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4 เกณฑก์ารประเมนิผลการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
(Organizational Transformation Plan) 
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 สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง
 สว่นที ่2 บทวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิกรม
 สว่นที ่3 ภาคผนวก



1. ทีม่า

นายกรัฐมนตรไีดม้บีัญชาใหห้น่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพือ่ปฏริูปไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ในการประชมุ

หัวหนา้สว่นราชการระดับกระทรวงหรอืเทยีบเท่า ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วันที ่29 มถินุายน 2560 โดยใหทุ้กสว่นราชการ

พจิารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏริูปองค์การ ดา้นโครงสรา้ง/ดา้นกระบวนการท างาน /ดา้นกฎหมาย ที่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึดา้นบุคลากร (การแตง่ตัง้ การพัฒนา คา่ตอบแทน) ทัง้นี้ ใหทุ้กสว่นราชการจัดตัง้หน่วยงานภายใน

เพือ่รับผดิชอบหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏริูปภายในองคก์ารทีส่อดคลอ้งตามแนวทางการปฏริูปในภาพรวม โดยให ้

พจิารณา มอบหมายรองหวัหนา้สว่นราชการทําหนา้ทีกํ่ากบั ดแูลหน่วยงานดงักลา่ว

5  องคป์ระกอบการประเมนิ

Function Base

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

ขอ้ส ัง่การในการประชุมคณะรฐัมนตรี
ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560 

ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรใีนการประชุม
คณะหวัหนา้สว่นราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเทา่

ณ วนัที ่29 มถินุายน 2560 

ใหท้กุสว่นราชการดําเนนิการพฒันา
และปรบัปรงุการท างานภายใน
หนว่ยงานของตนใหม้รีะสทิธภิาพ

ใหท้กุสว่นราชการพจิารณา
เรง่รดัการขบัเคลือ่นปฏริปู
องคก์าร (โครงสรา้ง/
กระบวนการท างาน)

2



1. ทีม่า : ระบบราชการ 4.0

3

เพือ่รองรับตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรอืระบบราชการจะตอ้งทํางานโดยยดึหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่เีพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการตอ้ง
ปรับเปลีย่นแนวคดิและวธิกีารทํางานใหมเ่พือ่พลกิโฉม (transform) ใหส้ามารถเป็นทีเ่ชือ่ถอืไวว้างใจและเป็นพึง่ของประชาชนได ้
อยา่งแทจ้รงิ (Credible and Trusted Government) ดังนี้

ระบบราชการ 4.0 :

ตอ้งมคีวามเปิดเผยโปร่งใสในการทํางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารของ
ทางราชการหรือมกีารแบ่งปันขอ้มูลซึง่กันและกัน และสามารถเขา้มาตรวจสอบการทํางานได ้
ตลอดจนเปิดกวา้งใหก้ลไกหรือภาคส่วนอืน่ ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกจิที่ภาครัฐไม่ควรดําเนินการเองออกไปใหแ้ก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็น
ผูรั้บผดิชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชงิโครงสรา้งใหส้อดรับกับ
การทํางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิง่ 
ขณะเดียวกันก็ยังตอ้งเชื่อมโยงการทํางานในภาครัฐดว้ยกันเองใหม้ีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกนั ไมว่า่จะเป็นราชการบรหิารสว่นกลางสว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิน่

1. เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั  (Open & Connected Government)

ตอ้งทํางานในเชงิรุกและมองไปขา้งหนา้ โดยตัง้คําถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะไดอ้ะไร 
มุ่งเนน้แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยไม่ตอ้งรอใหเ้ขา้มาตดิต่อ
ขอรับบรกิารหรอืรอ้งขอความชว่ยเหลอืจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทัง้ใช ้

ประโยชน์จากขอ้มลูภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดจิทิัลสมัยใหมใ่นการจัดบรกิาร
สาธารณะทีต่รงกับความตอ้งการของประชาชน (Personalized หรอื Tailored Services) พรอ้ม
ทัง้อํานวยความสะดวก โดยมกีารเชือ่มโยงกันเองของทางราชการเพือ่ใหบ้รกิารไดเ้สร็จสิน้ใน
จดุเดยีว ประชาชนสามารถเรยีกใชบ้รกิารของทางราชการไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการของตน
และผ่านการตดิต่อไดห้ลายชอ่งทางผสมผสานกันทัง้การตดิต่อมาดว้ยตนเอง เว็บไซต ์โซเชยีล
มเีดยี หรอืแอปพลเิคชัน่ทางโทรศัพทม์อืถอื

2. ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง (Citizen-Centric Government)

ตอ้งทํางานอยา่งเตรยีมการณ์ไวล้ว่งหนา้ มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง สรา้งนวัตกรรมหรอืความคดิรเิริม่และประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นแบบสหสาขาวชิาเขา้มาใชใ้น
การตอบโตก้ับโลกแห่งการเปลีย่นแปลงอยา่งฉับพลัน เพือ่สรา้งคุณค่า มคีวามยดืหยุน่และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได อ้ย่าง
ทันเวลาตลอดจนเป็นองคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสูง และปรับตัวเขา้สู่สภาพความเป็นสํานักงานสมัยใหม่ รวมทัง้ทําใหข้า้ราชการมคีวามผูกพันต่อการปฏบิัติ
ราชการและปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาทของตน

3. มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั (Smart & High Performance Government)



People

Process

Structure

Service provider (Doer)

Regulator

Policy maker & implementer

 ปรบัปรงุโครงสรา้งหนว่ยงานให้
สอดคลอ้งกบับทบาทภารกจิใหม่

 เนน้การทํางานขา้มฝ่ายตา่งๆ          
ตามหว่งโซแ่หง่คณุคา่                           
(Cross-department &

Cross-sector)

 Redesign ใหง้า่ย สะดวก ลดตน้ทนุ
คา่ใชจ้า่ย และตอบโจทยป์ระชาชน
ผูใ้ชบ้รกิารบน Digital platform

 Shared services

 จ านวนอตัราก าลงั

 Talent

 Mindset

 ขวญัก าลงัใจ

 แตง่ต ัง้โยกยา้ย Career path

 Temporary Assignment

 ฝึกอบรมและพฒันา

Facilitator, Enabler

Smart regulator

Policy advisor

Present Transformation Future

Digitization

แผนปฏริปู
องคก์าร

Global trends

1. ทีม่า : ปรบัเปลีย่นสูร่ฐับาลทีค่ลอ่งตวั (Agile Government Transformation)
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Law
 ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายใหเ้อือ้ตอ่
การปฏบิตังิาน



สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง

1.1  ความเชือ่มโยงภารกจิของกระทรวงกับนโยบายทีส่ําคัญของประเทศ (ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/ แผนฯ 12/ นโยบายรัฐบาล/ 
Thailand 4.0)

1.2 การวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การทํางานของกระทรวง

1.3 การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (เชน่ โครงสรา้ง กระบวนงาน 
กฎหมาย บคุลากร เทคโนโลย)ี

1.4  การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis
1.4.3 Business model
1.4.4 Government 4.0 : กระทรวง 4.0

1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม

สว่นที ่2 บทวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกรม

2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปัจจบุัน (As-Is)

2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs ภารกจิรอง

2.2  ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และ ภารกจิรอง (Non-core function)

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและอัตรากําลัง ทีจ่ะรองรับบทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต

2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

สว่นที ่3 ภาคผนวก

3.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกรมในปัจจบุัน : วสิยัทัศน/์ พันธกจิ/ หนา้ทีแ่ละอํานาจ/ ประเด็นยทุธศาสตร/์ เป้าประสงค/์ กลยทุธ/์ 
งบประมาณ/ กฎหมายทีส่ําคัญ/ โครงสรา้งและอัตรากําลัง

1

2

3

5

2. โครงรา่งแผนปฏริปูองคก์าร (Organizational Transformation Plan) 



สิง่ท ีต่อ้งด าเนนิการ

รอบการประเมนิที ่1
(31 ม.ีค. 61)

รอบการประเมนิที ่2
(30 ก.ย. 61)

สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง

แผนปฏริปู
องคก์ารของ
กระทรวง  และ

กรม

แผนปฏริปู
องคก์ารของ
กระทรวง  และ

กรม  
ฉบบัสมบรูณ์ 
(ปรบัตาม
ขอ้สงัเกต

คณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ)ิ

และแผนปฏบิตั ิ
การ (Action  
Plan) ทีจ่ะ
ด าเนนิการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

1.1  ความเชือ่มโยงภารกจิของกระทรวงกบันโยบายทีสํ่าคัญของประเทศ (ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/ 
แผนฯ 12/ นโยบายรัฐบาล/ Thailand 4.0)

1.2 การวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การทํางาน
ของกระทรวง

1.3 การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (เชน่
โครงสรา้ง กระบวนงาน กฎหมาย บคุลากร เทคโนโลย)ี

1.4  การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวง ในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis (เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์องแตล่ะกรม)
1.4.3 Business model (โดยตอ้งมภีารกจิครอบคลมุทกุกรม)(เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์องแตล่ะกรม)
1.4.4 Government 4.0 : กระทรวง 4.0

1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม 

สว่นที ่2 บทวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกรม

2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปัจจบุนั (As-Is)

2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs ภารกจิรอง

2.2  ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และ ภารกจิรอง 
(Non-core function)

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและอตัรากําลัง ทีจ่ะรองรับบทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต

2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น ในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

สว่นที ่3 ภาคผนวก

3.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกรมในปัจจบุนั : วสิยัทัศน/์ พันธกจิ/หนา้ทีแ่ละอํานาจ/ ประเด็นยทุธศาสตร/์ 
เป้าประสงค/์ กลยทุธ/์ งบประมาณ/ กฎหมายทีสํ่าคัญ/ โครงสรา้งและอตัรากําลัง

1

2

3
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
(Organizational Transformation Plan) 



แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :

สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง ...............

7

1.1 ความเชือ่มโยงภารกจิของกระทรวงกบันโยบายทีส่ าคญัของประเทศ
 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี
 แผนฯ 12
 นโยบายรัฐบาล
 Thailand 4.0

1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ทีม่ ี
ผลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง
 วเิคราะหบ์รบิทการเปลีย่นแปลงภายนอก – PEST Analysis

1.4 การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของ
กระทรวง ในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis
1.4.3 Business model
1.4.4 Government 4.0 : กระทรวง 4.0

1.3 การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็ง
ของกระทรวง (organization capacity) ใน
ดา้นตา่ง ๆ (ภายในองคก์าร)

1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :
แบบฟอรม์ 1.1 ความเชือ่มโยงภารกจิของกระทรวง......กบันโยบายทีส่ าคญัของประเทศ

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

ยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
(แผนฯ 12 ปี 60-64)

ประเทศไทย 4.0
แผนระดบัชาตอิ ืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี

เชน่ วาระการปฏริปูประเทศ (37 วาระ)  แผนแมบ่ท หรอื
แผนยทุธศาสตรร์ะดบัประเทศ  เป็นตน้

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

นโยบายรฐับาล

“ยทุธศาสตรก์ระทรวง....................................... ระยะ 20/10/5 ปี (พ.ศ. xxxx – xxxx)”

1 2 3 4 5

……………………………...
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
………………….

……………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.1 ความเชือ่มโยงภารกจิ
ของกระทรวงคมนาคม กบันโยบายทีส่ าคญัของประเทศ

• เป้าหมายสําคัญ คอื การเชือ่มโยง
โคร งข่ าย  (Connectivity) การ
เขา้ถึง (Accessibility) และความ
คลอ่งตวัในการจราจร (Mobility)

• มุ่งเนน้ใหร้ะบบโครงสรา้งพื้นฐาน
ทางรางและทางน้ําเป็นรูปแบบการ
ขนสง่หลกั

• บรหิารจัดการโครงสรา้งพืน้ฐานให ้
มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเร่ง
พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน บริการ
และกฎระเบียบที่เอื้ออํานวยต่อ
กา รค า้  ก า รลงทุนและความ
ตอ้งการในการเดนิทาง

• ปรับโครงสรา้งองคก์รและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งใหม้ีบทบาทที่ชัดเจน
ระหวา่งหน่วยงานดา้นนโยบาย กํากับ
ดแูล และประกอบการดา้นการขนสง่

• ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เ กี่ ย ว ข ้อ ง ใ ห ้มี ค ว า ม ทั น ส มั ย
ส อ ด ค ล ้อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลีย่นแปลงไป

• เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
บริหารจัดการดา้นคมนาคมขนส่ง 
(Public Private Partnership: PPP)

• การขนสง่สนิคา้ : จัดใหม้โีครงสรา้ง
พืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวกใน
การเปลีย่นถา่ยรปูแบบการขนสง่

• การขนสง่ผูโ้ดยสาร : จัดใหม้บีรกิาร
คมนาคมขนส่งที่มีมาตรฐานสากล 
ทัว่ถงึ เพยีงพอ และมคีณุภาพ (ตรงตอ่เวลา
น่าเชือ่ถอื สะอาด สะดวก ปลอดภัย)

• ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อใหม้ี
บคุลากรดา้นการคมนาคมขนสง่ใน
ดา้นต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เพียงพอ 
รองรับการเตบิโตของอุตสาหกรรม
ดา้นคมนาคมขนสง่ทัง้ภายในประเทศ
และในระดบัภมูภิาค

• ส่งเสริมการวจัิยและพัฒนา เพื่อนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ระบบ
เทคโนโลยีอัจฉรยิะต่างๆ มาปรับใช ้

ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรหิารจัดการดา้นคมนาคมขนสง่ใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูขึน้

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

( 5 )  ก า ร ล ง ทุ น
พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร ้า ง
พื้นฐาน ในด า้นการ
ขนส่ง  ดา้นพลังงาน 
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร และการวิจัย
และพัฒนา 

ยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

3. การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

เป้าหมายที่ 6 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP) ในการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานเฉลีย่ปีละ 47,000 ลา้นบาท

4. การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสทิธภิาพการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ

คมนาคมขนสง่ลดลงภายในปี 2563 ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 7 ของการปล่อยในกรณี

ปกติ

7.การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์

เป้าหมายที ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวม

เป้าหมายที ่2 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบคมนาคมขนสง่

เป้าหมายที ่3 การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์

เป้าหมายที ่4 การพัฒนาดา้นพลงังาน

10. ความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่การพฒันา

เป้าหมายที ่1 เครอืขา่ยการเชือ่มโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุและมี

การใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มศกัยภาพ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
(แผนฯ 12 ปี 60-64)

ประเทศไทย 4.0

1. เปลีย่นจากเกษตรแบบ
ดัง้เดมิ (Traditional 
Framing) เป็น
การเกษตรสมัยใหม ่
(Smart Framing)

2. เปลีย่นจาก Traditional 
SMEs ไปสูก่ารเป็น 
Smart Enterprises 
และ Startups ทีม่ี
ศักยภาพสงู

3. เปลีย่นจาก Traditional 
Services ไปสู ่High 
Value Services

4. เปลีย่นจากแรงงาน
ทักษะตํ่าไปสูแ่รงงานทีม่ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญ
และทักษะสงู

แผนทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบคมนาคมขนสง่ของไทย

6 .  เ พิ่ม ศ ัก ย ภ า พ ด้า น
เศรษฐกจิ เชน่

6.12 พัฒนาโครงสร า้ง
พื้นฐานดา้นการขนส่งและ
คมนาคม ดา้นคมนาคมทาง
บกโดยเริม่โครงการรถไฟฟ้า

6.13 ปรับโครงสรา้งการ
บรหิารจัดการในสาขาขนสง่ที่
มกีารแยกบทบาทและภารกจิ
ของหน่วยงานระดับนโยบาย 
หน่วยงานก า้กับดูแล และ
หน่วยปฏิบัต ิที่ชัดเจน และ
จัดตั ้งหน่วยงานกา้กับดูแล
ระบบราง
7 .  ส่ ง เ ส ริม บ ทบา ท ใ น
ประชาคมอาเชยีน เชน่

7 . 5  ต่ อ เ ชื่อ ม เ ส น้ ท า ง
คมนาคมขนสง่และระบบโลจิ
สติกส์จากฐานการผลิตใน
ชมุชนสูแ่หลง่แปรรปู

นโยบายรฐับาล

แผนหลักการพัฒนาระบบขนสง่
และจราจร พ.ศ. 2554 - 2563

เป้าประสงคท์ี ่:
1. ไทยเป็นศนูยก์ลางการเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่และการเดนิทาง 
2. มรีะบบขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ

และระดับการใหบ้รกิารทีด่ ี
เชือ่มโยงพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและ
ชมุชน 

3. ปรับปรงุและเพิม่ความปลอดภัย
ในการเดนิทางและการขนสง่

4. สง่เสรมิการขนสง่ทีป่ระหยัด
พลังงานและเป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม

5. ยกระดับการเขา้ถงึ และเพิม่การ
ใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ

6. เพิม่ความคลอ่งตัวในการเดนิทาง
และการขนสง่

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย (พ.ศ. 2558 – 2565)

การบรูณาการระบบคมนาคมขนสง่ 
(Integrated Transport Systems)

การบรกิารของภาคคมนาคมขนสง่ 
(Transport Services)

การพฒันา ปรบัปรงุกฎหมาย 
ก ากบัดแูล และปฏริปูองคก์ร 

(Regulations and Institution)

