
สพข. : ศูนยพัฒนาและศูนยรวมขาราชการ*
                                                                 พุธทรัพย มณีศร*ี*

-------------------
3 ธันวาคม 2538 เปนวันครบรอบ 15 ป    ของการกอต้ังสถาบันพัฒนาขาราชการ

พลเรือน (สพข.)
        ปนี้คงเปนปสุดทาย ท่ีจะมีการทํ าบุญเนือ่งในวนัครบรอบการกอต้ัง สพข.  ท่ี
ส ํานักงาน  ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
        เพราะครบรอบกอต้ัง สพข. ปหนา   3 ธันวาคม 2539 เราคงจะยายไปอยูท่ีแหง
ใหม ท่ีอาคารวิทยาลัยนักบริหาร ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี แลว
        กอนท่ีจะกลาวถึงรายละเอียดในเร่ืองนี ้ คงตองเลาถึงความเปนมาของอาคาร
วิทยาลัยนักบริหาร สักเล็กนอย
        ส ํานักงาน ก.พ. ไดตระหนักถึงความส ําคัญของนกับริหารมานานแลว โดย สพข.
ไดศึกษาและพัฒนาหลักสูตรส ําหรับนักบริหาร  และไดเร่ิมการพัฒนานกับริหารมาต้ังแต
ป  2521
        การจัดต้ังวิทยาลัยนักบริหารเพิง่เปนรูปธรรม เม่ือป พ.ศ. 2531 โดยคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ซึ่งในขณะนั้นทานนายกรัฐมนตรี พลเอก     ชาติชาย ชุณ
หะวัณ เปนประธาน ก.พ.
        ไดพจิารณาเร่ืองการพัฒนาขาราชการพลเรือนอยางจริงจัง จนไดรางนโยบาย
พัฒนาขาราชการพลเรือนข้ึน
        คณะรัฐมนตรีในสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ไดประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2532
---------------------
* เผยแพรครั้งแรกในหนังสือประจํ าปของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรอืน สํ านกังาน ก.พ.
พ.ศ. 2538
** ขณะท่ีเขียนเรือ่งนีด้ํ ารงต ําแหนงผูอ ํานวยการสถาบันพฒันาขาราชการพลเรือน  สํ านกังาน ก.พ.
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        และไดมีมติเห็นชอบนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน นโยบายนี ้เปนพืน้ฐาน
ท่ีกระทรวง ทบวง กรม  ไดใชเปนแนวทางพัฒนาขาราชการพลเรือน
        สวนหนึ่งในนโยบายนี ้ ไดกํ าหนดใหมีการจัดต้ังวิทยาลัยนักบริหารข้ึนในส ํานัก
งาน ก.พ.
        ท้ังนี ้ เพือ่ใหเปนศูนยกลางในการพัฒนา  ประสานงาน   และแลกเปล่ียนความคิด
เห็นของนักบริหารทุกระดับ
        วิทยาลัยนักบริหาร ซึ่งเปนสวนราชการภายในของสถาบันพัฒนาขาราชการพล
เรือน ส ํานักงาน ก.พ. มีหนาท่ีในการพัฒนานักบริหารทุกระดับ  ต้ังแตผูบังคับบัญชา
ระดับตน จนถึงผูบริหารระดับสูงสุด
        เพื่อใหนักบริหารทุกระดับมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
        โดยเฉพาะอยางย่ิง วิทยาลัยนักบริหารมีหนาท่ีท่ีจะเตรียมคนหรือพฒันาคนท่ีมีอยู
ใหมีความพรอมท่ีจะเปนนักบริหารต้ังแตระดับตนจนถึงระดับสูงสุด

