผลผลิต (mass product) ซึง่ ในป 58/59
มีผลผลิตสับปะรด 78,050 ตัน ราคาขาย 5,000 บาท/ตัน ประมาณ 390 ลานบาท คิดเปน 5% ของ GPP ภาคเกษตร
ของจังหวัดลําปาง (ลานบาท) จึงควรนําผลการศึกษาจากงานวิจยั มาตอยอด
ในเชิงนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ มูลคา
วัตถุดิบอุตสาหกรรมอื่น1
ปการเพาะปลูก
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตตอไร (กก.)
ราคา (บาท/ตัน)
มูลคา (ลบ.)
GPP ภาคเกษตร (ลบ.)

58/59
21,435
78,050
3,482
5,000
390
7,613

เอนไซมอะไมเลส
ลําตน

เอนไซมโบมีเลน
(Bromelain)

อาหารเสริม

วัสดุปดบาดแผล

วัตถุดิบอุตสาหกรรมอื่น2

เสนใย

แผนมารคหนา

เซลลูโลส

นํ้าสับปะรด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล

เนื้อสับปะรด

นํ้าพรอมดื่ม/นํ้าเขมขน

เสนใย

สารใหความคงตัว
นํ้าตาลจากสับปะรด

นํ้าสมสายชู
สับปะรดบรรจุภาชนะปดสนิท
สับปะรดกวน/แชอิ่ม/อบแหง

ใบ

546 ลานบาท

ยาบรรเทาอาการอักเสบ

โปรตีน

นํ้าสับปะรด
ผล

สับปะรด 1 ตัน ทําเอนไซมได 2 กก.
เอนไซม 1 กก. = 6,000 บาท
ดังนั้น หากนําสับปะรดมาผลิต
เอนไซมจะสรางรายได 936 ลบ.
เพิ่มขึ้นกวาเดิม

อาหารสัตว

สวนเหลือ

สับปะรด

ผงหมักเนื้อ

Value Creation

หมายเหตุ :
อุตสาหกรรมอื่น1 เชน แปง สารใหความหวาน เครื่องดื่ม เปนตน
อุตสาหกรรมอื่น2 เชน เนื้อสัตว เบียร เบเกอรี่ ฟอกหนังเครื่องสําอาง เปนตน

สิ่งทอ/เสื้อผา
กระดาษ
เฟอรนิเจอร

ที่มา : โครงการศึกษาแนวทางการสรางคุณคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสับปะรด โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ป 2555

ภาพที่ 1-32 โครงการพัฒนาดานการแปรรูปสับปะรด

(2) ดานสังคม ยกตัวอยางผลคะแนนคะเฉลี่ย
O-NET เมื่อนําขอมูลรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาระดับ
จังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ มาวิเคราหและจัดระดับจังหวัด (Tier)
พบว า จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลคะแนนค า เฉลี่ ย O-NET ตํ่ า กว า
คากลางของประเทศและอยูใ น tier 4 คือ จังหวัดหนองบัวลําภู
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เพียงจังหวัดเดียว
เมื่อพิจารณาเจาะลึกในขอมูลคาเฉลี่ย O-NET ม.3
พบวาจังหวัดหนองบัวลําภูมคี า เฉลีย่ O-NET ม.3 อยูท ี่ 32.76
ซึ่งตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ที่ 50.00 ดังนั้นจึงตองนํา
แนวคิดจังหวัด 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมมาประยุกต
ใชเพื่อแกปญหาดานสังคม

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

สวนที่ 1

ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

จังหวัดหนองบัวลําภู อยูใน Tier 4 เพียงจังหวัดเดียว
และมีคาเฉลี่ย O-NET ตํ่ากวาคากลางของประเทศ

Tier 1

Tier 2

อางทอง
พิษณุโลก

2 จังหวัด

Tier 3

Tier 4

นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี
สิงหบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ นครนายก
ปราจีนบุรี นครปฐม ราชบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
สมุทราสาคร สมุทรสงคราม
นครศรีธรรมราช ชุมพร
สุราษฎรธานี ระนอง ตรัง
ภูเก็ต พังงา กระบี่ สงขลา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
อุดรธานี ขอนแกน ลําปาง
แพร อุตรดิตถ

ชัยนาท สระแกว กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี พัทลุง ปตตานี
นราธิวาส สตูล ตราด เลย
หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร
สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ
มหาสารคาม รอยเอ็ด
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร เชียงใหม
แมฮองสอน ลําพูน เชียงราย
พะเยา นาน ตาก เพชรบูรณ
สุโขทัย นครสวรรค อุทัยธานี
กําแพงเพชร พิจิตร

34 จังหวัด

39 จังหวัด

หนองบัวลําพู

1 จังหวัด

ที่มา : ประมวลจากขอมูลความละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2558

ภาพที่ 1-33 การจัดระดับจังหวัด (Tier) คาเฉลี่ย O-NET

คาเฉลี่ย O-NET ม.3*
ตํ่าสุด
ประเทศ
(นราธิวาส)
30.61
60
(76)

หนองบัวลําภู

คากลาง
ประเทศ

คาสูงสุด
ภาคอิสาน
(มหาสารคาม)

คาสูงสุด
ประเทศ
(นนทบุรี)

เกณฑ
มาตรฐาน

32.76

34.95

35.03

38.78

50

(74)

(27)

(1)

50.00

50
40
30

34.95

32.76

30.61

6.6%

20

38.78

35.03
3.2%

28.9%

10.7%

10
0

Min ประเทศ
(นราธิวาส)

หนองบัวลําภู

คากลาง

Max อิสาน
(มหาสารคาม)

Max ประเทศ
(นนทบุรี)

เกณฑ
มาตรฐาน

ที่มา : ขอมูลประมวลผลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ป 2558

ภาพที่ 1-34 เปาหมาย คาเฉลี่ย O-NET ของจังหวัดหนองบัวลําภู

เมือ่ ใชแนวคิด หนองบัวลําภู 4.0 จังหวัดหนองบัวลําภู
จะตองปรับการทํางานใหม เพื่อใหบรรลุเปาหมายผาน
เกณฑมาตรฐาน O-NET และมีผลคะแนนสอบ PISA
ในแตละวิชาไมตํ่ากวา 500 โดยจัดทําแผลงาน/โครงการ
เกีย่ วกับการศึกษา เชน ลงพืน้ ทีร่ ะดับอําเภอเพือ่ วิเคราะห

วิชาที่ทําคะแนนไดนอย โดยเนน 3 วิชาหลัก (ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร) เพื่อตอยอดสู PISA
จั บ คู  ใ ห ค รู ผู  ส อนในเขตที่ ไ ด ค ะแนนสู ง มาโค ช ให ค รู
ในเขตที่ไดคะแนนตํ่า จนถึงแนะแนวทางเตรียมพรอม
กอนสอบ

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0
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สถานะ : หนองบัวลําภู

คาเฉลี่ย O-Net = 32.76
อันดับ 74 ของประเทศ

O-Net*
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. คณิตศาสตร
4. วิทยาศาสตร

เปาหมายแผนจังหวัดหนองบัวลําภู
คาเฉลี่ย O-Net ตองเปนอันดับ 1
ของภาคอีสาน (มากกวา 35.03)
ภายในป 2564

เปาหมายตามแผน 12
ผลคะแนนสอบ
PISA ในแตละวิชา
500+
ไมตํากวา 500
PISA

แผนงาน/โครงการ (ป 2560 - 2564)

1. Scan พื้นที่อําเภอ + วิเคราะหวิชาที่ทําคะแนนไดนอย
2. Focus 3 วิชาหลัก (อังกฤษ คณิต วิทย) ตอยอดสู PISA
3. Coaching ครูผูสอนเขตพื้นที่การศึกษา เขตฯ ที่ไดคะแนนออน
ไดรับการโคชชิ่งจากเขตฯ พื้นที่ที่ไดคะแนนสูงจับคูกัน
4. Mentoring นักเรียนโดยใชสื่อหลากหลาย เชน “ครูตู” การศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมจากวังไกลกังวล
5. Tutoring แนะแนวทาง เตรียมความพรอมกอนสอบ

PISA
1. ภาษาอังกฤษ
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร

สารพลัง
ประชารัฐ

ภาพที่ 1-35 ตัวอยางแผนงาน/โครงการ การพัฒนาคะแนน O-NET

1.2) การพิ จ ารณา กลั่ น กรอง และให
ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุม จังหวัด และคําของบประมาณ
ของจั ง หวั ด และกลุ  ม จั ง หวั ด ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
ก.น.จ. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561
ไดพิจารณากลั่นกรอง และเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด
76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 18 กลุมจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด 76 จังหวัด และของกลุมจังหวัด 18 กลุมจังหวัด
รวมทั้ ง คํ า ของบประมาณจั ง หวั ด และกลุ  ม จั ง หวั ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพรวมคําของบประมาณของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในบัญชี 1
จํ า นวน 29,713.7093 ล า นบาท แยกตามแนวทาง
การพัฒนาที่สําคัญ มีสัดสวนดังนี้ (1) ดานการเกษตร
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คิ ด เป น ร อ ยละ 31.26 (2) ด า นการท อ งเที่ ย ว คิ ด เป น
รอยละ 28.82 (3) ดานสังคม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
คิดเปนรอยละ 15.01 (4) ดานอุตสาหกรรม การคา
การลงทุน คิดเปนรอยละ 13.71 (5) ดานสิ่งแวดลอม
คิดเปน 9.91 (6) อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 1.30
เมือ่ พิจารณางบประมาณของกลุม จังหวัด
และจังหวัด โดยจัดลําดับตามคําของบประมาณ พบวา
งบประมาณกลุม จังหวัด มีสดั สวนดังนี้ (1) ดานการทองเทีย่ ว
คิดเปนรอยละ 41.71 (2) ดานเกษตร คิดเปนรอยละ 29.87
(3) ดานอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 18.74 (4) ดานสิง่ แวดลอม
คิดเปนรอยละ 9.48 และ (5) ดานสังคมฯ คิดเปน 0.21
สําหรับการจัดลําดับตามคําของบประมาณของจังหวัด
มีสัดสวนดังนี้ (1) ดานเกษตร คิดเปนรอยละ 31.85
(2) ดานการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 23.33 (3) ดานสังคมฯ
คิดเปนรอยละ 21.31 (4) ดานอุตสาหกรรม คิดเปน
รอยละ 11.57 (5) ดานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 10.09
และ (6) อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 1.85
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สวนที่ 1

1
2
3
4

ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่สำ�คัญ ในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

ภาพรวมงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด
คําของบประมาณ (บัญชี 1 = 29,713.7093 ลบ.)
เกษตร

รอยละ 31.26
การทองเที่ยว

รอยละ 28.82

งบประมาณ 9,281.07 ลบ.

0.21
สังคม ความมั่นคงฯ

กลุมจังหวัด

9.48
สิ่งแวดลอม

29.87
เกษตร

อุตสาหกรรม
18.74

งบประมาณ 8,556.69 ลบ.

สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

การทองเที่ยว
41.71

รอยละ 15.01 งบประมาณ 4,457.58 ลบ.
อุตสาหกรรมการคาการลงทุน

รอยละ 13.71

5

สิ่งแวดลอม

6

อื่นๆ

รอยละ 9.91
รอยละ 1.30

งบประมาณ 4,070.92 ลบ.

10.09
สิ่งแวดลอม
สังคม ความมั่นคงฯ
21.31

1.85

อื่นๆ

จังหวัด
31.85
เกษตร

งบประมาณ 2,941.36 ลบ.
งบประมาณ 385.36 ลบ.

11.57
อุตสาหกรรม

23.33 การทองเที่ยว

ภาพที่ 1-36 คําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแนวทางการพัฒนา

สําหรับโครงการที่ไดรับอนุมัติขางตน
ถือเปนหัวใจของการกาวสูประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปนการ
สรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจฐานราก โดยมีการกลั่น
กรองโครงการและผานกระบวนการพิจารณาเห็นชอบ
อยางรอบคอบจากคณะกรรมระดับจังหวัด กลุมจังหวัด
และคณะกรรมการกลั่นกรองที่ตั้งขึ้น ซึ่งมีองคประกอบ
จากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
ทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม
รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีแนวทางและหลักเกณฑในการพิจารณา
อนุมัติโครงการ โดยโครงการดังกลาวนั้นมีความพรอม
สอดคลองกับนโยบายสําคัญและศักยภาพเฉพาะของแตละ
กลุม จังหวัด จังหวัด อีกทัง้ สามารถดําเนินการเพือ่ ใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรมตอการพัฒนาระดับพืน้ ทีไ่ ดอยางตอเนือ่ ง
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ส่วนที่

2

รายงานการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2
รายงานการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.พ.ร.
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักงาน ก.พ.ร. เปนสวนราชการทีม่ ฐี านะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี ขึน้ ตรงตอนายกรัฐมนตรี
ทําหนาที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดทําขอเสนอทางวิชาการ เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ก.พ.ร. และหนาทีอ่ นื่ ตามกฎหมายหรือที่ ก.พ.ร. กําหนด ปฏิบตั หิ นาทีห่ ลักเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการ
และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
2.1 วิสัยทัศน
“ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยาง
ตอเนื่องและบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ”
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาระบบ
ราชการและวิสัยทัศนของหนวยงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการปรับปรุงประเด็น
ยุทธศาสตรของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ (ราง) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
ส ง เสริ มและพัฒนาระบบการใหบริก ารประชาชนของหน วยงานภาครั ฐ ไทยให มี ค วามเป นเลิ ศ ยกระดั บ
ประสิทธิภาพงานบริการ พัฒนานวัตกรรม ใหเขาถึงงาย สะดวก หลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ
โดยดําเนินการเฉพาะภารกิจที่สําคัญ จําเปน และคุมคา มีโครงสรางที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของหนวยงานภาครัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
พัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยยึดพื้นที่อยางเปน
องครวมกับทุกภาคสวน โดยใชกลไกประชารัฐ ออกแบบโครงสรางและระบบบริหารงานทีร่ องรับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
สําคัญของประเทศ พรอมทั้งบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาผูบริหารระดับสูงใหเปนผูนําที่มีขีดสมรรถนะสูง เปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสรรหาและพัฒนาคน
รุนใหมที่มีขีดสมรรถนะสูงเขาสูระบบราชการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สงเสริมสนับสนุนในการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตในระบบราชการ ปรับปรุงกระบวนการทํางานของภาครัฐ
ใหโปรงใส ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและความเชื่อมั่นใหแกระบบราชการไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการบริหารราชการแผนดิน
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ใหทันสมัย เปนธรรม เอื้อตอการบริหารราชการแผนดิน
และสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

2.3 โครงสรางสวนราชการ และอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร. แบงสวนราชการ1 เปน 9 กอง 1 สํานัก 2 กลุม และ 1 ศูนย มีสถาบันสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งเปนหนวยงานบริการภายในของสํานักงาน 1 หนวยงาน (ภาพที่ 2-1)

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (4)
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ (15)
กลุมตรวจสอบภายใน (2)
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (4)
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
สํานักงานเลขาธิการ

กองกฎหมายและ
ระเบียบราชการ

(4)

กองติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ระบบราชการ

(7)

(16)

(8)

(45)
กองเผยแพรและ
สนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการ

กองกิจการ
องคการมหาชน
และหนวยงานของรัฐ
รูปแบบอื่น

กองพัฒนา
ระบบราชการ 1

กองพัฒนา
ระบบราชการ 2

(18)

(19)

*หนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)

กองพัฒนาระเบียบ
ราชการสวนภูมิภาค
และความสัมพันธ
กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

กองบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม
(31)
กองสงเสริม
การตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการ

(23)

(5)

อัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริงรวม 204 คน
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ภาพที่ 2-1 โครงสรางสวนราชการและอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ.ร.
_______________________________
1
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 130 ตอนที่ 42 ก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
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2.4 ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร.
1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. มี
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดรวม 272 คน แบงเปน
2 ประเภท ประเภทแรก ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งปฏิบัติ
ราชการในฐานะเจาหนาที่ในหนวยงานของสํานักงาน ก.พ.ร.
จํานวน 204 คน หรือรอยละ 75 และ ประเภทที่สอง
ขาราชการพลเรือนสามัญซึง่ อาศัยสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่
รวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน ใหม (นปร.)
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 25 (ขอมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2560) (ภาพที่ 2-2)
ขาราชการ
ในโครงการ
นปร. 68 คน
(25%)

ขาราชการ
ประจํา
204 คน (75%)

ภาพที่ 2-2 ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร.

ทัง้ นี้ ขาราชการพลเรือนสามัญทีอ่ าศัยสังกัดสํานักงาน
ก.พ.ร. เพือ่ เขารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลง
รุนใหม (นปร.) ในแตละรุน จะมีผูเขารวมโครงการประมาณ
50 คน ขึ้นอยูกับผูที่สามารถผานการสอบคัดเลือกเขารวม
โครงการ ซึ่งบุคคลที่ผานการสอบคัดเลือกและไดเขารวม
โครงการทุกคนจะไดรับการบรรจุหรือโอนมาแตงตั้งเปน
ขาราชการของสํานักงาน ก.พ.ร และเมื่อขาราชการพลเรือน
สามัญดังกลาวไดพัฒนาตามหลักสูตรจนสิ้นสุดกระบวนการ
ของโครงการแลว สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดสรรไปแตงตั้ง
ในตําแหนงที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาระบบราชการ
ในสวนราชการตาง ๆ ตอไป

2) สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเจาหนาทีข่ อง ก.พ.ร.
และเป น ฝ า ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการสํ า คั ญ ๆ
อีกหลายคณะ ไดแก คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
งานจั ง หวั ด และกลุ  ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.น.จ.)
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.) ซึ่งบทบาทในฐานะเจาหนาที่ของ ก.พ.ร. และ
เจาหนาทีข่ องฝายเลขานุการในคณะกรรมการตาง ๆ ดังกลาว
จะตองจัดทําขอเสนอทางวิชาการทีม่ ขี อ มูลความรูร อบดาน
ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติที่ครอบคลุมแงมุมของ
สภาพขอเท็จจริง สภาพปญหา สภาพแวดลอม ตลอดจน
ขอเสนอเพื่อเปนทางเลือกที่มีความเหมาะสมเปนไปได
เพื่ อ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณากํ า หนดหรื อ ตั ด สิ น ใจเชิ ง
นโยบายของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังกลาว สํานักงาน
ก.พ.ร. จึงเปนองคกรที่ตองพรอมดวยนักพัฒนาระบบ
ราชการที่มีความรูความสามารถพรอมทํางานสนองตอ
ความตองการของคณะกรรมการทีม่ อี งคคณะหลากหลาย
ปจจุบนั สํานักงาน ก.พ.ร. มีคณ
ุ วุฒพิ นื้ ฐานของขาราชการ
สวนใหญอยูในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม
ร อ ยละ 83.33 และมี ข  า ราชการที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 16.67 โดย
จํานวนมากทีส่ ดุ เปนขาราชการทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาโท
จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 79.41 ทั้งนี้ ขาราชการ
ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ตํ่ า กว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี จํ า นวน 5 คน
(รอยละ 2.45) ซึ่งปฏิบัติงานอยูในหนวยงานสนับสนุน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. (ภาพที่ 2-3)
ปริญญาโท
162 คน
(79.41%)

ปริญญาตรี
29 คน
(14.22%)
ตํ่ากวาปริญญาตรี
259 คน (2.45%)
ปริญญาเอก
8 คน (3.92%)

ภาพที่ 2-3 ขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงาน ก.พ.ร. จําแนก
ตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

130

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

2.5 งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ป พ.ศ. 2560 รวม 309,619,300 บาท เพื่อดําเนินงาน
ตามภารกิจ จําแนกเปน งบบุคลากร 107,688,900 บาท
งบรายจายอื่น
(เชน งบจางผูเชี่ยวชาญ
ศึกษาวิจัย)
งบลงทุน
(คาครุภัณฑ ที่ดิน
สิ่งกอสราง)
งบดําเนินการ
(คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ
คาสาธารณูปโภค)
งบยุคลากร
(เงินเดือน
คาจางประจํา/ชั่วคราว)

งบดําเนินงาน 36,360,300 บาท งบลงทุน 2,000,000 บาท
และงบรายจายอื่น 163,570,100 บาท (ภาพที่ 2-4)

163,570,100 บาท
2,000,000 บาท
36,360,300 บาท
107,688,900 บาท

ภาพที่ 2-4 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ของสํานักงาน ก.พ.ร.

2.6 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานหลักทีท่ าํ หนาที่
สงเสริมผลักดันการพัฒนาระบบราชการ ไดดําเนินการ
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน ที่สอดคลองกับ
(ราง) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดา นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จนเกิดผลการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยนอกจากการดําเนินการ
เพื่อผลักดันการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งสะทอนออกมา
เปนผลการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญที่เห็นผลอยาง
เปนรูปธรรม ซึ่งไดนําเสนอไวในสวนที่ 1 ของรายงาน
การพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป พ.ศ. 2560 แลว
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ยั ง มี ก ารดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ซึ่ ง เป น
สวนสําคัญในการสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการไทย โดยสรุปผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

2.6.1 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
ของหนวยงานภาครัฐ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ (Service Reform)
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาและสงเสริม
การดําเนินการเพือ่ ใหมกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ของภาครัฐมาอยางตอเนื่องจนเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ในหลาย ๆ เรื่อง เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหบริการประชาชน การจัดทํากฎหมาย
กลางที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตใหมี ความชัดเจน ขจัดความลา ชา ทําใหการ
ดําเนินการเร็วขึน้ ลดความสิน้ เปลือง และทําใหประชาชน
ไมยุงยากหรือลําบากเวลาไปติดตอราชการ การแกไข
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของใหอํานวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน เป น ต น ซึ่ ง รั ฐ บาลก็ ไ ด ใ ห
●

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

131

ความสําคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเชนกัน ทั้งนี้ เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน
ประเทศตามนโยบาย THAILAND 4.0 จึ ง ได มี คํ า สั่ ง
แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน นายสุวิทย เมษินทรีย เปน
รองประธาน กรรมการประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ
และผูทรงคุณวุฒิ และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการ
และเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ จะทําหนาที่กําหนด
แนวทางและยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิ น การตามนโยบาย
THAILAND 4.0 ใหเ ปนกรอบในการดําเนินการและ
การสรางการรับรูใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ กําหนด
แนวทางและรูปแบบของการปฏิรูปเพื่อสนับสนุนและ
รองรั บ การขั บ เคลื่ อ นตามนโยบาย THAILAND 4.0
รวมทั้งพิจารณากําหนดหรือคัดเลือกแผนงานโครงการ
ต น แบบที่ ส อดคล อ งต อ การดํ า เนิ น การตามนโยบาย
THAILAND 4.0 ตลอดจนกํากับ ติดตาม และประสานงาน
ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ในการดําเนินการนั้น คณะกรรมการชุด
ดังกลาว ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ
4.0 ซึ่ ง มี น ายสุ วิ ท ย เมษิ น ทรี ย  เป น ประธาน และมี
สํานักงาน ก.พ.ร. เปนฝายเลขานุการ รับผิดชอบการ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป เพื่ อ รองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นตาม
นโยบาย THAILAND 4.0 และทําหนาที่ฝายเลขานุการ
เพือ่ จัดทําขอเสนอและแผนการดําเนินงานการปฏิรปู ระบบ
ราชการเพื่ อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิ รู ป
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
ตอไป ดังนั้น อ.ก.พ.ร.ฯ และสํานักงาน ก.พ.ร. จึงได
ดําเนินการตามที่รับมอบหมาย ซึ่งตอมา คณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป เพื่ อ รองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นตาม
นโยบาย THAILAND 4.0 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ
กรอบการดําเนินการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ตามนโยบาย THAILAND 4.0 ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การใน
2 เรื่องหลัก ดังนี้
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1. การปฏิรปู ระบบราชการ ประกอบดวย
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service
Reform) (2) การพั ฒ นาและการรั ง สรรค น วั ต กรรม
ในรู ป แบบใหม (Sandbox) (3) การปฏิ รู ป กฎหมาย
(Regulatory Reform) และ (4) การเปนรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government)
2. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
ในสวนของการปฏิรปู ระบบราชการ ดาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service
Reform) นั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ได
มีมติเห็นชอบใหดําเนินการใน 7 เรื่อง ไดแก
1) การขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
2) การจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทาง
ป ญ ญาของกรมทรั พ ย สิ น ทาง
ปญญา
3) การจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ของ
กรมที่ดิน
4) การนําเขาและสงออกของกรม
ศุลกากร
5) ธุรกิจพาณิชยนาวีของกรมเจาทา
6) ใบอนุญาตดานการเกษตรของ
กรมวิชาการเกษตร
7) การบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล
ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
โดยแตละเรื่องจะเริ่มดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การพัฒนาหองปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมภาครัฐ
หองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ
Government Innovation Lab (Gov Lab) คือ
ภาคสวนหนึ่งของพื้นที่นวัตกรรมสาธารณะ ที่จะชวยให
เกิ ด การสร า งนวั ต กรรม โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ต า ง ๆ เช น
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การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ทีเ่ นนผูใ ชบริการ
เปนสําคัญ มาประยุกตในกระบวนการทํางาน พรอมทั้ง
อาศัยการสานพลังรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อคิดคนและ
สรางการแกปญหาที่ซับซอนรวมกัน ผานกระบวนการ
ทดสอบหรือทดลองในหองปฏิบัติการออกแบบ อันจะกอ
ใหเกิดนวัตกรรมดานการวางนโยบายสาธารณะและการสง
มอบบริการใหแกประชาชน แนวคิดการดําเนินการหอง
ปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมภาครัฐ มีความสอดคลองกับหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช หรือ ศาสตรพระราชา คือ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
โดยเปนกระบวนการทีช่ ว ยใหมกี ารพิจารณาทีม่ าทีไ่ ปของ
ปญหาในหลากหลายมุมมองเพื่อสรางความคิด หนทาง
หรือโอกาสใหมในการแกไขปญหา พรอมทั้งมีการทดสอบ
เพือ่ นําไปประยุกตใชไดจริง ซึง่ จะนําไปสูน วัตกรรมการวาง
นโยบายการใหบริการทางสาธารณะ ทีม่ วี ธิ กี าร ผลิตภัณฑ
หรือการบริการที่ตางไปจากเดิม
จุดเริ่มตนของหองปฏิบัติการนวัตกรรม
ภาครัฐ หรือ Gov Lab มาจากการที่รัฐบาลไดมีนโยบาย
ขั บ เคลื่ อ นประเทศด ว ยโมเดลประเทศไทย 4.0 หรื อ
THAILAND 4.0 ทําใหภาครัฐตองมีการปรับตัวใหเปน
ระบบราชการ 4.0 ซึ่งตองทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน สามารถเปนที่ไววางใจ
และเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง โดยปจจัยที่
สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0
คือ การสรางนวัตกรรม (Innovation) ใหเกิดขึ้นในภาครัฐ
และทํ า ให น วั ต กรรมภาครั ฐ สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดรวมกับ

“เขาใจภาพรวม”
Uuderstand
the brand content

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme: UNDP) ดําเนินโครงการ
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ (Government
Innovation Lab) ที่อาศัยแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) โดยเปนการรวมมือกันของทุกภาค
สวนรวมถึงผูรับบริการ และมุงเนนที่ความตองการของ
ประชาชนเปนสําคัญ ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ของห อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ มี 4 ขั้ น ตอน
ดังนี้
1. การสร า งความเข า ใจในบริ บ ท
ภาพรวม เพื่ อ เริ่ ม ต น รั บ รู  เ กี่ ย วกั บ ความรู  สึ ก นึ ก คิ ด
ประสบการณในการรับบริการ ความไมพงึ พอใจ และความ
ตองการของประชาชนผูใชบริการ
2. การเข า ถึ ง สภาพป ญ หาและความ
ตองการที่แทจริงของผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ โดย
อาจจัดใหขาราชการไดมีโอกาสเขามาสังเกตการณ สัมผัส
และเผชิญหนากับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใหเห็นถึง
ปญหาชองวางระหวางฝายผูก าํ กับควบคุมดูแล/ผูใ หบริการ
กับฝายผูรับบริการ ตลอดจนเริ่มตนมองหาโอกาสในการ
ปรับปรุง
3. การทดลองดวยความคิดที่หลากหลาย
อั น เป น การระดมสมองเพื่ อ สํ า รวจค น หาหรื อ สร า ง
จินตนาการทางความคิด (Ideate) การสรางตนแบบ
(Prototype) รวมทั้งการทดลอง / การทดสอบ (Testing)
ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง
4. การวางกลยุทธขยายผล อันเปนการ
นําผลการทดลองไปสูการปฏิบัติในวงกวางตอไป

“เขาถึงความตองการ” “พัฒนาและทดสอบแนวคิด” “วางแผนและนําไปใช”
Gain empathy for
Experiment with
Strategize
stakeholder’s
diverse ideas
the rollout
real needs