การผลติและพฒันาบคุลากร 
(Human Resource 

Development)

การน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมา
ใชใ้นการพฒันาระบบคมนาคมขนสง่ 
(Technology and Innovation)

1. แผนงานการพัฒนาโครงขา่ยรถไฟระหวา่ง
เมอืง 

2. แผนงานการพัฒนาโครงขา่ยขนสง่สาธารณะ
เพือ่แกไ้ขปัญหาจราจรในกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 

3. แผนงานการเพิม่ขดีความสามารถทางหลวง
เพือ่เชือ่มโยงฐานการผลติทีสํ่าคัญของประเทศ
และเชือ่มโยงกับประเทศเพือ่นบา้น

4. แผนงานการพัฒนาโครงขา่ยการขนสง่ทางน้ํา
5. แผนงานการเพิม่ขดีความสามารถในการ

ใหบ้รกิารขนสง่ทางอากาศ

“ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบคมนาคมขนสง่ของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)”

1 2 3 4 5
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10

PEST Analysis คอืเครือ่งมอืทีใ่ชสํ้าหรับการวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร แนวโนม้การดําเนนิการภารกจิใหม่ๆ  

โอกาสใหม่ๆ  หรอืทางเลอืกใหมใ่นการทํางาน หรอืปัจจัยทีจ่ะมผีลกระทบขนานใหญต่อ่การทํางานของกระทรวงในอนาคต ผลการวเิคราะหจ์ะนํามาสรุปเป็น

โอกาสและขอ้จํากัดของกระทรวง โดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้มูลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได ้ประกอบดว้ย 

P – Political : ปัจจัยดา้นการเมอืงและความมัน่คงทางการเมอืง E – Economic : ปัจจัยดา้นเศรษฐกจิ S – Social : ปัจจัยดา้นสังคมและ

วัฒนธรรม และสดุทา้ย T – Technology : ปัจจัยดา้นการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม ่ๆ

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง

P – Political : ปัจจัยดา้นการเมอืงและความมั่นคงทางการเมอืง

คอื การวเิคราะหปั์จจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงของนโยบายของรัฐ การเมอืง การปกครอง กฎหมายต่าง ๆ ทมีอีทิธพิลหรือผลกระทบต่อ
องคก์ารทัง้ทางตรงและทางออ้ม เชน่ นโยบายของรัฐบาลทีม่ผีลตอ่กฎหมายตา่งๆ นโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถงึเป็นการ
วเิคราะหเ์ชงินโยบายทัง้นโยบายภายในประเทศ และนโยบายความรว่มมอืระดบัภมูภิาค ตวัอยา่งปัจจัยดา้นการเมอืงและความมั่นคงทางการเมอืงใน
การวเิคราะห์ ไดแ้ก่
 มาตรการหรอืนโยบายตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมไปถงึขอ้ตกลงและขอ้กฎหมายทางการคา้
 สถานการณ์ทางการเมอืง ความมั่นคงและความปลอดภัยในประเทศ
 ความขดัแยง้ทางการเมอืงระหวา่งประเทศมหาอํานาจ 
 แนวโนม้ของกฎระเบยีบขอ้บังคับทีจ่ะออกมาใหม่ หรอืการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย เชน่ กฎหมายการจา้งงาน กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค กฎระเบยีบปฏบิตัแิละขอ้หา้มธรุกจิ กฎหมายเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิ ์เป็นตน้
 การลงทนุพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานในโครงการขนาดใหญ ่(Mega-Project) 
 นโยบายการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา นโยบายสง่เสรมิการลงทนุ เป็นตน้

E – Economic : ปัจจัยดา้นเศรษฐกจิ

คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิระดับมหภาค/ระดับจุลภาค ซึง่หมายถงึระบบเศรษฐกจิทัง้ในและระหว่างของประเทศทีเ่กีย่วกับการ
ดําเนินงานของกระทรวง ปัจจัยทางดา้นเศรษฐศาสตรท์ัง้ในระยะสัน้ ระยะยาว (GPP,GDP,ดัชนีเศรษฐกจิ) ปัจจัยทางเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่เป็น
ตวักําหนดกําลงัซือ้ของคนในประเทศ และเป็นตวักําหนดตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอกีดว้ย ตวัอยา่งปัจจัยดา้นเศรษฐกจิในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่
 ภาวะเงนิฝืด ภาวะเงนิเฟ้อ และอตัราดอกเบีย้
 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ราคาน้ํามัน ซึง่กระทบตอ่ราคาสนิคา้และบรกิาร
 ภาวะการจา้งงาน และคา่แรง
 โอกาสทางดา้นเศรษฐกจิจากการเปิดเขตการคา้เสรี
 วกิฤตเิศรษฐกจิของประเทศคูค่า้ทีส่าํคญั
 ตลาดหุน้ของประเทศ
 การเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยรวม หรอืแยกตามแตล่ะภาคธรุกจิ



S – Social : ปัจจัยดา้นสงัคมและวฒันธรรม

คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบจากสงัคม วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ทีม่อีทิธพิลแตกตา่งกันตามแต่ละประเทศ และชวีติ

การเป็นอยู่ของคนพืน้ทีนั่น้ ๆ ซึง่หมายถงึโครงสรา้งทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานของกระทรวง ตัวอย่างปัจจัย

ดา้นสงัคมและวัฒนธรรมทีนํ่ามาวเิคราะห์ ไดแ้ก่

 การเขา้สูส่งัคมผูส้งูวัยของโลก (Aging Society)

 การเปลีย่นแปลงพืน้ทีช่นบทไปสูค่วามเป็นเมอืง (Urbanization)

 ระดบัการศกึษา และอตัราการรูห้นังสอืของประชากร

 Climate Change

 ภัยพบิตัธิรรมชาตทิีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้

T – Technology : ปัจจัยดา้นการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม ่ๆ

คอื การวเิคราะหส์ภาพการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่ผีลกระทบตอ่การดําเนนิธรุกจิ สง่ผลตอ่พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคเปลีย่นไป รวมถงึการทํางานของกระทรวงทีต่อ้งเตรยีมพรอ้มและรองรับการเปลีย่นแปลง ตัวอย่างปัจจัยดา้นการ

เปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ๆ  ทีนํ่ามาวเิคราะห์ ไดแ้ก ่

 เทคโนโลย/ี นวัตกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) เชน่ Drone/ เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์

(Artificial Intelligent : AI) /Internet of Thing

 E-Commerce

 Big Data
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง (ตอ่)



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง ...................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

POLITICAL

ECONOMIC

SOCIAL

TECHNOLOGY

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................
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 การรวมตัวของประเทศสมาชกิใน ASEAN เพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ (AEC)
 โครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวันออก EEC : Eastern Economic Corridor
 ความไดเ้ปรยีบเชงิภูมศิาสตร์ของทําเลที่ตัง้ : เป็นจุดเชือ่มต่อการขนส่งของภูมภิาคในทุก

รปูแบบการขนสง่ (Hub for Connectivity)
 ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
 การเปิดโอกาสใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ (PPP)

 การเขา้สูส่งัคมผูส้งูวัยของโลก (Aging Society)
 การเปลีย่นแปลงพืน้ทีช่นบทไปสูค่วามเป็นเมอืง (Urbanization)
 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change)
 ภยัพบิตัธิรรมชาตทิีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้
 ความปลอดภยัและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
 การเขา้ถงึระบบคมนาคมขนสง่

 เทคโนโลย/ี นวัตกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว (Disruptive Technology) เชน่ Drone/
เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligent : AI) /Internet of Thing

 E-Commerce/ เทคโนโลยทีางการเงนิ (FinTech/ Block Chain)
 Big Data

POLITICAL

ECONOMIC

SOCIAL

TECHNOLOGY

 กฎระเบยีบสากล : ICAO, IMO
 กรอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศและความตกลงระหวา่งประเทศ
 การกอ่การรา้ยขา้มชาติ
 การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและนโยบายภาครัฐ
 การบรูณาการระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 
ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง คมนาคม



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/
ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ

 Capacity เป็นความสามารถหรอืสมรรถนะขององคก์รทีว่ดัไดใ้นเชงิปรมิาณ การทีอ่งคก์รจะม ีCapacity สงูได ้

ตอ้งอาศยัทรัพยากรอืน่ ๆ ประกอบ ซึง่นอกเหนอืจาก Competency บคุลากร เชน่ เครือ่งจักร เทคโนโลย ีอปุกรณ์

เครือ่งมอืทีจํ่าเป็นตอ่การใชง้าน 

 Capacity ขององคก์รมผีลตอ่การก าหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธ ์(Strategic Goal) องคก์รทกุแหง่ตอ้งรู ้

Capacity ของตนเองวา่ มคีวามสามารถในการผลติ ใหบ้รกิาร หรอืรองรับความตอ้งการในการเขา้ถงึบรกิารของ

ผูร้ับบรกิารไดใ้นปรมิาณเทา่ไร และเมือ่พจิารณาในมมุยอ้นกลบัมาวา่ตาม Capacity ทีเ่รามอียูนั่น้ เพยีงพอตอ่การ

รองรับความตอ้งการของผูร้ับบรกิารในปัจจบุนัและทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคตหรอืไม ่และ Capacity ทีม่อียูนั่น้เพยีงพอทีจ่ะ

ทําใหอ้งคก์รบรรลผุลสมัฤทธิห์รอืเป้าหมายในวตัถปุระสงคก์ารจัดตัง้องคก์รหรอืไม่

วเิคราะหเ์พือ่ใหไ้ดว้า่จะพัฒนาองคก์รอยา่งไร
สิง่ท ีส่ว่นราชการ
ควรด าเนนิการ

วเิคราะหค์วามสามารถขององคก์รใหร้อบดา้น เชน่ โครงสรา้งหน่วยงาน

บคุลากร เทคโนโลย ีวา่อะไรคอืจดุแข็ง (strength) หรอื จดุออ่น 

(weakness)  
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ค าอธบิาย : Ability, Capability, Capacity and Competence

 Ability เป็นความสามารถเฉพาะตัวบคุคลในการมทัีกษะ (skill) หรอืความสามารถ (competency) ในการทํางานไมว่า่จะเป็น

ทางดา้นรา่งกาย (physical) และจติใจ (mental) โดยสว่นใหญ ่ability เป็นสิง่ทีต่ดิตัวเรามาจากพันธกุรรม เชน่ การอา่นออก เขยีนได ้

 Capability คอื สมรรถนะขององคก์ร ทีเ่กดิจากกระบวนการทํางานรว่มกันของคนในองคก์ร ผา่นการใชค้วามรู ้ ทักษะ (Skill) ขดี

ความสามารถ (competencies) และความสามารถ (Abilities) ของแตล่ะคน ซึง่ก็คอื Competency ของแตล่ะคนน่ันเอง ซึง่ผา่นการ
ฝึกฝนพัฒนา เชน่ นักวิง่มาราธอน ปกตใิชเ้วลา 3 ชม. ในการเขา้เสน้ชยั แตเ่มือ่ไดรั้บการฝึกฝนผา่นคอรส์ทีเ่ขม้ขน้  อาจใชเ้วลาเพยีง 
2.5 ชม. ในการวิง่เขา้เสน้ชยั  ในการกําหนดสมรรถนะขององคก์ร (Business Capability) จะคํานงึถงึสมรรถนะขององคก์ร (capacity)
วสัด ุ(material) และความเชีย่วชาญ (expertise) ขององคก์รทีต่อ้งมเีพือ่การบรรลกุารทํางานตามภารกจิหลักขององคก์ร ดังนัน้ การ
กําหนด Business Capability ไมไ่ดห้มายถงึแคกํ่าหนดใหม้ ีแตอ่งคก์รตอ้งมคีวามสามารถในการทําเชน่นัน้จรงิ ๆ

 Capacity คอื สมรรถนะขององคก์รทีว่ดัไดใ้นเชงิปรมิาณ การทีอ่งคก์รจะม ีCapacity สงูไดต้อ้งอาศัยทรัพยากรอืน่ๆ ประกอบ ซึง่

นอกเหนอืจาก Competency บคุลากร เชน่ เครือ่งจักร เทคโนโลย ีอปุกรณ์เครือ่งมอืทีจํ่าเป็นตอ่การใชง้าน  Capacity ขององคก์รมผีล
ตอ่การกําหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธ ์(Strategic Goal) ดังนัน้ ในการก าหนด Business Capability จะตอ้งมคีวามเขา้ใจในขดี
ความสามารถ (capacity) ขององคก์รทีจ่ะสง่มอบบรกิารได ้โดยจะตอ้งค านงึถงึ “เรามคีวามสามารถเทา่ไหรใ่นการผลติ
หรอืใหบ้รกิารแกผู่ร้บับรกิารได”้  และ “เราจ าเป็นตอ้งมเีทา่ไหรถ่งึจะเพยีงพอหรอืรองรบักบัการใหบ้รกิารลกูคา้ในปจัจบุนั
หรอืรองรบัการใหบ้รกิารในอนาคตได”้

 Competence คอื คําทีใ่ชอ้ธบิาย “ความรู ้(know-how)” หรอื “ทักษะ (skill)” ของแตล่ะบคุคลหรอืองคก์ร

As an example:
• I have the ability to run
• I have the capacity to run a 100m 

race in 18 seconds
• I have the capability to improve 

my capacity through training to 
15 seconds.

• As a runner I am incompetent as 
I cannot compete successfully.

ทีม่า : www.businessprocessincubator.com 15



ดา้นโครงสรา้ง :  

........................................................................

........................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

ดา้นบคุลากร : 

......................................................................

.......................................................................

ดา้นเทคโนโลย ี: 

........................................................................

........................................................................
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 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง ...................... 
(organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (จดุแข็ง)

แนวทางการพฒันา

 ...................................................................

 ...................................................................

จดุแข็ง

ดา้นกระบวนงาน/การบรูณาการท างานรว่มกนั

ภายในกระทรวง : 

.....................................................................

.....................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

ดา้นกฎหมาย : 

.......................................................................

.......................................................................

หมายเหต ุ: ประเด็นการวเิคราะหใ์นแตล่ะดา้นอาจจะเป็นจดุแข็งและ/หรอืจดุออ่นขององคก์ารก็ได ้  สว่นราชการไมจํ่าเป็นตอ้งระบรุายละเอยีดครบทกุดา้น
ในการวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นขององคก์าร 



ดา้นโครงสรา้ง :  

........................................................................

........................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

ดา้นบคุลากร : 

......................................................................

.......................................................................

ดา้นเทคโนโลย ี: 

........................................................................

........................................................................
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 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง ................. 
(organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (จดุออ่น)

แนวทางการพฒันา

 ...................................................................

 ...................................................................

จดุออ่น

ดา้นกระบวนงาน/การบรูณาการท างานรว่มกนั

ภายในกระทรวง : 

.....................................................................

.....................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

ดา้นกฎหมาย : 

.......................................................................

.......................................................................

