ประวัติความเป็นมาของสานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม ( สพร.กห. )
ความเป็นมาโดยทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๑ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการปฏิรูประบบราชการ โดยได้จัดตั้ง
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร. ) และสานักงาน ก.พ.ร. ขึ้นเป็นองค์กรระดับชาติเพื่อผลักดัน
การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงอื่น ๆ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
เพื่อรองรับการดาเนินการดังกล่าวในระดับ กระทรวง การดาเนินการในส่ว นของ นขต.กห. และเหล่าทัพ
เพื่อรองรับงานการพัฒนาระบบราชการกาหนดความรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ กล่าวคือ ให้หน่วยสายงานปลัดบัญชี
รับ ผิดชอบ, จัดตั้งหน่ว ยงานระดับ กอง และแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานของหน่ว ยรับผิดชอบ
โดยในส่วนของ สป. ซึ่งรับผิดชอบงานการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมของ กห. รวมทั้งการประสานกับ
สานักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการอื่น ๆ ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวมานี้ สป. ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะ การดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นความรับผิดชอบของ ๓ หน่วยงานหลักคือ สนผ.กห., สม. และ สงป.กห.
ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ การพัฒนาระบบราชการในระดับ กห. และระดับ สป. จึงมีเหตุผลและความจาเป็น
ที่จะต้องจัดหน่วยงานหรือจัดตั้งอัตราตาแหน่งรับผิดชอบงานเป็นการเฉพาะให้มีความเป็นเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับระบบงานและการจัดองค์กรของกระทรวงอื่น ๆ ร่วมกับ นขต.กห. และเหล่าทัพ
ที่ไม่มีการจัดหน่วยรองรับการดาเนินงานไว้แล้วแนวทางการดาเนินการตามเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว
ได้กาหนดแนวทางเพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็นอัตราตาแหน่งขึ้นกับ สป. ( ส่วนบังคับบัญชา ) ในจานวนอัตรากาลังพล
ที่เหมาะสมมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการฏิบัติงานในลัก ษณะเป็นศูนย์กลางการประสานงาน
และกากับดูแลการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมของ กห.และส่วนของ สป.ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง
ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหมขึ้นรองรับการพัฒนาระบบราชการภายใน สป.
ลาดับความเป็นมาโดยเฉพาะในแต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย ปล.กห. ( พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ) ได้กรุณาอนุมัติให้จัดตั้ง
ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เพื่อรองรับภารกิจในด้านการพัฒนาระบบราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อรองรับการดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ ๕ )
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ รวมถึงแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดโดยจัดตั้งเป็นอัตรา เพื่อพลางตามคาสั่ง สป.
( เฉพาะ ) ที่ ๒๕๖/๕๑ ลง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และได้รับอนุมัติเป็นอัตราถาวร เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
ตามคาสั่ง กห. ที่ ๒๓๘/๕๑ ลง ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ มีอัตรากาลังพล จานวน ๑๒ อัตรา มี พล.ท.สุทัศน์ ฤทธิสมิต
เป็น หน.กพร.กห. ( ระหว่าง ๑ ต.ค.๕๑ จนถึง ๓๐ ก.ย.๕๒ )

คาสั่ง สป. ( เฉพาะ ) ที่ ๓๘๕/๕๑ ลง ๑๘ ก.ย.๕๑ ได้กาหนดหน้าที่ของส่วนประสานงานการพัฒนา
ระบบราชการกลาโหม ไว้ดังนี้ “ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม มีหน้าที่เสนอนโยบาย
วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล พิจารณา เสนอแนะ และดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการของกระทรวงกลาโหม และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ”
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
กพร.กห. ในสมัย พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง เป็น หน.กพร.กห. ( ระหว่าง ๑ ต.ค.๕๒ จนถึง ๓๐ ก.ย.๕๓ )
ได้เ สนอขอปรับ ปรุง โครงสร้าง กพร.กห. ใหม่ จาก ๑๒ อัตรา เป็น จานวน ๒๖ อัต รา และได้รับอนุมัติ
จาก ปล.กห. ( พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ) เมื่อ ๘ ก.พ.๕๓ โดยให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วัน
อนุมัติ ต่อมา กพร.กห.ได้รับอนุมัติให้ปรับระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานใหม่จาก ๑ ปี เป็นห้วงระยะเวลา ๖ เดือน
ซึ่งครบกาหนดใน ๗ ส.ค.๕๓ เมื่อครบกาหนดแล้ว กพร.กห. จึงได้นาเรียน ปล.กห. เพื่อทราบผลการดาเนินงาน
ตามโครงสร้างใหม่ที่เสนอขออนุมัติไว้ และขออนุมัติเป็นอัตราถาวรต่อไป ตามหนังสือ กพร.กห. ที่ สน.ปล.กห.
( กพร.กห. ) ๐๒๑๐/๕๕๗ ลง ๑๖ ก.ย.๕๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ในสมัยของ พล.อ.ทรงพล ไพนุพงศ์ เป็น หน.กพร.กห. ( ระหว่าง ๑ ต.ค.๕๓ จนถึง ๓๐ ก.ย.๕๖ ) สนผ.กห.
