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สวนที่ 1 

บทนํา 
หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพแวดลอมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 และทิศทางทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายหลักของรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มุงเนนการพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนาให
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัวและเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ และมีการจัดอัตรากําลังเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานและภารกิจงานที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมุงเนนใหมีการสงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล และสงเสริมใหบุคลากรมีสมรรถนะและความรูความสามารถพรอมตอการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการบริหารทรัพยากรบุคคคลของภาครัฐตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ซึ่งมีเจตนารมณที่จะใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน เปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ                       
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และคํานึงถึงระบบคุณธรรม โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ 
มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการพลเรือนเพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. 2553 กําหนดใหสวนราชการวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไวลวงหนา ซึ่งตองสอดคลอง
กับมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่ ก.พ. กําหนด ซึ่งสํานักงาน ก.พ. 
ไดกําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR Scorecard เพื่อใชเปน
เครื่องมือสําหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรและใหองคกรทราบถึง
ขีดความสามารถและระดับความสําเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 ดานบุคลากร และแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 การมุงเนน
บุคลากร เพื่อใหสวนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการดานบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัย และปฏิบัติงานโดยเนนใหประชาชนเปนศูนยกลาง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังกลาว จึงไดปรับบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรกับหนวยงาน 
(HR Strategic Partner) และไดจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.2564 – 2565 โดยนํานโยบายในระดับตางๆ แนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐสมัยใหม และ
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 มาเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และกําหนดแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางเปนระบบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
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สวนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดนํานโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับตาง ๆ 
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวยนโยบายและแนวทาง ดังนี ้
 
2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ    
มาตรา 76 กําหนดไววา รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค               
สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐ
ตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะ 
และการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริตและมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว   
ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐใหเปนไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการ
โดยมิชอบที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนด
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 กําหนดไววา ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอย 
ในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้  

ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน  
 (3)  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ           

และแผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดําเนินการใหความเหมาะสม     
กับภารกิจของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่แตกตางกัน 

 (4) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผูมีความรู
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตอง โดยคิดถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อให 
การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา 
 
 



3 
 

2.2 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเปนกรอบใน 
การจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว                
และใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
2561 – 2580 จึงเปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศไววา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” และกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 โดยในสวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐจะอยูภายใตการดําเนินการภายใต
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”                  
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที ่
ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง 
มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม 
ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งตองมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดใหคนดีคนเกงเขามารวมพลังการทํางานที่มีความมุงมั่น 
มแีรงบันดาลใจในการที่จะรวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงค 
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2.3 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนที่ใชในการถายทอดเปาหมายและประเด็น
ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป มีทั้งสิ้น 23 แผนแมบท ซึ่งจะมีผลผูกพันตอ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐมีความสอดคลองกับแผนแมบทฉบับที่ 20 ประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ภายใตยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุงเนนพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาด
เหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนและสนับสนุนใหเปน
ประเทศไทย 4.0 ที่สามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดอยางยั่งยืน ดวยหลักการ “ภาครัฐของ
ประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” ดังนั้น แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฉบับนี้จึงให
ความสําคัญกับความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ซึ่งจะตองมีไมนอยกวารอยละ 90 
ภายในป พ.ศ. 2561 – 2580 รวมทั้งใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล 
เปนที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งสามารถสะทอนไดจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในการจัดลําดับขององคกร
สหประชาชาติที่กําหนดใหประเทศไทยจะตองไดรับการจัดลําดับใหอยูใน 1 ใน 10 ของโลก ภายในชวงป 
พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฉบับนี้ ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก 

(1) การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อใหบริการภาครัฐอํานวยความสะดวกประชาชนได
อยางรวดเร็ว โปรงใส ใหเปนภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนอยางแทจริง ซึ่งจะทําใหเกิดการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการใหบริการประชาชน  

(2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของการใชงบประมาณ 
การจัดการรายไดรายจายอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและประหยัด ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาประเทศที่เปนไป
ในทิศทางเดียวกันอยางมีจุดมุงหมาย 

(3) การปรับสมดุลภาครัฐ ใหภาคสวนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล 
ใหสามารถเขามาแบงเบาภาระในการแกไขและตอบสนองความตองการของตัวเองในพื้นที่ สงผลใหภาครัฐ 
มีขนาดท่ีเหมาะสม และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อกอใหเกิดบริการสาธารณะเพ่ือประชาชน 

(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ อันรวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภาครัฐ
และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อประโยชนในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เปนเลิศ 
รวมทั้งเปดโอกาสใหภาคเอกชนและภาคประชาชน เขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
และประโยชนในการใชชีวิต ใหวิธีการทํางานของหนวยงานราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

(5) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
และเปนคนเกง มีความรูความสามารถในการทํางานรับใชประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง  
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2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศเปนแผนที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยมาตรา 6 บัญญัติใหการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแตละดาน               
ตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนดไว มีจํานวนทั้งสิ้น 13 แผน 
โดยในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐจะมีความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดาน 
การบริหารราชการแผนดิน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไดจัดทําแผน 
การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2561 – 2565 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ (1) สราง
ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน 
ที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิผล (Customized Public Service) (2) พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐ 
ใหทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง                
(High Performance Public Service) (3) พัฒนากําลังคนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
และยึดมั่นในคุณธรรม พรอมนําการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials) (4) พัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถดึงดูด รักษา จูงใจผูมีความรูความสามารถสูง และสงเสริมการเรียนรู
อยางตอเนื่อง และ (5) เพื่อสรางคานิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตยสุจริตบนหลักธรรมาภิบาล และมีกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในภาครัฐอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย “6 เรื่อง – 24 กลยุทธ 56 แผนงาน” ดังนี้ 

(1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน 
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก (1) เพิ่มสมรรถนะของหนวยงานภาครัฐในการตอบสนองตอประชาชน 
ในสถานการณหรือภาวะฉุกเฉิน (2) ยกระดับการใหขอมูลและใหคําปรึกษาจากหนวยงานภาครัฐ และ 
(3) ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการที่เร็วขึ้น งายขึ้น และถูกลง 

(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
กาวสูรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก (1) บูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาล
ดิจิทัล (2) นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ และ (3) บูรณาการขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน 

(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงาน
มีผลสัมฤทธิ์สูง ประกอบดวย 6 กลยุทธ ไดแก (1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ 
และลด/ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ (3) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                 
(4) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (5) สรางระบบ
ธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหนวยงานภาครัฐ และ (6) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน             
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

(4) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 : กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 
พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก (1) จัดกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปน
ในการบริการสาธารณะที่สําคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (2) ลดขนาด
กําลังคนและคาใชจายดานบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว (3) พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ และ (4) ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใชกําลังคนในสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ 
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(5) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สราง และ
รักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ ประกอบดวย 6 กลยุทธ ไดแก (1) ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและ 
มีจิตสาธารณะเขามาทํางานในหนวยงานภาครัฐ (2) สงเสริม จูงใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและ 
มีจิตสาธารณะไวในภาครัฐ (3) พัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันตอองคกร (Engagement) ของบุคลากร
ภาครัฐ (4) สรางผูนําใหเปนตัวอยาง (Leadership by Example) (5) สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล และ (6) พัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่องในการดํารงตําแหนง 

(6) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 : การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไก
ปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก (1) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ และ (2) สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลไก
การติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) ไดมีการทบทวน 
เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน โดยใหความสําคัญในการเตรียมความพรอม
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม (New Normal) และ
ทิศทางที่กําหนดไวตามยุทธศาสตรชาติมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางภาครัฐใหมีความโปรงใส เปนที่เชื่อถือ
ไววางใจของประชาชนในความซื่อตรง และมาตรฐานการทํางานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนา
อยางตอเนื่องและมุงเนนให เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน สําหรับกิจกรรมการปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐและเกิดประโยชนตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญภายใตแผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงนี้ 
ประกอบดวย 
 (๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล 
 (๒) จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัว และเปลี่ยนแปลง
ไดตามสถานการณ 
 (๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่ง 
คนเกง ด ีและมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม 
 (๔) สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 (๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว 
คุมคา โปรงใส ปราศจากการทุจริต 
 
