
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แบบรายงาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานปลัดกระทรวง 

และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
ของส่วนราชการ   

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

ก.พ. มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจ 
เรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ 
มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ เพื่อให้ส่วนราชการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 
๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนท่ี ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
๑) ข้อมูลเชิงสถิติท้ังในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 

และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนท่ี  ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่ อการวิ เคราะห์ด้าน          
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนท่ี ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม) 
ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 
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รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประสานงาน 

ชื่อ-สกุล นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
สังกัด   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๔ โทรสาร  ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๔  
  
ชื่อ-สกุล นายชูเกียรติ หงษ์ทอง 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง 
สังกัด   กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ โทรสาร  ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐  E-Mail Address: planning.hr.moi@gmail.com 

 
ชื่อผู้จัดท ารายงาน 

ชื่อ-สกุล นายกลวัชร สง่าจิตร 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
สังกัด   กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ โทรสาร  ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐  E-Mail Address: planning.hr.moi@gmail.com 

ขอรับรองข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดท่ีแนบมำพร้อมนี้ 
 

 

ลงชื่อ ................................................................. 
(นำยฉัตรชัย  พรหมเลิศ) 
ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
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รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐         16.25 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕ 5 5.00 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง            

  ๑)  แผนอัตราก าลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 
  ๒)  แผนสรรหา บรรจุ และแตง่ตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50 

  
๓)  แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 
เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50 

  
๔)  แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐        17.78 

  
๕)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนประสิทธิภาพของบุคคล (Productivity) 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 2 4.44 

  
๖)  ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67 

  
๗)  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐        20.00 
  ๘)  ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

  
๙)  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง     
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐        20.00 

  
๑๐) การส่ ง เสริม ให้ การบ ริห ารท รัพ ยากรบุ คคลของ        
ส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

  

๑๑)  บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ 2 3 3 10.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน  

๒๐.๐๐        20.00 

  ๑๒)  สภาพแวดล้อมในการท างาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 15.00 

  
๑๓)  ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคล 
กับองค์กร 

๕.๐๐ ๐   ๕ 5 5.00 

น้ าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนที่ได้ 94.03 
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ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
      แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

กลยุทธ์/ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผน บริหารก าลังคน ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตราก าลัง
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศชาติ รองรับ              
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย 

2. ก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มี
ศักยภาพเหมาะสมสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ  

3. จัดท าสายทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ/ต าแหน่งที่ชัดเจน 
4. เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ

การขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างระบบบริหาร
ท รัพ ยากรบุ คคลต ามห ลั ก 
ธรรมาภิบาล 
 

5. สร้างและพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และบรรจุ โยกย้าย และระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนตามหลักคุณธรรม 

6. พัฒนาระบบการด าเนินการทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับ
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งมีการส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดีไม่ทุจริต               
และประพฤติไม่ชอบ 

7. ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อให้มี                 
การเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ท างานที่หลากหลาย 

8. พัฒนาระบบการสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือรักษาคนที่มีคุณภาพต่อองค์กร             
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านองค์ความรู้ ระเบียบด้านงานบุคคลที่ส าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสน เทศและการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 

9. ให้ค าแนะน า ปรึกษา และสร้างกลไกความเชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับภายในและภายนอกกรม/กระทรวง เพ่ื อยกระดับมาตรฐาน                     
การปฏิบัติงานสู่สากล 

10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารงานบุคคล  
11. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก ารส่ ง เส ริ ม คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต           
การท างานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

12. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข                 
และสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

13. เสริมสร้างและพัฒนาแนวทางการสนับสนุนบุคลากร เพ่ือสร้างแรงจูงใจ            
ในการปฏิบัติงาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

กลยุทธ์/ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การด าเนินการต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
1. การขอรับการสนับสนุนอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ         

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
2. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ งข้าราชการในสังกัดส านักงาน                     

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ปริมาณงาน และความยุ่งยากซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลด้ านบุ คลากร ให้ เป็ นปั จจุบั นและครอบคลุมข้อมู ลที่ จ า เป็ น                               
ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย   

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. การป ระ เมิ น ผลการป ฏิ บั ติ ร าช การ ตาม นั ย ม าต รา 7 6  แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยด าเนินการประเมิน
ปีงบประมาณละ 2 รอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ น าผล
การประเมินไปใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน โดยได้ก าหนดแนวทางการเลื่อน
เงินเดือนประจ าปีของข้าราชการ พิจารณาจากข้อก าหนดของ ก.พ. และ ก.พ.ร               
และการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

