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ค าน า 
 

                  การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารงานภาครัฐ  
เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ ในปัจจุบันและรองรับกับอนาคตที่มีประสิทธิภาพ                  
เพ่ิมมากข้ึน สามารถตอบสนองต่อบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับปรุงโครงสร้างจึงมีความจ าเป็น                   
ที่ทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากต้องการขับเคลื่อนภารกิจ อ านาจหน้าที่ และระบบกระบวนการท างาน                  
ขององค์กรให้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้  
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกระทรวงคมนาคมและส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางและทราบขั้นตอนในการด าเนินงาน ตั้งแต่                   
การจัดท ารายการค าชี้แจง (Check list) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ วิเคราะห์บทบาทภารกิจในปัจจุบัน และ
โครงสร้างที่รองรับระบบการบวนงานในอนาคตของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัด การจัดประชุมคณะท างาน                  
แบ่งส่วนราชการภายในกรม  การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง  การจัดส่ง                  
ค าขอ/ค าชี้แจงและความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการ และขั้นตอน
การด าเนินการของหน่วยงานกลางภายนอกกระทรวงคมนาคม เช่น ส านักงาน ก.พ.ร.  ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมกฎษฎีกา  เป็นต้น 
 คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ค าจ ากัดความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ                  
5) Work flow กระบวนงาน  6) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7) มาตรฐานคุณภาพงาน  8) ระบบติดตามประเมินผล      
9) เอกสารอ้างอิง  และ 10) แบบฟอร์มที่ใช้ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้ได้
โครงสร้างที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีระบบกระบวนงานที่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รองรับและ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศและระดับสากลต่อไป  
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 1)  เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป  
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
 2)  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้  
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 
 3)   เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ ระบบกระบวนการท างาน  อัตราก าลังให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับภารหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบัน และรองรับภารหน้าที่ใหม่ในอนาคต ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ               
การท างานทีม่ีอยู่ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น 
  
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 2 รูปแบบ ดังนี้ 
          1)  ระดับต่ ากว่ากรม เริ่มต้นจากส่วนราชการในสังกัดเสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง จนถึงมีกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นใหม่ปรากฏในกฎกระทรวง 
 2) ระดับกรม เริ่มจากส่วนราชการเจ้าของเรื่องเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ (ระดับกรม)  จนถึง                 
มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ฉบับที่ ..  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พศ. 2545                      
ฉบับที่ ..  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ                     
ของกรมที่จัดตั้งข้ึนใหม ่ 
   
 
3. ค าจ ากัดความ 
  คู่มือการปฏิบัตินี้ มีการอธิบายความหมายของค าท่ีใช้ในกระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
  การปรับปรุงโครงสร้าง หมายถึง การยกฐานะส่วนราชการเป็นระดับกอง/ระดับต่ ากว่ากรมเป็นระดับ
กรม  และการปรับเปลี่ยน/จัดตั้งส่วนราชการใหมเ่พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 กระทรวง (Ministry) หมายถึง สวนราชการที่ด าเนินการตามภารกิจของรัฐในราชการฝายบริหาร                 
ที่มีระดับสูงสุด มีอ านาจหน าที่ตามที่ก าหนดไว ในกฎหมายว าดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                          
ในกระทรวงมีปลัดกระทรวงท าหนาที่รับผิดชอบการก าหนดยุทธศาสตร การจัดสรรทรัพยากรการบริหารและ
งบประมาณในภาพรวมของกระทรวง ก ากับ เรงรัด และติดตาม การปฏิบัติงานภายในกระทรวงใหเปนไปตาม                
เปาหมาย นโยบายของรัฐบาล และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการประจ าในกระทรวงสวนราชการระดับกระทรวง  
อาจเรียกชื่อเปน  (1) ส านักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวง 



 
 สวนราชการ  หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม รับผิดชอบภารกิจหลัก ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐที่เปนการควบคุม 
ก ากับดูแล และอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้ง งานนโยบายตางๆ  ควรมีบทบาทภารกิจหลัก (Core Function) 
รวม 3 ประการคือ (1) บทบาทภารกิจในการก าหนดนโยบาย (2) บทบาทภารกิจในการวางระเบียบ หลักเกณฑ
และตรวจสอบ (3) บทบาทภารกิจในการสนับสนุนสงเสริม 
 สวนราชการระดับกรม หมายถึง สวนราชการในล าดับรองลงมาจากกระทรวงที่มีภารกิจรองรับ                                 
งานหลักของ กระทรวง หรือภารกิจที่มีกฎหมายก าหนดเปนการเฉพาะ และตองการมีเอกภาพในการบริหาร                
มีฐานะเปนนิติบุคคล หนวยงานระดับนี้ปกติจะเรียกวา กรม แตอาจมีชื่อเรียกอยางอ่ืนตามลักษณะงานได                  
เช่น ส านักงานคณะกรรมการ ส านักเลขาธิการ สถาบัน และมหาวิทยาลัย ฯลฯ  
          สวนราชการระดับต  ากวากรม หมายถึงสวนราชการระดับรองลงมาจากกรม มีสายการบังคับบัญชา
โดยตรงตอผูบริหารระดับกรม งานตามภารกิจที่มีลักษณะเปนงานประจ าตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง กรมนั้น 
มีชื่อเรียก ดังนี้ 
                 1)   ส านัก (Bureau)  หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจหลักในงานปฏิบัติการ งานบริการ  งานนโยบาย     
งานใหค าปรึกษา และงานวิชาการ  
                2)  กอง (Division) ซึ่งปจจุบันใชเรียกชื่อสวนราชการที่มีภารกิจในงานสนับสนุน หรืองานปฏิบัติการ/
งานบริการ ในลักษณะเดียวกับ “ส านัก” เพียงแตแตกตาง ที่ปริมาณงาน โดยมีเหตุผลของการที่ใชชื่อแตกตางกัน
เพ่ือการก าหนดระดับต าแหนงที่สูงขึ้นนั้น ดังนั้น อาจใชชื่อเรียกสวนราชการที่มีลักษณะงานดังกลาววา “ส านัก” 
หรือ “กอง” ก็ได โดยไมผูกพันกับระดับต าแหนงของผูอ านวยการ  
 3) รายการค าชี้แจง (Check list) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ เป็นเอกสารที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.  ก าหนดให้ส่วนราชการที่ประสงค์จะขอจัดตั้งส่วนราชการหรือขอยกฐานะส่วนราชการ จะต้องด าเนินการ  
จัดท าเพ่ือประโยชน์ในการกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดตั้งส่วนราชการ ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ดังนี้                               
1. การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis)  2. เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง  3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการ  4. นโยบาย แผนงานส าคัญของรัฐบาลที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ  5. ปริมาณงาน                     
6.  ค่าใช้จ่าย   7.  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่  8.  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  9.  ค าชี้แจงอ่ืนๆ (ถ้ามี)  10. แสดง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นผลจากการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการใหม่   
 