2.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนแผนที่
รองรับการขับเคลื่อนประเทศในชวง 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อน            
การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม และไดกําหนด
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ                          
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้ (1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม                      
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(3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน (6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส                    
(8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา โดยในสวนของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐจะมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาสําคัญ คือ 
(1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย 
คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ (3) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับ
บริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอํานวยความสะดวกตรงตามความตองการ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
และทั่วถึง (5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส 
และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลอง
กับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  
 
2.6 นโยบายรัฐบาล  
  พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่  25 
กรกฎาคม 2562 ประกอบดวยนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง โดยมีนโยบาย 
ที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ดังนี ้
  นโยบายหลัก 12 ดาน 
  ดานที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการใหบริการ
ของภาครัฐ  และบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะตองเปนที่พึ่ง
ของประชาชนไดอยางแทจริง กฎหมายจะตองไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัย เปนธรรม และเกิดประโยชน 
ตอประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายการดําเนินการ ดังนี้ 
  11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนาใหภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 
รวมทั้งจัดอัตรากําลังเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐใหสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผนดินใหเกิดความเชื่อมโยง
สอดคลองกันตั้งแตขั้นวางแผน การนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทํางานใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 
และปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
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  11.5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อมั่น 
ศรัทธา และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน 
กระบวนการทางความคิดใหคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ และเนนประชาชนเปนศูนยกลาง พรอมกับยึดมั่น 
ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรูความสามารถพรอมตอการปฏิบัติงาน ดําเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยู ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทํางาน 
 
2.7 มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
  มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR Scorecard คือ เครื่องมือ
สําหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ขององคกร เพื่อใหทราบถึง                    
ขีดความสามารถและระดับความสําเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยประยุกตหลักการ 
Balanced Scorecard มาปรับใชกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และเมื่อนํามาปรับใชกับราชการพลเรือน 
จึงเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งราชการพลเรือนในเชิงระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร และระดับปฏิบัติการเขาไวดวยกัน โดยสํานักงาน ก.พ. ในฐานะเปนหนวยงานกลางดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไดกํ าหนดแนวทางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่ เรียกวา                          
“กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ” ซึ่งอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการ
บริหารกําลังคนภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ (อ.ก.พ.บริหารกําลังคน) ไดเห็นชอบกรอบมาตรฐานฯ หลักการ
ประเมิน องคประกอบ รวมถึงวิธีการประเมิน เพื่อนํามาใชในราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 
และสํานักงาน ก.พ. ในฐานะเลขานุการ ก.พ. จะดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแล และประเมินผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามมาตรา 8 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
  กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 5 มิต ิดังนี้ 
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มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี ้

(1) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล                   
ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

(2) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดาน
ความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 

(3) สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อดึงดูด ใหไดมา พัฒนา และรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง                 
ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management)  

(4) สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสราง
ความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

(2) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง
สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณรายจายของ                   
สวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุมคา 
(Value of Money) 

(3) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

(1) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจ 
ของสวนราชการ (Retention) 

(2) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

(3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 
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(4) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตาง 
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นไดอยางมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล 
และผลงานของสวนราชการ 

มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง 
(1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 

(2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ทั้งนี้  จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูใน 

ทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
มิติที่  5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การที ่

สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ ดังนี้ 
(ก) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงาน

และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการ 
และการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที ่
โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับ 
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

(ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับขาราชการ 
และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 

 
2.8 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  
  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบใหนําการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันสํานักงาน ก.พ.ร. 
ไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคคลไดกําหนดไวในหมวด 5 
ดานบุคลากร ที่มุงเนนใหสวนราชการมีการประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
ดานบุคลากร และในการสรางสภาพแวดลอมดานบุคลากร ที่กอใหเกิดผลการดําเนินการที่ดี เพื่อให 
สวนราชการสามารถนําศักยภาพของบุคลากรมาใชอยางเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการของสวนราชการ  
 นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนากรอบแนวทางการยกระดับสูระบบราชการ 4.0 
เพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาองคการไปสู “ระบบราชการ 4.0” ที่มีการทํางานอยางเปดกวาง
และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีการทํางานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
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(Citizen – Centric Government) เป น องค ก ารที่ มี ขี ด สมรรถน ะสู งและทั น สมั ย  (Smart & High 
Performance Government) โดยอาศัยปจจัยหลักสําคัญ คือ การสานพลังทุกภาคสวน (Collaboration) 
การสรางนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเขาสูการเปนดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ทั้งนี้  
ตองปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่มุงเนนประโยชนสุขของประชาชน
เปนหลัก เพื่อใหสามารถเปนที่ไววางใจและเปนที่พ่ึงพิงไดของประชาชน โดยในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไดกําหนดไวในหมวด 5 การมุงเนนบุคลากร ซึ่งมีเปาหมายใหสวนราชการมีนโยบายและระบบการบริหาร
จัดการดานบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร และสรางแรงจูงใจ มีความคลองตัวและมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ มีการสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดี กอเกิดความรวมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัย 
พัฒนาบุคลากรในสวนราชการใหกาวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแกปญหา สรางความรอบรู และความมีจริยธรรม                      
มีความคิดริเริ่มที่นําไปสูนวัตกรรม มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเนนใหประชาชนเปน
ศูนยกลาง  
 

2.9 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565  
  แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 เปนแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.   
ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรและหนวยงานภาครัฐไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ             
ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมทันตอสถานการณ นําการเปลี่ยนแปลงดวยการสรางนวัตกรรมและการตอบสนอง
ประชาชนและสวนรวมไดอยางมปีระสิทธิภาพ และเพื่อใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่กําหนดใหตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง มุงเนนใหกําลังคนภาครัฐ                
มีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และยึดมั่น 
ในคุณธรรม รวมถึงพัฒนาภาวะผูนําในทุกระดับใหมีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ มีความเปนมืออาชีพ 
โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาไว 3 ประการ และแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ระบบนิเวศในการทํางาน (Ecosystem) ที่สงเสริมและสนับสนุน
การเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมีเปาประสงคเพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ 
มีสภาพแวดลอมและระบบการทํางานที่เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ            
สําหรับการทํางานและการดําเนินชีวิตทามกลางความทาทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 ซึ่งสภาพแวดลอม
และระบบการทํางานทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมและผลักดันใหบุคลากรภาครัฐ
สามารถแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังตามกรอบความคิด (Mindsets) และกรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได
อยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง และมแีนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) พัฒนากลไกในระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) ใหเชื่อมโยง 
สนับสนุน สอดคลองซึ่งกันและกัน 

(2) กําหนดแนวทางหรือวิธีการพัฒนาที่สรางการมีสวนรวม กําหนดมาตรฐานความสําเร็จ
ของการพัฒนา ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรูที่ตอบสนองตอความตองการ
ในการเรียนรูที่แตกตางกันของบุคลากรภาครัฐและการบริหารจัดการเรียนรูดวยตนเองของบุคลากร 
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(3) สรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหบุคลากรภาครัฐเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
(4) สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดาน

รางกายและจิตใจ 
(5) สรางเครือขายระหวางสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิดและทักษะที่จําเปนในการสรางสรรค 
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) เพื่อการทํางานในยุคดิจิทัลและ
ศตวรรษที่ 21 และสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต โดยมีเปาประสงคเพื่อใหบุคลากรภาครัฐ
มีทักษะที่จําเปนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สรางผลลัพธเชิงนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอภาครัฐและ
ประชาชน และการผสานการทํางานและการใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากองคความรูดาน 
การบริหารจัดการภาครัฐที่บุคลากรภาครัฐจะตองมีเปนพื้นฐานแลว บุคลากรภาครัฐจะตองมีทักษะที่จําเปน 
3 กลุมทักษะ คือ (1) ทักษะเชิงยุทธศาสตร (Strategic Skillsets) (2) ทักษะดานภาวะผูนํา (Leadership 
Skillsets) และ (3) ทักษะตามสายงาน (Functional Skillsets) และมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร 
และทิศทางการพัฒนาประเทศและการปฏิรูปภาครัฐ 

(2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกระดับใหมีทักษะที่จําเปนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ
สอดรับการทํางานและการใชชีวิตในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 

(3) สงเสริมใหบุคลากรภาครัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นไดเรียนรู 
และทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนประเทศ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิด (Mindset) ในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง การมุงเนนประโยชนสวนรวมและทํางานบนหลักคุณธรรม ประยุกตหลักสากล
อยางเหมาะสม และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี
เปาประสงคเพ่ือใหบุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะของการเปนผูใฝเรียนรูและพัฒนา ใหความสําคัญกับประโยชน
สวนรวม ทํางานดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากล 
ที่สอดรับกับยุคดิจิทัล เพื่อรวมกันสรางภาครัฐที่ทันสมัย เปนที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไววางใจได และ 
มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ปลูกฝงกระบวนการทางความคิด ความเชื่อ คานิยม อุดมการณ ในการทํางาน                    
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวมดวยความสํานึกและความรับผิดชอบแกบุคลากรภาครัฐอยางตอเนื่อง 
ภายใตมาตรฐานจริยธรรม ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนถึงตําแหนงระดับสูง 

(2) สงเสริมผูนําใหเปนตนแบบทางความคิดและพฤติกรรมในการทํางานเพื่อประชาชน 
และประโยชนสวนรวม และสามารถถายทอด โนมนาวใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติตาม 

(3) สงเสริม ประชาสัมพันธ และกระตุนใหบุคลากรภาครัฐ ยึดมั่นในคานิยมการทํางาน              
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
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2.10  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565)   
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) เปนแผนที่ใชเปนแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
(Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) เพื่อใหกระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาล 
รวมทั้งใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  วิสัยทัศน 
  “ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสูอนาคตไดอยางมั่งคงและสมดุลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  พันธกิจ 

1. รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน 
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
3. สงเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 
4. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที ่
เปาหมาย 
1. สังคมมีความสงบเรียบรอยและปลอดภัย 
2. ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. ชุมชนมีความสุข 
4. สภาพแวดลอมในพื้นท่ีมีคุณภาพเอื้อตอการพัฒนา 
5. องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดลอมสูอนาคต 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 

 

2.11 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) เปนแผนที่ใช
เปนทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานและการติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  วิสัยทัศน 
  “เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับพื้นที”่ 
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  พันธกิจ 
1. พัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที ่
2. สงเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
3. สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ 
คานิยม 
“วิสัยทัศนดี มีคุณธรรม นอมนําความพอเพียง” 
วัฒนธรรมองคการ 
“ใฝหาความรู สงเสริมคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรม” 

 เปาหมาย 
1. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร 
2. จังหวัด/กลุมจังหวัดมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที ่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 
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สวนที่ 3 
โครงสรางภารกิจและอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

3.1 อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 
กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตรและแปลง
นโยบายของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง 
การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความเปนธรรม และการสงเสริม 
และสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาค เพื่อใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 
โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบายเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ของกระทรวง 

(2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 
(3) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 
(4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัดคุมคาและสมประโยชน 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชในการบริหารงานและใหบริการ 

ดานการสื่อสารแกสวนราชการตาง ๆ และจังหวัด 
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
(8) ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ในระดับชาติไปสูการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดและกลุมจังหวัด สงเสริมและสนับสนุนการวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด การยื่นคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
สวนภูมิภาค 

(9) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

(10)  ดําเนินการเกี ่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื ่น 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง 
และงานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง 

(11)  ดําเนินการเกี่ยวกับความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศ 
(12)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง 

หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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3.2 โครงสรางและขอมูลกรอบอัตรากําลังภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559              
กําหนดโครงสรางภารกิจและอัตรากําลังของสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหาร                
สวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และขอมูลกรอบอัตรากําลังภาพรวมของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย โดยแยกตามราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 

 แผนภาพแสดงสัดสวนกรอบอัตรากําลังภาพรวม และสัดสวนกรอบอัตรากําลังในราชการ
บริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลางปฏิบัติหนาที่ ในภูมิภาค                        
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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2,433 

376
41

335412
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ภาพรวม สวนกลาง สวนภูมิภาค

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ

โครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองกลาง 39

ผูอํานวยการ ระดับตน

กองสารนิเทศ 25

ผูอํานวยการ ระดับตน

กองคลัง 39

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเงินและบัญชี) ระดับตน

กองการตางประเทศ 26

ผูอํานวยการ ระดับสูง

สํานักตรวจราชการและ
เรื่องราวรองทุกข

39

ผูอํานวยการ ระดับสูง

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
170

ผูอํานวยการ ระดับสูง

สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น 
25

ผูอํานวยการ ระดับสูง

ผชช.เฉพาะดานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น (น.ทบ.ชช.)

สํานักนโยบายและแผน 68

ผูอํานวยการ ระดับสูง

ผชช.เฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร 

(น.วค.ชช.)

สํานักพัฒนาและสงเสริม
การบริหารราชการจังหวัด

39

ผูอํานวยการ ระดับสูง

ผชช.เฉพาะดานพัฒนาและสงเสริมการบริหาร

ราชการจังหวัด (น.วค.ชช.)

ราชการบริหารสวนภูมิภาค (2,433)

ผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับตน)

76
218

หนวยตรวจสอบภายในจังหวัด 199

สํานักงานจังหวัด 76 จังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด (ผูอํานวยการ ระดับสูง)

1,940

สํานักงานปลัดกระทรวง 3,218

ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)

ศูนยปฏิบัติการขาว
กระทรวงมหาดไทย

16

ผูอํานวยการ ระดับตนพนักงานราชการ = 412 (คพร. อนุมัติ 540)
ลูกจางประจํา = 374

กองการเจาหนาที่ 59

ผูอํานวยการ ระดับสูง

ผชช.เฉพาะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (น.ทบ.ชช.)

สถาบันดํารงราชานุภาพ 45

ผูอํานวยการ ระดับสูง

ผชช.เฉพาะดานนโยบายและแผน (น.วค.ชช.)

สํานักกฎหมาย 29

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับสูง

ผชช.ดานกฎหมาย (นก.ชช.)

กลุมงานไมสังกัดกอง
- กลุมตรวจสอบภายใน (ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (นวก.ตส.ชช.), = 10

 ผูตรวจสอบภายในระดับกรม (นวก.ตส.ชช.))
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร (หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร (น.วค.ชช.))      = 7
- ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต = 6
- สํานักงานที่ปรึกษาดานกฎหมาย = 1
- กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง = 8 
- กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค (ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร (น.วค.ชช.) 6 ตําแหนง) = 97
- กลุม ป.ย.ป.มท.
- ศูนยขับเคลื่อนงานจิตอาสา มท. (ศข.จอส.มท.)
- สํานักงาน ศอ.บต. สป.มท. (ผูชวยเลขาธิการ ศอ.บต. (น.วค.ชช.)) = 1
- ขาราชการของ สป.มท. ที่ปฏิบัติงานประจําใน ศอ.บต. = 13

- รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)             = 4
- ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง)      = 12
- ที่ปรึกษาดานกฎหมาย (นิติกร ระดับทรงคุณวุฒิ)                                = 1
- ที่ปรึกษาดานความมั่นคง (น.วค. ระดับทรงคุณวุฒ)ิ = 1 
- ที่ปรึกษาดานการปกครอง  (น.วค. ระดับเชี่ยวชาญหรือทรงคุณวุฒ)ิ = 1
- ที่ปรึกษาดานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (น.วค. ระดับทรงคุณวุฒิ) = 1
- ผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับตน)                                       = 2

ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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 จากตารางและแผนภาพแสดงให เห็นวา กรอบอัตรากําลังภาพรวมของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ จํานวนรวมทั้งสิ้น 
4,006 ตําแหนง โดยมีขาราชการจํานวน 3,218 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 80.33 มีลูกจางประจํา จํานวน 
376 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 9.39 และมีพนักงานราชการ จํานวน 412 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 10.28 
โดยในราชการบริหารสวนกลาง มีกรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 785 ตําแหนง ลูกจางประจํา              
จํานวน 41 ตําแหนง และพนักงานราชการ จํานวน 72 ตําแหนง รวมทั้งสิ้น จํานวน 898 ตําแหนง คิดเปน
รอยละ 22.42 และในราชการบริหารสวนภูมิภาค มีกรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 2,433 ตําแหนง 
ลูกจางประจํา จํานวน 335 ตําแหนง และพนักงานราชการ จํานวน 340 ตําแหนง รวมทั้งสิ้น จํานวน 
3,108 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 77.58  