หมายเหต ุ: ประเด็นการวเิคราะหใ์นแตล่ะดา้นอาจจะเป็นจดุแข็งและ/หรอืจดุออ่นขององคก์ารก็ได ้  สว่นราชการไมจํ่าเป็นตอ้งระบรุายละเอยีดครบทกุดา้น
ในการวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นขององคก์าร 



1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวงคมนาคม
(Organization Capacity) ในดา้นตา่ง ๆ

ดา้นบคุลากร :

ขาดการพัฒนาทักษะและองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยี
 สรา้งบคุลากรดา้นเทคโนโลยทีีม่คีวามสามารถในการวจัิยและ

คดิคน้นวตักรรมตา่ง ๆ ทีม่จํีานวนเพยีงพอตอ่การขบัเคลือ่น

ดา้นคมนาคมในรปูแบบใหม่

 ยกระดับทักษะและองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลย ี

 สรา้งความเชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

 ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการภาครัฐและปรับบทบาทจากหน่วยงาน

กํากับดแูล (Regulator) เป็น Smart Regulator

 ถา่ยโอนบางภารกจิทีภ่าครัฐไมจํ่าเป็นตอ้งทําใหภ้าคสว่นอืน่

ทําแทน เชน่ อปท. เอกชน

ดา้นโครงสรา้ง : 

โครงสรา้งของกระทรวงในบางภารกจิยังขาดความยดืหยุน่

แนวทางการพฒันาจดุออ่น

ดา้นเทคโนโลย ี: 

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใชเ้พื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วน  นําเทคโนโลยทีางการเงนิ (FinTech/Block Chain) 

มายกระดับระบบธรุกรรมอเิล็กทรอนกิสใ์หดํ้าเนนิการไดค้รบวงจร

 นําเทคโนโลย ีInternet of Things/ Big Data และ Business 

Intelligent มาประยกุตใ์ชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหม้ากขึน้ 

โดยเชือ่มโยงกับภาคสว่นอืน่ ๆ ไมเ่พยีงเฉพาะดา้นคมนาคม

แนวทางการพฒันาจดุแข็ง
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4 การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต
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 Business Model

:  เป็นรูปแบบการทํางานใหม ่โดยเกดิจากการวเิคราะห ์Portfolio Analysis ซึง่หน่วยงานจะรูว้่าภารกจิใดควรทําตอ่ 

หรอืภารกจิใดควรยบุเลกิ หรอืควรปรับรปูแบบการทํางาน

สําหรับการวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต หน่วยงานตอ้งดําเนนิการ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
(1) กําหนด/วางแนวทางในอนาคตวา่จะสรา้งคณุคา่อะไรตอ่ผูร้ับบรกิาร (Value Proposition Statement) (2) วเิคราะห์
ตําแหน่งภารกจิหลกัของหน่วยงาน (Portfolio Analysis) (3) สรา้งรปูแบบการทํางานใหม่ (Business Model) และ 
(4) การปรับเปลีย่นบทบาทกระทรวงไปสูก่ระทรวง 4.0 (ตามกรอบแนวคดิระบบราชการ 4.0)

 Value Proposition Statement

: เป็นการกําหนด/วางแนวทางวา่ในอนาคตสว่นราชการตอ้งการเป็นหน่วยงานทีดํ่ารงอยูเ่พือ่ทําอะไรใหก้บั

ประเทศชาตแิละประชาชน และตอบสนองประชาชนอยา่งไร   

 Portfolio Analysis

:  เป็นการวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวงวา่มคีวามสําคญัและมคีวามพรอ้มในการดําเนนิงานมากนอ้ยเพยีงใด โดยใช ้

หลกัการของ โมเดลเจอเนอรลัอเิล็กทรกิ – จอี ี(General Electric (GE) Model Approach) [โมเดลที่

แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความดงึดดูใจของอตุสาหกรรม (Industry Attractiveness) และตําแหน่งการแขง่ขนั

ของหน่วยธรุกจิ (Business Unit Position)] มาประยกุตใ์ช ้

 Government 4.0 : กระทรวง 4.0

:  เป็นการปรับเปลีย่นบทบาทกระทรวงไปสูก่ระทรวง 4.0 เพือ่รองรับการขบัเคลือ่นระบบราชการ 4.0 ใน 3 ประเด็น

สําคญั คอื Open & Connected Government, Citizen-Centric Government และ Smart & High Performance 

Government



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.1 แนวคดิการก าหนดValue Proposition Design

การก าหนด Value Proposition แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื
1. Customer  เป็นการคน้หาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้  ความตอ้งการพืน้ฐานจากการรับบรกิาร / 

ความคาดหวังทีม่ตีอ่บรกิารนัน้ ๆ / สิง่ทีล่กูคา้ไมช่อบหรอืไมต่อ้งการ
2. Product & Services

ความหมายของ “Value Proposition” ไมใ่ชส่ ิง่ทีเ่ราจะกระทํา แตเ่ป็นสิง่ทีเ่ป็น Value Experience ทีเ่ราจะสง่
มอบใหก้บัผูร้ับบรกิาร มลีกัษณะคลา้ยกบั “คณุภาพ” ธรุกจิผลติสนิคา้และบรกิารแตไ่มไ่ดผ้ลติคณุภาพ คณุภาพเป็น
สิง่ที่ผูรั้บบรกิารสัมผัสและรูส้กึไดห้ลังจากที่ไดใ้ชส้นิคา้และบรกิารแลว้ คุณภาพจงึเป็น Value Experience ที่
ผูรั้บบรกิารเป็นผูป้ระเมนิวา่ไดห้รอืไมไ่ดห้ลงัจากไดใ้ชห้รอืบรโิภคสนิคา้และบรกิารทีไ่ดซ้ือ้ไปแลว้

การก าหนดคณุคา่สนิคา้หรอืบรกิาร : Value Proposition (VP) เราจะตอ้งระบลุงไปใหไ้ดว้่า ผลผลติหรอื
บรกิารจากภารกจิของเรานัน้ดอียา่งไร หรอืสามารถใหอ้ะไรกบัประเทศชาตหิรอืประชาชนหรอืผูร้ับบรกิารไดบ้า้ง ซึง่
นีสํ้าคญัมาก เพราะเป็นปัจจัยสําคญัทีจ่ะทําใหผู้รั้บบรกิารมปีระสบการณ์ทีด่ใีนการใชบ้รกิารจากเรา เชน่ ใชง้านง่าย 
ชว่ยลดตน้ทนุ ลดความเสีย่ง ฯลฯ

20



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 1.4.1  Value Proposition Statement ของกระทรวง ..........

ใหส้ว่นราชการกําหนด Value Proposition ของกระทรวง  โดยระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจนถงึสิง่ทีก่ระทรวงจะ
นําเสนอคณุคา่ขององคก์ารตอ่ประชาชนและประเทศชาต ิเพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์องการจัดตัง้องคก์าร และ
สอดรับกบัการขบัเคลือ่นประเทศในอนาคต
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.1  Value Proposition Statement : กระทรวงคมนาคม

22

กระทรวงคมนาคมจะมุ่งเนน้พัฒนาการขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ปลอดภยัและเป็นมติรตอ่

สิง่แวดลอ้ม และเขา้ถงึระบบขนสง่อยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีมภายในปี พ.ศ. 2579

การขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ :
• ตน้ทนุโลจสิตกิสต์อ่ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) รอ้ยละ 11.9
• ตน้ทนุคา่ขนสง่สนิคา้ตอ่ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) รอ้ยละ 6.7
• สดัสว่นปรมิาณการขนสง่สนิคา้ทางราง รอ้ยละ 10
• สดัสว่นปรมิาณการขนสง่สนิคา้ทางน้ํา รอ้ยละ 19
• ความสามารถในการรองรับเทีย่วบนิโดยรวมของประเทศไทย ไมน่อ้ยกวา่ 2.7 ลา้นเทีย่วบนิ/ปี

Transport 
Efficiency

1

การขนสง่ทีป่ลอดภยัและเป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม :
• ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของภาคขนสง่ลดลงรอ้ยละ 20
• สดัสว่นการใชพ้ลังงานในภาคการขนสง่ตอ่การใชพ้ลังงานทัง้หมดของประเทศ รอ้ยละ 15
• สดัสว่นจํานวนผูเ้สยีชวีติจากอบุัตเิหตจุากระบบขนสง่สาธารณะตอ่ปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางในระบบขนสง่

สาธารณะทัง้หมด รอ้ยละ 2.77 Green & Safe 
Transport

2

การเขา้ถงึระบบขนสง่อยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีม :
• สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบขนสง่สาธารณะในการเดนิทางในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รอ้ยละ 50.38
• สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบขนสง่สาธารณะในการเดนิทางระหวา่งเมอืง รอ้ยละ 61.12

Inclusive 
Transport

3



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.2  Portfolio Analysis (GE Model Approach)
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โมเดลเจอเนอรลัอเิล็กทรกิ – จอี ี(General Electric (GE) Model Approach) เป็นโมเดลทีแ่สดงความสัมพันธร์ะหวา่ง
ความดงึดดูใจของอตุสาหกรรม (Industry Attractiveness) และตําแหน่งการแขง่ขันของหน่วยธรุกจิ (Business Unit Position) ซึง่เป็นเกณฑ์
ทีใ่ชส้ําหรับการจัดสรรทรัพยากรของบรษัิท ในการใชโ้มเดลจอี ี(GE Model) เพือ่กําหนดกลยุทธห์รอืทศิทางการแขง่ขันขององคก์าร ซึง่ได ้
พจิารณาถงึปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับความดงึดดูใจของอตุสาหกรรมและตําแหน่งทางการแขง่ขนัของธรุกจิ

ความน่าสนใจในอตุสาหกรรมแบง่ออกเป็น 3 ลักษณะ คอื ความน่าสนใจมาก
(High) ความน่าสนใจปานกลาง (Medium) ความน่าสนใจตํ่า (Low) 
สว่นความแข็งแกร่งของธุรกจิเมือ่เปรียบเทยีบกับคู่แขง่ขันก็แบง่ออกเป็น 
3 ระดับ คอื แข็งแกร่งมาก (Strong) ปานกลาง (Medium) และออ่น (Weak)
เมือ่นามาพจิารณาประกอบกนัจงึไดก้ลยทุธร์วม 9 แบบ ดังนี้ 

ชอ่งที ่1 : กลยทุธข์ยายตัวสําหรับอตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจสงูและ 
กิจการมีความแข็งแกร่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กจิการควรใชก้ลยุทธ์การขยายตัว
ในแนวตั ้ง  โดยทําธุ รกิจที่ เกี่ย วข อ้งกับธุ รกิจ เดิมและ
ใชป้ระโยชนจ์ากจดุเดน่ของกจิการมากทีส่ดุ 

ชอ่งที ่2 : กลยทุธข์ยายตัวในอตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจสงู แตก่จิการ
มคีวามเขม้แข็งปานกลางเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ขันในอตุสาหกรรม
เดียวกัน กิจการควรเลือกใชก้ลยุทธ์ขยายตัวในแนวนอน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิเดมิ 

ชอ่งที ่3 : กลยทุธห์ดตัว ในอตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจสงู แต่กจิการ
มีความแข็งแกร่งนอ้ยหรืออ่อนแอกว่ากิจการอื่น  ๆ  ใน
อตุสาหกรรมเดยีวกนั กจิการควรเลอืกใชก้ลยทุธห์ดตัว โดยลด
ขนาดกจิการลงทําใหก้จิการสามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ยได ้

ช่องที ่4 : กลยุทธ์คงตัว สําหรับอุตสาหกรรมที่น่าสนใจปานกลาง 
ถา้กจิการมคีวามแข็งแกร่งมากทีส่ดุในอตุสาหกรรม ควรเลอืกใช ้

กลยทุธค์งตัว โดยไมล่งทนุเพิม่ในการขยายกจิการ 

ชอ่งที ่5 : กลยทุธข์ยายตัวและกลยทุธค์งตัว สามารถแบง่กลยทุธไ์ด ้2 ลักษณะคอื อตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจปานกลางคอ่นขา้งสงูและกจิการมคีวามแข็งแกรง่
ปานกลางกจิการควรเลอืกกลยทุธก์ารขยายตัว แตถ่า้อตุสาหกรรมมคีวามน่าสนใจปานกลางคอ่นขา้งตํา่และกจิการมคีวามแข็งแกร่งปานกลาง กจิการควร
เลอืกใชก้ลยทุธค์งตัว 

ชอ่งที ่6 : กลยทุธห์ดตัว สําหรับกจิการทีธุ่รกจิไมม่คีวามแข็งแกร่งหรอืมคีวามออ่นแอกวา่คูแ่ขง่ขันในอตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจปานกลาง ธุรกจิควรเลอืกใช ้

กลยทุธห์ดตัว 
ชอ่งที ่7 : กลยทุธข์ยายตัว ธุรกจิทีม่คีวามแข็งแกร่งมาก แตลั่กษณะอตุสาหกรรมมคีวามน่าสนใจตํ่า ควรเลอืกใชก้ลยทุธก์ารขยายตัว ทําธุรกจิทีห่ลากหลายและ

เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิเดมิ 
ชอ่งที ่8 : กลยทุธข์ยายตัว ถา้อตุสาหกรรมน่าสนใจตํ่า และมคีวามแข็งแกร่งปานกลางเมือ่เทยีบกับคูแ่ขง่ขัน กจิการควรเลอืกใชก้ลยทุธข์ยายตัว ไปทําธุรกจิที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิเดมิ 
ชอ่งที ่9 : กลยทุธห์ดตัว สําหรับอตุสาหกรรมทีน่่าสนใจตํา่ ธรุกจิไมม่คีวามแข็งแกรง่ทัดเทยีมกบัคูแ่ขง่ขันในอตุสาหกรรมเดยีวกนั กจิการควรเลอืกใชก้ลยทุธห์ดตัว 

โดยการขายสนิทรัพย ์

ชอ่งที่ 1 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• ขยายตัวในแนวตัง้
เกีย่วกับธุรกจิเดมิ

ชอ่งที่ 2 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• ขยายตัวในแนวนอน
และเกีย่วขอ้งกับธรุกจิเดมิ

ชอ่งที่ 3
กลยทุธห์ดตวั 

(Retrenchment)
• ปรับปรงุเปลีย่นแปลง

องคก์าร

ชอ่งที่ 4 
กลยทุธค์งที ่
(Stability)

• หยดุชัว่ขณะหรอืกา้ว
ตอ่ไปดว้ยความ
ระมัดระวัง

ชอ่งที่ 5 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• (เหมอืนชอ่ง 2) 
• ไมเ่ปลีย่นแปลงหรอื

ใชก้ลยทุธทํ์ากําไร

ชอ่งที่ 6 
กลยทุธห์ดตวั 

(Retrenchment)
• บรษัิทในอาณัต ิหรอื

ขายทิง้กจิการ
บางสว่น

ชอ่งที่ 7 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• ขยายตัวสูธุ่รกจิใหมท่ี่
มคีวามเกีย่วขอ้งกับ
ธุรกจิโดยอาศัย
ความสามารถทีม่อียู่

ชอ่งที่ 8 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• ขยายตัวสูธุ่รกจิใหม่
โดยไมเ่กีย่วขอ้งกับ
ธุรกจิเดมิ

ชอ่งที่ 9 
กลยทุธห์ดตวั 

(retrenchment)
• ยืน่ขอตอ่ศาลเพือ่ฟ้อง

ลม้ละลายหรอืขาย
ทอดกจิการ

แข็งแรง ปานกลาง ออ่นแอ

สงู

กลาง

ระดบัความแข็งแรงของธุรกจิ ต าแหนง่ทางการแขง่ขนัขององคก์าร
(Strength of a Business Unit or a Product)
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ชือ่แกน ค าอธบิาย ปจัจยัในการพจิารณา ระดบัคะแนน

1. ระดับความเขม้แข็งและ
ขดีความสามารถของ
องคก์าร 
(แกนนอน)

ความพรอ้มหรอืขดี
ความสามารถ (capacity) 
ขององคก์ารในการดําเนนิ
ภารกจินัน้ ๆ โดยวเิคราะหจ์าก
ปัจจัยภายในทีเ่ป็น
จดุแข็ง/จดุออ่น ทีส่ง่ผลตอ่
องคก์าร

1.1 การบรหิารทรัพยากร 
(กระบวนงาน เงนิ บคุลากร) 

1.2 องคค์วามรูเ้กา่/ ใหม/่
การเกดิ Innovation 

1.3 สิง่อํานวยความสะดวก/
สนับสนุนการดําเนนิงาน เชน่ 
กฎหมาย, เทคโนโลย,ี คูม่อื
การปฏบิัตงิาน

1.4 อืน่ ๆ (ถา้ม)ี เชน่ ตัวชีว้ดั,
อันดับสากล

2. ระดับความสําคัญทาง
ยทุธศาสตรต์อ่การ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์
ประเทศ (แกนตัง้)

ภารกจินัน้ ๆ มคีวามสําคัญตอ่
การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์
ประเทศ หรอืสอดคลอ้งกับ
แนวทางการบรหิารประเทศใน
ปัจจบุัน และมแีนวโนม้
ในอนาคตวา่จะยังคงมี
ความสําคัญตอ่การขบัเคลือ่น
เพือ่พัฒนาประเทศตอ่ไป โดย
วเิคราะหจ์ากปัจจัยภายนอกที่
สง่ผลตอ่ประเทศ

2.1 ความจําเป็น/ความสําคัญ
เรง่ดว่นทีต่อ้งผลักดันให ้
เกดิขึน้ เชน่ ความรว่มมอืกับ
ตา่งประเทศ ขอ้ตกลง/
ขอ้บังคับระดับสากล

2.2 ความสําคัญตอ่การบรหิาร
ประเทศ

2.3 ความเชือ่มโยงตอ่
ยทุธศาสตรป์ระเทศ

2.4 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ถา้หาก
ขาดภารกจินัน้ ๆ

3 = องคก์รมคีวามพรอ้มในทกุ ๆ
ปัจจัย สง่ผลใหดํ้าเนนิงาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

2 = องคก์รขาดแคลนในบาง
ปัจจัย แตดํ่าเนนิงานไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

1 = องคก์รขาดแคลนในหลายปัจจัยที่
สง่ผลใหก้ารดําเนนิงานไมค่ลอ่งตัว 
หรอืไมส่ามารถดําเนนิการได ้

3 = ภารกจิทีม่คีวามสําคัญตอ่
การขบัเคลือ่นประเทศอยา่งมาก
หากไมป่ฏบิัตจิะสง่ผลตอ่
เศรษฐกจิ ความเชือ่มั่น 
ความมั่นคง และภาพลักษณ์
ของประเทศอยา่งรนุแรง

2 = ภารกจิทีม่คีวามสําคัญตอ่
การขบัเคลือ่นประเทศ 
จําเป็นทีรั่ฐจะตอ้งปฏบิัต ิ
ตอ่ไป อันเนือ่งจากการเป็น
หนา้ทีข่องรัฐ

1 = ภารกจิทีม่คีวามสําคัญหรอืเป็น
มคีวามสําคัญในลําดับรอง
โดยสามารถถา่ยโอนใหเ้อกชน/ 
ภาคสว่นอืน่ หรอืยบุเลกิภารกจินัน้ได ้
เนือ่งจากมหีน่วยงานอืน่สามารถ
ดําเนนิการไดคุ้ม้คา่กวา่รัฐ

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :

1.4.2  Portfolio Analysis ค าอธบิายเพิม่เตมิความส าคญัแกน



(3,3) (2,3) (1,3)

(3,2) (2,2) (1,2)

(3,1) (2,1) (1,1)

แข็งแรง (3) ปานกลาง (2) ออ่นแอ (1)

สงู (3)

กลาง (2)

ระดบัความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร
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หมายเหตุ : 1. แกนตัง้ “ระดับความสําคัญทางยทุธศาสตรต์อ่การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรป์ระเทศ” หมายถงึ ภารกจินัน้ ๆ แนวโนม้ในอนาคตยังคงมคีวามสําคัญตอ่
การขับเคลือ่นพัฒนาประเทศอยูห่รอืไม ่ หรอืความสําคัญจะลดลง โดยมเีทคโนโลยหีรอืภารกจิแบบใหมเ่ขา้มาทดแทน (สามารถใชผ้ลการวเิคราะห์
แบบฟอรม์ 1.1 และ 1.2 ประกอบการพจิารณา)

2. แกนนอน “ระดับความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร” หมายถงึ ความพรอ้มหรอืขดีความสามารถ (capacity) ขององคก์ารในการดําเนนิ
ภารกจินัน้ ๆ (สามารถใชผ้ลการวเิคราะหแ์บบฟอรม์ 1.3 ประกอบการพจิารณา)

3. การวเิคราะห ์Portfolio ของกระทรวง เกดิจากการวเิคราะห ์Portfolio ของแตล่ะกรมรวมกนั 
4. ขนาดของ bubble ในแตล่ะชอ่ง แสดงถงึจํานวนอตัรากําลังรวมของแตล่ะภารกจิของแตล่ะกรมทีต่กอยูใ่นชอ่งเดยีวกนั
5. ระดับคะแนนใน Cell = (คา่ในแกนนอน, คา่ในแกนตัง้) 
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 หน่วยงานมคีวามพรอ้มทกุดา้น 
และสามารถปรับตวัไดต้ามบรบิทที่
เปลีย่นแปลงไปไดอ้ยา่งทนัที อกี
ทัง้ภารกจิมคีวามสําคัญตอ่ประเทศ
อยา่งมากจําเป็นทีจ่ะตอ้งดําเนนิ
ภารกจินีต้อ่ไป

 หน่วยงานมคีวามพรอ้มบางดา้น 
การดําเนนิงานยงัสามารถดําเนนิ
ตอ่ไปได ้แตภ่ารกจิมคีวามสําคัญ
ตอ่ประเทศอยา่งมาก จงึตอ้งไดรั้บ
การสนับสนุนในปัจจัยทีค่ลาดแคลน
ในอนาคต 

 หน่วยงานขาดแคลนปัจจัยหลกัในการ
ดําเนนิงาน แตภ่ารกจิมคีวามสําคัญตอ่
ประเทศอยา่งมาก จงึจําเป็นจะตอ้ง
ไดรั้บการสนับสนุน/ปรับปรงุอยา่ง
เรง่ดว่น มเิชน่นัน้จะสง่ผลกระทบตอ่
ประเทศ (อยา่งรนุแรง)

 หน่วยงานขาดแคลนปัจจัยหลกัในการ
ดําเนนิงาน แตภ่ารกจิมคีวามสําคัญตอ่
ประเทศทีรั่ฐจําเป็นตอ้งดําเนนิการตอ่ 
จงึจําเป็นจะตอ้งไดรั้บการสนับสนุน/
ปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น

 หน่วยงานมคีวามพรอ้มทกุดา้น 
และภารกจิมคีวามสําคญัตอ่
ประเทศทีรั่ฐจะตอ้งดําเนนิการ
ตอ่ไป

 หน่วยงานมคีวามพรอ้มบางดา้น 
และภารกจิมคีวามสําคญัตอ่ประเทศ
ทีรั่ฐจะตอ้งดําเนนิการตอ่ไป 

 หน่วยงานมคีวามพรอ้มทกุดา้น แต่
ภารกจิมคีวามสําคัญตอ่ประเทศ
(ในลําดับรอง) จงึสามารถถา่ยโอน
ใหเ้อกชน/ ภาคสว่นอืน่ดําเนนิการ
แทนไดใ้นทันทเีพือ่ความคุม้คา่
ของรัฐ

 หน่วยงานมคีวามพรอ้มบางดา้น 
และภารกจิมคีวามสําคญัตอ่
ประเทศ (ในลําดับรอง) จงึสามารถ
ถา่ยโอนใหเ้อกชน/ ภาคสว่นอืน่
ดําเนนิการแทนได ้

 หน่วยงานขาดแคลนปัจจัยหลกัในการ
ดําเนนิงาน และภารกจิมคีวามสําคญั
ตอ่ประเทศ (ในลําดับรอง) จําเป็นตอ้ง
ปรับเปลีย่นรปูแบบการดําเนนิงาน 
(ยบุเลกิ/ถา่ยโอนใหเ้อกชนหรอื
ภาคสว่นอืน่)

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.2 Portfolio Analysis : แนวทางการวเิคราะห ์Portfolio ของหนว่ยงาน



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 1.4.2 Portfolio Analysis : กระทรวง..................

แข็งแรง ปานกลาง ออ่นแอ

สงู

กลาง

ระดบัความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร
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หมายเหตุ : 1. แกนตัง้ “ระดับความสําคญัทางยทุธศาสตรต์อ่การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรป์ระเทศ” หมายถงึ ภารกจินัน้ ๆ แนวโนม้ในอนาคตยงัคงมี
ความสําคัญตอ่การขบัเคลือ่นพัฒนาประเทศอยูห่รอืไม ่ หรอืความสําคัญจะลดลง โดยมเีทคโนโลยหีรอืภารกจิแบบใหมเ่ขา้มาทดแทน

2. แกนนอน “ระดับความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร” หมายถงึ ความพรอ้มหรอืขดีความสามารถ (capacity) ขององคก์ารใน
การดําเนนิภารกจินัน้ ๆ (สามารถใชผ้ลการวเิคราะหห์วัขอ้ 1.3 ประกอบการพจิารณา)

3. การวเิคราะห ์Portfolio ของกระทรวง เกดิจากการวเิคราะห ์Portfolio ของแตล่ะกรมรวมกนั 
4. ขนาดของ bubble ในแตล่ะชอ่ง แสดงถงึจํานวนอตัรากําลงัรวมของแตล่ะภารกจิของแตล่ะกรมทีต่กอยูใ่นชอ่งเดยีวกนั
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :
แบบฟอรม์ 1.4.2 Portfolio Analysis : กรม.................. (ทกุกรมในสงักดักระทรวง)

แข็งแรง ปานกลาง ออ่นแอ

สงู

กลาง

ระดบัความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร
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หมายเหตุ : 1. แกนตัง้ “ระดับความสําคญัทางยทุธศาสตรต์อ่การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรป์ระเทศ” หมายถงึ ภารกจินัน้ ๆ แนวโนม้ในอนาคตยงัคงมี
ความสําคัญตอ่การขบัเคลือ่นพัฒนาประเทศอยูห่รอืไม ่ หรอืความสําคัญจะลดลง โดยมเีทคโนโลยหีรอืภารกจิแบบใหมเ่ขา้มาทดแทน

2. แกนนอน “ระดับความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร” หมายถงึ ความพรอ้มหรอืขดีความสามารถ (capacity) ขององคก์าร
ในการดําเนนิภารกจินัน้ ๆ (สามารถใชผ้ลการวเิคราะหห์วัขอ้ 1.3 ประกอบการพจิารณา)

3. ในการวเิคราะหใ์หพ้จิารณาจากภารกจิหลักไมเ่กนิ 5 ภารกจิหลัก (เป็นผลจากขอ้มลูหัวขอ้ 2.1.1 และ 2.2.1)
4. ขนาดของ bubble แสดงถงึจํานวนอตัรากําลงัของภารกจิ/งานนัน้ ๆ
5. ใหส้รปุแบบฟอรม์ 1.4.2 ในระดบักรม เป็นแบบฟอรม์ 1.4.2 ในระดบักระทรวง 27



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.2 Portfolio Analysis : กระทรวงคมนาคม 

แข็งแรง ปานกลาง ออ่นแอ

สงู

กลาง

ระดบัความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร
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28หมายเหตุ : ขนาดของ bubble แสดงถงึจํานวนอตัรากําลงัของงานนัน้ ๆ

• ขบ. : งานตรวจสภาพรถ (487 อตัรา)

• ขบ. : งานทะเบยีนและภาษรีถ (891 อตัรา)
• ทล. : งานบรหิารจดัเก็บคา่ผา่นทาง (16 อตัรา)

• ทย. : งานบรหิารจดัการทา่อากาศยาน (841 อตัรา)



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.2 Portfolio Analysis : กรมการขนสง่ทางบก

แข็งแรง ปานกลาง ออ่นแอ

สงู

กลาง

ระดบัความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร
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29หมายเหตุ : ขนาดของ bubble แสดงถงึจํานวนอตัรากําลงัของงานนัน้ ๆ

งานตรวจสภาพรถ
487 อตัรา

งานทะเบยีนและภาษรีถ
891 อตัรา



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.2 Portfolio Analysis : กรมทางหลวง

แข็งแรง ปานกลาง ออ่นแอ

สงู

กลาง

ระดบัความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร
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30หมายเหตุ : ขนาดของ bubble แสดงถงึจํานวนอตัรากําลงัของงานนัน้ ๆ

งานบรหิารจดัเก็บคา่ผา่นทาง
16 อตัรา



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.2 Portfolio Analysis : กรมทา่อากาศยาน

แข็งแรง ปานกลาง ออ่นแอ

สงู

กลาง

ระดบัความเขม้แข็งและขดีความสามารถขององคก์าร

ร
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31หมายเหตุ : ขนาดของ bubble แสดงถงึจํานวนอตัรากําลงัของงานนัน้ ๆ

งานบรหิารจดัการทา่อากาศยาน
814 อตัรา
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 1.4.3 Business Model : กระทรวง.....................

งาน.......................... :

ใหส้ว่นราชการเสนอ Business Model หรอืรูปแบบวธิกีารทํางานแบบใหม่ ในแต่ละงานทีสํ่าคัญและ

ครอบคลุมทุกกรม ทีเ่ป็นผลจากการวเิคราะห ์Portfolio ในหัวขอ้ 1.4.2 และผลการวเิคราะหก์ารปรับ

บทบาทภารกจิของกรมในหัวขอ้ 2.2.1 เพือ่ใหก้ระทรวงสามารถบรรล ุValue Proposition ทีกํ่าหนดไวไ้ด ้
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.3 Business Model : กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสง่ทางบก)

งานทะเบยีนและภาษรีถ :  ถา่ยโอนภารกจิรบัช าระภาษแีละจดทะเบยีนใหแ้ก ่อปท.

 นําเทคโนโลยทีางการเงนิ FinTech/Block Chain มายกระดบัระบบ e-payment 

ดา้นทะเบยีนและภาษรีถ

 ถา่ยโอนภารกจิตรวจสภาพรถใหภ้าคเอกชนด าเนนิการ 100%

 นําหลักการของ Big Data และ Business Intelligence มาวเิคราะหข์อ้มลู

ปจัจบุนั อนาคต

ปจัจบุนั อนาคต

งานตรวจสภาพรถ :
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เพือ่รองรับตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรอืระบบราชการจะตอ้งทํางานโดยยดึหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่เีพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการตอ้ง
ปรับเปลีย่นแนวคดิและวธิกีารทํางานใหมเ่พือ่พลกิโฉม (transform) ใหส้ามารถเป็นทีเ่ชือ่ถอืไวว้างใจและเป็นพึง่ของประชาชนได ้
อยา่งแทจ้รงิ (Credible and Trusted Government) ดังนี้

ระบบราชการ 4.0 :

ตอ้งมคีวามเปิดเผยโปร่งใสในการทํางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารของ
ทางราชการหรือมกีารแบ่งปันขอ้มูลซึง่กันและกัน และสามารถเขา้มาตรวจสอบการทํางานได ้
ตลอดจนเปิดกวา้งใหก้ลไกหรือภาคส่วนอืน่ ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกจิที่ภาครัฐไม่ควรดําเนินการเองออกไปใหแ้ก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็น
ผูรั้บผดิชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชงิโครงสรา้งใหส้อดรับกับ
การทํางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิง่ 
ขณะเดียวกันก็ยังตอ้งเชื่อมโยงการทํางานในภาครัฐดว้ยกันเองใหม้ีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกนั ไมว่า่จะเป็นราชการบรหิารสว่นกลางสว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิน่

1. เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั  (Open & Connected Government)

ตอ้งทํางานในเชงิรุกและมองไปขา้งหนา้ โดยตัง้คําถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะไดอ้ะไร 
มุ่งเนน้แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยไม่ตอ้งรอใหเ้ขา้มาตดิต่อ
ขอรับบรกิารหรอืรอ้งขอความชว่ยเหลอืจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทัง้ใช ้

ประโยชน์จากขอ้มลูภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดจิทิัลสมัยใหมใ่นการจัดบรกิาร
สาธารณะทีต่รงกับความตอ้งการของประชาชน (Personalized หรอื Tailored Services) พรอ้ม
ทัง้อํานวยความสะดวก โดยมกีารเชือ่มโยงกันเองของทางราชการเพือ่ใหบ้รกิารไดเ้สร็จสิน้ใน
จดุเดยีว ประชาชนสามารถเรยีกใชบ้รกิารของทางราชการไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการของตน
และผ่านการตดิต่อไดห้ลายชอ่งทางผสมผสานกันทัง้การตดิต่อมาดว้ยตนเอง เว็บไซต ์โซเชยีล
มเีดยี หรอืแอปพลเิคชัน่ทางโทรศัพทม์อืถอื

2. ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง (Citizen-Centric Government)

ตอ้งทํางานอยา่งเตรยีมการณ์ไวล้ว่งหนา้ มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง สรา้งนวัตกรรมหรอืความคดิรเิริม่และประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นแบบสหสาขาวชิาเขา้มาใชใ้น
การตอบโตก้ับโลกแห่งการเปลีย่นแปลงอยา่งฉับพลัน เพือ่สรา้งคุณค่า มคีวามยดืหยุน่และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได อ้ย่าง
ทันเวลาตลอดจนเป็นองคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสูง และปรับตัวเขา้สู่สภาพความเป็นสํานักงานสมัยใหม่ รวมทัง้ทําใหข้า้ราชการมคีวามผูกพันต่อการปฏบิัติ
ราชการและปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาทของตน

3. มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั (Smart & High Performance Government)

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.4 แนวคดิระบบราชการ 4.0



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.4 แนวคดิระบบราชการ 4.0
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• ยกระดับการทํางานจากการ
ประสานงาน การรว่มงาน ไปสูก่าร
รว่มมอืกนั

• วางแผนทีจ่ะบรรลเุป้าหมายรว่มกนั
ยอมรับความเสีย่งและรับผดิชอบตอ่
ผลทีเ่กดิรว่มกนั

• เป็นการพัฒนา หรอืแกไ้ขปัญหาที่
ซบัซอ้นมากขึน้ จนไมส่ามารถ
ดําเนนิการโดยลําพังได ้หรอืเป็นการ
บรหิารกจิการบา้นเมอืงในรปูแบบ 
“ประชารัฐ”

• คดิคน้และแสวงหาวธิกีารหรอื solution ใหม่ๆ  ทํา
ใหเ้กดิ big impact เพือ่ปรับปรงุและออกแบบ
การใหบ้รกิารสาธารณะ ใหส้ามารถตอบสนอง
ปัญหาความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมี
คณุภาพ

• ใชว้ธิกีารหอ้งปฏบัิตกิาร (GovLab/Public Sector 
Innovation Lab) และใชว้ธิกีารออกแบบ 
(Design Thinking) โดยใหป้ระชาชนเขา้มามี
สว่นรว่ม เพือ่สรา้งความเขา้ใจเขา้ถงึความรูส้กึนกึ
คดิ (Empathize) กอ่นจะสรา้งจนิตนาการ พัฒนา
ตน้แบบ (Prototype) ทําการทดสอบ ปฏบัิตจิรงิ
และขยายผลตอ่ไป

• ผสานการทํางานรว่มกนัของการจัดเก็บ
และประมวลผลแบบ cloud กบัอปุกรณ์
เคลือ่นที ่และอปุกรณ์การทํางานรว่มกนั

• สามารถตดิตอ่เชือ่มโยงแบบ real time 
ในทกุเวลาและทกุสถานที่

• สามารถวเิคราะหท์ีซ่บัซอ้นเพือ่ชว่ยการ
บรกิารใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการประชาชนไดท้กุที ่ทกุเวลา ทกุ
ชอ่งทาง ทกุอปุกรณ์
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ประเด็น Gov 4.0 : กระทรวง 4.0 Critical success factor

1 Open & Connected Government : 
เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั

 …………………………………………………
 …………………………………………………

1
Collaboration (สานพลงัทกุภาคสว่น)
 ……………………………………………………

Innovation (สรา้งนวตักรรม)
 ……………………………………………………

Digitization (ปรบัสูค่วามเป็นดจิทิลั)
 ……………………………………………………

บทบาทของกระทรวงในการนําไปสู ่ Gov 4.0 จะตอ้งเป็นอยา่งไรหรอืทําอะไร
เพือ่ขบัเคลือ่น Gov 4.0

