คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน : การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

หน่วยงาน..........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...................
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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สารบัญ
หัวข้อ
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดควำม
4. ควำมรับผิดชอบ
5. ระเบียบ/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ผังกระบวนกำร (Work Flow)
5.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
6. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
6.1 ข้อกำหนดที่สำคัญ
6.2 ตัวชี้วัดที่สำคัญ
6.3 จุดควบคุม
7. ระบบติดตำมประเมินผล
8. เอกสำรอ้ำงอิง
9. กำรจัดเก็บและเข้ำถึงเอกสำร
10. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ำมี)

หน้า
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระบวนงาน : การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

แก้ไขครั้งที่ 2

1. วัตถุประสงค์ (ของกำรกระบวนงำน)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกระบวนการปรับปรุงโครงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
2. ขอบเขต (อธิบำยถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด)
ระเบียบการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
ตั้งแต่การจั ดทาคาชี้แจงประกอบคาขอปรับโครงสร้าง การยกร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ การจัด
ประชุมคณะทางานแบ่งส่วนราชการของกรม การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
กระทรวง การเสนอร่ า งกฎกระทรวงให้ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา และการส่ ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญๆ ที่ต้องดาเนินการให้
ครบถ้วนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
3. คาจากัดความ (อธิบำยควำมหมำยของคำศัพท์เฉพำะกรณีที่มิได้เป็นที่เข้ำใจโดยทั่วไป เช่น คำเฉพำะ เป็นต้น)
๓.๑. ส่วนราชการภายในกรม หมายถึง หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/กลุ่ม
๓.๒ ชื่อย่อ
คทง.สป.
= คณะทางานแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทวงพาณิชย์
คพร.
= คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงพาณิชย์
ก.พ.ร.
= คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
อ.กพร.
= คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการด้านเศรษฐกิจ
ส.กพร.
= สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สคก.
= สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สลค.
= สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รมว.พณ.
= รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กพร.สป.
= กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กบบ.สป.
= กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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4. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบตั้งแต่ผู้อนุมัติถึงผู้ปฏิบัติ ว่ำตำแหน่งอะไรและมีหน้ำที่อะไร)
กิจกรรม
กากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
- ยกร่างคาชี้แจงประกอบคาขอปรับ
โครงสร้าง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม คทง./คพร
และจัดทารายงานการประชุม
- ส่งคาชี้แจงประกอบการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม และร่างกฎกระทรวง
ให้ ส.กพร.
- ส่งร่างกฎกระทรวงให้ สคก.
- เสนอกฎกระทรวงที่ ครม.รับทราบแล้ว
ให้ รมว.พณ. ลงนาม ส่ง สลค. เพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป้าหมายของกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ร่างคาขอปรับโครงสร้างและร่างกฎ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
กระทรวงฯ ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร
นักวิชำกำรพำณิชย์ชำนำญกำรพิเศษ

กฎกระทรวงฯ
ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผังกระบวนการ
3. จัดทาคาชี้แจงประกอบคาขอปรับโครงสร้างส่วน
ราชการ และยกร่างกฎกระทรวงฯ ของ สป.

2. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
ข้อมูลประกอบการจัดทาคาชีแ้ จงฯ

1. รับนโยบายจาก
ผู้บริหาร

NO

NO
7. จัดทารายงานการ
ประชุมคณะทางานฯ และ
แจ้งเวียนให้คณะทางาน
รับรองรายงานการประชุม

6. จัดประชุมคณะทางานของ
สป. เพื่อพิจารณาคาขอปรับ

5. กาหนดวัน เวลา
และจัดทาหนังสือเชิญ
ประชุมคณะ
ทางานของ สป.

โครงสร้างและร่างกฎ
กระทรวงฯ

YES

NO
8. จัดประชุม
คณะกรรมการ คพร.
เพื่อพิจารณาคาขอปรับ
โครงสร้างและร่าง
กฎกระทรวง

15. นาเสนอกฎกระทรวงที่ ครม.
มีมติรับทราบแล้วให้ รมว.
ลงนาม

16 ส่งกฎกระทรวงที่ รมว.
ลงนามแล้วให้ สลค.

YES

9. จัดทารายงานการ
ประชุม คพร. และแจ้ง
เวียนให้คณะกรรมการ
รับรองรายงานการ
ประชุม

14. ประสาน ติดตาม
การดาเนินการจาก
สลค.

