
๑ 

  แบบกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

การบรหิารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
ของส่วนราชการระดับกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
           แบบกระทรวง 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
ของกระทรวงมหาดไทย 

 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่า  

ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐาน

จากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจ 

ออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  

ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ . ได้ออกระเบียบ ก.พ . ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพ่ือให้ส่วนราชการ

จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในปี งบประมาณที่ผ่ านมา  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัด 

๓.๒ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายในกระทรวง 

๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  สรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของส่วนราชการในสังกัด ตามกรอบ

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในรอบปีงบประมาณของ 

ส่วนราชการในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ด้านประสิทธิผล  

๒) ด้านประสิทธิภาพ 

 ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัด ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒ 

๕. ให้กระทรวงจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบกระทรวง)  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. ภายในเดือนพฤศจิกายน 



๓ 
           แบบกระทรวง 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นายกลวัชร  สง่าจิตร 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทรศัพท/์โทรสาร 0 2223 8790   
E-Mail planning.hr.moi@gmail.com 
 

ขอรับรองข้อมูลตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

ลงชื่อ .................................................................  
        (นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ) 
         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                 ธันวาคม 2563 



๔ 
           แบบกระทรวง 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ผลรวม
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลรวม 
คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐        18.21 
๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕ 5.00 5.00 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง            

  ๑) แผนอัตราก าลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3.00 3.75 
  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2.71 3.39 

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อ
เตรียมและพัฒนาอย่างเปน็ระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2.71 3.39 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2.14 2.68 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐        18.10 

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 2.29 5.08 

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะน าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3.00 6.67 

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 2.86 6.35 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐        19.05 
  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3.00 10.00 

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 2.71 9.05 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐        20.00 

  
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมี
ธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3.00 10.00 

  
๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑ 3.00 10.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน  ๒๐.๐๐        20.00 
  ๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3.00 15.00 

  
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคล
กับองค์กร 

๕.๐๐ ๐   ๕ 5.00 5.00 

น้ าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 95.36 
 



๕ 
           แบบกระทรวง 

ส่วนที่ ๑ สรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของส่วนราชการในสังกัด  
 ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องของส่วนราชการระดับกรมที่มีแผนกลยุทธ์ด้าน HR ที่สอดรับกับ      
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวง 

ส่วนราชการระดับกรม 
ที่มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง 
สป. ปค. พช. ทด. ปภ. ยผ. สถ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 

       

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง  

รายการ 
คะแนนประเมินตนเอง 

ของส่วนราชการระดับกรม 
ผลรวม
คะแนน
เฉลี่ย สป. ปค. พช. ทด. ปภ. ยผ. สถ. 

๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 2 3 3 3 3 3 2 2.71 
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะ 

หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนา
อย่างเป็นระบบ 

2 
 

3 3 3 2 3 3 2.71 

๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

2 3 2 3 1 2 2 2.14 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก 11.25 15.00 13.75 15.00 11.25 13.75 12.50 13.21 

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

 



๖ 
           แบบกระทรวง 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รายการ 
คะแนนประเมินตนเอง 

ของส่วนราชการระดับกรม 
ผลรวม
คะแนน
เฉลี่ย สป. ปค. พช. ทด. ปภ. ยผ. สถ. 

๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความเหมาะสม และสะท้อน
ผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) 

2 2 3 2 2 3 2 2.29 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ อยู่เสมอ 

3 3 3 3 3 3 3 3.00 

๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
กระบวนการบริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3 3 3 3 3 3 2 2.86 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก 17.78 17.78 20.00 17.78 17.78 20.00 15.56 18.10 

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รายการ 
คะแนนประเมินตนเอง 

ของส่วนราชการระดับกรม 
ผลรวม
คะแนน
เฉลี่ย สป. ปค. พช. ทด. ปภ. ยผ. สถ. 

๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการ 

3 3 3 3 2 3 2 2.71 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก 20.00 20.00 20.00 20.00 16.67 20.00 16.67 19.05 

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



๗ 
           แบบกระทรวง 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องของส่วนราชการระดับกรมที่น าเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้
ประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ  

รายการ 
คะแนนประเมินตนเอง 

ของส่วนราชการระดับกรม 
สป. ปค. พช. ทด. ปภ. ยผ. สถ. 

ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงานถูกน าไปใช้
ประโยชน์ ดังนี ้

 
      

 

 เพื่อการเลื่อนเงินเดือน        

 เพื่อการพัฒนาบุคลากร        

 เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล 
กลุ่มที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ 

       

 เพื่ อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับ เลื่ อน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

       

 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
ของข้าราชการ/ส านัก กอง/องค์กร 

       

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).........        

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รายการ 
คะแนนประเมินตนเอง 

ของส่วนราชการระดับกรม 
ผลรวม
คะแนน
เฉลี่ย สป. ปค. พช. ทด. ปภ. ยผ. สถ. 

๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

3 3 3 3 3 3 3 3.00 
 

๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ
ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

3 3 3 3 3 3 3 3.00 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 



๘ 
           แบบกระทรวง 

สรุปเรื่องท่ีข้าราชการมีการร้องทุกข์มากที่สุดใน 3 ล าดับแรก 
๑. การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ 
๒. พฤติกรรม  
๓. การแต่งตั้ง  

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  

รายการ 
คะแนนประเมินตนเอง 

ของส่วนราชการระดับกรม 
ผลรวม
คะแนน
เฉลี่ย สป. ปค. พช. ทด. ปภ. ยผ. สถ. 

๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน  3 3 3 3 3 3 3 3.00 
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์

ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกบัองค์กร 
5 5 5 5 5 5 5 5.00 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

โปรดระบุตัวอย่างระบบการท างานของส่วนราชการในสังกัดที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถส่งมอบผลงาน    
ที่มีคุณภาพ 

๑. จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงกับข้าราชการบรรจุใหม่ นักเรียนทุนรัฐบาล การสอนงาน และให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Coaching, Mentor) 

๒. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การมอบทุนการศึกษา การท า
ประกันชีวิตกลุ่มให้ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภายใต้ โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการจิตสาธารณะ  

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น การอบรมความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
การเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent) การบริหารก าลังคนคุณภาพ (Think Tank) 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

๔. การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในด้านความผูกพันต่อองค์การ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบจัดท า
กิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างความผาสุก ผ่านการจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความผูกพันและสวัสดิภาพในการท างานของบุคลากร รวมทั้งการติดตามและประเมินผลความผาสุก  

๕. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และทันสมัย  

 

 

 

 

 



๙ 
           แบบกระทรวง 

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในรอบปีงบประมาณของ 
ส่วนราชการในสังกัด 
๒.๑ ด้านประสิทธิผล 

 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย  สรุปผลการด าเนนิงาน ขั้นตน้ ขั้นมาตรฐาน ขั้นสูง 
1. ร้อยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
**วัดกลุ่มเป้าหมายจาก ๑) โครงการพัฒนา
และแก้ไขแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค   
๒) โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ี ๗๖ จังหวัด  
(น้ าหนักร้อยละ 25) 
 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ได้รับประโยชน์จาก          
การพัฒนาและแก้ ไข
ปัญหาในระดับพื้ นที่
ตามแนวพระราชด าริ
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 90 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาและแก้ ไข
ปัญหาในระดับพื้ นที่
ตามแนวพระราชด าริ
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 100 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาและแก้ ไข
ปัญหาในระดับพื้ นที่
ตามแนวพระราชด าริ
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 100 
และมีรายงานภาพรวม
การประเมินผลระหว่าง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

1) โครงการพัฒนาและแก้ไข
ปั ญ หาแหล่ งน้ า เพื่ อการ
อุปโภคบริโภค จ านวน 24 
โค ร งก า ร  งบ ป ร ะ ม า ณ 
3,374,190 บาท จ านวน
ป ร ะ ช า ช น  ที่ จ ะ ได้ รั บ
ประโยชน์  30 ,364  คน  
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
จ านวน 32,991 คน คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ  1 0 8 .6 5  ขอ ง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
2) โครงการสร้างงาน สร้าง
อ า ชี พ  เพื่ อ เพิ่ ม ร า ย ได้  
ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญา
ขอ งเศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง 
จ า น ว น  6 7  โค ร งก า ร 
งบประมาณ 5,956,890 
บาท จ านวนประชาชนท่ีจะ
ได้รับประโยชน ์26,136 คน 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
มี ป ร ะ ช า ช น ที ่ไ ด ้ร ับ
ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า น ว น 
27,193 คน คิดเป็นร้อยละ 
1 0 4  ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
กลุ่มเป้าหมาย 
เมื่อสรุปการด าเนินโครงการ
ใ น ภ า พ ร ว ม พ บ ว่ า 
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์
ทั้ งห ม ด  6 0 ,1 8 4  ค น 
เ พ่ิ ม ขึ้ น  3 ,6 8 4  ค น      
คิดเป็นร้อยละ 106.50 
ข อ งจ าน วนป ระช าช น
กลุ่มเป้าหมาย 
(อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง) 
    โดยได้สรุปผลการจัดท า
ร า ย ง า น ภ า พ ร ว ม การ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ร ะ ห ว่ า ง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท าคู่มือเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา
ต่อไป 
 
 



๑๐ 
           แบบกระทรวง 

ชื่อตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย  สรุปผลการด าเนนิงาน ขั้นตน้ ขั้นมาตรฐาน ขั้นสูง 
๒. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (น้ าหนักร้อยละ 25) 
 

แผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดมีคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะท างานก าหนด 
ร้อยละ 60  
(45 จังหวัด/11  
กลุ่มจังหวัด) และ
ประมวลผลในภาพรวม 
เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายแนวทางการ
สนับสนุนการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เสนอ
ผู้บริหาร สป. ก.บ.ภ.  
และ อ.ก.บ.ภ. วิชาการ 
เพื่อการพัฒนาต่อไป 

แผน พัฒ นาจั งห วัด
แ ล ะ ก ลุ่ ม จั งห วั ด มี
คุณภาพ....  
ร้อยละ 70  
(53 จังหวัด/ 
12 กลุ่มจังหวัด) ....  

แผน พัฒ นาจั งห วัด
แ ล ะ ก ลุ่ ม จั งห วั ด มี
คุณภาพ.... 
ร้อยละ 80  
(61 จังหวัด/ 
15 กลุ่มจังหวัด) ....  

