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ตัวช้ีวัดที่ 5.2  การด าเนินการจัดท าแผนปฏริูปองค์การ 

ค าอธิบาย :   ตัวชี้วัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์กร (Organizational Transformtion Plan) 
เป็นการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐ
ปรับบทบาทเพ่ือปฏิรูปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูป
องค์การ ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการท างาน /ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบุคลากร           
(การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน) ทั้งนี้ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพ่ือรับผิดชอบหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภายในองค์การที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปในภาพรวม โดยให้พิจารณา
มอบหมายรองหวัหน้าส่วนราชการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว 

ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่  เพ่ือพลิก
โฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible 
and Government) โดยการท างานของภาครัฐต้องมุ่ งสู่การเปิดกว้างและเชื่อม โยงกัน  (Open & 
Connected Government) การท างานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
และการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
 การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายที่ส าคัญประการ
หนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพ่ือให้ภาครัฐมีความ
คล่องตัว กระชับมากขึ้น มีการผ่องถ่ายภารกิจที่ไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการ
จัดท าแผนปฏิรูปองค์กร ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่ส าคัญ คือ  

1. Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่ 
2. Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และ

ตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform 
3. Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 
4. People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจและ

การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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แนวทางการด าเนินการ 
 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนปฏิรูปองค์การระดับ
กระทรวง และแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 รายละเอียดการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง 
 

1.1  ความเชื่อมโยงภารกิจกระทรวง กับนโยบายที่
ส าคัญของประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/  
แผนฯ 12/ วาระปฏิรูป/ Thailand 4.0) 
1.2  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
(external environment) ที่มีผลกระทบต่อการ
ท างานของกระทรวง 
1.3  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งของ
กระทรวง  (organization capacity) ในด้านต่าง ๆ 
(เช่น บุคลากร เทคโนโลยี เครือข่าย เป็นต้น) 
1.4  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กระทรวง ในอนาคต 
   1.4.1 Value proposition statement 
   1.4.2 Portfolio analysis 
   1.4.3 Business model (โดยต้องมีภารกิจ
ครอบคลุมทุกกรม) 
1.5 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 
 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์รายกรม 
 

2.1  วิเคราะห์ภารกิจหลัก vs. ภารกิจรอง 
2.2  ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม 
   2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : 
ภารกิจหลัก (Core function) และ ภารกิจรอง (Non-
Core function) 
   2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ
ก าลังคน ที่จะรองรับบทบาทใหม่ในอนาคต 
   2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยน สิ่งที่ต้องด าเนินการ
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 
 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 

3.1  ข้อมูลพื้นฐานของกรมในปัจจุบัน : วิสัยทัศน์/ 
พันธกิจ/ อ านาจหน้าที่/ ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/ งบประมาณ/ กฎหมายที่
ส าคัญ/ โครงสร้างองค์กร/ อัตราก าลัง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

การประเมินรอบที่ 1 การประเมินรอบที่ 2 
ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้จัดท าตาม
แผนปฏิรูปองค์การ 

- ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที่ปรับตาม
ข้อสังเกตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณี
ที่ไม่มีการแก้ไขในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่า
ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดนี้) 
- แผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรม 
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