YES

10. จัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการ คพร. คาขอ
ปรับโครงสร้างและ
ร่างกฎกระทรวงให้
ส.กพร.เพือ่ เสนอต่อ
อ.กพร.และ กพร.พิจารณา
ตามลาดับต่อไป
า

13. รายงานความก้าวหน้า
ให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ

17. แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้บริหารและ
หน่วยงานในสังกัดได้ทราบ

YES

4. เสนอผู้บริหาร
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

11. ส่งร่างกฎกระทรวง
ที่ผ่านการพิจารณา
ของ กพร. ให้ สคก.
ตรวจพิจารณา

12. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมข้อมูลและร่วมชี้แจงใน
รายละเอียดของร่างกฎกระทรวงต่อ
สคก.
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอน
รายละเอียดงาน
ที่
1
รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อเป็นกรอบในการ
ดาเนินการ
2
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลประกอบการ
จัดทาคาชี้แจงฯ
3
4

5

6

7
8

9
10

จัดทาคาชี้แจงประกอบคาขอปรับโครงสร้างส่วน
ราชการ และยกร่างกฎกระทรวงฯ ของ สป.
เสนอร่างคาขอปรับโครงสร้างและร่างกฎกระทรวงฯต่อ
ผู้บริหาร สป. เพื่อพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล
และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ประสานประธานฯ กาหนดวัน เวลา และจัดทาหนังสือ
เชิญประชุมคณะทางาน สป.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-รายงานการประชุม/สรุปนโยบายจาก
ผู้บริหาร
-บันทึกถึง ผอ.กอง
ข้อมูล/เอกสารจากหน่วยงานต่างๆ
คาขอปรับโครงสร้างฯ/ร่างกฎกระทรวง/
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ
- หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียด
คาชี้แจงฯ
- แนวทางดาเนินการของ ส.กพร.
(ว18/2549)
จัดประชุม คทง.สป. เพื่อพิจารณาคาขอปรับโครงสร้าง -รายละเอียดคาชี้แจงการปรับปรุงฯ
และร่างกฎกระทรวง
- Power point ในการนาเสนอ/
ประกอบการประชุม
จัดทารายงานการประชุม และแจ้งเวียน ให้
-หนังสือนาส่งพร้อมรายงานการประชุม
คณะทางาน สป. เพื่อรับรองรายงานการประชุม
จัดประชุมคณะกรรมการ คพร. เพื่อพิจารณาคาขอ
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ คพร.
ปรับโครงสร้างและร่างกฎกระทรวง
- คาชี้แจงประกอบคาขอปรับโครงสร้างฯ
- รายงานการประชุม คทง.สป.
จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ คพร. และ
- หนังสือนาส่งพร้อมรายงานการประชุม
แจ้งเวียนกรรมการรับรองรายงานการประชุม
จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ คพร. พร้อมด้วย - หนังสือนาส่งพร้อมรายงานการประชุม
คาขอปรับโครงสร้างและร่างกฎกระทรวงให้ ส.กพร.เพื่อ - คาชี้แจงประกอบคาขอปรับโครงสร้าง
เสนอต่อ อ.กพร. กลุ่มเศรษฐกิจ และ กพร.พิจารณา
พร้อม check list ในรูปแบบของ
Power point
- ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ
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ขั้นตอน
รายละเอียดงาน
ที่
11
ส่งร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาของ กพร. ให้
สคก. ตรวจพิจารณา
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ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลและร่วม
ชี้แจงในรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงต่อ สคก.