ปัจจัยทีทํ่าใหก้ารปรับเปลีย่นไปสู ่ Gov 4.0 บรรลตุามเป้าหมายทีต่อ้งการ

2 Citizen-Centric Government :
ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

 …………………………………………………
 …………………………………………………

2
Collaboration
 ……………………………………………………

Innovation
 ……………………………………………………

Digitization
 ……………………………………………………

3 Smart & High Performance 
Government : มขีดีสมรรถนะสงูและ
ทนัสมยั

 …………………………………………………
 …………………………………………………

3
Collaboration
 ……………………………………………………

Innovation
 ……………………………………………………

Digitization
 ……………………………………………………

หมายเหต ุ: การระบ ุCritical Success Factors (CSF) ในแตล่ะดา้น ไมจํ่าเป็นตอ้งมคีรบทกุปัจจัย  แตใ่นภาพรวม ตอ้งมคีรบทัง้ 3 ปัจจัย

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :
แบบฟอรม์ 1.4.4 Government 4.0 : กระทรวง 4.0 .....................
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :
แบบฟอรม์ 1.4.4 Government 4.0 : กระทรวงคมนาคม 4.0

ประเด็น Gov 4.0 : กระทรวง 4.0 Critical success factor

1 Open & Connected Government : 
เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั
 ทํางานอยา่งเปิดเผยโปรง่ใส บคุคลภายนอก

เขา้ถงึขอ้มลูได ้
 เชือ่มโยงการทํางานอยา่งเป็นเอกภาพและ

สอดคลอ้งกัน

ม1

Digitization (ปรบัสูค่วามเป็นดจิทิลั)
 ผสานการทํางานรว่มกันของการจัดเก็บและประมวลผลแบบคลาวด ์

กับอปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ละอปุกรณ์เพือ่การทํางานรว่มกัน
 สามารถตดิตอ่เชือ่มโยงแบบเรยีลไทมใ์นทกุเวลา และสถานที่

บทบาทของกระทรวงในการนําไปสู ่ Gov 4.0 จะตอ้งเป็นอยา่งไรหรอืทําอะไร
เพือ่ขบัเคลือ่น Gov 4.0

ปัจจัยแหง่ความสาํเร็จทีทํ่าใหก้ารปรับเปลีย่นไปสู ่ Gov 4.0 บรรลตุาม
เป้าหมายทีต่อ้งการ

2 Citizen-Centric Government :
ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง
 ทํางานเชงิรกุ มองไปขา้งหนา้ แกไ้ขปัญหา

และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
 ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูภาครัฐและระบบดจิทัิล

ในการจัดการบรกิารสาธารณะทีต่รงกับ
ความตอ้งการประชาชน

 เชือ่มโยงระหวา่งภาครัฐเพือ่ใหบ้รกิารไดอ้ยา่ง
เบ็ดเสร็จในจดุเดยีว

2 Collaboration (สานพลงัทกุภาคสว่น)
 ยกระดับการทํางานจากการประสานงาน (coordination)

การรว่มงาน (cooperation) ไปสูก่ารรว่มมอืกัน (collaboration)

3 Smart & High Performance 
Government :
มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั
 สรา้งนวตักรรมหรอืความคดิรเิริม่ และประยกุต์

องคค์วามรูเ้ขา้มาใชใ้นการตอบโตก้ับโลก
แหง่การเปลีย่นแปลง

 เป็นองคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสงู และปรับตัว
เขา้สูส่ภาพความเป็นสํานักงานสมัยใหม่

3 Collaboration (สานพลงัทกุภาคสว่น)
 วางแผนทีจ่ะบรรลเุป้าหมายรว่มกัน ใชท้รัพยากรรว่มกัน

ยอมรับความเสีย่งและรับผดิชอบตอ่ผลทีเ่กดิขึน้รว่มกัน

หมายเหต ุ: การระบ ุCritical Success Factor (CSF) ในแตล่ะดา้น ไมจํ่าเป็นตอ้งมคีรบทกุปัจจัย  แตใ่นภาพรวม ตอ้งมคีรบทัง้ 3 ปัจจัย

Digitization (ปรบัสูค่วามเป็นดจิทิลั)
 สามารถวเิคราะหข์อ้มลูทีซ่บัซอ้นเพือ่ชว่ยการบรกิารให ้

สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการประชาชนไดท้กุที ่ทกุเวลา 
ทกุชอ่งทาง ทกุอปุกรณ์

Innovation (สรา้งนวตักรรม)
 คดิคน้และแสวงหาวธิกีาร หรอื solutions ใหม ่ๆ

Digitization (ปรบัสูค่วามเป็นดจิทิลั)
 ผสานการทํางานรว่มกันของการจัดเก็บและประมวลผลแบบ

คลาวด ์กับอปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ละอปุกรณ์เพือ่การทํางานรว่มกัน

Innovation (สรา้งนวตักรรม)
 ใชว้ธิหีอ้งปฏบิัตกิาร (GovLab) โดยใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม



ประเด็นการปรบัปรงุ

สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

หมายเหตุ2562 2563 2564

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ดา้นโครงสรา้ง

1) งาน ..................................................

2) งาน ..................................................

ดา้นกระบวนงาน

1) งาน ..................................................

2) งาน ..................................................

3) งาน ..................................................

ดา้นกฎหมาย

1) งาน ..................................................

ดา้นบคุลากร

1) งาน ..................................................

2) งาน ..................................................

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม กระทรวง ..........

(ใหส้ว่นราชการสรปุขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงของทกุกรมในกระทรวง)

กรม ..............................
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ประเด็นการปรบัปรงุ

สิง่ท ีต่อ้งด าเนนิการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

หมายเหตุ2562 2563 2564

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กรมการขนสง่ทางบก

ดา้นกระบวนงาน

1) งานทะเบยีนและภาษีรถ

1.1 ถา่ยโอนภารกจิรับชาํระภาษีใหแ้ก ่อปท.  
(ระยะที ่1 : 50%)

1.2 ถา่ยโอนภารกจิรับชาํระภาษีใหแ้ก ่อปท.  
(ระยะที ่2 : 80%)

1.3 ถา่ยโอนภารกจิรับชาํระภาษีใหแ้ก ่อปท.  
(ระยะที ่3 : 100%)

1.4 นําเทคโนโลยทีางการเงนิมายกระดบัระบบ 
e-payment ดา้นทะเบยีนและภาษีรถ

1.5 อบรมใหค้วามรูก้บัเจา้หนา้ที่

กรมทางหลวง

1) งาน..................................................

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม กระทรวงคมนาคม

สรปุขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงของทกุกรมในกระทรวง
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
สว่นที ่2 : บทวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกรม........................

40

2.1 การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั (As-Is)
2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs ภารกจิรอง : โดยวเิคราะหจ์ากแนวทางการจําแนกภารกจิของ

หน่วยงานภาครัฐ
 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก (ไมเ่กนิ 5 ภารกจิหลกั) (เรยีงตามลําดับความสําคัญจาก

มากไปนอ้ย) 
 วเิคราะหภ์ารกจิรองของกรม แบง่เป็น

• งานใหก้ารสนับสนุนทางวชิาการ (Technical Support)
• งานสนับสนุนทางบรหิารจัดการ (Administrative Support)

2.2 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)
2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และภารกจิรอง (Non-core function)

 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลกั (Core function)
 วเิคราะหบ์ทบาทภารกจิในปัจจบุัน (As-Is) : โดยวเิคราะหจ์ากคํานยิามการจําแนกบทบาทภาครัฐ
 วเิคราะหบ์ทบาทภารกจิในอนาคตทีค่วรจะเป็น (To-be)
 ขอ้เสนอแนวทางการพัฒนาองคก์ารทีจ่ะไปสูบ่ทบาทนัน้ (How to)

 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิรอง (Non-core function)
 Technical Support
 Administrative Support

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและอัตรากําลัง ทีจ่ะรองรับบทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต

2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)



Core 
function

Non-core 
function : 
Technical 
support

Non-core 
function : 

Administrative
support

1. ภารกจิหลกั (Core function) หมายถงึ
งานตามกฎหมาย/นโยบาย หรอืงานทีห่ากไมด่ าเนนิการ
จะท าใหส้่วนราชการน ัน้ไม่บรรุลผลตามวตัถุประสงค์
การจดัต ัง้ เชน่ งานใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย งานอนุมัต ิ
อนุญาต งานบังคับใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย งานจัดการ
ขอ้พพิาท ขอ้รอ้งเรยีน งานจัดบรกิารสาธารณะ เป็นตน้

2. ภารกจิรอง (Non-core function) หมายถงึ
2.1 งานให้การสนบัสนุนทางวิชาการ (Technical 

Support) เชน่ งานกฎหมายและระเบยีบ งานแผนงาน 
งานวจิัยและพัฒนางานเทคโนโลยสีารสนเทศ งานวเิทศ
สมัพันธ ์เป็นตน้

2.2 งานสนบัสนุนทางบรหิารจดัการ (Administrative 
Support) เชน่ งานสารบรรณ งานการเงนิ บัญชแีละ
พัสด ุงานบคุลากร งานฝึกอบรม งานเลขานุการ เป็นตน้

อย่างไรก็ดี ภารกจิรองดังกล่าวมีลักษณะเป็นภารกจิหลักของ
บางสว่นราชการกไ็ดข้ ึน้กบัสภาพเงือ่นไขและวัตถปุระสงคข์องการ
จัดตัง้หน่วยงานนัน้

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 

แนวทางการจ าแนกภารกจิของหนว่ยงานภาครฐั : ภารกจิหลกั vs ภารกจิรอง
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
นยิามการจ าแนกบทบาทภาครฐั

ประเภท หมายถงึ

1. เสนอแนะนโยบาย/บรหิารนโยบาย 

(Policy Advisor) 

- การจัดทํานโยบายหรือยุทธศาสตร์/จัดทําแผนแม่บทหรือแผนหลัก/มาตรการ (ระดับประเทศ) เช่น แผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัแหง่ชาต ิแผนการสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิแผนแมบ่ทวฒันธรรมแหง่ชาติ เป็นตน้

2. กํากบัดแูล (Regulator) - การวางมาตรฐาน (ทีม่กีฎหมาย/มติ ครม. รองรับ หรอืเป็นภารกจิหลักของสว่นราชการ) เชน่ มาตรฐานอาหาร มาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

มาตรฐานแหลง่ทอ่งเทีย่ว มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานทีอ่ยูอ่าศัยของผูส้งูอายุ

- การออกกฎหมายและการบงัคับใชใ้หเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด เชน่ การตรวจโรงงาน การตรวจสถานรับเลีย้งเด็กเอกชน การตรวจโรงฆา่สตัว์

- การอนุมตัอินุญาตตามกฎหมาย เชน่ การอนุญาตตัง้โรงงาน

- รับรองมาตรฐาน เชน่ การรับรองหอ้งปฏบิตักิาร การออกใบรับรอง certification ตา่ง ๆ

หมายเหตุ : รวมถงึงานทีก่รมจําเป็นตอ้งทํา ซึง่อาจจะมกีารออกกฎหมายรองรับในอนาคต

3. สง่เสรมิสนับสนุน (Facilitator) - การสง่เสรมิสนับสนุนใหเ้ครอืขา่ยดําเนนิการแทนภาครัฐ (ภาครัฐไมทํ่าเอง)

- การสง่เสรมิสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืองคก์รภาคเีครอืขา่ยใหม้คีวามเขม้แข็ง เชน่ งานพัฒนา อสม. ทสม. 

- การสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนมคีวามเขม้แข็ง เชน่ งานจับคูธ่รุกจิ การหาตลาดใหผู้ป้ระกอบการ งาน Road Show ในต่างประเทศ (กรมสง่เสรมิ

การคา้ระหวา่งประเทศ)

- การใหท้นุ (Funding) เชน่ การใหท้นุวจิัยของ วช. 

4. ปฏบิตักิาร (Operator) - งานบรกิารทีภ่าครัฐจะตอ้งดําเนนิการตามภารกจิพืน้ฐานของรัฐ เชน่ การศกึษา การตา่งประเทศ การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การสรา้งความเป็นธรรม 

- งานบรกิารทีภ่าครัฐตอ้งดําเนนิการ แตไ่มใ่ชภ่ารกจิพืน้ฐาน เชน่ งานอนุรักษ์โบราณสถาน งานชา่ง 10 หมู ่งานศนูย ์OSCC งานนคิมสรา้งตนเอง 

- การจัดระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ การสรา้งถนน การขดุบอ่น้ําบาดาล การวางโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ

- งานสง่เสรมิ วจิัย และพัฒนาในกรณีทีก่รมดําเนนิการเอง และเป็นการดําเนนิการเพือ่กลุ่มเป้าหมายหลักของหน่วยงาน เชน่ งานสง่เสรมิให ้

ความรูเ้กษตรกร (กรมสง่เสรมิการเกษตร) 

5. Smart Regulator/Inspector - ลักษณะงานเชน่เดยีวกบัขอ้ 2. แตเ่ปลีย่นรปูแบบการดําเนนิงาน โดยมอบงานบางสว่นใหภ้าคสว่นอืน่ (เอกชน/ประชาสงัคม/SDU/ทอ้งถิน่)

ดําเนนิการ เชน่ ใบอนุญาตโรงเรยีนสอนขบัรถเอกชน (กรมการขนสง่ทางบก) การทํา passport (กรมการกงสลุ) แตอ่ านาจยงัอยูก่บั

สว่นราชการ

6. New Operator/Inspector - ลักษณะงานเช่น เดียวกับขอ้  4. แต่ เปลี่ยนรูปแบบการ ดํา เนินงาน โดยมอบงานใหภ้าคส่วนอื่น  ( เอกชน /ประชาสังคม

/PO/ทอ้งถิน่) ดําเนนิการ ซึง่สว่นราชการไมด่ าเนนิการเอง เชน่ บรษัิทประชารัฐรักสามัคคไีปสง่เสรมิชมุชนทําผลติภัณฑท์อ้งถิน่ โดยที่

กรมการพัฒนาชมุชนไมต่อ้งดําเนนิการเอง 42



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
2.1 การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั (As-Is)

1. วเิคราะหภ์ารกจิหลกั (Core function) และภารกจิรอง (Non-core function) ของกรมจากกฎกระทรวง 

 ภารกจิหลกั (Core function) หมายถงึ งานตามกฎหมาย/นโยบาย หรอืงานทีห่ากไมดํ่าเนนิการจะทําให ้

สว่นราชการนัน้ไมบ่รรรลุผลตามวตัถปุระสงคก์ารจัดตัง้ เชน่ งานใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย งานอนุมตั ิอนุญาต 

งานบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย งานจัดการขอ้พพิาท ขอ้รอ้งเรยีน งานจัดบรกิารสาธารณะ เป็นตน้

 ภารกจิรอง (Non-core function) หมายถงึ 

 งานใหก้ารสนับสนุนทางวชิาการ (Technical Support) เชน่ งานกฎหมายและระเบยีบ งานแผนงาน 

งานวจัิยและพฒันางานเทคโนโลยสีารสนเทศ งานวเิทศสมัพันธ ์เป็นตน้

 งานสนับสนุนทางบรหิารจัดการ (Administrative Support) เชน่ งานสารบรรณ งานการเงนิ บัญชแีละพัสด ุ

งานบคุลากร งานฝึกอบรม งานเลขานุการ เป็นตน้ 

สําหรับภารกจิหลกัใหร้ะบไุมเ่กนิ 5 ภารกจิ และระบกุจิกรรมหลกัของภารกจินัน้ ๆ

2. วเิคราะหภ์ารกจิรองใหแ้ยกออกเป็น 2 ประเภท (Technical Support และ Administrative Support)

ข ัน้ตอนการด าเนนิการ :
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หมายเหต ุ:
 ภารกจิ หมายถงึ งานทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องสว่นราชการนัน้ และเป็นงานทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ
 กจิกรรม/งาน (Activity) หมายถงึ งานทีต่อ้งทําภายใตภ้ารกจินัน้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติ ทัง้ในรปูของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร  และมกีาร

มอบหมายผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน  การระบงุานใดเป็นกจิกรรมตอ้งสามารถอธบิายใหเ้ห็นกระบวนการได ้คอื เห็นทีม่าของกจิกรรม (Input), 
ผลผลติ (Output) และผูใ้ช ้(User) อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ในแตล่ะภารกจิไมค่วรแตกยอ่ยกจิกรรมมาก น่ันหมายถงึ การกระจายตน้ทนุหรอืจัดสรร
ทรัพยากรลงไปดําเนนิการใหส้ําเร็จ ซึง่ทําไดย้าก



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลกัและภารกจิรองของกรม.......................

ภารกจิ

ประเภท*

C
NC

(TS)

NC

(AS)

1. ภารกจิ.......................................
1.1 กจิกรรม/งาน............................

1.1.1 ..........................................................................
1.1.2 ..........................................................................
1.1.3 ..........................................................................

1.2 งาน...........................
1.2.1 ........................................................................
1.2.2 ........................................................................



2. ภารกจิ.......................................
2.1 กจิกรรม/งาน............................

2.1.1 ..........................................................................
2.1.2 ..........................................................................
2.1.3 ..........................................................................

2.2 งาน...........................
2.2.1 ........................................................................
2.2.2 ........................................................................



3. ภารกจิ.......................................
3.1 กจิกรรม/งาน............................

3.1.1 ..........................................................................
3.1.2 ..........................................................................
3.1.3 ..........................................................................



4. ภารกจิ............................... 

5. ภารกจิ............................... 