ภาพที่ 2-5 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
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ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการหอง
ปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐในประเทศไทยประสบผลสําเร็จ
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงดําเนินโครงการนํารองเพือ่ การศึกษาและ
ถอดบทเรียน ทั้งดานกระบวนการ ผลลัพธ และการเรียนรู
โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานในพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงวาดวยความรวมมือโครงการหองปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐ ระหวางสํานักงาน ก.พ.ร. กับหนวยงาน
เครื อ ข า ย 4 หน ว ยงาน ได แ ก โครงการพั ฒ นาแห ง
สหประชาชาติ (UNDP) ประจํ า ประเทศไทย ศู น ย
สรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative & Design
Center: TCDC) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พรอมลงนาม
บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการนํารองการ
ดําเนินงานตามโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
ระหวางสํานักงาน ก.พ.ร. กับหนวยงานนํารอง 4 กระทรวง
ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข
ในการดําเนินโครงการนํารองนัน้ ไดคดั เลือก
งานบริการทีป่ ระชาชนผูร บั บริการพบปญหาจากการรับบริการ
และหนวยงานเจาของงานบริการมีความพรอมที่จะผลักดัน
ใหบังเกิดผลตามระยะเวลาที่กําหนด โดยไดคัดเลือก 4 งาน
บริการเพือ่ ดําเนินโครงการนํารอง ไดแก (1) การแกปญ
 หา
ระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล (2) การแกปญหา
ความลาชาในกระบวนการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑสมุนไพร
(3) การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน ISO ของ
หองปฏิบตั กิ ารทดสอบ และ (4) การแกไขปญหาประชาชน
ในระดับพื้นที่ (อําเภอ)
ทัง้ นี้ ในการขับเคลือ่ นการดําเนินโครงการฯ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดใหหนวยงานนํารองมอบหมายเจาหนาที่
เปนนวัตกรที่ปรึกษา (Innovation Team : i-Team)
เพื่อรวมดําเนินการในโครงการนํารองตลอดโครงการ
และ i-Team จะเปนบุคคลที่หนวยงานตองการพัฒนาให
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เป น ผู  ที่ มี ส  ว นช ว ยผลั ก ดั น ให เ กิ ด การสร า งนวั ต กรรม
ดานตาง ๆ ในหนวยงาน โดยอาศัยกระบวนการตาง ๆ
ผลการดําเนินการโครงการหองปฏิบัติ
การนวัตกรรมภาครัฐ
การดําเนินการโครงการหองปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐ แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมที่ 1
การพัฒนางานบริการสวนกลางของภาครัฐ (3 โครงการ)
และ กลุมที่ 2 การแกไขปญหาในระดับพื้นที่ (4 อําเภอ)
โดยมีรายละเอียดแตละโครงการ ดังนี้
1. การแกปญ
 หาระบบการรอคิวตรวจ
รักษาในโรงพยาบาล จากปญหาของระบบการรอคิวของ
ผูรับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีประชาชน
มาใชบริการเปนจํานวนมาก ผูรับบริการตองมายื่นคิวเพื่อ
พบแพทยลวงหนา ซึ่งอาจใชระยะเวลานาน 5 - 6 ชั่วโมง
ทําใหผูมารับบริการตองเดินทางมารอลวงหนาเปนเวลานาน
และอาจไมไดรับการตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพหรือ
มีประสิทธิผลที่เพียงพอ เนื่องจากแพทยตองรีบเรงในการ
วินิจฉัย ดังนั้น กลุมนวัตกร (i-Team) จึงลงพื้นที่เพื่อรับ
ฟงปญหาและวิเคราะหหาแนวทางทีเ่ ปนไปไดในการแกไข
ปญหา โดยมีแนวทางการแกปญหาคือ แนวคิด “3Q:
Quality Quick Queue” โดยนําแอปพลิเคชันมาใชใน
การบริหารจัดการระบบคิว มีการนัดคิวแบบเหลื่อมเวลา
มีตู Kiosk สําหรับผูรับบริการที่ไมสะดวกใชแอปพลิเคชัน
และมีระบบ Q Ticket และธงติดรถเข็นเพื่ออํานวยความ
สะดวกที่สนับสนุนระบบบริหารจัดการคิว จากการนํา
ตนแบบ (Prototype) ในการบริหารจัดการคิวมาใช
พบวาสามารถลดระยะเวลาของผูปวยในการรอคิวได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การแก ป  ญ หาความล า ช า ใน
กระบวนการขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ ส มุ น ไพร โดย
กระทรวงพาณิ ช ย ไ ด รั บ ข อ ร อ งเรี ย นจากภาคเอกชน
ผูรับบริการ ถึงความไมสะดวกและความลาชาในการ
ขอรั บ บริ ก ารและการขึ้ น ทะเบี ย น อั น มี ผ ลกระทบถึ ง
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การดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งสงผลไปถึงตลาดการสงออกของ
ประเทศไทย ดังนั้น การดําเนินงานในสวนงานนี้จึงมุงแกไข
ป ญ หาต า ง ๆ ในกระบวนการขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ
สมุนไพรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในดานการจัดการ
ระบบคิ ว ในการยื่ น คํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย น ระยะเวลาการ
พิจารณาอนุมัติคําขอ รวมทั้งการประชาสัมพันธใหผูใช
บริการเกิดความชัดเจนในการรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมมากที่สุด โดยเมื่อ
วิเคราะหกระบวนงานแลว กลุมนวัตกรจึงเสนอแนวทาง
แกไขปญหาใน 2 แนวทางหลัก ไดแก จัดทําระบบขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑสมุนไพรที่งายตอการใชงาน โปรงใส
และตรวจสอบได และให ค วามรู  ด  า นสมุ น ไพรแก ผู  ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการปรับกฎเกณฑใหมีความเหมาะสม
3. การปรั บ กระบวนงานการออก
มาตรฐาน ISO ของหองปฏิบัติการทดสอบ การออก
มาตรฐาน ISO เปนกระบวนการหนึ่งที่ใชในการแกไข
ปญหาการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ เพื่อสงเสริม
การสงออกผลิตภัณฑสุขภาพ โดยที่ผานมายังพบปญหา
เรื่องความลาชาจากการมีหลายขั้นตอน ซึ่งระยะเวลาการ
ออกมาตรฐานทีย่ าวนานทําใหไมทนั ตอความตองการของ
ผูใ ชบริการ จึงนําไปสูข อ เสนอในการปรับปรุงกระบวนการ
รับรองเพื่อใหมีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ซํ้าซอน
และนําระบบสารสนเทศเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใตแนวคิด “2P1D”
4. การแก ไ ขป ญ หาในระดั บ พื้ น ที่
(4 อําเภอ) การดําเนินการโครงการหองปฏิบตั กิ ารนวัตกรรม
ภาครัฐในสวนภูมภิ าคจะใชกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน
และสวนราชการในการใหขอ มูลแลกเปลีย่ นประสบการณ

ถึงปญหาความเดือดรอนในการขอรับบริการจากภาครัฐ
และให ป ระชาชนได มี ส  ว นร ว มในการเสนอแนวทาง
การแกไขปญหา หรือความตองการตาง ๆ เพื่อใหภาครัฐ
ไดปรับปรุงงานบริการในการดําเนินการโครงการจะมี
โครงการนํารองในพืน้ ทีต่ า ง ๆ ไดแก 1) โครงการ “ตลาดนัด
ผูสูงอายุพาซาส” ในอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
2) โครงการ “ยโสธร โมเดล” ในอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
3) โครงการ “บางขุนไทรในฝน พลัส บางขุนไทรคอนเน็ก”
ในอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ 4) โครงการ
“เครือขายวิสาหกิจ ชุมชนกระจูดพัทลุง” ในอําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
2.6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสราง
ของหนวยงานภาครัฐ และการพัฒนาองคการใหมีขีด
สมรรถนะสูง
การพิจารณาการปรับปรุงโครงสราง
สวนราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก.พ.ร.
ได พิ จ ารณาคํ า ขอปรั บ ปรุ ง การแบ ง ส ว นราชการของ
กระทรวงตาง ๆ รวม 12 กระทรวง ไดแก กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการ
ไม สั ง กั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง หรื อ ทบวง
โดยสามารถแบงกลุมคําขอที่ไดรับการพิจารณาเห็นชอบ
ดังนี้
●
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1. การขอจัดตั้งใหม เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป เชน การจัดตั้งกองบริการ
ดิ จิ ทั ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และพัฒนางานบริการใหเปนระบบในการให
บริการขอมูลอุตุนิยมวิทยาดวยเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล การจั ด ตั้ ง กองพั ฒ นายาแผนไทย
และสมุนไพร เพือ่ รองรับการดําเนินการตาม
นโยบายรั ฐ บาลที่ มุ  ง เน น การพั ฒ นาพื ช
สมุนไพรไทยใหสามารถใชประโยชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรไทย
3. การขอปรับอํานาจหนาที่ เพื่อใหสอดคลอง
กับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เชน
การปรับปรุงอํานาจหนาทีข่ องกรมตาง ๆ ใน
กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ สรางความสมดุล
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เนน
กลุมเปาหมายที่เปนวิสาหกิจภาคการผลิต
และที่เกี่ยวเนื่อง การปรับปรุงอํานาจหนาที่
ของสํานักงานพาณิชยจังหวัด กระทรวง
พาณิชย เพื่อใหครอบคลุมภารกิจและเกิด
ความชั ด เจนในบทบาทการบู ร ณาการ
หน ว ยงานในกระทรวงตามนโยบาย
One Roof การปรับหนาที่และอํานาจของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม
ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การใหบริการทาง
นิติวิทยาศาสตร พ.ศ. 2559 โดยมีหนาที่ให
บริการและสงเสริมงานดานนิตวิ ทิ ยาศาสตร
ตางจากเดิมที่เปนหนวยกําหนดมาตรฐาน
รับรอง ติดตามประเมินผล วางระเบียบ
มาตรฐานจริ ย ธรรม/จรรยาบรรณของ
ผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร

58 คําขอ
(8.68 %)
13 คําขอ
(1.95 %)

319 คําขอ
(47.75 %)

116 คําขอ
(17.37 %)

152 คําขอ
(22.75 %)

5. การขอปรับอํานาจหนาที่และเปลี่ยนชื่อ
(ตามขอ 3 และ 4)
10 คําขอ
(1.50 %)
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2. การขอจัดตัง้ กลุม งานปรากฏในกฎกระทรวง
ซี่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ในการกํ า หนดให มี ส  ว นราชการอื่ น ตาม
มาตรา 31 วรรคสอง แหง พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน
กลุม พัฒนาระบบบริหาร กลุม กฎหมาย และ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
4. การขอเปลี่ ย นชื่ อ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
แนวทางการจัดสวนราชการในสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงและส ว นราชการเพื่ อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนในกรม ตามมติ ก.พ.ร.
ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 24 กันยายน 2555
และหลักเกณฑการกําหนดชื่อสวนราชการ
ตามมาตรา 31 แหง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม ตามมติ ก.พ.ร. ครั้งที่ 9/2555
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
6. การขอยุบเลิก/ตัดโอน เนือ่ งจากภารกิจหมด
ความจําเปนหรือเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
เมื่อตัดโอนไปรวมกับสวนราชการอื่น เชน
การตัดโอนสํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร ไปที่กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม เนื่องจากเปนการพัฒนาและ
ส ง เสริ มผู  ประกอบการภาคอุ ต สาหกรรม
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ภารกิ จ ของกรมส ง เสริ ม
อุตสาหกรรม การยุบเลิกสํานักบังคับคดีอาญา
และบังคับใชกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจากมี ภ ารกิ จ ที่ ซํ้ า ซ อนกับ
หนวยงานทีม่ กี ฎหมายกําหนดใหรบั ผิดชอบ
เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ อีกทั้งไมได
เปนภารกิจหลักของหนวยงาน แตการปฏิบตั ิ
ขึ้นอยูกับการรองขอจากหนวยงานอื่น ซึ่ง
ในปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดรองขอ

สวนที่ 2
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2. สํ า นั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
การพิจารณาการจัดตัง้ องคการมหาชน
(องคการมหาชน)
และการพัฒนาองคการมหาชน
●

มาตรา 5/8 แหงพระราชบัญญัตอิ งคการ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหคณะกรรมการ
พัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) มีอาํ นาจหนาที่
เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบในการ
จัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกองคการมหาชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กพม. พิจารณา
เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีใหจัดตั้งองคการมหาชน
1 แหง และเปลี่ยนแปลงองคการมหาชน 1 แหง ดังนี้
1. สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
(องคการมหาชน)
คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ไดมีมติใหแยกศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบซึง่ อยูภ ายใตสาํ นักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน) ไปจัดตั้งเปนสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรค (องคการมหาชน) (สศส.) และกําหนดใหมีภารกิจ
สนับสนุน และชวยแกไขปญหาดานการออกแบบสินคาและ
บริการของ SME ดวย โดยควรเนนการออกแบบใหเกิดมูลคา
สูงสุดเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยและสังคม
กพม. ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไดพิจารณาคําขอจัดตั้ง
สศส. แลว มีมติเห็นควรสนับสนุนการจัดตัง้ เปน “สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)” โดยจัด
ใหเปนองคการมหาชนกลุม ที่ 2 บริการทีใ่ ชเทคนิควิชาการ
เฉพาะด า นหรื อ สหวิ ท ยาการ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และอยูภายใตการกํากับดูแล
ของนายกรัฐมนตรี และเห็นควรสนับสนุนบทบัญญัติแหง
รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ซึ่งกําหนดใหมีการประเมิน
ความคุมคาในการจัดตั้งองคการมหาชนเมื่อดําเนินการ
ครบหาปตามที่ กพม. ไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการมหาชนทีจ่ ะไดรบั จัดตัง้ นับ
ตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่
9/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ไดมีมติใหรองนายก
รัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปดําเนินการปรับ
โครงสรางและรูปแบบการทํางานของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) โดยใหอยูภายใต
การกํากับของนายกรัฐมนตรี เพื่อเชื่อมโยงการทํางาน
ตัง้ แตระดับนโยบายผานศูนย PMOC และศูนยบริการครบ
วงจร ที่ผานการบูรณาการระดับกระทรวงในทุกกิจกรรม
กําหนดแลวเสร็จภายใน 1 เดือน และคณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผนดิน
เชิงยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ตอมา สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะ
รัฐมนตรีวา ควรมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั เปนคณะกรรมการระดับชาติ เพือ่ ใหเกิดการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบ
วงจร (Doing Business Portal) และเพื่อใหการทํางาน
มีความสอดคลองกันตัง้ แตระดับนโยบายผานศูนย PMOC
คณะทํางาน และผูป ฏิบตั ใิ นหนวยงานของรัฐทุกแหง ทําให
เกิดศูนยบริการครบวงจร (One Stop Service) รวมถึง
มีการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อยก
ระดับการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจของประเทศไทย
ใหเทียบเทาประเทศชัน้ นําทีไ่ ดรบั การยอมรับ ตามมติของ
คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตรดงั กลาว
และควรแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 เพื่อให
สรอ. สามารถเปนกลไกผลักดันการนํานโยบายรัฐบาลดิจิทัล
ไปปฏิบัติใหบรรลุผล
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2560 เห็นชอบใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
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พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และ
อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และ กพม. ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม
2560 มีมติใหแกไขชือ่ พระราชกฤษฎีกาไปในคราวเดียวกัน
กับการปรับเปลี่ยนชื่อ สรอ. เพื่อมิใหเกิดความสับสน
ในการจัดทําคําขอหรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ของหนวยงานจะไดใชชื่อที่ถูกตองตรงกัน
ทั้ ง นี้ พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561
ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โดยมาตรา
3 กําหนดใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และ
มาตรา 6 ให สรอ. เปนสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคการมหาชน) “สพร” เพื่อเปนหนวยงานกลางของ
ระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหนาที่ใหบริการ สงเสริมและ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานของรั ฐ และ
หนวยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้ง
ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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●

ทรอนิกส

การสงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็ก-

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสรางกลไกสนับสนุน
การเรี ย นรู  แ ละพั ฒ นาตนเองของข า ราชการและ
ประชาชนทั่วไป โดยนําความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช เ ป น ช อ งทางสนั บ สนุ น การเรี ย นรู 
และพั ฒ นาตนเองภายใต โ ครงการส ง เสริ ม การเรี ย นรู 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งใหบริการมาตั้งแตป พ.ศ. 2547
ทาง http://www.opdcacademy.com พร อ มรั บ
ใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร ผูเรียนสามารถเขาถึง
ได อ ย า งอิ ส ระตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยไม มี ค  า ใช จ  า ย
เปดใหบริการในหลักสูตรตาง ๆ ไดแก 9 แผนดินของ
การปฏิรูประบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม
(mini MPM) การบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม (mini MBA)
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม และหลักธรรมาภิบาล
10 หลัก ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ผูเรียนสามารถ
รั บ ใบประกาศนี ย บั ต รออนไลน ข องสํ า นั ก งาน ก.พ.ร.
ไดดว ยตนเอง รวมทัง้ รับเงือ่ นไขพิเศษในการศึกษาตอยอด
ในมหาวิทยาลัย 7 แหง นอกจากนี้ยังมีความรวมมือ
ทางวิชาการกับองคกรตาง ๆ มากกวา 10 แหง
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สําหรับสถิติเกี่ยวกับผูเรียนในโครงการ
สงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีดังนี้
1. มี ผู  ล งทะเบี ย นเรี ย นตั้ ง แต เริ่ ม เป ด
หลักสูตรจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 41,818 คน
โดยเปนผูที่ลงทะเบียนเรียนระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559

ถึง 30 กันยายน 2560 จํานวน 713 ราย จําแนกเปน
ผู  เรี ย นจากภาคเอกชน จํ า นวน 354 ราย คิ ด เป น
รอยละ 50 สวนราชการ จํานวน 301 ราย (รอยละ 42)
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 48 ราย (รอยละ 7) และ องคการ
มหาชน จํานวน 10 ราย (รอยละ 1) (ภาพที่ 2-6)
องคการมหาชน
10 ราย (1%)

รัฐวิสาหกิจ
48 ราย (7%)

ภาคเอกชน
354 ราย (50%)

สวนราชการ
301 ราย (42%)
ภาพที่ 2-6 จํานวนผูลงทะเบียนเปนผูเรียนในโครงการสงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ที่มีใบประกาศนียบัตร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง
30 กันยายน 2560 จํานวน 152 ราย จําแนกเปน หลักสูตร
การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม (mini MPM) จํานวน
9 แผนดินของการ
ปฏิรูประบบราชการ
44 ราย (28.95%)

45 ราย หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ แนวใหม
(mini MBA) จํานวน 45 ราย หลักสูตร 9 แผนดินของการ
ปฏิรูประบบราชการ จํานวน 44 ราย และ หลักสูตรการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวม จํานวน 18 ราย (ภาพที่ 2-7)
การบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม
18 ราย (11.84%)

mini MPM
45 ราย (29.61%)

mini MBA
45 ราย (29.61%)
ภาพที่ 2-7 จํานวนผูส าํ เร็จการศึกษาในหลักสูตรทีม่ ใี บประกาศนียบัตร
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
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3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพิเศษเปนรายหลักสูตร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง
30 กันยายน 2560 จํานวน 312 ราย (ภาพที่ 2-8)
60

57

50

32
22

23

22

การตลาดสําหรับภาครัฐ

29

การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล

34

30

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

40

25

22

21

25

20

ความเปนมืออาชีพ
ในการบริหารจัดการ

การสนับสนุนการทํา
ยุทธศาสตรประเทศ

หลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ความรับผิดชอบตอสังคม

การบริหารงานภาครัฐ
ในรูปแบบเครือขาย

การวัดผลแบบสมดุล
และตัวชี้วัดที่สําคัญ

การจัดการความรู

0

วิชาเครื่องมือในการบริหารงาน
สูองคการที่มีสมรรถนะสูง

10

ภาพที่ 2-8 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพิเศษเปนรายหลักสูตร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ภายใตโครงการสงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) เพื่อสงเสริมใหขาราชการสํานักงาน
ก.พ.ร. และสวนราชการอื่นใชกระบวนการออกแบบการเรียนรูและความคิดเชิงสรางสรรค (Design Thinking)

ภาพที่ 2-9 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)
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ครั้งที่

วันที่

1

3 เมษายน 2560

2

9 พฤษภาคม 2560

3

15 พฤษภาคม 2560

4

25 พฤษภาคม 2560

5 - 7 16 มิถุนายน 2560
7 กรกฎาคม 2560
4 สิงหาคม 2560
8 25 สิงหาคม 2560
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หัวขอการแลกเปลี่ยน

ผูเขารวม (ราย)

ทักษะการเปนผูประกอบการ
25
(Entrepreneurship Skill)
การเชื่อมโยงระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน
17
(Connecting Government to Citizen)
สถาปตยกรรมองคกรคืออะไร?
9
(What is Enterprise Architecture?)
การออกแบบความคิด
19
(What is Design Thinking?)
องคกรแบบกาวกระโดด
53
(Exponential Organization)
นํากิจกรรมโดย เลขาธิการ ก.พ.ร.
Leveraging Digital Technologies for Enhancing
45
Government Performance (All Things Digital)
* ไดเชิญผูแทน
นํากิจกรรมโดย Mr. Randeep Sudan ผูเชี่ยวชาญ จากสวนราชการตาง ๆ
การขับเคลื่อนภาครัฐดวยเทคโนโลยี
เขารวมดวย

2) จัดทําหลักสูตรพิเศษใหม 1 รายวิชา คือ หลักสูตร “การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ” โดยมีวัตถุประสงคเผยแพรองคความรูดานบริหารจัดการที่เปนสมรรถนะขององคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง
ในระดับสากล
3) นําเสนอองคความรู ขาวสารทีม่ ปี ระโยชนในการพัฒนาองคการใหม ๆ ทุกสัปดาห เชน ขาวความเคลือ่ นไหว
จากทั่วโลก ขาว และวีดิทัศน ประกอบดวยการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคการและผูเรียนไปพรอม ๆ กัน
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4) จัดทําบทความเพือ่ ประกอบในหนังสือ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ สืบสานพระราชปณิธานตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา” สู “ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดยหนังสือดังกลาวจัดพิมพและเผยแพรเนือ่ งในโอกาสวัน
คลายวันสถาปนาสํานักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 85 ป

2.6.3 การสงเสริมและวางกลไกการบริหารงาน
แบบบูรณาการ
การวางระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกับ
ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน่ (SDGs)
และงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน
ก.พ.ร. ไดพัฒนาการจัดทําตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผล
ตามแนวทางที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไดใหขอสังเกตไว กลาวคือ การกําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละระดับ ใหสามารถสะทอน
ผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชนตอประชาชน และเชื่อมโยงสู
●
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เปาหมายระดับชาติ รวมทัง้ สามารถนํามาติดตามประเมิน
ผลการดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ในการ
ดําเนินงานเรื่องนี้ หนวยงานกลางทั้ง 3 หนวย ไดแก
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงาน ก.พ.ร.
ได ดํ า เนิ น การร ว มกั บ ส ว นราชการทั้ ง 20 กระทรวง
ในการกําหนดตัวชีว้ ดั โดยมีการเชือ่ มโยงจากยุทธศาสตรชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผน
บูรณาการ 25 แผนงาน นโยบายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน่ (SDGs)
นโยบายประเทศไทย 4.0 และเปาหมายตามยุทธศาสตร
ของกระทรวง เพื่ อ ใช สํ า หรั บ การประเมิ น ผลตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของแตละสวนราชการ/จังหวัด (ภาพที่ 2-10)
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1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

การกําหนดตัวชี้วัด
2. นโยบายของรัฐบาล

4. แนวทางการพัฒนา
Thailand 4.0

3. การพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

5. International
KPIs

6. การบูรณาการตัวชี้วัดของหนวยงานกลางเพื่อใหไดตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงสูเปาหมายระดับชาติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
10 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

7. ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด
(Function-Area KPIs) และตัวชี้วัดจุดเนน
(Positioning) ของจังหวัด ตามยุทธศาสตรชาติ/
แผนฯ 12/แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและ
จังหวัด

• ยุทธศาสตรชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
• นโยบายรัฐบาล
• คําสั่ง/ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
• ยุทธศาสตรกระทรวง/ภารกิจ/เปาประสงค

ยุทธศาสตรจัดสรร ป 61
6 ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุ ท ธศาสตร ด  า นการแก ไ ขป ญ หาความยากจน
ลดความเหลื่อมลํ้า และสรางการเติบโตจากภายใน
5. ยุทธศาสตรดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

8. ตัวชี้วัดบังคับของสวนราชการ
• การสรางความรับรูค วามเขาใจแกประชาชน

ภาพที่ 2-10 การกําหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0
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6. การปฏิรูประบบ
การชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส

6

7. การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับภูมิภาค

1) การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 10
2) การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private
Partnership: PPP) ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท
3) รายไดสุทธิของรัฐบาลตอ GDP
4) รอยละของนิติบุคคลยื่นเสียภาษีตอนิติบุคคลที่ยังดําเนินกิจการ
5) จํานวนรายบุคคลธรรมดายื่นเสียภาษีเพิ่มขึ้น
6) ความสําเร็จของระบบ NSW
7) รายไดที่จัดเก็บไดจากการบริหารที่ราชพัสดุทั่วประเทศ
8) จํานวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขัน (10 มาตรการ)
9) อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย IMD
เลื่อนขึ้นไปอยูในกลุม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ไดรับการจัดอันดับทั้งหมด

2

5. การปฏิรูปการสงเสริม
ภาคเอกชนในการขับ
เคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

17

เงินงบประมาณ
3) อันดับ Credit Rating ของประเทศ

3

1) หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP
2) ความสําเร็จของการเบิกจาย

6

8. การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของ
ประเทศ

ภาพที่ 2-11 ตัวอยางกระทรวงการคลัง : การเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับชาติกับยุทธศาสตรกระทรวง

หมายเหตุ : สีนํ้าเงิน หมายถึง ตัวชี้วัดในเอกสารงบประมาณที่เสนอ ครม. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 59

1) จํานวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อลดความเหลื่อม
ลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม (5 มาตรการ)
2) คาสัมประสิทธิค์ วามไมเสมอภาค (Gini Coefﬁcient)
ดานรายไดลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

4

3. การปฏิรปู การกระจาย
รายไดและการถือ
ครองทรัพยสิน

4. การปฏิรูป
ประสิทธิภาพ
ระบบการเงิน
และตลาดทุน

2. การปฏิรูประบบการ
ออมคาตอบแทน และ
สิ ท ธิ ป ระโยชน เ พื่ อ
รองรับสังคมผูส งู อายุ

1. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต
3. แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาว
และการคามนุษย
4. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
6. แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
10. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
11. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
และบริการ
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
13. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต
9.
10.

8.

7.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

ปกปองสถาบันฯ
รักษาความมั่นคง
ลดความเหลื่อมลํ้า
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
สาธารณสุข
เพิ่มศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ
สงเสริมบทบาทใน
ประชาคมอาเชียน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ธรรมาภิบาล

นโยบายรัฐบาล

17

ที่มีแผนฟนฟูฐานะการเงิน
ที่สามารถมีผลประกอบการ
ตามเปาหมาย

3

1) จํานวนรัฐวิสาหกิจเปาหมาย

6

9. การสงเสริมความโปรงใสและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของกระทรวงการคลัง

เปนองคกรตนแบบการบริหาร
อยางมีธรรมาภิบาล

14. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเขมแข็ง
15. แผนงานบูรณาการจัดการปญหาที่ดินทํากิน
16. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
17. แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพือ่
รองรับสังคมผูสูงอายุ
18. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
สื่งแวดลอม
19. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใชพลังงานทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
20. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้
21. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. แผนงานบูรณาการปฏิรปู กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุตธิ รรม
23. แผนงานบูรณาการอํานวยความสะดวก
ทางธุรกิจ
24. แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
25. แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนบูรณาการ 25 แผนงาน

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

1. ยุติความยากจน ทุกรูปแบบในทุกที่
2. ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุ ความมัน่ คงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และสงเสริมเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน
3. สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย
4. สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู ตลอดชีวิต
5. บรรลุความเสมอภาค ระหวางเพศและเสริมสราง ความเขมแข็งของผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน
6. สรางหลักประกันใหมนี าํ้ ใช และมีการบริหารจัดการนํา้ และการสุขาภิบาลอยาง ยัง่ ยืนสําหรับทุกคน
7. สรางหลักประกันใหทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาที่ยอมเยา เชื่อถือได และยั่งยืน
8. สงเสริมการเติบโตทาง ศก. ที่ ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่และมี
ผลิตภาพและการมีงานที่มีคุณคา สําหรับทุกคน
9. สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน
และสงเสริมนวัตกรรม
10. ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ
11. ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทาน และยั่งยืน
12. สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
13. ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
14. อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
15. ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน การบริหารจัดการปาไมที่ยั่งยืน
การตอตานการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนฟูสภาพดิน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
16. ส ง เสริ ม สั ง คมที่ ส งบสุ ข และครอบคลุ ม เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ให ทุ ก คนเข า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม
และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุก ระดับ
17. เสริมความเขมแข็งใหแกกลไก การดําเนินงานและฟนฟู หุนสวนความรวมมือระดับโลก
สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. การเพิม่ โอกาสทาง
เศรษฐกิจใหแกคน
ฐานราก

1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม
(Traditional Farming)
เปนการเกษตรสมัยใหม
(Smart Farming)
2. เปลี่ยนจาก Traditional
SMEs ไปสูการเปน Smart
Enterprises และ Startups
ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional
Services ไปสู High Value
Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่า
ไปสูแรงงานที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง

SDGs

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลํ้าใน
สังคม
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน
4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ
10. ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความ
สามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ประเทศไทย 4.0

การลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
(แผนฯ 12 ป 60-64)

กรณีตัวอยางกระทรวงการคลัง : การเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับชาติกับยุทธศาสตรกระทรวง

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

เปาหมาย/ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด ก.คลัง
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สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

2.6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
การจัดทําหลักสูตรการบริหารราชการ
แผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ
และการสรางความสามัคคีปรองดอง
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ข  อ สั่ ง การในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบ
หมายใหนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รวมกับ
สํ า นั ก งาน ก.พ. สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ เรงรัดการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น โดย
แบงหลักสูตรออกเปน 2 ระดับ คือ (1) ระดับหัวหนา
หนวยงาน เชน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด
ขาราชการระดับหัวหนาประจําอําเภอ และ (2) ระดับรอง
หัวหนาหนวยงาน เชน รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี
โดยหลักสูตรดังกลาวใหมงุ เนนกิจกรรมการระดมความคิด
เห็ น และให ข  อ เสนอแนะเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นหรื อ แก ไข
ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญตาง ๆ
ของรัฐบาล เชน การสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ทั้งนี้ ใหนําผล
การฝกอบรมของบุคลากรดังกลาวไปใชประกอบการประเมิน
และกําหนดเปนคุณสมบัติในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย
ในอนาคตดวย
จากขอสัง่ การดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร.
และสํานักงาน ก.พ. ไดหารือรวมกันเกี่ยวกับการจัดอบรม
หลักสูตรตามขอสัง่ การของนายกรัฐมนตรี และดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการ
●

ปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี
ปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) เพื่อปรับกระบวนการทาง
ความคิด สรางแรงบันดาลใจ และศักยภาพความเปนผูนํา
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละนโยบายรั ฐ บาล
ประกอบดวย
1. หลักสูตรการบริหารราชการแผนดิน
เชิงยุทธศาสตร สําหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี (ป.ย.ป. 1)
โดยมีสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูรับผิดชอบ
2. หลักสูตรการสรางผูนําแหงการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
2.1 สําหรับรองอธิบดี (ป.ย.ป. 2/1)
โดยมีสํานักงาน ก.พ. เปนผูรับผิดชอบ
2.2 สําหรับรองผูวาราชการจังหวัด
(ป.ย.ป. 2/2) โดยมีสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูรับผิดชอบ
โดยเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2560 สํานักงาน
ก.พ.ร. รวมกับ สํานักงาน ก.พ. จัดการประชุมเปดหลักสูตร
“การบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรปู ประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง”
โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปน
ประธานเปดหลักสูตรฯ ณ อาคารอิมแพคฟอรัม่ เมืองทองธานี
เพื่อเปนการสรางการรับรูและเขาใจตอบริบทใหมของ
การบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
ตลอดจนสรางใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ในการขับเคลือ่ นประเด็นสําคัญ ๆ ตามยุทธศาสตรชาติ
และนโยบายของรัฐบาล