        มาดูเร่ืองการกอสรางอาคารวทิยาลัยนกับริหาร
        เดิมนัน้ มีแนวคิดท่ีจะมีอาคารวิทยาลัยนักบริหารแบบไป-กลับ อยูในเขต
กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
        และอาคารวิทยาลัยนักบริหารแบบอยูประจํ า  ซึ่งในตอนนั้น ก็มีความพยายามท่ี
จะจัดสรางวิทยาลัยนักบริหารแบบอยูประจํ าท่ีชะอํ า
        แตแนวคิดนี ้ ไมอาจจะดํ าเนินการได  เนื่องจากอาจจะมีปญหาเร่ืองวิทยากร
รวมท้ังเร่ืองงบประมาณ
        จึงไดมีการจัดต้ังวิทยาลัยนักบริหารแบบไป-กลับ   โดยมีสถานท่ีต้ังในกรุงเทพ
มหานครหรือปริมณฑล แตเพียงแหงเดียว
        ส ํานักงาน ก.พ. ไดหาสถานท่ีสํ าหรับการกอสรางอาคารวิทยาลัยนักบริหาร ซ่ึงก็มี
ทางเลือกหลายแหง  แตในทายท่ีสุด ก็ไดสถานท่ีท่ีเหมาะสม
        ดวยความรวมมือจากโรงพยาบาลศรีธัญญา กระทรวงสาธารณสุข
            ไดมอบท่ีดินใหเปนท่ีกอสรางอาคารวิทยาลัยนักบริหาร จํ านวน 50 ไร  ซึ่งต้ังอยู
หลังโรงพยาบาลศรีธญัญา ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
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        ส ํานักงาน ก.พ. ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงพื้นท่ีและผังบริเวณกอสราง
อาคารวิทยาลัยนักบริหาร  (คาถมดินและทํ าร้ัว)  เปนเงิน  25,268,397.- บาท และ    นายก
รัฐมนตรีในขณะนั้น  (พลเอกชาติชาย   ชุณหะวัณ) ไดเปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษ
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2533
        กรมโยธาธิการ ไดใหความรวมมืออยางดีย่ิง โดยเปนผูออกแบบอาคารวิทยาลัย
นักบริหารท้ังหมด รวม 9 หลัง ท้ังนี ้ตามความจ ําเปนในการใชงานของส ํานักงาน  ก.พ. 
        ส ํานักงาน ก.พ.  ไดเปดประมูลเพือ่ทํ าการกอสราง  และบริษัทไอยเรศ จํ ากัด เปน
ผูประมูลได
        ในวงเงินการกอสราง 419 ลานบาท
        หลังจากไดแกไขปญหาเร่ืองการช ําระภาษมูีลคาเพิม่ซ่ึงเปนเร่ืองใหมแลว
        จึงไดเร่ิมทํ าสัญญาการกอสรางเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2536
        ในสัญญาระบุใหสงงานการกอสรางอาคารท้ังหมด   ภายในในวันท่ี 31 สิงหาคม
2539
      หนาท่ีสํ าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือการวางแผนในการใชงาน
        แมว าสัญญาการกอสรางตัวอาคารจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 สิงหาคม 2539          

แตโดยท่ีอาคารท่ีสํ าคัญและจ ําเปนในการใชงาน จํ านวน 5 หลัง
        คืออาคารสํ านักงาน อาคารอํ านวยการ  อาคารศูนยสัมมนา อาคารบริการและพัก
คนงาน  และอาคารสโมสร  นั้น
        ในสัญญาดังกลาว อาคาร 4 หลัง จะแลวเสร็จภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2538 สวน
อีก 1 หลัง จะแลวเสร็จภายในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2538
        หากใชเวลาในการตกแตงภายในประมาณ 5 เดือน ก็อาจจะใชอาคารปฏิบัติงาน
ไดในเดือนกันยายน 2538
        แตส ํานักงาน ก.พ. ไมไดรับงบประมาณการตกแตงภายใน
        จึงไดขอแปรญัตติเพื่อเปนคาใชจายในการนี้ รวมท้ังติดต้ังโทรศัพทและคาครุ
ภัณฑส ํานักงาน
        รัฐสภาไดอนุมัติงบประมาณท่ีขอแปรญัตติเพิม่เติมนี ้ เปนเงิน 77,549,800.- บาท
โดยเปนงบประมาณผูกพัน 3 ป คือต้ังแตป พ.ศ. 2538 ถึงป พ.ศ. 2540
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        การกอสรางอาคารท้ัง 5 หลัง ลาชากวากํ าหนดเล็กนอย ทํ าใหแผนท่ีวางไว  คลาด
เคล่ือน
        จึงเพิ่งประมูลการตกแตงภายในรวมท้ังการติดต้ังโทรศัพท  และเคร่ืองครุภัณฑ
อ่ืน ๆ ไป เม่ือเดือนกันยายน 2538
        และคาดวาการตกแตงภายในอาคารวิทยาลัยนักบริหาร เฉพาะในสวนท่ีสํ าคัญ
และจ ําเปน จะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม หรืออยางชาก็ภายในเดือนเมษายน 2539
        และเพื่อใหการใชอาคารวิทยาลัยนักบริหาร เกิดประโยชนสูงสุด ส ํานักงาน ก.พ. 
จึงใหใชเปนท่ีทํ าการของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนท้ังหมด  ยกเวนสวนการศึกษา
และฝกอบรมในตางประเทศ
        