หมายเหตุ : *    C = ภารกจิหลัก (Core function)
NC (TS) = ภารกจิรอง (Non-core Technical Support) 
NC (AS) = ภารกจิรอง (Non-core Administrative Support)
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :

แบบฟอรม์ 2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลกัและภารกจิรองของกรมการขนสง่ทางบก

ภารกจิ

ประเภท*

C
NC

(TS)

NC

(AS)

1. ภารกจิมาตรฐานงานทะเบยีนและภาษรีถ
1.1 งานทะเบยีนและภาษีรถ

1.1.1 ศกึษา พัฒนาและกําหนดมาตรฐาน ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
1.1.2 ศกึษาและวเิคราะหโ์ครงสรา้งภาษีและอตัราคา่ธรรมเนยีมรถ
1.1.3 กําหนดแนวทาง มาตรการ การจัดเก็บภาษีรถคา้งชาํระ
1.1.4 ดําเนนิการดา้นทะเบยีนและจัดเก็บภาษีรถ

1.2 งานควบคมุบญัชรีถและเครือ่งยนต์
1.2.1 ศกึษา วเิคราะหเ์พือ่วางระบบในการควบคมุบัญชรีถและเครือ่งยนต ์และหมายเลขทะเบยีนรถ
1.2.2 ควบคมุบญัชเีครือ่งยนต ์รวมทัง้ควบคมุและอนุญาตใหใ้ชร้ถทียั่งมไิดจ้ดทะเบยีนชัว่คราว



2. ภารกจิขนสง่ผูโ้ดยสารและขนสง่สนิคา้
2.1 งานโครงขา่ยเสน้ทางและเงือ่นไขการเดนิรถ

2.1.1 กําหนดเสน้ทาง พืน้ทีบ่รกิาร และเงือ่นไขการเดนิรถ
2.2 งานสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร

2.2.1 พัฒนา และกํากบัดแูลกจิการสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร รวมทัง้บรกิารขนสง่
2.3 งานสถานขีนสง่สนิคา้

2.3.1 กําหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารอนุญาตและดําเนนิการสถานขีนสง่สนิคา้ รวมทัง้กําหนดอตัราคา่บรกิาร
2.3.2 พจิารณาอนุญาต กํากบัดแูลสถานขีนสง่สนิคา้

2.4 งานประกอบการขนสง่สนิคา้
2.4.1 กําหนดหลกัเกณฑด์า้นใบอนุญาตขนสง่สนิคา้
2.4.2 กํากบัดแูลการประกอบกจิการขนสง่สนิคา้



3. ภารกจิตรวจการขนสง่ทางบก
3.1 งานพัฒนาระบบงานตรวจการขนสง่

3.1.1 ศกึษา วเิคราะห ์เพือ่เสนอแนะนโยบายเกีย่วกับการพัฒนาระบบงานตรวจการขนสง่
3.2 งานตรวจการ สบืสวน และเปรยีบเทยีบ

3.2.1 ตรวจสอบ สบืสวน จับกมุ ลงโทษ เปรยีบเทยีบปรับ และดําเนนิคดแีกผู่ก้ระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย
3.3 คุม้ครองผูโ้ดยสารและรับเรือ่งรอ้งเรยีน

3.3.1 ใหค้วามคุม้ครองชว่ยเหลอื รับการรอ้งเรยีน ตรวจสอบและแจง้ผลเรือ่งรอ้งเรยีนตา่ง ๆ



หมายเหตุ : 
*    C = ภารกจิหลัก (Core function) NC (TS) = ภารกจิรอง (Non-core Technical Support) NC (AS) = ภารกจิรอง (Non-core Administrative Support) 45



ภารกจิ

ประเภท*

C
NC

(TS)

NC

(AS)

4. ภารกจิวศิวกรรมยานยนต์
4.1 งานมาตรฐานการตรวจสภาพรถ และสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

4.1.1 พัฒนาการตรวจสภาพรถ และดําเนนิการเครือ่งตรวจสภาพรถ
4.1.2 วางแผนและพัฒนาสถานตรวจสภาพรถ
4.1.3 ตรวจสอบสภาพรถ

4.2 งานมาตรฐานยานยนต ์รับรองแบบรถ และตรวจสอบสมรรถนะรถ
4.2.1 กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการรับรองแบบรถ
4.2.2 รับรองแบบรถและเครือ่งอปุกรณ์
4.2.3 ใหค้วามเห็นชอบรถจดทะเบยีน



5. ภารกจิสวสัดภิาพการขนสง่ทางบก
5.1 งานใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจํารถ

5.1.1 ศกึษา วเิคราะห ์เพือ่กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑก์ารจัดทําหลักสตูร
5.1.2 ดําเนนิการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจํารถ

5.2 งานสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพการขบัรถ และมาตรฐานโรงเรยีนสอนขบัรถ
5.2.1 พัฒนาหลกัสตูร และดําเนนิการเกีย่วกับโรงเรยีนการขนสง่
5.2.2 ศกึษา วเิคราะห ์เพือ่กําหนดมาตรฐานของโรงเรยีนสอนขบัรถ

5.3 งานวเิคราะหแ์ละป้องกนัอบุตัเิหต ุและสง่เสรมิความปลอดภัย
5.3.1 วเิคราะห ์ป้องกนั และประเมนิผลอบุตัเิหตุ
5.3.2 พัฒนาบคุลากรการขนสง่ และผลติสือ่และสง่เสรมิความปลอดภัย



6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7. งานแผนงาน 

8. งานกฎหมาย 

9. งานคลงั 

10. งานการเจา้หนา้ทีแ่ละพัฒนาบคุลากร 

หมายเหตุ : *    C = ภารกจิหลัก (Core function)
NC (TS) = ภารกจิรอง (Non-core Technical Support) 
NC (AS) = ภารกจิรอง (Non-core Administrative Support) 46

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :

แบบฟอรม์ 2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลกัและภารกจิรองของกรมการขนสง่ทางบก (ตอ่)



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
2.2 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)

โครงสรา้ง กระบวนงาน

กฎหมาย บคุลากร
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1 2
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การจัดทําแผนปฏริปูองคก์าร สว่นราชการควรคํานงึถงึองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1) โครงสรา้ง 2) กระบวนงาน 3) กฎหมาย และ 4) บคุลากร 



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
2.2 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)

I  วเิคราะหภ์ารกจิหลกั (Core function) : สว่นราชการดําเนนิการใน 3 ขัน้ตอน คอื

1. วเิคราะหบ์ทบาทภารกจิในปัจจบุนั (As-Is) โดยวเิคราะหใ์นแตล่ะภารกจิหลกั หรอืในระดบักจิกรรมหลกั (กรณีทีใ่นแตล่ะ

กจิกรรมภายใตภ้ารกจินัน้มบีทบาทแตกตา่งกนั) 

2. วเิคราะหบ์ทบาทภารกจิในอนาคตทีค่วรจะเป็น (To-Be) ใหร้ะบใุนแตล่ะภารกจิ/กจิกรรมจากขอ้ 1 วา่ควร

ปรับเปลีย่นไปสูบ่ทบาทใดในระยะ 3 ปี (ในการวเิคราะหใ์หเ้ชือ่มโยงกบัหวัขอ้ 1.4 และการวเิคราะหส์ว่นนีจ้ะไปเป็น

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นหวัขอ้ 1.4.2 และ 1.4.3 ของกระทรวง)

3. เสนอแนวทางการพฒันาองคก์ารทีจ่ะไปสูบ่ทบาทนัน้ (How to)

II  วเิคราะหภ์ารกจิรอง (Non-core function)

เป้าหมายหลกัการปฏริปู :- ปรบัลดภารกจิ โดยใชร้ะบบวธิกีารท างานใหม่

 Technical Support  ไมเ่พิม่อตัรากําลงั และใหใ้ชร้ปูแบบวธิกีารใหม ่เชน่ Outsource, Shared Services

 Administrative Support  ปรับเปลีย่นสายงานเมือ่เกษียณ ไปเป็นตําแหน่งภารกจิหลกั

ใหส้ว่นราชการเสนอแนวทางการปรับเปลีย่นวธิกีารเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหลกัของการปฏริปู

ข ัน้ตอนการด าเนนิการ :

หมายเหต ุ: บทบาทภาครัฐเป็นไปตามคํานยิามทีส่าํนักงาน ก.พ.ร. กําหนด
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 2.2.1 ขอ้เสนอการปรบับทบาทภารกจิของกรม..... : ภารกจิหลกั (Core function)

ภารกจิหลกั (Core  function)
บทบาทภาครฐั

แนวทางการพฒันาองคก์าร (How to)
(As-Is) (To-Be)

ภารกจิ 1 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................
กจิกรรม 3 : งาน.......................................

Regulator
Regulator

Smart Regulator
Regulator

 ................................................
 ................................................

ภารกจิ 2 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................

Regulator
Regulator

Regulator
Regulator

 ................................................
 ................................................

ภารกจิ 3 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................

Regulator
Regulator

Regulator
Regulator

 ................................................
 ................................................

ภารกจิ 4 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................

Regulator
Regulator

Regulator
Regulator

 ................................................
 ................................................

ภารกจิ 5 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................

Operator
Operator

New Operator
ยบุเลกิ

 ................................................
 ................................................
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หมายเหต ุ: ใสก่รอบสแีดงกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงบทบาทภาครัฐจาก As-Is ไป To-Be

แนวทางการพฒันา 
ใหส้ว่นราชการค านงึถงึเร ือ่ง
ตอ่ไปนี้
 การนําเทคโนโลยแีละนวตักรรม

สมัยใหมเ่ขา้มาใชเ้พือ่ปรับปรงุ
กระบวนการทํางาน

 การปรับแกไ้ขกฎหมายเพือ่
รองรับรปูแบบการทํางานใน
อนาคต ทีเ่กดิจาก Disruptive 
Technology  และเพือ่อํานวย
ความสะดวกใหแ้กผู่รั้บบรกิาร

 การพัฒนาบคุลากร (Human 
Development) เพือ่ใหร้องรับ
การทํางานรปูแบบในอนาคต
ทีจ่ะเกดิขึน้



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :

แบบฟอรม์ 2.2.1 ขอ้เสนอการปรบับทบาทภารกจิของกรมการขนสง่ทางบก : ภารกจิหลกั (Core function)

ภารกจิหลกั (Core  function)
บทบาทภาครฐั

แนวทางการพฒันาองคก์าร (How to)
(As-Is) (To-Be)

ภารกจิ 1 : ภารกจิมาตรฐานงานทะเบยีนและภาษรีถ

กจิกรรม 1 : งานทะเบยีนและภาษีรถ
กจิกรรม 2 : งานควบคมุบัญชรีถและเครือ่งยนต์

Regulator
Regulator

Smart Regulator
Regulator

 ถ่ายโอนภารกจิรบัช าระภาษแีละจดทะเบยีนใหแ้ก่
อปท. และเนน้บทบาทการเป็นหน่วยงานกํากับดูแลดา้น
ความปลอดภัยทีเ่ขม้งวด 

 นําเทคโนโลยทีางการเงนิ (FinTech/Block Chain) มา
ยกระดบัระบบ e-payment ดา้นทะเบยีนและภาษีรถ

ภารกจิ 2 : ภารกจิขนสง่ผูโ้ดยสารและขนสง่สนิคา้

กจิกรรม 1 : งานโครงขา่ยเสน้ทางและเงือ่นไขการเดนิรถ
กจิกรรม 2 : งานสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร
กจิกรรม 3 : งานสถานขีนสง่สนิคา้
กจิกรรม 4 : งานประกอบการขนสง่สนิคา้

Regulator
Regulator

Regulator
Regulator

 นําเทคโนโลยี Internet of Things เช่น การตดิตัง้ 
censor/GPS เพื่อนําขอ้มูลมาวเิคราะห์และบริหาร
จัดการระบบคมนาคมมาใชใ้หม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

ภารกจิ 3 : ภารกจิตรวจการขนสง่ทางบก

กจิกรรม 1 : งานพัฒนาระบบงานตรวจการขนสง่
กจิกรรม 2 : งานตรวจการ สบืสวน และเปรยีบเทยีบ
กจิกรรม 3 : คุม้ครองผูโ้ดยสารและรับเรือ่งรอ้งเรยีน

Regulator
Regulator
Regulator

Regulator
Regulator
Regulator

 พฒันาระบบ e-Service ในรูปแบบของWebsite/Mobile 
Application โดยใหบ้รกิาร end-to-end process แบบ
ครบวงจรของกรมการขนสง่ทางบก

ภารกจิ 4 : ภารกจิวศิวกรรมยานยนต์

กจิกรรม 1 : งานมาตรฐานการตรวจสภาพรถ และสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)
กจิกรรม 2 : งานมาตรฐานยานยนต ์รับรองแบบรถ และตรวจสอบสมรรถนะรถ

Regulator
Regulator

Smart Regulator
Regulator

 นําหลักการของ Big Data และ Business Intelligent
มาวเิคราะหข์อ้มลู

ภารกจิ 5 : ภารกจิสวสัดภิาพการขนสง่ทางบก

กจิกรรม 1 : ใบอนุญาตขับรถและผูป้ระจํารถ
กจิกรรม 2 : สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพการขับรถ และมาตรฐานโรงเรยีนสอนขับรถ
กจิกรรม 3 : วเิคราะหแ์ละป้องกันอบัุตเิหต ุและสง่เสรมิความปลอดภัย

Regulator
Facilitator/ 
Regulator
Regulator

Regulator
Facilitator/
Regulator
Regulator

 พัฒนาระบบ Traffic and Roadway Information
System (TRIPS) และ Accident Report System
โ ด ย ใ ช ้ห ลั ก ก า ร ข อ ง  Big Data แ ล ะ  Business 
Intelligent มาวเิคราะหข์อ้มลู
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ภารกจิรอง 
(Non-core function)

เป้าหมาย
การปรบัเปลีย่น

ขอ้เสนอ
การปรบัเปลีย่น (How to)

Technical Support 

1. งานกฎหมาย .............................. ..............................

2. งานแผนงานของกรม .............................. ..............................

3. งานเทคโนโลยสีารสนเทศของกรม .............................. ..............................

Administrative Support

1. งานธรุการ สารบรรณ ทั่วไป .............................. ..............................

2. งานคลงั พัสด ุจัดซือ้จัดจา้ง .............................. ..............................

3. งานบคุลากร .............................. ..............................
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 2.2.1 ขอ้เสนอการปรบับทบาทภารกจิของกรม ........... : ภารกจิรอง (Non-Core function)



ภารกจิรอง 
(Non-core function)

เป้าหมาย
การปรบัเปลีย่น

ขอ้เสนอ
การปรบัเปลีย่น (How to)

Technical Support 

1. งานกฎหมาย ทดแทนอตัราวา่งจากการ

เกษียณอายขุองขา้ราชการดว้ยการ

จา้งงานรปูแบบอืน่ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 

10 ของอตัราวา่งจากผลการ

เกษียณอายขุองตําแหน่งประเภท

วชิาการในสายงานสนับสนุนทีส่ว่น

ราชการมใีนปีนัน้

..............................

2. งานแผนงานของกรม ..............................

3. งานเทคโนโลยสีารสนเทศของ

กรม

..............................

Administrative Support

1. งานธรุการ สารบรรณ ทั่วไป ทดแทนอตัราวา่งจากผลการ

เกษียณอายขุองขา้ราชการดว้ยการ

จา้งงานรปูแบบอืน่ทัง้หมด

..............................

2. งานคลงั พัสด ุจัดซือ้จัดจา้ง ..............................

3. งานบคุลากร ..............................
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :
แบบฟอรม์ 2.2.1 ขอ้เสนอการปรบับทบาทภารกจิของกรม การขนสง่ทางบก : ภารกจิรอง (Non-Core function)

หมายเหต ุ: เป้าหมายการปรับเปลีย่นเป็นไปตามมต ิครม. เมือ่วนัที ่3 ตลุาคม 2560



กรม 
....................

..................

.............. ............................ ........... .............. .........................

ขอ้เสนอปจัจบุนั

................ ................

..................

...............

............. ..................
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สว่นภมูภิาค

สว่นกลาง

................. ...............

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 2.2.2 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งและอตัราก าลงัทีจ่ะรองรบับทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต

อตัราก าลงั

ขา้ราชการ xxxx

พนักงานราชการ xxxx

ลกูจา้งประจํา xxxx

อตัราก าลงั

ขา้ราชการ xxxx

พนักงานราชการ xxxx

ลกูจา้งประจํา xxxx

กรม 
....................

คงเดมิ

จัดตัง้ใหม่

ปรับปรุงหนา้ทีแ่ละอํานาจ

ปรับปรุงหนา้ทีแ่ละอํานาจ 
และเปลีย่นชือ่

เปลีย่นชือ่

................

..................

