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๒
๑. ที่มา
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดแนวนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบรำชกำรไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบำยแห่งรัฐ ดังนี้
มำตรำ ๖๕ ได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลัก
ธรรมำภิบ ำลเพื่อใช้เป็ น กรอบในกำรจั ดทำแผนต่ำง ๆ ให้ สอดคล้ องและบูรณำกำรกันเพื่อให้ เกิดเป็นพลังผลั กดัน
ร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย นำมำสู่กำรดำเนินกำรจัดทำและประกำศใช้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ซึ่งหนึ่งในยุทธศำสตร์สำคัญ
ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
มำตรำ ๗๖ รัฐพึงพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และงำน
ของรัฐอย่ำงอื่น ให้ เป็ นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ดี โดยหน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ เพื่ อให้ กำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิ น กำรจั ดท ำบริกำรสำธำรณะ และกำรใช้ จ่ ำยเงิน งบประมำณ
มีประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน รวมตลอดทั้งพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพฯ
นอกจำกนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจัก รไทย หมวด ๑๖ กำรปฏิ รูป ประเทศ มำตรำ ๒๕๘ ข ด้ำ น
กำรบริห ำรรำชกำร (๓) ยังได้กำหนดให้ มีกำรปรับปรุงและพัฒ นำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรงำนของรัฐและ
แผนกำลังคนภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ โดยต้องดำเนินกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐแต่ละหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน
๑.๒ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่น ดิน (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กำหนดให้
กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ต้ องเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของประชำชน เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ต่ อภำรกิ จของรั ฐ ควำม
มีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำน
ที่ไม่จำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอำนำจตัดสินใจ กำรอำนวยควำมสะดวก และ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำน
กำรจัดสรรงบประมำณ และกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ต้องคำนึงถึง
หลักกำรตำมวรรคหนึ่ง
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำร ต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้คำนึงถึง
ควำมรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ งำน กำรมี ส่ ว นร่ว มของประชำชน กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล กำรติ ด ตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำนี้ จะตรำพระรำชกฤษฎีกำกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรสั่งกำรให้ส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรปฏิบัติก็ได้
๑.๓ ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่มีควำมสำคัญสอดรับกับพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มำตรำ ๓/๑ ได้แก่ข้อ ๔.๓ ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่
๔.๓.๑) ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสม ตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนและปรับภำรกิจและพันธกิจของหน่วยงำน
ภำครัฐให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในเชิงบูรณำกำร โดยยุบเลิกภำรกิจที่ไม่จำเป็น ถ่ำยโอนภำรกิจ
ให้ภำคส่วนอื่นรับไปดำเนินกำร รวมถึงกำรจัดระบบองค์กรภำครั ฐที่แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่กำกับ
และหน่วยงำนผู้ให้บริกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและมีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม โดยภำรกิจที่ภำครัฐยังจำเป็น
จะต้องดำเนินกำรจะต้องกำหนดให้มีโครงสร้ำงหน่วยงำนที่สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจที่รับผิดชอบ มีควำมคุ้มค่ำ และ
สำมำรถขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

๓
๔.๓.๒) ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒ นำประเทศ เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนิ นกำรบริกำรสำธำรณะและกิจ กรรมสำธำรณะอย่ำงเหมำะสม กำหนดควำมสั มพันธ์และกำรพัฒ นำบทบำท
ในฐำนะของหุ้นส่วนกำรพัฒนำในกำรดำเนินภำรกิจที่สำคัญระหว่ำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี ควำมชัด เจน ไม่ ซ้ ำซ้ อ นกัน รวมถึ งกำรสนั บ สนุ น ให้ ชุม ชนหรือเอกชนร่ว มด ำเนิ น กำรในบริก ำร
สำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะต่ำง ๆ
๔.๓.๓) ส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจและสนับสนุนบทบำทชุมชนท้องถิ่นให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงำนที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมำภิบำลฯ
๑.๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ ๖ ประกำร
โดยประเด็นปฏิรูปมีควำมสำคัญสอดรับกับพระรำชบัญญัติระเบีย บบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มำตรำ ๓/๑ ได้แก่ ประเด็นปฏิรูป ที่ ๓ โครงสร้ำงภำครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมี
เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ อำทิ
๑) มุ่งสู่กำรเป็นรัฐบำลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) โดยเน้นกำรปรับปรุงบทบำท
ภำรกิจและโครงสร้ำงองค์กำรที่มีควำมทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่ำย มีระบบกำรทำงำนที่คล่องตัว รวดเร็ว
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศน์ ในกำรท ำงำน เน้ น กำรคิด ริเริ่มสร้ำงสรรค์ และสำมำรถยุบ เลิ ก ปรับ เปลี่ ย นองค์ กรได้
ตำมสถำนกำรณ์ ข องกำรพั ฒ นำ โดยศึ ก ษำผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงที่ ฉั บพลั นของเทคโนโลยี (Disruptive
Technology) และรู ปแบบกำรเพิ่ มประสิ ทธิภำพกำรบริห ำรรำชกำรในกระทรวงที่ มี ค วำมส ำคัญ ต่อกำรขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒) ปฏิรูป ภำรกิจและโครงสร้ำงกระทรวง/กรม โดยทบทวนบทบำทภำครัฐ ทั้งในส่วนของภำรกิจหลั ก
(Core Function) และภำรกิจรอง (Non-Core Function) เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนของภำรกิจระหว่ำงกระทรวง และ
ระหว่ำงกรม รวมทั้งศึกษำกำรนำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรโดยลดกระบวนงำน ขั้นตอน
ระยะเวลำในกำรให้ บ ริ กำร ตลอดจนพั ฒ นำบุ คลำกรให้ มี ขีดสมรรถนะรองรับ กับภำรกิจในอนำคต และปรับปรุง
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรคให้สำมำรถดำเนินกำรได้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
๓) กำรทบทวนภำรกิ จ หลั ก (Core Function) ของภำครัฐ ให้ มุ่ งเน้ น ภำรกิ จ ก ำหนดนโยบำย (Policy
Maker) กำกับ ดู แล (Regulator) ส่ งเสริม สนั บ สนุน (Facilitator) โดยให้ ภ ำคเอกชนหรือภำคประชำชน ท้ องถิ่ น
ชุ มชนให้ เข้ ำมำท ำแทนภำครั ฐ และภำครั ฐจะไม่ ท ำภำรกิ จที่ แข่ งขั นกั บภำคเอกชน และลดบทบำทด้ ำนกำรปฏิ บั ติ
(Operator) ให้ น้อยลง เช่น ถ่ำยโอนให้ ภ ำคเอกชน (Outsource)/องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ส ำหรับภำรกิจรอง
(Non-Core Function) เน้นกำรจ้ำงเหมำและกำรทำงำนแบบจัดบริกำรร่วม (Shared Services) เป็นต้น
๑.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำหนดยุทธศำสตร์ ที่มี
ควำมส ำคัญสอดรับกับพระรำชบั ญญั ติระเบี ยบบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย
โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สำคัญ อำทิ
๓.๑) ปรั บ ปรุ งโครงสร้ำงหน่ ว ยงำน บทบำท ภำรกิ จ และคุณ ภำพบุ คลำกรภำครัฐ ให้ มี ควำมโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่ เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ สำมำรถให้บริกำรประชำชนในรูปแบบทำงเลือกที่หลำกหลำย
และมีคุณภำพ ข้ำรำชกำรมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่ องค์กร มีสมรรถนะสูงและ
มีควำมทันสมัย รำชกำรบริหำรส่วนกลำงมีขนำดเล็กลง และรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นมีขนำดที่เหมำะสมกับพื้นที่
รับผิดชอบ โดย