4. หน้าที ความรับผิดชอบ 
 กระบวนงาน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร มีคณะบุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกัน
ท างานหรือกระท ากิจการบางอย่างซึ่งได้รับมอบหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการ
กระบวนงานดังกล่าว ดังนี้ 
  คณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรม เป็นคณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นจากกรมเจ้าของเรื่องที่จะปรับปรุง
องค์กร โดยมีผู้แทนหน่วยงานกลาง ประกอบด้วย ส านักงาน ก.พ.  ส านักงาน ก.พ.ร.  ส านักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เข้าร่วมเป็นคณะท างานดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่ของกรมเป็นฝ่ายเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการ ตลอดจนระบบบุคคล ให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ การด าเนินงาน                    
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ก าหนดอ านาจหน้าที่และขอบเขต              
ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมใหม่                
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 
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  คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงคมนาคม  เป็นคณะบุคคลที่กระทรวงฯ    
แต่งตั้งขึ้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธาน  ปลัดกระทรวง เป็นรองประธาน  
เลขาธิการ ก.พ.ร.  เลขาธิการ ก.พ.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการ  มีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่               
ของส านักงาน ก.พ.ร. เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง               
จะเปนองคกรที่ท าหนาที่ พิจารณาการจัดและพัฒนาสวนราชการ วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบบุคคลของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวง  และมีอ านาจหน้าที่พิจารณาปรับปรุงกระทรวง  กรม  การจัดและพัฒนาส่วนราชการและ               
วิธีปฏิบัติงานตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัยและรองรับกับยุทธศาสตร์และค ารับรองการปฏิบัติราชการ                      
ของกระทรวงและกรม และให้เป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                       
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ                
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพิจารณาก าหนดหน้าที่
และขอบเขตความรับผิดชอบของส่วนราชการ และองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ ภายใต้สังกัดกระทรวง 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ส านักงาน ก.พ.ร.) เป็นส่วนราชการในส านัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบราชการ ท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงาน              
ของรัฐอย่างอ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
            อ.ก.พ.ร. เกี ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดและพัฒนาโครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกลุ่มกระทรวง 
ทบวง กรม ด้านเศรษฐกิจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้มีการบริหารงาน
ตามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่ก าหนด ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
คมนาคมประชุมแล้วเสร็จจะส่งเรื่องการขอจัดตั้ง/ยกฐานะ หน่วยงาน ให้ส านักงาน ก.พ.ร. น าเสนอ                
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ พิจารณา 
          คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย                  
เป็นประธาน ท าหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงาน     
ของรัฐอย่างอ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร  มาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรม  ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน  ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม                  
การโอน การยุบเลิก การก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายใน
ของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง  ทบวง กรม  หรือส่วนราชการอ่ืนฯ 
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลักระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบ การวิเคราะห์ข้อมูลรายการ  
ค าชี้แจง (Check list) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ เพ่ือความถูกต้องของการก าหนดจัดวางรูปแบบโครงสร้าง
องค์กรของหน่วยงานทั้งในระดับกอง/ส านัก และระดับกรม โดยพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติ                     
ในการด าเนินการ เพ่ือให้ได้รูปแบบองค์กรที่เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ กระบวนการท างาน และบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะท างานแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม และคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงคมนาคม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
ของส่วนราชการ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาด้วย 
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5. Work Flow กระบวนงาน 
    ชื อกระบวนการ :  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
    ข้อก าหนดที ส าคัญ :  การด าเนินการปรับปรุงหน่วยงาน/จัดตั้งหน่วยงานใหมส่ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
    ตัวช้ีวัด :  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงคมนาคม 
    1) กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ (การจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม) 
        การปรับปรุงโครงสร้างจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมมีกระบวนการ ดังนี้ 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
(ประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

กรม (เจ้าของเรื่อง) เสนอขอ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ (ระดับกรม) 

 1 เดือน - ส่วนราชการในสังกัด คค. 
- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- กพบ.สปค 

จัดประชุมคณะท างานแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม 
 

ไม่เห็นชอบ 
 
 
                                             

1 สัปดาห์ - ส่วนราชการในสังกัด คค. 
- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- กพบ.สปค. 

จัดส่งค าขอ/ค าชี้แจง               
ให้คณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการ                
ของกระทรวงพิจารณา 

                           เห็นชอบ 
 
 
 
  

1 สัปดาห์ - ส่วนราชการในสังกัด คค. 
- กพบ.สปค. 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวง 
 

  ไม่เห็นด้วย 
 
 
                                        

2 สัปดาห์ -  กพบ.สปค. 