ภาพที่ 2-12 การประชุมเปดหลักสูตรการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
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หลั ก สู ต รการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เชิ ง
ยุทธศาสตร สําหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี
(ป.ย.ป. 1)
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Preparation workshop) ระหว า งปลั ด กระทรวง
โดยมีนายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีประจําสํานักนายก
รัฐมนตรี เปนประธาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560
ซึ่งที่ประชุมรวมกันกําหนดประเด็นที่ใชในการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร (Strategic thinking session) จํ า นวน
2 เรื่อง ไดแก
❖ การพัฒนาและเตรียมคนสูศ
 ตวรรษที่ 21
(Human Capital) โดยมีรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
ในหลายประการตั้งแตการปรับเปลี่ยน Mindset ใหเกิด
วัฒนธรรมการทํางานรวมกันการเตรียมความพรอมของคน
ตามวงจรชี วิ ต การสร า งบุ ค คลที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน Smart Ofﬁcer หรือ Smart
Farmer เปนตน โดยมีกระทรวงแรงงานเปนเจาภาพหลัก
ในการหารือรวมกับสวนราชการตาง ๆ ในประเด็นดังกลาว
❖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับการสรางคานิยมและวัฒนธรรม
การทํางานใหมที่เนนใหความสําคัญกับการบูรณาการ
การทํางานระหวางกระทรวง การวางระบบทดแทน (Succession
plan) เพื่อเลือกคนดีคนเกงเขามารับชวงตอจากผูใหญ
ในยุคปจจุบัน รวมไปถึงการลดทุจริตและคอรรัปชั่น ทั้งนี้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเจาภาพหลักใน
การหารือรวมกับสวนราชการตาง ๆ ในประเด็นดังกลาว
จากนัน้ ในชวงเดือนมีนาคม -เมษายน 2560
กระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหนวยงานเจาภาพทีร่ บั ผิดชอบในประเด็นหลักขางตน
ไดจดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Strategic thinking session)
โดยเชิญปลัดกระทรวงและอธิบดีรวมกันระดมความคิดเห็น
เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพือ่ นําเสนอตอนายกรัฐมนตรี
ซึง่ การจัดทําขอเสนอดังกลาว ไดมกี ารประชุมหารือรวมกับ
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คณะทํ า งานสานพลั ง ประชารั ฐ เพื่ อ รั บ ฟ ง ความเห็ น
จากภาคเอกชนมาประกอบการจัดทําขอเสนอฯ เพื่อใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้นดวย
สํ า หรั บ การนํ า เสนอผลการประชุ ม กลุ  ม
ในหลักสูตรการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร
สําหรับปลัดกระทรวง /อธิบดี (ป.ย.ป. 1) นั้น จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
การประชุ ม ซึ่ ง ผู  เข า ร ว มประชุ ม ประกอบด ว ย ปลั ด
กระทรวงและเทียบเทา อธิบดีและเทียบเทา
โดยในประเด็น “การพัฒนาและเตรียมคน
สูศ ตวรรษที่ 21” ไดแบงกลุม เปาหมายการพัฒนาออกเปน
6 กลุม ในคนชวงอายุตาง ๆ ไดแก 1) กลุมในครรภ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2) กลุมอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา
3) กลุม วัยแรงงาน (อายุตง้ั แต 15 ปขนึ้ ไป ไมเกิน 60 ป)
4) กลุมผูสูงวัย (อายุตังแตอายุ 60 ปขึ้นไป) 5) กลุม
เกษตรกร และ 6) กลุม Talent (เปนคนที่คัดสรรมาจาก
ทุกชวงวัยของทั้ง 5 กลุมเปาหมาย) ซึ่งแตละกลุมจะมี
หนวยงานหลัก หนวยงานรอง และหนวยงานรวมทีส่ นับสนุน
ในการทํ า งานร ว มกั น โดยได วิ เ คราะห ส ภาพป ญ หา
ความทาทาย แนวทางการพัฒนา และแผนการดําเนินการ/
โครงการที่เปน Quick Win ของแตละกลุม และจัดทํา
เปนขอเสนอเพื่อการพัฒนาและการเตรียมคนสูศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งนี้ มี Quick Win ที่นาสนใจ อาทิ โครงการ
สาวไทยแก ม แดงมี ลู ก เพื่ อ ชาติ ด  ว ยวิ ต ามิ น แสนวิ เ ศษ
สําหรับกลุมในครรภ การจัดทําแผนการศึกษาเพื่อการมี
งานทําเฉพาะบุคคล สําหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปที่
3 และ มัธยมศึกษาปที่ 6 แลวไมเรียนตอ การสรางสถาน
ศึกษาตนแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent
Model School) สําหรับกลุม อาชีวศึกษา การจัดการเรียน
การสอนออนไลนและระบบเปดสําหรับประชาชน สําหรับ
กลุม อุดมศึกษา การเพิม่ ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ
ทีเ่ ปน SME เปาหมาย สําหรับกลุม วัยแรงงาน การสงเสริม
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การมีงานทําของผูสูงอายุในภาคราชการและภาคเอกชน
เพื่อใหมีรายได สําหรับกลุมผูสูงวัย การพัฒนาเกษตรกร
รุนใหมใหเปน Young Smart Farmer สําหรับกลุม
เกษตรกร การพัฒนานักวิจยั และงานวิจยั เพือ่ อุตสาหกรรม
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน STEM Workforce
สําหรับกลุม Talent
ในประเด็น “การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ” ไดมีแนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แบงเปน 4 ประเด็น 11 โครงการ Quick win
ไดแก 1) การสรางและพัฒนาคนภาครัฐ ประกอบดวย
โครงการการปรับ Public Mindset ของบุคลากรภาครัฐ
โครงการการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาล
ดิ จิ ทั ล 2) การเชื่ อ มโยงและการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล
ประกอบดวย โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานขอมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
โครงการศูนยกลางบริการภาครัฐเพือ่ ภาคธุรกิจ (Biz portal)
โครงการการบริหารจัดการขอมูลใหญ (Big data) และ
สรางกลไกใหประชาชนมีสว นรวม (Citizen Co-creation)
จากขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data)
โครงการแลกเลี่ยนขอมูลเรื่องรองทุกข 3) การสงเสริม
นวั ต กรรมภาครั ฐ ประกอบด ว ย โครงการศึ ก ษาและ
ออกแบบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายานนวัตกรรม
โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตในการครอบครอง
เครื่องกําเนิดรังสีเอกซ โครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูล
และใหคาํ ปรึกษาดานสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจอยางครบวงจร
โครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 4) การสงเสริม
กลไกประชารัฐ ไดแก การบูรณาการแหลงนํ้าในรูปแบบ
ประชารัฐ
ทั้ ง นี้ มี ผู  ผ  า นการอบรมในหลั ก สู ต รการ
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น เชิ ง ยุ ท ธศาสตร สํ า หรั บ ปลั ด
กระทรวงและอธิบดี (ป.ย.ป. 1) จํานวนทั้งสิ้น 148 คน

หลักสูตรการสรางผูนําแหงการบริหาร
การเปลีย่ นแปลง สําหรับรองผูว า ราชการ
จังหวัด (ป.ย.ป. 2/2)
สํานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเปด
หลักสูตรการสรางผูนําแหงการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สําหรับรองผูวาราชการจังหวัด (ป.ย.ป. 2/2) เมื่อวันที่
1 มิถนุ ายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชัน่
โดยมี นายสุ วิ ท ย เมษิ น ทรี ย  รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย 4.0 และการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
ใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)”
หลังจากนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดการอบรมใหกับ
รองผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด ในแต ล ะจั ง หวั ด ที่ ก ระทรวง
มหาดไทยคั ด เลื อ ก ในหลั ก สู ต ร “การสร า งผู  นํ า แห ง
การบริหารการเปลีย่ นแปลงสําหรับผูบ ริหารเชิงพืน้ ที่ เพือ่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
ใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ป.ย.ป. 2/2)” ระหวาง
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ผูนําในการสรางความไววางใจกับประชาชน และนําไปสู
การสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงให กับพื้ นที่ โดยมีผูเขารับการอบรม
จํานวน 74 คน ซึ่งในการอบรมดังกลาว ไดมอบหมายให
รองผูวาราชการจังหวัด จังหวัดละ 1 คน เสนอโครงการ
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง “Change Project”
เพื่อนําไปดําเนินการในพื้นที่ จํานวนคนละ 1 โครงการ
ประกอบดวย โครงการดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและความ
มั่นคง ดานสิ่งแวดลอมและดานบริหารงานภาครัฐ โดยมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติในพื้นที่จริงเปนเวลา 3 เดือน
ทั้งนี้ ระหวางการดําเนินการ สํานักงาน
ก.พ.ร. ไดมกี ารจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและติดตามผลเปน
ระยะ เพื่อใหผูเขาอบรมไดแบงปนประสบการณจาก
การคิ ด โครงการและรวบรวมข อ มู ล จากพื้ น ที่ โดยมี
การแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และปญหาอุปสรรคใน
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การออกแบบเพื่ อ เตรี ย มพร อ มการลงไปปฏิ บั ติ จ ริ ง
จากนั้น รองผูวาราชการจังหวัดไดจัดสงโครงการที่ใชใน
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง “Change Project” ซึ่ง
เปนโครงการนํารองเพื่อนําไปดําเนินการในพื้นที่บางสวน
ของจังหวัดและไดดาํ เนินการเสร็จสมบูรณ มายังสํานักงาน
ก.พ.ร. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานโดยทีมวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งตัวอยางของโครงการที่มีผลการดําเนินการ
ที่โดดเดน มีดังนี้
❖ โครงการแกไขปญหาเด็กขอเงินนักทองเทีย
่ว
ในพื้ น ที่ ตํ า บลราไวย อํ า เภอเมื อ งภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กชาวไทยใหมในพื้นที่ราไวย
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตประจําวัน และ
สามารถปรับเปลีย่ นมุมมองของเด็กใหมองเห็นคุณคาพลัง
ของตนเอง เพือ่ หยุดพฤติกรรมการขอเงิน โดยตัง้ เปาหมาย
ใหเด็กในพืน้ ทีต่ าํ บลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
จํานวน 11 คน เลิกพฤติกรรมของเงินนักทองเทีย่ ว 100%
ซึ่งไดดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
❖ โครงการ Reborn Start Up : Trat
Technical College โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคนิคตราดทีม่ พี ฤติกรรมไมพงึ ประสงคและ
มีความเสีย่ งในการติดยาเสพติด เขาสูก ระบวนการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม ผานกลยุทธดอกไม 5 กลีบ ซึง่ เปนการสนับสนุน
สงเสริมคนดีกลับคืนสูสถานศึกษา ชุมชน และสังคม เปด
โอกาสใหคนทีผ่ ดิ พลาดมีชวี ติ ทีด่ ี ครอบครัวอบอุน มีความ
สุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีอาชีพมีรายได โดยตั้งเปาหมาย
ใหนักศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 41 คน จากทั้งหมด
2,000 คน มีพฤติกรรมที่พึงประสงคและเหมาะสมมากขึ้น
ซึ่งไดดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
❖ โครงการพั ฒ นาระบบรายงานข อ มู ล
อุบัติเหตุทางถนนเพื่อแกไขปญหาอยางยั่งยืน จังหวัด
รอยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของ
ทุกหนวยงานในการลดอุบัติเหตุทางถนนของ 20 อําเภอ
ผลปรากฏวาผูป ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีม่ กี ารวิเคราะหสาเหตุของ
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ป ญ หาในพื้ น ที่ ข องตน โดยมี ก ารเชื่ อ มโยงข อ มู ล และ
วางแผนรวมกัน โดยมีเปาหมายใหมีการจัดเก็บขอมูลที่
เกีย่ วของทัง้ หมดเขาระบบ e-report ของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจะมีการวิเคราะหขอมูลและนํา
ขอมูลเขาระบบอยางตอเนื่อง และคาดวาจะมีผลชวยลด
อัตราอุบัติเหตุทางถนนลงประมาณ 50% ซึ่งจะประเมิน
ผลในชวงเดือนมกราคม 2561
ทั้ ง นี้ มี ผู  ผ  า นการอบรมในหลั ก สู ต ร
การสรางผูน าํ แหงการบริหารการเปลีย่ นแปลง สําหรับรอง
ผูวาราชการจังหวัด (ป.ย.ป. 2/2) จํานวนทั้งสิ้น 74 คน
การพัฒนาขีดสมรรถนะเครือขายการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินโครงการเสริม
สร า งพั ฒ นาขี ด สมรรถนะเครื อ ข า ยการพั ฒ นาระบบ
ราชการและสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สวนราชการ โดยจัดประชุมสัมมนา/เสวนา บรรยาย ชีแ้ จง
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอคิดเห็น สรางความสัมพันธ เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็ง และบริหารเครือขายการพัฒนา
ระบบราชการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพพัฒนาขีด
สมรรถนะองคกรและเจาหนาที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร
และสนับสนุนผลักดันใหผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Chief Change Ofﬁcer: CCO) และผูที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาระบบราชการเขามามีสว นรวมและรวมสงเสริม
สนับสนุนกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อการพัฒนาระบบ
ราชการใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ได จั ด
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
ราชการดวย Thailand 4.0” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
มีผูเขารวมประชุม 350 คน จาก 142 สวนราชการ
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และเตรียมความพรอม
ในการพลิกโฉมราชการ เพื่อรองรับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 อันจะนําไปสูประโยชนสุข
ของประชาชนไดอยางแทจริง โดยการบรรยายใหความรู
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สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

เรื่ อ ง “การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบราชการด ว ย
Thailand 4.0” นอกจากนี้ มีการเสวนาเรือ่ ง “กระบวนการ
คิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking) กั บ การพั ฒ นา
นวัตกรรมงานบริการภาครัฐ” พรอมทัง้ การบรรยายพิเศษ
เรื่ อ ง “Digital Economy : Smart Cities and
Sustainability” โดยผูเชี่ยวชาญจากธนาคารโลก ซึ่งการ

พลิกโฉมระบบราชการนั้นเปนโจทยทาทายที่หนวยงาน
ราชการทุกสวนไดรับมารวมกัน ซึ่งการประชุมสัมมนาใน
ครั้งนี้เปนกาวสําคัญในการปรับ Mindset ของขาราชการ
ใหพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงสู Thailand 4.0 สราง
ประสบการณที่ดีใหกับประชาชนผูรับบริการ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

การพั ฒ นาขี ด สมรรถนะและรั บ รอง
มาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ป รึ ก ษาทางการบริ ห ารในภาค
ราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินโครงการพัฒนา
ขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพทีป่ รึกษาทางการ
บริหารในภาคราชการ โดยจัดฝกอบรมหลักสูตรการเสริม
สรางและพัฒนาศักยภาพทีป่ รึกษาดานการบริหารสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ใหกับเจาหนาที่กลุม
พัฒนาระบบบริหารของสวนราชการ ทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรม ซึ่งเปนกลไกสําคัญของการเปนเครือขาย

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของประเทศรวมกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได
จั ด การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการเสริ ม สร า งและพั ฒ นา
ศักยภาพที่ปรึกษาดานการบริหารสําหรับหนวยงานภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน รุนที่ 9 มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 42 คน
และมี เ นื้ อ หาวิ ช ารวม 150 ชั่ ว โมง ในขอบเขตของ
การพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนการคนหา วิเคราะหขอมูล
และระบุประเด็นปญหา เพื่อการใหคําปรึกษาการพัฒนา
ระบบราชการอยางมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประเทศและนโยบายรัฐทีเ่ หมาะสมกับสถานการณปจ จุบนั
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ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูก ารเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
กําหนดหัวขอและวิชาที่สําคัญในการฝกอบรมขาราชการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
ชุดวิชาที่ 1 ความทาทายตอการพัฒนา
ส ว นราชการในยุ ค โลกาภิ วั ต น แ ละประชาคมอาเซี ย น
(Globalization, ASEAN Community: Trends and
Challenges) มีหัวขอและรายละเอียดวิชาที่สําคัญ เชน
โลกาภิวตั นและความทาทายตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความ
ทาทายตอการบริหารภาครัฐของไทย ยุทธศาสตรชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
Global trend @ new geopolitics โมเดลประเทศไทย
4.0 และแนวคิดเกี่ยวกับ Government 4.0 การพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และ
ผลกระทบตอการบริหารงานภาครัฐ บทบาทของระบบ
ราชการกับภาคธุรกิจในยุค 4.0
ชุดวิชาที่ 2 ทักษะการเปนที่ปรึกษาดาน
การบริหาร (Competent Management Consultancy)
มีหัวขอและรายละเอียดวิชาที่สําคัญ เชน วงจรการให
คําปรึกษาตามแนวทางของ Certiﬁed Management
Consultant ทักษะการเปนที่ปรึกษาดานการบริหาร
จากประสบการณ บริษัท Deloitte ทักษะการวิเคราะห
และพั ฒ นาข อ เสนอแบบที่ ป รึ ก ษาด า นการบริ ห าร
การวิเคราะห ตรวจวินิจฉัยเพื่อระบุประเด็นการพัฒนา
องคการ ทักษะการนําเสนออยางที่ปรึกษามืออาชีพ
การใชระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร การนําเสนอขอมูล
ในรูปแบบ Infographic
ชุดวิชาที่ 3 เครื่องมือทางการบริหาร
สําหรับที่ปรึกษาดานการบริหาร มีหัวขอและรายละเอียด
วิชาที่สําคัญ เชน เครื่องมือในการทบทวนทิศทางและ
เปาหมายขององคการ : ยุทธศาสตร และการบริหารผลการ
ดําเนินงาน เครือ่ งมือการบริหารในการปรับปรุงกระบวนงาน
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Process Redesign นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองคกรใน
ยุค 4.0 Big Data Analysis Tool การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐสูไทยแลนด 4.0 การศึกษา
ดูงานการบริหารผลการดําเนินงานโดยตัวชี้วัด ณ บริษัท
SCG Logistics แหลมฉบัง
ชุดวิชาที่ 4 การปรับปรุงการบริหารใน
การพัฒนาระบบราชการ มีหัวขอและรายละเอียดวิชาที่
สําคัญ เชน รัฐบาลที่เปดกวางสูการทํางานแบบประชารัฐ
การพัฒนาดานบุคคลและวัฒนธรรมองคการ การพัฒนา
ระบบราชการสู  ยุ ค ดิ จิ ทั ล การใช Mind–mapping
ในการคิดเชิงวิเคราะห การศึกษาดูงานศูนยนวัตกรรม
เครือ SCG ศึกษาดูงานการพัฒนาและใชประโยชนจาก
ระบบ Agri-Map สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร การศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
ควบคุมอุณหภูมิ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ชุ ด วิ ช าที่ 5 การจั ด ทํ า แผนเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบราชการ มีหัวขอและรายละเอียดวิชา
ที่สําคัญ เชน การจัดเก็บขอมูลภาคสนามเพื่อใชในการจัด
ทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ
การสรางความรวมมือระหวางสํานักงาน
ก.พ.ร. กับหนวยงานตางประเทศ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร.
ไดเขารวมและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานตางประเทศ
ดังนี้
1. การเขารวมงาน 2016 Government
3.0 Global Forum
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับมอบหมาย
จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ใหเขารวม
การประชุม The 2016 Government 3.0 Global
Forum ณ BEXCO นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหวาง
วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2559 ตามคําเชิญของรัฐมนตรี
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วาการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเปนการ
ประชุมที่จัดตอเนื่องมาเปนปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง Government 3.0 และเรื่องราว
ความสําเร็จของนวัตกรรม Government 3.0 ในระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมธรรมาภิบาลใน
ระดับสากล โดยมีผูเขารวมงาน ประมาณ 500 คน จาก
หนวยงานภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ และภาคเอกชน
จากประเทศตาง ๆ
Government 3.0 Global Forum
คือ นวัตกรรมรูปแบบใหม ที่เนนประโยชนของประชาชน
เปนศูนยกลาง โดยการเขาถึงสารสนเทศและขอมูลตาง ๆ
ของภาครัฐ เพื่อใหไดรับบริการสาธารณะที่รวดเร็ว มี

คุณภาพและเหมาะกับความตองการ ดวยการบูรณาการ
ทางการสื่อสารและความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ
ทั้ง central และ local government และเพิ่มการมี
สวนรวมของประชาชนในพืน้ ที่ ตลอดจนการสงเสริมความ
โปรงใสในทุกภาคสวน ภายใตนยิ าม “Government 3.0,
easy, fast, and convenient public services for
everyday life” ในการประชุ ม มี ก ารแบ ง หั วข อ การ
อภิปราย (Panelist) ไดแก (1) Open Government
Enabled by Open Data and Public Sector
Information (2) From Government Driven to
Citizen - Centric Public Services และ (3) Toward
a Smarter Government
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ทั้งนี้ เลขาธิการ ก.พ.ร. ไดเขารวม
อภิปรายในหัวขอ Open Government Enabled by
Open Data and Public Sector Information ที่มี
แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับผูรับบริการที่มีความคาดหวังและ
ความตองการไดรับบริการจากภาครัฐที่หลากหลายและ
เพิ่มมากขึ้น ถือเปนความทาทายสําคัญที่ทุก ๆ ประเทศ
ตางมองหาสิ่งที่เรียกวา “Innovate” โดยหมายรวมถึง
การสรางความโปรงใส การเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ
ไดมสี ว นรวม และความรวมมือ ซึง่ เปนพืน้ ฐานหนึง่ ทีท่ าํ ให
เกิดความเชื่อมั่นไววางใจตอรัฐบาล ในหัวขอนี้มีตัวอยาง
จาก 3 ประเทศมารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรูปแบบ
การบริหารจัดการภาครัฐในมุมมองของ “Open Data
and Public Sector Information” ไดแก สาธารณรัฐ
เกาหลี โคลัมเบีย และเปรู
ในงาน Global Forum ครั้ ง นี้
สาธารณรั ฐ เกาหลี ไ ด จั ด เวที เ พื่ อ หารื อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณในหัวขอ Creating Public Value through
Innovative Service Delivery ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร.
มอบหมายให นางกั ล ยาณ ภู ว นั น ท ผู  อํ า นวยการ
กลุมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
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กองบริหารการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรม เปนผูแ ทนเขา
รวมแลกเปลี่ยนขอมูล ในฐานะตัวแทนประเทศไทย รวม
กับผูแทนจากสาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย กัมพูชา และ
สิงคโปร
2. ก า ร เข  า ร  ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม กั บ
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD)
Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) ไดเชิญ
สํานักงาน ก.พ.ร. เขารวมการประชุม the 54th Session
of the Public Governance Committee (PGC) ณ
กรุ ง ปารี ส สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส ระหว า งวั น ที่ 14 - 15
พฤศจิกายน 2559 โดยเลขาธิการ ก.พ.ร. ไดมอบหมาย
ให นางอารียพันธ เจริญสุข ผูอํานวยการกองบริหารการ
เปลีย่ นแปลงและนวัตกรรม (ตําแหนงในขณะนัน้ ) เขารวมงาน
การประชุ ม ดั ง กล า วประกอบด ว ย Symposium on
Ensuring government capacity to co-ordinate
cross-cutting initiatives และ Forum Open
Government to Open State พรอมทั้งการอภิปราย
เรื่อง Principles of Sound Public Governance

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดใหการตอนรับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พรอมดวยคณะผูบริหาร
จาก OECD นําโดย Mr. Andreas Schaal Director,
Global Relations ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพือ่ กระชับ

ความสัมพันธและความรวมมือระหวางไทยกับ OECD
รวมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการ Country Partnership
Programme (CPP) กับไทย และการเตรียมความรวมมือ
ทางวิชาการกับ OECD ดานการสงเสริมยกระดับธรรมาภิบาล
ของรัฐ

จากนั้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดใหการ
ตอนรับ Mr. Angel Gurria เลขาธิการ OECD และคณะ
เพือ่ หารือแนวทางการกระชับความสัมพันธระหวาง OECD
และประเทศไทย โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีชวย
ว า การกระทรวงการต า งประเทศ และ นายสี ห ศั ก ดิ์
พวงเกตุแกว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เขารวมหารือ
ณ หองสีมวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล
และในโอกาสนีไ้ ดมกี ารลงนาม Letter
of Cooperation ในโครงการ Country Programme
ระหวางเลขาธิการ OECD และ นายสุวทิ ย เมษินทรีย รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และการลงนามบันทึกความ
เขาใจทางวิชาการในการดําเนินงานเสริมสรางความซือ่ ตรง
ในภาครัฐของประเทศไทย ระหวางเลขาธิการ OECD นาย
ทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการ ก.พ.ร. และ นายประยงค
ปรียาจิตต เลขาธิการ ป.ป.ท. โดยมี นายวิษณุ เครืองาม
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รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ณ หองสีฟา ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล ทัง้ นี้ การจัดพิธลี งนามบันทึกความเขาใจ
ทางวิชาการดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อประสานความ

3. การเข า ร ว มงานพิ ธี ม อบรางวั ล
United Nations Public Service Awards 2017
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด รวมกับ The United
Nations Department of Economic and Social
Affairs (UNDSEA) จั ด งานประชุ ม และรั บ รางวั ล
The United Nations Public Service Awards
Ceremony ระหว า งวั น ที่ 22-23 มิ ถุ น ายน 2560
ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ซึ่งมีหนวยงานไทย
ไดรับรางวัลในสาขา Innovation and Excellence in
Delivering Health Service คือ เทศบาลตําบลเขาพระงาม
อําเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี การรวมงานในครัง้ นี้ สํานักงาน
ก.พ.ร. ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในหัวขอ “The Future
is Now : Accelerating Public Sector Innovation
Agenda 2030” และการอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรม
สามารถสรางรัฐบาลแหงอนาคตไดอยางไร พรอมทัง้ เยีย่ ม
ชมบูธนิทรรศการนวัตกรรม Innovation fair
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ร ว มมื อ ในการเสริ ม สร า งความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ยกระดั บ
ความนาเชื่อถือของประเทศไทยดานความซื่อสัตยสุจริต
เทียบเคียงสากล

ระหวางประเทศ

4. การประชุ ม หารื อ ร ว มกั บ องค ก ร

เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2560 สํานักงาน
ก.พ.ร. ไดรวมประชุมหารือกับทีมที่ปรึกษาจากองคการ
ความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JICA) นําโดย
Mr. Masanori Takenaka, Deputy Director เกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาขาราชการสํานักงาน ก.พ.ร. ในประเด็น
ดานสังคมศาสตร โดยมีนางสาวศรีประภา ถมกระจาง
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และนางกิตติยา คัมภีร
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ที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ.ร. ใหการตอนรับและรวมหารือ
ณ หองประชุมฝายบริหาร ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.ร. โดย
การประชุมในครัง้ นีไ้ ดมกี ารแลกเปลีย่ นขอมูลดานบุคลากร
ในสาขาสังคมศาสตรของไทย ภารกิจของสํานักงาน ก.พ.ร.
ในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมทั้งขอมูลโครงสราง
บุคลากรและแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ก.พ.ร.
ตลอดจนโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน
ใหม (นปร.) จากนั้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผูแทน
JICA ไดเขาหารือกับผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. โดย JICA
ไดเสนอแผนความรวมมือดานการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และ นปร.
5. การศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน ก.พ.ร.
ของหนวยงานตางประเทศ
5.1 วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2559
ให ก ารต อ นรั บ คณะข า ราชการสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
ประชาธิปไตยศรีลงั กา ทีม่ าศึกษาดูงานดานบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม และนวัตกรรมบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 วันที่ 28 พฤศจิก ายน 2559
ใหการตอนรับ Mr. Dodo Sudradjat ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงสังคมและวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย พรอม
ด ว ยผู  แ ทนสถานเอกอั ค รราชทู ต อิ น โดนี เซี ย ประจํ า
ประเทศไทย นําคณาจารยและนักวิชาการจาก National
Institute of Public Administration (NIPA) นําโดย
Dr. Adi Suryanto, Chairman of NIPA เขาเยี่ยมชม
สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานกลางทีม่ บี ทบาทดาน
การบริหารระบบราชการและนโยบายภาครัฐ พรอมหารือ
แลกเปลี่ยนความรูดานนโยบายการพัฒนาระบบราชการ
5.3 วันที่ 21 พฤศจิก ายน 2559
ใหการตอนรับคณะขาราชการระดับกลางและระดับสูงจาก
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ที่มาศึกษาดูงานดาน
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
5.4 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ใหการ
ตอนรับคณะขาราชการจากประเทศอินโดนีเซียที่มาเยี่ยมชม

สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ในฐานะหน ว ยงานที่ มี บ ทบาท
ดานการบริหารระบบราชการและงานบริการภาครัฐของ
ไทย โดยในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เปนการประชุม
แลกเปลีย่ นความรูแ ละประสบการณเกีย่ วกับความยากงาย
ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Ease of Doing
Business) กับสํานักงาน ก.พ.ร. และผูแ ทนจากสวนราชการ
และหนวยงานทีด่ าํ เนินการดาน Ease of Doing Business
และในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สํานักงาน ก.พ.ร. นําคณะ
ขาราชการจากประเทศอินโดนีเซียเยีย่ มชมการดําเนินการ
งานของศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (One Start
One Stop Investment Center: OSOS)
5.5 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ใหการ
ต อ นรั บ คณะข า ราชการระดั บ กลางและระดั บ สู ง ของ
หน ว ยงานด า นการพั ฒ นา Ministry of Public
Administration (MoPA) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ที่มาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
5.6 วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2560
ใหการตอนรับคณะเจาหนาทีจ่ าก Ministry of Provincial
Councils and Local Government สาธารณรั ฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เขาเยี่ยมชมสํานักงาน
ก.พ.ร. และรั บฟ ง บรรยายในหั วข อ Public Sector
Attitude and 21st Century Challengers in
the Public Sector
5.7 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ใหการ
ตอนรับคณะขาราชการกระทรวง Ministry of Home
Affairs (MOHA) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เขาเยี่ยมและรวมแลกเปลี่ยนขอมูลดาน Organization
Structure in Public Administration in Central and
Local Level
5.8 วันที่ 15 มิถนุ ายน 2560 ใหการ
ตอนรับคณะเจาหนาที่จากกระทรวงไปรษณีย โทรคมนาคม
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาธารณรั ฐ ประชาชน
บังคลาเทศ นําโดย Mr. Md. Azizul Islam รองปลัด