๔
๓.๑.๑) กำหนดภำรกิจ ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องถิ่น
ให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน โดยให้รำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ดำเนินภำรกิจเกี่ยวกับ
กำรก ำหนดนโยบำย วำงแผนระดั บ ประเทศ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ มำตรฐำน กำรอนุ มั ติ
อนุ ญ ำต กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรวิ จั ย และพั ฒ นำ กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำร กำรก ำกั บ
กำรดำเนินงำน และภำรกิจที่มีพื้นที่ครอบคลุมหลำยเขตกำรปกครอง โดยกำหนดแนวทำง
ปฏิบั ติที่ชัดเจนและให้ บริกำรสำธำรณะเท่ำที่จำเป็น รำชกำรส่วนท้องถิ่น ดำเนินภำรกิจ
ให้บริกำรสำธำรณะขั้นพื้นฐำน เพื่อแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ในพื้ น ที่ ตำมขีดควำมสำมำรถและควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเปิ ด
โอกำสให้ ภ ำคประชำสั งคมและประชำชนในพื้ น ที่ เข้ ำร่ว มเป็ น ผู้ จัด ท ำบริก ำรสำธำรณะ
ขั้น พื้นฐำนและตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐในระดับชุมชน รวมทั้งจ้ำงเหมำให้ ภ ำคเอกชน
เข้ำร่วมเป็นผู้จัดทำบริกำรสำธำรณะให้มำกที่สุด
๓.๑.๒) ปรั บ ปรุ ง กลไกกำรปฏิ บั ติ ง ำนของภำครั ฐ ให้ มี ลั ก ษณะบู ร ณำกำร สำมำรถส่ ง เสริ ม
กระบวนกำรผลิตและกำรให้บริกำรของภำคเอกชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว โดยกำรใช้กลไกภำครัฐ ที่จะสนับสนุนกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงงำนวิจัยที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค กำรสนับสนุนเงินทุนหรือ
งบประมำณแก่ผู้ ป ระกอบกำร รวมทั้งกำรกำหนดกฎ ระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคหรือเอื้อ
ต่อกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนกลไกกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ เอกชน ประชำชน
และประชำสังคม ในแบบประชำรัฐให้เป็นจุดเชื่อมต่อในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมบูรณ์
๓.๑.๓) กำหนดหลักกำรและแนวทำงในกำรยุบเลิกภำรกิจหรือปรับลดหน่วยงำนบริหำรรำชกำร
ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำคให้เหลือเพียงกำรปฏิบัติภำรกิจเฉพำะที่ไม่อำจมอบให้รำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคดำเนินกำรแทนหรือไม่สำมำรถถ่ำยโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภำคเอกชน องค์กรพัฒ นำเอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม ภำคประชำสั งคม หรือชุมชนและ
ประชำชนรั บ ไปด ำเนิ น กำรแทนได้ พร้ อ มกั บ เกลี่ ย หรื อ โอนบุ ค ลำกรและงบประมำณ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภำรกิจ ที่ ถ่ำยโอนไป โดยแก้ไขกฎหมำยว่ำด้ ว ยระเบี ยบบริ ห ำรรำชกำร
แผ่น ดิน ให้ครอบคลุมทุกประเภทของระบบกำรบริห ำรรำชกำรแผ่นดิน ตลอดจนกำหนด
แนวทำงที่เหมำะสมในกำรถ่ำยโอนบุคลำกรจำกส่วนกลำงไปยังส่วนท้องถิ่นให้คล่องตัวมำกขึ้น
๓.๓) เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อให้ประชำชนและ
ภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และอำนวยควำมสะดวก ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ
ภำคธุรกิจ โดย
๓.๓.๑) ปรั บ รู ป แบบและวิธีก ำรด ำเนิ น กำรของภำครัฐ ให้ มี ควำมร่ว มมื อ กัน ระหว่ำงรัฐ เอกชน
ประชำชน และประชำสังคม ในลักษณะแบบประชำรัฐ
๓.๓.๒) ส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันในผลงำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของรัฐระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ
ด้วยกัน และระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับหน่วยงำนภำยนอก ภำคประชำสังคมและองค์กร
ชุมชน โดยมีกำรกำหนดกฏ กติกำ และสิ่งจูงใจให้ ชัดเจน รวมทั้งมีกำรกำกับ ตรวจสอบ
คุณภำพมำตรฐำนและควำมพร้อมของผู้รับงำนแทนภำครัฐ
๓.๓.๔) ปรับปรุงระบบกำรบริห ำรจัดกำรภำยในองค์กร โดยกำรวำงระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร
แบบออนไลน์ในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ กำรบริหำรกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำถึงและสร้ำงกำร
มีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องกำรรวมทั้งรณรงค์ เผยแพร่กำรพัฒ นำพฤติกรรมคุณภำพ และ
ขยำยกำรยอมรับออกไปในวงกว้ำง

๕
๓.๓.๕) ปรับรูปแบบกำรให้บ ริกำรของรัฐจำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
ดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ ลดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ให้สอดคล้องกับวิถีกำรดำเนินชีวิต และ
ควำมต้ อ งกำรของผู้ รับ บริก ำรแต่ ล ะบุ ค คล โดยกำรใช้ งำนเอกสำรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ทน
กระดำษ มี ก ำรจั ด บริ ก ำรภำครั ฐ ที่ อ ำนวยควำมสะดวกในลั ก ษณะจุ ด เดี ย วเบ็ ด เสร็ จ
ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ และกำรใช้บริกำร
ผ่ำนเครื่องให้ บ ริกำรอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรให้ บ ริกำรของรัฐ
ที่เหมำะสมระหว่ำงประชำชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มำใช้บริกำร ตลอดจนประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำนของรัฐได้
๑.๖ พันธกิจของสานักงาน ก.พ.ร.
สำนักงำน ก.พ.ร. มีหน้ำที่หลักในกำรสนับสนนกำรทำงำนของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร
และงำนของรัฐอย่ำงอื่น เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ มำตรำ ๓/๑ แห่งกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งนี้
ภำรกิจหลักของสำนักงำน ก.พ.ร. มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ
๑) งำนเลขำนุกำร ก.พ.ร.
๒) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำม ก.พ.ร. กำหนด (ตำมมำตรำ ๗๑/๑๐)
๒.๑) งำนวิเครำะห์ วิจยั และเสนอควำมเห็น
- งำนวิจัยนโยบำยในประเด็นต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
- กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิรูปของกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
กำรจัดทำรำยงำนและกำรให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
- งำนศึกษำและวิเครำะห์ ประเด็นอันเกี่ยวข้องกั บ กำรตีควำมและวินิ จฉัยปัญ หำต่ำงๆ ให้ แก่
ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร.
๒.๒) กำรให้คำปรึกษำแนะนำ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ อันจะนำไปสู่กำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรและวิธีกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมเจตนำรมณ์ของกำรพัฒนำระบบรำชกำร
๒.๓) สร้ำงควำมเข้ำใจ เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์แก่กลุม่ เป้ำหมำยต่ำง ๆ
๒.๔) กำรฝึกอบรมและสัมมนำผู้บริหำรของส่วนรำชกำรและหน่ วยงำนของรัฐ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ให้
รองรับต่อกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวสำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้กำหนดให้กำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรจัดโครงสร้ำงเป็น
หนึ่งในกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ ซึ่ งเป็นกระบวนกำรที่มีควำมสำคัญในกำรปฎิบัติตำมภำรกิจและสร้ำงคุณค่ำให้แก่
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบหมำยให้กองพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำร ๑, ๒ และ ๓ เป็นผู้ดำเนินกำร
จัดทำกระบวนกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรจัดโครงสร้ำง โดยได้จัดทำเป็นคู่มือสำหรับให้ผู้ปฏิบัติงำนใช้เป็นใช้เป็น
คู่มือในกำรปฏิบัติงำน สำหรับคู่มือนี้จะเน้นเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของส่วนรำชกำรและองค์กำรมหำชนเป็นหลัก
๒. วัตถุประสงค์ (Objectives)
๒.๑ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนใช้ในกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร
๒.๒ เพื่ อ เป็ น แนวทำงในกำรศึก ษำวิเครำะห์ ข้อ มูล ประกอบกำรพิ จ ำรณำของคณะรัฐ มนตรีในเรื่อ งกำรจั ด
โครงสร้ำงส่วนรำชกำร
๒.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรทวนสอบระบบกำรทำงำนของผู้บริห ำรในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้ มี
ประสิทธิภำพ

๖
๓. ขอบเขต (Scope)
๓.๑ คาจากัดความ (Definition)
๑) กำรให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำ หมำยถึ ง กำรให้ ค วำมรู้ ตอบข้ อ ซั ก ถำม ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ อันจะนำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรและวิธีกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมเจตนำรมณ์ของ
กำรพัฒนำระบบรำชกำร
๒) ส่วนรำชกำร หมำยถึง สำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง ทบวง
ซึ่งสังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรีหรือกระทรวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม ซึ่งสังกัด
หรือไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง1 สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กองหรือส่วนรำชกำรที่มฐี ำนะเทียบกอง2
๓) กำรจั ด โครงสร้ ำง หมำยถึ ง กำรจั ด โครงสร้ ำงภำยในกระทรวง ทบวง กรม ประกอบด้ ว ย กรม
สำนักงำน คณะกรรมกำร สำนักเลขำธิกำร สำนักงำน องค์กำรมหำชน โดยมีคำนิยำม ดังนี้3
- กรม (Department) หมำยถึง สวนรำชกำรที่มีภำรกิจหลักในงำนปฏิบัติกำรหรือบริกำรเป็นสวนใหญ
ปกครองบังคับบัญชำโดยบุคคลคนเดียว มีชื่อหัวหนำสวนรำชกำรเรียกวำ อธิบดี
- สำนักงำนปลัดกระทรวง (Office of the Permanent Secretary) เปนชื่อเฉพำะของสวนรำชกำร
ในกระทรวงที่ทำหนำที่อำนวยกำรและประสำนงำนระหวำงหนวยงำนตำงๆ ภำยในกระทรวง และระหวำงฝำยกำรเมือง
กับหนวยงำนระดับรองลงมำจำกกระทรวง
- สำนักงำนคณะกรรมกำร (Office of the …. Commission) หมำยถึง สวนรำชกำรที่มีภำรกิจหลัก
ในงำนนโยบำย งำนใหคำปรึกษำ งำนวิชำกำร หรืองำนหนวยงำนกลำง กำรบริหำร เปนสวนรำชกำรที่เปนฝำยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรในกฎหมำยเฉพำะของสวนรำชกำร มีชื่อหัวหนำสวนรำชกำรเรียกวำ เลขำธิกำร
- ส ำนั กเลขำธิ กำร (Secretariat of the ….) เปนชื่ อเฉพำะของสวนรำชกำรที่ มี ภ ำรกิ จหลั กในฐำนะ
ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะรัฐมนตรี หรือนำยกรัฐมนตรี มีชื่อหัวหนำสวนรำชกำรเรียกว่ำเลขำธิกำร
- สำนักงำน (Office) หมำยถึง สวนรำชกำรที่มีภำรกิจหลักในงำนนโยบำยงำนใหคำปรึกษำ หรืองำน
วิชำกำร มีชื่อหัวหนำสวนรำชกำรเรียกวำผูอำนวยกำร
- องค์กำรมหำชน เป็นหน่วยงำนบริกำรประชำชน มีกำรบริหำรงำนในรูปแบบของคณะกรรมกำรตำม
พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒ ขอบเขตการให้คาปรึกษาแนะนาด้านการจัดโครงสร้าง มีดังนี้
๑) กำรให้คำปรึกษำแนะนำแก่ส่วนรำชกำรด้ำนกำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร
๒) จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทำงกำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร
๓) กำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีในเรื่องกำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร
๔. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน ก.พ.ร. เรื่องกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรจัดโครงสร้ำงจะมีผู้รับผิดชอบ หรือ
เจ้ำภำพหลักในกิจกรรม หรือกระบวนกำรนั้น ๆ ตำมแต่กรณี ซึ่งสำมำรถกำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้