- แผนพัฒนาจังหวัดผ่ าน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
ระดับ 4 ดี (ร้อยละ 70 – 
79) จ านวน 4 จังหวัด คิด
เป็ น ร้ อยละ  5 .2 6  และ
จังหวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณ ภาพ ระดั บ 5  ดี มาก 
(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
80) จ านวน 72 จังหวัด คิด
เป็นร้อยละ 94.74 (อยู่ใน
ค่าเป้าหมายขั้นสูง) 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ผ่าน
เกณ ฑ์ มาตรฐานคุณ ภาพ 
ระดับ 5 ดีมาก (มากกว่า
หรือเท่ากับร ้อ ยละ 80 ) 
จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 100 (อยู่ใน
ค่าเป้าหมายขั้นสูง) 
   โด ย ได้ ส รุ ป ผ ล จั ด ท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวทางการสนับสนุนการ
บ ริห าร งาน จั งห วั ด แ ล ะ  
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
เสนอผู้บริหาร สป. ก.บ.ภ.  
แล ะ  อ .ก .บ .ภ . วิ ช าก าร  
เพื่อการพัฒนาต่อไป 

๓. ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม (ร้อยละ 30) 

    

๓.๑ ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ค้าง
ด าเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-
2562 และสามารถแก้ ไขจนได้ข้อยุติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

ร้อยละ 88 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 - ด าเนินการได้ 
ร้อยละ ๙๐.๗๘ 
(อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง) 
เรื่องค้างด าเนินการ ๘,๑๐๑ เรื่อง 
แก้ไขจนได้ข้อยุติ ๗,๓๕๔ เรื่อง 
คงเหลือ ๗๔๗ เรื่อง 

๓.๒ ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่
รับเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ส าม ารถ แ ก้ ไข ปั ญ ห าจ น ได้ ข้ อ ยุ ติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 87 ร้อยละ 88 - ด าเนินการได้ 
ร้อยละ ๙๐.๒๕ 
(อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง) 
เรื่องเข้าใหม่ ๕๘,๒๙๓ เรื่อง 
แก้ไขจนได้ข้อยุติ ๕๒,๖๑๑ 
เรื่อง คงเหลือ ๕,๖๘๒ เรื่อง 

๓.๓ ความส าเร็จการยกระดับการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

จังหวัด 60 จังหวัด 
สรุปข้อร้องเรียนท่ีม ี
ความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน 
และเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาให้กับ สป. 

จังหวัด 76 จังหวัด 
สรุปข้อร้องเรียนท่ีมี
ความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน 
และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้กับ 
สป. 

ศูนย์ด ารงธรรมสรุป
ภาพรวมทั้งประเทศ 
วิเคราะหเ์สนอ
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อ
ก าหนดมาตรการ
สนับสนุนในการ 
ปฏิบัติงานของจังหวัด 

- จังหวัด 76 จังหวัด สรุป
ข้อร้องเรียนที่มีความยุ่งยาก 
ซ้ าซ้ อ น  แล ะ เส น อแน ว
ทางการแก้ไขปัญหาให้กับ 
สป. ทั้งนี้ ศดธ.มท. ได้สรุป
ภ า พ ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ เท ศ 
วิ เค ราะห์ เสนอผู้ บ ริห าร
ร ะ ดั บ สู ง เพื่ อ ก า ห น ด
มาตรการสนับสนุนในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ งจั งห วั ด
เรียบร้อยแล้ว 
(อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง) 
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ชื่อตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย  

สรุปผลการด าเนนิงาน 
ขั้นตน้ ขั้นมาตรฐาน ขั้นสูง 

๔. ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล
จังหวัด (น้ าหนักร้อยละ 20) 
 

วิเคราะห์ชดุฐานข้อมูล 
27 ตัวช้ีวัด 
67  ฐานข้อมลู 
เพื่อค้นหาชุดข้อมูล 
ที่มีมาตรฐานกลาง
หรือสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลได้ผ่าน  
web service  
พร้อมระบุวงรอบของ
การอัพเดท ข้อมูล 
เพื่อ สป.มท. 
ด าเนินการสนับสนุน
ข้อมูลให้แก่จังหวัด 

วิเคราะห์ข้อมูล 
27 ตัวช้ีวัด 
67 ฐานข้อมลู 
เพื่อออกแบบการแสดง
รายงานสรุปภาพรวม 
แสดงแนวโน้ม 
ในด้านต่าง ๆ 
ให้เหมาะสม 
กับการใช้งาน 

สรุปผลการใช้
ประโยชน์ฐานข้อมลู
ของจังหวัด 
เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
ในการบริหารสั่งการ 
และส่งเสรมิการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไป 

- สป.มท.  มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
27 ตัวช้ีวัด 67 ฐานข้อมูล 
เพื่อสนับสนุนจังหวัด จ านวน 
๑๘ ฐานข้อมูล / ๑ ตัวช้ีวัด 
และได้ออกแบบการแสดง
รายงานสรุปภาพรวม แสดง
แ น ว โน้ ม ใน ด้ า น ต่ า ง  ๆ  
ให้ เหมาะสมกับการใช้งาน 
และมี การสรุปผลการใช้
ประโยชน์  ฐานข้อมูลของ
จั ง ห วั ด  เพื่ อ น า เ ส น อ
ผู้บริหารในการบริหารสั่ ง
การ และส่งเสริมการพัฒนา
เชิงพื้นที่ต่อไปเรียบร้อยแล้ว 
(อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง) 

