ประเด็นคำถำม - คำตอบ แนวทำงดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร
จำกกำรจัดประชุมคลินิกให้คำปรึกษำกลุม่ กระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ
---------------------------------1. กำรปฏิรูปองค์กำรด้ำนบุคลำกร - ถ้ำจะเพิ่มบุคลำกรในตำแหน่งที่ขำดแคลนได้หรือไม่ (เช่น ตำแหน่ง
วิศวกร)
ตอบ ส่วนราชการต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ตาแหน่งนั้นขาดแคลนจริง ๆ และเป็นตาแหน่งที่มีความรับผิดชอบ
ในภารกิจใหม่ที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายอะไรหรือยุทธศาสตร์ใด ทั้งนี้ ต้องแสดงให้เห็นว่าภารกิจที่ขาดแคลน
บุคลากรนั้นสาคัญต่อการขับเคลื่อนทิศทางของกระทรวง หากไม่ได้ดาเนินการ อาจเกิดความเสียหาย
หรือไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ และจากข้อเสนอดังกล่าวจะนาไปเสนอคณะกรรมการกาหนด
เป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาว่าสมควรกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เท่าไร
ต่อไป
2. กำรปฏิ รูป องค์ ก ำรด้ ำ นกฎหมำย - ขณะนี้ ก รมมี ก ำรจั ด ท ำอนุ บั ญ ญั ติ อ ยู่ จะต้ อ งมี ก ำรจั ด ท ำแผน
ด้ำนกฎหมำยอีกหรือไม่
ตอบ ให้นามาใช้เป็นข้อเสนอด้านกฎหมายในแผนปฏิรูปองค์การนี้ได้เลย
3. จำนวนอัตรำที่เอำมำคำนวณ bubble คิดจำกอะไรบ้ำง (ขรก. + ลูกจ้ำง + พนักงำนรำชกำร) หรือไม่
ตอบ คิดมาจากอัตรากาลังของข้าราชการ + ลูกจ้างประจา + พนักงานราชการ ที่รับผิดชอบภารกิจงานนั้น 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)
4. กำรทำ bubble เป็นภำพของ as-is หรือ to-be
ตอบ เป็นภาพของ as-is โดยเป็นผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และขีดความสามารถภายในของ
องค์การ แล้วนามากาหนดเป็น port folio (bubble) เพื่อจะนาไปวิเคราะห์เป็นข้อเสนอองค์การ
ในภาพรวมต่อ ว่าองค์การควรจะพัฒนาอะไร อย่างไร ต่อไป
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5. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีที่ใช้เชื่อมโยงกับภำรกิจกระทรวงตำมแบบฟอร์ม 1.1 ปัจจุบันยุทธศำสตร์ 20 ปี
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร หำกในระยะเวลำต่อไป ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีประกำศใช้ กพร. มีกำรกำหนดให้
ทบทวนแผนปฏิรูปองค์กำรทั้งในระดับกระทรวง/กรม หรือไม่
ตอบ การจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ เพื่อให้ส่วนราชการรองรับกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และ
ได้ให้ทาเป็นข้อเสนอ 3 ปี หากสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือมี
ปัจจัยอื่นที่มากระทบกับภารกิจของส่วนราชการเปลี่ยนแปลง) ส่วนราชการควรทบทวนแผนปฏิรูป
องค์การให้สอดรับกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Mid-Term Rolling Plan)
6. อำนำจหน้ำที่/ภำรกิจของกรมตำมกฎกระทรวง ถือเป็นกำรปฏิบัติงำนที่กฎหมำยกำหนด หำกเลือกแค่
5 ภำรกิจหลัก กพร. มีเกณฑ์อะไรในกำรจัดอันดับควำมสำคัญ ทำไมให้เลือก 5 ภำรกิจ แล้วภำรกิจที่
ไม่ได้รับเลือกจะต้องทำอย่ำงไร ต่อไป
ตอบ ในการวิ เคราะห์ ภ ารกิ จ ขอให้ ส่ ว นราชการเลื อ กเพี ย ง 5 ภารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ น ามาวิ เคราะห์
โดยพิจารณา 5 ภารกิจหลักที่สะท้อนอานาจหน้าที่ของกรมได้ (เหมือนหลัก 80:20 ของพาเรโต
ที่เลือกเพียง 20 แต่สะท้อนการทางานภาพรวมของกรมได้) สาหรับภารกิจอื่นที่เหลือไม่ได้หายไปไหน
แต่โดยหลักแล้ว ภารกิจย่อยเหล่านั้นจะเป็น subset อยู่ภายใต้ภารกิจหลักที่ถูกเลือกนามาวิเคราะห์
หรือที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมหรืองาน ภายใต้ภารกิจหลักนั่นเอง
7. กรณีแผนยุทธศำสตร์ของกรม ระยะ 5 ปี ไม่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี/แผนปฏิรูป (ส่วนใหญ่
นำโครงกำร/กิจกรรมที่ทำอยู่เดิมไปใส่) ควรจะต้องทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของกรม ระยะ 5 ปีหรือไม่
ตอบ ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี
8. ในกรณีกรมอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเสนอกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งดำเนินกำรในปี 61 ดังนั้นแผนปี 62-64
เรื่องโครงสร้ำงจะทำอย่ำงไร
ตอบ แผนปฏิรูปองค์การให้ดาเนินการใน 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการทางาน ด้านกฎหมาย
และด้านบุคลากร ดังนั้นหากกรมเพิ่งดาเนินการในการปรับโครงสร้างไป ถ้าผลการวิเคราะห์ภารกิจ
ใหม่แล้ว ไม่มีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนด้านโครงสร้างก็ให้พิจารณาในอีก 3 ด้านที่เหลือว่าต้องมี
การปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร ต่อไป
9. อยำกทรำบควำมเชื่ อมโยงในกำรท ำ bubble และ business model และ bubble ได้มำจำกทุ ก
ภำรกิจของกรมใช่หรือไม่
ตอบ business model คื อ การวิ เคราะห์ แ นวทางการพั ฒ นา (How to) ของบทบาทภารกิ จ หลั ก ที่
เปลี่ยนไปของแต่ละ bubble ทั้งนี้ ขนาดใหญ่ -เล็กของ bubble คือ จานวนอัตรากาลังของคนที่
รับผิดชอบในภารกิจนั้น ๆ
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10. Business model ต้องครอบคลุมทุก bubble ที่อยู่ในตำรำง port folio ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่
11. กำรจะวิเครำะห์ภำพกระทรวงได้ กรมต้องวิเครำะห์แบบฟอร์ม 1.4.2 และ 1.5 มำก่อนใช่หรือไม่ หรือ
มีแบบฟอร์มใดอีกบ้ำง
ตอบ ใช่ ในการวิเคราะห์ภาพกระทรวงในหัวข้อ 1.4.2 จะเกิดจากที่กรมต้องทาการวิเคราะห์ Portfolio
Analysis ของแต่ละกรมก่อน จึงจะนามาสรุปเป็นหัวข้อ 1.4.2 ระดับกระทรวง สาหรับแบบฟอร์ม
1.4.3 จะเป็นผลจากการวิเคราะห์ในหัวข้อ 1.4.2 + ผลการวิเคราะห์ของกรมในหัวข้อ 2.2.1 และ
แบบฟอร์ม 1.5 เป็นการสรุปข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของทุกกรมในกระทรวง (เกิดจากการรวม
ของแบบฟอร์ม 2.2.3 ของกรม)
12. คำถำมจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
12.1 เนื่องจำกสภำปฏิรูป มีควำมเห็น ให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเป็น PO ดังนั้นยังต้องส่งแบบฟอร์ม
กำรวิเครำะห์กำรปฏิรูปองค์กำรหรือไม่
ตอบ ยังคงต้องดาเนินการ ซึ่งส่วนราชการอาจจะนามาสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนด้านโครงสร้างจาก
ส่วนราชการไปเป็นองค์การมหาชน หรือกรณีหากวิเคราะห์แล้วภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์
บริการยังมีความจาเป็นที่ต้องเป็นส่วนราชการก็ควรมีการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การต่อไป
12.2 ต้องเอำหน่วย PO มำวิเครำะห์ด้วยหรือไม่
ตอบ ไม่ต้องนาหน่วย PO มาวิเคราะห์ด้วย
12.3 กำรทำแผนปฏิรูปองค์กำร ถือเป็นกำรขอโครงสร้ำงเลยใช่หรือไม่
ตอบ ไม่ ใ ช่ หากกรมจะขอโครงสร้ า ง ทางกรมจะต้ อ งท าเรื่ อ งเข้ า มายั ง ส านั ก งาน ก.พ.ร. ตาม
ว.13/2550 ตามปกติ (ตอบคาถาม checklist 10 ข้อ)
12.4 ต้องเลือกวิเครำะห์แค่ 5 ภำรกิจ ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ ให้กรมเลือกและจัดลาดับความสาคัญในการนาภารกิจมาวิเคราะห์เพียง 5 ภารกิจที่เป็นงานหลัก
(Core Function) เท่านั้น
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12.5 กำรทำครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ ม.44 ใช่หรือไม่
ตอบ ไม่ใช่ การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การเป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในที่ประชุม
ระดับหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการขับเคลื่อน
การปฏิรูปองค์การ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 สาหรับการนามา
ก าหนดเป็ น หนึ่ งในตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ม.44) นั้น เป็นเพียงกลไกที่สานักงาน ก.พ.ร.
นามาใช้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและใช้ในการติดตามการดาเนินการภาพรวมของเรื่องดังกล่าว
ต่อไป ถึงเรื่องนี้จะไม่ได้ถูกกาหนดใน ม.44 ทุกส่วนราชการจะต้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูป
องค์การตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
-----------------------------------
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