1 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๗
2 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๓๑
3 หนังสือเวียนสำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๔/ว ๖ ลงวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๔๗ เรื่อง กำรแบงสวนรำชกำรภำยในกรม

๗
๔.๑ เลขาธิการ ก.พ.ร / รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
๑) พิจำรณำสั่งกำรให้กอง ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
๒) ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบกำรบริหำรงำน
๓) พิจำรณำลงนำมในหนังสือแจ้งมติ อ.ก.พ.ร. ก.พ.ร./ ควำมเห็นของสำนักงำน ก.พ.ร. ไปยังหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
๔) เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
(รองเลขำธิกำร ก.พ.ร.)
๔.๒ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
๑) ให้คำปรึกษำแนะนำ เสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบกำร
บริหำรงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒) เสนอแนะทิศทำงนโยบำยกำรพัฒ นำระบบรำชกำรดำนตำง ๆ ใหคำปรึกษำและวินิจฉัยปัญหำหรือ
ประเด็นสำคัญและมีผลกระทบระดับสูง
๓) เสนอแนวทำงแกไขเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรในระดับนโยบำย
๔) เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๓ ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบราชการ ๑ ๒ และ ๓
๑) ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรดำเนิ นงำน และให้ คำปรึกษำแนะนำในกำรจั ดท ำบั นทึ กกำรแบ่งส่ วนรำชกำร
ภำยในกรมของกระทรวงที่รับผิดชอบ
๒) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับกำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงส่ วนรำชกำร
ด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
๓) เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวง
๔) เป็นเจ้ำหน้ำที่ชี้แจงเรื่องต่อ อ.ก.พ.ร. ก.พ.ร. คณะกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฯ และ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕) ให้ คำปรึกษำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบบริหำรงำนของ
ส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบ
๔.๔ ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มกระทรวง
๑) ให้คำปรึกษำแนะนำเกี่ยวกับกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและระบบบริหำรงำนแก่เจ้ำหน้ำที่กรม
๒) เป็นคณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม
๓) ศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบกำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร และระบบบริ หำรงำนภำยในกรมรวมทั้ง
จัดทำบันทึกกำรวิเครำะห์เสนอ อ.ก.พ.ร. และ ก.พ.ร.
๔) เป็นเจ้ำหน้ำที่ชี้แจงเรื่องต่อ อ.ก.พ.ร. ก.พ.ร. และคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕) ควบคุม กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำนจัดทำหนังสือแจ้งมติ อ.ก.พ.ร. ก.พ.ร./ ควำมเห็นไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔.๕ นักพัฒนาระบบราชการ
๑) เสนอแนะ ใหคำปรึกษำแนะนำ และเปนที่ปรึกษำของสวนรำชกำร และหนวยงำนอื่นของรัฐ เกี่ยวกับ
กำรจัดโครงสรำงสวนรำชกำร กำรพัฒนำองคกร กำรบริหำรงำนรำชกำร กำรจัดระบบงำน กำรปรับปรุง
รูปแบบขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร
๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบกำรจัด โครงสร้ ำงส่ ว นรำชกำร และระบบบริห ำรงำนภำยในกรม
รวมทั้งจัดทำบันทึกกำรวิเครำะห์เสนอ อ.ก.พ.ร. และ ก.พ.ร.
๓) เป็นเจ้ำหน้ำที่ชี้แจงเรื่องต่อ อ.ก.พ.ร. ก.พ.ร. และคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔) จัดทำหนังสือแจ้งมติ อ.ก.พ.ร. ก.พ.ร. / ควำมเห็นไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๕) จัดสัมมนำฝึกอบรมให้ควำมรู้
๖) จัดทำบันทึกตอบข้อซักถำมคณะรัฐมนตรี

๘
๕. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ และตัวชี้วัด
กระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
๑) กำรให้คำปรึกษำแนะนำ
กำรให้คำปรึกษำที่ถูกต้อง ชัดเจน
แม่นยำ

ตัวชี้วัดกระบวนการ
ร้อยละของข้อซักถำมที่เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำน ก.พ.ร. ตอบได้อย่ำง
ถูกต้อง
๒) จัดทำหลักเกณฑ์
มีหลักเกณฑ์ แนวทำงกำรจัด
ควำมครอบคลุมของปัจจัยที่นำมำใช้
แนวทำง กำรจัดโครงสร้ำง
โครงสร้ำงส่วนรำชกำรที่ชัดเจน
ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์
ส่วนรำชกำร
(กำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อม หลักกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่) (NPM)
๓) กำรศึกษำ วิเครำะห์ และ
สำมำรถดำเนินกำรจัดทำบันทึกกำร ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปรับ
ออกแบบกำรจัดโครงสร้ำง
วิเครำะห์เสนอ อ.ก.พ.ร. และ ก.พ.ร. บทบำท ภำรกิจ และโครงสร้ำง
ส่วนรำชกำร และระบบ
หน่วยงำนภำครัฐและสำมำรถนำ
บริหำรงำนภำยในกรมรวมทั้ง
เรื่องดังกล่ำวเสนอ ก.พ.ร./ก.พ.ม.
จัดทำบันทึกกำรวิเครำะห์
ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
๔) กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
มีข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
ร้อยละของข้อเสนอเพื่อ
ประกอบ กำรพิจำรณำของ ของคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้อง
ประกอบกำรพิจำรณำที่ได้รับควำม
คณะรัฐมนตรีในเรื่องกำรจัด กับหลักเกณฑ์ แนวทำงกำรจัด
เห็นชอบของฝ่ำยบริหำร
โครงสร้ำงส่วนรำชกำร
โครงสร้ำงส่วนรำชกำร

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
กำรให้ คำปรึกษำแนะนำกำรจัดโครงสร้ำงมีกระบวนกำรในกำรดำเนินงำน แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม จำแนกเป็น (๑) กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมตำมหลักกำรมอบอำนำจ และ (๒) กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในกรมที่ส่วนรำชกำรต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจำรณำ โดยมีรำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๙
๖.๑ การแบ่งส่วนราชการภายในกรม
(๑) กรณีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอานาจ
ลำดับ
ผังกระบวนกำร
ขั้นตอนเตรียมการ
๑
วิเครำะห์ข้อมูล
และจัดทำ
ควำมเห็นเบื้องต้น

รำยละเอียดงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงจัดทำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรของกรม

ผู้รับผิดชอบ
•

สำนักงำน ก.พ.ร.
(เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ
กระทรวง)

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
•
•
•
•
•
•

๒

จัดทำควำมเห็นเสนอ
คณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรฯ

๓
พิจำรณำข้อเสนอฯ
ในคณะทำงำนแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยใน
กรม

๔

จัดทำควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงฯ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงประชุม
หำรือนอกรอบร่วมกับ สำนักงำน ก.พ.
และส่วนรำชกำรในกำรจัดทำข้อเสนอกำร
แบ่งส่วนรำชกำร โดยมีรำยละเอียดตำม
คำชี้แจง และสรุปควำมเห็น เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรมและคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำง
ระบบรำชกำรของกระทรวง
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงประชุม
คณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม
ร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในกรมจนได้ข้อยุติ
เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องหน้ำที่และอำนำจ
ของส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำร กำรแบ่งส่วนงำนภำยใต้
กอง กรอบอัตรำกำลังและกำรกำหนด
ตำแหน่ง เพื่อนำข้อเสนอฯ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบ
รำชกำรของกระทรวงเพื่อพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงจัดทำ
สรุปควำมเห็นเสนอ ผอ./รองเลขำธิกำร
ก.พ.ร./เลขำธิกำร ก.พ.ร. เพื่อจัดทำ
ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
พัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของ
กระทรวง

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

สำนักงำน ก.พ.ร.
(เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ
กระทรวง)
กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำรกรม
สำนักงำน ก.พ.