ได้นาเรียน ปล.กห. ( พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท ) และ รมว.กห. ( พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ ) เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๓
เพื่อขออนุมัติโครงสร้างใหม่ของ กพร.กห. จานวน ๒๖ อัตรา ให้เป็นอัตราถาวรตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข
๐๑๐๐ ซึ่งกาหนดให้ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม ( กพร.กห. ) เป็นอัตราตาแหน่งอยู่ใน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ส่วนบังคับบัญชา ) ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร จานวน ๑๙ อัตรา
( หน.กพร.กห. ๑ อั ต รา และ น.กพร.กห. ๑๘ อั ต รา ) และ เสมี ย น กพร.กห. จ านวน ๗ อั ต รา
ทั้งนี้ รมว.กห. ได้อนุมัติเมื่อ ๒๘ ธ.ค.๕๓ ตามรายละเอียดในหนังสือ สนผ.กห. ลับ ที่ ๐๒๐๗/๖๐๔
ลง ๒๓ ธ.ค.๕๓, คาสั่ง กห. ( เฉพาะ ) ที่ ๓๙๓/๕๓ ลง ๒๘ ธ.ค.๕๓ เรื่อง แก้อัตราเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม ( ส่วนกลาง )
และคาสั่ง สป. ( เฉพาะ ) ที่ ๑/๕๔ ลง ๔ ม.ค.๕๔
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้ ไม่มีการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างของ กพร.กห.

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
กพร.กห. ได้ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก. หมายเลข ๐๑๐๐ เมื่อ ๕ ส.ค.๕๖ ตามดาริของ ปล.กห.
( พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ) โดยขอปรับโครงสร้างการจัด และอัตรากาลังพล จากเดิม “ ส่วนประสานงาน
การพัฒนาระบบราชการกลาโหม ” เป็น “ สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม ” มีสภาพเป็นหน่วยขึ้นตรงของ สป.
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพัฒนาระบบราชการ ในระดับ กห., และระดับ สป. ดาเนินงานด้านการพัฒนา
ระบบราชการได้อย่างมีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากการขออนุมัติดังกล่าว อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ
และจะมีผลต่ออัตราตาแหน่ ง ผอ.สพร.กห. และ รอง ผอ.สพร.กห. ด้ว ย ซึ่งขณะนั้นได้เสนอชื่อปรับย้าย
นายทหารชั้นนายพล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ แล้ ว ดังนั้น ปล.กห. จึ งให้ เลื่อนการดาเนินการขออนุมัติ ฯ
ออกไปในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
กพร.กห. ในสมัย พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล เป็น หน.กพร.กห. ( ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ – ๓๐ ก.ย.๕๗ )
ได้ดาเนินการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก. ๐๑๐๐ ใหม่ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะเป็ น ศู น ย์ ก ลางการประสานงานและกากั บ ดู แ ลการพั ฒ นาระบบราชการ
ในภาพรวมของ กห. และ สป. รวมทั้ ง รองรั บ ปริ ม าณงานและความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น กพร.กห.
จึงขออนุมัติแก้ไข อฉก. หมายเลข ๐๑๐๐ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรากาลังพลจากเดิมเป็น
“ สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม ” ( สพร.กห. ) และเป็น นขต.สน.ปล.กห. ( อัตราแยกต่างหาก )
สนผ.กห. จึงได้เสนอเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการของ กพร.กห. ผ่านตามสายงาน
โดย ผ่านความเห็นชอบจาก หน.ฝมค.คสช. เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๕๗ และ ปล.กห. ( พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ )
ปฏิบั ติราชการแทน รมว.กห. ได้อนุมัติหลั กการและให้ใช้ อฉก. หมายเลข ๐๑๐๒ สพร.กห. ( อัตราแยก
ต่างหาก ) ตามรายละเอียดในหนังสือ สนผ.กห. ลับ – ด่วนมาก ที่ กห. ๐๒๐๗/๑๕๙ ลง ๑๓ มิ.ย.๕๗ และ
คาสั่ง กห. ( เฉพาะ ) ที่ ๒๒๓/๕๗ ลง ๓๐ มิ.ย.๕๗ และคาสั่ง สป. ( เฉพาะ ) ที่ ๓๓๓/๕๗ ลง ๓๐ มิ.ย.๕๗
เรื่องแก้อัตราเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม ( ส่วนกลาง ) ดังนั้น กพร.กห. จะแปรสภาพเป็น สานักพัฒนาระบบ
ราชการกลาโหม ( สพร.กห. ) โดยจัดแบบลักษณะกลุ่มงานเป็น นขต.สน.ปล.กห. ( อัตราแยกต่างหาก )
ใช้ อฉก.หมายเลข ๐๑๐๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป
อนึ่ง ในการกาหนดวันสถาปนาของ สพร.กห. นั้น ถือเอาวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ ปล.กห.
ปฏิบัติราชการแทน รมว.กห. อนุมัติในหลักการจัดตั้ง สพร.กห.

