ประเด็นคำถำม-คำตอบ แนวทำงดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร
จำกกำรจัดประชุมคลินิกให้คำปรึกษำกลุม่ กระทรวงด้ำนสังคม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560
---------------------------------1. เมื่ อวิ เครำะห์ ภ ำรกิจ ตำมแผนปฏิ รู ป องค์ ก ำรแล้ ว หำกต้ อ งกำรน ำภำรกิจ ที่ เกี่ย วข้อ งในแต่ ล ะกรม
มำจัดตั้งเป็นกรมใหม่ จำเป็นต้องเสนอในหัวข้อใด ใช่ข้อ 1.5 ใช่หรือไม่
ตอบ ให้เสนอในแบบฟอร์ม 1.5 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ในส่วนประเด็นการปรับปรุงโครงสร้าง
2. ในกำรวิเครำะห์ภำพรวมของกระทรวง กระทรวงที่มีรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน ต้องนำหน่วยงำน
เหล่ำนั้นมำร่วมวิเครำะห์ด้วยหรือไม่
ตอบ ไม่ต้องนาหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนมาวิเคราะห์ด้วย
3. กำรวิเครำะห์ภำรกิจหลักของส่วนรำชกำรนั้น ให้นำภำรกิจมำจำกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรใช่หรือไม่
ตอบ ใช่
4. กำรทำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) รอบกำรประเมินที่ 2 มีแบบฟอร์มหรือไม่
ตอบ ส่วนราชการสามารถนา slide หน้า 55 เป็นตัวอย่างในการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ได้
5. กำรจัดทำ Transformation Plan เฉพำะเรื่องกำรบริกำรประชำชนใช่หรือไม่
ตอบ ไม่ใช่ ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนราชการจะต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุม
ทั้งด้านโครงสร้ าง ด้านกระบวนการท างาน ด้านกฎหมาย และด้านบุ คลากรด้ว ย และหากมีด้านอื่น ๆ
ก็สามารถระบุเพิ่มเติมในข้อเสนอการปรับเปลี่ ยนได้ แต่ผ ลจากการวิเคราะห์ แล้วอาจจะมีข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงไม่ครบทุกด้านก็เป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของส่วนราชการ
6. กำรปรั บ โครงสร้ ำ งตำมกรอบ Transformation Plan ต้ อ งผ่ ำ นกระบวนกำรตำมหนั ง สื อ เวี ย น
กำรจัดตั้งส่วนรำชกำร ว18/2549 (ขั้นตอนกำรเสนอร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม)
และ ว13/2550 (กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ ) ใช่หรือไม่ หรือ
วิเครำะห์ใน Transformation Plan ก็จบแล้ว
ตอบ ในการจัดทา Transformation Plan ส่ วนราชการยังไม่ต้องดาเนินการตามขั้นตอนหนังสือเวียน
ว13/2550 หรือ ว18/2549 แต่จะเป็นเพียงข้อเสนอในการปฏิรูปองค์การ หากผลจากการวิเคราะห์ตาม
แผนปฏิรูปองค์การแล้ว ส่วนราชการมีความจาเป็นต้องจัดตั้งส่วนราชการขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับกับภารกิจ
ที่มีค วามส าคัญ และสามารถเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการทางานได้ ส่ ว นราชการต้อ งดาเนิน การตามขั้นตอน
การจัดตั้งส่วนราชการตามหนังสือเวียนสานักงาน ก.พ.ร. ว13/2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ว18/2549 มาอีกครั้งหนึ่ง
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7. ข้อเสนอกำรปรับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรที่จะเสนอภำยใต้แผนปฏิรูปองค์กำรฉบับนี้ ยังคงต้องดำเนินกำร
ตำมขั้นตอน ว13/2550 (กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ) และ
ว18/2549 (ขั้นตอนกำรเสนอร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม) ตำมปกติใช่หรือไม่ และ
หำกมีกรมที่จะเสนอขอปรับโครงสร้ำงในภำยหลัง และไม่ได้ปรำกฏในแผนนี้แต่แรก ยังสำมำรถขอปรับ
โครงสร้ำงได้ใช่หรือไม่
ตอบ การขอปรั บ โครงสร้ า งที่ จ ะเสนอภายใต้ แ ผนปฏิ รู ป ฉบั บ นี้ ยั ง คงต้ อ งด าเนิ น การตามขั้ น ตอน
หนังสือเวียนสานักงาน ก.พ.ร. ว13/2550 หรือ ว18/2549 ตามปกติ รวมถึงกรณีที่จะขอปรับโครงสร้างใน
ภายหลัง และไม่ได้ปรากฏในแผนนี้แต่แรก ก็สามารถขอปรับโครงสร้างได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน
ว13/2550 และ ว18/2549 ตามปกติเช่นกัน
8. กรณีกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำรและต้องมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรนั้น จำเป็นต้อง
ผ่ำนผู้ทรงคุณวุฒิอนุมัติแผนก่อน แล้วจึงนำเข้ำคณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรของกรมตำมขั้นตอนกำร
แบ่งส่วนรำชกำร หรือต้องผ่ำนคณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรตำมขั้นตอนก่อน หรือข้ำมไปไม่ต้องทำตำม
ขั้นตอนนี้อีก
ตอบ ในการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การและการขอปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เป็นคนละส่วนกัน
ดังนั้นหากส่วนราชการมีความประสงค์จะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานและต้องการให้คาขอนั้นเห็นผลเร็ว ส่วนราชการจะต้องดาเนินการตาม
หนังสือเวียนสานักงาน ก.พ.ร. ว13/2550 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ แยกมาต่างหาก อีกประการคือการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การนั้นส่วนราชการอาจจะตั้งคณะทางาน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาช่วยพิจารณาก็ได้ แต่แผนปฏิรูปองค์การดังกล่าวไม่ต้องนาเข้าคณะทางานแบ่งส่วน
ราชการของกรมตามขั้นตอนในหนังสือเวียนสานักงาน ก.พ.ร. ว18/2549
9. แบบฟอร์ม 3.3 ตำมตั วอย่ำง บุคลำกรระดับระดับอธิบดี/ผู้ทรงคุณ วุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญอยู่ตรงไหนของ
โครงสร้ำงและอัตรำกำลัง
ตอบ สามารถเพิ่มเติม ได้ โดยตาแหน่งอธิบดีอยู่ในกล่องชื่อกรม และตาแหน่งรองอธิบดี/ผู้ ทรงคุณวุฒิ /
ผู้เชี่ยวชาญ ระบุอยู่ด้านล่างกล่องชื่อกรมดังกล่าว
10 ขอคำยืนยัน กรณีกรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงต้องดำเนินกำรตำมข้อ 1.4.2 Portfolio Analysis และ
1.4.3 Business model แม้ ว่ ำ ระดั บ กรมไม่ ต้ อ งส่ ง ข้ อ 1.4.2 Portfolio Analysis และ 1.4.3
Business model ไปยังสำนักงำน ก.พ.ร. ใช่หรือไม่
ตอบ ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเดียวกันต้องร่วมกันวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลสาหรับกรอกลงในแบบฟอร์ม 1.4.2 Portfolio Analysis และ 1.4.3 Business model
11. ขอทรำบนโยบำยว่ำเมื่อเสนอในกำรปรับแล้ว หำกต้องเพิ่มภำรกิจ ทำงสำนักงำน ก.พ. มีนโยบำยใน
กำรเพิ่มคนให้หรือไม่
ตอบ การขอเพิ่มอัตรากาลังให้ นาไปเสนอคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ
(คปร.) พิจารณาว่าสมควรกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่หรือไม่
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12. ถ้ำต้องกำรทำให้ได้รวดเร็ว ควรมีกำร 1) ให้มีกำรวิจัยเบื้องต้น จะสำมำรถดำเนินกำรได้หรือไม่ โดยให้
แต่ละมหำวิทยำลัยวิเครำะห์ร่วมกันกับแต่ละกระทรวง จะทำให้ประเทศดีขึ้นมำก และ 2) ใช้มำตรำ 44
ดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว จะทำได้หรือไม่
ตอบ
1) การให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ร่วมกับกระทรวง อาจจะต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการ
2) หากข้ อ เสนอตามแผนปฏิ รู ป องค์ ก ารมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ม าตรา 44 ในการปรั บ ปรุ ง การ
เปลี่ยนแปลงด้านใดๆ ก็ตาม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ก็สามารถเสนอในแผนปฏิรูป
องค์การให้พิจารณาได้
13. แผนปฏิรูปองค์กำรของกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเสนอคณะกรรมกำรอิสระที่จัดตั้งตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 261 ให้ควำมเห็นชอบด้วยหรือไม่
ตอบ ไม่จาเป็น แต่ควรนาแนวทางการปฏิรูปด้านการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การด้วย