ติดตามมาชมดูซิครับ วาท่ีทํ าการแหงใหมของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน มี
ท้ังหมดก่ีหลัง และแตละหลังมีหนาท่ีอยางไร
        อาคารท้ังหมด มี 9 หลัง และมีหนาท่ี ดังนี้
        หลังแรก คืออาคารสํ านักงาน เปนอาคารทรงไทย เปนศูนยรวมของการติดตอ
สอบถาม ลงทะเบียน  และกิจกรรมตาง ๆ

หลังท่ีสอง  คืออาคารอํ านวยการ เปนอาคารซึ่งเปนสถานท่ีทํ างานของผูอํ านวย
การสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน   ผูเชีย่วชาญตาง ๆ   รวมท้ังเปนท่ีทํ างานของ      ขา
ราชการฝายบริหารท่ัวไป   ศูนยประสานการพัฒนาขาราชการ  ศูนยพฒันาทางไกล และ
หองประชุม

หลังท่ีสาม คืออาคารศูนยสัมมนา เปนอาคารซึง่เปนศูนยฝกอบรมและสัมมนา มี
หองประชุมใหญ จุคนไดประมาณ 120 คน มีหองประชุมตางระดับจุคนไดประมาณ 200
คน มีหองฝกอบรมและสัมมนา  อีก 21 หอง    นอกจากนียั้งเปนท่ีทํ างานของขาราชการ
ของวิทยาลัยนักบริหาร วิทยาลัยขาราชการพลเรือน ศูนยเทคโนโลยีการพัฒนา             ขา
ราชการและหองสมุดดวย
        หลังท่ีสี่ คืออาคารบริการและพักคนงาน เปนอาคารท่ีใชในการดํ าเนินการ
สนับสนุนการพัฒนาขาราชการ โดยเปนโรงครัวและเก็บของ หองซักรีด  หองเคร่ืองมือ
        หลังท่ีหา คืออาคารสโมสร  เปนอาคารเพื่อกิจกรรมดานสังคมของนักบริหารและ
ขาราชการ ประกอบดวย หองโถง หองอาหาร หองจัดเล้ียง
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       หลังท่ีหก คืออาคารศูนยสุขภาพ เปนศูนยการพัฒนาทางรางกาย ประกอบดวย
สระวายนํ ้า หองกีฬาในรม
       หลังท่ีเจ็ด   คืออาคารจอดรถยนต  เปนท่ีจอดรถยนตซึ่งรับรถไดเปนจํ านวนมาก
เปนสัดสวน และสะดวกแกการจอดรถ
        หลังท่ีแปด  คืออาคารหอประชุมใหญ  เปนหองประชุมรวมส ําหรับประชุมทาง
วิชาการ ประชมุสัมมนา สามารถจุคนไดประมาณ 1,000 คน

หลังท่ีเกา คืออาคารพักรับรอง เปนอาคารส ําหรับเปนท่ีพักของวิทยากร หรืออาจ
รับผูเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนจัดข้ึน
        ท่ีจริงยังมีตึกอีก 1 หลัง
        เปนตึกบํ าบัดนํ ้าเสีย