5. ส่ วนราชการถอดบทเรียนการแก้ ไข
สถานการณ์โควิด-19 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 
    1) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ในภาพรวม/ผลกระทบที่ได้รับ  
    2) การแก้ไขปัญหา/การด าเนินการของ
หน่วยงานเพื่อลดผลกระทบ  
    3) ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน  
    4) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับมือสภาวะวิกฤติที่อาจ
เกดิขึ้นในอนาคต 

- - - - สป.มท. ได้ด าเนินการถอด
บทเรียนการแก้ไขสถานการณ์
โรคระบาด COVID-19  โดยเป็น
การถอดบทเรียนตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ สป.มท. (พ.ศ. 2563 
– 2565) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ใน ก ารก าห น ด ป ระ เด็ น
ยุทธศาสตร์หรือแก้ไขปัญหา
ในสภาวะวิกฤตในอนาคต
ต่อไป 
(อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง) 
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 กรมการปกครอง 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2563 

เป้าหมาย 
(ขั้นสูง) 

ผลลัพธ์ที่ได ้

ตัวชี้ วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 

25 
92 

25 
92.31 

ตั วชี วัดที่  2  ความส า เร็จของการควบคุมพื้ นที่ เสี่ ย ง 
ในจังหวัดเพื่อป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
จ าแนกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหา 
 
 
   2.2 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่พบทั้งผู้เสพและผู้ค้า 

 
 
 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 

 
น้ าหนัก 
ร้อยละ 

 
 
 

20 
70.38 

 
20 

3.99 

 
 
 

20 
73.83 

 
20 

3.12 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหมู่บ้านใน จชต. ที่มีผลการประเมิน
หมู่บ้านในระดับเข้มแข็งมาก 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 

25 
85 

25 
96.85 

ตัวชี้ วัดที่  4 ปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบการ 
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) 

น้ าหนัก 
รายการ 

10 
50,000,000 

10 
61,095,556 

 กรมการพัฒนาชุมชน 

รายการ หน่วยวัด 
ปีที่ 2563 

เป้าหมาย 
(ขั้นสูง) 

ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 98.6 
2. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพฒันาอาชพี  
มีรายได้เฉลี่ยสงูขึ้นจากเกณฑ์ จปฐ. 

ร้อยละ 80 93.28 

3. ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
อาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

ครัวเรือน 
 

80 100 

4. ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงได้รับการส่งเสริม
อาชีพ (ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
ครัวเรือน 

100 
280,000 

100 
280,000 

5. ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ได้รับการสง่เสริมอาชีพมีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้น 

ร้อยละ 85 93.28 

 

 

 



๑๓ 
           แบบกระทรวง 

 กรมที่ดิน 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รายการ หน่วยวัด 
ปี พ.ศ. 25๖3 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนต่อประชากรแสนคน 

ร้อยละ ๑๐๐ N/A 

ตัวชี้ วัดที่  ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 

ร้อยละ จ านวนผู้เสียชีวิต
ลดลง > ร้อยละ ๒๐ 
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 

๕ ปีที่ผ่านมา 

๔๑.๔๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๓.๕๙ 

หมายเหตุ :  - ตัวชี้วัดมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีท าให้ไม่มีข้อมูลในบางปี และไม่ต่อเนื่อง  
- ตัวชี้วัดที่  ๑.๑ ร้อยละของอัตราผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน  

เป็นตัวชี้วัดที่บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผลลัพธ์ต้องรอการรายงานผลจากส านักงาน ก.พ.ร. 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2563 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลส าเร็จการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน 
1.1 จ านวนแปลงที่เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.2 จ านวนแปลงที่เดินส ารวจรังวัดรูปแปลงและออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 
1.3 โฉนดที่ดินของประชาชนมีหมุดหลักฐานแผนที่ท่ีมีความถูกต้องตามหลักวิชาการแผนท่ี 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลส าเร็จการจัดการที่ดินของรัฐ 
2.1 จ านวนข้อมลูแผนท่ีรูปแปลงที่ดินของรัฐที่น าเข้าสู่ระบบดิจิทลั 
2.2 จ านวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
2.3 จ านวนแปลงที่ดินท่ีประชาชนได้รับการ จัดทีด่ินท ากินและที่อยู่อาศัย 
 
ตัวชี้วัดที ่3 ผลส าเร็จของการปฏริูปเพื่อผลักดัน Doing Business 2021 
ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
- การยกเลิกการขอส าเนาเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (โดยการเรียกข้อมูลหนังสือรับรอง 
นิติบุคคลจากกรมพัฒนาธรุกิจการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน) 
 
ตัวชี้วัดที ่4 ผลส าเร็จในการให้บริการข้อมลูที่ดินในระบบสารสนเทศ 
- จ านวนผู้เข้าใช้งานระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทาง
อินเตอร์เนต็ (LandsMaps) ทั้งทางเว็บไซต์ และ Mobile Application 
 
ตัวชี้วัดที ่5 ผลส าเร็จของการบรกิารประชาชนด้านการนัดรังวัด 
- ร้อยละของส านักงานท่ีดินที่มรีะยะเวลาการรังวัดไมเ่กิน 60 วัน 

 
แปลง 
แปลง 
แปลง 

 
 

แปลง 
แปลง 
แปลง 

 
 
 
ร้อยละ 

 
 
 

ราย 
 

 
 