•

สำนักงำน ก.พ.ร.
(ผู้แทนสำนักงำนฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ
กระทรวง)
คณะทำงำนแบ่ง
ส่วนรำชกำรฯ
ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะทำงำนฯ
หน่วยงำนกลำงที่
เกี่ยวข้อง
สำนักงำน ก.พ.ร.
(เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ
กระทรวง)
เลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรฯ
กระทรวง
หน่วยงำนกลำงที่
เกี่ยวข้อง

•

•
•
•
•
•

•

•

รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
บันทึกประกอบวำระ
กำรประชุมคณะทำงำน
แบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในกรม

หนังสือถำมควำมเห็นจำก
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรฯ กระทรวง
หนังสือแจ้งควำมเห็นจำก
หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้อง

๑๐
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

สำนักงำน ก.พ.ร.
(ผู้แทนสำนักงำนฯ
พิจำรณำข้อเสนอ
ในคณะกรรมกำร
และเจ้ำหน้ำที่
พัฒนำโครงสร้ำง
ระบบรำชกำรของ
ผู้รับผิดชอบกระทรวง)
กระทรวง
• คณะกรรมกำร
พัฒนำโครงสร้ำงฯ
• ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะทำงำนฯ
• หน่วยงำนกลำงที่
เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีส่งข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำร รัฐมนตรีว่ำกำร
๖
จัดส่งข้อเสนอฯ
หน้ำที่และอำนำจของส่วนรำชกำรตำม กระทรวง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กำรแบ่ง
ส่วนงำนภำยใต้กอง กรอบอัตรำกำลัง
และกำรกำหนดตำแหน่ง พร้อมแนบ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของ
กระทรวง มำยังสำนักงำน ก.พ.ร.
๗. ขั้นตอนจัดทาการวิเคราะห์ข้อเสนอของส่วนราชการ
• ผอ. กองฯ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่
ผอ. กองฯ
ตรวจสอบข้อเสนอฯ
๗.๑
ของกรม
ที่รับผิดชอบดำเนินกำร
และเจ้ำหน้ำที่
• เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ที่รับผิดชอบ
ควำมถูกต้องของข้อเสนอฯ และ
ร่ำงกฎกระทรวง
• เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์กำรทบทวน
ผอ. กองฯ
วิเครำะห์กำรทบทวน
ภำรกิจโดยภำพรวมของส่วนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่
บทบำท ภำรกิจภำพรวม
ของส่วนรำชกำร
โดยพิจำรณำแนวทำงในอนำคตว่ำ ที่รับผิดชอบ
ส่วนรำชกำรต้องเป็นหน่วยงำนที่ดำรง
อยู่เพื่อทำอะไรให้กับประเทศชำติ
• วิเครำะห์ Business Analysis เพื่อให้
ทรำบถึงควำมจำเป็นของควำมคงอยู่
ของภำรกิจ กำรปรับบทบำทของ
ภำครัฐและกำรบริหำรจัดกำรของ
ภำครัฐให้เหมำะสม
- เปนภำรกิจที่จำเปนตองปฏิบัติอยู
- เปนภำรกิจทีไ่ ม่ซำซอน
้
- เปนภำรกิจหลักที่มคี วำมคุมคำ
ตอกำรใชทรัพยำกรทำงกำรบริหำร
- เปนภำรกิจทีไ่ ม่สำมำรถมอบให้
ส่วนรำชกำรอื่นดำเนินกำรแทนได
- เปนภำรกิจทีด่ ำเนินกำรโดยไม่อำจ
จัดตั้งเป็นองค์กำรของรัฐรูปแบบอื่น
- ภำรกิจต้องดำเนินกำรโดยรัฐไม่อำจ
มอบหมำยใหมีผดู ำเนินกำรแทน
๕

คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบ
รำชกำรของกระทรวงพิจำรณำข้อเสนอฯ
ของคณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรม

ผู้รับผิดชอบ

•

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

•

•
•
•

•
•

บันทึกประกอบวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำรฯ
กระทรวง
ร่ำงกฎกระทรวงฯ
รำยงำนกำรประชุมฯ
ควำมเห็นของ
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม
หนังสือแจ้งควำมเห็นจำก
หน่วยงำนกลำงทีเ่ กี่ยวข้อง

•

ร่ำงบันทึกประกอบวำระ
กำรประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ

•

รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

•
•
•
•
•
•

๑๑
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

วิเครำะห์เหตุผล
ควำมจำเป็นในกำรขอ
แบ่งส่วนรำชกำร

วิเครำะห์ภำรกิจของ
ส่วนรำชกำร

รำยละเอียดงำน

•

•

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระทรวง ผอ. กองฯ
พิจำรณำเหตุผลควำมจำเป็นของกำร และเจ้ำหน้ำที่
ขอแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรโดยวิ เ ครำะห์ ที่รับผิดชอบ
ประเด็นสำคัญ ดังนี้
- ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/แผนแม่บทฯ /แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ /
นโยบำยสำคัญของประเทศ
- กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อม
ภำยนอกทีม่ ีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนของกรม
- ปัญหำกำรดำเนินงำน หรือกำร
บริหำรของกรม
- หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ หรือ
ลักษณะงำนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือเปลีย่ นแปลงไป
- ลักษณะวิธีกำรและระบบกำร
ทำงำนของส่วนรำชกำร รวมถึง
กำรนำ Digital Technology
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน หรือ
นำมำทดแทนเพื่อลดภำระงำนที่มี
อยู่เดิม

•

เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบกระทรวง
ผอ. กองฯ
วิเครำะห์ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
และเจ้ำหน้ำที่
รำชกำรที่มีกำรปรับปรุงใหม่ว่ำมี
ที่รับผิดชอบ
กรอบภำรกิจอะไรบ้ำงที่จะดำเนินกำร
บทบำทของส่วนรำชกำรนัน้ คืออะไร
มีหน้ำที่และอำนำจอย่ำงไร
เปรียบเทียบกับภำรกิจใหม่กับภำรกิจ
ปัจจุบันแล้วมีควำมเหมำะสมและมี
ควำมชัดเจนขึ้นหรือไม่

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

๑๒
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

พิจำรณำอัตรำกำลัง
เจ้ำหน้ำที่

วิเครำะห์ปริมำณงำน

พิจำรณำตัวชี้วัดและ
ค่ำเป้ำหมำย

พิจำรณำงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย

รำยละเอียดงำน

•

•

•

•

เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระทรวง
พิจำรณำกรอบอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่
ที่ ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น และอั ต รำก ำลั ง
ที่จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในกรมใหม่ ดังนี้
- พิจำรณำถึงอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่
(ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว และ
พนักงำนจ้ำง) ทั้งหมดของส่วน
รำชกำรที่จะต้องรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนในภำรกิจนั้น ๆ
- อัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ที่จะต้อง
รองรับภำรกิจงำนที่เพิ่มขึ้นมีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในใหม่หรือไม่
เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับผิดชอบกระทรวง
วิเครำะห์งำนสำคัญของส่วนรำชกำร
ว่ำมีงำนอะไรบ้ำง มีปริมำณงำนมำก
น้อยเพียงใด และแสดงงำนใหม่ว่ำ
ลงมือดำเนินกำรอะไรบ้ำงแล้วอย่ำงไร
หรือไม่ เพื่อประเมินปริมำณงำนของ
หน่วยงำนต้องมีควำมเหมำะสม และ
สำมำรถตรวจวัดได้
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระทรวง
พิ จ ำรณ ำถึ ง ควำมเหมำะสมของ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ใช้ ใน ก ำ ร วั ด ผ ล ก ำ ร
ดำเนินงำนจำกภำรกิ จที่ ขอปรับ ปรุง
โดยพิ จ ำรณำควำมคุ้ ม ค่ ำ ที่ จ ะได้ รั บ
จำกกำรปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งที่ เ ป็ น
รูปธรรม
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระทรวง
พิ จ ำรณำรำยละอี ย ดงบประมำณ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในปั จ จุ บั น และประมำณ
กำรค่ ำใช้จ่ ำยในปี งบประมำณถัดไป
โดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำเมื่อได้รับกำร
ปรั บ ป รุ ง โครงสร้ ำ ง และมี ค วำม
สอดคล้องกับปริมำณงำน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ทีร่ ับผิดชอบ

•

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

๑๓
ลำดับ

๗.๒

ผังกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

พิจำรณำร่ำง
กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำร

•

จัดทำบันทึกเสนอ
ลธ.ก.พ.ร. /
ร.ก.พ.ร.พิจำรณำ

•

๒๐ วันทำกำร
•

•

๗.๓

นำเสนอ
ที่ประชุม อ.ก.พ.ร.
โดยเฉลี่ยกำหนด
กำรประชุม
เดือนละ ๑ ครัง้

๗.๔

นำเสนอที่ประชุม ก.พ.ร.