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

155

กระทรวงฯ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านประจําปและขัน้ ตอนการรับผิดชอบการทํางาน
5.9 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ใหการ
ตอนรับคณะขาราชการสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลงั กา ทีม่ าศึกษาดูงานดานการพัฒนาระบบราชการไทย
5.10 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ใหการ
ตอนรับคณะขาราชการจากราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มา
ศึกษาดูงานพรอมรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน และนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ
5.11 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ใหการ
ตอนรับคณะขาราชการสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลงั กา ทีม่ าศึกษาดูงานดานการพัฒนาระบบราชการไทย
5.12 วันที่ 6 กันยายน 2560 ใหการ
ต อ นรั บ คณะข า ราชการจากสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ที่มาศึกษาดูงานดานการพัฒนา
ระบบราชการไทยในหัวขอ “นวัตกรรมภาครัฐเพือ่ สงเสริม
การบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน”
5.13 วันที่ 12 กันยายน 2560 ใหการ
ตอนรับคณะขาราชการอาวุโสจากสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ ทีม่ าศึกษาดูงานดานการพัฒนาระบบราชการไทย
5.14 วันที่ 29 กันยายน 2560 ใหการ
ตอนรับคณะขาราชการกระทรวงมหาดไทยจากสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ ที่มาศึกษาดูงานดานการพัฒนา
ระบบราชการไทย
2.6.5 การเสริมสรางธรรมาภิบาล และการตอ
ตานการทุจริต ประพฤติมิชอบ
การสงเสริมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
การตรวจสอบและประเมิ น ผลภาค
ราชการเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามความสําเร็จ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานของสวน
ราชการตามยุทธศาสตร/นโยบายสําคัญของภาครัฐ เพื่อ
ใหภาครัฐมีการกํากับดูแลตนเองอยางรอบคอบ โดยเฉพาะ
●
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ความโปรงใสในการบริหารงาน ซึง่ จะสรางความเชือ่ มัน่ ให
กับประชาชน นอกจากนี้ ขอคนพบตาง ๆ หรือขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายจากการตรวจสอบและประเมินผลได
ถูกนํามาใชในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและไดขอมูล
ที่ เ ป น ประโยชน นํ า ไปสู  ก ารตั ด สิ น ใจหรื อ การกํ า หนด
นโยบายไดถกู ตอง โดยมีกลไกการดําเนินงานประกอบดวย
หนวยงานกลาง และกรรมการผูท รงคุณวุฒทิ คี่ ณะรัฐมนตรี
แตงตัง้ มารวมกันดําเนินการภายใตกลไกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) โดยมี
สํานักงาน ก.พ.ร. ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน
ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการของ ค.ต.ป. ไดดําเนินงาน
ดานการสงเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ดังนี้
1. จัดทําแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในแตละป ค.ต.ป. จะกําหนด “แนวทาง
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ” ประกอบดวย
ประเด็น หัวขอ ขอบเขตและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลของ ค.ต.ป. คณะต า ง ๆ สํ า หรั บ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ไดมุงเนนการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคลองกับราง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของรัฐบาลใหบรรลุตามวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยกําหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ออกเปน 3 ประเด็น ไดแก
กลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 :
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรชาติ ซึ่งจําแนกเปน 2
ลักษณะ คือ การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตร
กระทรวงและจังหวัด และ การดําเนินงานภายใตแผนงาน
บูรณาการตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

กลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 2 :
แผนงานสําคัญตามที่ ค.ต.ป. กําหนด คือ แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 3 :
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
แนวทางการตรวจสอบและประเมิน
ผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงถือ
ไดวาเปนเครื่องมือการดําเนินงานที่สําคัญใหกับผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาค
ราชการไดนาํ ไปใชประกอบการดําเนินงานไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม ซึง่ จะชวยใหการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการตามบทบาทและหนาทีข่ อง ค.ต.ป. บรรลุตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
2. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากที่ ค.ต.ป. ไดกําหนด “แนวทาง
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ” ในแตละป
เพือ่ ให ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ไดใชเปนแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการ
และจังหวัด โดยที่ ค.ต.ป. จะจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
งานพรอมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
ประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แลวจึง
ติดตามและประเมินผลตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. และ
มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของรายงานตอนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ ซึ่งสวนราชการหรือจังหวัด
จะแจงผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะกลับมายัง ค.ต.ป.
ตอไป

ค.ต.ป. ได จั ด ทํ า รายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 ครั้ง ประกอบดวย
ครั้งที่ 1 เปนการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สัมฤทธิ์ โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุม
กระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ไดรวมกันพิจารณา
คัดเลือกโครงการสําหรับใชในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ (ดําเนินการ
แลวเสร็จระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) โดย
พิ จ ารณาตามความสอดคล อ งกั บ ร า งยุ ท ธศาสตร ช าติ
20 ป ในภาพรวม พบวา
❖ ดานผลผลิต : โครงการสวนใหญ
มีผลผลิตอยูในระดับ ดี - ดีมาก (ระดับดี จํานวน 11
โครงการ / ระดับดีมาก จํานวน 34 โครงการ) โดยรวม
ผลผลิตของทุกโครงการตรงตามวัตถุประสงค / เปาหมาย
และแผนงานที่กําหนด
❖ ดานผลลัพธ : โครงการสวนใหญ
มีผลผลิตอยูในระดับ ดี - ดีมาก (ระดับดี จํานวน 13
โครงการ / ระดับดีมาก จํานวน 28 โครงการ) และมี
เพียงบางโครงการซึ่งเปนสวนนอยที่มีการประเมินอยูใน
ระดับพอใช จํานวน 3 โครงการ โดยรวมโครงการสวนใหญ
เกิดผลลัพธที่เปนประโยชน และบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการที่ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
❖ ดานความยั่งยืนของโครงการ :
โครงการสวนใหญอยูในระดับ ดี - ดีมาก (ระดับดี จํานวน
12 โครงการ / ระดับดีมาก จํานวน 28 โครงการ) โดยมี
บางโครงการซึ่งมีเพียงสวนนอยอยูในระดับพอใช จํานวน
2 โครงการ
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3. การส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะตาง ๆ
เพือ่ ใหการดําเนินงานของ ค.ต.ป. บรรลุ
ตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ตามกลไกการดําเนิน
งานที่ ค.ต.ป. ไดกําหนดไว โดยดําเนินการ ดังนี้
3.1 จั ด สั ม มนาชี้ แจงแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ใหกับคณะกรรมการ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

3.2 จัดประชุมวีดทิ ศั นทางไกลเกีย่ วกับ
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหกับจังหวัด 76 จังหวัด
3.3 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเสนอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
3.4 เผยแพร ร ายงานผลการตรวจ
สอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ใหกับ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ สวนราชการและ
จังหวัด เพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
3.5 จัดประชุมใหกับ ค.ต.ป. และ
อ.ค.ต.ป. ที่รับผิดชอบ

ครม.

รมต.

ค.ต.ป.
ประจํากระทรวง

ค.ต.ป.

อ.ค.ต.ป.
• เกี่ยวกับการกําหนด
แนวทาง วิธีการ
การตรวจสอบฯ

อ.ค.ต.ป.
เฉพาะกิจ
• เกี่ยวกับการกําหนด
แนวทาง วิธีการ
การบูรณาการฯ

ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม
ดานความมั่นคงและ
การตางประเทศ
ดานบริหารและ
สวนราชการไมสังกัดฯ

อ.ค.ต.ป.
กลุมจังหวัด
คณะที่ 1
คณะที่ 2
คณะที่ 3
คณะที่ 4

• สํานักนายกรัฐมนตรี
• ก.กลาโหม
• ก.การคลัง
• ก.การตางประเทศ
• ก.การทองเที่ยวฯ
• ก.การพัฒนาสังคมฯ
• ก.เกษตรฯ
• ก.คมนาคม
• ก.ทรัพยากรฯ
• ก.ดิจิทัลฯ

ภาพที่ 2-13 โครงสรางคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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• ก.พลังงาน
• ก.พาณิชย
• ก.มหาดไทย
• ก.ยุติธรรม
• ก.แรงงาน
• ก.วัฒนธรรม
• ก.วิทยาศาสตรฯ
• ก.ศึกษาธิการ
• ก.สาธารณสุข
• ก.อุตสาหกรรม

สวนที่ 2
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4. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
รัฐบาลไดกาํ หนดรางยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
และนโยบายรัฐสําคัญเรงดวนตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและเปลีย่ น
ผานเขาสูการเปน THAILAND 4.0 ค.ต.ป. เล็งเห็นความ
สําคัญในการใชการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เปนเครือ่ งมือในการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย
สําคัญภาครัฐอยางเปนระบบและตอเนือ่ งทัง้ ในระดับ ตนนํา้
สารสนเทศ
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(PAEC support system)

กลางนํ้า และปลายนํ้า สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานฝาย
เลขานุการ ค.ต.ป. จึงไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
การตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการเพื่ อ การ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยจัดทําระบบฐานขอมูลและ
ระบบการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อให ค.ต.ป.
คณะตาง ๆ ไดใชประโยชนในการติดตามประเมินผลภาค
ราชการรวมกัน รวมทั้งการใหขอเสนอแนะเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของฝายบริหาร และชวย
ยกระดับศักยภาพการพัฒนาการดําเนินงานของสวนราชการ
และจังหวัดใหสามารถขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ไดตอไป

Audit Report

Paperless
Thailand 4.0

ค.ต.ป.ประจํา
กระทรวง

สวนราชการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง

อ.ค.ต.ป.
กลุมจังหวัด

จังหวัด
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การรณรงคปลุกจิตสํานึกเสริมสรางธรรมาภิบาลรวมตานทุจริต
โครงการรณรงคปลุกจิตสํานึกเสริมสรางธรรมาภิบาลรวมตานทุจริต ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) มีวัตถุประสงค
ในการดําเนินการ ดังนี้
●

กลุมเปาหมายของโครงการ
ขาราชการ ประชาชน ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม สือ่ มวลชนทุกแขนง

01

เพือ่ ยกระดับความโปรงใสและสราง
ความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในการปฏิบตั ิ
ราชการของหนวยงานภาครัฐ

03
เพือ่ ใหประชาชนและภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมในการรณรงคและสรางจิตสํานึก
ในการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
รวมทัง้ ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต
คอรรปั ชัน่ ตอภาพลักษณของประเทศ
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02
เพือ่ ใหขา ราชการมีความรูค วามเขาใจ
เกีย่ วกับการใหบริการประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
และพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

สวนที่ 2
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กลยุทธในการดําเนินการ

ยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อมันศรัทธาในการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ
สรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

การมีสวนรวม
(Participatory)

การเผยแพรขาวสาร
(Publicity)

การสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน
ดําเนินการ ดังนี้
กลยุทธการมีสว นรวม (Participatory
Strategy)
จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจใหแกขาราชการ เกี่ยวกับการใหบริการ
ประชาชนอยางมีธรรมาภิบาล ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการให บ ริ ก ารอย า งมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
จั ด กิ จ กรรมค า ยรวมพลั ง หยุ ด ยั้ ง
คอรรัปชัน ใหแกขาราชการใหมหรือขาราชการที่มีหนาที่ให
บริการประชาชน เพื่อสรางทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความซื่อสัตย
สุจริต ความรับผิดชอบตอสังคม ความพอเพียง ตลอดจน
สรางความรวมมือใหบริการประชาชนอยางมีธรรมาภิบาล

การยอมรับจาก
บุคคลที่สาม
(Third Party
Endorsement)

การสรางความ
สัมพันธกับสื่อมวลชน
(Media Relations)

จัดกิจกรรมรวมพลังหยุดยัง้ คอรรปั ชัน
สัญจร ณ สถานศึกษาตาง ๆ ใหเด็กและเยาวชนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญและความจําเปนในการตอตานการทุจริต
คอรรปั ชัน่ เกิดจิตสํานึกทีด่ พี รอมรวมเปนเครือขายในการ
ตอตานการทุจริต
จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานการให
บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเกิดเวทีนํา
เสนอผลงานวิชาการที่แสดงถึงผลสําเร็จของการสงเสริม
การสรางความโปรงใสในระบบราชการ และการมีสว นรวม
ของทุกภาคสวนอันจะเปนการผลักดันใหเกิดการขยายผล
การพัฒนาระบบราชการที่สรางความเชื่อมั่นศรัทธาแก
ประชาชนอย า งกว า งขวางต อ เนื่ อ งและเป น รู ป ธรรม
ลดความเสี่ยงในการทุจริต
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ภาพที่ 2-14 กิจกรรมในโครงการรณรงคปลุกจิตสํานึกเสริมสรางธรรมาภิบาลรวมตานทุจริต

กลยุ ท ธ ก ารเผยแพร ข  า วสาร
(Publicity) และ กลยุทธการยอมรับจากบุคคลที่สาม
(Third Party Endorsement)
จั ด กิ จ กรรมการเผยแพร ข  อ มู ล
ขาวสารผานสื่อมวลชนตาง ๆ ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ
สื่อหนังสือพิมพ และสื่ออื่น ๆ เพื่อสรางความตระหนักรู
ถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และ
การใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและ
มีธรรมาภิบาล
กลยุทธการสรางความสัมพันธกับ
สื่อมวลชน (Media Relations)
จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร า งเครื อ ข า ย
ความรวมมือสื่อมวลชน โดยนําสื่อมวลชนศึกษาตัวอยาง
ผลงานทีส่ ง เสริมการมีสว นรวมของภาคสวนตาง ๆ ณ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ จนเปนที่ยอมรับและไดรับรางวัลความ
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เปนเลิศในการบริหารราชการแบบมีสว นรวม ประจําป 2559
เพื่อใหสื่อมวลชนไดรับรู เขาใจ พรอมเผยแพรความสําเร็จใน
พัฒนาระบบราชการ และรูปแบบการทํางานแบบบูรณาการ
ทุ ก ภาคส ว น ซึ่ ง จะเป น แนวทางให แ ก ห น ว ยงานภาครั ฐ
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนไดรวมมือกัน
ในการบริหารราชการอยางเปดเผย โปรงใส
จากการจั ด กิ จ การรณรงค ป ลุ ก
จิ ต สํ า นึ ก เสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลร ว มต า นทุ จ ริ ต
กลุมเปาหมายของโครงการเห็นวากิจกรรมตาง ๆ ใน
โครงการแสดงใหเห็นถึงการยกระดับความโปรงใสในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของหน ว ยงานภาครั ฐ รวมทั้ ง มี ค วาม
ตระหนักรูและความเขาใจเรื่องธรรมาภิบาล โปรงใส และ
ปองกันการทุจริต รวมถึงการมีสว นรวมในการรณรงคและ
สรางจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรัปชัน ซึ่งตรง
ตามวัตถุประสงคของโครงการที่ไดกําหนดไว
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สวนที่ 2
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การสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดาํ เนินกิจกรรมรวมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ
อยางตอเนือ่ ง โดยดําเนินโครงการสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ
เขาสูป ระชาคมอาเซียน จนเกิดเปนเครือขายธรรมาภิบาลอาเซียน
(ASEAN Governance Network) ขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินการเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาล (Promote Good
Governance) พั ฒ นาสมรรถภาพของระบบราชการ
(Building Civil Service Capability) และสงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคม (Promoting Corporate Social
Responsibility) ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนและแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตอมาในป พ.ศ. 2558 ซึ่งเปน
ปของการเปนประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดจดั ทําเอกสารอาเซียน 2025 : มุง หนาไปดวยกัน
ASEAN 2025: Forging Ahead Together ซึ่งประกอบดวย
วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคม
อาเซียน 2016 - 2025 โดยในสวนของแผนงานประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 ยังคงใหความสําคัญ
กับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานภาครัฐ ซึง่ สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงทําหนาที่
เปนหนวยงานหลักในการใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
การภายใตมาตรการนี้ รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลภาครัฐของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่ สรางความตอเนือ่ งและสนองตอบ
ตอการสรางเสริมวัฒนธรรมทีม่ งุ เนนหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐในประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนา
ระบบราชการรวมกันเรื่อยมา
การส ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลในระดั บ
ภูมภิ าคของประเทศสมาชิกอาเซียนในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับ National
Committee for Economic and Social Commission
●

for Asia and the Paciﬁc ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
(NC-ESCAP) Korea Research Institute @ University
of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย (KRI@UNSW)
และ Academy of Korea Studies สาธารณรัฐเกาหลี (AKS)
จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารดานการสงเสริมธรรมาภิบาล
ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน KRI-OPDC Reform
Policy Symposium & Research Workshop 2017
หัวขอ Public Sector and Policy Reforms for
National Development in ASEAN and Korea:
Policy Formulation and Implementation of Reforms
ระหวางวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ Sokha Phnom
Penh Hotel & Residence กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปดโอกาสใหผบู ริหารระดับ
สูงของเครือขายธรรมาภิบาลอาเซียนไดหารือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ แนวปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น นโยบายและ
วิเคราะหกรณีศึกษาที่ดีของประเทศสมาชิกอาเซียนและ
สาธารณรัฐเกาหลีรวมกัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
แนวความคิดในการกําหนดนโยบายเรื่องสุจริตธรรมภาค
รั ฐ และธรรมาภิ บ าลภาครั ฐ อั น จะส ง ผลให เ กิ ด ความ
แนนแฟนของเครือขายธรรมาภิบาลอาเซียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหประชาคมอาเซียนทัดเทียม
ระดั บ สากลต อ ไป นั บ เป น ความสํ า เร็ จ ครั้ ง แรกของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ในการยกระดับความรวมมือในการสงเสริม
ธรรมาภิบาลภาครัฐของภูมภิ าค โดยประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมเปนเจาภาพในการจัดประชุมในระดับภูมิภาค
ผูเ ขารวมการประชุมประกอบดวย ผูแ ทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐฟลปิ ปนส สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสาธารณรัฐเกาหลี และ
เครือรัฐของออสเตรเลีย จํานวนประมาณ 100 คน โดย
ไดรบั เกียรติจาก Dr. Ly Thuch รัฐมนตรีอาวุโสรัฐบาลกัมพูชา
เปนประธานกลาวเปดงาน พรอมดวยวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสาขา ทัง้ จากหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
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ภาคการศึ ก ษาของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น เข า ร ว ม
การประชุ ม อาทิ Dr.Tran Van Ngoi อธิ บ ดี จ าก
กระทรวงมหาดไทย สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
Ms. Vilaythone Sounthone Xaymongkhonh

รองอธิบดีจากกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และ Dr. Conchita Moralesly Thuch
ประธานสํานักงานผูตรวจการแผนดิน สาธารณรัฐฟลิปปนส
เปนตน

ภาพที่ 2-15 การประชุม KRI-OPDC Reform Policy Symposium & Research Workshop 2017

2. สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับ องคการ
เพือ่ ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation
for Economic Co-operation and Development:
OECD) องค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และ
การพัฒนานโยบายของสาธารณรัฐเกาหลี (OECD Korea
Policy Center) และธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (Asian
Development Bank: ADB) จัดการประชุมนานาชาติ
ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Assemble on Promoting
Good Governance) ในบริบท The Role of Public
Governance in Achiving Sustainable Development
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Goals: Transforming, Empowering and NetworkBuilding คูข นานไปกับการจัดประชุมเครือขายคณะทํางาน
ธรรมาภิบาลอาเซียน ครั้งที่ 2 “South East Asian
Government at a Glance Data Validation Workshop” ซึง่ นับเปนการประชุมทีต่ อ ยอดจากการเปดตัวครัง้
แรกของ Southeast Asian Government at a Glance
Initiative: Steering Committee Meeting and
Workshop เมื่ อ ครั้ ง การประชุ ม นานาชาติ ASEAN
International Conference 2016 เมื่อวันที่ 15 - 16
กันยายน 2559 ณ ประเทศไทย
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ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

การประชุมเครือขายคณะทํางาน
ธรรมาภิบาลอาเซียน ครั้งที่ 2 “South East Asian
Government at a Glance Data Validation
Workshop” จัดขึ้นระหวางวันที่ 12 – 13 กันยายน 2560
ณ กรุ ง โซล สาธารณั ฐ เกาหลี ใ ต โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (Knowledge
Sharing) พร อ มแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ข องรั ฐ บาล
รวมทั้ ง เพื่ อ ร ว มกั น ยื น ยั น สถานะข อ มู ล ล า สุ ด ของการ
ดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การเปนรัฐบาลเปด (Open
Government) การเปดเผยขอมูลของภาครัฐแกประชาชน
(Open Data) การเปนรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government)
และการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธดานการเปน
รัฐบาลเปด (Strategic Human Resource Management)
ผูเขารวมประชุม “South East
Asian Government at a Glance Data Validation
Workshop” ประกอบดวย เครือขายธรรมาภิบาลอาเซียน
ซึง่ เปนผูแ ทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 7 ประเทศ
ได แ ก ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐฟลปิ ปนส ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสิงคโปร
รวมดวยผูแทนจากองคกรระหวางประเทศ ซึ่งประกอบดวย
OECD Korea Policy Center, OECD สํานักงานใหญ
ณ กรุงปารีส และผูเชี่ยวชาญอิสระจากประเทศสมาชิก
อาเซียน อาทิ สาธารณรัฐฟลิปปนส ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสิงคโปร เปนตน และผูเชี่ยวชาญอิสระ
โดยหารื อ แลกเปลี่ ย นผ า นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศ
(โปรแกรม Skype)
บทเรียนที่ไดรับจากการประชุม
“South East Asian Government at a Glance Data
Validation Workshop” สามารถสรุปได ดังนี้
2.1 การเปนรัฐบาลเปด (Open
Government) การเปดเผยขอมูลของภาครัฐแกประชาชน
(Open Data) ทําใหทราบถึงความกาวหนา สถานะ
ปจจุบันของยุทธศาสตร แผนงานภาพรวมดานเปดเผย
ขอมูลของภาครัฐในประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 7 ประเทศ

รวมทั้งความพยายามของรัฐบาลในการดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนอง Open Government Principles อันจะนํา
ไปสูความโปรงใสของภาครัฐ ความรับผิดชอบ และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งการเปดเผย
ขอมูลของภาครัฐจะชวยสรางความนาเชื่อถือของรัฐตอ
ประชาชน รวมทั้งลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
2.2 การเปนรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital
Government) ทําใหไดทราบถึงพัฒนาการ ยุทธศาสตร
แผนงาน ICT ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 7 ประเทศ
ซึ่งจะสะทอนประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ รวมทั้ง
ความพยายามของรั ฐ บาลในการสนั บ สนุ น ขั บ เคลื่ อ น
นโยบายดาน ICT แกประชาชน และภาคธุรกิจ นอกจากนี้
จากการรวบรวมขอมูลของแตละประเทศทําใหไดทราบถึง
ความสํ า เร็ จ ของรั ฐ บาลในการติ ด ตามและประเมิ น
ความสําเร็จดาน ICT
2.3 การบริหารทรัพยากรมุษย
เชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Management)
ทําใหทราบขีดความสามารถของรัฐบาลในการบริหาร
จัดการกําลังคนภาครัฐ ตั้งแตการคัดเลือก การพัฒนาเพิ่ม
ขีดสมรรถนะศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของภาครัฐให
สามารถปรับตัวไดเทาทันกับสภาวการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
จนกระทั่งการดูแลขาราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ
2.4 เครือขายความรวมมือและ
การกระชั บความสัม พั นธข องประเทศสมาชิ กอาเซีย น
การประชุ ม ร ว มกั น ในแต ล ะป นั บ เป น โอกาสที่ ดี ใ น
การเรียนรูถ งึ วิธกี าร รูปแบบ และประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน เพือ่ เปนบทเรียนใหแก
ประเทศสมาชิกในแงของขอพึงระวังและขอสังเกตของ
การปฏิรปู ระบบราชการในอนาคต นอกจากนี้ ความรวมมือ
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นการสงเสริมประสิทธิภาพและ
ยกระดับผลิตภาพภาครัฐระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
ยั ง เป น การเป ด โอกาสให ไ ด แ สวงหาความร ว มมื อ กั บ
เครือขายองคกรระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับอีกดวย
เอกสารทางวิชาการฉบับสมบูรณของ
การประชุม Southeast Asian Government at a Glance
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นั บ เป น ผลงานชิ้ น แรกของ OECD ที่ จ ะมาช ว ยเป น
เครื่ อ งมื อ ให แ ก รั ฐ บาลในการนํ า ไปบริ ห ารประเทศ
ในรูปแบบองครวมใหเกิดบรรทัดฐานรวมกันของภูมิภาค
อั น จะนํ า ไปสู  ก ารยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนไปสูก ารจัดใหบริการทีเ่ ปนเลิศ
ตามมาตรฐานแนวปฏิบัติของประเทศสมาชิก OECD
ตอไปในอนาคต โดยคาดวาเอกสารทางวิชาการดังกลาว
จะดําเนินการแลวเสร็จภายในกลางป พ.ศ. 2561 และ
สํานักงาน ก.พ.ร. จะยังคงสนับสนุนและใหความรวมมือ
กับ OECD ในการจัดแถลงผลงานชิ้นแรกของภูมิภาคดวย
การดําเนินงานตอไป
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดวางแผนที่จะ
ดําเนินการดานการสงเสริมหลักธรรมาภิบาลภาครัฐของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่อง โดยจะแบงการ
ดําเนินงานในอนาคต สรุปได ดังนี้
1. การแลกเปลี่ ย นความรู  แ ละ
ประสบการณ (Knowledge Sharing) ประกอบดวย
- การจั ด ประชุ ม นานาชาติ
(International Conference) ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN
Assemble on Promoting Good Governance) ในบริบท
Disruptive Technology and Public Sector Reform
- การประชุมหารือและแลกเปลีย่ น
ความรูป ระสบการณในระดับทวิภาคีกบั เครือขายธรรมภิบาล
อาเซียน (Peer to Peer Technical Meeting)
2. ก า ร ส  ง เ ส ริ ม แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐเพือ่ เสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative
Relations) ผานทางการจัดทําการศึกษาเชิงลึกดานการสงเสริม
ธรรมาภิบาลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน (เปนการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบอยางนอย 1 ประเทศ)
3. การสนับสนุนและใหความรวมมือ
กับ OECD ในการจัดแถลงผลงานเอกสารทางวิชาการฉบับ
สมบูรณของ Southeast Asian Government at a
Glance ซึ่งนับเปนผลงานชิ้นแรกของ OECD ที่จัดทําขึ้น
ในภูมิภาค
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ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและ
สนองตอบต อ การสร า งเสริ ม วั ฒ นธรรมที่ มุ  ง เน น หลั ก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐในประชาคม
อาเซียน รวมถึงการพัฒนาระบบราชการรวมกันของเครือ
ขายธรรมาภิบาลอาเซียนตามที่ไดประกาศไวในปฏิญญา
กรุงกัวลาลัมเปอรวาดวยอาเซียน 2025: มุงหนาไปดวย
กัน Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025:
Forging Ahead Together
การดําเนินงานเสริมสรางความซื่อตรง
ในภาครัฐของประเทศไทย
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน
ป.ป.ท.) และองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation
and Development: OECD) ดําเนินความรวมมือในการ
เสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย (Integrity
Review of Thailand) ตามแนวปฏิบัติของ OECD
(OECD Integrity Review) และไดนําเสนอตอที่ประชุม
อ.ก.พ.ร. เกีย่ วกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
และ ก.พ.ร. เพือ่ รายงานความกาวหนาการดําเนินความรวมมือฯ
อยางตอเนื่อง โดย ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ไดมีมติรับทราบความ
กาวหนาการดําเนินความรวมมือในการดําเนินการเสริมสราง
ความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย และใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบตอไป ซึง่ คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ไดมีมติรับทราบแนวทาง
การดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งความซื่ อ ตรงในภาครั ฐ ของ
ประเทศไทย (Integrity Review of Thailand) ตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
และในโอกาสที่ Mr. Angel Gurría
เลขาธิการ OECD ไดเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหวาง
วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นวา
เปนโอกาสอันดีที่จะจัดใหมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ
รวมกันในการจัดทํารายงาน OECD Integrity Review
of Thailand ตามแนวทางที่ไดวางไว ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึง
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เจตนารมณแนวแนในการประสานความรวมมือกันในการ
เสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย ให
สามารถยกระดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย ดาน
ความซือ่ ตรงในภาครัฐเทียบเคียงสากล ผลักดันใหประเทศไทย
เปนประเทศตนแบบในภูมภิ าคอาเซียนทีม่ ภี าพลักษณของ
การดําเนินงานภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นําไปสูค วามเชือ่ มัน่
ความไววางใจในการดําเนินงานตอไป โดยไดมีพิธีลงนาม
บันทึกความเขาใจรวมกัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ณ หองสีมว ง ตึกไทยคูฟ า ทําเนียบรัฐบาล และไดรบั เกียรติ
จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รวมเปน
สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจทางวิชาการ
(Memorandum of Understanding: MOU) เรื่อง
การเสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย
(Integrity Review of Thailand)
ปจจุบัน สํานักงาน ก.พ.ร. อยูระหวาง
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามกรอบการเสริมสราง
ความซือ่ ตรงในภาครัฐของประเทศไทยรวมกับ OECD โดย
ครอบคลุมใน 3 มิติ ไดแก
1. การประมวลภาพรวมและการ
บูรณาการหนวยงานขับเคลือ่ นการเสริมสรางความซือ่ สัตย
สุจริต เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่
จํานวนบุคลากร กฎ ระเบียบขอบังคับการทํางานของ
หนวยงานทีม่ ภี ารกิจหลักในการเสริมสรางความซือ่ ตรงใน
ภาครัฐของประเทศไทย รวมทัง้ เรือ่ งการปองกันและปราบ
ปรามทุจริตคอรรปั ชัน ซึง่ จะเนนทีภ่ ารกิจความรับผิดชอบ
ของสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. เปนหลัก
2. วัฒนธรรมการเสริมสรางความซือ่ ตรง
ในภาครัฐของเจาหนาที่รัฐ เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
เนือ้ หา รายละเอียดของประมวลจริยธรรมของขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแตคานิยมหลัก
ของมาตรฐานทางจริยธรรม 9 ประการ และประมวล
จริยธรรมของแตละประเภทของขาราชการ เชน ขาราชการ
พลเรื อ น ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม ข า ราชการรั ฐ สภา
เปนตน

3. การควบคุมและการบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ระเบียบในทางปฏิบัติที่ใชในการควบคุม จัดการปญหา
ความขัดแยง การคุม ครองผูแ จงเบาะแส การสอบสวนและ
การลงโทษผูกระทําผิดทางวินัยและประพฤติมิชอบ และ
อํ า นาจการตรวจสอบและการควบคุ ม การทํ า งานของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทัง้ นี้ ยังครอบคลุมถึงมาตรการ
นโยบายการกํากับติดตามการบังคับใชกฎหมาย ปญหา
อุปสรรคเชิงนโยบายของการแปลงไปสูการปฏิบัติ
การดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลตามกรอบการเสริมสรางความซือ่ ตรงในภาครัฐของ
ประเทศไทยทั้ ง 3 มิ ติ ดั ง กล า วข า งต น จะเป น ข อ มู ล
ประกอบในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการ
เสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย ซึ่ง
ผูเชี่ยวชาญจาก OECD จะใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่ประเทศไทยสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติไดจริงตอไป
การดําเนินงานตอไป
1. รวมกับ OECD ในการจัดทํารายงาน
ขอคนพบจากผลการประเมินความซื่อตรงในภาครัฐของ
ประเทศไทยในรูปแบบขอเสนอแนะเชิงนโยบายทีส่ ามารถ
ปฏิบัติไดจริง พรอมระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
2. จัดประชุมเพือ่ นําเสนอขอคนพบดังกลาว
ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคสวนอื่น รวมทั้งองคกรระหวาง
ประเทศไดรบั ทราบ และรวมอภิปรายเสนอแนะขอคิดเห็น
อั นจะเป นประโยชน ต อ การพั ฒ นา ยกระดั บแผนการ
ดําเนินงานของการเสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐของ
ประเทศไทยตอไป
2.6.6 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน
รางพระราชกฤษฎีกาการกําหนดให
ผูร บั ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....
โดยที่มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
●
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ราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติใหในกรณีที่กฎหมายกําหนด
อายุใบอนุญาตไว และกิจการหรือการดําเนินการที่ไดรับ
ใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเปนกิจการหรือการดําเนินการที่
เห็นไดวาผูไดรับใบอนุญาตจะประกอบกิจการหรือดําเนิน
การนั้ น ต อ เนื่ อ งกั น คณะรั ฐ มนตรี จ ะกํ า หนดให ผู  รั บ
ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทน
การยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตก็ ไ ด โดยให ต ราเป น
พระราชกฤษฎีการะบุชอื่ พระราชบัญญัตแิ ละประเภทของ
ใบอนุญาตที่ผูรับใบอนุญาตอาจชําระคาธรรมเนียมการ
ตออายุใบอนุญาตแทนการยืน่ คําขอตอใบอนุญาตดังกลาว
นั้นได และเมื่อหนวยงานซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตไดรับ
คาธรรมเนียมแลว ใหออกหลักฐานการตออายุใบอนุญาต
โดยเร็ว และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับการตออายุ
ใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แลว จึงเปนหนาที่ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่จะหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การออกใบอนุญาต เพือ่ เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการ
ดําเนินการ ตามมาตรา 12 ตอไป
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอรางพระราช
กฤษฎีกาตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติหลักการ
รางพระราชกฤษฎีการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยืน่ คําขอตออายุ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอและให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
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ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหากสภานิติบญั ญัติแหงชาติ
มิไดมีมติทักทวง ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําราง
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวขึน้ ทูลเกลาฯ ถวาย เพือ่ ประกาศ
ใชบังคับเปนกฎหมายตอไป
โดยสรุ ป กระบวนการขั้ น ตอนการชํ า ระ
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาต ตามรางพระราชกฤษฎีกาการกําหนด
ใหผรู บั ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ไดดังนี้
เมือ่ หนวยงานผูอ นุญาตจัดทําระบบการรับชําระ
คาธรรมเนียม (เคานเตอรเซอรวสิ ธนาคาร ระบบ e-payment
หรือศูนยบริการรวม/ศูนยรับคําขออนุญาต) แลว ผูขอรับ
ใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมในการตออายุใบอนุญาต
กับผูรับชําระคาธรรมเนียมผานทาง เคานเตอรเซอรวิส
ธนาคาร ระบบ e-payment หรือศูนยบริการรวม/ศูนย
รับคําขออนุญาต ทางใดทางหนึ่ง กอนวันที่ใบอนุญาตจะ
หมดอายุ ซึง่ เมือ่ ผูข อรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมแลว
ใหถอื วาผูข อรับใบอนุญาตไดรบั การตออายุใบอนุญาตตาม
กฎหมายแลว ผูร บั ชําระคาธรรมเนียมจะออกใบสําคัญรับเงิน
ใหผขู อรับใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน จากนัน้ เมือ่ หนวยงาน
ผูอ นุญาตไดรบั คาธรรมเนียมก็จะออกหลักฐานการตออายุ
ใบอนุญาตและจัดสงหลักฐานการตออายุใบอนุญาตพรอม
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูรับใบอนุญาตตอไป
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2.7 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 ครั้ง โดยประเมินรอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
และรอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560 ซึ่งผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงาน ก.พ.ร. อยูในระดับมาตรฐาน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคประกอบ
การประเมิน
1. Function base

ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

ผลการ
ผล
ดําเนินการ ประเมิน

1. ความสําเร็จของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 100.00
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต (รอยละ)
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

100.00
(รอยละ)

●

2. จํานวนหนวยงานภาครัฐทีม่ กี ารปฏิบตั ริ าชการ 100.00
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ (รอยละ)
บานเมืองที่ดี

100.00
(รอยละ)

●

3. ความสําเร็จของการบูรณาการการจัดทํางบประมาณ 100.00
เชิงยุทธศาสตรและการติดตามประเมินผล
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

●

4. ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ 100.00
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (รอยละ)
(การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)

100.00
(รอยละ)

●

5. ความสําเร็จของการปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง
หนวยงานของรัฐ
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●

5.1 ความสํ า เร็ จ ของการกํ า หนดแนวทาง 100.00
การจัดโครงสรางสวนราชการ
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

5.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 100.00
ปรับบทบาท ภารกิจ โครงสรางหนวยงาน (รอยละ)
ของรัฐ

100.00
(รอยละ)
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สรุป
ผลประเมิน

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ สูงกวา
⎬ เปาหมาย
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

สวนที่ 2
องคประกอบ
การประเมิน
2. Agenda base

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

ผลการ
ผล
ดําเนินการ ประเมิน

1. การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน

●

1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง 100.00
ความรับรูความเขาใจแกประชาชน
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันตอ 100.00
สถานการณ (ถามี)
(รอยละ)

-

2. ความสําเร็จของการสรางความรับรูค วามเขาใจ 100.00
แกประชาชน (เจาภาพ)
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

3. ความสําเร็จของการผลักดันอันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business
ของธนาคารโลก

3. Area base

46.00
(อันดับ)

3.2 การผลักดันอันดับของประเทศไทยตาม 100.00
รายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business (รอยละ)
ของธนาคารโลก

100.00
(รอยละ)

ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบที่ 3

-

-

-

80.00
(รอยละ)

56.59
(รอยละ)
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2. การปรับปรุงและพัฒนา Website ของศูนย
นวัตกรรมภาครัฐ และการจัดกิจกรรมชุมชน (คะแนน)
นักปฏิบัติ (CoP)

70
(คะแนน)

●

1. การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อน 100.00
ยุทธศาสตรชาติ
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

●

4. Innovation base 1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

5. Potential base
หมายเหตุ ผลประเมิน

●

46.00
(อันดับ)

3.1 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผล
การวิจัย เรื่อง Doing Business ของ
ธนาคารโลก

●

●


สรุป
ผลประเมิน

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ สูงกวา
⎬ เปาหมาย
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭
-

⎫
⎪เปนไปตาม
⎬ เปาหมาย
⎪
⎭
สูงกวา
เปาหมาย

หมายถึง ผานการประเมิน
หมายถึง ไมผานการประเมิน

สรุปผลประเมิน ระดับคุณภาพ
ระดับมาตรฐาน

เปนสวนราชการที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบที่ประเมิน
เปนสวนราชการทีม่ ผี ลการดําเนินงานอยูใ นระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบทีป่ ระเมินแตไมมี
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับตํ่ากวาเปาหมาย
ระดับตองปรับปรุง เปนสวนราชการที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง
(แมวาจะไดรับการประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย)
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2.8 ผลการดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจําป พ.ศ. 2560
ในป พ.ศ. 2560 ไดมขี อ สัง่ การของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี ทีม่ อบหมายใหสาํ นักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการ
ในเรื่องตาง ๆ ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตามขอสั่งการฯ และมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว มีผลการดําเนินการ ดังนี้
ตารางที่ 2 - 2 ผลการดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจําป พ.ศ. 2560 ของสํานักงาน ก.พ.ร.
วันที่ / ขอสั่งการ

ผลการดําเนินการ

1. ข อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
• การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ระดับหัวหนาหนวยงาน และ
รองหัวหนาหนวยงาน
- ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รวมกับสํานักงาน
ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงรัดการ
จัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นโดยแบงหลักสูตรออกเปน
2 ระดับ คือ (1) ระดับหัวหนาหนวยงาน เชน ปลัดกระทรวง
อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด ขาราชการระดับหัวหนาประจํา
อําเภอ และ (2) ระดับรองหัวหนาหนวยงาน เชน รองปลัด
กระทรวง รองอธิบดี โดยหลักสูตรดังกลาวใหมุงเนนกิจกรรม
การระดมความคิดเห็นและใหขอ เสนอแนะเพือ่ การขับเคลือ่ น
หรือแกไขปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ตาง ๆ ของรัฐบาล เชน การสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
ใหกับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ทั้งนี้ ใหนํา
ผลการฝ ก อบรมของบุ ค ลากรดั ง กล า วไปใช ป ระกอบการ
ประเมินและกําหนดเปนคุณสมบัติในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยายในอนาคตดวย

สํานักงาน ก.พ.ร. และ สํานักงาน ก.พ. ไดหารือรวม
กันเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรดังกลาวแลว และ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการบริหารราชการแผนดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการ
สร า งความปรองดอง (หลั ก สู ต ร ป.ย.ป.) เพื่ อ ปรั บ
กระบวนการทางความคิด สรางแรงบันดาลใจ และ
ศักยภาพความเปนผูนํา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
และนโยบายรัฐบาลประกอบดวย
1. หลักสูตรการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร
สําหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี (ป.ย.ป. 1) (สํานักงาน
ก.พ.ร. เปนผูรับผิดชอบ)
2. หลักสูตรการสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง
2.1 สําหรับรองอธิบดี (ป.ย.ป. 2/1) (สํานักงาน
ก.พ. เปนผูรับผิดชอบ)
2.2 สําหรับผูวาราชการจังหวัด และรองผูวา
ราชการจั ง หวั ด (ป.ย.ป. 2/2) (สํ า นั ก งาน ก.พ.ร.
เปนผูรับผิดชอบ)
3. สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงาน ก.พ. จัดการ
ประชุมเปดหลักสูตร “การบริหารราชการแผนดินตาม
กรอบการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง” โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรีเปนประธานเปดหลักสูตรฯ และกลาว
ปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ อาคาร
อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
4. ช ว งระหว า งเดื อ นมี น าคม - เมษายน 2560
กระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหนวยงานเจาภาพทีร่ บั ผิดชอบในประเด็นหลักขางตน
ไดจดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Strategic thinking session)
โดยเชิญปลัดกระทรวงและอธิบดีรว มกันระดมความคิดเห็น
เพื่อจัดทําขอเสนอเพื่อนําเสนอตอนายกรัฐมนตรี
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สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

วันที่ / ขอสั่งการ

ผลการดําเนินการ
5. จัดประชุมปลัดกระทรวงเพื่อนําเสนอรางผล
การประชุมของทั้ง 2 กลุมตอรัฐมนตรีประจําสํานักนายก
รัฐมนตรี (นายสุวทิ ย เมษินทรีย) เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2560
ณ หองประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.
6. จัดประชุมหารือรวมกันระหวางปลัดกระทรวง
หัวหนากลุมกับหัวหนาทีมภาคเอกชนในคณะทํางาน
สานพลั ง ประชารั ฐ โดยปลั ด กระทรวงแรงงานและ
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนากลุม ไดนาํ เสนอ
ผลการประชุมกลุม เพือ่ ขอรับความคิดเห็นจากภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560ณ หองประชุม 501 – 502
ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.
7. จั ด ประชุ ม เพื่ อ นํ า เสนอผลการประชุ ม กลุ  ม
ในหลั ก สู ต รการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร
(สําหรับปลัดกระทรวง/อธิบดี) ป.ย.ป. 1 ในวันที่ 22 พฤษภาคม
2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานการประชุม ซึง่ ผูเ ขารวม
ประชุมประกอบดวยปลัดกระทรวงและเทียบเทาอธิบดี
และเทียบเทา

2. ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
• การขับเคลื่อนใหเกิดการดําเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(e-Government)
- ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขั บ เคลื่ อ นให เ กิ ด การดํ า เนิ น งานแบบรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Government) โดยการใชดิจิทัลในกระบวนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งประสานใหทุกหนวยงานที่มีการให
บริการตาง ๆ แกประชาชนผานระบบออนไลนใหความสําคัญ
ในการจูงใจใหประชาชนใชบริการใหมากขึ้น เพื่อใหผลการจัด
อันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
ของประเทศดีขึ้น เชน การใหบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) การใหบริการขอใชไฟฟา
และการใหบริการดานประกันสังคมทางระบบออนไลน

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดประชุมระหวางปลัดกระทรวง
ดิจิทัลฯ ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ผูอํานวยการ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และเลขาธิการ ก.พ.ร.
เพื่อหารือขอบเขตการดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ และ
แผนการดํ า เนิ น งานเมื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน 2560
โดยทีป่ ระชุมเห็นวาขอสัง่ การของนายกรัฐมนตรีสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 258 ข (1) และ (2) จึงเห็นควรใหยึดแนวทาง
ดังกลาวเปนพืน้ ฐานในการดําเนินงาน โดยเริม่ จากฐานเดิม
ที่แตละหนวยงานไดมีการศึกษาแนวทางปฏิบัติไวแลว
หรืออยูระหวางดําเนินการ และใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเห็นผลสัมฤทธิ์
ในชวงป พ.ศ. 2560 - 2561 เพื่อใหสํานักงาน ก.พ.ร.
รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
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3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
• การปรับโครงสรางและอัตรากําลังสวนราชการในภาพรวมทัง้ ระบบ
ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละหนวยงาน
- ใหสาํ นักงาน ก.พ. รวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทาง
การปรับโครงสรางและอัตรากําลังสวนราชการในภาพรวมทั้ง
ระบบใหสอดคลองกับภารกิจของแตละหนวยงาน โดยเฉพาะ
หนวยงานที่ใหบริการประชาชน รวมถึงการยุบรวมหนวยงาน
ภายในทีม่ ภี ารกิจใกลเคียงกัน เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตลอดจนมีความกาวหนาของผูปฏิบัติงานในหนวยงาน
(career path) อยางเหมาะสม ทั้งนี้ ใหพิจารณากําหนด
หลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งขาราชการใหมที่ถูกตอง โปรงใส
และเปนธรรม โดยแบงสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการเรียก
บรรจุจากขาราชการใหม และจากการคัดเลือกผูปฏิบัติงาน
ในปจจุบันของหนวยงาน เชน ลูกจาง พนักงานราชการ
อยางเหมาะสมดวย

สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ. ไดประชุม
รวมกันเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาว และจัดทําขอมูล
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ซึ่งที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม
2560 และบัญชาของนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม
2560 เรือ่ ง การปฏิรปู สวนราชการบริหาร และขาราชการ
โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําเสนอเกี่ยวกับรางแนวทาง
การปรับโครงสรางและอัตรากําลังสวนราชการ และ
รางการแบงสวนราชการในกรม (แบบมีกลุมภารกิจ)
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4. ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2560
• การกํากับติดตามการดําเนินการของสวนราชการตาง ๆ ใหเปน
ไปตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ให สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น การของ
สวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดย
เฉพาะในสวนงานบริการประชาชน ทั้งในดานการลดขั้นตอน
การดําเนินงาน ลดการใชเอกสาร การลดการใชทรัพยากร
รวมทั้งใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแทน ทั้งนี้
ให กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถแสดงผลการดํ า เนิ น การของ
สวนราชการตาม พ.ร.บ. ดังกลาวที่ชัดเจน และรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะดวย

1. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเสนอแผนการยกระดับการ
บริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ. การอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
เพื่อรายงานเกี่ยวกับ (1) แผนการปรับปรุงคูมือสําหรับ
ประชาชน ระยะที่ 2 (2) แผนการจัดทําแบบฟอรม
เอกสารราชการ 2 ภาษา (3) แผนการพัฒนาระบบ
ติดตามการใหบริการ (Tracking system) (4) แผนการ
อํานวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการใหขอ มูล
ปอนกลับของประชาชนตอการบริการ (Citizen Feedback
Survey) (5) แผนการทบทวนกฎหมายในการยกเลิก
ใบอนุญาตที่ไมจําเปน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
และเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให
สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของพิจารณา
กําหนดกิจกรรมภายใตแผนงานตาง ๆ โดยระบุเปาหมาย
และตัวชี้วัดของกิจกรรมตาง ๆ ใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหกําหนด
กรอบเวลาและเรงรัดการดําเนินการกิจกรรมดังกลาว
ขางตนใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในป พ.ศ. 2562
2. สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําแผนกิจกรรมการดําเนินงาน
และกรอบระยะเวลาของแผนงานทั้ง 5 แผนงานใหเปน
ไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 และ
จัดประชุมชี้แจงสวนราชการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2560 รวมทั้งจัดสงหนังสือไปยังหนวยงานของรัฐที่
เกีย่ วของ เพือ่ ซักซอมความเขาใจเกีย่ วกับการดําเนินการ
ตาม 5 แผนงาน
3. สํานักงาน ก.พ.ร. จัดสงหนังสือเวียนแจงให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
และจัดสงแผนการดําเนินงานแผนที่ 1 และแผนที่ 2
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560

5. ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
• การกํากับติดตามการดําเนินการของสวนราชการตาง ๆ ใหเปน
ไปตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ตามที่นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2560 ใหสาํ นักงาน ก.พ.ร. กํากับติดตาม
การดําเนินการของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในส ว นงานบริ ก ารประชาชน นั้ น
ให ร องนายกรั ฐ มนตรี (พลอากาศเอก ประจิ น จั่ น ตอง)
แตงตั้งคณะทํางานขึ้น ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ผู  แ ทนสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ผู  แ ทน
กระทรวงมหาดไทย และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ทําหนาที่เรงรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานใหบริการ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐทุกหนวยใหมีการเชื่อมโยงฐาน
ขอมูลที่เกี่ยวของผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระ
ของประชาชนในการที่ตองนําสําเนาเอกสารมาติดตอราชการ
และพิจารณาแกไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของเพื่อใหรองรับการติดตอราชการผานระบบออนไลน
ทั้งนี้ ใหนําเสนอแนวทางการดําเนินการที่เปนรูปธรรมชัดเจน
ตอนายกรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน
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6. ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
• การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงาน
ของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีมขี อ สัง่ การในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2560 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. กํากับติดตาม
การดําเนินการของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในส ว นงานบริ ก ารประชาชน นั้ น
ใหรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) แตงตั้ง
คณะทํางานขึน้ ประกอบดวย ผูแ ทนกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่เรงรัดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานใหบริการประชาชนของหนวยงาน
ของรัฐทุกหนวยใหมกี ารเชือ่ มโยงฐานขอมูลทีเ่ กีย่ วของผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ตอง
นําสําเนาเอกสารมาติดตอราชการ และพิจารณาแกไขกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของเพือ่ ใหรองรับการติดตอ
ราชการผานระบบออนไลน ทัง้ นี้ ใหนาํ เสนอแนวทางการดําเนินการ
ที่เปนรูปธรรมชัดเจนตอนายกรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน

ใหทุกสวนราชการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
การทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อยางนอยเดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม โดย
เฉพาะงานบริการประชาชน เชน การลดปริมาณเอกสาร
การลดการใชพลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลด
ขัน้ ตอนการทํางานและปริมาณงานทีซ่ าํ้ ซอน การบูรณาการ
ความรวมมือระหวางหนวยงาน การแกไขปญหาการทุจริต
การเพิ่มการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และ
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดแนวทางการรายงานความ
คื บ หน า และตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ
เพือ่ ใหสว นราชการรายงานผลทุกเดือน และใหสาํ นักงาน
ก.พ.ร. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามข อ สั่ ง การนี้ ข อง
สวนราชการทุก 3 เดือน เพือ่ เสนอตอรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ตอไป

7. ขอสัง่ การของนายกรัฐมนตรีในรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน
ก.พ.ร. เดือนกรกฎาคม 2560 (ขอสัง่ การ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560)
• การติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหนาหนวยราชการ และ
หนวยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์
- ใหติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหนาหนวยราชการ และ
หนวยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ ไดแก
1. การลดกระดาษ
2. การใชระบบสารสนเทศ
3. การลดพลังงาน
4. การประหยัดงบประมาณ
5. การปราบปรามทุจริต
6. การบูรณาการผลงาน
ฯลฯ
โดยใหเปนคะแนนพิเศษ เพื่อนํามาพิจารณาในการแตงตั้ง
จายคาตอบแทน หรือปรับยาย เปนตน

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําขอสั่งการฯ ตาง ๆ เกี่ยวกับ
การประเมินสวนราชการและผูนําองคการมาจัดทํา
แนวทางการประเมินผล ดังนี้
1. ออกแบบการประเมินผลผูบริหารองคการ โดย
จะประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกสทุก 6 เดือน
2. การประเมินผลการดําเนินการตามขอสั่งการฯ
ป 2561 จะประเมินผลใน 2 ระบบ คือ การประเมิน
ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใน 5 องค
ประกอบปกติ และการประเมินผลผูบ ริหารองคการตาม
ขอสั่งการฯ จํานวน 10 เรื่อง
3. การประเมินผลผูบ ริหารองคการในระยะ 6 เดือน
แรกของป 2561 กําหนดใหประเมินผลผูบ ริหารองคการ
ในระดับปลัดกระทรวง/เทียบเทา อธิบดี/เทียบเทา
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8. ขอสัง่ การของนายกรัฐมนตรีในสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ น
และเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครัง้ ที่ 4/2560
เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ขอสัง่ การ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
• ใหมกี ารประเมินผลโดยประเมินจากผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบตั หิ นาที่
ของบุคคลตามแนวทางที่กําหนด
- การปฏิรูประบบราชการ ระบบบริหารราชการแผนดิน และ
การปฏิรูปขาราชการ ตองดําเนินการใหสอดคลองทั้งหนวยงาน
และหัวหนาสวนราชการทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดสวนราชการ
ที่มีหนาที่ในการบูรณาการ/การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตรชาติ
ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งใหมีการประเมินผล
โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดวย
ตามแนวทางดังตอไปนี้
1. การมุงสู THAILAND 4.0
2. การลดการใชพลังงาน
3. การลดการทุจริต
4. การใชจายงบประมาณลดลง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การลดงานเอกสาร และลดการใชกระดาษ
ทัง้ นี้ ใหเพิม่ เติมหัวขอการประเมินจากปกติใหเปนความรับผิดชอบ
ของหัวหนาหนวยงานทุกระดับ และมีผลในการพิจารณาแตงตั้งดวย

ผูว า ราชการจังหวัด นายอําเภอกอน สําหรับทองถิน่ กํานัน
ผูใหญบาน ซึ่งมีจํานวนมากกวา 90,000 ราย เห็นควร
ใหประสานการดําเนินงานรวมกับกระทรวงมหาดไทยกอน
เพือ่ กําหนดแนวทางและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม และจะประเมิน
ผลในรอบ 6 เดือนหลังของป 2562 เปนตนไป
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรายงานความกาวหนา
แนวทางการดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ
ดังกลาวใหนายกรัฐมนตรีทราบแลว

9. ขอสัง่ การของนายกรัฐมนตรีในรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน
ก.พ.ร. เดือนสิงหาคม 2560 (ขอสัง่ การ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
• การกําหนดแนวทางประเมินผลผูน าํ ในองคกร เพิม่ จากการประเมิน
ปกติประจําป
- ใหกาํ หนดแนวทางประเมินผลผูน าํ ในองคกร เพิม่ จากการประเมิน
ปกติประจําป เชน (1) ลดพลังงาน/ลดเอกสาร/และคาใชจาย
(2) กํากับดูแลการทุจริต (3) วิสัยทัศน/การบริหารงานในองคกร
ที่ริเริ่มแกไข/และขอบกพรอง (4) สงเสริมการใชดิจิทัลตามขีด
ความสามารถที่มีอยูและพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน (5) การสราง
คุณธรรม จริยธรรมในองคกร (6) การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/
ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ โดยใหพิจารณากําหนดเพิ่ม
10 ขอ ขอละ 10 คะแนน ประเมินทุก 6 เดือน โดยกลุมผูถูก
ประเมิน ไดแก ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา อธิบดีหรือเทียบเทา
ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ผูบริหารทองถิ่น และกํานัน/
ผูใหญบาน
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10. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
• ขอเสนอการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
- เห็นชอบในหลักการขอเสนอการพัฒนาระบบอํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business
Portal) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสํานักงาน
ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดําเนินการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดยใหกาํ หนด
กิจกรรม/โครงการตาง ๆ รวมทั้งระยะเวลาดําเนินการให
เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหมีกิจกรรม/โครงการที่
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จและเกิดผลเปนรูปธรรมใน
ระยะที่ 1 (ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใหมากยิ่งขึ้น
แลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมจั ด ทํ า หนั ง สื อ เพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะ (กทปส.) เพื่อดําเนินการ โดย
มอบหมายใหสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) (สรอ.) เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักภายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงการคลัง และสํานักงาน ก.พ.ร.

11. ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
• การนําเกณฑในการพิจารณาการเปดเผยขอมูลความยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย ตามผลการวิจัยของ Measuring Sustainability
Disclosure 2017 มาปรับใชกับสวนราชการ
- ใหสาํ นักงาน ก.พ สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เชน กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการนําเกณฑ
ในการพิจารณาการเปดเผยขอมูลความยัง่ ยืนของตลาดหลักทรัพย
7 ประการ ตามผลการวิจัยของ Measuring Sustainability
Disclosure 2017 มาปรับใชกบั สวนราชการตามความเหมาะสม
เชน อัตราการลาออก คาใชจายของบุคลากร การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน
การใชนํา การจัดการของเสีย เปนตน เพื่อใหสวนราชการ
สามารถวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องตาง ๆ ไดอยาง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ใหพิจารณาคัดเลือก
สวนราชการที่มีความพรอมในการดําเนินการเปนหนวยงาน
นํารองกอน

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําไปพิจารณาประกอบการ
กําหนดตัวชีว้ ดั ในการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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12. ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
• การติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ของหนวยงานตาง ๆ และการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรู
เกีย่ วกับการจัดอันดับและการเพิม่ ประสิทธิภาพการอํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ
- ตามที่ธนาคารโลกไดเปดเผยผลสํารวจการจัดอันดับความ
ยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ประจํ า ป 2561 โดยประเทศไทยได อั น ดั บ ที่ 26 จาก
190 ประเทศทั่วโลก (ปรับตัวดีขึ้น 20 อันดับ จากอันดับที่ 46
เมือ่ ป 2560) นัน้ ใหสาํ นักงาน ก.พ.ร. ติดตามผลการดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหนวยงาน
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง และใหเรงประชาสัมพันธเพื่อสรางการ
รั บ รู  เ กี่ ย วกั บ การจั ด อั น ดั บ และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การอํ า นวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ให แ ก ทุ ก
ภาคสวนไดทราบอยางถูกตองและทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาคเอกชนที่เปนกลุมเปาหมายโดยตรงในเรื่องนี้

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดจัดการประชุมเพื่อสราง
การรับรู ความเขาใจเกีย่ วกับการดําเนินการปรับปรุงการ
ใหบริการของหนวยงานรัฐแกภาคเอกชน และจัดการ
ประชุมรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางปรับปรุง
สภาพแวดลอมสําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ของธนาคารโลก โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ) เปนประธาน เพื่อติดตามความกาวหนา
การปรั บ ปรุ ง บริ ก ารเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจอยางตอเนื่อง
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2.9 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หมายเหตุ งบการเงินนี้ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท

หมายเหตุ
สินทรัพย

2560

2559

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5

2,264,690.07

3,307,982.80

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

20,468,386.54

13,367,058.43

16,050.00

16,050.00

22,749,126.61

16,691,091.23

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)

7

15,083,629.60

15,656,445.70

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

8

8,276,257.59

11,181,477.61

23,359,887.19

26,837,923.31

46,109,013.80

43,529,014.54

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น

9

1,926,779.31

6,784,098.47

เงินรับฝากระยะสั้น

10

5,086,630.01

4,791,493.92

7,013,409.32

11,575,592.39

17,671.18

29,124.22

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

500,000.00

500,000.00

เงินรับฝากระยะยาว

122,600.00

122,600.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

640,271.18

651,724.22

7,653,680.50

12,227,316.61

38,455,333.30

31,301,697.93

1,637,210.34

1,637,210.34

36,818,122.96

29,664,487.59

38,455,333.30

31,301,697.93

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ

หนวย : บาท
2560

2559

รายได
รายไดจากงบประมาณ

12

370,990,140.50

318,663,688.02

รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล

13

-

1,140,100.00

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

14

28,011,453.04

991,472.09

-

236,815.00

399,001,593.54

321,032,075.11

รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร

15

117,798,643.81

119,204,269.33

คาบําเหน็จบํานาญ

16

26,525,591.69

24,453,375.15

คาตอบแทน

17

2,225,400.00

1,529,800.00

คาใชสอย

18

226,333,448.81

153,995,693.17

คาวัสดุ

19

2,235,913.50

2,168,271.19

คาสาธารณูปโภค

20

6,518,896.24

6,596,975.98

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

21

9,072,383.40

14,272,076.99

คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

22

1,199,618.00

30,404,808.29

คาใชจายอื่น

23

(61,937.28)

75,592.72

391,847,958.17

352,700,862.82

7,153,635.37

(31,668,787.71)

รวมคาใชจาย
รายไดตํ่ากวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 –
ตามที่รายงานไวเดิม
รายไดตํ่ากวาคาใชจายสําหรับงวด

รายไดสูง/(ตํ่า)
กวาคาใชจาย
สะสม

องคประกอบอืน่
ของสินทรัพยสทุ ธิ/
สวนทุน

รวมสินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

61,333,275.30

-

62,970,485.64

- (31,668,787.71)

-

(31,668,787.71)