ร้อยละ 

 
15,000 
70,000 

390,000 
 
 

25,000 
800 

4,000 
 

 
 

70 
 

 
 
18,000,000 

 
 
 

90 

 
15,791 
73,031 

433,134 
 
 
27,036 

873 
4,597 

 
 
 

90 
 

 
 

17,324,526 
 

 
 

97.4 
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 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2563 

เป้าหมาย 
ผลลัพธ ์

ที่ได้ 
๑. จ านวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ด าเนินการ
ปรับปรุงโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บทการพฒันาพื้นที่
ของจังหวัด (ขั้นตอน 1 - 4) 

จังหวัด ด าเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนท่ี 
4 ท้ัง 16 จังหวัด 

ด าเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนท่ี 
1 - 2 ท้ัง 16 จังหวัด 

๒. โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

โครงการ 18 18 

๓. ความส าเรจ็ของโครงการก่อสรา้งเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 

ร้อยละ 100 96.96 

๔. จ านวนโครงการระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ี
ชุมชนที่สามารถป้องกันผลกระทบจากน้ าท่วม
พื้นที่ชุมชนได้ 

โครงการ 20 20 

๕. ความส าเรจ็ของการด าเนินการของ
หน่วยงานในการแก้ไขวิกฤตการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 

- ด าเนินการตามมาตรการ 
ตามแผนได้ครบถ้วน 

ด าเนินการตามมาตรการ 
ตามแผนได้ครบถ้วน 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

รายการ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ขั้นต่ า 
(50) 

มาตรฐาน 
(75) 

ขั้นสูง 
(100) 

1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Local Performance 
Assessment : LPA) 

92 
(ร้อยละ) 

 

94 
(ร้อยละ) 

96 
(ร้อยละ) 

การประเมินประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance 
Assessment : LPA) ประจ าปี 2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 7 ,851 แห่ง (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมือง
พัทยา) โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  
4. ด้านการบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล  
 
   ผลการด าเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance 
Assessment : LPA) เฉลี่ย  5 ด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ประจ าปี 2563 จ านวน 7,527 แห่ง 
 
คิดเป็นร้อยละ 95.87   
อยู่ในค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
 
 



๑๕ 
           แบบกระทรวง 

รายการ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ขั้นต่ า 
(50) 

มาตรฐาน 
(75) 

ขั้นสูง 
(100) 

2. ร้อยละความส าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของกอง
กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
2 .1  ร้อยละของจ านวน เรื่ อ ง
ร้อ งเรี ยนที่ ค้ างด า เนิ นการใน
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2560 – 
2562 และสามารถแก้ไขจนได้ข้อ
ยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

30 
(ร้อยละ) 

40 
(ร้อยละ) 

50 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินการ 
- เรื่องทั้งหมด 726 เรื่อง 
- มีการแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 320 เรือ่ง 

 
คิดเป็น ร้อยละ 44.08 
อยู่ในค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
 

2.2 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน
ที่รับเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ
ในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
(ร้อยละ) 

30 
(ร้อยละ) 

40 
(ร้อยละ) 

50 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินการ  
- เรื่องทั้งหมด 65 เรื่อง 
- มีการแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 48 เรื่อง 

 
คิดเป็น ร้อยละ 70.58 
อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง 

3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง (Joint KPIs) 

70 
(ร้อยละ) 

 

78.10 
(ร้อยละ) 

96 
(ร้อยละ) 

อยู่ระหว่างรอผลคะแนนจากกรมควบคุมมลพิษ 

ผลการด าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
4.1 ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมด าเนินการ
ประเมิน ITA ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) 

98 
(ร้อยละ) 

99 
(ร้อยละ) 

100 
(ร้อยละ) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมด าเนินการประเมิน 
ITA ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) รวม 7,851 หน่วย  
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง 

4 .2  ร ะ ดั บ ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนน) ระดับ A ขึ้นไปตามแผน
แม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 
(21) ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 – 2580) ระยะแรก พ.ศ. 
2561 – 2565 

94 
(ร้อยละ) 

96 
(ร้อยละ) 

98 
(ร้อยละ) 

ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 84.17  
 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ B  
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๑๖ 

  แบบกระทรวง 

 

 

๒.๒ ด้านประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๑ การบริหารก าลังคน 
  ๑) ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการในสังกัด 

ประเภท
ต าแหน่ง 

สป. ปค. พช. ทด. 
กรอบ 
ที่ม ี

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่ม ี

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่ม ี

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ
ที่ม ี

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร 313 312 0.32 5 5 0.00 4 4 0.00 5 5 0.00 
๒. อ านวยการ 91 91 0.00 978 862 11.86 97 96 1.03 430 429 0.23 
๓. วิชาการ 2,218 1,965 11.41 9,747 9,538 2.14 5,948 5,765 3.08 3,887 3,552 8.62 
๔. ทั่วไป 611 480 21.44 4,273 3,888 9.01 770 716 7.01 7,250 6,893 4.92 

รวม 3,233 2,848 11.91 15,003 14,293 4.73 6,819 6,581 3.49 11,572 10,879 5.99 

   

ประเภทต าแหน่ง 
ปภ. ยผ. สถ. 