จัดส่งมติคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงให้กรรมการยืนยัน
ความเห็น 

                           เห็นด้วย 3 สัปดาห์ - กพบ.สปค.  
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

จัดส่งค าขอ/ค าชี้แจง และมติ
พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวง             
ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 

 1 สัปดาห์ - กพบ.สปค. 

ส านักงาน ก.พ.ร. น าเสนอ 
ก.พ.ร. 
 

 2 สัปดาห์ 
หรือ 

มากกว่านั้น 

- ส านักงาน ก.พ.ร 

ส านักงาน ก.พ.ร. ตอบมติ 
ก.พ.ร. มายังกระทรวง 

 1 - 2 
สัปดาห์ 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

 

หน่วยงานจัดท ารายการค าชี้แจง  
(Check list) ประกอบการจัดต้ังส่วนราชการ 

ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องเสนอความเห็น 

ส่งค าขอพร้อมค าชี้แจงและมติคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการ 

ประชุมพิจารณารายการค าขอ/
ค าช้ีแจง 

กรม (เจ้าของเร่ือง) ส่งค าขอพร้อม 
Check list ให้กระทรวง 

ประชุมพิจารณารายการค าขอ/
ค าชี้แจ้ง  (Check list) 

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ก.พ.ร. พจิารณา 

ส านักงาน ก.พ.ร. ตอบมติ ก.พ.ร. 
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ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
(ประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

กระทรวงน าส่งเรื่องไปยังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 

 1 สัปดาห์ - กพบ.สปค. 

สลค. ถามความเห็นหน่วยงาน
กลางและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 2 สัปดาห์ - สลค. 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา                
ให้เห็นชอบในหลักการ 
 

ไม่เห็นชอบ 
 
 
                                             
 

1 สัปดาห์ - สลค. 
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
- กพบ.สปค 

สลค. ส่งร่างกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานพร้อมมติ ครม.                
ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) และ                  
แจ้งรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

                           เห็นชอบ 1 สัปดาห์ 
 

- สลค. 

สคก. พิจารณาร่างกฎหมาย
จัดตั้งกรมและส่งคืน สลค. 
 

  
 
                                        

1-2 สัปดาห ์
หรือ 

มากกว่านั้น 

-  สคก. 
- กพบ.สกม. (สปค.) 
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

สลค. น าเสนอ ครม. เห็นชอบ
ร่างพ.ร.บ. และน าเสนอต่อ
รัฐสภา 

                            1-2 สัปดาห ์ - สลค. 

รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ  - 2 สัปดาห ์ - รัฐสภา 

มีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พศ.
2545 ฉบับที่.. กฎกระทรวงว่า
ด้วยกลุ่มภารกิจ พศ. 2545 
ฉบับที่.. และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการก าหนดภารกิจ
อ านาจหน้าที่และโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการของกรมที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ 

 1-2 สัปดาห ์ - รฐัสภา 
- กพบ.สปค. 

 

กระทรวงส่งเร่ืองการจัดตั้งกรมให้ สลค. 
ด าเนินการ 

ครม. พิจารณา              
ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้กฎหมาย 
และด าเนินการ 
ตามกฎหมาย 

จัดส่งมติ ครม. และส่งร่างกฎหมาย             
ให้ สคก.และกระทรวง 

สลค. พิจารณาเสนอ ครม.                   
ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย 

และส่งรัฐสภา 

รัฐสภาพิจารณาอนุมัต ิ
 

ถามความเห็นจากหน่วยงานกลาง 

พิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งกรม              
และส่งคืน สลค. 



  
    
  2) Wofk Flow กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ (ระดับต  ากว่ากรม) 
         การปรับปรุงโครงสร้างจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรมมีกระบวนการ ดังนี้ 
  

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
(ประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนราชการในสังกัดเสนอขอ
ปรับปรุงโครงสร้าง 

 
 

1 เดือน - ส่วนราชการในสังกัด 
- กพบ.สปค. 
 

จัดประชุมคณะท างานแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม 
 

ไม่เห็นชอบ 
 
 
                                             
 

1 สัปดาห์ - ส่วนราชการในสังกัด 
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 

จดัส่งค าขอ/ค าชี้แจง Check 
list ให้คณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงพิจารณา 

 

                           เห็นชอบ 1 สัปดาห์ - ส่วนราชการในสังกัด 
 
 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวง 
 

   ไม่เห็นชอบ 
 
 
                                        

2 สัปดาห์ -  กพบ.สปค. 

จัดส่งมติคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงให้กรรมการยืนยัน
ความเห็น 

                          เห็นชอบ 3 สัปดาห์ - กพบ.สปค.  
- ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

จัดส่งค าขอ/ค าชี้แจง/รายงาน
การประชุม และความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีเห็นชอบ
แล้วให้ส านักงาน ก.พ.ร.  

 1 สัปดาห์ - กพบ.สปค. 

ส านักงาน ก.พ.ร. น าเสนอ 
ก.พ.ร. 

 2 สัปดาห์ 
หรือมากกว่านี้ 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

 

  

  

ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องยืนยันความเห็น 

ส่งค าขอ/ค าชี้แจง/รายงานการประชุม
ความเห็นของหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งและ

กฎกระทรวง ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 

กรม (เจ้าของเร่ือง) ส่งค าขอพร้อม 
Check list  ให้กระทรวง 

ประชุมพิจารณาค าขอ              
ค าชี้แจง  (Check list) 

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ก.พ.ร. พจิารณา 

ประชุมพิจารณารายการ           
ค าขอ /ค าชี้แจง (Check list) 
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ส่วนราชการในสังกัดเสนอ
ขอปรับปรุงโครงสร้าง 



 

  

 
 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
(ประมาณ) 

ผู้รับผดิชอบ 

ก.พ.ร. ประชุมพิจารณา  
 

1 วัน - ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

กรณี ก.พ.ร. เห็นชอบ 
- ก.พ.ร.แจ้งมติให้ปลัดกระทรวง
ทราบ เพื่อรายงานรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ส่งร่างกฎกระทรวง              
ให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) 
 
- สคก. ตรวจพิจารณาร่าง
กฎกระทรวง 
 
- สคก. จัดส่งร่างกฎกระทรวงให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(สลค.) และแจ้งรัฐมนตรีฯ ทราบ 
 
- กระทรวงฯ ส่งร่างกฎกระทรวง
ให้สลค. เพ่ือน าเสนอครม. ทราบ 
และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
- สลค. น าเสนอครม. ทราบและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
- มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ และ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ที่ก าหนดขึ้นใหม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง 
 

 
 
 
                                             
 

 
1 สัปดาห์ 

 
 
 

2 สัปดาห์ 
 
 
 
 

3 สัปดาห์ 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 
 

2 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 

 
- ส านักงาน ก.พ.ร. 
 