รับบํ าบัดนํ ้าเสียจากทุกอาคารท่ีกลาวแลว
สิ่งส ําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือการวางแผนงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดดํ าเนินการไป

แลวหลายประการ
ประการแรก ก็คือเร่ืองภูมิสถาปตย

        เพื่อใหอาคารวิทยาลัยนักบริหาร มีสภาพแวดลอมท่ีดี ส ํานักงาน ก.พ. จึงได
ดํ าเนินการในเร่ืองตาง ๆ ไวหลาย ๆ เร่ือง
        เร่ืองแรก ไดขอใหกรมโยธาธกิารออกแบบภมิูสถาปตย ท่ัวท้ังบริเวณ วาควรตก
แตงบริเวณอยางไร ปลูกตนไมใด ตรงจุดไหน
        เร่ืองท่ีสอง ไดจดัทอดผาปาตนไมเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2537  ซึ่งเปนวันพืช
มงคล  โดยเชิญชวนขาราชการรวมทํ าบุญน ําตนไมท่ีกรมโยธาธิการกํ าหนด ทอดผาปาตน
ไม ท้ังนี ้ทานปญญานันทภิกขุ  เปนผูรับผาปาตนไมและไดมอบให สพข.   ดูแลรักษา

เพือ่จะปลูกตามจดุท่ีกรมโยธาธิการกํ าหนด เม่ือการกอสรางอาคารไดเสร็จแลวตอ
ไป
        เร่ืองท่ีสาม โดยท่ีอาคารวิทยาลัยนักบริหาร มีเคร่ืองบํ าบัดนํ ้าเสีย
        เดิมนัน้เม่ือนํ ้าเสียไดรับการบํ าบัดแลว ก็ปลอยท้ิงลงลํ ารางสาธารณะ
       แตเพื่อประโยชนสูงสุดในการใชนํ้ า ส ํานักงาน ก.พ. จึงไดขอใหกรมโยธาธิการ
ออกแบบเพื่อนํ านํ ้าเสียท่ีไดบํ าบัดแลว มาใชประโยชนในการรดนํ ้าตนไมและสนามหญา
        ไดขอใหออกแบบโดยใชระบบอัตโนมัติดวย กลาวคือ สามารถกํ าหนดใหเคร่ือง
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รดนํ ้าตนไมทํ างานในเวลาท่ีตองการ รวมท้ังใชนํ้ าตามท่ีกํ าหนดไวดวย
        นอกจากตนไมจะเขียวชอุม และรมร่ืนสวยงามเร็วข้ึนแลว
        ยังชวยประหยัดงบประมาณคานํ ้าประปา เพือ่ใชรดนํ้ าตนไมไดอีกทางหนึ่งดวย
        ประการท่ีสอง ก็คือการใชงานเพื่อการฝกอบรมสัมมนา
        ส ําหรับอาคารวิทยาลัยนักบริหาร ท่ีจังหวัดนนทบุรีนี้
        นอกจากจะใชประโยชนในการฝกอบรมนักบริหารแลว  
        ยังจะเปนศูนยกลางและสถานท่ีฝกอบรมสัมมนาขาราชการกลุมตาง ๆ ท้ังท่ีเปน
การฝกอบรมสัมมนาของส ํานักงาน ก.พ. และของสวนราชการตาง ๆ ดวย
        เปนการแกปญหาและบรรเทาความขาดแคลนสถานท่ีจัดฝกอบรมสัมมนาในราช
การพลเรือน 
        และท่ีส ําคัญ ยังเปนการประหยัดคาใชจายของรัฐ
        โดยไมตองเชาสถานท่ีฝกอบรมสัมมนาท่ีเปนของเอกชน เชน ตามโรงแรมตาง ๆ
ซึ่งตองเสียคาใชจายสูง
        ส ําหรับอาคารสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  ท่ีส ํานักงาน ก.พ. ถนน
พิษณุโลก
        ในสวนท่ีเปนท่ีทํ างานนั้น จะเปนท่ีทํ างานของสํ านักหรือกองตาง ๆ ในส ํานักงาน
ก.พ.
        เพราะในขณะนี้อยูในสภาพท่ีแออัดมาก
        สวนหองประชุม หองฝกอบรมสมัมนา ก็คงใชเพือ่ประโยชนเชนเดิม
        สวนราชการท่ีไมมีหองฝกอบรมสมัมนา ก็อาจจะติดตอขอใชหองเพือ่การฝกอบ
รมและสมัมนาได
        ประการท่ีสาม คือการเปนศูนยรวมของนักบริหารและขาราชการ
        นอกจากจะเปนศูนยกลางและสถานท่ีฝกอบรมสัมมนานักบริหารและขาราช
การกลุมตาง  ๆ แลว
        ยังจะใชเปนศูนยรวมของนักบริหารและขาราชการท่ัวไปดวย