13

รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ

14

ประสาน ติดตามการดาเนินการจาก สลค. (เมื่อ สคก.
ตรวจพิจารณาและปรับปรุงร่างกฎกระทรวงแล้ว จะส่ง
ร่างกฎกระทรวงให้ สลค. นาเสนอต่อ ครม. เพื่อ
รับทราบ และแจ้งมติ ครม. ให้กระทรวงทราบ และ
ดาเนินการ)
นาเสนอกฎกระทรวงที่ ครม. มีมติรับทราบแล้วให้ รมว.
ลงนาม
- ประสานขอ File ร่างกฎกระทรวงที่ ครม.เห็นชอบ
แล้ว จาก สคก. โดยเติมครุฑ วัน/เดือน ปี และชื่อ รมว.
- จัดทาบันทึกให้ท่านปลัดลงนามเสนอ รมว. โดย
ผอ.กพร.ลงนาม
- จัดทาบันทึกเสนอ รมว. ลงนามในกฎกระทรวงและ
หนังสือนาส่งถึง สลค.
- จัดทาหนังสือถึง สลค. ส่งกฎกระทรวงฯ ประกาศ
ในราชกิจจาฯ (กฎกระทรวง ตัวจริง 1 ฉบับ สาเนา 2
ฉบับ ลงนามจริงทุกฉบับ)
ส่งกฎกระทรวงที่ รมว. ลงนามแล้วให้ สลค.

15

16
17

แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดทราบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- ความเห็นของ กพร.
- ร่างกฎกระทรวง
- หนังสือบันทึกเชิญหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจง
- ร่างกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบ
ของ กพร.แล้ว
- บันทึกรายงานผลการประชุมชี้แจง
รายละเอียดของร่างกฎกระทรวงให้
ผู้บริหารทราบ

- บันทึกเสนอ รมว.พณ. ลงนามในร่าง
กฎกระทรวง และหนังสือถึง สลค.
- หนังสือแจ้งมติ ครม. จาก สลค.
- กฎกระทรวง (File จาก สคก.)

- หนังสือถึงเลขาธิการ ครม.

- กฎกระทรวงที่ รมว.ลงนามแล้ว
- บันทึกนาส่งกฎกระทรวงฯ ถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและหน่วยงานใน สป.
- กฎกระทรวงฉบับที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
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6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ต้องเป็นมำตรฐำนที่ได้จำกกำรนำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมำวิเครำะห์เพื่อจัดทำเป็นข้อกำหนด และนำมำจัดทำเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน)
- ดาเนินการตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามหนังสือ ว 18/2549
ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
7. ระบบติดตามประเมินผล (มีกำรกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดค่ำเป้ำหมำยที่วัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน)
๗.๑ ข้อกาหนดที่สาคัญ : ตามแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม (ว 18/2549)
๗.๒ ตัวชี้วัดที่สาคัญ : ระดับความสาเร็จในการจัดทารายละเอียดคาชี้แจงประกอบการปรับปรุงการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม
๗.๓ จุดควบคุม : คาขอและรายละเอียดคาชี้แจงประกอบการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ต้องได้รับ
ความเห็ น ชอบจากผู้ บริ หาร คณะทางานแบ่งส่ วนราชการส านักงานปลั ดกระทรวง(ปลัดกระทรวง เป็น
ประธาน) และคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นธาน) ตามลาดับ ก่อนส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการต่อไป
8. เอกสารอ้างอิง (เอกสำรอื่นใดที่ต้องใช้ ประกอบคู่กันหรืออ้ำงอิงถึงกัน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนนั้นๆ สมบูรณ์ เช่น
ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระรำชบัญญัติ กฎหมำย กฎระเบียบ หรือวิธีกำรทำงำน เป็นต้น)
๘.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (หนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28
สิงหาคม 2550) เห็นชอบการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ และการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีการตราพระราชบัญญัติ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๘.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2549 (หนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 18 ลงวันที่ 27
เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมใหม่ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๘.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 2561 (หนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว ๓ ลงวันที่ 8 มีนาคม
2562 เห็นชอบหลักการมอบอานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
9. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)

่ นราชการ
ข้อมูลการขอจ ัดตงส
ั้ ว
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แผนภูมแ
ิ สดงขนตอนการเสนอร่
ั้
างกฎกระทรวงแบ่งสว่ นราชการภายในกรม
ว ๑๘/๒๕๔๙
๑. หัวหน ้ำส่วนรำชกำร
แต่งตัง้
คณะทางานแบ่ง
สว่ นราชการ
ภายในกรม

๒. หัวหน ้ำส่วนรำชกำร
เสนอคำขอพร ้อมแบบ
้ จง
คำชีแ

๓. ๑
ฝ่ ำยเลขำนุกำร
ของ คกก.ฯ
ถำมควำมเห็น

- สำนักงบประมำณ
- สำนักงำน ก.พ.
- อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ก.พ.ร.