 3.2.1  ขอมูลกรอบอัตรากําลังจําแนกตามประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 
 

  ปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีกรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวนทั้งสิ้น  
3,218 ตําแหนง หากพิจารณาสัดสวนในแตละประเภทตําแหนงพบวา ตําแหนงประเภทวิชาการมีสัดสวนมากที่สุด 
จํานวน 2,218 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 68.92 รองลงมาคือ ตําแหนงประเภททั่วไป จํานวน 596 ตําแหนง      
คิดเปนรอยละ 18.52 ตําแหนงประเภทบริหาร จํานวน 313 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 9.73 และตําแหนง
ประเภทอํานวยการ จํานวน 91 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 2.83 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 30 
เมษายน 2564)  

ตําแหนง/ระดับ 
 

สวนกลาง 
 

สวนภูมิภาค 
 

รวมกรอบอัตรากําลัง 
(รอยละ) 

ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 160 389 549 
อาวุโส 47 - 47 

รวม 207 389 596 
(18.52) 

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 381 1,268 1,649 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 2 40 42 
ชํานาญการ 4 - 4 
ชํานาญการพิเศษ 137 366 503 
เชี่ยวชาญ 16 - 16 
เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒ ิ 1 - 1 
ทรงคุณวุฒ ิ 3 - 3 

รวม 544 1,674 2,218 
(68.92) 

ระดับตน 4 - 4 
ระดับตน/สูง 2 - 2 
ระดับสูง 9 76 85 

รวม 15 76 91 
(2.83) 

ระดับตน 2 218 220 
ระดับสูง 17 76 93 

รวม 19 294 313 
(9.73) 

รวมทั้งสิ้น 785 2,433 3,218 
คิดเปนรอยละ 24.39 75.61 100.00 
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  จากตารางแสดงใหเห็นสัดสวนกรอบอัตรากําลังของขาราชการในราชการบริหาร
สวนกลางเปรียบเทียบกับราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยคิดเปนสัดสวนประมาณ 24.39 : 75.67 ซึ่งเปน
โครงสรางอัตรากําลังที่สอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ ที่มุงเนนการขับเคลื่อนภารกิจในการแปลง
นโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนาเชิงพื้นที่
เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
 

  3.2.2 จํานวนสายงานและสายทางความกาวหนาของขาราชการในสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีกรอบอัตรากําลังของขาราชการแตละประเภท
ตําแหนง รวมจํานวน 25 สายงาน ดังนี ้
   1) ประเภทบริหาร จํานวน 3 สายงาน ไดแก (1) สายงานบริหาร (2) สายงาน
บริหารงานปกครอง และ (3) สายงานตรวจราชการกระทรวง  
   2) ประเภทอํานวยการ จํานวน 2 สายงาน ไดแก (1) สายงานอํานวยการ และ (2) 
สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 
   การจัดกลุมตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่ ว ไป 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.1/111 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2552 เพื่อใชเปนแนวทางการพิจารณาแตงตั้ง ยาย รับโอน หรือบรรจุกลับขาราชการ ดังนี้ 
   3) ประเภทวิชาการ แบงออกเปน 7 กลุมตําแหนง จํานวน 13 สายงาน ไดแก  
   กลุมที่  1 ไดแก (1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (2) นักทรัพยากรบุคคล 
(3) นักจัดการงานทั่วไป (4) นักวิเทศสัมพันธ และ (5) นักประชาสัมพันธ  
   กลุมที่ 2 ไดแก (1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (2) นักวิชาการเงินและบัญช ี
และ (3) นักวิชาการพัสดุ  
  กลุมที่ 3 ไดแก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปจจุบันไมมีสายงานดังกลาวแลว) 
  กลุมที่ 4 ไดแก บรรณารักษ 
  กลุมที่ 5 ไดแก นิติกร 
  กลุมที่ 6 ไดแก วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 
  กลุมที่ 7 ไดแก นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  4) ประเภททั่วไป แบงออกเปน 6 กลุมตําแหนง จํานวน 7 สายงาน ไดแก  
   กลุมที่ 1 ไดแก (1) เจาพนักงานการเงินและบัญชี และ (2) เจาพนักงานพัสด ุ
   กลุมที่ 2 ไดแก เจาพนักงานธุรการ 
   กลุมที่ 3 ไดแก นายชางไฟฟา 
   กลุมที่ 4 ไดแก นายชางศิลป 
   กลุมที่ 5 ไดแก นายชางภาพ 
   กลุมที่ 6 ไดแก เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
  ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
เปนสายงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ของหนวยงาน เนื่องจากภารกิจหลักของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทยมุงเนนดานการจัดทําแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดและเชื่อมโยง
ไปสูการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งจะตองอาศัยองคความรู
ประสบการณ และความชํานาญงานในดานการจัดทําแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด  
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นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําสายทางความกาวหนาของ
ขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
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3.3 ขอมูลขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564) 

 3.3.1 ขอมูลขาราชการจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด รอยละ 

ปริญญาเอก 1.20 

ปริญญาโท 50.0 
ปริญญาตรี 41.20 

ต่ํากวาปริญญาตรี 7.60 

รวม 100.00 

   จากการจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวา มีขาราชการที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทมากที่สุดจํานวน 1,446 ราย คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาเปนขาราชการที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,191 ราย คิดเปนรอยละ 41.2 ในขณะที่ขาราชการที่สําเร็จการศึกษา
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 219 ราย คิดเปนรอยละ 7.6 และขาราชการที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
มีจํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 1.2 

  3.3.2 ขอมูลขาราชการที่สําเร็จการศึกษาในตางประเทศ จําแนกตามประเทศที่สําเร็จ
การศึกษา 

 

 ขอมูลขาราชการที่สําเร็จการศึกษาในตางประเทศ จําแนกตามประเทศที่สําเร็จ
การศึกษา พบวา มีขาราชการในสังกัดสําเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรมากที่สุด จํานวน 23 ราย 
รองลงมาเปนสหรัฐอเมริกา 21 ราย เครือรัฐออสเตรเลีย จํานวน 9 ราย และประเทศอื่น ๆ จํานวน 13 ราย 
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 3.3.3 ขอมูลขาราชการที่สําเร็จจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 จากขอมูลแสดงจํานวนขาราชการที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสวนใหญสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร 
รัฐศาสตร และนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 20.5 , 13.9 และ 13.2 ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีขาราชการ 
ในสังกัดสําเร็จการศึกษาทางดานบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร วิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 9.2 , 4.2 
และ 4.1 ตามลําดับ 

 3.3.4 ขอมูลชวงอายุของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

ศิลปศาสตร, 20.5%

รัฐศาสตร, 13.9%

นิติศาสตร, 13.2%

บริหารธุรกิจ, 
9.2%รัฐประศาสนศาสตร, 4.2%

วิทยาศาสตร, 4.1%

เศรษฐศาสตร, 2.2%

บัญชี, 2.1%

วิศวกรรมศาสตร, 1.2%

อื่น ๆ, 29.3%

<= 24 ป, 3.73%

25-29 ป, 
7.33%

30-34 ป, 
11.97%

35-39 ป, 16.33%

40-44 ป, 15.01%45-49 ป, 
12.73%

50-54 ป, 12.59%

>=55 ป, 23.18%
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 จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวาขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอายุ
เฉลี่ย 44 ป 9 เดือน สามารถจําแนกได ดังนี้ 
 - ขาราชการอายุนอยกวาหรืออายุ 24 ป คิดเปนรอยละ 3.73 
 - ขาราชการอายุระหวาง 25 - 29 ป คิดเปนรอยละ 7.33  
 - ขาราชการอายุระหวาง 30 - 34 ป คิดเปนรอยละ 11.97  
 - ขาราชการอายุระหวาง 35 - 39 ป คิดเปนรอยละ 16.33  
 - ขาราชการอายุระหวาง 40 - 44 ป คิดเปนรอยละ 15.01  
 - ขาราชการรอายุระหวาง 45 - 49 ป คิดเปนรอยละ 12.73 
 - ขาราชการอายุระหวาง 50 - 54 ป คิดเปนรอยละ 12.59  
 - ขาราชการอายุมากกวาหรืออายุ 55 ป คิดเปนรอยละ 23.18 
 ซึ่งมีจํานวนขาราชการชวงอายุมากกวาหรือมีอายุ 55 ป มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา 
คือ ขาราชการที่มีชวงอายุระหวาง 35 - 39 ป , 30 - 34 ป , 40 - 44 ป , 45 - 49 ป , 50 - 54 ป , 
25 - 29 ป และชวงอายุนอยกวาหรือมีอายุ 24 ป ตามลําดับ 