•
•

•
•

เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบกระทรวง
ตรวจสอบร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำรที่มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรมใหม่ โดยพิจำรณำถึงภำรกิจที่
ปรับปรุงใหม่ อำนำจหน้ำทีข่ องแต่ละ
กองว่ำสอดคล้องกับกำรปรับปรุง
โครงสร้ำง และมีควำมซ้ำซ้อนของ
ภำรกิจภำยในกรมหรือไม่
เจ้ำหน้ำที่จัดทำสรุปควำมเห็นจำก
กำรวิเครำะห์ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรฯ และข้อมูลประกอบข้ำงต้น
เพื่อจัดทำร่ำงบันทึกวำระฯ
กองฯ เสนอร่ำงบันทึกวำระฯ ให้
เลขำธิกำร ก.พ.ร./รองเลขำธิกำร ก.พ.ร.
ที่รับผิดชอบ พิจำรณำ
ประสำนนำเรื่องเข้ำ อ.ก.พ.ร.
กองฯ นำวำระเสนอที่ประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ
ด้ำนสังคม/เศรษฐกิจเพื่อทรำบ
ฝ่ำยเลขำนุกำร อ.ก.พ.ร. ฯ แจ้งมติ
อ.ก.พ.ร. ฯ ให้กองฯ เจ้ำของเรื่อง
กองฯ จัดทำบันทึกเสนอ ก.พ.ร.
ประสำนนำเรื่องเข้ำ ก.พ.ร.

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ
• ฝ่ำยเลขำนุกำร
อ.ก.พ.ร. ฯ
ผอ. กองฯ และ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ

•

•

โดยเฉลี่ยกำหนด
กำรประชุม
เดือนละ ๑ ครั้ง

•

•

•

•
•
•

๗.๕

จัดทำหนังสือแจ้ง
มติ ก.พ.ร.

•

กองฯ เจ้ำของเรื่องแจ้งมติ ก.พ.ร. ให้ ผอ. กองฯ และ
ปลัดกระทรวง เพื่อรำยงำนรัฐมนตรีทรำบ เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ

•

๕ วันทำกำร

ก

จัดส่งร่ำงกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรให้ สคก.

พิจำรณำร่ำงกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำร

กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการให้ส่วนรำชกำรจัดส่ง
ร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแจ้ง
ผลให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีทรำบ

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และกลุม่ พัฒนำระบบ
บริหำรของกรม

•

สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

•

•

•
เสนอ ค.ร.ม.
เพื่อทรำบ

เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ
และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

สำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี

•
•

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม
ร่ำงกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำร

ร่ำงบั น ทึ กประกอบวำระ
กำรประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ
ร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำรของกรม

บันทึกประกอบวำระกำร
ประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ
ร่ำงกฎกระทรวงฯ
บันทึกประกอบวำระกำร
ประชุม ก.พ.ร.
มติ / ควำมเห็นของ
อ.ก.พ.ร. ฯ
ร่ำงกฎกระทรวงฯ
หนังสือแจ้งมติ ก.พ.ร.
เสนอรองเลขำธิกำร ก.พ.ร.
/เลขำธิกำร ก.พ.ร. ลงนำม
หนังสือกำรปรับปรุงกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม
ร่ำงกฎกระทรวงฯ
หนังสือกำรปรับปรุงกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม
ร่ำงกฎกระทรวงฯ
หนังสือกำรปรับปรุงกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม
กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในกรม

๑๔
ลำดับ
๗.๕

ผังกระบวนกำร

ข
ดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนปฏิบัติ
ของส่วนรำชกำร

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ส่วน และกลุม่ พัฒนำระบบ
รำชกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนปกติ
บริหำรของกรม
ต่อไป เช่น กำรออกประกำศกระทรวง
เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ส่วนรำชกำรจัด
ตำแหน่งตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำรใหม่ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก.พ.กำหนด เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
ให้ควำมเห็นชอบ
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ

ทิศทำง/กำรเคลื่อนไหวของงำน

จุดเชื่อมต่อขั้นตอน

(๒) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา
เป็นกำรขอจัดตั้งส่วนรำชกำรระดับต่ำกว่ำกรม กรณี เพิ่มจำนวนส่วนรำชกำรระดับต่ำกว่ำกรม เช่น
กำรจั ดตั้งกอง กำรจัดตั้งหน่ วยงำนส่ วนกลำงในภู มิภ ำค กำรจัดตั้งส่ วนรำชกำรส่วนภู มิภ ำค กำรจัดตั้งหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ ขึ้นใหม่ โดยมีขั้นตอนได้ดังนี้
ลำดับ
ผังกระบวนกำร
ขั้นตอนเตรียมการ
๑
วิเครำะห์ข้อมูล
และจัดทำ
ควำมเห็นเบื้องต้น

รำยละเอียดงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงจัดทำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรของกรม

ผู้รับผิดชอบ
•

สำนักงำน ก.พ.ร.
(เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ
กระทรวง)

เอกสำรที่เกีย่ วข้อง
•
•
•
•
•
•

๒

จัดทำควำมเห็น
เสนอคณะทำงำน
แบ่งส่วนรำชกำรฯ

๓
พิจำรณำข้อเสนอ
ในคณะทำงำน
แบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในกรม

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงประชุม
หำรือนอกรอบร่วมกับ สำนักงำน ก.พ.
และส่วนรำชกำรในกำรจัดทำข้อเสนอกำร
แบ่งส่วนรำชกำร โดยมีรำยละเอียดตำม
คำชี้แจง และสรุปควำมเห็น เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรมและคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำง
ระบบรำชกำรของกระทรวง
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงประชุม
คณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม
ร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในกรมจนได้ข้อยุติ
เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องหน้ำที่และอำนำจ

•

•

•

กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำรกรม
สำนักงำน ก.พ.ร.
(กองที่เกี่ยวข้อง)
สำนักงำน ก.พ.

•
•
•

•
•
•

ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะทำงำนฯ
(กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำรกรม)

•

รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
บันทึกประกอบวำระ
กำรประชุมคณะทำงำน
แบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในกรม

๑๕
ลำดับ

๔

ผังกระบวนกำร

จัดทำควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงฯ

๕
พิจำรณำข้อเสนอ
ในคณะกรรมกำร
พัฒนำโครงสร้ำง
ระบบรำชกำรของ
กระทรวง

รำยละเอียดงำน
ผู้รับผิดชอบ
ของส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำร กำรแบ่งส่วนงำนภำยใต้
กอง กรอบอัตรำกำลังและกำรกำหนด
ตำแหน่ง เพื่อนำข้อเสนอฯ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบ
รำชกำรของกระทรวงเพื่อพิจำรณำ
- ส่วนรำชกำรถำมควำมเห็นหน่วยงำน • ฝ่ำยเลขำนุกำร
กลำง ได้แก่ สำนักงำน ก.พ.
คณะกรรมกำรฯ
สำนักงำน ก.พ.ร. สำนักงำน
กระทรวง
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สำนัก
• หน่วยงำนกลำงที่
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี สำนักงำน
เกี่ยวข้อดง
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ กระทรวงกำรคลัง และ
สำนักงบประมำณ เพื่อให้จัดทำ
ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร
ประกอบกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบ
รำชกำรของกระทรวง
- เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงจัดทำ
สรุปควำมเห็นเสนอ ผอ./รอง
เลขำธิกำร ก.พ.ร./เลขำธิกำร ก.พ.ร.
เพื่อจัดทำควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์
อักษรประกอบกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบ
รำชกำรของกระทรวง
คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบ ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะ
รำชกำรของกระทรวงพิจำรณำข้อเสนอฯ กรรมกำรฯ กระทรวง
ของคณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในกรม

เอกสำรที่เกีย่ วข้อง

•

•

•

•
•
•

๖

จัดส่งข้อเสนอฯ

รัฐมนตรีส่งข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำร รัฐมนตรีว่ำกำร
หน้ำที่และอำนำจของส่วนรำชกำรตำม กระทรวง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กำรแบ่ง
ส่วนงำนภำยใต้กอง กรอบอัตรำกำลัง
และกำรกำหนดตำแหน่ง พร้อมแนบ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวง
มำยังสำนักงำน ก.พ.ร. เพือ่ พิจำรณำ

•
•

หนังสือถำมควำมเห็นจำก
ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรฯ กระทรวง
หนังสือแจ้งควำมเห็นจำก
หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้อง

บันทึกประกอบวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำรฯ
กระทรวง
ร่ำงกฎกระทรวงฯ
รำยงำนกำรประชุมฯ
ควำมเห็นของส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอกำรปรับปรุง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร
หนังสือแจ้งควำมเห็นจำก
หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้อง