๖.
กรณี ก.พ.ร. และ คกก.พัฒนำโครงสร ้ำง
ระบบรำชกำรของกระทรวง
มีควำมเห็นไม่สอดคล ้องกัน

๕.๑ ก.พ.ร.แจ ้งมติให ้ ปลัดกระทรวง
ทรำบและเพือ
่ รำยงำน รมต.

คณะกรรมการ
พ ัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการ
ของกระทรวง

๓. ๒

๕.
กรณีเห็นชอบ

๔. ปลัดกระทรวงโดย
ควำมเห็นชอบของ รมต.
เสนอร่ำงกฎกระทรวง
พร ้อมแนบรำยงำนกำร
ประชุม คกก.กระทรวงฯ
และควำมเห็นของส่วน
รำชกำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ร ัฐมนตรีวา
่ การกระทรวง
๕.๒ รมต.
ส่งร่ำงกฎกระทรวง

สนง.คกก.กฤษฎีกา
๕.๓ สคก. ตรวจพิจำรณำ
ร่ำงกฎกระทรวง และส่งให ้ สลค.
และแจ ้ง รมต. เพือ
่ ทรำบ

สาน ักเลขาธิการคณะร ัฐมนตรี
สาน ักงาน ก.พ.ร.

๕.๔
เลขำ ครม.
• เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ
่ ทรำบ
• ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

๖.๑ จัดทำบันทึกควำมเห็น
ของกระทรวงและ ก.พ.ร. เสนอครม.

คณะร ัฐมนตรี
๖.๒ ครม. พิจำรณำ
สลค. แจ ้งผลให ้ ก.พ.ร./สคก.
และ รมต. ทรำบ

สนง.คกก.กฤษฎีกา
๖.๓ สคก. ตรวจพิจำรณำ
ร่ำงกฎกระทรวง และส่งให ้ สลค.
และแจ ้ง รมต. เพือ
่ ทรำบ

สาน ักเลขาธิการคณะร ัฐมนตรี
๖.๔
เลขำ ครม.
• เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ
่ ทรำบ
• ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
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ี้ จง (Check list) ประกอบการขอจ ัดตงส
รายการคาชแ
ั้ ว่ นราชการ
๑.

การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis)

๒.

เหตุผลความจาเป็นในการขอจ ัดตงั้

๓.

ขอบเขตอานาจหน้าทีข
่ องสว่ นราชการ

๔.

นโยบาย แผนงานสาค ัญของร ัฐบาลทีส
่ ว่ นราชการต้องร ับผิดชอบ

๕.

ปริมาณงาน

๖.

้ า่ ย
ค่าใชจ

๗. อ ัตรากาล ังเจ้าหน้าที่
๘.

ร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่ นราชการ

๙.

ี้ จงอืน
คาชแ
่ ๆ (ถ้ามี)

ิ ธิผลในเรือ
๑๐. ต ัวชวี้ ัดทีส
่ ะท้อนประสท
่ งการปร ับโครงสร้าง
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๑. การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis)
ภารกิจของหน่ วยงาน
๑. เป็ นงานที่จาเป็ นต้ องปฏิบัตอิ ยู่หรื อไม่
ใช่

ไม่ ใช่

ยกเลิก

๒. เป็ นงานที่มีการปฏิบัตซิ า้ ซ้ อนอยู่ท่ ใี ดหรื อไม่
ใช่

ไม่ ใช่
ยกเลิก/รวม/โอนงาน ๓. เป็ นงานที่ถือเป็ นหน้ าที่หลักใช่ หรื อไม่
ใช่

ไม่ ใช่

แปรรูป/จ้างเหมา

๔. เป็ นงานที่มอบ/กระจายอานาจไปให้ ภมู ภิ าค/ท้ องถิ่นได้ หรื อไม่
ใช่

ไม่ ใช่
๕. เป็ นงานที่ดาเนินการโดยจัดตัง้ เป็ นองค์ กรของรั ฐรู ปแบบอื่นได้ หรื อไม่
โอนงาน
ใช่
ไม่ ใช่
จ ัดตงหน่
ั้
วยงาน
๖. เป็ นงานที่จาเป็ นต้ องดาเนินการโดยรั ฐทัง้ หมดหรื อไม่
ใช่

่ นราชการ
คงภารกิจของสว
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๒. เหตุผลความจาเป็นในการขอจ ัดตงั้
๒.๑