 3.3.5 ขอมูลกําลังคนคุณภาพของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 จากขอมูลกําลังคนคุณภาพของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบวา 
มขีาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทีเ่ปนนักเรียนทุนรัฐบาล จํานวน 24 ราย มีขาราชการ
ที่เปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) จํานวน 35 ราย เปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
จํานวน 15 ราย จบหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย (The New Wave Leader for Thai 
Civil Servant Development Program) จํานวน 5 ราย และผานการอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ 
ที่เขารวมการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร/โครงการสําคัญระดับประเทศ (Policy Work/ Study 
Team : PWST) จํานวน 5 ราย 

 

 

 

นักเรียนทุน, 24

นปร., 35

HiPPS, 15

New Wave, 5
PWST, 5
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 3.3.6 ขอมูลการเคลื่อนไหวขาราชการ 

 ตารางแสดงขอมูลการเคลื่อนไหวขาราชการ (การสูญเสียขาราชการ) 

ปงบประมาณ ลาออก ใหโอน 
เกษียณ 
อายุ

ราชการ 

 
 

เสีย 
ชีวิต 

ถูก
ลงโทษ
ทางวินัย 
(ออก) 

ยอดรวม
การสูญเสีย 

รอยละของ
การสูญเสีย
เมื่อเทียบ
กับกรอบ

อัตรากําลัง 

พ.ศ. 2563 45 28 131 5 1 210 6.53 

พ.ศ. 2562 80 29 118 2 - 229 7.12 

พ.ศ. 2561 43 46 120 - 2 211 6.56 

รวม 168 103 369 7 3 650 20.20 
  

 จากการพิจารณาขอมูลเชิงลึก พบวา ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสูญเสียขาราชการทั้งหมดจํานวน 650 คนแบงออกเปน 5 มิติหลัก 
คือ การลาออก จํานวน 168 คน การใหโอน จํานวน 103 คน การเกษียณอายุราชการ จํานวน 369 คน 
เสียชีวิต จํานวน 7 คน และการถูกลงโทษทางวินัย (ออก) จํานวน 3 คน ดังนี้ 

 1) การลาออก 
       ในรอบ 3 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2563) มีขาราชการในสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทยที่ลาออกจากราชการ รวมจํานวน 168 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 43 คน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 80 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 45 คน  
  2) การใหโอน 
 ในรอบ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) มีจํานวนขาราชการที่ใหโอน
ไปจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจํานวน 103 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 46 คน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 29 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 28 คน 

 3) การเกษียณอายุราชการ  
 ในรอบ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) มีจํานวนขาราชการ
เกษียณอายุราชการ รวมจํานวน 369 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 120 คน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 118 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 131 คน  

 4) การเสียชีวิต 
 ในรอบ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) มีจํานวนขาราชการที่เสียชีวิต
รวมทั้งหมด 7 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5 คน  

 5) การลงโทษทางวินัย 
 ในรอบ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) มีจํานวนขาราชการทีถู่ก
ลงโทษทางวินัย (ออก) จํานวน 3 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จํานวน 1 คน  
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ตารางแสดงขอมูลการเคลื่อนไหวขาราชการ  

 

ปงบประมาณ บรรจุใหม รับโอน 
การบรรจุกลับ
เขารับราชการ 

ยอดรวมการ 
รับราชการ 

รอยละของ
อัตราการ

ทดแทนเมื่อ
เทียบกับกรอบ

อัตรากําลัง 

พ.ศ. 2563 70 99 1 170 5.28 

พ.ศ. 2562 48 97 - 145 4.51 

พ.ศ. 2561 139 44 - 183 5.69 

รวม 257 240 1 498 15.48 
  

 จากตารางขางตนเห็นไดวาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทยมีการรับขาราชการจํานวนทั้งหมด 498 คน แบงออกเปน 3 มิติหลัก คือ การบรรจุ
ขาราชการใหม จํานวน 257 คน การรับโอน จํานวน 240 คน และการบรรจุกลับเขารับราชการ จํานวน 1 คน 
ดังนี้ 

 1) การบรรจุขาราชการใหม 
       ในรอบ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) มีจํานวนขาราชการที่บรรจุใหม 

รวมจํานวน 257 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขาราชการบรรจุใหมสูงสุดถึง 139 คน รองลงมา
คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 70 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 48 คน  

 2) การรับโอน 
      ในรอบ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) มีการรับโอนขาราชการมา

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจํานวน 240 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 44 คน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 97 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 99 คน ทั้งนี้ การรับโอน
จํานวนหนึ่งเปนการรับโอนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักปกครอง ระดับตน (รองผูวาราชการจังหวัด) 
จากกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 3) การบรรจุกลับเขารับราชการ 
       ในรอบ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) มีจํานวนขาราชการที่บรรจุ

กลับเขารับราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 คน  
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 3.3.7 ขอมูลแนวโนมการเกษียณอายุขาราชการใน 5 ป (จําแนกตามประเภทตําแหนง) 
 ตารางแสดงขอมูลแนวโนมการเกษียณอายุขาราชการใน 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568) จําแนกตามประเภทตําแหนง 
 

 
ป  

พ.ศ. 

ประเภทตําแหนง/จํานวน (คน) รวม 

ทั่วไป วิชาการ อํานวยการ บริหาร คน รอยละ 
ของกรอบ 

2564 25 45 6 55 131 3.27 

2565 20 38 4 63 125 3.12 

2566 31 42 5 49 127 3.17 

2567 33 53 8 48 142 3.54 

2568 12 43 7 26 88 2.19 

รวม 121 221 30 241 613 15.28 
 

 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา แนวโนมการเกษียณอายุขาราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยใน 5 ปขางหนาพบวา อัตราการสูญเสียอันเนื่องมาจากผลการเกษียณอายุเฉลี่ยรอยละ 3/ป 
ของกรอบอัตรากําลังที่มี และการสูญเสียขาราชการจากผลการเกษียณอายุภายใน 5 ปโดยรวม เฉลี่ยประมาณ   
รอยละ 15.28 ของกรอบอัตรากําลังที่มี โดยสวนมากอัตราการสูญเสียขาราชการในแตละปเปนตําแหนงประเภท
บริหาร รองลงมาประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป และประเภทอํานวยการ ตามลําดับ  

 3.3.8 การคาดการณจํานวนขาราชการเกษียณอายุราชการใน 5 ปของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจําแนกตามราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 

 จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบชวงอายุของขาราชการในราชการบริหาร
สวนกลาง และสวนภูมิภาคไดคาดการณวามีขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคเกษียณอายุราชการมากที่สุด 
จํานวน 536 คน และมีขาราชการในราชการบริหารสวนกลางเกษียณอายุราชการ จํานวน 133 คน  

ราชการบริหาร
สวนกลาง, 133, 

20%

ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค , 
536, 80%
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สวนที่ 4 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  

4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอม

ภายในตามหลัก SWOT Analysis เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2563 – 2565) และใชเปนทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งใชเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562                      
ซึ่งจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดังกลาว พบวาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มจีุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ดังนี้  

(1) จุดแข็ง (Strength) 
(1.1) องคกรมี โครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีกลไกและเครือข าย                        

การบริหารงานครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค (จังหวัด) 
(1.2) องคกรมีระบบการทํางานที่มีการสั่งสมประสบการณมายาวนาน มีการถายทอด

องคความรูและประสบการณรวมกันมีความเขมแข็งเปนมืออาชีพและเปนที่ยอมรับของภาคสวนตาง ๆ 
(1.3) องคกรมีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู มุงมั่น และทุมเทในการปฏิบัติงานทั้งใน

สวนกลาง และสวนภูมิภาค 
(1.4) องคกรมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูบังคับบัญชาระดับสู งในองคกร                         

มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลรับผิดชอบกลุมภารกิจและกํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยเปนรายพื้นที่ รวมทั้งมีหัวหนาหนวยงาน (สํานัก/กอง/ศูนย) และ
บุคลากรในสังกัดทําหนาที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกร ตลอดจนมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูแทนรัฐบาล
ในการบริ หารราชการส วนภูมิ ภาค  และ เป นหั วหน าบั งคั บบัญชาข าร าชการ ในระดับจั งหวั ด 
และอําเภอ นอกจากนี้ยังมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดและบุคลากรในสํานักงานจังหวัด ทําหนาที่ขับเคลื่อน               
การดําเนินงานในองคกรในสวนภูมิภาค 

(1.5) องคกรมีการบริหารงานบุคคลภายใตหลักธรรมาภิบาล 
(1.6) องคกรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีทักษะ ความรู  

ความสามารถ เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปพรอมกัน โดยมีรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เชน การฝกอบรมสัมมนา การศึกษาจากการมอบหมายงาน การสอนงาน 
(Coaching) ระบบ e-Learning เปนตน 

(2) จุดออน (Weakness) 
(2.1) การบริหารงานบุคคลขององคกรยังไมเอื้อตอการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร 
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4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดวิเคราะหบริบทสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยไดประมวลผลและวิเคราะหสรุปขอมูลจากผลสํารวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนตามมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ไดดังนี้    

        

จุดแข็ง จุดออน 

มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  และ
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

- นโยบายและแผนงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีสวนชวยสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงาน 
ไดบรรลุพันธกิจที่กําหนดไว  

- การแบงโครงสรางและกําหนดหนาที่มีความชัดเจน 
มีการบูรณาการการทํางานเปนทีม และมีสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน  

- มีการวิเคราะหและทบทวนภารกิจ เพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงโครงสรางและวางแผนอัตรากําลั ง เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

- บุคลากรมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จะปฏิบตัิงาน
ตามบทบาท ภารกิจ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

- ผูบริหารระดับสูงเปนแรงบันดาลใจใหขาราชการ
ปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และเปน
ผูนําที่ดีในการสรางสรรคเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการ  

- บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญจํานวนมากกําลังจะ
เกษียณอายุราชการ ยังขาดการถายทอดองคความรูที่
สําคัญอยางเปนระบบแกบุคลากรรุนใหม 

- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังขาดแผนการ
พัฒนาผูบริหารทุกระดับเพื่อทดแทนบุคลากรในตําแหนง
ที่สําคัญ 

- แผนพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังไมครอบคลุม 
ทุกสายงาน ทําใหขาราชการบางสวนขาดขวัญกําลังใจ 
ในการทํางานเพื่อกาวหนาไปสูระดับที่สูงขึ้น  

- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขาดบุคลากรที่มี
ความรูดานทักษะดิจิทัล และขาดการสงเสริมทักษะดิจิทัล
ใหบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

-  ขาดการสนับสนุนองคความรูหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนจากหนวยงานภายนอก  

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหา 
การบรรจุแตงตั้ง การดําเนินการทางวินัย ฯลฯ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการนําโปรแกรม 
DPIS มาใช แตยังขาดการนําขอมูลไปใชประกอบการ
ตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และยังไม
ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกดาน 
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จุดแข็ง จุดออน 

- การสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ลักษณะงานในตําแหนง และเปนไปตามระเบียบ ก.พ. 
กําหนด  

- การพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกใหมี
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  เชน  การทดสอบจิตวิทยา  
การทดสอบ Public speaking การทดสอบทักษะดาน
คอมพิวเตอร 

- การบรรจุบุคลากรมีความถูกตอง ทันเวลา สอดคลอง
กับภารกิจและความตองการกําลังคนของหนวยงาน 
ทํ า ใ ห ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง 
มีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานบุคลากรโดยใช
โปรแกรม DPIS เพื่อใหขอมูลบุคลากรมีความครบถวน 
ถูกตอง และทันสมัย  

- คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความคุมคา 

-  การนํ า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เชน การลงเวลาปฏิบัติ
ราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การใช e-Pay Slip  

- นโยบายการลดขนาดกําลังคนภาครัฐ ซึ่งตองทดแทน
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น เชน พนักงานราชการ               
อาจสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ของหนวยงาน  

- การจัดสรรงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
มีแนวโนมลดลง อาจสงผลกระทบตอการพัฒนาบุคลากร
ใหไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 

 

 

 

 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

-  น โยบายด านการบริ หา รทรั พยากรบุ ค คลมี
ประสิทธิผล ทําใหสามารถรักษาบุคลากรกลุมที่มี
คว ามสํ าคัญและสามารถสนับสนุนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 

- บุคลากรมีความรูความสามารถสูง สามารถรวม
ผลักดันการปฏิบัติงานตามภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จได
ตามเปาหมาย และเปนที่ยอมรับจากหนวยงานราชการ
อื่น ๆ 

- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดทํา
มาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
สําหรับขาราชการ เพื่อสนับสนุนใหขาราชการมี
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน
ในการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญของหนวยงาน 

- นโยบายการลดขนาดกําลังคนภาครัฐ ซึ่งตองยุบเลิก
ขาราชการ ทําใหจํานวนขาราชการลดลง สงผลให
อัตรากําลังไมสอดคลองกับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นใน
ปจจุบัน 

- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขาดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถดาน ICT และบุคลากรขาดความ
กระตือรือรนในการพัฒนาความรูความสามารถในดานนี้ 

- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขาดการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง  
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จุดแข็ง จุดออน 

- บุคลากรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานทีม่ีความ
เหมาะสมกับตําแหนงและความรูความสามารถของ
บุคคล 

- บุคลากรมี โอกาสเขารับการฝกอบรม/พัฒนา 
ในหลักสูตรตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
ที่ชวยสนับสนุนใหทํางานไดดีขึ้น หรือทําใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่สูงขึ้น 

- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนให
บุคลากรเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ผานชองทางการเรียนรูตาง ๆ เชน COPs             
e-Learning 

- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดการ
ค ว า ม รู ที่ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ                   
โดยขาราชการสามารถเขาถึงและนํามาใชประโยชน 
ในการปฏิบัติงานได 

- การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด  

- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการถายทอด
ตั วชี้ วั ดและ เป าหมายการทํ า ง านขององค ก ร                      
สูระดับหนวยงาน และระดับบุคคล เพื่อเชื่อมโยง              
ผลการปฏิบัติงานของบุคคลกับผลสําเร็จขององคกร 

-  สํ านั ก งานปลั ดกระทรวงมหาดไทยกํ าหนด
หลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เลื่อนเงินเดือนที่ชัดเจน และมีความโปรงใสและเปนธรรม 

มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การมอบอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให แกผู บริหารและหั วหน าหน วยงานในสั งกัด
ส วนกลาง รวมทั้ งมอบอํานาจด านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหแกผูวาราชการจังหวัด ทําใหเกิด
ความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ 

 

 

- ขอจํากัดทางกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ สงผลให 
ไมสามารถดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาได 

- มีกฎหมายใหม แตยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
อาจทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกิดความผิดพลาด 
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จุดแข็ง จุดออน 

- นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
อยางถูกตองและครบถวน และจัดใหมีชองทาง 
การแสดงความคิดเห็น รองเรียนรองทุกข เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติงานภายใตระเบียบและหลักเกณฑ 
ที่กําหนดและมีความพรอมรับผิดชอบและรับผิดชอบ        
ตอการตัดสินใจ 

-  บุคลากรสามารถเข าถึ งชองทางการอุทธรณ   
และรองทุกขโดยเชื่อมั่นไดวาจะไมสงผลกระทบตอ
ตนเอง  

- กลไกและดําเนินการตรวจสอบเรื่องราวอุทธรณ 
และรองทุกขอยางรวดเร็ว 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

- การสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการ
ทํางานที่เหมาะสมและสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 

- การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และระบบ
คอมพิวเตอรมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะทําให
ขาราชการสรางผลงานที่ดีได 

- ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
มีการสรางความสัมพันธอันดี ใหเกียรติ และไววางใจ 
ซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานที่ด ี

- มแีนวทาง/กลไกในการรับฟงความคิดเห็น/ความ
ตองการของบุคลากรในสังกัด เพื่อนํามาปรับปรุง 
การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การทํางาน 