กรอบ 
ที่ม ี

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่ม ี

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่ม ี

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร 4 4 0.00 5 4 20.00 4 4 0.00 
๒. อ านวยการ 101 91 9.90 107 91 14.95 94 90 4.26 
๓. วิชาการ 1,404 1,229 12.46 1,018 963 5.40 2,653 2,257 14.93 
๔. ทั่วไป 688 572 16.86 786 726 7.63 822 681 17.15 

รวม 2,197 1,896 13.70 1,916 1,784 6.89 3,573 3,032 15.14 

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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  ๒) ข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการของส่วนราชการในสังกัด 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

สป. ปค. พช. ทด. 
ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= ๒๔ 3 6 42 20 34 17 36 110 
๒๕-๒๙ 90 95 450 528 208 110 320 421 
๓๐-๓๔ 195 157 770 918 563 216 679 587 
๓๕-๓๙ 274 195 865 1,386 782 363 891 727 
๔๐-๔๔ 220 186 1,064 1,131 555 299 929 649 
๔๕-๔๙ 162 219 945 1,079 659 212 803 735 
๕๐-๕๔ 165 170 1,114 1,181 938 378 789 872 
>=๕๕ 225 486 1,230 1,570 608 639 902 1,409 
รวม 1,334 1,514 6,480 7,813 4,347 2,234 5,349 5,510 

 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) ผลรวม 

(คน) 
ปภ. ยผ. สถ. 

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 
<= ๒๔ 2 2 2 9 9 3 129 171 
๒๕-๒๙ 20 36 31 61 75 41 1,264 1,351 
๓๐-๓๔ 92 65 92 118 189 86 2,692 2,239 
๓๕-๓๙ 198 118 123 165 286 167 3,496 3,198 
๔๐-๔๔ 193 143 124 161 339 190 3,451 2,802 
๔๕-๔๙ 147 165 107 124 342 150 3,180 2,738 
๕๐-๕๔ 135 237 101 177 347 226 3,619 3,174 
>=๕๕ 125 218 132 257 285 288 3,607 5,135 
รวม 912 984 712 1,072 1,881 1,151 21,438 20,808 

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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 ๒.๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ 

รายการ 
สป. ปค. พช. ทด. 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๑) งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี (ล้านบาท) 
        

งบประมาณรวมของส่วนราชการ  5,620.24 100.00 43,376.34 100.00 6,568.72 100.00 6,815.69 100.00 

งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากร  1,879.31 33.44 6,656.88 15.35 2,622.36 39.92 4,132.03 60.63 

๒) ข้อมูลรายงานต้นทุนรวม (เบิกจ่ายจริง)         

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,053.36 28.40 9,409.81 21.11 3,166.32 25.41  

 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 103.64 1.43 738.98 1.66 2,452.52 19.69 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 48.66 0.67 694.69 1.56 211.73 1.70 

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค 

2,400.10 33.20 31,003.93 69.54 6,329.22 50.80 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,437.45 33.72 1,387.96 3.11 293.44 2.36 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 15.61 0.22 1,317.01 2.95 1.99 0.0.2 

ต้นทุนในการผลิตอื่น 170.06 2.35 28.98 0.07 3.45 0.0.3 

รวมต้นทุนผลผลิต 7,228.88 100.00 44,581.36 100.00 12,458.67 100.00   

 

รายการ 
ปภ. ยผ. สถ. 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สดัส่วน 
๑) งบประมาณตาม พ.ร.บ.

งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี (ล้านบาท) 

      

งบประมาณรวมของส่วนราชการ  7,570.29 100.00 26,524.38 100.00 255,440.27 100.00 

งบประมาณรายจ่ายประเภทงบ
บุคลากร  

1,475.53 19.49 1,242.62 4.68 1,445.24 0.57 

๒) ข้อมูลรายงานต้นทุนรวม (เบิกจา่ยจริง)       

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  
 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

1,305.38 11.99  
 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 14.41 0.13 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 82.49 0.76 

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

2,970.47 27.28 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,964.53 18.04 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 4,118.22 37.82 

ต้นทุนในการผลิตอื่น 432.57 3.97 

รวมต้นทุนผลผลิต   10,888.07 100.00   

 

 



๑๙ 
           แบบกระทรวง 

 

รายการ สป. ปค. พช. ทด. 
๓)  ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมเกี่ยวกับ

บุคลากร 
    

ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร (บาท) 51,109,245.29 441,578,298.62 32,380,601.27 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ (คน) 3,251.00 16,749 6,424 

ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร 15,721.08 26,364.46 5,040.57 

ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 24,811,523.29 114,902,297.60 232,804,895.27 

จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 5,680.00 83 540,853 

ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4,368.23 1,384,365.03 430.44 

 

หมายเหตุ: สป. = ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, พช. = กรมการพัฒนาชุมชน,  
              ทด. = กรมที่ดิน, ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
              สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 
 

รายการ ปภ. ยผ. สถ. 
๓)  ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมเก่ียวกับบุคลากร 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร (บาท) 12,371,770.73 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ (คน) 3,530.00 

ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร 3,504.75 

ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 44,237,345.55 

จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 95,000 

ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 465.66 



๒๐ 
           แบบกระทรวง 

๒.๓ สรุปปัญหาหรือประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกระทรวงและ 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะ ๑-๓ ปีข้างหน้า 