๑๖
ลำดับ
ผังกระบวนกำร
รำยละเอียดงำน
ผู้รับผิดชอบ
๗ ขั้นตอนจัดทาการวิเคราะห์ข้อเสนอของส่วนราชการ
๗.๑
• ผอ. กองฯ รับไปพิจำรณำดำเนินกำร
ผอ. กองฯ
วิเครำะห์ขอ้ มูลประกอบ
กำรพิจำรณำข้อเสนอ
ปรับปรุงกำรแบ่งส่วนรำชกำร รวมทั้ง และเจ้ำหน้ำที่
แบ่งส่วนรำชกำรฯ
พิจำรณำควำมยำก-ง่ำยของเรื่อง
ทีร่ ับผิดชอบ
(กรณีควำมยำก-ง่ำย มีขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรเหมือนกัน แตกต่ำงกันที่
ควำมยำกง่ำยของ
ระยะเวลำดำเนินกำรเท่ำนั้น)
กำรปรับปรุงกำร
แบ่งส่วนรำชกำร
• ผอ. กองฯ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำทีท
่ ี่
รับผิดชอบดำเนินกำร
กรณีง่ำย
มีแนวทำงหลักเกณฑ์
๒๐ วันทำกำร

เอกสำรที่เกีย่ วข้อง
•

ร่ำงบันทึกประกอบวำระ
กำรประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ

•

รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

กรณียำก
ซับซ้อน
๓๐ วันทำกำร

วิเครำะห์กำรทบทวน
บทบำท ภำรกิจภำพรวม
ของส่วนรำชกำร

•

•

วิเครำะห์เหตุผล
ควำมจำเป็นในกำรขอ
แบ่งส่วนรำชกำร

•

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์กำรทบทวน
ภำรกิจโดยภำพรวมของส่วนรำชกำร
โดยพิจำรณำแนวทำงในอนำคตว่ำ
ส่วนรำชกำรต้องเป็นหน่วยงำนที่ดำรง
อยู่เพื่อทำอะไรให้กับประเทศชำติ
วิเครำะห์ Business Analysis เพื่อให้
ทรำบถึงควำมจำเป็นของควำมคงอยู่
ของภำรกิจ กำรปรับบทบำทของ
ภำครัฐและกำรบริหำรจัดกำรของ
ภำครัฐให้เหมำะสม
- เปนภำรกิจที่จำเปนตองปฏิบัติอยู
- เปนภำรกิจทีไ่ ม่ํำซอน
ซ้
- เปนภำรกิจหลักที่มคี วำมคุมคำ
ตอกำรใชทรัพยำกรทำงกำรบริหำร
- เปนภำรกิจทีไ่ ม่สำมำรถมอบให้
ส่วนรำชกำรอื่นดำเนินกำรแทนได
- เปนภำรกิจทีด่ ำเนินกำรโดยไม่อำจ
จัดตั้งเป็นองค์กำรของรัฐรูปแบบอื่น
- ภำรกิจต้องดำเนินกำรโดยรัฐไม่อำจ
มอบหมำยใหมีผดู ำเนินกำรแทน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระทรวง
พิจำรณำเหตุผลควำมจำเป็นของกำร
ขอแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรโดยวิ เ ครำะห์
ประเด็นสำคัญ ดังนี้
- ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/แผนแม่บทฯ /แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ /
นโยบำยสำคัญของประเทศ
- กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อม
ภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนของกรม

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•
•
•
•
•
•

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•
•
•

•
•
•
•

รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

๑๗
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

-

วิเครำะห์ภำรกิจของ
ส่วนรำชกำร

พิจำรณำอัตรำกำลัง
เจ้ำหน้ำที่

•

•

รำยละเอียดงำน
ปัญหำกำรดำเนินงำน หรือกำร
บริหำรของกรม
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ หรือ
ลักษณะงำนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือเปลีย่ นแปลงไป
ลักษณะวิธีกำรและระบบกำร
ทำงำนของส่วนรำชกำร รวมถึง
กำรนำ Digital Technology
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน หรือ
นำมำทดแทนเพื่อลดภำระงำนที่มี
อยู่เดิม
ข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวม
หน่วยงำนที่มีอยู่เดิม (One-In, X-Out)

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกีย่ วข้อง

เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบกระทรวง
ผอ. กองฯ
วิเครำะห์ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
และเจ้ำหน้ำที่
รำชกำรที่มีกำรปรับปรุงใหม่ว่ำมี
ที่รับผิดชอบ
กรอบภำรกิจอะไรบ้ำงที่จะดำเนินกำร
บทบำทของส่วนรำชกำรนั้นคืออะไร
มีหน้ำที่และอำนำจอย่ำงไร
เปรียบเทียบกับภำรกิจใหม่กับภำรกิจ
ปัจจุบันแล้วมีควำมเหมำะสมและมี
ควำมชัดเจนขึ้นหรือไม่

•

เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระทรวง ผอ. กองฯ
พิจำรณำกรอบอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ และเจ้ำหน้ำที่
ที่ ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น และอั ต รำก ำลั ง ที่รับผิดชอบ
ที่จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในกรมใหม่ ดังนี้
- พิจำรณำถึงอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่
(ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว และ
พนักงำนจ้ำง) ทั้งหมดของส่วน
รำชกำรที่จะต้องรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนในภำรกิจนั้น ๆ
- อัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ที่จะต้อง
รองรับภำรกิจงำนที่เพิ่มขึ้นมีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในใหม่หรือไม่

•

•
•

•
•
•
•

รัฐธรรมนูญ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
นโยบำยรัฐบำล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

๑๘
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

วิเครำะห์ปริมำณงำน

พิจำรณำตัวชี้วัดและ
ค่ำเป้ำหมำย

พิจำรณำงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย

พิจำรณำร่ำง
กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำร

๗.๒

จัดทำบันทึกเสนอ
ลธ.ก.พ.ร. /
ร.ก.พ.ร.พิจำรณำ

รำยละเอียดงำน

เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบกระทรวง
วิเครำะห์งำนสำคัญของส่วนรำชกำร
ว่ำมีงำนอะไรบ้ำง มีปริมำณงำนมำก
น้อยเพียงใด และแสดงงำนใหม่ว่ำ
ลงมือดำเนินกำรอะไรบ้ำงแล้วอย่ำงไร
หรือไม่ เพื่อประเมินปริมำณงำนของ
หน่วยงำนต้องมีควำมเหมำะสม และ
สำมำรถตรวจวัดได้
• เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระทรวง
พิ จ ำรณ ำถึ ง ควำมเหมำะสมของ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ใช้ ใน ก ำ ร วั ด ผ ล ก ำ ร
ดำเนินงำนจำกภำรกิจที่ ขอปรับ ปรุง
โดยพิ จ ำรณำควำมคุ้ ม ค่ ำ ที่ จ ะได้ รั บ
จำกกำรปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งที่ เ ป็ น
รูปธรรม
• เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระทรวง
พิ จ ำรณำรำยละอี ย ดงบประมำณ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในปั จ จุ บั น และประมำณ
กำรค่ ำใช้จ่ ำยในปี งบประมำณถัดไป
โดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำเมื่อได้รับกำร
ปรั บ ป รุ ง โครงสร้ ำ ง และมี ค วำม
สอดคล้องกับปริมำณงำน
• เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบกระทรวง
ตรวจสอบร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำรที่มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรมใหม่ โดยพิจำรณำถึงภำรกิจที่
ปรับปรุงใหม่ อำนำจหน้ำที่ของแต่ละ
กองว่ำสอดคล้องกับกำรปรับปรุง
โครงสร้ำง และมีควำมซ้ำซ้อนของ
ภำรกิจภำยในกรมหรือไม่
• เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จั ด ท ำสรุ ป ควำมเห็ น จำก
กำรวิเครำะห์ ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรฯ และข้อมูลประกอบข้ำงต้น
เพื่อจัดทำร่ำงบันทึกวำระฯ
• กองฯ น ำเสนอร่ำ งบั น ทึ ก วำระฯ ให้
เลขำธิ ก ำร ก.พ.ร./ รองเลขำธิ ก ำร
ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบประสำนนำเรื่อง
เข้ำ อ.ก.พ.ร.
•

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกีย่ วข้อง

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

ข้อเสนอกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม
ร่ำงกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำร

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

•

•

•

ร่ำงบันทึกประกอบวำระ
กำรประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ
ร่ำงกฎกระทรวงฯ

๑๙
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

๗.๓

รำยละเอียดงำน
•

นำเสนอ อ.
ก.พ.ร. ด้ำน
สังคม/เศรษฐกิจ

•

โดยเฉลี่ย
กำหนด
กำรประชุม
เดือนละ ๑ ครั้ง

๗.๔

แจ้ง มติ อ.ก.พ.ร.ฯ
๑๐ วันทำกำร

๗.๕

จัดทำหนังสือตอบ
มติ อ.ก.พ.ร.ฯ
๕ วันทำกำร

๗.๖

จัดทำบันทึกเสนอ
ลธ.ก.พ.ร. /
ร.ก.พ.ร.พิจำรณำ
๑๐ วันทำกำร

No

นำเสนอ
ก.พ.ร.