ลองมาดูซิครับวางบประมาณของรัฐไดใหอะไรแลวบาง ส ําหรับเพือ่เปนศูนยรวม
ดังกลาว
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        ก็หลายอยางครับ  เชน สระวายนํ ้า เคร่ืองออกกํ าลังกาย ท่ีเตนแอรโรบิค ซึ่งอาจจะ
ดัดแปลงเปนสนามแบดมินตันได
        ขณะนี ้บริษัทท่ีกอสรางก็ยินดีท่ีจะสรางสนามเทนนิสให 2 สนามคร่ีง
        เปนสนามเทนนิส 2 สนาม และสนามน็อคบอรด 1 สนาม
        ยังจะสรางสนามกอลฟ พาร 3 ใหอีก 3 หลุม
        ส ําหรับหองเซานาร อางนํ ้าวน สนามเปตอง หรือเคร่ืองอํ านวยความสะดวก   อ่ืน 
ๆ  นั้น
        ชมรมนักบริหารขาราชการพลเรือน ซึ่งไดแสดงเจตนารมณไวแลว
        คงจะเขามาดํ าเนินการในเร่ืองนี้
        เม่ือแลวเสร็จ อาคารวิทยาลัยนักบริหาร ก็จะเปนศูนยรวมของขาราชการไดอยาง
แทจริง
        นอกจากจะใชเพื่อการพักผอน หรือเปนศูนยรวมในการกีฬาของขาราชการแลว
        ยังคงจะใหบริการอ่ืน เชน ใหเปนสถานท่ีจดังานมงคลตาง ๆ ของขาราชการดวย

ประการท่ีสี่ ก็คือเร่ืองการบริหารงาน 
อาคารวิทยาลัยนักบริหาร มีภารกิจหลายอยาง เชน การรักษาความสะอาด  การ

รักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาสนามหญาและบริเวณ การกํ าจัดขยะ การดูแลเรือนรับ
รองและการดูแลเร่ืองอาหารท้ังท่ีอาคารสโมสรและอาหารวาง

ซ่ึงอาจมีความจํ าเปนท่ีจะตองมีการดํ าเนินการเปนพิเศษ  เชน  การจัดจางเอกชน
เขาดํ าเนินการ
        ขณะนี ้ส ํานักงาน ก.พ. ไดมีคํ าสั่งแตงต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่ง
        เพือ่ดํ าเนินการในเร่ืองนี้เปนการเฉพาะแลว
            ก็หวงัเปนอยางย่ิงวา ท่ีทํ าการของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนแหงใหม
        นอกจากจะเปนศูนยรวมในการพัฒนาขาราชการ
        ซึ่งแนนอน คงไมใชประโยชนเฉพาะเวลาราชการ
        เพราะจะไมคุมคากับราคาท่ีรัฐตองลงทุนลงไปแลว
        ยังจะเปนศูนยรวมใหขาราชการ ไดเปนท่ีพกัผอนหยอนใจดวย
        สภาพในกรุงเทพมหานคร ก็ทํ าใหขาราชการเครียดพออยูแลว
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        ปลอยอารมณเสียบาง  จะไดเก็บเอากํ าลังกายกํ าลังใจท่ีไมเครียดมาปฏิบัติราชการ
ตอไป

แลวพบกันท่ีทํ าการแหงใหมของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  ส ํานักงาน
ก.พ.

ท่ีถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
ปหนาแนนอนครับ

------------------------