สว่นภมูภิาค



กรมการขนสง่ทางบก
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สาํนักงานขนสง่จังหวดั

 กลุม่ตรวจสอบภายใน (5/2/-)
 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร (13/-/-)

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :

แบบฟอรม์ 2.2.2 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งและอตัราก าลงัทีจ่ะรองรบับทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต

อตัราก าลงั

ขา้ราชการ 4,095

พนักงานราชการ 1,521

ลกูจา้งประจํา 390

(51/14/55) (41/17/-) (109/47/12)

(57/1/1) (20/-/-) (87/15/3)

(39/4/-)

(96/24/1) (84/23/-) (79/21/1)

(49/5/1) (413/84/6)

(109/6/5) (70/10/2)

(59/21/1) (53/10/2) (51/6/-)

(2,597/1,211/300)

สาํนักงานเลขานุการกรม กองการเจา้หนา้ที ่ กองตรวจการขนสง่ทางบก

กองแผนงาน สาํนักกฎหมาย สาํนักการขนสง่ผูโ้ดยสาร 

สาํนักการขนสง่สนิคา้ 

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่3

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่4

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่5

สาํนักบรหิารการคลงั
และรายได ้

สาํนักมาตรฐานงาน
ทะเบยีนและภาษีรถ

สาํนักวศิวกรรมยานยนต ์
สาํนักสวสัดภิาพ
การขนสง่ทางบก ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรมการขนสง่ทางบก

สาํนักงานขนสง่จังหวดั

 กลุม่ตรวจสอบภายใน (xx / xx / xx)
 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร (xx / xx / xx)

(xx / xx / xx) (xx / xx / xx) (xx / xx / xx)

(xx / xx / xx) (xx / xx / xx) (xx / xx /xx)

(xx / xx / xx)

(xx / xx / xx) (xx / xx / xx) (xx / xx / xx)

(xx / xx / xx) (xx / xx / xx)

(xx / xx / xx)

(xx / xx / xx) (xx / xx / xx) (xx / xx / xx)

(xx / xx / xx)

สาํนักงานเลขานุการกรม กองการเจา้หนา้ที ่ กองตรวจการขนสง่ทางบก

กองแผนงาน สาํนักกฎหมาย สาํนักการขนสง่ผูโ้ดยสาร 

สาํนักการขนสง่สนิคา้ 

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่3

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่4

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่5

สาํนักบรหิารการคลงั
และรายได ้

สาํนักมาตรฐานงาน
ทะเบยีนและภาษีรถ

สาํนักวศิวกรรมยานยนต ์
สาํนักสวสัดภิาพ
การขนสง่ทางบก ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(xx / xx / xx)

อตัราก าลงั

ขา้ราชการ XXXX

พนักงานราชการ XXXX

ลกูจา้งประจํา XXXX

 ถา่ยโอนภารกจิรบัช าระภาษใีหแ้ก ่อปท.
 ถา่ยโอนภารกจิตรวจสภาพรถใหภ้าคเอกชนด าเนนิการ 100%

ขอ้เสนอปจัจบุนั

ปรับปรุงหนา้ทีแ่ละอํานาจ



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 2.2.3 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นในระยะ 3 ปี ของกรม ........

ภารกจิ 1 :

งาน..........................

ภารกจิ 2 :

งาน..........................

ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่น

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................
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ประเด็นการปรบัปรงุ แนวทางการพฒันา

ประเด็นการปรบัปรงุ

สิง่ท ีต่อ้งด าเนนิการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) หมายเหตุ

2562 2563 2564

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ดา้นโครงสรา้ง

1) งาน ..................................................

2) งาน ..................................................

ดา้นกระบวนงาน

1) งาน ..................................................

2) งาน ..................................................

หมายเหต ุ: 1. ใหส้ว่นราชการระบปุระเด็นการปรบัปรงุภายใตห้วัขอ้ 4 ดา้น คอื ดา้นโครงสรา้ง/กระบวนงาน/กฎหมาย/บคุลากร (ไมจํ่าเป็นตอ้งมี
ครบทกุดา้น ขึน้กบับรบิทของแตล่ะสว่นราชการ) หากมดีา้นอืน่ ๆ นอกเหนอืขา้งตน้ ใหร้ะบชุือ่ดา้นและประเด็นการปรับปรงุใหช้ดัเจน

2. เป็นขอ้มลูทีจ่ะนําไปวเิคราะหใ์นภาพกระทรวง ในหัวขอ้ 1.4.2 และ 1.5
3. สําหรับประเด็นการปรับปรงุทีจ่ะดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหส้ว่นราชการจัดทํา Action Plan เป็นเอกสารแนบ สง่สํานักงาน ก.พ.ร. 

ในรอบการประเมนิที ่2 เพิม่เตมิ เพือ่ใชใ้นการตดิตามประเมนิผลตอ่ไป



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :

แบบฟอรม์ 2.2.3 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นในระยะ 3 ปี ของกรมการขนสง่ทางบก

ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นในระยะ 3 ปี

ภารกจิ 1 (กจิกรรม 1) :

งานทะเบยีนและภาษรีถ

ภารกจิ 4 (กจิกรรม 1) :

ตรวจสภาพรถ

 ถา่ยโอนภารกจิรบัช าระภาษแีละจดทะเบยีนใหแ้ก ่อปท.

 นําเทคโนโลยทีางการเงนิ FinTech/Block Chain มายกระดบัระบบ e-payment 

ดา้นทะเบยีนและภาษรีถ

 ถา่ยโอนภารกจิตรวจสภาพรถใหภ้าคเอกชนด าเนนิการ 100%

 นําหลักการของ Big Data และ Business Intelligent มาวเิคราะหข์อ้มลู

ปจัจบุนั อนาคต

ปจัจบุนั อนาคต
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
สว่นที ่3 : ภาคผนวก : ขอ้มลูพืน้ฐานกรม........................

 วสิยัทัศน์

 พันธกจิ

 ประเด็นยทุธศาสตร์

 หนา้ทีแ่ละอํานาจ (ตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการของกรมฯ)

 เป้าประสงค/์ กลยทุธ/์ 

 งบประมาณ

 กฎหมายทีสํ่าคัญ

 โครงสรา้งและอตัรากําลัง
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 3.1 : ขอ้มลูพืน้ฐานกรม
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กรม.................................

วสิยัทศัน์

 ..................................................................................................... 

พนัธกจิ

1. ......................................................................................................

2. ......................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. ......................................................................................................

หนา้ทีแ่ละอ านาจ

1. ......................................................................................................

2. ......................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. ......................................................................................................

5. ......................................................................................................

6. ......................................................................................................

ประเด็นยทุธศาสตร์

1. ......................................................................................................

2. ......................................................................................................

3. ......................................................................................................
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ประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยทุธ์

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์ กลยทุธ์

1. ......................

......................

......................

......................

1. .........................

.........................

.........................

.........................

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

4. .....................................................................................

5. .....................................................................................

6. .....................................................................................

2. .....................

.....................

.....................

.....................

2. .......................

.......................

.......................

.......................

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

4. .....................................................................................

5. .....................................................................................

6. .....................................................................................

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 3.2 : ประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยทุธ์



กรม..................

กลุม่ตรวจสอบภายใน (.../.../...)
กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร (.../.../...)

อตัราก าลงั

ขา้ราชการ .......

พนักงานราชการ .......

ลกูจา้งประจํา .......

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

......................

ขรก. ....

พรก.   ....

ลจป.  ....

งบประมาณ : 
................... บาท (ปีงบประมาณ 2560)

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
แบบฟอรม์ 3.3 : โครงสรา้งและอตัราก าลงั
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สว่นที ่3 : ภาคผนวก
แบบฟอรม์ 3.1 : ขอ้มลูพืน้ฐานกรม

61

กรมการขนสง่ทางบก

วสิยัทศัน์

 เป็นองคก์รแหง่นวตักรรมในการควบคมุ กากับ ดแูล ระบบการขนสง่ทางถนน ใหม้คีณุภาพและปลอดภัย 

พนัธกจิ

1. พัฒนาระบบควบคมุ กํากับ ดแูล ระบบการขนสง่ทางถนน ใหไ้ดม้าตรฐาน และมคีวามปลอดภัย

2. พัฒนานวตักรรมการควบคมุ กํากับ ดแูล ระบบการขนสง่ทางถนน และบังคับใชก้ฎหมาย

3. พัฒนาและสง่เสรมิการใหบ้รกิารระบบการขนสง่ทางถนน ใหม้คีณุภาพ และมสีํานกึรับผดิชอบ

4. บรหิารจัดการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล

หนา้ทีแ่ละอ านาจ

1. ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก กฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ดําเนนิการแกไ้ข ป้องกัน และสง่เสรมิสวสัดภิาพการขนสง่ทางบก 

3. สง่เสรมิและพัฒนาเครอืขา่ยระบบการขนสง่ทางบก 

4. ดําเนนิการจัดระบบและระเบยีบการขนสง่ทางบก 

5. ร่วมมอืและประสานงานกับองคก์ารและหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในดา้นการขนสง่ทางบก และในสว่นที่

เกีย่วกับอนุสญัญาและความตกลงระหวา่งประเทศ 

6. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกาหนดใหเ้ป็นอานาจหนา้ทีข่องกรม หรอืตามทีก่ระทรวงหรอืคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

ประเด็นยทุธศาสตร์

1. พัฒนาและสง่เสรมิระบบการขนสง่ทางถนนใหม้ปีระสทิธภิาพและแขง่ขันได ้

2. พัฒนาและสง่เสรมิระบบการขนสง่ทางถนนใหม้คีวามปลอดภัย เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

3. พัฒนาการใหบ้รกิารรปูแบบอจัฉรยิะ

4. เสรมิสรา้งองคก์รใหม้สีมรรถนะสงูและบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์ กลยทุธ์

1. พัฒนาและ

สง่เสรมิระบบ

การขนสง่ทาง

ถนนใหม้ี

ประสทิธภิาพ

และแขง่ขนัได ้

1. การขนสง่

สาธารณะทีม่ี

คณุภาพ

1.1  ดา้นการขนสง่

คนโดยสารดว้ย 

รถสาธารณะ

1. ทบทวนและกําหนดมาตรฐานงานทีเ่กีย่วกบัการขนสง่คนโดยสารดว้ยรถสาธารณะทกุประเภท ทกุองคป์ระกอบอย่างเป็น

ระบบ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

2. พัฒนาเสน้ทางการเดนิรถโดยสารประจําทางใหค้รอบคลมุทกุพืน้ทีแ่ละเชือ่มโยงกับเครอืขา่ยการขนสง่มวลชนอืน่ทัง้ใน

ประเทศ และระหวา่งประเทศ 

3. พัฒนาและส่งเสริมใหม้ีโครงสรา้งพื้นฐาน สิง่อํานวยความสะดวกสําหรับการขนส่งคนโดยสารดว้ยรถสาธารณะ         

ทกุประเภทใหม้มีาตรฐานอยา่งทัว่ถงึ และเชือ่มตอ่กบัการขนสง่รูปแบบอืน่อย่างมปีระสทิธภิาพ

4. กํากบัระบบการขนสง่คนดว้ยรถสาธารณะ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนดไว ้

5. พัฒนาและสง่เสริมการประกอบการขนส่งคนโดยสารดว้ยรถสาธารณะใหม้ีศักยภาพตามมาตรฐานทีกํ่าหนด มีความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม และรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิตามนโยบายรัฐบาล 

6. พัฒนานวัตกรรมสําหรับการควบคุม กํากับ ดูแล การขนส่งคนโดยสารดว้ยรถสาธารณะทุกประเภทใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเดนิทางของประชาชนและป้องกนัรถผดิกฎหมาย 

1.2  ดา้นการขนสง่

ดว้ยรถบรรทกุ

1. ทบทวน พัฒนาและกําหนดมาตรฐานการประกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกไม่ประจําทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล

เพือ่แกไ้ขปัญหาการใชร้ถผดิประเภท

2. วางแผนและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับการขนส่งดว้ยรถบรรทุกสาธารณะเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพและอํานวยความสะดวกในการขนสง่ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถงึพัฒนาการเชือ่มต่อกับ

การขนสง่รูปแบบอืน่

3. กํากบัการขนสง่ดว้ยรถบรรทกุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนดไว ้

4. พัฒนาและสง่เสรมิผูป้ระกอบการขนสง่ดว้ยรถบรรทกุใหม้มีาตรฐานคณุภาพ

5. พัฒนาและสง่เสรมิผูป้ระกอบการขนสง่ดว้ยรถบรรทกุใหม้คีวามพรอ้มสามารถขยายฐานการประกอบการขนสง่โดยสรา้ง

พันธมติรทางธรุกจิและขยายชอ่งทางการคา้อืน่ ๆ ทัง้ภายใน และตา่งประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซยีน 

6. พัฒนานวตักรรมสาํหรับการควบคมุ กํากบั ดแูล การขนสง่ดว้ยรถบรรทกุ

แบบฟอรม์ 3.2 : ประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยทุธ์



63
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์ กลยทุธ์

2. พัฒนาและ

สง่เสรมิระบบ

การขนสง่ทาง

ถนนใหม้ี

ความปลอดภัย 

เป็นมติรตอ่

สิง่แวดลอ้ม 

2. รถปลอดภัยและ

เป็นมติรตอ่ 

สิง่แวดลอ้ม

1. พัฒนามาตรฐานดา้นความปลอดภัยและมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มของรถทกุประเภท รวมถงึรถประกอบและรถดัดแปลง

ใหม้มีาตรฐานทีเ่ทา่เทยีมกนัและเป็นมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบการรับรองแบบยานยนตแ์ละเครือ่งอปุกรณ์สว่นควบ 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบ โดยใหเ้อกชน หน่วยงานหรอืสถาบนัเขา้มามสีว่นร่วม 

4. พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

5. กําหนดหลกัเกณฑก์ารบํารุงรักษารถ ระหวา่งการใชง้าน และมาตรฐานผูทํ้าการซอ่มบํารุง

6. พัฒนาระบบการตรวจสอบรถบนทอ้งถนน และมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

7. พัฒนาและสง่เสรมิผูผ้ลติและผูป้ระกอบรถของไทยใหส้ามารถผลติรถใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล

8. สือ่สารประชาสัมพันธข์อ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชนในการใหค้วามสําคัญในการบํารุงรักษารถเพื่อลดสาเหตุอุบัตเิหตุ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถและการบํารุงรักษารถเพือ่ใหก้ารใชร้ถเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

9. พัฒนานวตักรรมในการควบคมุ กําากบั ดแูลดา้นความปลอดภัยของรถ รวมทัง้ระบบตรวจสภาพรถ 

3. คนขบัขีอ่ยา่ง

ปลอดภัย

1. ทบทวนและพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจํารถใหม้มีาตรฐาน

2. พัฒนา ควบคมุ กํากบั ดแูล มาตรฐาน โรงเรยีนสอนขบัรถเอกชน

3. พัฒนานวตักรรมในการควบคมุ กํากบั ดแูล คนขบัขีอ่ยา่งปลอดภัย

4. เสรมิสรา้งจติสาํนกึดา้นความปลอดภัยใหแ้กผู่ใ้ชร้ถใชถ้นน

5. สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการป้องและลดอบุตัเิหต ุ

6. สง่เสรมิศกัยภาพและทกัษะการขบัรถ 

7. พัฒนาการวเิคราะหอ์บุตัเิหต ุและแสวงหาแนวทางในการป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ

สว่นที ่3 : ภาคผนวก (ตอ่)
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เป้าประสงค์ กลยทุธ์

3. พัฒนา

การใหบ้รกิาร

รูปแบบอจัฉรยิะ

4. การใหบ้รกิารที่

เป็นเลศิ 

1. ประเมนิ ทบทวน พัฒนา รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละบรหิารจัดการองคค์วามรู ้กระบวนการใหบ้รกิารทกุเรือ่งอย่าง

สมํา่เสมอเพือ่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ 

2. พัฒนานวตักรรมในการใหบ้รกิารในทกุดา้นโดยคํานงึถงึความคุม้คา่ในการลงทนุ 

3. มอีงคก์รทีทํ่าหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิและพัฒนานวัตกรรมของกรมฯ โดยเฉพาะดา้นควบคมุ กํากับ ดแูลการขนสง่ทางถนน

อยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ

4. เสรมิสรา้ง

องคก์รใหม้ี

สมรรถนะสงู

และบรหิาร

จัดการตามหลกั

ธรรมาภบิาล

5. การเป็นองคก์ร

ทีม่สีมรรถนะสงู 

และมกีารบรหิาร

จัดการทีด่ ี

1. ปรับโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกับภารกจิในการควบคมุ กํากบั ดแูลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Enterprise Architecture)

2. พัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะในการควบคมุ กํากบั ดแูลการขนสง่ทางถนน

3. พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ในเรือ่งนวตักรรมและมคีวามใสใ่จในงานบรกิาร 

4. สง่เสรมิใหท้กุคนในองคก์รมคีวามตัง้ใจในการดําเนนิงานตามบทบาทหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย (Attention Organization)

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อสนับสนุนการทํางานแบบ Network Centric Operation และ

การประเมนิผลสมัฤทธิย์ทุธศาสตรอ์งคก์ร 

6. พัฒนาและสง่เสรมิใหเ้กดิเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization) 

7. การกําหนดใหม้มีาตรฐานการดําเนนิงาน (Code of Conduct) ควบคูก่บัภารกจิงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย

สว่นที ่3 : ภาคผนวก (ตอ่)



กรมการขนสง่ทางบก

กลุม่ตรวจสอบภายใน (5/2/-)
กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร (13/-/-)