- บุคลากรมีการเสริมสรางความสัมพันธอันดีและสราง
เครือขายการทํางานระหวางผูปฏิบัติงาน เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจใหสําเร็จลุลวง   

- ลักษณะงานที่มีความหลากหลายและเรงดวน และ
ปริมาณงานที่มีจํานวนมาก ทําใหขาราชการตองทํางาน
นอกเวลาเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมาย 
และระยะเวลาที่กําหนด  

- ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ยังไม
ครอบคลุมความตองการของทุกกลุมบุคลากร 
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การวิเคราะหความตองการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 (1) การปรับปรุงโครงสรางและวางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจ 
และพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเนนการใชกําลังคนที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เพื่อสนับสนุน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 (2) กระบวนการสรรหาและบรรจุแตงตั้งทีโ่ปรงใสและเปนธรรม คํานึงถึงระบบคุณธรรม (ความรู  
ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ) เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความ
เหมาะสมกับหนวยงานและเปนบุคคลที่เกงและด ี
 (3) กระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว โดยมีการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาปรับใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ  
 (4) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทีโ่ปรงใส เปนธรรม และสะทอนการปฏิบัติงานอยางแทจริง  
 (5) ระบบสวัสดิการที่ดแีละสอดคลองกับความตองการของบุคลากร เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
และเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร รวมทั้งเพื่อใหบุคลากรมีความผูกพันกับองคกรและปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 (5) ระบบงานวินัยที่ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อรักษาและสงเสริมใหขาราชการดํารงตนได          
อยางถูกตองตามระเบียบจรรยาบรรณของทางราชการ   
 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดวิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงของนโยบาย แผนระดับตาง ๆ  
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) รวมทั้งไดวิเคราะห
โครงสรางภารกิจและอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และวิเคราะหบริบทสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) จึงนํามาสูการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในสวนที่ 5 ตอไป  
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สวนที่ 5 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 – 2565  

5.1 แผนที่ยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 – 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INPUT ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนการปฏิรูประเทศ นโยบายรัฐบาล

การขับเคลื่อนนโยบายและแผน
เพื่อแปลงไปสูการปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาในระดับพื้นที่

การชวยเหลือและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน

PROCESS

HR Scorecard

สอดคลองเชิงยุทธศาสตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพรอมรับผิด คุณภาพชีวิต

OUTPUT

OUTCOME

แผนอัตรากําลัง/แผนการสรรหา
และบรรจุแตงตั้ง

เสนทางความกาวหนา

มาตรฐานความรูความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ 

และทักษะดานดิจิทัล

ระบบฐานขอมูล
ดานบุคคล

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่โปรงใส

ตามหลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจและ
ความผูกพันตอองคกร

ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ภารกิจหลัก

แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สป.มท.

(HRM)

แผนปฏิบัตกิารดานการพัฒนา
บุคคลของ สป.มท. 

(HRD)

แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล
ของสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม และมีความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร

บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
สําหรับศตวรรษท่ี 21

พัฒนากําลังคนคุณภาพ

พัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาบุคลากร

พัฒนาทักษะของบุคลากร
ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการพัฒนา

บุคลากร
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มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหวางชวีิตกับการทํางาน 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

วิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล“การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง” 

วิสัยทัศน สป. “เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับพื้นที่” 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร

ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที ่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การสงเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

มิติที่ 1 ความสอดคลอง 

เชิงยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  
การสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานและ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนา
กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลใหมีประสิทธภิาพ และ

ประสิทธิผล 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 4 ความรับผิดดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

HR Scorecard 

เปาหมาย 
องคกรมีประสิทธิภาพภายใต 

หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลให

มีความโปรงใสและเปนธรรมตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 

1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

ที่มีประสิทธิภาพมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ สป. 

2. บุคลากรมีขีดความสามารถที่เหมาะสม
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สป. 

3. บุคลากรมคีวามกาวหนาในอาชีพ 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ และทันสมัย 

2. ระบบบริการที่มีประสิทธภิาพ 

3. กลไกการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความเชื่อมโยงระหวาง

สวนกลางกับสวนภูมภิาค 

4. ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี

ประสิทธิผลตอบสนองตอ
ยุทธศาสตร 

5. ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส  

และเปนธรรม 

1. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีความโปรงใสและเปนธรรม 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรมีคุณภาพชวีิตในการทํางานที่ดี
และมีสวัสดิการที่ด ี

2. บุคลากรมีความพึงพอใจ 
และมีความผูกพันกับองคกร 

5.2 แผนที่ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 – 2565  
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตรของ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 
พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรู ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร (กจ.) 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร 
รอยละของหนวยงานขับเคลื่อนการดําเนินงานไดบรรลเุปาหมาย

และบรหิารจดัการไดอยางมีประสทิธิภาพ (ทุกหนวยงาน) 
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5.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 – 2565 

 
มิติ HR 

Scorecard 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2564 2565  
มิติที่ 1 
ความ
สอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงยุทธศาสตร 

 

1. ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุกที่
มีประสิทธิภาพมีความ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ สป. 

 

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางและอตัรากําลัง
ของ สป. 

1. ปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลังใหมคีวาม
เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของ สป. 
 

1. การดาํเนินการปรับปรุง
โครงสรางและอตัรากําลังของ สป. 
1.1 การจัดทําแผนการกําหนด
ตําแหนงเพื่อปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงเปนระดับที่สูงข้ึน พ.ศ. 
2562 – 2564  
1.2 การปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนง  
1.3 การกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม 
1.4 การเปลี่ยนช่ือตําแหนงในสาย
งาน 

1.5 การปรับปรุงโครงสรางการ
แบงงงานภายใน  
1.6 การบริหารอัตราวางจากผล
การเกษียณอายุราชการ 

1.7 การจัดสรรอัตรากาํลัง
พนักงานราชการเพื่อทดแทน
ตําแหนงขาราชการและ
ลูกจางประจํา 
 
 
 

  - กลุมงานวางแผน
อัตรากําลงั 
กจ.สป.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



35 
 

 
มิติ HR 

Scorecard 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2564 2565  
  2. บุคลากรมีขีด

ความสามารถท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ สป.  

2. ระดับความสําเร็จใน
การจัดทํามาตรฐานความรู
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของขาราชการใน 
สป.  

1. จัดทํามาตรฐานความรู
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของขาราชการ
ใน สป. ใหมีความเปน
ปจจุบัน และครบถวน
สมบูรณ 

1. การจดัทํามาตรฐานความรู
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของขาราชการใน สป. 
- ป 2564 จํานวน 3 สายงาน 
ไดแก สายงานวิเคราะหนโยบาย
และแผน สายงานทรัพยากรบุคคล 
สายงานจัดการงานทั่วไป 
- ป 2565 จํานวน 22 สายงานที่
เหลือ 

  - กลุมงานวางแผน
อัตรากําลัง 
กจ.สป. 

3. ระดับความสําเร็จใน
การขับเคลื่อนทักษะดาน
ดิจิทัลของขาราชการ สป.   

1. จัดทํามาตรฐานทักษะ
ดานดิจิทัลใหครบทุก
กลุมเปาหมายในการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
2. วิเคราะห Skill Gap 
ทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการ สป. เพื่อ
นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการ สป. 

1. การจดัทํามาตรฐานทักษะดาน
ดิจิทัลของขาราชการ สป.  
- การจัดทําบัญชีกลุมเปาหมายใน
การพัฒนาทักษะดานดจิิทัลของ
ขาราชการ สป. 
- การสํารวจทักษะดานดิจิทลัของ
ขาราชการ สป. (Skill Gap)  
- การสรุปผลการสํารวจทักษะดาน
ดิจิทัลของขาราชการ สป. 
 

  - กลุมงานวางแผน
อัตรากําลัง 
กจ.สป. 