14. แนวทำงกำรวิ เครำะห์ Portfolio ในแบบฟอร์ ม 1.4.2 วิ เครำะห์ อั ต รำก ำลั ง As Is และ To Be
ใช่หรือไม่ ดังนั้น จำนวนอัตรำกำลัง ต้องวิเครำะห์จำก Full Time Equivalent (FTE) ใช่หรือไม่
ตอบ แนวทางการวิเคราะห์ Portfolio เป็นภาพของ As Is โดยเป็นผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
และขีดความสามารถภายในขององค์การ แล้วนามากาหนดเป็น portfolio (bubble) เพื่อจะนาไป
วิเคราะห์เป็นข้อเสนอองค์การในภาพรวมต่อว่าองค์การควรจะพัฒนาอะไร อย่างไร ต่อไป สาหรับจานวน
อัตรากาลัง คานวณจากอัตรากาลังของข้าราชการ + ลูกจ้างประจา + พนักงานราชการ ที่รับผิดชอบภารกิจ
งานนั้น ๆ โดยคานวณสัดส่วนอัตรากาลัง ดังนี้
- ข้าราชการ
1 คน = 1 คน
- พนักงานราชการ 2 คน = 1 คน
- ลูกจ้างประจา
2 คน = 1 คน
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การกาหนดตาแหน่ง)
สาหรับการวิเคราะห์อัตรากาลังในส่วน To Be ส่วนราชการอาจใช้แนวทางวิเคราะห์ FTE เพื่อนามาสู่ข้อเสนอ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตรากาลังที่จะรองรับบทบาทภารกิจใหม่ในอนาคต ตามแบบฟอร์ม 2.2.2 ได้
15. กำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร จำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงำนภำยในเพื่อรับผิดชอบ หรือไม่
ตอบ ไม่จาเป็น เนื่องจากทุกส่วนราชการมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การอยู่แล้ว
16. กำรวิเครำะห์บทบำทหน้ำที่และภำรกิจ ตำมกฎหมำย หรือบทบำทภำรกิจที่กำหนดเองโดยกระทรวง
และกรม ใช่หรือไม่
ตอบ การวิเคราะห์ บ ทบาทภารกิจ เป็ น การวิเคราะห์ งานที่ กฎหมายกาหนดให้ เป็ น อานาจหน้ าที่ ของ
ส่วนราชการนั้น และเป็นงานที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
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17. หลักคิดในกำรกำหนดงำนที่สำคัญให้พิจำรณำจำกอะไรบ้ำง (Business Model)
ตอบ ในการวิเคราะห์ภารกิจหลักที่สาคัญ พิจารณาจาก 5 ภารกิจหลักที่สะท้อนอานาจหน้าที่ของกรมได้
(เหมือนหลัก 80:20 ของพาเรโตที่เลือกเพียง 20 แต่สะท้อนการทางานภาพรวมของกรมได้)
18. หลักคิดในกำรกำหนดภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง มีอะไรบ้ำง
ตอบ ภารกิจหลัก ถือเป็นงานตามกฎหมาย/นโยบาย หรืองานที่หากไม่ดาเนินการจะทาให้ ส่วนราชการนั้น
ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สาหรับภารกิจรองเป็นงานสนับสนุนทางวิชาการ หรืองานสนับสนุน
ทางบริหารจัดการ
19. สำนักงำนปลัดกระทรวงจะกำหนดภำรกิจหลัก โดยสงสัยว่ำในภำรกิจศูนย์ IT ส่งผลผลิตไปนอก
สำนักงำนปลัดกระทรวง คือไปตำมจังหวัด จะนับเป็นภำรกิจหลักได้หรือไม่ รวมทั้ง งำนประชำสัมพันธ์
ด้วย ในภำพกระทรวงจะเป็นงำนหลักหรืองำนสนับสนุน
ตอบ งานศูนย์ IT และงานประชาสัมพันธ์ ของสานักงานปลัดกระทรวง ถือว่าเป็นภารกิจรอง (Non-core-function)
โดยเป็นงานให้การสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support)
20. กำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำรของส่วนรำชกำร จะมีประโยชน์อย่ำงไร หำกใช้เวลำในกำรวิเครำะห์
วำงแผน 1 ปี เมื่อขึ้นปีที่ 2 บริบทแวดล้อมต่ำงๆ เปลี่ยนไป แผนนี้จะมีสภำพบังคับอยู่หรือไม่
ตอบ การจัดทาแผนปฏิรูปองค์การมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนในอนาคตที่จะมากระทบกับภารกิจของ
หน่วยงาน จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง Transform องค์กรเพื่อรองรับ แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
ส่วนราชการสามารถเสนอขอทบทวนแผนปฏิรูปองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สานักงาน ก.พ.ร. ควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตร Value Proposition Design และมีตัวอย่างกรณีศึกษาของ
ต่างประเทศและนามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.ร.
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