อตัราก าลงั

ขา้ราชการ 4,095

พนักงานราชการ 1,521

ลกูจา้งประจํา 390

สาํนักงาน
เลขานุการกรม

ขรก. 51

พรก.  14

ลจป.  55

กองการเจา้หนา้ที ่

ขรก. 41

พรก.  17

ลจป.  0

กองตรวจการขนสง่

ทางบก

ขรก. 109

พรก.   47

ลจป.   12

กองแผนงาน

ขรก. 57

พรก.  1

ลจป.  1

สาํนักกฎหมาย

ขรก. 20

พรก.  0

ลจป.  0

สาํนักการขนสง่ผูโ้ดยสาร 

ขรก. 87

พรก.  15

ลจป.  3

สาํนักการขนสง่สนิคา้ 

ขรก. 39

พรก.   4

ลจป.   0

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที่ 1 

ขรก. 96

พรก.  24

ลจป.  1

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที่ 2

ขรก. 84

พรก.  23

ลจป.  0

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที่ 3 

ขรก. 79

พรก.   21

ลจป.  1

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานคร

พืน้ที ่4

ขรก. 49

พรก.   5

ลจป.   1

สาํนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที่ 5 

ขรก. 413

พรก.  84

ลจป.  6

สาํนักบรหิารการคลงั
และรายได ้

ขรก. 109

พรก.  6

ลจป.  5

สาํนักมาตรฐานงาน
ทะเบยีนและภาษีรถ

ขรก. 70

พรก.  10

ลจป.   2

สาํนักวศิวกรรม
ยานยนต ์

ขรก. 59

พรก.    2

ลจป.  1

สาํนักสวสัดภิาพ
การขนสง่ทางบก 

ขรก. 53

พรก.  10

ลจป.  2

ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขรก. 51

พรก.  6

ลจป.  0

สาํนักงานขนสง่จังหวดั

ขรก. 2,597

พรก.  1,211

ลจป.   300

แบบฟอรม์ 3.3 : โครงสรา้งและอตัราก าลงั

งบประมาณ : 
3,805,454,600 บาท (ปีงบประมาณ 2560)
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4. เกณฑก์ารประเมนิการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
4.1 เกณฑก์ารประเมนิของทกุสว่นราชการ (ยกเวน้สว่นราชการในสงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีและ

สว่นราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง)

การประเมนิผลการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร พจิารณาจากการด าเนนิการใน 2 สว่นคอื

1. การจัดทําแผนปฏริปูองคก์ารกระทรวง (ทกุกรมในสงักดักระทรวงดําเนนิการรว่มกนั)
2. การจัดทําแผนปฏริปูองคก์ารกรม

รายละเอยีดการด าเนนิงานรอบที ่1

1. แผนปฏริปู

องคก์ารกระทรวง

สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง

1.1 ความเชือ่มโยงภารกจิของกระทรวงกับนโยบายทีส่ําคัญของประเทศ (ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/แผนฯ 12/
นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0)

1.2 การวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การทํางานของ
กระทรวง

1.3 การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization  capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (เชน่ 
โครงสรา้ง กระบวนงาน กฎหมาย บคุลากร เทคโนโลย ีเป็นตน้)

1.4  การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis          
1.4.3 Business model
1.4.4 Government 4.0 : กระทรวง 4.0

1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม

2. แผนปฏริปู

องคก์ารกรม

สว่นที ่2 บทวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกรม
2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปัจจบุัน (As-Is)

2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs ภารกจิรอง
2.2  ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และภารกจิรอง (Non-Core 
function)

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและอัตรากําลัง ทีจ่ะรองรับบทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต
2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

สว่นที ่3 ภาคผนวก
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รอบการประเมนิที่ 1 รอบการประเมนิที่ 2

แผนปฏริปูองคก์าร
กระทรวง

 ความครบถว้นของขอ้มลูทีกํ่าหนด ใหจ้ัดทําตามแผนปฏริปู
องคก์าร (สว่นที่ 1: แบบฟอรม์ที ่1.1 – 1.5) 100%

 ความครบถว้นของแผนปฏริปูองคก์ารทีป่รับตามขอ้สงัเกต
คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ100%
(กรณีทีไ่มม่กีารแกไ้ข  ในรอบการประเมนิที ่2 จะถอืวา่
ผา่นการประเมนิตามตัวชีว้ดันี)้

 แผนปฏบิตักิาร (Action  Plan) ทีจ่ะดําเนนิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏริปูองคก์าร
กรม

 ความครบถว้นของขอ้มลูทีกํ่าหนด ใหจ้ัดทําตามแผนปฏริปู
องคก์าร (สว่นที ่2 – สว่นที่ 3 : แบบฟอรม์ที ่2.1.1 – 3.3)
100%

ประเด็นการประเมนิความครบถว้น

 สว่นที ่1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกระทรวงแสดงความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/แผนฯ 12/นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0 ไดอ้ยา่งครอบคลมุ 
และระบใุนประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน

 การวเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การทํางานของกระทรวง ครอบคลมุในทกุมติ ิรวมทัง้เทคโนโลยสีมัยใหม ่Disruptive Technology และ
แนวโนม้การเปลีย่นแปลงของโลก Mega trend ทีเ่กดิขึน้ อธบิายไดอ้ยา่งชดัเจน

 การวเิคราะห์ organization capacity ของกระทรวง สามารถอธบิายและยกตัวอยา่งไดช้ดัเจนถงึสิง่ทีเ่ป็นจดุแข็ง และจดุทีก่ระทรวงตอ้ง
พัฒนา

• การวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกระทรวงในอนาคต มคีวามเชือ่มโยงระหวา่งผลการวเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การทํางานของกระทรวง 
และขดีความสามารถของกระทรวง และรองรับการขับเคลือ่น Gov 4.0 ไดค้รบทกุมติิ

• การวเิคราะห์ Business model ในอนาคตของกระทรวง ครอบคลมุทกุภารกจิหลักของกระทรวง และมคีวามเชือ่มโยงกบัผลการวเิคราะห ์
Portfolio Analysis ของกระทรวง

• สว่นที ่2 • การวเิคราะหภ์ารกจิหลัก (core function) ตอ้งมคีวามเชือ่มโยงกบัหัวขอ้ 1.4 การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต

• ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความแตกตา่งของระบบวธิกีารทํางานแบบเดมิไดอ้ยา่งชดัเจน

• ขอ้เสนอการปรับเปลี่ยนมีผลลัพธ์ทีแ่สดงถงึประโยชน์ไดอ้ย่างชัดเจน และสอดคลอ้งกับทศิทางการพัฒนาประเทศ เชน่ ลดอัตรากําลัง
ขับเคลือ่น Thailand 4.0 ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

• ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงของกรมมกีารจัดลําดับความสําคัญในแตล่ะดา้น  มแีผนการดําเนนิงานทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม และมตัีวชีว้ัดในการ
กํากบัตดิตามการดําเนนิงาน สามารถนําไปวัดผลไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ่ไป

• สว่นที ่3 • ขอ้มูลพืน้ฐานของกรมในปัจจุบัน : วสิัยทัศน์/ พันธกจิ/ หนา้ที่และอํานาจ/ ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค/์ กลยุทธ์/ งบประมาณ/ 
กฎหมายทีสํ่าคัญ/ โครงสรา้งและอตัรากําลัง

4. เกณฑก์ารประเมนิการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
4.1 เกณฑก์ารประเมนิของทกุสว่นราชการ (ยกเวน้สว่นราชการในสงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีและ

สว่นราชการไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง) (ตอ่)
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ข ัน้ตอนการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร (Organizational Transformation Plan) 
(กลุม่ 1)

แบบฟอรม์ 1.1 แบบฟอรม์ 1.2 แบบฟอรม์ 1.3 แบบฟอรม์ 1.4.1 แบบฟอรม์ 1.4.2 แบบฟอรม์ 1.4.3 แบบฟอรม์ 1.4.4 แบบฟอรม์ 1.5

แบบฟอรม์ 2.1.1 แบบฟอรม์ 2.2.1 แบบฟอรม์ 2.2.1 แบบฟอรม์ 2.2.2 แบบฟอรม์ 2.2.3

แบบฟอรม์ 3.1 แบบฟอรม์ 3.2 แบบฟอรม์ 3.3

ทกุสว่นราชการรว่มจัดทําแผนปฏริปูองคก์ารในภาพรวมของ
กระทรวง เพือ่ใหไ้ดท้ศิทางของกระทรวง

จากทศิทางของกระทรวง สว่นราชการระดับกรมวเิคราะหข์อ้เสนอการปรับบทบาท
ภารกจิใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางกระทรวง

1

2

นําผลการวเิคราะหข์อ้เสนอการปรับบทบาทของแตล่ะ
สว่นราชการระดบักรม มาประมวลเป็นผลการวเิคราะหใ์นภาพรวม

ของกระทรวง
3

สว่นราชการระดับกรมจัดทําขอ้มลูพืน้ฐาน

หมายเหต ุ:
 การวเิคราะหใ์นหัวขอ้ 1.4.2 ระดับกรม จะเป็นการ

วเิคราะหข์อ้มลูจากหัวขอ้ 2.1.1 และ 2.2.1 ของแตล่ะ
สว่นราชการระดับกรม ประกอบกับผลการวเิคราะห์
ในหัวขอ้ 1.3 ระดบักระทรวง

 การวเิคราะหใ์นหัวขอ้ 1.5 จะเป็นการประมวลผล
ขอ้มลูจากหัวขอ้ 2.2.3 ในแตล่ะสว่นราชการระดบักรม
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4. เกณฑก์ารประเมนิการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
4.2 เกณฑก์ารประเมนิของสว่นราชการในสงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีและสว่นราชการไมส่งักดั

ส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกรม

1.1  ความเชือ่มโยงภารกจิของสว่นราชการกับนโยบายทีส่ําคัญของประเทศ (ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/ แผนฯ 12/ นโยบาย
รัฐบาล/ Thailand 4.0)

1.2 การวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การทํางานของสว่นราชการ

1.3 การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของสว่นราชการ (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (เชน่ โครงสรา้ง
กระบวนงาน กฎหมาย บคุลากร เทคโนโลย ีเป็นตน้)

1.4  การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของสว่นราชการในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis
1.4.3 Business model
1.4.4 Government 4.0 : กรม 4.0

สว่นที ่2 บทวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกรม

2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปัจจบุัน (As-Is)

2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs ภารกจิรอง

2.2  ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และ ภารกจิรอง 
(Non-Core function)

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและอัตรากําลัง ทีจ่ะรองรับบทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต

2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

สว่นที ่3 ภาคผนวก

3.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกรมในปัจจบุัน : วสิยัทัศน/์ พันธกจิ/ หนา้ทีแ่ละอํานาจ/ ประเด็นยทุธศาสตร/์ เป้าประสงค/์ 
กลยทุธ/์ งบประมาณ/ กฎหมายทีส่ําคัญ/ โครงสรา้งและอัตรากําลัง

1

2

3
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รอบการประเมนิที่ 1 รอบการประเมนิที่ 2

แผนปฏริปู
องคก์ารกรม

 ความครบถว้นของขอ้มลูทีกํ่าหนด ใหจั้ดทําตามแผนปฏริปู
องคก์าร (สว่นที่ 1 – สว่นที่ 3 : แบบฟอรม์ที ่1.1 – 3.3)
100%

 ความครบถว้นของแผนปฏริปูองคก์ารทีป่รับตาม
ขอ้สงัเกตคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ100%
(กรณีทีไ่มม่กีารแกไ้ข ในรอบการประเมนิที ่2 จะถอื
วา่ผา่นการประเมนิตามตัวชีว้ดันี)้

 แผนปฏบิัตกิาร (Action  Plan) ทีจ่ะดําเนนิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นการประเมนิความครบถว้น

 สว่นที ่1  การวเิคราะหภ์ารกจิของสว่นราชการแสดงความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/แผนฯ 12/นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0 ไดอ้ยา่ง
ครอบคลมุ และระบใุนประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน

 การวเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การทํางานของสว่นราชการครอบคลมุในทกุมติ ิรวมทัง้เทคโนโลยสีมัยใหม ่Disruptive Technology และ
แนวโนม้การเปลีย่นแปลงของโลก Mega trend ทีเ่กดิขึน้ อธบิายไดอ้ยา่งชดัเจน

 การวเิคราะห์ organization capacity ของสว่นราชการ สามารถอธบิายและยกตัวอยา่งไดช้ดัเจนถงึสิง่ทีเ่ป็นจดุแข็ง และจดุทีส่ว่นราชการตอ้ง
พัฒนา

• การวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของสว่นราชการในอนาคต มคีวามเชือ่มโยงระหวา่งผลการวเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การทํางานของสว่น
ราชการ และขดีความสามารถของสว่นราชการ  และรองรับการขับเคลือ่น Gov 4.0 ไดค้รบทกุมติิ

• การวเิคราะห์ Business model ในอนาคตของสว่นราชการ ครอบคลมุทกุภารกจิหลักของสว่นราชการ และมคีวามเชือ่มโยงกบัผลการวเิคราะห์
Portfolio Analysis ของสว่นราชการ

• สว่นที ่2 • การวเิคราะหภ์ารกจิหลัก (core function) ตอ้งมคีวามเชือ่มโยงกบัหัวขอ้ 1.4 การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิขอสว่นราชการในอนาคต

• ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความแตกตา่งของระบบวธิกีารทํางานแบบเดมิไดอ้ยา่งชดัเจน

• ขอ้เสนอการปรับเปลี่ยนมีผลลัพธ์ทีแ่สดงถงึประโยชน์ไดอ้ย่างชัดเจน และสอดคลอ้งกับทศิทางการพัฒนาประเทศ เชน่ ลดอัตรากําลัง
ขับเคลือ่น Thailand 4.0 ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

• ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงของสว่นราชการมกีารจัดลําดับความสําคัญในแต่ละดา้น  มแีผนการดําเนินงานทีช่ัดเจนและเป็นรูปธรรม และมี
ตัวชีว้ัดในการกํากบัตดิตามการดําเนนิงาน สามารถนําไปวัดผลไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ่ไป

• สว่นที ่3 • ขอ้มลูพืน้ฐานของสว่นราชการในปัจจบุนั : วสิยัทัศน/์ พันธกจิ/ อํานาจหนา้ที/่ ประเด็นยทุธศาสตร/์ เป้าประสงค/์ กลยทุธ/์ งบประมาณ/ 
กฎหมายทีสํ่าคัญ/ โครงสรา้งและอตัรากําลัง

4. เกณฑก์ารประเมนิการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
4.2 เกณฑก์ารประเมนิของสว่นราชการในสงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีและสว่นราชการไมส่งักดั

ส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง (ตอ่)
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ข ัน้ตอนการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร (Organizational Transformation Plan) 
(กลุม่ 2)

แบบฟอรม์ 1.1 แบบฟอรม์ 1.2 แบบฟอรม์ 1.3 แบบฟอรม์ 1.4.1 แบบฟอรม์ 1.4.2 แบบฟอรม์ 1.4.3 แบบฟอรม์ 1.4.4

แบบฟอรม์ 2.1.1 แบบฟอรม์ 2.2.1 แบบฟอรม์ 2.2.1 แบบฟอรม์ 2.2.2 แบบฟอรม์ 2.2.3

แบบฟอรม์ 3.1 แบบฟอรม์ 3.2 แบบฟอรม์ 3.3

สว่นราชการทําการวเิคราะหแ์ผนปฏริปูองคก์ารในภาพรวม เพือ่ใหไ้ดท้ศิทางอนาคตของหน่วยงาน

จากภาพทศิทางของหน่วยงาน ใหส้ว่นราชการวเิคราะหข์อ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิให ้
สอดคลอ้งกบัทศิทางดงักลา่ว

1

2

สว่นราชการจัดทําขอ้มลูพืน้ฐาน

หมายเหต ุ:
 การวเิคราะห์ระดับความเขม้แข็งและขีด

ความสามารถขององคก์ารในหัวขอ้ 1.4.2 
ใหส้่วนราชการใชผ้ลการวิเคราะห์ใน
หัวขอ้ 1.3 ประกอบการพจิารณา

 การวเิคราะหใ์นหัวขอ้ 2.1.1-2.2.1 ตอ้ง
สอดคลอ้งกบัทศิทางอนาคตของหน่วยงาน
ทีว่เิคราะหไ์วใ้นหัวขอ้ 1.4
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5. การสนบัสนุนสว่นราชการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 

การด าเนนิการ

ปี งปม.
2560

ปีงบประมาณ 2561
ปี งปม. 
2562

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1. จัดประชมุชีแ้จงสว่นราชการ 
วนัที ่23 ส.ค. 2560

2. จัดคลนิกิใหค้ําปรกึษาราย
กระทรวง 

3. สว่นราชการดําเนนิการ และจัดสง่
แผนปฏริูปองคก์ารรอบการ
ประเมนิที ่1 (รายงานรอบ 1 
วนัที ่2-12 เม.ย. 2561)

4. สาํนักงาน ก.พ.ร. ตรวจพจิารณา
ความครบถว้นสมบรูณ์ แผน
ปฏริูปองคก์ารของสว่นราชการ

5. สาํนักงาน ก.พ.ร. โดย
คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิตรวจ
พจิารณาแผนปฏริูปองคก์ารของ
สว่นราชการ และแจง้ผลการ
พจิารณา ภายใน 6 ก.ค. 2561

6. สว่นราชการปรับปรุงแผน ร่วมกบั
สาํนักงาน ก.พ.ร. (กรณีตอ้ง
ปรับปรุง)

7. จัดสง่แผนปฏริูปองคก์ารฉบบั
ปรบัปรุงรอบการประเมนิที ่2
(รายงานรอบ 2 วนัที ่1-12 ต.ค.
2561)

8. ดําเนนิการตามขอ้เสนอการ
ปรับเปลีย่นบทบาทภารกจิของ
กระทรวง/กรม ในปี งปม. 2562
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