3. บุคลากรมี
ความกาวหนาในอาชีพ 

4. ระดับความสําเร็จของ
การกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาของสายงาน  
 
 
 
 

1. จัดทําเสนทาง
ความกาวหนาของสายงาน
ที่ชัดเจน 

1. การกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาของสายงาน  

  - กลุมงานวางแผน
อัตรากําลัง 
กจ.สป. 
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มิติ HR 

Scorecard 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2564 2565  
มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 
มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางและ
พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

1. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย 

1. จํานวนกิจกรรม/
กระบวนงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น 

1. ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานบุคคล 
2. ปรับปรุงฐานขอมูลดาน
ทรัพยากรบุคคลฯ ใหเปน
ปจจุบันและมีความ
ครบถวนสมบรูณ 

1. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
2. การปรับปรุงฐานขอมลูดาน
ทรัพยากรบุคคลในสังกัด สป. และ
บุคลากรที่อยูในอํานาจหนาที่ใน
ทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.
7) และในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (DPIS) 

  - กลุมงานบรรจุ
แตงตั้งและขอมลู
บุคคล กจ.สป.  
- ทุกกลุมงานใน 
กจ.สป. 

2. ระบบบริการทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

1. รอยละความพึงพอใจ
ในการใหบริการแก
บุคลากร 

1. จัดระบบบริการงาน
เหรียญและบัตรประจาํตัวผู
ไดรับพระราชทานเหรียญ
พิทักษเสรีชนและเหรยีญ
ราชการชายแดนใหมคีวาม
สะดวกและรวดเร็ว 

1. การใหบริการงานเหรียญและ
บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทาน
เหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญ
ราชการชายแดน 

  - กลุมงาน
สวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกลู 
กจ.สป. 

3. กลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ความเชื่อมโยงระหวาง
สวนกลางกับสวน
ภูมิภาค 

1. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนากลไกความ
เชื่อมโยงดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. สงเสริมใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความรูและความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 
2. เสริมสรางองคความรู
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
3. สนับสนุนใหบุคลากรมี
การแลกเปลี่ยนองคความรู
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ สป. 
เพื่อเสรมิสรางความรูและทบทวน
กระบวนงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธภิาพ 
2. การสนับสนุนการปฏิบตัิงานแก
สํานักงานจังหวัด 

  - ทุกกลุมงานใน 
กจ.สป. 



37 
 

 
มิติ HR 

Scorecard 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2564 2565  
   4. ระบบการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิผลตอบสนอง
ตอยุทธศาสตร 
 

1. รอยละความสําเร็จ 
ในการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง 

1. สรางและพัฒนาระบบ
การสรรหา คดัเลือก และ
บรรจุแตงตั้งใหเปนไปตาม
หลักคุณธรรม และ
สอดคลองกับภารกิจตาม
ยุทธศาสตรของ สป. 

1. การสรรหา คัดเลือก และบรรจุ
แตงตั้ง เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
และสอดคลองกับภารกิจตาม
ยุทธศาสตรของ สป. 
 

  - กลุมงานสรรหา
และประเมิน
บุคคล กจ.สป. 
- กลุมงานบรรจุ
แตงตั้งและขอมลู
บุคคล กจ. สป.  

2. ระดับความสําเร็จใน
การสงเสริมใหบคุลากรมี
ประสบการณการทํางานที่
หลากหลาย  

1. สงเสริมใหบคุลากรมี
การเรยีนรูและสั่งสม
ประสบการณการทํางานที่
หลากหลาย 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนหลักเกณฑ
ประสบการณในงานที่หลากหลาย
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ประเภทอํานวยการของ มท. 
2. การแตงตั้งโยกยาย สับเปลี่ยน
หมุนเวียนบุคลากรเพื่อใหมี
ประสบการณการทํางานที่
หลากหลาย 
 

  - กลุมงานบรรจุ
แตงตั้งและขอมลู
บุคคล กจ. สป. 

3. ระดับความสําเร็จใน
การติดตามและ
ประเมินผลกลไกการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ติดตามและประเมินผล
การปรับปรุงโครงสรางและ
การกําหนดตําแหนงให
เปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการกําหนด
นโยบายดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

1. โครงการติดตามและ
ประเมินผลกลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบรูณาการ ของ 
สป. 

  - กลุมงานวางแผน
อัตรากําลัง 
กจ.สป.  
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หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2564 2565  
  5. ระบบบริหารผลการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
และเปนธรรม 

 

1. ระดับความสําเร็จใน
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อน
เงินเดือนขาราชการ สป. 
เปนไปตามแนวทางท่ี สป. 
กําหนด 

1. สรางและพัฒนาระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหมีความ
โปรงใสและเปนธรรม 

1. การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการ สป.  
 

  - กลุมงานพัฒนา
ระบบบรหิารผล
การปฏิบัติงาน 
กจ.สป.  

มิติที่ 4 
ความรับผิด
ดานการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ใหมีความโปรงใสและ
เปนธรรมตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความ
โปรงใสและเปนธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล  

1. รอยละของจํานวนเรื่อง
รองเรียนขาราชการ สป. 
ลดลง 
 
 
 
 
 

1. สนับสนุนองคความรู
ดานการดาํเนินการทาง
วินัย อุทธรณ รองทุกข 
และสงเสรมิการปองกัน
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ แกบุคลากรในสังกัด 
สป. 
2. พัฒนาระบบการ
ดําเนินการทางวินัยใหมี
ความโปรงใสและเปนธรรม 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรการดําเนินการทางวินัย 
อุทธรณ รองทุกข เพื่อปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป. 
 

  - กลุมงานวินัย 
กจ.สป. 

2. รอยละของจํานวนเรื่อง
การดําเนินการทางวินัย
เปนไปตามกําหนดเวลา  

1. จัดระบบการดําเนินการ
ทางวิ นั ย ให เปน ไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1. การแกไขปญหาการดําเนินการ
ทางวินัยขาราชการ สป.  
2. การดําเนินกระบวนการสืบสวน
หรือสอบสวนทางวินัยขาราชการ 

  - กลุมงานวินัย 
กจ.สป. 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหวางชีวิต
กับการ
ทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การทํางานและความ
สมดลุระหวางชีวิตกับ
การทํางาน 
 

1. บุคลากรมีคณุภาพ
ชีวิตในการทํางานที่ดี
และมสีวัสดิการที่ด ี

 

1. จํานวนสวสัดิการที่
ไดรับการปรับปรุง/
พัฒนาขึ้นใหม 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการ
ใหมีความเหมาะสมและ
ตอบสนองความตองการ
ของทุกกลุมบุคลากร 
2. พัฒนาและสงเสริมให
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณใหแก
บุคลากรในสังกัด  
2. โครงการตรวจสุขภาพประจาํป
และตรวจตดิตามทุก 3 เดือน 
3. การฉีดวัคซีนไขหวดัใหญเปน
ประจําทุกป 

  - กลุมงาน
สวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกลู 
กจ.สป. 
- กลุมงานสรรหา
และประเมิน
บุคคล กจ.สป. 
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รับผิดชอบ 

2564 2565  
 และมีสมดุลระหวางชีวิต

กับการทํางาน 
4. การมอบทุนการศึกษาแกบุตร
ของขาราชการในสังกัด 
5. การทําประกันชีวิตกลุมใหแก
ผูปฏิบัติงานใน 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต 
6. การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
สวนราชการ (work from home) 

2. บุคลากรมีความพึง
พอใจและมีความผูกพัน
กับองคกร 

1. รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอองคกร 
2. รอยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มตีอองคกร  
3. อัตราการลาออกและ 
ขอโอนออกของขาราชการ
ลดลง 

1. พัฒนาและสงเสริมให
บุคลากรมีความผาสุกและ
มีความผูกพันตอองคกร 
2. พัฒนาระบบการสราง
ขวัญและกําลังใจเพื่อรักษา
ไวซึ่งบุคลากรที่มีคณุภาพ 

1. การจดัทําและดําเนินการตาม
แผนเสริมสรางความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากร สป. 
2. การสํารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากร สป.  
3. การมอบประกาศเกียรติคณุแก
ผูเกษียณอายุราชการและผูปฏิบัติ
ราชการครบ 20 ป 
4. การคดัเลือกขาราชการพลเรือน
ดีเดนของสํานักงานปลัดกระทรวง 
(สวนกลาง) และสํานักงาน
รัฐมนตร ีกระทรวงมหาดไทย 
 

  - กลุมงาน
สวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกลู 
กจ.สป. 
- กลุมงานสรรหา
และประเมิน
บุคคล กจ.สป. 
- กลุมงานบรรจุ
แตงตั้งและขอมลู
บุคคล กจ. สป. 

 



กองการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๘๗๙๐