ทุน
1,637,210.34

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

1,637,210.34

29,664,487.59

-

31,301,697.93

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 –
ตามที่รายงานไวเดิม

1,637,210.34

29,664,487.59

-

31,301,697.93

-

7,153,635.37

-

7,153,635.37

1,637,210.34

36,818,122.96

-

38,455,333.30

รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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สารบัญ
ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
ภาระผูกพัน
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายอื่น
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สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 1 ขอมูลทั่วไป
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
มีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดทําขอเสนอทางวิชาการเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ก.พ.ร. และหนาที่อื่นตามกฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่น
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ปจจุบันที่ทําการสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 380,177,300.00 บาท (ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน 301,726,257.86 บาท) โดยแยกเปน งบลงทุนจํานวน 12,033,000.00 บาท งบกลางจํานวน 70,558,000.00 บาท และงบประจํา
จํานวน 297,586,300.00 บาท
สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนวยงานระดับหนวยเบิกจายเพียง 1 หนวยเบิกจาย
หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใชในงวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ วันที่มีผลบังคับใชเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ วันที่มีผลบังคับใชเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน วันที่มีผลบังคับใชเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน วันที่มีผลบังคับใชเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
ฝายบริหารเชื่อวามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่นํามาถือปฏิบัติ
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินทดรองราชการ เปนเงินที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอยในการดําเนินงานของสํานักงาน
ก.พ.ร. ตามวงเงินที่ไดรับในหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ และงบกลางและตองคืนใหรัฐบาลเมื่อหมดความจําเปนในการใชเงิน แสดงไวเปนเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดซึ่งมียอดตรงกันขามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใตหัวขอหนี้สินไมหมุนเวียน
- รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนด ที่จะเปลี่ยนใหเปนเงินสดไดภายใน 3 เดือน
เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน แสดงไวเปนรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากคลังเปนเงินที่สํานักงาน ก.พ.ร. ฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกําหนดตามกฎหมายโดยไมมีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได
เมื่อตองการใชจายตามรายการที่กําหนดไวในระเบียบที่ระบุขอจํากัดในการใชจาย เงินฝากคลังของสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแก คาหลักประกันสัญญา คาหลัก
ประกันซองประกวดราคา ซึ่งเปนภาระผูกพันที่จะตองคืนใหแกผูมีสิทธิเมื่อพนขอผูกพันกับสํานักงาน ก.พ.ร. แลว
- เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร) เปนรายการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในกรณีที่ขอรับเงินจากกรมบัญชีกลางเขา
บัญชีของสํานักงาน ก.พ.ร. ตามรายการขอเบิกเงินผานระบบ GFMIS
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ เปนลูกหนี้เงินยืมราชการจากการใหยืมเงินงบประมาณ เพื่อใชในการดําเนินงานของหนวยงานซึ่งยังไมครบกําหนดชําระในปงบประมาณนี้
4.3 อาคาร และอุปกรณ
- ที่ดิน เปนที่ธรณีสงฆที่อยูในความดูแลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
- อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์แตสํานักงาน ก.พ.ร.
ไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม งานระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุน
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- อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตาง ๆ แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อุปกรณที่ไดมากอน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2540 ไมนาํ มาบันทึกบัญชีแตบนั ทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย อุปกรณทไี่ ดมาตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู คาตัง้ แต
30,000.00 บาทขึ้นไป และอุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เปนตนไป บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวยตั้งแต
5,000.00 บาท ขึ้นไป
- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพยอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมใชงาน ตนทุน
ในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทําใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับประโยชนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
คาใชจายในการซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่สอดคลองกับหลัก
การและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และ ที่แกไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
อาคารสํานักงาน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
สิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑกอสราง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑงานบานงานครัว

20 - 40 ป
5 - 20 ป
5 - 25 ป
3 - 10 ป
5 - 7 ป
5 - 10 ป
5 - 10 ป
3 - 8 ป
3 - 8 ป
3 - 5 ป
2 - 5 ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสราง
4.4 สินทรัพยไมมีตัวตน
- สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี
- คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมตี วั ตนบันทึกเปนคาใชจา ยในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินโดยวิธเี สนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร 2 - 5 ป
4.5 สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนมาใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินทีจ่ า ยตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเ ปนคาใชจา ยในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามวิธเี สนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
4.6 รายไดรอการรับรูระยะยาว
รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดําเนินงาน
รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนเพื่อจับคูรายไดกับ
คาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค
4.7 รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑดังนี้
1) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน
2) เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
สํานักงาน ก.พ.ร. แสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิ
จากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน
4.8 รายไดจากเงินกูของรัฐบาล
รายไดจากเงินกูของรัฐบาลรับรูเมื่อไดรับเงินในกรณีที่แหลงเงินกูจายเงินกูใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. โดยตรง หรือรับรูเมื่อไดรับแจงการโอนเงิน
จากแหลงเงินกู กรณีที่แหลงเงินกูจายเงินตรงใหกับเจาหนี้
4.9 รายไดแผนดิน
รายไดแผนดินเปนรายไดที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงาน และนําสงคลังซึ่งไมตองแสดงเปนรายไดของหนวยงาน
แตแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนรายงานแยกตางหาก
4.10 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
สํานักงาน ก.พ.ร. มีรายไดจากการบริจาค ซึง่ เปนรายไดจากการทยอยรับรูร ายไดตามเกณฑ การคํานวณคาเสือ่ มราคาสินทรัพยทไี่ ดรบั บริจาค
ตลอดอายุของสินทรัพยนั้น

184

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

สวนที่ 2
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
2560

2559

500,000.00

500,000.00

1,351,944.07

1,195,618.80

412,746.00

1,612,364.00

2,264,690.07

3,307,982.80

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินทดรองราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. มีไวเพือ่ เปนคาใชจา ยสํารองจายภายในสํานักงาน ก.พ.ร. โดยไดรบั อนุมตั วิ งเงินทดรองราชการจากกระทรวง
การคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.5/16248 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ในหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ และงบกลาง ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คือ เงินฝากธนาคาร จํานวน 500,000.00 บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร) เปนบัญชีเงินฝากงบประมาณ สําหรับขอรับเงินตามรายการขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ผานระบบ GFMIS จากกรมบัญชีกลาง
เงินฝากคลัง 412,746.00 บาท เปนเงินนอกงบประมาณที่มีขอจํากัดในการใชจายโดยตองจายตามวัตถุประสงคอันเปนที่มาของเงินฝากคลังนั้น
โดยไมสามารถนําไปใชจายเพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามปกติได แตตองมีหนาที่ถือไวเพื่อจายตามวัตถุประสงคของเงินฝากคลังมีรายละเอียด ดังนี้
เงินฝาก 00766 โครงการสงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล

-

1,199,618.00

เงินฝาก 00905 เงินคาหลักประกันสัญญาและประกันซอง

412,746.00

412,746.00

รวมเงินฝากคลัง

412,746.00

1,612,364.00

154,300.00

240,270.00

20,311,986.54

12,972,429.43

2,100.00

154,359.00

20,468,386.54

13,367,058.43

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
เงินจายลวงหนา
รายไดคางรับ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม

ยังไมถึงกําหนดชําระ
และการสง
ใชใบสําคัญ

ถึงกําหนดชําระและ
การสงใชใบสําคัญ

เกินกําหนดชําระ
และการสงใช
ใบสําคัญ

รวม

2560

154,300.00

-

-

154,300.00

2559

240,270.00

-

-

240,270.00
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
2560

2559

หมายเหตุ 7 อาคาร และอุปกรณ
อาคารและสิ่งปลูกสราง

17,348,888.55

17,348,888.55

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสราง

8,777,680.28

8,067,919.13

อาคารและสิ่งปลูกสรางสุทธิ

8,571,208.27

9,280,969.42

ครุภัณฑ

105,654,460.99

110,645,813.68

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ

101,442,039.66

104,270,337.40

ครุภัณฑสุทธิ

4,212,421.33

6,375,476.28

งานระหวางการกอสราง

2,300,000.00

-

15,083,629.60

15,656,445.70

โปรแกรมคอมพิวเตอร

40,041,157.70

38,750,935.70

หัก คาตัดจําหนายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร

31,764,902.11

28,305,796.37

โปรแกรมคอมพิวเตอรสุทธิ

8,276,255.59

10,445,139.33

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

4,958,000.00

4,958,000.00

หัก คาตัดจําหนายสะสม - สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

4,957,998.00

4,221,661.72

2.00

736,338.28

8,276,257.59

11,181,477.61

รวม อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
หมายเหตุ 8 สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
รวม สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น - สุทธิ
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ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ 9 เจาหนี้ระยะสั้น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาสาธารณูปโภคคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
รวม เจาหนี้ระยะสั้น

2560

2559

1,520,481.80
34,667.50
371,630.01
1,926,779.31

6,073,964.08
146,628.00
437,973.39
125,569.00
6,784,098.47

หมายเหตุ 10 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากอื่น
998,286.37
เงินประกันผลงาน
4,796,484.01
3,503,061.55
290,146.00
290,146.00
เงินประกันอื่น
5,086,630.01
4,791,493.92
รวม เงินรับฝากระยะสั้น
หมายเหตุ 11 ภาระผูกพัน
สํานักงาน ก.พ.ร. มีรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ตามมาตรา 23 วรรค 3 ไดแก
- ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผูเชามีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 และ 2559 ไดแก สัญญาเชารถยนตประจําตําแหนง และสัญญาเชารถยนต ดังนี้
หนวย : บาท
2560

2559

ไมเกิน 1 ป

4,354,800.00

4,774,800.00

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

4,054,800.00

8,409,600.00

รวม
8,409,600.00
13,184,400.00
- ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ
สํานักงาน ก.พ.ร. มีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการสืบเนื่องจากสัญญาเชารถยนตเปนจํานวนรวม 102,000.00 บาท (ป 2559 เปน
จํานวนรวม 306,000.00 บาท)
หนวย : บาท
2560
2559
หมายเหตุ 12 รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน
รายไดจากงบบุคลากร
101,348,516.10
102,370,344.64
รายไดจากงบดําเนินงาน
40,278,682.99
38,805,906.21
รายไดจากงบลงทุน
4,760,000.00
2,004,265.36
รายไดจากงบกลาง
66,602,044.22
37,818,483.34
รายไดจากงบรายจายอื่น
100,186,683.66
80,225,736.91
หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ
(3,431,588.53)
(4,470,440.51)
รวม รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน – สุทธิ
309,744,338.44
256,754,295.95
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
2560
หมายเหตุ 12 รายไดจากงบประมาณ (ตอ)
รายไดจากงบประมาณปกอนๆ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมปเบิกจายปปจจุบัน)
รายไดจากงบดําเนินงาน
รายไดจากงบลงทุน
รายไดจากงบรายจายอื่น
รวม รายไดจากงบประมาณปกอนๆ
รวม รายไดจากงบประมาณ
หมายเหตุ 13 รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล
รายไดจากเงินกูของรัฐบาล

หนวย : บาท

2559

5,061,708.90
1,366,394.00
54,817,699.16
61,245,802.06
370,990,140.50

3,770,511.10
6,478,946.92
51,659,934.05
61,909,392.07
318,663,688.02

-

1,140,100.00

1,140,100.00
รวม รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล
รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล เปนโครงการที่ไดสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีแลว
หมายเหตุ 14 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดจากการชวยเหลือเพื่อการดําเนินงานจากหนวยงานภาครัฐอื่น
รายไดจากการบริจาค
รวม รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

-

962,803.00

11,453.04

28,669.09

28,011,453.04

991,472.09

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค ประกอบดวยรายไดจากโครงการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จํานวน
28,000,000.00 บาท และรายไดจากสินทรัพยที่ไดรับบริจาครับรูเปนรายไดของป 2560 จํานวน 11,453.04 บาท
หมายเหตุ 15 คาใชจายบุคลากร
เงินเดือน
คาลวงเวลา
คารักษาพยาบาล
เงินชวยการศึกษาบุตร
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
คาเชาบาน
คาใชจายบุคลากรอื่น
รวม คาใชจายบุคลากร
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101,858,019.86
256,490.00
10,775,336.64
300,874.00
1,598,187.16
2,395,028.78
286,707.37
328,000.00

103,353,611.37
230,230.00
8,460,832.57
365,424.25
1,570,122.27
2,355,183.48
314,598.71
2,554,266.68

117,798,643.81

119,204,269.33

สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
2560

หนวย : บาท

2559

หมายเหตุ 16 คาบําเหน็จบํานาญ
บํานาญ
เงินชวยคาครองชีพ
บําเหน็จ
บําเหน็จดํารงชีพ
คารักษาพยาบาล
เงินชวยการศึกษา
บําเหน็จบํานาญอื่น
รวม คาบําเหน็จบํานาญ

20,797,120.81
1,158,627.80
1,870,101.50
2,327,837.58
196,800.00
175,104.00
26,525,591.69

18,853,450.33
1,149,720.00
246,488.30
2,229,605.50
1,943,011.02
31,100.00
24,453,375.15

หมายเหตุ 17 คาตอบแทน
คาตอบแทนเฉพาะงาน
คาตอบแทนอื่น
รวม คาตอบแทน

2,225,400.00
2,225,400.00

44,800.00
1,485,000.00
1,529,800.00

6,824,055.77
1,833,540.39
3,620,934.20
133,210,064.22
57,669,015.35
7,094,757.00
7,689,149.50
453,586.00
6,559,808.92
1,378,537.46

5,965,928.80
3,188,757.23
4,028,461.67
96,511,729.42
29,955,357.50
3,375,253.00
7,380,465.56
101,231.00
2,088,021.42
1,400,487.57

226,333,448.81

153,995,693.17

หมายเหตุ 19 คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแกสและนํ้ามันเชื้อเพลิง
คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ

1,915,324.00
320,589.50
-

1,859,582.19
306,014.00
2,675.00

รวม คาวัสดุ

2,235,913.50

2,168,271.19

หมายเหตุ 20 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาประปา
คาโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง

3,287,837.01
171,866.07
1,008,177.36
1,445,732.80
605,283.00

3,211,819.59
473,529.57
1,079,944.32
1,329,231.50
502,451.00

รวม คาสาธารณูปโภค

6,518,896.24

6,596,975.98

หมายเหตุ 18 คาใชสอย
คาใชจายฝกอบรม
คาใชจายเดินทาง
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาจางเหมาบริการ
คาจางที่ปรึกษา
คาใชจายในการประชุม
คาเชา
คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน
คาประชาสัมพันธ
คาใชสอยอื่น
รวม คาใชสอย
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
2560

2559

709,761.15

709,761.26

ครุภัณฑ

3,457,402.23

7,566,767.23

สินทรัพยไมมีตัวตน

4,905,220.02

5,995,548.50

รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

9,072,383.40

14,272,076.99

คาใชจายโอนสินทรัพยระหวางหนวยงาน

1,199,618.00

30,404,808.29

รวม คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

1,199,618.00

30,404,808.29

หมายเหตุ 21 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อาคารและสิ่งปลูกสราง

หมายเหตุ 22 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค สํานักงาน ก.พ.ร. โอนเงินเหลือจายคืนใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรณีสิ้นสุดโครงการแลวตามขอ
เสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จํานวนเงิน 1,199,618.00 บาท
หมายเหตุ 23 คาใชจายอื่น
ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย

59,062.72

14,592.72

(1,345,014.00)

(32,096,761.29)

คาใชจายระหวางหนวยงาน – ปรับเงินฝากคลัง

1,224,014.00

32,157,761.29

รวม คาใชจายอื่น

(61,937.28)

75,592.72

รายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

คาใชจายอื่น จํานวน (61,937.28) บาท ประกอบดวย ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพยจํานวน 59,062.72 บาท และมียอดผลตาง
ระหวางบัญชีรายไดระหวางหนวยงาน - หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลางกับบัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน - ปรับเงินฝากคลัง จํานวน
(121,000.00) บาท ซึง่ เกิดจากการบันทึกขอเบิกเงินประกันผลงานคาจางทีป่ รึกษาตามงวดงานทีเ่ กิดขึน้ โดยเบิกจายจากเงินฝากคลังเมือ่ ชวงสิน้ ปงบประมาณ 2559
ทั้งนี้ ในระบบ GFMIS จะเกิดคู Auto บัญชี T/E ปรับเงินฝากคลัง ซึ่งอยูในหมวดคาใชจาย โดยหนวยงานจะบันทึกเปนเจาหนี้เงินประกันผลงาน และเมื่อ
มีการอนุมัติจายคืนเงินประกันผลงานใหคูสัญญา ระบบจะเกิดคู Auto บัญชี T/R หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งอยูในหมวดรายได
เพื่อมาหักลางบัญชีในระบบ
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สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบันและปกอน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ

งบสุทธิ

หนวย : บาท

การสํารองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

แผนงาน:พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบราชการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต:การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐ
งบรายจายอื่น

8,859,000.00

8,400.00

4,168,925.00

4,681,638.00

37.00

รวม

8,859,000.00

8,400.00

4,168,925.00

4,681,638.00

37.00

ผลผลิต:การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐ
งบดําเนินงาน

40,500,300.00

-

1,947,255.90

38,507,428.02

45,616.08

งบลงทุน

12,033,000.00

4,283,000.00

2,875,000.00

4,875,000.00

-

งบรายจายอื่น

99,647,200.00

5,661,200.00

19,313,524.85

74,672,021.98

453.17

152,180,500.00

9,944,200.00

24,135,780.75

118,054,450.00

46,069.25

107,688,900.00

101,774,872.20

5,914,027.80

960,000.00

824,920.03

135,079.97

108,648,900.00

102,599,792.23

6,049,107.77

รวม
แผนงาน:บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต:รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
รวม

แผนงานบูรณาการ:เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผลผลิต:คาใชจายสงเสริมและสรางความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบกลาง

70,558,000.00

14,758,599.82

31,263,701.00

24,535,699.18

-

รวม

70,558,000.00

14,758,599.82

31,263,701.00

24,535,699.18

-

แผนงานบูรณาการ:ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต:โครงการรณรงคปองกันและตอตานการทุจริต
งบรายจายอื่น

24,143,400.00

94,000.00

7,633,630.00

16,415,770.00

-

รวม

24,143,400.00

94,000.00

7,633,630.00

16,415,770.00

-

แผนงานบูรณาการ:อํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
ผลผลิต:โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
งบรายจายอื่น

15,787,500.00

789,400.00

8,015,930.00

6,982,170.00

-

รวม

15,787,500.00

789,400.00

8,015,930.00

6,982,170.00

-

380,177,300.00

25,594,599.82

75,217,966.75

273,269,519.41

6,095,214.02

รวมทั้งสิ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 6,095,214.02 บาท ไดพับ
ไปทั้งจํานวน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบันและปกอน (ตอ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ป2559)
รายการ

เงินกันไว
เบิกเหลื่อมป (สุทธิ)

หนวย : บาท

เบิกจาย

คงเหลือ

แผนงาน:พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต:การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐ
งบรายจายอื่น

10,936,538.00

9,945,958.00

990,580.00

รวม

10,936,538.00

9,945,958.00

990,580.00

ผลผลิต:การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐ
งบดําเนินงาน

1,382,044.29

1,382,044.29

-

งบรายจายอื่น

34,389,280.66

17,104,092.66

17,285,188.00

รวม

35,771,324.95

18,486,136.95

17,285,188.00

แผนงาน:สงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ผลผลิต:โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
งบรายจายอื่น

2,313,600.00

2,127,600.00

186,000.00

รวม

2,313,600.00

2,127,600.00

186,000.00

งบรายจายอื่น

15,065,635.25

12,588,635.25

2,477,000.00

รวม

15,065,635.25

12,588,635.25

2,477,000.00

รวมทั้งสิ้น

64,087,098.20

43,148,330.20

20,938,768.00

แผนงาน:ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ผลผลิต:โครงการรณรงคปองกันและตอตานการทุจริต

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย จากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน
5,209,750.00 บาท ไดขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว และจํานวน 15,729,018.00 บาท ไดพับไปทั้งจํานวน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ป 2558)
รายการ

เงินกันไว
เบิกเหลื่อมป (สุทธิ)

หนวย : บาท

เบิกจาย

คงเหลือ

แผนงาน:พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต:การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐ
งบดําเนินงาน

2,117,500.00

2,013,064.00

104,436.00

งบลงทุน

1,399,450.00

1,353,410.00

46,040.00

งบรายจายอื่น

5,180,666.66

5,070,666,66

110,000.00

รวมทั้งสิ้น

8,697,616.66

8,437,140.66

260,476.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย จากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน
260,476.00 บาท ไดพับไปทั้งจํานวน
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ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบันและปกอน (ตอ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ

งบสุทธิ

หนวย : บาท

การสํารองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

แผนงาน:พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต:การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐ
งบรายจายอื่น

24,084,500.00

714,000.00

10,222,538.00

13,145,762.00

2,200.00

รวม

24,084,500.00

714,000.00

10,222,538.00

13,145,762.00

2,200.00

ผลผลิต:การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐ
งบบุคลากร

111,673,600.00

-

-

103,301,021.55

8,372,578.45

งบดําเนินงาน

39,642,900.00

-

1,382,044.29

38,163,766.36

97,089.35

2,469,694.69

-

-

2,469,694.69

-

งบรายจายอื่น

100,412,963.17

17,075,000.00

17,314,280.66

65,994,961.18

28,721.33

รวม

254,199,157.86

17,075,000.00

18,696,324.95

209,929,443.78

8,498,389.13

งบลงทุน

แผนงาน:สงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ผลผลิต:โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
งบรายจายอื่น

3,732,600.00

186,000.00

2,127,600.00

1,418,400.00

600.00

รวม

3,732,600.00

186,000.00

2,127,600.00

1,418,400.00

600.00

แผนงาน:ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ผลผลิต:โครงการรณรงคปองกันและตอตานการทุจริต
งบรายจายอื่น

19,710,000.00

2,390,000.00

12,675,635.25

4,643,894.76

469.99

รวม

19,710,000.00

2,390,000.00

12,675,635.25

4,643,894.76

469.99

รวมทั้งสิ้น
301,726,257.86
20,365,000.00
43,722,098.20 229,137,500.54 8,501,659.12
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 8,501,659.12 บาท ไดพับ
ไปทั้งจํานวน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบันและปกอน (ตอ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ป 2558)
รายการ

เงินกันไว
เบิกเหลื่อมป (สุทธิ)

หนวย : บาท

เบิกจาย

คงเหลือ

แผนงาน:พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต:การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐ
งบรายจายอื่น

1,262,500.00

1,262,500.00

-

รวม

1,262,500.00

1,262,500.00

-

ผลผลิต:การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐ
งบดําเนินงาน

4,762,057.59

2,022,507.59

2,739,550.00

งบลงทุน

1,203,320.00

1,203,320.00

-

งบรายจายอื่น

33,928,725.24

24,799,058.58

9,129,666.66

รวม

39,894,102.83

28,024,886.17

11,869,216.66

แผนงาน:รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ผลผลิต:โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
งบรายจายอื่น

1,967,800.00

1,738,800.00

229,000.00

รวม

1,967,800.00

1,738,800.00

229,000.00

งบรายจายอื่น

6,433,074.60

5,899,674.60

533,400.00

รวม

6,433,074.60

5,899,674.60

533,400.00

แผนงาน:ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ผลผลิต:โครงการรณรงคปองกันและตอตานการทุจริต

รวมทั้งสิ้น
49,557,477.43
36,925,860.77
12,631,616.66
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย จากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน
8,697,616.66 บาท ไดขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว และจํานวน 3,934,000.00 บาท ไดพับไปทั้งจํานวน

194

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบันและปกอน (ตอ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ป 2557)
รายการ

เงินกันไว
เบิกเหลื่อมป (สุทธิ)

หนวย : บาท

เบิกจาย

คงเหลือ

แผนงาน:พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต:การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐ
งบรายจายอื่น

85,900.00

-

85,900.00

รวม

85,900.00

-

85,900.00

800,100.00

435,000.00

365,100.00

3,251,400.00

3,251,400.00

-

งบรายจายอื่น

17,309,119.00

9,924,499.65

7,384,619.35

รวม

21,360,619.00

13,610,899.65

7,749,719.35

งบรายจายอื่น

5,075,000.00

5,045,000.00

30,000.00

รวม

5,075,000.00

5,045,000.00

30,000.00

ผลผลิต:การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหนวยงานของรัฐ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

แผนงาน:ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ผลผลิต:โครงการรณรงคปองกันและตอตานการทุจริต

รวมทั้งสิ้น
26,521,519.00
18,655,899.65
7,865,619.35
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย จากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน
7,865,619.35 บาท ไดพับไปทั้งจํานวน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายงานรายไดแผนดิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท
2560

2559

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี

4,674,017.91

1,899,389.18

4,674,017.91

1,899,389.18

4,674,017.91

1,899,389.18

รายไดแผนดินรอนําสง

-

-

รายการรายไดแผนดินสุทธิ

-

-

67,090.56

1,907.00

1,125.10

1,314.44

รายไดอื่น

4,605,802.25

1,896,167.74

รวม รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี

4,674,017.91

1,899,389.18

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดินนําสงคลัง

รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
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2.10 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ มี สี ถานะเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
ในกํากับของสํานักงาน ก.พ.ร. มีเปาหมายที่จะดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งดานการบริหารและการให
บริการ มีหนาที่ ดังนี้
1. ใหบริการแนะนําปรึกษาทางการบริหารราชการ (Management consultancy services) แกหนวยงาน
ของรัฐในการยกระดับมาตรฐานการทํางานใหมีความเปนเลิศ และสอดรับกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. ใหบริการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาแกหนวยงานของรัฐ ในดานการบริหารและการจัดการ เพื่อยก
ระดับมาตรฐานการทํางานของหนวยงานใหสามารถเทียบเทามาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรใหสอดรับกับแนวทางการบริหารราชการแผนดิน และหลักเกณฑและวิธกี ารบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงฐานะการเงิน1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หมายเหตุ

หนวย : บาท
2560

2559

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้
รายไดคางรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสมยกมา
หัก การปรับปรุงรายการและผลสะสมจากการแกไข
ขอผิดพลาด
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพยสุทธิ

4
5
6

7

8

124,761,388.99
21,010,958.19
7,218,360.00
366,362.82
4,469,857.89
157,826,927.89

79,564,014.80
7,881,665.72
5,088,603.00
419,620.65
1,714,100.00
94,668,004.17

1,156,798.48
2.00
1,156,800.48
158,983,728.37

1,030,008.46
2.00
1,030,010.46
95,698,014.63

14,510,824.28
47,608,189.28
20,223,521.25
1,359,290.92
83,701,825.73
83,701,825.73
75,281,902.64

4,739,187.53
14,210,277.73
10,396,324.68
386,224.67
29,732,014.61
29,732,014.61
65,966,000.02

65,966,000.02

65,039,822.03

(1,221,624.23)
10,537,526.85
75,281,902.64
24,000,000.00
51,281,902.64
75,281,902.64

(1,378,522.06)
2,304,700.05
65,966,000.02
65,966,000.02
65,966,000.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
________________________________
1
งบการเงินนี้ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
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สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หมายเหตุ

หนวย : บาท
2560

2559

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการใหบริการ

167,135,396.75

144,057,741.00

รายไดดอกเบี้ย

971,712.24

1,086,933.89

รายไดอื่น

375,300.75

195,985.89

168,482,409.74

145,340,660.78

168,482,409.74

145,340,660.78

9,851,089.57

8,503,055.18

143,977,300.00

127,837,076.37

7,490.00

6,870.00

1,367,815.14

1,433,627.45

84,686.04

115,092.53

2,213,536.76

1,912,285.83

217,664.19

242,812.42

-

11,838.99

157,719,581.70

140,062,658.77

10,762,828.04

5,278,002.01

(225,301.19)

(2,841,424.61)

-

(131,877.35)

(225,301.19)

(2,973,301.96)

10,537,526.85

2,304,700.05

รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน

9

คาใชจายบุคลากร
คาใชจายดานการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาใชสอยและคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาใชสอยอื่น
คาเสื่อมราคาและอุปกรณ
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายได

10

สูงกวาคาใชจายสะสมตามมติคณะกรรมการ
คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (บริจาคสินทรัพย)
รวมรายได/(คาใชจาย)ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หนวย : บาท
หมายเหตุ

องคประกอบ
อื่นของ
สินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

รายไดสูง/(ตํ่า)
กวาคาใชจาย
สะสม

ทุน

-

รวมสินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

-

65,039,822.03

65,966,000.02

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน

-

(1,378,522.06)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

-

63,661,299.97

-

63,661,299.97

-

-

-

-

1,378,522.06

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2559
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด

2,304,700.05

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

2,304,700.05

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

-

65,966,000.02

-

65,966,000.02

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

-

65,039,822.03

-

65,039,822.03

การปรับปรุงรายการปกอน

(1,439,678.02)

(1,439,678.02)

218,053.79

218,053.79

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

-

63,661,299.97

-

63,661,299.97

-

-

-

-

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2560
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด
รายไดสูง/(ตํา) กวาคาใชจายสําหรับงวด

10,537,526.85

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

-

-

-

-

75,281,902.64

-

75,281,902.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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10,537,526.85
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สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หนวย : บาท
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายไดสงู /(ตํา่ )กวาคาใชจา ยจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับกระทบยอดเปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
บริจาคสินทรัพยใหหนวยงานภาครัฐ
รายรับสูงกวารายจายจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยดําเนินงาน หนี้สินดําเนินงาน และสวนของทุน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
หนี้สินดําเนินงานและสวนของทุน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
คาใชจายคางจาย เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
รายไดรับลวงหนา เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
การปรับปรุงรายการปกอ น (คาใชจา ยปกอ นบันทึกเกิน)
การปรับปรุงรายการปกอ น (หนีส้ นิ หรือภาระผูกพันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ )
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (คาใชจา ยปกอ นบันทึกเกิน)
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (คาใชจา ยปกอ นบันทึกขาด)
รวม
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
อาคารและอุปกรณสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

2559

10,537,526.85

2,304,700.05

359,671.38
10,897,198.23

397,047.66
131,877.35
2,833,625.06

(13,129,292.47)
(2,129,757.00)
53,257.83
(2,755,757.89)

14,608,710.41
11,267,142.67
(49,749.50)
213,197.85

9,771,636.75
33,397,911.55
9,827,196.57
973,066.25
6,200.00
(1,445,878.02)
427,259.41
(209,205.62)
34,786,637.36
45,683,835.59

(6,720,919.24)
(11,144,329.97)
(10,307,456.33)
(1,447,252.00)
(1,378,522.06)
(4,959,178.17)
(2,125,553.11)

(486,461.40)
(486,461.40)
45,197,374.19
79,564,014.80
124,761,388.99

(392,948.30)
(392,948.30)
(2,518,501.41)
82,082,516.21
79,564,014.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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201