 
 
- กพบ.สปค. 
 
 
 
- สคก. 
- กพบ. สกม. (สปค) 
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 
- สคก. 
 
 
 
- กพบ.สปค. 
 
 
 
 
- สลค. 
 
 

ก.พ.ร. ประชุมพิจารณา 

ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้ง 
มติเห็นชอบให้กระทรวงฯ 

กระทรวงฯ ส่งร่างกฎกระทรวงให้ สคก. 

สคก. จัดส่งร่างกฎกระทรวงให้  
สลค. และกระทรวงฯ ทราบ 

กระทรวงฯ จัดส่งกฎหมายให้ สลค. เสนอ ครม. 
ทราบ และประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 
ประกาศใช้กฎหมาย และ
ด าเนินการตามกฎหมาย 
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สคก. ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง 

ครม. ทราบและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 



 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
(ประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ก.พ.ร. ประชุมพิจารณา  
 

1 วัน - ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

กรณี ก.พ.ร. ไม่เห็นชอบ 
- ก.พ.ร.แจ้งมติให้ปลัดกระทรวง
ทราบ  
 
- กระทรวงจัดท าบันทึก
ความเห็นของกระทรวง และ 
ก.พ.ร. เสนอครม. 
 
- สลค. น าเสนอครม. พิจารณา 
 
 
- สลค. แจ้งผลการพิจารณาของ
ครม. ให้ ก.พ.ร. สคก. และ
กระทรวงทราบ 
 
- สคก. ตรวจพิจารณาร่าง
กฎกระทรวง 
 
- สคก. จัดส่งร่างกฎหมายให้ 
สลค. และกระทรวงทราบ 
 
- กระทรวงจัดส่งร่างกฎหมายให้
สลค. เพ่ือน าเสนอครม. ทราบ
และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
- สลค. น าเสนอครม. ทราบและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
- มีกฎกระทรวงก าหนดอ านาจ
หน้าที่ และโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นปรากฏ
ในกฎกระทรวง 
 

 
 
 
                                             
 

 
1 สัปดาห์ 

 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

2 สัปดาห์ 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

3 สัปดาห์ 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 
 

2 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 

 
- ส านักงาน ก.พ.ร. 
 
 
- กพบ.สปค. 
 
 
- สลค. 
- กพบ.สปค. 
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 
- สลค. 
 
 
- สคก. 
- กพบ. สกม. (สปค) 
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 
- สคก. 
 
 
 
- กพบ.สปค. 
 
 
 
 
- สลค. 
 
 

ก.พ.ร. ประชุมพิจารณา 

ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติ  
ก.พ.ร. ให้กระทรวงฯ ทราบ 

กระทรวงฯ จัดท าบันทกึความเห็นของ
กระทรวงฯ และ ก.พ.ร. เสนอ ครม. 

สคก. แจ้งผลให้ ก.พ.ร. 
สคก. และกระทรวงฯ ทราบ 

สคก. จัดส่งร่างกฎหมายให้  
สลค. และกระทรวงฯ ทราบ 

ประกาศใช้กฎหมาย และ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

กระทรวงส่งร่างกฎหมายให้ สลค. 
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ครม. ทราบและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

สคก. ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง 

ครม. พิจารณา 



 
  
6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย                     
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13  ลงวันที่      
28 สงิหาคม 2550  สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
           • กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
  1)  ในการร่างกฎหมายเพ่ือใช้บังคับในเรื่องใดก็ตามไม่ควรมีข้อก าหนดในรายละเอียดให้มีการจัดตั้ง                     
ส่วนราชการขึ้นใหม่ (ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกรม หรือ ส านัก/กอง)  

 2) หากจะมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
      (1)  กรณีการขอจัดตั้ งส่วนราชการระดับกรม ให้กระทรวงด าเนิ นการขอจัดตั้ งส่วนราชการ                  

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ให้น า
เรื่องการขอจัดตั้งส่วนราชการเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณา
ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี   
 (2) กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม จะต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี                     
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549   
 (3)  การกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดตั้งส่วนราชการให้กระทรวงที่ประสงค์จะขอจัดตั้ง                   
ส่วนราชการ จัดท ารายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบค าชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ (Check List) 
ประกอบด้วย 1.  การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis)  2.  เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง  3.  ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  4.  นโยบาย แผนงานส าคัญของรัฐบาลที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ  5.  ปริมาณงาน  
6.  ค่าใช้จ่าย  7.  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่   8.  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 9.  ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) และ                
10.  แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นผลจากการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการใหม่ 
 