 2.3.1 การลดขนาดก าลังคนภาครัฐ 
  ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีปริมาณภาระงานเพ่ิมขึ้น ทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการบริหาร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายรัฐบาล เป็นต้น ส่งผลให้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การให้บริการ
ประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
ในระดับพ้ืนที่ มีความยุ่งยากซับซ้อนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการท างานในปัจจุบันต้องอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการลดขนาดก าลังภาครัฐลง 
เนื่องจากภาครัฐมีขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี จึงท าให้มีการจ ากัดก าลังคน
โดยไม่ให้มีการเพ่ิมอัตราก าลัง ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 - 2565 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ก าหนดให้มีการทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 

  ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าว จึงเป็นประเด็นท้าทายส าหรับกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงานภายใต้
ภาวะที่งานมากขึ้น แต่ก าลังคนน้อยลง ถึงแม้การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรลดลง แต่ก็ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของส่วนราชการก็น้อยลงเช่นกัน อันจะท าให้
เกิดผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้ง 
เกิดความไม่สมดุลระหว่างปริมาณงานกับอัตราก าลัง (Overload) นอกจากนี้ การมีมาตรการบริหาร
จัดการก าลังคนภาครัฐดังกล่าว ยังส่งผลกระทบในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ บางต าแหน่งไม่สามารถ
ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นได้ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ประกอบกับต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ในงาน มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีความละเอียดรอบคอบ 
และเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี หากมีการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนจะส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานและอาจเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การลาออกเมื่อได้งานใหม่ 
ส่งผลให้งานขาดความต่อเนื่อง และต้องสอนงานแก่ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน ส าหรับงานที่ต้องอาศัยความ
รับผิดชอบสูง เช่น งานด้านการเงินและบัญชี หากใช้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ 
ที่ผูกพันกับราชการอาจเกิดช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่าย เป็นต้น  

  ดังนั้น ควรมีการทบทวนมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ ในการทดแทนอัตราว่างจาก  
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน หากภาครัฐต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร อาจจะก าหนดให้ส่วนราชการบริหารจัดการอัตราก าลังตามกรอบของตนเองที่มีอยู่  
โดยไม่ให้มีการเพ่ิมอัตราก าลังใหม่ และไม่มีการทดแทนอัตราก าลังจากผลการเกษียณอายุ ทั้งนี้ หากมี
ข้าราชการในต าแหน่งประเภททั่วไปในสายงานสนับสนุนเกษียณอายุราชการ อาจจะให้ส่วนราชการ 
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ 
หรือเชิงวิชาการของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การปฏิบัติงานในเชิงงานประจ า 
(Routine) เช่น งานธุรการ ให้มีการจ้างเหมาบริการมาท าแทน (Outsource) อันจะเป็นผลท าให้ 
ส่วนราชการมีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับปริมาณงาน สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.3.2 คนรุ่นใหมไ่ม่สนใจเข้ารับราชการ 
  ปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดแรงงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคเอกชนที่มีแรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนในการท างานมากกว่าภาคราชการ ท าให้การสรรหาคนที่มีคุณภาพ และตรงตามคุณสมบัติ 
ที่ภาคราชการต้องการเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการด าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบ ส่งผลท าให้
กระบวนการหรือขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปด้วยความล่าช้า ในขณะที่ภาคเอกชน 
มีกระบวนการที่รวดเร็วมากกว่า และมีช่องทางในการสรรหาที่หลากหลาย นอกจากนี้ การสรรหา
แบบเดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ กล่าวคือ เป็นการสรรหาที่ให้คนเข้ามาท างาน 
ตั้งแต่ระดับล่างสุดขององค์กร แล้วเติบโตสู่ระดับที่สูงตามความเหมาะสมและอาวุโส (ไต่เต้า) ใช้เวลา 
ในการท างานกว่าจะเติบโตในอาชีพข้าราชการ รวมทั้งระบบราชการมีสภาพแวดล้อมการท างาน 
แบบมีเงื่อนไข ขณะที่การท างานของคนรุ่นใหม่ความอิสระมากกว่า จึงท าให้มีสัดส่วนการลาออกเพ่ิมขึ้น 
ซึ่ งต่างจากภาคเอกชนที่มีการสรรหาแบบเปิด (Lateral Entry) ที่ สามารถให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์สูงเข้ามาท างานในระดับผู้บริหารได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มจากระดับล่างสุดของ
องค์กร ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความท้าท้ายที่จะท าอย่างไรให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาท างาน 
ในระบบราชการ และท าอย่างไรให้ภาครัฐได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 

  จากสมมติฐานข้างต้นท าให้ต้องมีการออกแบบประเภทข้าราชการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
คนรุ่นใหม่ และระบบราชการสัญญาจ้างแบบ Contract base ในส่วนที่เป็นงานประจ า โดยไม่ต้องท างาน
ตลอดชีวิตอายุราชการ ขณะเดียวกันข้าราชการก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้สามารถท า งานได้
หลากหลายตามภารกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการเข้าสู่ระบบราชการ  ซึ่งจะต้องมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแย่งชิงคนเก่ง ๆ เข้ามาท างานในระบบราชการ  เช่น  
การสรรหาแบบเปิด (Lateral Entry) เพ่ิมการสอบเฉพาะด้าน เพ่ือให้ได้คนที่เหมาะสมกับงาน นอกจากนี้
ค่าตอบแทนก็ควรปรับอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามประเภทงานและตามเนื้องาน  
รวมถึงในส่วนของผลตอบแทนของข้าราชการประจ า กับข้าราชการที่มีสัญญาจ้างแบบ 5-10 ปี  
ซึ่งมีเนื้องานที่ต่างกัน ดังนั้นการจ่ายค่าตอบแทนก็จะต้องแตกต่างกันด้วย  อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่
โครงสร้างระบบราชการไม่ปรับเปลี่ยน คนรุ่นใหม่ก็ยังไม่เข้ามาท างานเป็นข้าราชการอยู่ดี จึงเป็นความ 
ท้าทายใหญ่ที่ภาครัฐต้องเผชิญ 