โดยเฉลี่ย
กำหนด
กำรประชุม
เดือนละ ๑ ครั้ง

Yes

๗.๗

แจ้งมติ ก.พ.ร.
๕ วันทำกำร

๗.๘

จัดส่งร่ำงกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำรให้ สคก.

๗.๙

ตรวจพิจำรณำ
ร่ำงกฎกระทรวงฯ

๗.๑๐

เสนอ ค.ร.ม.

กองฯ นำวำระเสนอที่ประชุม อ.ก.พ.ร. ฯ
ด้ำนสังคม/เศรษฐกิจเพื่อพิจำรณำ
ฝ่ำยเลขำนุกำร อ.ก.พ.ร. ฯ แจ้งมติ
อ.ก.พ.ร. ฯ ให้กองฯ เจ้ำของเรื่อง
ทรำบเพื่อดำเนินกำรต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
•

•

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยเลขำนุกำร
อ.ก.พ.ร. ฯ

เอกสำรที่เกีย่ วข้อง
•
•

บันทึกประกอบวำระกำร
ประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ
ร่ำงกฎกระทรวงฯ

กองฯ เจ้ำของเรื่องทำหนังสือแจ้ง
ควำมเห็น อ.ก.พ.ร.ฯ ให้กระทรวง/
ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องพิจำรณำ
ยืนยันมติ
• เมื่อกระทรวง/ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องมี
ควำมเห็นสอดคล้องกับ อ.ก.พ.ร. ฯ กองฯ
เจ้ ำของเรื่ องจั ดเตรี ยมท ำบั นทึ กเสนอ
ก.พ.ร.
• ประสำนนำเรื่องเข้ำ ก.พ.ร.
กระทรวงแจ้งควำมเห็นกำรปรับปรุงกำร
แบ่งส่วนรำชกำร (ตำมที่ อ.ก.พ.ร.ฯ ได้มี
มติ/ควำมเห็น) ให้สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ
• กองฯ เสนอร่ ำ งบั น ทึ ก วำระฯ ให้
เลขำธิ ก ำร ก.พ.ร./รองเลขำธิ ก ำร
ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบ พิจำรณำ
• ประสำนนำเรื่องเข้ำ ก.พ.ร.
• กอง ฯ จัดทำบันทึกเสนอ ก.พ.ร. เพื่อ
พิจำรณำ

ผอ. กองฯ และ
หนังสือแจ้งมติ อ.ก.พ.ร. ฯ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ เสนอรองเลขำธิกำร/
เลขำธิกำรลงนำมถึง
ปลัดกระทรวง

สำนักงำน ก.พ.ร. โดยกองฯ ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งมติ ก.พ.ร. กรณี ก.พ.ร. และ
กระทรวงมีความเห็นสอดคล้อง
ให้แจ้งมติ ก.พ.ร. ให้ปลัดกระทรวงทรำบ
และเพื่อรำยงำนรัฐมนตรีทรำบ
ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจัดส่ง
ร่ำงกฎกระทรวงให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พิจำรณำร่ำงกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำรและแจ้งผลให้สำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีทรำบ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ
และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ

หนังสือแจ้งมติ ก.พ.ร.
เสนอรองเลขำธิกำร ก.พ.ร.
/เลขำธิกำร ก.พ.ร. ลงนำม
ถึงปลัดกระทรวง

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และกลุม่ พัฒนำระบบ
บริหำรของกรม
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

•

ร่ำงกฎกระทรวงฯ

•

หนังสือกำรปรับปรุง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในกรม
ร่ำงกฎกระทรวงฯ
หนังสือกำรปรับปรุง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร
กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำร

•

ฝ่ำยเลขำนุกำร
หนังสือควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรพัฒนำ กระทรวงเกี่ยวกับเรื่อง
โครงสร้ำงฯ กระทรวง ดังกล่ำว
ผอ. กองฯ
• มติ/ควำมเห็น อ.ก.พ.ร.ฯ
และเจ้ำหน้ำที่
• คำสั่ง/ควำมเห็นของ
ที่รับผิดชอบ
ลธ.กพร./รกพร.
• ร่ำงบันทึกประกอบวำระกำร
ประชุม ก.พ.ร.
• ร่ำงกฎกระทรวงฯ

•

สำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี

•
•

๒๐

ลำดับ

ผังกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกีย่ วข้อง

No

๗.๑๑

จัดทำบันทึกเสนอ ค.ร.ม.
๑๐ วันทำกำร

๗.๑๒

เสนอ ค.ร.ม.

กรณี ก.พ.ร. มีความเห็นไม่สอดคล้อง
กับคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวง ให้
สำนักงำน ก.พ.ร. จัดทำบันทึกควำมเห็น
ของกระทรวงและ ก.พ.ร. เสนอสำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเรือ่ งเข้ำ
สู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ และแจ้งมติ
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ

ผอ. กองฯ
และเจ้ำหน้ำที่
ทีร่ ับผิดชอบ

•

บันทึกเสนอ ค.ร.ม. พร้อม
กำรวิเครำะห์ควำมเห็น

สำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี

•

มติ/ควำมเห็นของ
คณะรัฐมนตรี
ร่ำงกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำร
หนังสือสอบถำมควำมเห็น
จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ร่ำงกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำร

•

๗.๑๓

๗.๑๔

๗.๑๕

ตรวจพิจำรณำ
ร่ำงกฎกระทรวงฯ

เสนอ ค.ร.ม.

ดำเนินกำรตำม
มติ ค.ร.ม.

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
• สำนักงำน
ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎกระทรวง โดย
คณะกรรมกำร
เชิญผู้แทนสำนักงำน ก.พ.ร. และ
กฤษฎีกำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจง • ผอ. กองฯ และ
• สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำส่ง
เจ้ำหน้ำที่ที่
เรื่องให้สำนักงำน ก.พ.ร. และ
รับผิดชอบ
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องยืนยันควำมเห็น
ร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ และ
สำนักเลขำธิกำร
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
คณะรัฐมนตรี
•

ส่วนรำชกำรนำไปปฏิบตั ิ

กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

ส่วนรำชกำร
เจ้ำของเรื่อง
กำรตัดสินใจ

ทิศทำง/กำรเคลื่อนไหวของงำน

•

•

หนังสือกำรปรับปรุง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในกรม
• กฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม
กฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำร
•

จุดเชื่อมต่อขั้นตอน

๒๑
๗. ระบบการติดตามและประเมินผลตัวชีว้ ัด
ระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรจัดโครงสร้ำง
กลไกการติดตามและประเมินผล
ความถี่
ผู้รับผิดชอบ
1) ร้อยละของข้อซักถำมที่เจ้ำหน้ำที่
ปีละ ๑ ครัง้ (ภำยใน
- กองพัฒนำระบบรำชกำร ๑
สำนักงำน ก.พ.ร. ตอบได้อย่ำงถูกต้อง
เดือนธันวำคมของทุกปี) - กองพัฒนำระบบรำชกำร ๒
(โดยวัดจำกแบบสอบถำมรวมของ
- กองพัฒนำระบบรำชกำร ๓
สำนักงำนเลขำธิกำร สำนักงำน ก.พ.ร.)
2) ควำมคลอบคลุมของปัจจัยที่นำมำใช้
ปีละ ๑ ครั้ง (ภำยใน
- กองพัฒนำระบบรำชกำร ๑
ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ (กำรเปลี่ยนแปลง
เดือนธันวำคมของทุกปี) - กองพัฒนำระบบรำชกำร ๒
ของสภำพแวดล้อม หลักกำรบริหำร
- กองพัฒนำระบบรำชกำร ๓
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (NPM)
(โดยวัดจำกแบบสอบถำมรวมของ
สำนักงำนเลขำธิกำร สำนักงำน ก.พ.ร.)
๓) ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปรับบทบำท
ปีละ ๑ ครั้ง (ภำยใน
- กองพัฒนำระบบรำชกำร ๑
ภำรกิจ และโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐ
เดือนธันวำคมของทุกปี ) - กองพัฒนำระบบรำชกำร ๒
และสำมำรถนำเรื่องดังกล่ำวเสนอ
- กองพัฒนำระบบรำชกำร ๓
ก.พ.ร./ก.พ.ม. ได้ภำยในเวลำที่กำหนด
(โดยวัดจำกแบบสอบถำมรวมของ
สำนักงำนเลขำธิกำร สำนักงำน ก.พ.ร.)
๔) ร้อยละของข้อเสนอเพื่อประกอบ
ปีละ ๑ ครั้ง (ภำยใน
- กองพัฒนำระบบรำชกำร ๑
กำรพิจำรณำที่ได้รับควำมเห็นชอบของ เดือนธันวำคมของทุกปี ) - กองพัฒนำระบบรำชกำร ๒
ฝ่ำยบริหำร (โดยวัดจำกแบบสอบถำมรวม
- กองพัฒนำระบบรำชกำร ๓
ของสำนักงำนเลขำธิกำร สำนักงำน ก.พ.ร.)
๘. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
๑) หนังสือสำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๔/ว ๖ ลงวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๔๗ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรม (ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๔๗)
๒) หนังสือสำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรม (ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๔๗)
๓) หนังสือสำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๔๙ เรื่อง กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร (ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๔๙)
๔) หนั งสื อส ำนั กงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๔๙ เรื่อง ขั้นตอนกำรจัดตั้งองคกำร
มหำชน (ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๔๙)
๕) หนังสือสำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอ
จัดตั้งและกำรประเมินผลหนวยบริ กำรรูปแบบพิเศษ (ตำมมติ ก.พ.ร. ในกำรประชุ มครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒
มิถุนำยน ๒๕๕๐)