     6.1  กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม 
         การขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ  
          (1.1)  กรม (เจ้าของเรื่อง) จัดท ารายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบค าชี้แจงประกอบการขอ
จัดตั้งส่วนราชการ (Check List) จ านวน 10 ข้อ เสนอขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ (ระดับกรม) ให้ที่ประชุมคณะท างาน
แบ่งส่วนราชการภายในกรมพิจารณา 
          (1.2)  คณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมพิจารณาแล้วเสร็จ กรม (เจ้าของเรื่อง) จัดส่งค าขอ/                   
ค าชี้แจง ให้กระทรวงฯ พิจารณา 
   (1.3) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.สปค.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ น าเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณา 
และคณะกรรมการมีมติให้จัดตั้งหน่วยงานระดับกรมแล้ว จะด าเนินการดังแสดงแผนภาพขั้นตอนการเสนอขอจัดตั้ง
ส่วนราชการระดับกรมและร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ได้ดังนี้ 
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   ขั้นตอนที  1  จัดส่งค าขอ ค าชี้แจง และมติพร้อมความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการกระทรวง ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  
            ขั้นตอนที  2   ส านักงาน ก.พ.ร. น าเสนอคณะกรรมการ ก.พ.ร. พิจารณาค าขอ ค าชี้แจงและเอกสาร
ประกอบ 
            ขั้นตอนที  3  ส านักงาน ก.พ.ร. ตอบมติ ก.พ.ร. มายังกระทรวง 
            ขั้นตอนที  4  กระทรวงน าส่งเรื่องไปส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
            ขั้นตอนที  5  สลค. สอบถามความเห็นหน่วยงานกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            ขั้นตอนที  6  สลค. น าเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณา 
           ขั้นตอนที  7  คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 
 
             
  ขั้นตอนที  8  สลค. ส่งร่างพระราชบัญญัติ พร้อมมติ ครม. ไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) และแจ้ง รมต. เพื่อทราบ 

ขั้นตอนที่ 1 

เจ้าของเรื่อง 

1.1 ส่งค ำขอ 
พร้อมค ำชี้แจง 

คณะกรรมการ 
พัฒนาโครงสร้าง 
ระบบราชการ 

ของกระทรวง (คกก.) 

1.2 ฝ่ำยเลขำนุกำร 
ของ คกก.ฯ  

ถำมควำมเห็น 

- ส ำนักงบประมำณ 
- ส ำนักงำน ก.พ. 
- อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 

ส่งค ำขอ 
พร้อมค ำชี้แจง 
และมต ิคกก. พัฒนำโครงสร้ำง 
ระบบรำชกำรของกระทรวง 

กระทรวง ส านักงาน ก.พ.ร. 

2 

ก.พ.ร. 

น ำเสนอ 

4 3 ตอบมติ ก.พ.ร. พิจำรณำ 

หน่วยงานกลางและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 
ส านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี 

ถำมควำมเห็น 8 
ส่งร่ำง พรบ. พร้อมมติ ครม. 
และแจ้ง รมต. เพื่อทรำบ 

ส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

9 พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. น ำเสนอ 

6 

พิจำรณำ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

7 

คณะรัฐมนตรี 

พิจำรณำเห็นชอบหลักกำร 

10 

คณะรัฐมนตรี 

พิจำรณำเห็นชอบ                    
ร่ำง พ.ร.บ. และน ำเสนอรัฐสภำ 

รัฐสภา 

พิจำรณำอนุมัต ิ

ขั้นตอนการประกาศใช้
กฎหมาย 

11 

- 10 - 
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            ขั้นตอนที  9  สคก. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและส่งคืน สลค. 
            ขั้นตอนที  10 สลค. น าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติและน าเสนอต่อรัฐสภา 
            ขั้นตอนที  11 รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ และด าเนินการตามขั้นตอนการประกาศใช้กฎหมาย 
 
  6.2  กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต  ากว่ากรม 
           การจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรมมีแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมใหม่ ส่วนราชการต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549  แจ้งตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 18  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549  ซึ่งต้องจัดท ารายการค าชี้แจง (Check List)  
ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ  จ านวน  10  ข้อ ดังแสดงแผนภาพขั้นตอนการเสนอขอจัดตั้งส่วนราชการระดับ
ต่ ากว่ากรม ได้ดังนี้  

 
 

   ขั้นตอนที  1  หัวหน้าส่วนราชการเสนอค าขอต่อคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมพิจารณา  
            ขั้นตอนที  2  หัวหน้าส่วนราชการเสนอค าขอพร้อมแบบค าชี้แจงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแล้วส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ พิจารณา 
            ขั้นตอนที  3   ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ ถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            ขั้นตอนที  4  ปลัดกระทรวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเสนอร่างกฎกระทรวงพร้อมแนบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างและ ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่ง
ค าขอ/ค าชี้แจง/รายงานการประชุม และความเห็น ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องถึงส านักงาน 
ก.พ.ร. 
 
            ขั้นตอนที  5  ส านักงาน ก.พ.ร. น าเรื่องเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา กรณี ก.พ.ร. เห็นชอบ จะด าเนินการ
ดังนี้ 
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                                     1)   ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติ ก.พ.ร. ให้ปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือรายงานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทราบ 
 2)   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส่งร่างกฎกระทรวงให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจพิจารณา 
 3)   สคก. ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง และส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
และ สคก. แจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพ่ือทราบ 
 4)   เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่างกฎกระทรวงเสนอคณะรัฐมนตรี  (ครม.) ทราบ                              
และเมื่อ ครม. รับทราบแล้ว กระทรวงฯ จะส่งร่างกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีลงนามแล้วให้ สลค. เพ่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นใหม่                                    
ปรากฏในกฎกระทรวง 

  ขั้นตอนที  6  ส านักงาน ก.พ.ร. น าเรื่องเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา กรณี ก.พ.ร. และคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมีความเห็นไม่สอดคล้องกันจะด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติ ก.พ.ร. ให้ปลัดกระทรวงทราบ และกระทรวงจัดท า
บันทึกความเห็นของกระทรวง และ ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา 
                                   2)   สลค. น าเสนอ ครม. พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาของ ครม. ให้ ก.พ.ร. 
สคก. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทราบ 
                                   3)    สคก. ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงและจัดส่งร่างกฎหมายให้ สลค. และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพ่ือทราบ 
 4)   กระทรวงจัดส่งร่างกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงนามแล้วให้ สลค. 
เพ่ือน าเสนอ ครม. ทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้กฎกระทรวงก าหนดอ านาจหน้าที่และ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นปรากฏในกฎกระทรวง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
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 กระบวนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรต้องด าเนินการเป็นขั้นตอน โดยแสดงให้เห็นกระบวนงาน  
ระยะเวลาของกระบวนงาน รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพของงาน  ได้ดังนี ้
 

กระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ประมาณ 
1 เดือน 

กอง/ส านัก ที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมลูและจัดท า
รายละเอียดรายการค า
ช้ีแจงประกอบการจัดตั้ง
ส่วนราชการ (Check List ) 

รายละเอียดรายการค าช้ีแจง
(Check List) ประกอบการ
จัดตั้งส่วนราชการมีความ
ค ร บ ถ้ ว น เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

- กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารของกรม 
- ก อ ง / ส า นั ก           
ที่ เ ส นอขอจั ด ตั้ ง /            
ยกฐานะส่วนราชการ 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

- ก ลุ่ ม พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารจัดท าหนังสือเชิญ
ประชุมคณะท างานและ
เอกส ารประกอ บกา ร
ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะท างาน 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ต ร ว จส อบ ข้ อ มู ล แล ะ
วิ เคราะห์ข้อมูลรายการ              
ค าช้ีแจงประกอบการจัดตั้ง
ส่วนราชการ  

สรุปรายงานการประชุม
ค ณ ะ ท า ง า น แ บ่ ง ส่ ว น
ราชการภายในกรมฯ จัดท า
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการและร่างกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ป รั บ ป รุ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
รายการค าช้ีแจงประกอบ  
ก า ร จั ด ตั้ ง ส่ ว น ร าชกา ร  
(Check list) ให้ครบถ้วน
ตามมติที่ประชุม 

- กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารของกรม 

 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ของกรมจัดท าหนังสือ
น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการขอจัดตั้ง/ยกฐานะ              
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 
(กพบ.สปค.) 

เอกสารประกอบการจัดตั้ง/
ย ก ฐ า น ะ ห น่ ว ย ง า น ที่
ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ
ประกอบด้วย 
 1. ร่างกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานและอ านาจหน้าที่
ใหม่ใหป้รากฏในกฎกระทรวง 
 2.  รายงานการประชุม
ค ณ ะ ท า ง า น แ บ่ ง ส่ ว น
ราชการภายในกรม  
 3.  รายละเอียดรายการ 
ค าช้ีแจงประกอบการจัดตั้ง
ส่วนราชการ 

- กลุ่มพัฒนาระบบ 
บริหารของกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าค าขอ 
ปรับปรุงโครงสร้าง 

จัดประชุมคณะท ำงำน
แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรม 

 
จัดส่งค าขอ/ค าชี้แจง ส่งให้คณะกรรมการ

พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง 
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กระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ประมาณ 
2 สัปดาห ์

กพบ.สปค. ด าเนินการ ดังนี ้
 - ตรวจสอบและ
วิเคราะหค์วามครบถ้วน
ของค าขอรายการค าช้ีแจง 
(Check list) ที่ส่วน
ราชการเสนอขอมาให้
ครบถ้วน 
  - น าเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างฯ เพื่อ
พิจารณาค าขอค าช้ีแจง 
(Check list)  

รายละเอียดรายการ           
ค าช้ีแจงฯ ทีไ่ด้ปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมเป็นไป
ตามมติที่ประชุม แตห่าก             
ที่ประชุมเห็นว่าค าขอฯ           
ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
หรือที่ประชุมมติไม่เห็นด้วย
จะส่งค าขอนั้นกลับคืนให้
หน่วยงานท่ีเสนอมา และ             
ถ้าเห็นด้วยจะด าเนินการ
ขั้นตอนต่อไป 

กพบ.สปค. 

 ประมาณ 
2 สัปดาห์ 

กระทรวงจัดส่งหนังสือ
เพื่อให้กรรมการได้ยืนยัน
ความเห็นต่อการเสนอขอ
จัดตั้ง/ยกฐานะหน่วยงาน
ที่ได้ให้ความเห็นไว้ในที่
ประชุม 

หนังสือยืนยันความเห็นจาก
หน่วยงานต้นสังกัด        
ส่งถึงกระทรวงคมนาคม 

- กพบ.สปค.                 
- หน่วยงานท่ีเสนอ
ความเห็น 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

รวบรวมเอกสาร
ประกอบการจดัตั้ง/ยก
ฐานะหน่วยงาน โดยจัดท า
หนังสือน าส่งออกจาก
กระทรวงไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

รายการเอกสารน าส่ง
ส านักงาน ก.พ.ร.           
เพื่อพิจารณา ครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 1. รายการค าช้ีแจง 
(Check list) ประกอบการ
จัดตั้ง ส่วนราชการ 
 2. ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการ    
ของกระทรวง 
4. ความเห็นของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- กพบ.สปค.                  

 ประมาณ 
2 สัปดาห ์

ส านักงาน ก.พ.ร. 
วิเคราะหค์ าขอจัดตั้ง/            
ยกฐานะส่วนราชการ
น าเสนอ อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับ
การทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ             
ด้านเศรษฐกิจ พิจารณา 
และน ามติของ อ.ก.พ.ร.ฯ 
เสนอ ก.พ.ร. พิจารณา 

ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติ 
ก.พ.ร. กลับมายัง คค.  

- ส านักงาน ก.พ.ร. 

จัดประชุมคณะกรรมกำร 
พัฒนำโครงสร้ำงระบบ
รำชกำรของกระทรวง 

จัดส่งมติคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวงให้กรรมการยืนยนั 

จัดส่งค าขอ/ค าชี้แจงและมติคณะกรรมการพัฒนา 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง

ระบบราชการฯ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 

ส ำนักงำน ก.พ.ร.  
น ำเสนอ ก.พ.ร. พจิำรณำ 
และแจ้งมติกลับมำยัง คค. 