 2.3.3 การเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”  
  สังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 และอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้าจะมี

สัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับอัตราการเกิดลดลง  
ท าให้ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนก าลังคนวัยแรงงาน อันเป็นผลท าให้เกิดความไม่สมดุลของโครงสร้าง
อายุข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ ในปี 2563 ร้อยละ 37 
(15,535 คน) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 มากกว่า ถือเป็นองค์กรผู้สูงอายุในภาวะวิกฤต ตามเกณฑ์ของ 
OECD ที่ก าหนดให้องค์กรผู้สูงอายุ คือ องค์กรที่มีบุคลากรอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 20 
ซึ่งความเป็นองค์กรผู้สูงอายุของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่มีต าแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับต้น และระดับสูง จ านวนมาก เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น โดยในอนาคต
กลุ่มคนเหล่านี้จะทยอยเกษียณอายุจ านวนมาก ในขณะเดียวกันจากสมมติฐานข้อ 2.3.2 คนรุ่นใหม่ 
หันมารับราชการน้อย ซึ่งในระยะยาวก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทน
ต าแหน่งที่ เกษียณไปให้ได้คนที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะตรงตามที่ 
ส่วนราชการต้องการและในจ านวนที่ เหมาะสม เนื่องจากคนรุ่นใหม่ยุคสังคมดิจิทัลมีทัศนคติ ค่านิยม 
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สไตล์การใช้ชีวิต และมุมมองต่อการท างาน แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความจงรักภักดีหรือความผูกพันต่อองค์กรจะมีน้อย และมีช่องทางที่จะแสวงหาทางเลือกในอาชีพอ่ืน  
ที่สร้างความพึงพอใจได้ดีกว่าอย่างหลากหลาย จึงง่ายต่อการสูญเสียบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ไปสู่องค์กรอ่ืน 
หากส่วนราชการไม่มีการบริหารจัดการช่องว่างระหว่างวัยที่ดีพอ ซึ่งแนวทางป้องกันและแก้ไขก็คือ  
การบริหารจัดการโดยการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ โดยเลือกใช้เทคโนโลยี รวมทั้ง 
สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมและหลากหลาย การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
ผสมคละเคล้าไปกับคนรุ่นก่อนหน้า เพ่ือให้มีบุคลากรที่พร้อมต่อการสืบทอดต าแหน่งที่มีความส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมและคัดเลือกก าลังคนคุณภาพให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างขององค์กร เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกระทรวง (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๒ แผนภาพแสดงการบริหารก าลังคนของส่วนราชการในสังกัด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒.๑ ขอ้ ๑)) 

๓.๓ แผนภาพพีรามิดข้าราชการจ าแนกตามช่วงอายุของส่วนราชการในสังกัด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒.๑ ข้อ ๓)) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒.๒) 

 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  
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22.19 

(25.00)

(20.00)

(15.00)

(10.00)

(5.00)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

แผนภาพแสดงผลการป ิบัติราชการในภาพรวมของกรมการปกครอง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี  

๓.๑  แผนภาพแสดงผลการป ิบัติราชการในภาพรวมของกระทรวง  

 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมการปกครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
           แบบกระทรวง 

 กรมการพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมท่ีดิน 

5.27 4.33 

11.06 
8.14 9.13 

14.93 

28.57 

(3.75)

8.22 

(10.00)

(5.00)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

แผนภาพแสดงผลการป ิบัติราชการในภาพรวมของกรมท่ีดิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี    

ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี  



๒๖ 
           แบบกระทรวง 

N/A

107.15 

(6.41)(20.00)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

แผนภาพแสดงผลการป ิบัติราชการในภาพรวมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี  

0.00 0.00 

(3.04)

0.00 

(3.50)

(3.00)

(2.50)

(2.00)

(1.50)

(1.00)

(0.50)

0.00

แผนภาพแสดงผลการป ิบัติราชการในภาพรวมของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี  

    

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
           แบบกระทรวง 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.14)

(11.84)

41.16 

0.00 

(14.11)
(20.00)

(10.00)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

แผนภาพแสดงผลการป ิบัติราชการในภาพรวมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี  ตัวช้ีวัดท่ี    ตัวช้ีวัดท่ี    

N/A
อยู่ระหว่างรอผลคะแนน
จากกรมควบคุมมลพิษ



๒๘ 
           แบบกระทรวง 

๓.๒ แผนภาพแสดงการบริหารก าลังคนของส่วนราชการในสังกัด  
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๒๙ 
           แบบกระทรวง 
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ะ 



๓๐ 
           แบบกระทรวง 

๓.๓ แผนภาพพีรามิดข้าราชการจ าแนกตามช่วงอายุของส่วนราชการในสังกัด  

 

 



๓๑ 

  แบบกระทรวง 

 

 

๓.๔ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัด  
 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

 