้ แล้วจะเป็นประโยชน์ตอ
เมือ
่ จ ัดตงขึ
ั้ น
่ การข ับเคลือ
่ นนโยบายร ัฐบาล
ยุทธศาสตร์ของชาติในด้านใด

๒.๒

เหตุผลทีแ
่ สดงว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ
่ การบริหารราชการ
สามารถแก้ไขปัญหาข้อข ัดข้องในการดาเนินงานทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบ ัน
และ/หรือสามารถรองร ับการเปลีย
่ นแปลงในบริบทต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
้ อย่างไร
ได้อย่างไร และประชาชนจะได้ร ับประโยชน์เพิม
่ ขึน

๒.๓

ี้ จงสาเหตุทต
ชแ
ี่ อ
้ งขอปร ับปรุงสว่ นราชการ

ี้ จง
้ หรือเปลีย
๒.๓.๑ หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบเพิม
่ ขึน
่ นแปลงไป โดยชแ
้ อย่างไร หรือล ักษณะงาน
รายละเอียดว่ามีงานเพิม
่ ขึน
เปลีย
่ นแปลงไป ประการใด
๒.๓.๒ มีการเปลีย
่ นแปลงระบบ หรือวิธก
ี ารทางาน เฉพาะหน่วยงาน
หรือในภาพรวมของกรม
๒.๓.๓ ปัญหาการดาเนินงาน หรือการบริหารงานของกรม
อ ันเนือ
่ งมาจากโครงสร้างสว่ นราชการเดิมไม่
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๓. ขอบเขตอานาจหน้าทีข
่ องสว่ นราชการ
๓.๑

ขอบเขตอานาจหน้าทีข
่ องสว่ นราชการระด ับกรม
๓.๑.๑ ว ัตถุประสงค์

๓.๒

๓.๓

๓.๑.๒ หน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบ
การแบ่งสว่ นราชการ
๓.๒.๑ ให้แสดงแผนภูมก
ิ ารแบ่งสว่ นราชการในปัจจุบ ัน
๓.๒.๒ ให้แสดงการเปรียบเทียบการแบ่งสว่ นราชการทีม
่ อ
ี ยูใ่ น
ปัจจุบ ันและทีข
่ อปร ับปรุงใหม่ โดยให้จ ัดทาเป็นตาราง
เปรียบเทียบ ทงนี
ั้ ้ ให้ระบุดว้ ยว่ามีการปร ับปรุงอย่างไร
หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบของแต่ละสว่ นราชการ
้ี จงหน้าทีค
๓.๓.๑ ให้ชแ
่ วามร ับผิดชอบของแต่ละสว่ นราชการใน
ปัจจุบ ัน
ี้ จงหน้าทีแ
๓.๓.๒ สาหร ับสว่ นราฃการทีข
่ อปร ับปรุง ให้ชแ
่ ละความ
ร ับผิดชอบของสว่ นราชการทีข
่ อปร ับปรุงเปรียบเทียบก ับ
หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบในปัจจุบ ัน
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ตารางเปรียบเทียบการแบ่งสว่ นราชการทีม
่ อ
ี ยูใ่ นปัจจุบ ันและทีข
่ อ
ปร ับปรุงใหม่ (เอกสารประกอบหมายเลข ๑)
การแบ่งสว่ นราชการในปัจจุบ ัน

การแบ่งสว่ นราชการทีข
่ อปร ับปรุงใหม่

หมายเหตุ

กรม .......................................

กรม .......................................

(ต ัวอย่าง)

ก. ราชการบริหารสว่ นกลาง
(๑) .......................................
(๒) .......................................
(๓) .......................................
(๔) .......................................

ก. ราชการบริหารสว่ นกลาง
(๑) .......................................
(๒) .......................................
(๓) .......................................
(๔) .......................................

ื่
เป็นการขอปร ับปรุงชอ
สว่ นราชการใหม่
เป็นการแยกงาน
...............................
ของกอง.........(และ
กอง)...............
มาจ ัดตงเป
ั้ ็ นสว่ นราชการ
ใหม่

ข. ราชการบริหารสว่ นภูมภ
ิ าค
(๑) ..............................