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หมายเหตุที่ 1 ความเปนมา
การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับปรุงแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน ในปพ.ศ. 2545 และการตราพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของการพัฒนาระบบราชการ โดยการวางกรอบกติกาใหม
ของการบริหารราชการแผนดิน ไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใชดังกลาว ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและวิธีการบริหารราชการแนวใหม
เชน การบริหารภาครัฐเชิงยุทธศาสตร การบริหารราชการแบบบูรณาการ ระบบการกํากับดูแลและรายงานแบบไขว (Matrix System) และการบริหารราชการ
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centered) เปนตน
มิตใิ หมในการบริหารราชการเหลานี้ ทําใหสว นราชการตางๆ ตองดําเนินการปรับเปลีย่ นทัง้ ในสวนของยุทธศาสตร โครงสราง กระบวนงาน การบริหารการเงิน
และงบประมาณ การบริหารงานบุคคลตลอดจนกระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานใหม ซึ่งในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สวนราชการตางๆ
ตองดําเนินการนั้น จําเปนตองอาศัยการกระตุนและสนับสนุน (Facilitation) และการชวยเหลือทางวิชาการ (Technical Support) เพื่อเสริมสรางพลัง
(Empower) ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปอยางราบรื่น รวดเร็วทันการณ และสอดคลองกับเจตนารมณของการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ
จึงไดจัดตั้งสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 เพื่อเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีหนาที่
ในการใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการและหนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สถาบันฯ มีสถาน
ที่ตั้ง เลขที่ 120 หมู 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการกิจการภาครัฐที่ดี
2. เพื่อสงเสริมและดําเนินการใหมีการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
3. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
4. ใหบริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเปนที่ปรึกษา เพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
หมายเหตุที่ 2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นภายใตเกณฑคงคาง (Accrual Basis) และ ขอสมมุติฐานการดําเนินงานตอเนื่อง
หมายเหตุที่ 3 สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป
3.1 ใชหลักบัญชีคู (Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับรายการการเงินที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง จะตองนําแตละรายการการเงิน
มาบันทึกบัญชีดวยจํานวนเงินในบัญชีเดบิตเทากับจํานวนเงินที่บันทึกบัญชีเครดิต
3.2 ใชรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคมปปจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายนปถัดไป โดยกําหนด
รอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งรอบเทากับหนึ่งปงบประมาณหรือ 12 เดือน
3.3 ใชหลักบริษัทใหญและบริษัทยอย ในการบันทึกรับรูรายการบัญชีเดินสะพัดระหวางกัน (บัญชีพัก) ของรายรับและรายจาย
3.4 การจัดทํางบการเงิน สถาบันฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระเบียบขอบังคับที่ทางราชการกําหนด รวมทั้งระเบียบและขอ
บังคับของสถาบันฯ
3.5 การรับรูรายไดและคาใชจาย
1) การรับรูรายได
- รายไดจากการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา และงานฝกอบรม รับรูเมื่อสงมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแลว
- รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงในอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
2) การรับรูคาใชจาย
- คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา งานฝกอบรม คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง
สําหรับคาใชจายตามประเภทดังตอไปนี้รับรูตามเกณฑอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด ดังนี้
คาตอบแทนบุคลากรที่มีลักษณะของการจายเงินเมื่อมีผลงานหรือมีระดับความสําเร็จของงาน รับรูรายจายตามสัดสวนของรายได
ของงานบริการวิชาการ และ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของที่รับรูในงวดบัญชีนั้น
คาใชจายที่ไมตองผานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง รับรูคาใชจายตามการวางบิลแจงหนี้
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สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หมายเหตุที่ 3 สรุปนโยบายบัญชีทั่วไป (ตอ)
3.6 คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ หนวยงานลูกคาเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงไมมีเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.7 อาคารและอุปกรณสุทธิ
- การซื้อครุภัณฑและอุปกรณที่มีราคาตํ่ากวา 5,000 บาท รับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวน และการซื้อครุภัณฑ และอุปกรณที่มีราคาตั้งแต
5,000 บาท รับรูเปนสินทรัพยดวยราคาทุนหรือราคาที่ไดมา
- คํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน ดังนี้
สวนปรับปรุงอาคาร
ตามอายุสัญญาเชาอาคาร
ครุภัณฑสํานักงาน
8 ป
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5 ป
ครุภัณฑโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร 5 ป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
5 ป
ครุภัณฑงานบานงานครัว
5 ป
ครุภัณฑกีฬา
5 ป
ครุภัณฑการศึกษา
5 ป
3.8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึง เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน และเงินฝากประจําไมเกิน 12 เดือน
3.9 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลายประการซึ่งจะมี
ผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
3.10 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0423.2/31072 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง ตอบขอหารือหลักการรับรูรายไดและคาใชจาย
ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2554 เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2554 รวมถึงตามมติคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ครัง้ ที่ 6/2554 วันที่ 15 ธันวาคม 2554
ไดเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรูรายไดและคาใชจายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแตงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เปนตนไป
เพื่อใหเปนไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคลองตัว และใหผลการดําเนินงานประจําปสะทอนตนทุนที่ครบถวนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้
การรับรูรายได
นโยบายเดิม
- รายไดจากการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา และงานฝกอบรม รับรูเมื่อสงมอบงานและมีสิทธิเรียกเก็บเงินแลว สําหรับกรณีที่
สงงานแลวแตยังไมมีสิทธิเรียกเก็บเงิน จะรับรูรายไดเทากับคาใชจายที่เกิดขึ้นและสามารถเรียกเก็บเงินคืนได
นโยบายใหม
- รายไดจากการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา และงานฝกอบรม รับรูเมื่อตรวจรับงาน
การรับรูคาใชจาย
นโยบายเดิม
- คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งานวิจัยใหคําปรึกษา และงานฝกอบรมรับรูตามเกณฑคงคาง
- คาใชจายอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง
นโยบายใหม
- คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา และงานฝกอบรม รับรูตามเกณฑคงคางและตามเกณฑอื่นที่คณะ
กรรมการตรวจสอบกําหนด สําหรับคาใชจายตามประเภทดังตอไปนี้
• คาใชจายประเภทคาตอบแทนบุคลากรที่มิใชเปนการจายรายเดือน ไดแก หัวหนาโครงการ ผูอํานวยการหลักสูตร ที่ปรึกษา นักวิจัย
และผูประสานงานโครงการ ใหรับรูคาใชจายตามสัดสวนของรายไดของงานวิชาการ งานวิจัยใหคําปรึกษา และงานฝกอบรม ที่รับรูรายไดเมื่อตรวจรับงานแลว
• คาใชจายที่ไมตองผานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง รับรูคาใชจายตามใบแจงหนี้ที่วางบิล
• คาใชจายที่ผานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง รับรูคาใชจายเมื่อตรวจรับงานแลว
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สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หมายเหตุที่ 4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย
หนวย : บาท
2560
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา
เงินฝากเดินสะพัด
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หมายเหตุที่ 5 ลูกหนี้
ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้

2559

58,950,313.75
65,801,075.24
10,000.00
124,761,388.99

26,945,995.49
52,608,019.31
10,000.00
79,564,014.80

16,356,064.00
4,654,894.19
21,010,958.19

4,234,265.00
3,642,326.61
5,074.11
7,881,665.72

หมายเหตุที่ 6 วัสดุคงเหลือ
ยอดวัสดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มียอดลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 82,110.85 บาท
ไดแสดงรายการไวในงบกระแสเงินสด รวมอยูในรายการบริจาคสินทรัพยใหหนวยงานภาครัฐ จํานวนเงิน 131,860.35 บาท และรายการวัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น
จํานวนเงิน 49,749.50 บาท
ยอดวัสดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มียอดลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 53,257.83 บาท
ไดแสดงรายการไวในงบกระแสเงินสด รวมอยูในรายการวัสดุคงเหลือลดลง
หมายเหตุที่ 7 อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 59
สินทรัพย
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑงานบานและงานครัว
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑการศึกษา
ครุภัณฑกีฬา
รวม

204

290,815.30
1,039,590.50
64,131.30
619,864.10
1,015,395.69
346,203.85
32,421.00
264,000.00
3,672,421.74

เปลี่ยนแปลงระหวางงวด
เพิ่มขึ้น
205,300.60
19,035.30
262,125.50
486,461.40
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ยอดคงเหลือ

ลดลง

ณ วันที่ 30 ก.ย. 60
-

290,815.30
1,244,891.10
64,131.30
638,899.40
1,277,521.19
346,203.85
32,421.00
264,000.00
4,158,883.14

สวนที่ 2

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น ก.พ.ร. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หมายเหตุที่ 7 อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 59
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑงานบานและงานครัว
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑการศึกษา
ครุภัณฑกีฬา
รวม
อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
คาเสื่อมราคาประจําป

173,396.32
833,400.61
62,892.72
445,053.37
737,510.41
248,154.48
32,415.00
109,590.37
2,642,413.28
1,030,008.46
385,208.67

หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 60

เปลี่ยนแปลงระหวางงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
52,138.60
91,059.06
1,232.58
39,935.12
91,430.77
31,104.16
52,771.09
359,671.38

-

225,534.92
924,459.67
64,125.30
484,988.49
828,941.18
279,258.64
32,415.00
162,361.46
3,002,084.66
1,156,798.48
359,671.38

การแสดงรายการคาเสือ่ มราคาประจําปในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ไดแสดงเปนคาใชจา ยในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวนเงิน 217,664.19 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 242,812.42 บาท และแสดงเปนคาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน รวมอยูในรายการ
คาใชจา ยในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายไดสงู กวาคาใชจา ยสะสมตามมติคณะกรรมการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 142,007.19 บาท ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 142,396.25 บาท
หมายเหตุที่ 8 รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสมจัดสรรแลว
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดเห็นชอบการสนับสนุนเงินเพื่อเปนคาใชจาย
การปรับปรุงพืน้ ทีข่ องสํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่ จัดทําเปนหองประชุมของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยใชเงินทุนสะสม และในการประชุมครัง้ ที่ 5/2560 เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560
ไดเห็นชอบใหสถาบันฯ จัดทําโครงการพัฒนาสํานักงาน ก.พ.ร. สูระบบดิทัล ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีแผนดําเนินงานระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยใชเงินทุนสะสม ดังนั้น สถาบันฯ จึงไดแสดงรายการรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสมจัดสรรแลว ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย
หนวย : บาท

- สํารองการสนับสนุนเงินเพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงพื้นที่
ของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดทําเปนหองประชุม
- สํารองการจัดทําโครงการพัฒนาสํานักงาน ก.พ.ร. สูระบบดิจิทัล
รวม

2560
4,000,000.00

20,000,000.00
24,000,000.00

2559

-

หมายเหตุที่ 9 คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน ประเภทคาใชจายบุคลากรไดรวมรายการจายเงินรางวัลไวในคาใชจายบุคลากร ซึ่งเปนการจัดสรรเงินรางวัล ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีการอนุมัติการจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 826,207.66 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
พิจารณาใหความเห็นชอบใหจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
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สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หมายเหตุที่ 10 คาใชจายในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตามมติคณะกรรมการ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตามมติคณะกรรมการ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย
หนวย : บาท
2560
คาใชจายบุคลากร

-

196,781.36

83,294.00

-

-

2,502,247.00

142,007.19

142,396.25

225,301.19

2,841,424.61

คาใชจายดานการฝกอบรม
คาใชสอยและคาวัสดุ
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ
รวมคาใชจายในการจัดกิจกรรมโดยใชเงินรายไดสูงกวา
คาใชจายสะสม ตามมติคณะกรรมการ

2559

หมายเหตุที่ 11 หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สถาบันฯ อยูระหวางการพิจารณารายจายซึ่งเกิดจากการดําเนินงานโครงการป 2559 ในสวนที่นํามาขอเบิกจาย
ในป 2560 จํานวน 1,700,000.00 บาท (รายจายโครงการ ป 2559 ที่เกิดจากลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ) ซึ่งผลการพิจารณายังไมไดขอสรุป ณ วันที่
ออกงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสถาบันฯ ไดอนุมตั ริ ายการดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายจายเปนจํานวนเงิน 1,445,878.02 บาท
จึงไดแสดงเปนรายการปรับปรุงรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสมยกมา ในงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมายเหตุที่ 12 การขอยกเวนการเสียภาษีมูลคาเพิ่มของสถาบันฯ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ไดมีมติใหขอความรวมมือใหกรมสรรพากร
ดําเนินการแกไขความในขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 171) เรื่องกําหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ
การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แหงประมวลรัษฎากร โดยเพิ่มหนวยบริการรูปแบบพิเศษไวในขอ 3 ของประกาศฯ
และใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่แปลงสภาพเปนตนไป เพื่อใหสถาบันฯ สามารถแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการเสียภาษีมูลคาเพิ่มได ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมาย
ใหสถาบันฯ นําความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อสํานักงาน ก.พ.ร. จะไดนําเรื่องดังกลาวเสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาตอไป
ซึ่ง ก.พ.ร. ไดพิจารณาและดําเนินการตามมติดังกลาวขางตนเรียบรอยแลว ขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาของกรมสรรพากร โดยคาดวาแนวโนม
ผลการพิจารณาของกรมสรรพากรจะใหความรวมมือในการแกไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกลาวตามที่ ก.พ.ร. เสนอ
หมายเหตุที่ 13 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ แลว

206
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11 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแนวทางการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชนตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ โดยใหหัวหนาสวนราชการตาง ๆ ไดแก ปลัดกระทรวง
อธิบดี และหัวหนาสวนราชการทีม่ ฐี านะเทียบเทากระทรวง กรม ตลอดจนผูบ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสรางความรับรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองแกประชาชน
เกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการของหนวยงานทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบตามแนวทางทีก่ าํ หนด โดยความสําเร็จ
ในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนตามแนวทางดังกลาวเปนตัวชี้วัดสําคัญ ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของหัวหนาสวนราชการทุกแหง โดยใหผูบังคับบัญชา สํานักงาน ก.พ.ร. และ
สํานักงาน ก.พ. ประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง ความทันตอสถานการณ และ
ความรับรูความเขาใจของประชาชนตามผลสํารวจของหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการอยูแลวเปนปกติ
ในกรณีของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน ใหองคกรกลางทีเ่ กีย่ วของนําแนวทางนีไ้ ปใชในการประเมิน
ผูบริหารดวย และใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรรมการ
ขาราชการพลเรือนรายงานตัวชี้วัดและผลการประเมินตามแนวทางนี้ตอนายกรัฐนตรีทราบเปนราย
กระทรวงทุก 3 เดือน



11 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และ
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และเห็นชอบกับขอเสนอแนะตาม
บันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรใหหนวยงานที่พบปญหาและผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ
เสนอแนะ รายงานผลความกาวหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะตาง ๆ ตอไป



21 ตุลาคม การประชุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับฟงความคิดเห็นที่มีตอรางพระราชกฤษฎีกาการกําหนดให
ผูรับใบอนุญาต ชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....
ณ หองพัชราวดี 1 อาคาร 2 โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค



25 ตุลาคม พิธีรับประกาศนียบัตรสําหรับผูเขารับอบรมหลักสูตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ที่ ป รึ ก ษาด า นการบริ ห าร สํ า หรั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน (FUNDAMENTAL) รุ  น ที่ 9
ณ หองประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.



26 ตุลาคม การประชุมเพื่อรับฟงการประกาศผลการวิจัย Doing Business 2017 ของธนาคารโลก
ผานระบบ Video conference จากทีมวิจัยของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ณ หองประชุม
สํานักงานธนาคารโลกประจําประเทศไทย อาคาร Siam Tower



4 พฤศจิกายน การประชุมเพือ่ ชีแ้ จงผลการจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
ตามรายงาน Doing Business 2017 ของธนาคารโลก ณ หองประชุมวายุภักษ 4 กระทรวงการคลัง



10 พฤศจิกายน การประชุมสัมมนาเรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หองเรนโบวฮอลล โรงแรมใบหยกสกาย

ร�ยง�นก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย ประจำ�ป พ.ศ. 2 5 6 0

ภ�คผนวก ก
พฤศจิกายน
2559

ธันวาคม
2559

ต�ร�งสรุปลำ�ดับเหตุก�รณก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่น�สนใจในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560



15 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหหนวยงานราชการไทยพิจารณาจัดทําแบบ
ฟอรมเอกสารราชการ 2 ภาษา ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ โดยใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปน
หนวยงานหลักรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานใหเกิดความชัดเจน โดยใหรับความเห็นของกระทรวง
กลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง
ศึกษาธิการ และสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได ทั้งนี้ ใหเรง
ดําเนินการสําหรับเอกสารราชการทีป่ ระชาชนตองใชในชีวติ ประจําวัน และเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการอํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ใหแลวเสร็จภายในป 2560 และให
สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบผลการดําเนินงานเมือ่ ครบกําหนดเวลาดังกลาว สําหรับ
เอกสารราชการอื่น ๆ ใหพิจารณาดําเนินการตามลําดับความสําคัญ ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทัง้ หมดภายในป 2564 และใหสาํ นักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการดําเนินงานแลวรายงานตอนายกรัฐมนตรี
ทุก 6 เดือน



18 พฤศจิกายน การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ผานระบบวีดิทัศนทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร



24 พฤศจิกายน การประชุมชีแ้ จงแนวทางการประเมินองคการมหาชนและผูอ าํ นวยการองคการมหาชน
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ณ หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



30 พฤศจิกายน การประชุมเรื่อง แนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล



7 ธันวาคม การประชุมเพือ่ รับฟงความคิดเห็นทีม่ ตี อ รางพระราชกฤษฎีกาการกําหนดใหผรู บั ใบอนุญาต
ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตแทนการยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต พ.ศ. ....
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



8 ธันวาคม การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมโกลเดน
ทิวลิป ซอฟเฟอริน



8 - 9 ธันวาคม งานมหกรรมงานบริการภาครัฐ “นวัตกรรมบริการ พัฒนางานภาครัฐ ยกระดับสู
ประเทศไทย 4.0” ณ ลานอเนกประสงค อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ



9 ธันวาคม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และ
ประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัล และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐระดับพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมวายุภักษ 5 - 6 อาคารศูนยประชุม
วายุภักษ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
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9 ธันวาคม การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผานระบบวีดิทัศนทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย



13 ธันวาคม การประชุมเรื่อง แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมสําหรับการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ณ หองนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี



14 - 16 ธันวาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําโครงการภายใตแนวทางการเสริมสราง
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
- 14 ธันวาคม ณ อิมแพค เมืองทองธานี
- 15 - 16 ธันวาคม ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



16, 21, 23, 26, 28 ธันวาคม การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดองคการมหาชน ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล



21 ธันวาคม พิธมี อบรางวัลการประกวดเรือ่ งสัน้ แอนิเมชัน่ โครงการรณรงคสอื่ สารเสริมสรางธรรมาภิบาล
รวมตานทุจริต หัวขอ “การตอตานคอรรัปชัน” และ “การบริการประชาชนอยางมีธรรมาภิบาล”
ณ หองอเนกประสงค 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร



24 ธันวาคม นายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 310/2559 เรื่อง มอบหมายและ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบตั หิ นาทีป่ ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี โดยคําสั่งดังกลาวไดมีการมอบหมายและมอบอํานาจให รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และประธานคณะกรรมการพัฒนา
และสงเสริมองคการมหาชน และมอบหมายและมอบอํานาจให รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวิทย เมษินทรีย) ปฏิบัติหนาที่ รองประธาน ก.พ.ร. โดยมีผลตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2559
เปนตนไป



23 ธันวาคม การประชุมสัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหนวยงาน
ของรัฐ ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



27 ธันวาคม การสัมมนาเพื่อจัดสรรขาราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม
ไปปฏิบัติราชการ ภายหลังสําเร็จโครงการ ณ หองกมลทิพย 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล



30 ธันวาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
ณ หอง 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
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มกราคม - กุมภาพันธ การประชุมคณะทํางานประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ



6 มกราคม การประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพรอมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations
Public Service Awards ประจําป ค.ศ. 2017 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค



10 มกราคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป พ.ศ. 2558
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหเสนอสภานิติบัญัติแหงชาติตอไป



10 มกราคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ขององคการมหาชน จํานวน 10 แหง ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหสํานักงาน ก.พ.ร. เรงดําเนินการ
รางพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการมหาชนทีย่ งั ไมแลวเสร็จโดยเร็ว แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอ ไป และ
ใหรับขอสังเกตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย



17 มกราคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของกลุมจังหวัด ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
ดังนี้ 1) กรอบวงเงินคําขอโครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยัง่ ยืนใหกบั เศรษฐกิจภายใน
ประเทศ สําหรับโครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดแบบบูรณาการที่มีความพรอมดําเนินการได โดย
ใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม โดยมีวงเงินทั้งสิ้น 110,433,668,535 บาท 2) วงเงินคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุมจังหวัดที่ยังไมไดรับจัดสรรใน
ครั้งนี้อีกประมาณ 91,000 ลานบาท ใหเสนอเปนคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให ก ลุ  ม จั ง หวั ด จั ด ทํ า แผนระยะปานกลาง 5 ป (พ.ศ. 2560,
พ.ศ. 2561 - 2565) รองรับไวดวย



24 มกราคม คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานการประเมิ น องค ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ เ ฉพาะ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานการประเมิ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ



24 มกราคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามมติคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการ
มหาชน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติ
ดําเนินโครงการลงทุนขององคการมหาชนที่มีวงเงินสูงเกินกวา 1,000 ลานบาท ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการลงทุนของ
องคการมหาชนฯ ใหมีรายละเอียดครบถวน ชัดเจน รวมถึงการจัดเตรียมโครงการของหนวยงาน
รับผิดชอบโครงการ
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24 มกราคม คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบใหแตงตัง้ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวทิ ย เมษินทรีย)
เปนประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามทีส่ าํ นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ



27 มกราคม การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชนที่จัด
ตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



31 มกราคม ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีสาระสําคัญ คือ “มอบหมาย
ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รวมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เรงรัดการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น โดยแบงหลักสูตรออกเปน 2 ระดับ คือ
(1) ระดับหัวหนาหนวยงาน เชน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด ขาราชการระดับหัวหนา
ประจําอําเภอ และ (2) ระดับรองหัวหนาหนวยงาน เชน รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี โดยหลักสูตร
ดังกลาวใหมงุ เนนกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและใหขอ เสนอแนะเพือ่ การขับเคลือ่ นหรือแกไขปญหา
อุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญตาง ๆ ของรัฐบาล เชน การสรางความเขมแข็งและยัง่ ยืน
ใหกับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ทั้งนี้ ใหนําผลการฝกอบรมของบุคลากรดังกลาวไปใช
ประกอบการประเมินและกําหนดเปนคุณสมบัติในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายในอนาคตดวย”



31 มกราคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564)
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และคําของบประมาณ
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ



8 - 10 กุมภาพันธ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําปรึกษาและสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง
การสมัครรับรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ. 2560
ณ สํานักงาน ก.พ.ร.



9 กุมภาพันธ การประชุมชี้แจงการดําเนินการตามแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ณ หอง 203 - 206 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี



14 กุมภาพันธ การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครขอรับรางวัล UN Awards 2017
ณ หองประชุม 501 – 502 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.



2 มี น าคม การประชุ ม เป ด หลั ก สู ต รการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ รู ป ประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ณ หองแกรนดไดมอนด บอลรูม
อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี



10 มีนาคม การสัมมนาเครือขายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ณ หอง Sapphire Suite
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
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21 มีนาคม ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีสาระสําคัญ คือ “ใหสํานักงาน
ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ขั บ เคลื่ อ นให เ กิ ด การดํ า เนิ น งานแบบรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government)
โดยการใชดิจิทัลในกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งประสานใหทุกหนวยงานที่มี
การใหบริการตาง ๆ แกประชาชนผานระบบออนไลนใหความสําคัญในการจูงใจใหประชาชนใชบริการ
ใหมากขึ้น เพื่อใหผลการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศ
ดีขึ้น เชน การใหบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) การใหบริการ
ขอใชไฟฟาและการใหบริการดานประกันสังคมทางระบบออนไลน”



21 มีนาคม การประชุมรับฟงความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสํารวจความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ ณ หองการเดน 1 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค



21 มีนาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ป.ย.ป. 1 กลุมที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ กลุมยอย นวัตกรรมภาครัฐ (Public Sector Innovation) หัวขอ “การปรับ Mindset ของ
ขาราชการ” ณ หองประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.



22 มีนาคม การประชุมเพื่อชี้แจงและสรางการรับรูในการดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมสําหรับ
การประกอบธุรกิจ ใหแกภาคธุรกิจเอกชนและผูกรอกแบบสํารวจตามรายงาน Doing Business
ณ หองเวิลดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด



4 เมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค ตาม
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ



19 เมษายน กิจกรรม “การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” ณ ตึกนารี
สโมสร ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการปรับปรุงงานบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) พรอมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวม
มือในการเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพื่ออํานวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ
ระหวางกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมที่ดิน และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาไปยังกรมที่ดิน



1 พฤษภาคม การบรรจุเขารับราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 11
ณ หองประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.



15 พฤษภาคม สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. นํ า คณะเจ า หน า ที่ จ ากธนาคารโลกประจํ า ประเทศไทย นํ า โดย
Mr. Ulrich Zachau Country Director และทีมวิจัยในการจัดอันดับ Ease of Doing Business จาก
กรุงวอชิงตัน ดีซี เขาพบนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ทําเนียบรัฐบาล
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16 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีมีมติใหสํานักงาน ก.พ. รวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทาง
การปรับโครงสรางและอัตรากําลังสวนราชการในภาพรวมทั้งระบบใหสอดคลองกับภารกิจของแตละ
หนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานที่ใหบริการประชาชน รวมถึงการยุบรวมหนวยงานภายในที่มีภารกิจ
ใกลเคียงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมีความกาวหนาของผูปฏิบัติงานใน
หนวยงาน (career path) อยางเหมาะสม ทั้งนี้ ใหพิจารณากําหนดหลักเกณฑการบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการใหมที่ถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม โดยแบงสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการเรียกบรรจุจาก
ขาราชการใหม และจากการคัดเลือกผูป ฏิบตั งิ านในปจจุบนั ของหนวยงาน เชน ลูกจาง พนักงานราชการ
อยางเหมาะสมดวย



17 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีมอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก พรอมมอบโอวาทใหแกขาราชการ
ที่สําเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 9 ณ หองรับรองสีฟา ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล



22 พฤษภาคม การประชุมเพื่อนําเสนอผลการประชุมกลุมในหลักสูตร การบริหารราชการแผนดินเชิง
ยุทธศาสตร สําหรับปลัดกระทรวง /อธิบดี (ป.ย.ป. 1) ณ หองประชุมกมลทิพย โรงแรมเดอะ สุโกศล



23 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององคการมหาชน จํานวน 8 แหง ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได



25 พฤษภาคม กิจกรรมสัญจร “รวมพลังหยุดยั้งคอรรัปชั่น” ณ หองประชุมสายฝน อาคารเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนราชวินิต



30 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได



1 มิถนุ ายน การประชุมเปดหลักสูตรการสรางผูน าํ แหงการบริหารการเปลีย่ นแปลง สําหรับผูว า ราชการ
จังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด (ป.ย.ป. 2/2) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น



13 มิถุนายน กิจกรรม “รวมพลังหยุดยั้งคอรรัปชัน” ณ หองมินิเธียรเตอร อาคาร 4 โรงเรียนปทุมวิไล
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี



15 มิถุนายน การประชุมชี้แจงการดําเนินงานของศูนยรับคําขออนุญาต ณ หองประชุม 501 - 502
ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.ร.