 
 
กระบวนงานที ต้องด าเนินการภายหลังจากส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติ ก.พ.ร. ให้กระทรวงฯ ทราบแล้ว มีดังนี้ 
1) กรณีการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม 
 

กระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

กระทรวงจัดท าหนังสือถึง 
สลค. เพื่อน าเสนอ ครม. 
พิจารณาการจัดตั้งส่วน
ราชการหรือยกฐานะส่วน
ราชการ  

ด าเนินการจัดส่งหนังสือ
พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทีม่ีความครบถ้วนจาก
กระทรวงฯ ถึง สลค. เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- กพบ.สปค. 

 ประมาณ 
2 สัปดาห์ 

สลค. จั ดส่ งหนั งสื อถึ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของ คณะรัฐมนตรี 

ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เสนอความเห็นให้ สลค.
ทราบ 

- สลค. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

สลค. น าเรื่องและ
ความเห็นของหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องเสนอ ครม.               
เพื่อพิจารณา 

มติ ครม. เห็นชอบใน
หลักการตามที่กระทรวงฯ
เสนอขอ และด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป แต่หาก 
ครม. ไม่เห็นชอบจะส่งคืน
เรื่องใหก้ระทรวงฯ ทราบ 

- สลค.  
- ครม. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

สลค. จัดท าหนังสือน าส่งมติ 
ครม. พร้อมร่างกฎหมาย
จัดตั้ งหน่วยงำนและร่ ำง
กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หำกมี) ไปยัง สคก. และแจ้ง
มติ ครม. ให้รัฐมนตรีทรำบ 

เป็นการด าเนินการของ 
สลค. 

- สลค. 

 ประมาณ
1 – 3 
เดือน 

สค ก .  ต ร ว จ พิ จ า ร ณ า      
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โ ด ยจั ดประ ชุม เพื่ อ ใ ห้
ผู้ แ ท น ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องไปร่วมช้ีแจงและ
จัดท าหนังสือส่งเรื่องให้ 
สลค. ด าเนินการต่อไป 

เป็นการด าเนินการของ 
สคก. 

- สคก. 

 ประมาณ 
1 – 2 
สัปดาห ์

สลค. เสนอร่ำงกฎหมำย 
ให้ ครม. เห็นชอบ ก่อนจะ
น ำ เ ส น อ ต่ อ รั ฐ ส ภ ำ
พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 

เป็นการด าเนินการของ 
สลค. 

- สลค. 

 

กระทรวงน าส่งเร่ืองไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) 

สลค. ถำมควำมเห็นหนว่ยงำนที่เกีย่วขอ้ง 
 

สลค. น ำเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 

สลค. จัดส่งมติ ครม. ให้ สคก. ด ำเนินกำร 
 และแจ้งรัฐมนตรีทรำบ 

 

สลค. เสนอร่ำงกฎหมำย 
ให้ ครม. เห็นชอบและ

น ำเสนอต่อรัฐสภำ 
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สคก. ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
และส่งคืน สลค. 

 
 



 

 

กระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ประมาณ 
1 – 2 
สัปดาห ์

เป็นขั้นตอนด ำเนินกำร
อนุมัติกฎหมำยของรัฐสภำ 

เป็นการด าเนินการของ
รัฐสภา 

- รัฐสภา 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

สลค. ด ำเนินกำรน ำร่ำง
กฎหมำยประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ 

เป็นการด าเนินการของ 
สลค. 

- สลค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐสภำพิจำรณำอนุมัต ิ

ประกาศใช้กฎหมายและบังคับใช้
กฎหมาย 
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2) กรณีการจัดตั้งส่วนราชการระดับต  ากว่ากรม 
 (1) กรณีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เห็นชอบ 
 

กระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

ส านักงาน ก.พ.ร.              
มีหนังสือน าส่งมติ ก.พ.ร. 
ให้กระทรวงทราบ               
เพื่อด าเนินการต่อไป 

การด าเนินการของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นไป
ตามขั้นตอนตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                
ลงนามในหนั งสื อน าส่ ง                 
ร่ า งกฎกระทรว งแบ่ ง                   
ส่วนราชการถึง สคก. 

การด าเนินการส่งร่าง
กฎกระทรวงของกระทรวงฯ
เป็นไปด้วยครบถ้วน  

- กพบ.สปค.                  

 ประมาณ 
1 เดือน 

สคก. ตรวจพิจำรณำ            
ร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำร 

เป็นการด าเนินการ                
ของ สคก. 

- สคก. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

สคก. จัดส่งร่าง
กฎกระทรวงที่ตรวจ
พิจารณาแล้วเสร็จให้ 
สลค. และกระทรวงทราบ 

เป็นการด าเนินการ                
ของ สคก. 

- สคก. 

 ประมาณ 
2 สัปดาห ์

ครม. รับทราบร่าง
กฎกระทรวงที่ สลค. 
น าเสนอ 

เป็นการด าเนินการ                
ของ สลค. 

- สลค. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

กระทรวงน าส่งรา่ง
กฎกระทรวงให้ สลค. 
ด าเนินการเพื่อประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษา  

การด าเนินการส่งร่าง
กฎกระทรวงเป็นไปด้วย
เรียบร้อยครบถ้วน  

กพบ.สปค.                  

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

สลค. ด ำเนินกำรน ำร่ำง
กฎหมำยประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ 

เป็นการด าเนินการ                
ของ สลค. 

- สลค. 

ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้ง มติ ก.พ.ร. ให้กระทรวงฯ ทราบ 

กระทรวงฯ ส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณา 

สคก. จัดส่งร่างกฎกระทรวงให้ สลค. และ
กระทรวงฯ ทราบ 

กระทรวงจัดส่งร่างกฎกระทรวงให้ สลค.                  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศใช้กฎกระทรวง                
แบ่งส่วนราชการฉบับใหม ่
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ตรวจพิจำรณำรำ่งกฎกระทรวง 
 

สลค. น าร่างกฎกระทรวง 
เสนอ ครม. ทราบ 



 
 
2) กรณีการจัดตั้งส่วนราชการระดับต  ากว่ากรม (ต่อ) 
 (2) กรณีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไม่เห็นชอบ 
 

กระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

ส านักงาน ก.พ.ร.              
มีหนังสือน าส่งมติ ก.พ.ร. 
ให้กระทรวงทราบ               
เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

การด าเนินการของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นไป
ตามขั้นตอนตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

กระทรวง ฯ จัดท าบันทึก
ความเห็นของกระทรวง และ
ความเห็นของ ก.พ.ร. เสนอ 
ครม. 

การจัดท าหนังสือเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
ครบถ้วน  

- กพบ.สปค.                  

 ประมาณ 
2 เดือน 

สลค. น ำเรื่องเสนอ ครม. 
พิจำรณำ 

เป็นการด าเนินการ                
ของ สลค. 

- สลค. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

สลค. จดัส่งหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาของ ครม. ให้ 
ก.พ.ร. สคก. และ
กระทรวงฯ ทราบ 

เป็นการด าเนินการ                
ของ สลค. 

- สลค. 

 ประมาณ 
3 สัปดาห ์

สคก. ตรวจพิจำรณำ            
ร่ำงกฎกระทรวงแบ่ง               
ส่วนรำชกำร 

เป็นการด าเนินการ                
ของ สคก. 

- สคก. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

สคก. จัดส่งร่าง
กฎกระทรวงที่ตรวจ
พิจารณาแล้วเสร็จให้ 
สลค. และกระทรวงฯ
ทราบ 

เป็นการด าเนินการ                
ของ สคก. 

 - สคก. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

กระทรวงจัดส่งหนังสือส่ง
ร่างกฎกระทรวงให้ สลค. 
ด าเนินการ                    

กระทรวงส่งหนังสือได้
เรียบร้อย ครบถ้วน 

- สลค. 

 

ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้ง มติ ก.พ.ร. ให้กระทรวงฯ ทราบ 

จัดท าบันทึกความเห็นของกระทรวง และ ก.พ.ร. 
เสนอ ครม. 

สลค. แจ้งผลการพิจารณาของ ครม.                     
ให้ทราบ 

สคก. จัดส่งร่างกฎกระทรวงให้ สลค.  
และกระทรวงฯ ทราบ 

กระทรวงส่งร่างกฎกระทรวงให้ สลค. 
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ครม. พิจำรณำ 
 

สคก. ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎกระทรวง  
 



 
 
2) กรณีการจัดตั้งส่วนราชการระดับต  ากว่ากรม (ต่อ) 
 (2) กรณีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไม่เห็นชอบ 
 

กระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ประมาณ 
2 สัปดาห ์

ครม. รับทราบร่าง
กฎกระทรวงที่ สลค. 
เสนอ และ สลค. น าร่าง
กฎกระทรวงที่ ครม. 
ทราบแล้วไปประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษา 

การด าเนินการของ สลค. - สลค. 

 ประมาณ 
1 สัปดาห ์

สลค. ด ำเนินกำรน ำร่ำง
กฎหมำยประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ 

เป็นการด าเนินการ                
ของ สลค. 

 - สลค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศใช้กฎกระทรวง                
แบ่งส่วนราชการฉบับใหม ่
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สลค. น ำเสนอ ครม. ทรำบ และประกำศ                 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 



 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
          การติดตามประเมินผลกระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรจะอยู่ ในรูปแบบของการติดต่อ
ประสานงานเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยน ามาประกอบการวิเคราะห์
และปรับปรุงข้อมูลซึ่งเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาและ
น่าเชื่อถือ ซึ่งหากมีปัญหาขณะด าเนินการจะสามารถแก้ไขได้ทัน นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามความก้าวหน้า
ขั้นตอนการด าเนินงานในขั้นตอนของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอ่ืนๆ เช่น ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น  การติดตามประเมินผลจึงเป็น   
การตรวจสอบทุกขั้นตอนกระบวนการท างานและน ามาปรับปรุงการด าเนินงานโดยจะชี้ให้เห็นถึงจุดที่ยัง                   
ไม่ครบถ้วนและมีปัญหา รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
สามารถปรับกระบวนการท างานหรือทิศทางการท างานที่ก าหนดไว้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนี้หากหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 1 ปี แล้ว ส านักงาน ก.พ.ร. จะขอให้    
ส่วนราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตาม Check List ที่ 10 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ที่เป็นผลจาก                     
การด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการใหม่  (กองและส านักที่จัดตั้งใหม่) ตามแบบฟอร์ม                 
ที่ก าหนดตามแบบฟอร์มจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบต่อไป 

 
9. เอกสารอ้างอิง 
 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม                   
มีเอกสารอ้างอิงทีใ่ช้ประกอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
 -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 -   พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
 -   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546  
 -   กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 
 - มตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 24 กรกฎาคม 2550  แจ้งตามหนังสอื ส านักงาน ก.พ.ร. ที ่นร 1200/ว 13  
      ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
 -  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2549  แจ้งตามหนังสือของส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 18               

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549  เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
 -   แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 
10. แบบฟอร์มที ใช้ 
 กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม                   
มีเอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
 -  รายการค าชี้แจง (Check List) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
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ภาคผนวก 1 
   แบบฟอร์มรายการค าชี้แจง (Check List) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 

                                   รายชื่อผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     รายชื อผู้จัดท า 
 

นางสาวภัทรพร  สว่างฟ้า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 