ข. ราชการบริหารสว่ นภูมภ
ิ าค
(๑) ...........................
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รายการเปรียบเทียบหน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบของแต่ละ
สว่ นราชการ (เอกสารประกอบหมายเลข ๒)
ก่อนปรับปรุง

ปรับปรุงหรือจัดใหม่แล ้ว

หมำยเหตุ

่ งหมำยเหตุ ให ้แสดงว่ำเป็ นสว่ นทีม
ื่ ใหม่ หรือตัง้ ขึน
ในชอ
่ อ
ี ยูเ่ ดิม หรือปรับปรุงเปลีย
่ นชอ
้ ใหม่

่ งหมำยเหตุ ให ้แสดงว่ำเป็ นสว่ นทีม
ื่ ใหม่ หรือตัง้ ขึน
ในชอ
่ อ
ี ยูเ่ ดิม หรือปรับปรุงเปลีย
่ นชอ
้ ใหม่
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๔. นโยบาย แผนงานสาค ัญของร ัฐบาลทีส
่ ว่ นราชการ
ต้องร ับผิดชอบ

ให้แสดงถึงนโยบายและแผนงานสาค ัญของร ัฐบาลและตาม
ั
แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน
ื่ มโยงก ับแผน
เฉพาะทีส
่ ว่ นราชการนนร
ั้ ับผิดชอบ โดยแสดงความเชอ
ระด ับชาติ และแผนระด ับกระทรวง และระด ับกรม
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๕. ปริมาณงาน

ให้แสดงว่างานสาค ัญๆ ทีม
่ อ
ี ยุใ่ นปัจจุบ ันได้แก่งานอะไรบ้าง มี
ปริมาณงานมากน้อยเพียงใด โดยให้แสดงสถิตป
ิ ริมาณงานย้อนหล ัง
๓ ปี สาหร ับงานใหม่ให้แสดงว่าได้ลงมือทาอะไรไปบ้างแล้วอย่างไร
หรือไม่ และให้แสดงประมาณการปริมาณงานล่วงหน้า ๓ ปี ตามงาน
ทีจ
่ ะพึงมี หรือเป้าหมายของงานตามแผน
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ตารางแสดงปริมาณงานย้อนหล ัง และเป้าหมายล่วงหน้า
(เอกสารประกอบหมายเลข ๓)
งำน/กิจกรรม

ตัวชวี้ ัด

หน่วย
นับ

ปริมำณงำน
ย ้อนหลัง
ปี ....

ปี ....

ปี ....

เป้ ำหมำยล่วงหน ้ำ

ปี ....

ปี ....

หมำยเหตุ

ปี ....
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้ า่ ย
๖. ค่าใชจ

้ า
ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณค่าใชจ
่ ยในปัจบ
ุ ัน (ถ้ามี) และ
้ า
ประมาณการค่าใชจ
่ ยในปี งบประมาณถ ัดไป (๓ ปี ข้างหน้า) เฉพาะ
สว่ นราชการทีข
่ อปร ับปรุง โดยจาแนกรายละเอียดงบประมาณตามงบ
รายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอืน
่

12

้ า่ ยล่วงหน้า
กรอบค่าใชจ
(เอกสารประกอบหมายเลข ๔)
แหล่งเงิน

งบประมำณปั จจุบน
ั
ปี ....

ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน ้ำ
ปี ....

ปี ....

ปี ....

ิ้
รวมทัง้ สน
เงินงบประมำณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
่
เงินนอกงบประมำณ
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๗. อ ัตรากาล ังเจ้าหน้าที่
๗.๑

้ ยูใ่ นปัจจุบ ัน
ให้สรุปกรอบอ ัตรากาล ังเจ้าหน้าทีท
่ ใี่ ชอ

๗.๒

ให้แสดงแผนภูมอ
ิ ัตรากาล ังเฉพาะกอง/สาน ักทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการ
ขอปร ับปรุงการแบ่งสว่ นราชการ โดยให้แสดงถึงอ ัตรากาล ังทีม
่ อ
ี ยู่
ในปัจจุบ ัน และอ ัตรากาล ังทีข
่ อปร ับปรุงใหม่

๘. ร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่ นราชการ
ให้เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่ นราชการ พร้อมเหตุผลในการปร ับปรุงกฎกระทรวง

ี้ จงอืน
๙. คาชแ
่ ๆ (ถ้ามี)

ี้ ัดทีส
ิ ธิผลในเรือ
๑๐. ต ัวชว
่ ะท้อนประสท
่ งการปร ับโครงสร้าง
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