19 มิถุนายน พิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ โครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
(Government Innovation Lab) ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล
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20 มิถุนายน ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีสาระสําคัญ คือ “ใหสํานักงาน
ก.พ.ร. กํากับติดตามการดําเนินการของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในสวนงานบริการประชาชน
ทั้งในดานการลดขั้นตอนการดําเนินงาน ลดการใชเอกสาร การลดการใชทรัพยากร รวมทั้งใหนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแทน ทัง้ นี้ ใหกาํ หนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถแสดงผลการดําเนินการของสวนราชการ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวที่ชัดเจน และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะดวย”



20 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง รายงานการประเมินผลองคการมหาชนตามขอสั่งการนายก
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง การทบทวนความจําเปนในการมีอยูขององคการมหาชน
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติมในที่ประชุม
แลวมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติม



20 มิถนุ ายน คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหาร
งานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสงให
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบญ
ั ญัตทิ เี่ สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนิน
การตอไปได



23 มิถุนายน กิจกรรมโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)
ณ หอง MayFair Grand Ballroom โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า



27 มิถุนายน การประชุมสัมมนาเรื่อง ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปรงใส ไรคอรรัปชั่น
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



28 มิถนุ ายน การประชุมชีแ้ จงและติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางการสรางความรับรูค วามเขาใจ
แกประชาชน ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



30 มิถุนายน การเสนอรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป พ.ศ. 2558 ตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 41/2560 เปนพิเศษ ณ อาคารรัฐสภา 1



4 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั ความเห็นของกระทรวง
สาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาดวย ทัง้ นี้ ใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง รางพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนเวลาไม
นอยกวาสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหาสภานิติบัญญัติแหงชาติมิไดมีมติทักทวง ใหนํา
รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป



4 กรกฎาคม การประชุมสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนระบบราชการดวย Thailand 4.0 ณ หองจตุรทิศ
โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน
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5 - 6 กรกฎาคม การอบรมหลักสูตร การสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูบริหารเชิงพื้นที่
เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและยัง่ ยืนใหกบั เศรษฐกิจภายในประเทศ (ป.ย.ป. 2/2)
ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



7 กรกฎาคม การประชุมสัมมนาเรื่อง ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปรงใส ไรคอรรัปชั่น
ณ หองนันทา โรงแรมสวนนงนุช รีสอรท จังหวัดชลบุรี



11 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เรื่องผลการดําเนินการตาม
มาตรา 5/8 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559



18 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบรายงานผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ าน
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ



18 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และ
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตาง ๆ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) และมอบหมายสวนราชการที่มีประเด็นสมควร
ปรับปรุงแกไขดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พรอมทั้งรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการคณะตาง ๆ ตอไป ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ



24 กรกฎาคม การประชุมเพือ่ รับฟงความเห็นและขอสังเกตเกีย่ วกับการปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการ
ในภูมิภาค ณ หองปาริชาติ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



24 - 26 กรกฎาคม กิจกรรมคายรวมพลังหยุดยั้งคอรรัปชัน ณ โรงแรมสีดา รีสอรท จ.นครนายก



1 สิงหาคม ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีสาระสําคัญ คือ “ใหทุกสวน
ราชการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อยางนอยเดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เชน การลดปริมาณเอกสาร
การลดการใชพลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการทํางานและปริมาณงานที่ซํ้าซอน
การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน การแกไขปญหาการทุจริต การเพิ่มการอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน และใหสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดแนวทางการรายงานความคืบหนาและตัวชี้วัด
การประเมินผลการดําเนินการเพือ่ ใหสว นราชการรายงานผลทุกเดือน และใหสาํ นักงาน ก.พ.ร. ประเมิน
ผลการปฏิบัติตามขอสั่งการนี้ของสวนราชการทุก 3 เดือน เพื่อเสนอตอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) ตอไป”



1 สิงหาคม การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมโกลเดน ทิวลิป
ซอฟเฟอริน
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ต�ร�งสรุปลำ�ดับเหตุก�รณก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่น�สนใจในรอบปงบประม�ณ พ.ศ. 2560



4 สิงหาคม การประชุมเรื่อง แนวทางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



9 สิงหาคม สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับธนาคารโลก จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ณ หองกมลทิพย
โรงแรมเดอะ สุโกศล



10 สิงหาคม การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผานระบบวีดิทัศนทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย



23 สิงหาคม การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรม
โกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



24 สิงหาคม เลขาธิการ ก.พ.ร. นํา Mr. Angel Gurria เลขาธิการองคการเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development:
OECD) และคณะ เขาพบพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางการกระชับ
ความสัมพันธระหวาง OECD และประเทศไทย ณ หองสีมวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล



24 สิงหาคม พิธีลงนามบันทึกความเขาใจทางวิชาการในการดําเนินงานเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต
ของประเทศไทย ระหวาง OECD สํานักงาน ก.พ.ร. และ สํานักงาน ป.ป.ท. ณ หองสีฟา ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล



25 สิงหาคม ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจํา
เดื อ นกรกฎาคม 2560 ให ติ ด ตามกรณี ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ การปฏิ รู ป หั ว หน า หน ว ยราชการ และ
หนวยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ ไดแก 1) การลดกระดาษ 2) การใชระบบสารสนเทศ 3) การลดพลังงาน
4) การประหยัดงบประมาณ 5) การปราบปรามทุจริต 6) การบูรณาการผลงาน ฯลฯ โดยใหเปน
คะแนนพิเศษ เพื่อนํามาพิจารณาในการแตงตั้ง จายคาตอบแทน หรือปรับยาย เปนตน



1 กันยายน การประชุมชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 ณ หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป
ซอฟเฟอริน



4 กันยายน การประชุมเพื่อทดสอบและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือการยกระดับหนวยงาน
ภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 ณ หองคริสตัล 1 – 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค



11 กันยายน การประชุมสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560
ณ หองเมยแฟร แกรนด บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า
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13 กันยายน ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจํา
เดือนสิงหาคม 2560 ใหกําหนดแนวทางประเมินผลผูนําในองคกร เพิ่มจากการประเมินปกติประจําป
เชน (1) ลดพลังงาน/ลดเอกสาร/และคาใชจาย (2) กํากับดูแลการทุจริต (3) วิสัยทัศน/การบริหารงาน
ในองคกรที่ริเริ่มแกไข/และขอบกพรอง (4) สงเสริมการใชดิจิทัลตามขีดความสามารถที่มีอยูและพัฒนา
ขึ้นทุก 6 เดือน (5) การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคกร (6) การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/ดูแลเอาใจ
ใสผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ โดยใหพิจารณากําหนดเพิ่ม 10 ขอ ขอละ 10 คะแนน ประเมินทุก 6 เดือน
โดยกลุมผูถูกประเมิน ไดแก ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา อธิบดีหรือเทียบเทา ผูวาราชการจังหวัด
นายอําเภอ ผูบริหารทองถิ่น และกํานัน/ผูใหญบาน



13 กั น ยายน การประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของศู น ย รั บ คํ า ขออนุ ญ าต ณ ห อ งจตุ ร ทิ ศ
โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



15 กันยายน พิธีเปดการอบรมหลักสูตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาดานการบริหาร
สําหรับหนวยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุนที่ 10 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน



26 กันยายน คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราช
บัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แลวรับทราบและ
เห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
กําหนดกิจกรรมภายใตแผนงานตาง ๆ โดยระบุเปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมตาง ๆ ใหชัดเจนเพื่อ
ใหสามารถกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ
ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมตอไป ทัง้ นี้ ใหสาํ นักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกําหนด
กรอบเวลาและเรงรัดการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวขางตนใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในป พ.ศ. 2562



26 กันยายน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป พ.ศ. 2559
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

รางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ
เป น ร�งวั ล ที่ ม อบให้ กั บ หน ว ยง�นของรั ฐ ที่ มี ผ ลก�รพั ฒ น�
คุณภ�พก�รให้บริก�ร เพื่อประช�ชนได้รับบริก�รที่สะดวก รวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม และเปนที่พึงพอใจ แบงออกเปน 4 ประเภทร�งวัล
ได้ แ ก ภ�พรวมม�ตรฐ�นก�รบริ ก �ร นวั ต กรรมก�รบริ ก �ร
ก�รพัฒน�ก�รบริก�ร และก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริก�รอย�ง
ตอเนื่อง โดยป พ.ศ. 2560 มีผลง�นที่ ได้รับร�งวัลจำ�นวน 54 ผลง�น
จ�กผลง�นที่สมัครทั้งหมดจำ�นวน 357 ผลง�น

ลําดับ

หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ชื่อผลงาน

ผลการ
ประเมิน

ประเภทภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ (จํานวน 1 ผลงาน)
1

กรมควบคุมโรค

สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง

การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคไขมาลาเรีย
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ
ดีเดน

ประเภทนวัตกรรมการบริการ (จํานวน 16 ผลงาน)
2

กองทัพบก

โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

สูสารเคมีเขาตาเบาแรงดวยอุปกรณ
ชวยลางดวงตา Lerprat eye irrigation

ระดับ
ดีเดน

3

กองทัพเรือ

หนวยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
กรมแพทยทหารเรือ

โครงการบริการรวมรักษาการผาตัดหัวใจของทีม
ผาตัดหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
กรมแพทยทหารเรือกับโรงพยาบาลศิริราช
และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

ระดับ
ดีเดน

4

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลลําปาง

Thai Refer

ระดับ
ดีเดน

5

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคูซอด วงลอคัดกรองปงปอง 7 สี
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานสาธารณสุข อําเภอเมืองศรีสะเกษ

ระดับ
ดีเดน

6

กรมการแพทย

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี

ระดับ
ดีเดน
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7

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

ลีโอแทรป (LeO-Trap®) : นวัตกรรม
การควบคุมยุงลาย พาหะโรคไขเลือดออก
ไขชิคุนกุนยา และไขซิกา

ระดับ
ดีเดน

8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนยแกไขความพิการบริเวณใบหนา
และศีรษะ คณะแพทยศาสตร

เครือขายสรางความรวมมือในการดูแลผูปวย
ปากแหวงและเพดานโหว
One Stop Network

ระดับ
ดีเดน

9

สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส

สวนงานยุทธศาสตรองคกร

Govspending หรือ ภาษีไปไหน?

ระดับ
ดีเดน

10 สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

อะไรๆ ก็กะเม็ง สมุนไพรแหงความหวัง

ระดับดี

11 กรมอนามัย

ศูนยทนั ตสาธารณสุขระหวางประเทศ

ชุดรักษาทางทันตกรรมแบบพกพา
ระบบ ICOH

ระดับดี

12 กรมอนามัย

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค

การพัฒนาถุงตวงเลือดเพือ่ ประเมินการเสียเลือด ระดับดี
ในผูรับบริการคลอด

13 กรมวิชาการเกษตร

ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการเกษตร รือเสาะ เทคโนโลยีการผลิตเสนใยจากตนดาหลาเพิ่ม ระดับดี
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มูลคาเชิงพาณิชย ในอุตสาหกรรมการทอผา

14 มหาวิทยาลัยขอนแกน

กลุมภารกิจพิพิธภัณฑ
และหอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด

พิพิธภัณฑเสมือนจริงมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับดี
(KKU Virtual Museum)

15 มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

แผนรองใตกนพรอมถุงวัดปริมาตรเลือด
ภายหลังการคลอดปกติ

ระดับดี

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เครื่องลางหัวมันเทศโดยใชแรงดันนํ้า

ระดับดี

17 บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)

Mobile Application for NGV Station

ระดับดี

กระบวนการดูแลผูปวยเด็กโรคไตเรื้อรัง
แบบบูรณาการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ระดับ
ดีเดน

สวนตลาดและบริการลูกคาฝายตลาด
กาซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต

ประเภทการพัฒนาการบริการ (จํานวน 34 ผลงาน)
18 กองทัพบก

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

19 สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนยประสานสงตองานอุบัติเหตุฉุกเฉิน การพัฒนาระบบสงตอไรรอยตอ ดวยรถเมล
โรงพยาบาลขุนหาญ
สายสุขภาพ

ระดับ
ดีเดน

20 สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

กลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลรามัน

ระดับ
ดีเดน

หนวยกูช พี โซนตะวันออกบนพืน้ ทีส่ แี ดง
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หนวยงาน

21 สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานผูรับผิดชอบ
โรงพยาบาลลําสนธิ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ชื่อผลงาน
ชุมชนลําสนธิ....ไมทอดทิ้งคนดอยโอกาส

ผลการ
ประเมิน
ระดับดี
เดน

22 สํานักงานคณะกรรมการ กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
อาหารและยา

การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระดับดี
การบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา เดน
ตอนตน

23 กรมสงเสริมและพัฒนา กองสงเสริมและสวัสดิการคนพิการ
คุณภาพชีวิตคนพิการ

เกาะเกร็ดโมเดล : ชุมชนตนแบบเพื่อทุกคน

ระดับดี
เดน

24 กรมปศุสัตว

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

นมคุณภาพสูงลานนา
(Lanna High Quality Milk)

ระดับดี
เดน

25 กรมการขนสงทางบก

สํานักสวัสดิภาพการขนสงทางบก

มั่นใจทั่วไทยรถใช GPS

ระดับดี
เดน

26 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร

การใชการแพทยทางไกลในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ ระดับดี
ในพื้นที่หางไกลในจังหวัดเชียงใหม
เดน

27 มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการบริหารยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดดํา ระดับดี
เดน
สวนกลางที่บาน
(Home Chemotherapy Rama Model)

28 สํานักงานเทศบาล
นครอุดรธานี

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจํา
ตัวประชาชน

การแกไขปญหาคนไรสัญชาติไรสถานะ
ทางทะเบียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ระดับดี
เดน

29 กรุงเทพมหานคร

สํานักผังเมือง

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
สวนหลวง ร.9

ระดับดี
เดน

30 กรมปศุสัตว

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน เนื้อสัตวปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว ok) ระดับดี
สินคาปศุสตั ว
เดน

31 สํานักงานปลัดกระทรวง ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่
ยุติธรรม
ไมไดรับความเปนธรรม

The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด

ระดับดี
เดน

32 สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง หนวยปฏิบัติการดวนชวยเหลือสังคม
24 ชั่วโมง
การพัฒนาสังคมและ ของมนุษยจังหวัดเชียงราย
ความมั่นคงของมนุษย

ระดับดี
เดน

33 กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา พัฒนากระบวนงานบริการ “โรฮิงญา”
เพื่อศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ระดับดี
เดน

34 กองทัพบก

โรงพยาบาลคายจิรประวัติ

ระดับดี
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35 กองทัพบก

โรงพยาบาลคายกฤษณสีวะรา

การพัฒนาคูมือสงเสริมและปองกันภาวะ
ขอเขาเสื่อม
(ในผูที่มีความเสี่ยงและมีภาวะขอเขาเสื่อม)

ระดับดี

36 กองทัพบก

หนวยไตเทียม กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ชองทางดวนเพื่อการฟอกเลือดฉุกเฉิน
24 ชัว่ โมง (Fast track hemodialysis)

ระดับดี

37 กองทัพบก

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

กระบวนการดูแลผูป ว ยโรคแผลเรือ้ รังแบบ
บูรณาการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ระดับดี

38 กองทัพเรือ

ศูนยเวชศาสตรความดันบรรยากาศสูง
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

Fast for Life - HBOT ทางดวนแหงชีวิต

ระดับดี

39 สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี

ศูนยบริการประชาชน

การแกไขปญหาราษฎรทีไ่ ดรบั ผลกระทบจาก ระดับดี
การสรางฝายหวยละหา จังหวัดอุบลราชธานี

40 กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ

สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแก
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา

เยียวยาคาตอบแทนผูเสียหายและจําเลย
ในคดีอาญา

ระดับดี

41 กรมบังคับคดี

ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท

การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี

ระดับดี

42 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สํานักคดีคุมครองผูบริโภค
และสิ่งแวดลอม

การอํานวยความยุติธรรมเชิงรุก
แกชาวเลราไวย

ระดับดี

43 กรมควบคุมโรค

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง

ระดับดี
การพัฒนารูปแบบการติดตามผูสัมผัสโรค
เพื่อปองกันการระบาดของไวรัสเมอรส (MERS)

44 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กองกํากับบัญชีธุรกิจ

ระบบงานผูทําบัญชี e-Accountant

ระดับดี

45 กรมพัฒนาที่ดิน

ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวง
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน :
หมูบานนอแล ตําบลมอนปน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม

ระดับดี

46 กรมสงเสริมสหกรณ

กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ
สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ

ทุเรียนออนไลน

ระดับดี

47 กรมทรัพยากรนํา้ บาดาล สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล
เขต 4 ขอนแกน

การพัฒนางานดานการแกไขปญหาภัยแลง
สูความยั่งยืนดานการเกษตร

ระดับดี

48 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดรูฟุส ดี.สมิธ และชํานาญ
ยุวบูรณ คณะรัฐศาสตร

PolSci mLibrary หองสมุดเคลื่อนที่
บนมือถือ

ระดับดี

49 มหาวิทยาลัยขอนแกน

การพยาบาลผูปว ยตรวจหั ว ใจด ว ยคลื่น เสี ย ง ระดับดี
สะทอนความถีส่ งู แบบผานทางหลอดอาหารโดย
การใช Modiﬁed Mallampati Classiﬁcation
ประเมินการขยอน

งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอด
เลือด ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
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หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ชื่อผลงาน

50 กรมการแพทย

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน ขอมูลดีประชาชีหางไกลมะเร็ง
มะเร็งแหงชาติ

51 มหาวิทยาลัยนเรศวร

หอผูป ว ยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและ
ทรวงอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร

ชุดลางไตทางหนาทองสําหรับเด็ก

ผลการ
ประเมิน
ระดับดี
ระดับดี

ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง (จํานวน 3 ผลงาน)
สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 1 เชียงใหม

53 กรมควบคุมโรค

สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ โครงการการจัดบริการที่เปนมิตรสําหรับ
ทางเพศสัมพันธ
เยาวชน

ผาน

54 กรมการขนสงทางบก

สํานักวิศวกรรมยานยนต

ผาน
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รูปแบบการบูรณาการควบคุมวัณโรคอยาง
มีสวนรวม โดยใชโปรแกรมบริหารงานคลินกิ
วัณโรคในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ผาน

52 กรมควบคุมโรค

ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผานทาง
ระบบสารสนเทศ (Inspection Online) และ
กํากับดูแลสถานตรวจสภาพรถดวยระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
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รางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เปนร�งวัลที่มอบให้กับหนวยง�นของรัฐที่มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�ร
บริห�รจัดก�รได้ทัดเทียมม�ตรฐ�นส�กล ซึ่งได้ม�ด้วยคว�มเพียร
พย�ย�ม คว�มอดทน หลอมรวมกั บ คว�มตั้ ง ใจจริ ง ของทุ ก คน
ในองคก�ร เพื่อนำ�พ�องคก�รให้ก้�วสูคว�มเปนเลิศ แบงออกเปน
ร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ระดับดีเดน และร�งวัล
คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ร�ยหมวด โดยป พ.ศ. 2560
มีผลง�นที่ ได้รับร�งวัลจำ�นวน 13 ผลง�น จ�กผลง�นที่สมัครทั้งหมด
จำ�นวน 124 ผลง�น
หนวยงาน

จุดเดน

รางวัลหมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
1. กองบัญชาการกองทัพไทย

การถายทอดระบบนําองคการ สงตอไปยังผูนําทุกระดับจนถึงระดับปฏิบัติ ทําใหเกิดการรับรู
เขาใจรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายขององคการ และรวมกันขับเคลื่อนจนประสบความสําเร็จ

2. กรมการพัฒนาชุมชน

การกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาจากระดับฐานรากสูระดับกาวหนา ผานกลไกของ
ปราชญชาวบานและการสรางรายไดจาก OTOP และนโยบายประชารัฐ การกําหนดนโยบายตาม
ยุทธศาสตรชาติและนําไปดําเนินการไดเปนอยางดี

3. กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การกําหนดทิศทางและบทบาทขององคการที่ชัดเจน สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหเปน
เชิงรุกทีม่ งุ เนนการสรางมูลคาเพิม่ จากองคความรูด า นวิทยาศาสตรการแพทย การสรางบรรยากาศ
การทํางานใหเกิดการเรียนรูและสรางความผูกพันของบุคลากร มีระบบการสนับสนุนชุมชน
ใหเขมแข็งผานเครือขาย อสม.

4. จังหวัดนนทบุรี

การกําหนดวิสยั ทัศนและแนวทางในการบรรลุวสิ ยั ทัศนทชี่ ดั เจน มีระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร
ระบบการใชขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน
ในการจัดการขอรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ และกระบวนการแกไขปญหาเชิงบูรณาการ

5. จังหวัดอุทัยธานี

การถายทอดระบบนําองคการ สงตอไปยังผูนําในทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทําใหเกิดการรับรู เขาใจรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายของจังหวัด และรวมกัน
ขับเคลื่อนจนประสบความสําเร็จ

รางวัลหมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
1. กรมทางหลวงชนบท

ความชัดเจนในการกําหนดแผนยุทธศาสตรของกรมทางหลวงชนบททั้งในระยะยาวและระยะสั้น
ทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตร 20 ป รวมถึงการกําหนดเปาหมายและตัวชีว้ ดั การดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรมีความชัดเจน
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หนวยงาน

จุดเดน

รางวัลหมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
1. จังหวัดอํานาจเจริญ

ความชัดเจนในการกําหนดกลุมและการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียของจังหวัด โดยไดวางเปาหมายการพัฒนาเปน 3 กลุม ไดแก คนดี สุขภาพดี และราย
ไดดี ผานกิจกรรมโครงการตาง ๆ

รางวัลหมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการและการจัดการความรู
1. กรมบัญชีกลาง

การใชประโยชนจากขอมูลที่รวบรวมและประมวลผลมาในทุกระดับชั้นเพื่อสนับสนุนการทํางาน
และการตัดสินใจของผูบ ริหาร อีกทัง้ การแกไขปญหากฎระเบียบการเบิกจายงบประมาณเชิงบูรณาการ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดานกลไกลการจัดการองคความรูที่ครอบคลุม มีการดําเนินการ
ถายทอดองคความรูจ ากรุน สูร นุ พรอมทัง้ เปดโอกาสใหบคุ ลากรในองคการคิดสรางสรรคนวัตกรรม
เพือ่ สรางใหเกิดการปรับปรุงกระบวนงาน พรอมกันนีย้ งั สงเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีมาตรฐานสากล ISO/IEC 270001 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

2. สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมในทุกระดับและพื้นที่ จนถึงระดับบุคคล
นําไปสูการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนการตัดสินใจ และการกํากับติดตาม
การดําเนินงานของสวนราชการ

3. กรมควบคุมโรค

มีระบบสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลเพื่อสรางฐานขอมูลดานโรคและภัยสุขภาพที่ถูกตอง
นาเชื่อถือและทันตอสถานการณ เพื่อใชในการปองกันเฝาระวัง ควบคุมการระบาดของโรค
โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่สะทอนถึงการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวยงาน

รางวัลหมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กรมธนารักษ

ความสามารถในการวิเคราะห วางแผน และคาดการณอัตรากําลังที่มีความซับซอนจากการที่
พันธกิจของกรมธนารักษมคี วามหลากหลาย จําเปนตองบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ตางกัน โดยไดผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาบุคลากร (HRD Strategic)
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีกิจกรรมถายทอดองคความรู KM Day กิจกรรมฝกทักษะภาษา
อั ง กฤษของบุ ค ลากรภาครั ฐ ร ว มกั บ หน ว ยงานการกุ ศ ล Toastmaster ของต า งประเทศ
ซึ่งถือเปนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายใตขอจํากัดไดอยางเห็นผลเชิงประจักษ

รางวัลหมวด 6 ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
1. สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่เชื่อมโยงและใชประโยชนจากเครือขายใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่อการสงตอการบริการทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
จนถึงผูเชี่ยวชาญ เขาดวยกัน โดยอาศัยหลักการ “เครือขายบริการที่ไรรอยตอ (Seamless
Health Service Network)” โดยมีเปาหมายใหประชาชนไดรับการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
สรางการเขาถึงบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม

2. กรมสุขภาพจิต

การบริหารจัดการกระบวนการและนวัตกรรมบนพื้นฐานของความรูทางวิชาการและการวิจัย
รวมกับการพัฒนาเครือขายใหมีความเขมแข็ง โดยกําหนดตัววัดทั้งในระดับกระบวนการและ
ตัววัดความสําเร็จในภาพรวม ซึ่งผลการดําเนินการมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
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ภ�คผนวก ข

ร�ยชื่อหนวยง�นที่ ได้รับร�งวัลเลิศรัฐ ประจำ�ป พ.ศ. 2560

รางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560 สาขาการบริหารราชการแบบมีสว นรวม
เปนร�งวัลที่มอบให้กับหนวยง�นของรัฐที่มีคว�มมุงมั่น ตั้งใจใน
ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รบริห�รร�ชก�รบนพื้นฐ�นคว�มรับผิดชอบ
และก�รมี ส  ว นร ว มของประช�ชน เพื่ อ ตอบสนองคว�มต้ อ งก�ร
ของประช�ชนได้อย�งแท้จริง แบงออกเปน 4 ประเภทร�งวัล ได้แก
ก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีสวนรวมอย�งเปนเลิศ กระบวนก�รมีสวนรวม
ในก�รบริห�รร�ชก�ร พัฒน�ก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีสวนรวม
และ ขย�ยผลก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีสวนรวม โดยป พ.ศ. 2560
มีผลง�นที่ ได้รับร�งวัลจำ�นวน 24 ผลง�น จ�กผลง�นที่สมัครทั้งหมด
จำ�นวน 32 ผลง�น โดยผลง�นที่ ได้รับร�งวัล มี 2 ประเภท คือ
ประเภทพั ฒ น�ก�รบริ ห �รร�ชก�รแบบมี ส  ว นร ว ม และขย�ยผล
ก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีสวนรวม
ลําดับ

หนวยงาน

ชื่อผลงาน

ระดับ

ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
1

กรมชลประทาน

โครงการคลองสวย นํ้าใส รวมใจกําจัดวัชพืชทุงหลวงรังสิต

ระดับดีเดน

2

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเสริมสรางเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน พื้นที่ ระดับดีเดน
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ

3

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาแหลงศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการทองเทีย่ วชุมชน ระดับดีเดน

4

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช

โครงการความรวมมือเพือ่ การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ : ระดับดีเดน
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

5

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โครงการสงเสริมการตลาดกรีนมารเก็ตแบบบูรณาการโดยใชการตลาดนํา : ระดับดีเดน
จังหวัดเพชรบูรณ

6

กรมการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย

ระดับดี

7

กรมปศุสัตว

โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือขายคลัสเตอรแพะสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ระดับดี

8

กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองคกร
เครือขายในชุมชนในการปองกันปญหาพฤติกรรมและการกระทําผิดของ
เด็กและเยาวชน

ระดับดี

9

กรมราชทัณฑ

โครงการฝกวิชาชีพทอผาไหมใหกับผูตองขังของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

ระดับดี

10

กรมสงเสริมการเกษตร

โครงการศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร:
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ระดับดี
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ลําดับ

หนวยงาน

ชื่อผลงาน

ระดับ

11

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีสวนรวมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและ
สถานศึ ก ษามั่ น คงปลอดภั ย จากยาเสพติ ด ผ า นโครงการ D.A.R.E.
ประเทศไทย

ระดับดี

12

กรมการปกครอง

โครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ : บานทาขาม ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ระดับ
ชมเชย

13

กรมทรัพยสินทางปญญา

โครงการหนึง่ จังหวัดหนึง่ สิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร : กรณีจงั หวัดทีไ่ ดรบั การขึน้
ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแลว

ระดับ
ชมเชย

14

กรมบัญชีกลาง

โครงการขอตกลงคุณธรรม

ระดับ
ชมเชย

15

กรมปาไม

โครงการสรางปา สรางรายได จังหวัดนาน

ระดับ
ชมเชย

16

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา

ระดับ
ชมเชย

17

กรมวิชาการเกษตร

โครงการขึน้ ทะเบียนชุมชนตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองพันธุพ ชื พ.ศ. 2542

ระดับ
ชมเชย

18

กรมสงเสริมสหกรณ

โครงการขาวสารสหกรณชวยชาวนา อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดสกลนคร

ระดับ
ชมเชย

19

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน โครงการกุดตะกาบโมเดล
และปราบปรามยาเสพติด

ระดับ
ชมเชย

20

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา โครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ระดับ
ชมเชย

21

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

โครงการมีสวนรวมของเครือขายอนุรักษและเฝาระวังคุณภาพนํ้าลุมนํ้า
เจาพระยาตอนลาง

ระดับ
ชมเชย

ประเภทขยายผลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
1

กรมควบคุมโรค

โครงการธรรมนูญสุขภาพชุมชน

ระดับดี

2

กรมประมง

โครงการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง

ระดับดี

3

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โครงการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน :
ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม
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ระดับ
ชมเชย

ภาคผนวก

ค

ภาพกิจกรรมของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมเพื่อรับฟงการประกาศผลการวิจัย Doing Business 2017 ของธนาคารโลก ผานระบบ
Video conference จากทีมวิจัยของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ณ หองประชุมสํานักงานธนาคารโลกประจํา
ประเทศไทย อาคาร Siam Tower เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชนตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ณ หองบุหงา
โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
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ภ�พกิจกรรมของสำ�นักง�น ก.พ.ร

การประชุมเรือ่ ง แนวทางการสรางความเขมแข็งและยัง่ ยืนใหกบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

การประชุมสัมมนาเรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ณ หองเรนโบวฮอลล โรงแรมใบหยกสกาย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

การประชุมเพือ่ รับฟงความคิดเห็นทีม่ ตี อ รางพระราชกฤษฎีกาการกําหนดใหผรู บั ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียม
การตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. …. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมโกลเดน ทิวลิป
ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
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งานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ภายใต
แนวคิด “นวัตกรรมบริการ พัฒนางานภาครัฐ
ยกระดับสูประเทศไทย 4.0” ณ ลานอเนกประสงค
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2559
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พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และประชุมชี้แจง
แนวทางการรั บ สมั ค รรางวั ล และแนวทางการตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมวายุภักษ 5-6 อาคารศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

พิธมี อบรางวัลการประกวดเรือ่ ง
สัน้ แอนิเมชัน่ โครงการรณรงคสอื่ สาร
เสริมสรางธรรมาภิ บ าลร ว มต า น
ทุ จ ริ ต หั ว ข อ “การต อ ต า น
คอร รั ป ชั น ” และ “การบริ ก าร
ประชาชนอย า งมี ธ รรมาภิ บ าล”
ณ หองอเนกประสงค 1
หอศิลปวัฒนธรรมแหกรุงเทพ มหานคร
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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การประชุ มเปดหลัก สูต รการบริหารราชการแผ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ รูปประเทศ ยุ ทธศาสตร ช าติ และ
การสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2560

การประชุมชี้แจงการดําเนินการตามแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หอง 203 - 206
อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560
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การประชุมเพื่อชี้แจงและสรางการรับรู ในการดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมสําหรับการประกอบธุรกิจ
ใหแกภาคธุรกิจเอกชนและผูกรอกแบบสํารวจตามรายงาน Doing Business ณ หองเวิลดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

พิธลี งนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเชือ่ มโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการขออนุญาตของทางราชการ ระหวางกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมที่ดิน และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

การประชุมเพื่อนําเสนอผลการประชุมกลุมในหลักสูตรการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร สําหรับ
ปลัดกระทรวง /อธิบดี (ป.ย.ป. 1) ณ หองประชุมกมลทิพย โรงแรมเดอะ สุโกศล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
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สํานักงาน ก.พ.ร. นําคณะเจาหนาที่จากธนาคารโลกประจําประเทศไทย นําโดย Mr. Ulrich Zachau Country
Director และทีมวิจัยในการจัดอันดับ Ease of Doing Business จากกรุงวอชิงตัน ดีซี เขาพบนายกรัฐมนตรี และ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

นายกรัฐมนตรีมอบโอวาทใหแกขาราชการที่สําเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม
รุนที่ 9 ณ หองรับรองสีฟา ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
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การประชุมเปดหลักสูตรการสรางผูนําแหงการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สํ า หรั บ ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด และรองผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด (ป.ย.ป. 2/2)
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวย
ความรวมมือ โครงการหองปฏิบัติการ
นวั ต กรรมภาครั ฐ (Government
Innovation Lab) ณ ตึกนารีสโมสร
ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2560

กิจกรรมโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ณ หอง MayFair Grand
Ballroom โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
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การประชุมสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนระบบราชการดวย Thailand 4.0
ณ หองจตุรทิศ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
2560

การประชุ ม เรื่ อ งแนวทางการดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารมหาชน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559
ณ หองจตุรทิศ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

การประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการประเมิ น ส ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองแกรนด
บอลรูม โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
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เลขาธิการ ก.พ.ร. นํา Mr. Angel Gurria เลขาธิการองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) และคณะ เขาพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธระหวาง OECD และประเทศไทย ณ หองสีมวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจทางวิชาการในการดําเนินงานเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตของประเทศไทย
ระหวาง OECD สํานักงาน ก.พ.ร. และ สํานักงาน ป.ป.ท. ณ หองสีฟา ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2560

การประชุมเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของศูนยรับคําขออนุญาต
ณ ห อ งจตุ ร ทิ ศ โรงแรมโกลเด น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอริ น เมื่ อ วั น ที่
13 กันยายน 2560
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การประชุมสัมมนาวิชาการ และมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560 ณ หองเมยแฟร แกรนด บอลรูม
โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
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โทรศัพท
: 0 2356 9999
โทรสาร
: 0 2281 7882
www.opdc.go.th
พิมพที่

: บริษัท นับหนาครีเอชั่น (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 397 ซอยลาดพราว 93 (โชคชัย 3) แขวงคลองเจาคุณสิงห
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 087 935 6935
E-mail : nabnacreation@gmail.com