๒๒
๖) หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๐ เรื่อง กำรกำหนด
กลุ่มตรวจสอบภำยใน กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร และกลุ่มงำนด้ำนวิชำกำรไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
๗) หนั งสื อส ำนั กงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๘ สิ งหำคม ๒๕๕๐ เรื่อง กำรซักซ้ อมควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับขั้นตอนกำรจัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ (ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๐)
๘) หนั งสื อสำนั กงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๒๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เรื่อง กำรปรับปรุง แนว
ทำงกำรจัดส่วนรำชกำรในภูมิภำค (ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๐)
๙) หนั งสื อสำนั กงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑ ลงวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๒)
๑๐) หนังสือสำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓ ลงวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำรมอบอำนำจกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม (ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑)
๑๑) มติ ก.พ.ร. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทำงกำรจัดส่ วนรำชกำรในสำนักงำน
ปลัดกระทรวงและส่วนรำชกำร เพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนในกรม
๑๒) มติ ก.พ.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๕ เรื่อง กำรกำหนดชื่อส่วนรำชกำร ตำมมำตรำ
๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
๑๓) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรบริหำรรำชกำรในตำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๔) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๕) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๖) พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗) พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๘) พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. เอกสารบันทึก (Record)
ชื่อเอกสำร
๑) เอกสำรคำขอกำรแบ่งส่วนรำชกำรในกระทรวงกรม
ซึ่งส่งไปยังสำนักงำน ก.พ.ร.
๒) บันทึกเรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในกระทรวง
กรมที่เสนอ อ.ก.พ.ร./ อ.ก.พ.ม. พิจำรณำ
๓) รำยงำนกำรประชุม มติ/ควำมเห็น อ.ก.พ.ร./อ.ก.พ.ม.
๔) หนังสือแจ้งมติ/ควำมเห็นของ อ.ก.พ.ร./
อ.ก.พ.ม.เกีย่ วกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรไปยัง
กระทรวงเจ้ำของเรื่อง
๕) หนังสือแจ้งควำมเห็นของกระทรวงเรื่อง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรไปยังสำนักงำน ก.พ.ร./ก.พ.ม.
๖) บันทึกเรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในกระทรวง
กรมที่เสนอ ก.พ.ร./ก.พ.ม. พิจำรณำ
๗) หนังสือแจ้งมติ/ควำมเห็นเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ในกระทรวง กรม และกำรขอจัดตั้งองค์กำรมหำชน/
ขอแปลงสภำพหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษไปยัง
กระทรวง เจ้ำของเรื่อง

ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จดั เก็บ
ธุรกำรของ - ตู้เก็บเอกสำรของ
สำนักฯ
ฝ่ำยสำรบรรณของ
สำนักฯ
- ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์/
ระบบจัดเก็บ
เอกสำร (e-office)

ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ
๕ ปี
เรียงตำมวันที่
และจัดแยกเป็น
รำยกระทรวง
ตำมที่ได้
แจ้งหนังสือให้
กระทรวงทรำบ
หรือเสนอสำนัก
เลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ

๒๓
ชื่อเอกสำร
๘) หนังสือแจ้งมติ/ควำมเห็นฯ ไปยังสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี
๙) หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำขอเชิญ
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ก.พ.ร. ไปชี้แจงเกี่ยวกับ
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จดั เก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

๑๐. จรรยาบรรณของนักพัฒนาระบบราชการ ในการให้คาปรึกษาแนะนาด้านการจัดโครงสร้าง
กำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรจัดโครงสร้ำงเป็นหนึ่งในกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำที่มีควำมสำคัญกับหน่วยงำน
ต่ำง ๆ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบของนักพัฒนำระบบรำชกำรของกองพัฒนำระบบ
รำชกำร ๑ - ๓ ที่ต้องดำเนินกำรโดยคำนึงถึงจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ ดังนี้
๑๐.๑ จรรยาบรรณในการปฏิบัติตน
๑) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดี งำม ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต
อยู่ในระเบียบวินัย
๒) มี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ให้ ค วำมร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ในกำรปฏิ บั ติ งำน
ประสำนสัมพันธ์และทำงำนเป็นทีม เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของสำนักงำน
๓) ปรับตนให้สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำนด้วยควำมสุภำพ ยึดมั่นควำมสำมัคคี มี
น้ำใจต่อผู้ร่วมงำน ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
๔) มีจิตสำนึกที่ดี มีควำมรับผิ ดชอบต่อหน้ำที่ ปฏิบั ติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้อื่นโดยมิชอบ
๕) เคำรพ รับฟังคำแนะนำ และปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขั้นตอนอย่ำงถูกต้องสุจริต
และเต็มกำลังควำมสำมำรถ
๖) ยึดมั่น ในวิสั ย ทัศน์ พัน กิจ ยุ ทธศำสตร์และเป้ำหมำยของสำนั กงำน ปฏิบัติห น้ำที่ อย่ำงเต็มกำลั ง
ควำมสำมำรถ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญำ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ของสำนักงำน ก.พ.ร.
๗) มีควำมรับผิดชอบและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน ก.พ.ร. ทั้งในด้ำนควำมคิดเห็น
กำรทำงำน กำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนให้มีคุณภำพมำกขึน้
๑๐.๒ จรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
๑) เรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสม ให้สำมำรถปฏิบัติงำน
บนฐำนควำมรู้ ทักษะ ควำมช ำนำญ มีวิสั ยทั ศน์ มียุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรทำงำน รวมทั้ง
สำมำรถทำงำนในเชิงรุกและสำมำรถบูรณำกำรกำรทำงำนได้
๒) หมั่นศึกษำ ค้นคว้ำ ควำมรู้เกี่ยวกับส่วนรำชกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เช่น กฎหมำยทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง โครงสร้ำง ภำรกิจ และผลผลิตปัจจุบัน เป้ำหมำยในกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลง และข่ำวสำร
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรปฏิบัติหน้ำที่วิเครำะห์กำรจัดโครงสร้ำง และให้
คำปรึกษำส่วนรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
๓) ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์กำรจัดโครงสร้ำงและกำรให้คำแนะนำปรึกษำด้วยควำมเที่ยงตรงเป็น
ธรรม มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่หวังผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทน รวมทั้งแยกเรื่องส่วนตัว
ออกจำกตำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน
๔) ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์กำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร โดยพิจำรณำไตร่ตรอง วิเครำะห์ปัญหำ
ตำมหลักวิชำกำร หลักเกณฑ์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่ำงรอบด้ำน เพื่อให้ได้โครงสร้ำง

๒๔

๕)
๖)
๗)

๘)

ส่วนรำชกำร หรื อแนวทำงกำรแก้ปัญหำให้ หน่วยงำน ที่มีควำมเหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติและประชำชนอย่ำงแท้จริง
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้คำปรึกษำ แนะนำหน่วยงำนต่ำง ๆ ด้วยควำมรวดเร็ว มีควำมเอำใจใส่ติดตำมเรื่อง มี
อัธยำศัยไมตรี มีกริยำวำจำสุ ภำพ มีกำรช่ วยเหลื อแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นด้ วยควำมซื่อสั ตย์ สุ จริต ให้
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งชี้แจงทำควำมเข้ำใจและอธิบำยเหตุผลที่ถูกต้องชัดเจน
ปฏิ บั ติห น้ ำที่ โดยตระหนั กในหน้ ำที่ค วำมรับ ผิ ดชอบ ในฐำนะเป็ น ข้ ำรำชกำร ส ำนั กงำน ก.พ.ร.
โดยรักษำชื่อเสียง ส่งเสริมภำพลักษณ์และศักดิ์ศรี และไม่ประพฤติปฏิบัติในทำงที่ทำให้สำนักงำน
ก.พ.ร. ต้องเสื่อมเสียงชื่อเสียง
ปฏิบัติหน้ำที่โดยรักษำควำมลับของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครั ด ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้รับกำร
อนุญำตให้เปิดเผยต่อสำรธำรณะและบุคคลอื่น ๆ ไม่วิพำกษ์ วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำง ๆ รวมทั้งไม่กระทำกำรใด ๆ ในกำรดัดแปลงหรือแก้ไข
เอกสำรทำงรำชกำรโดยมิชอบ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในกำรวิเครำะห์กำรจัดโครงสร้ำงและกำรให้คำแนะนำปรึ กษำอย่ำงเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ โดยมีปณิธำนในกำรมุ่ งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน โดยยึด
ประโยชน์ต่อประชำชนและกำรพัฒนำประเทศเป็นสำคัญ