6. การจัดท าและติดตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ               
ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอดจนการจัดสวัสดิการ และกิจกรรมสันทนาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร อีกท้ังเป็นการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7. การด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้น
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 
 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 (น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

3 ๑. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่านมา โดยไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์
อัตราก าลังที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง 
ประจ าปีที่ส่วนราชการต้องการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวน 
ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา   
(๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลังอย่างต่อเนื่อง 
และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง 
เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 



๗    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
 (น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

2 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
อย่างไม่เปน็ทางการชัดเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมี อัตราว่างเกิน กว่าร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๒ คะแนน)  

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลั ง โดยมี อัตราว่ างไม่ เกิน ร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๓ คะแนน) 

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

 (น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

2 1. มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของต าแหน่ง
งานส าคัญ ๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

2. มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) 
ส าหรับต าแหน่งส าคัญ ๆ  ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ (๒ คะแนน)    

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มา
ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท าแผนพัฒนา 
รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเตรียมและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 

๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร  
ทุกระดับ เพื่ อสร้างความต่อเนื่ อง    
ในการบริหารราชการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

2 ๑. ก าห น ด ต า แห น่ งห ลั ก ที่ ต้ อ งก า รส ร้ า งค วาม ต่ อ เนื่ อ ง                        
ในการบริหารราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งหลักดังกล่าว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบุคลากร    
ผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อจัดท าแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร 
อย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร 
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

 (น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

2 ๑. มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากร
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด (๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบัน   
กับปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
(๒ คะแนน) 

๓. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพก าลังคนประจ าปีงบประมาณ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพก าลังคน      
ในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 
 



๘    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่ จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

 (น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

3 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของส านักงาน ก.พ. 
และข้อมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน (๓ คะแนน) 

๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ
สนั บ ส นุ น ก ระบ วน ก ารบ ริ ห า ร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 (น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 
 
 
 

3 ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ ดังนี้ 
(๒ คะแนน) 
     ๒.1 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม (DPIS) 

          2.2 ระบบใบรับรองการจายเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส (e-Pay Slip) 
     ๒.3 ระบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา 

          ๒.4 ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทาน 
                เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
          2.5 ระบบค้นหาข้อมูลผูท้ี่ได้รับเหรียญราชการชายแดน   
                และเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
          2.6 ระบบการบันทึกเวลาการปฏิบตัิงานเหลื่อมเวลาและการ 

           ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work from home)  
           ผ่านระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

๓. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศ 
ที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบสารสนเทศ   
ในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
 (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตาม ว ๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลักหรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าแหน่งตามที่ก าหนด    
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
โดยถูกน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
   เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
   เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
   เพื่อก าหนดเป็นเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มีทักษะ  

  หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
   เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
   เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ 

  ข้าราชการ/ส านัก กอง/องค์กร 
   อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 



๙    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๙) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการ 

 (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เร่ือง (๑ คะแนน) 

๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job Training) 
ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่
จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน โดยเฉพาะองค์ความรู้
ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์
ในการเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป (๒ คะแนน) 

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้          
ในระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้บุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๓ คะแนน) 

 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
 (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ๑. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบ
คุณธรรมเป็นส าคัญ (ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค  
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม  โดยกลไกที่         
ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 
    ๓ .๑  มาตรการป้ องกันผลประโยชน์ทั บซ้ อนในหน่ วยงาน                          
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในด้านการบริหารงานบุคคล         
กล่าวถึ งเรื่องการโยกย้าย เลื่อนต าแหน่ ง หรือรับสมัครบุคคล 
เข้าปฏิบัติ งานให้มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติ และวิธีการของ
เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาโยกย้าย เลื่อนต าแหน่งหรือรับสมัครบุคคล 
และให้มีการเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยให้บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย   
และ วาระ "มหาดไทยใสสะอาด" 
    ๓.๒ การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และการอบรมให้ความรู้บุคลากรเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
       3.3 การเผยแพร่ข้อมูลด้านบุคลากรของส านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ผ่านช่องทาง Internet โดยมี Web board                  
ไว้ส าหรับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ 
อีกทั้งยังเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง          
รับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้วย  



๑๐    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๑) บทบาทของผูน้ าองค์กรต่อการด าเนินการ 

เก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย และ
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ     
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  

 (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 
 

 

 

3 ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี 2563 
จ านวน    1    เร่ือง  
 

๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ              
เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ              
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  
     - ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความส าคัญ                    
ในการส่งเสริม ระบบคุณธรรม จริยธรรมให้ เกิดขึ้นในองค์กร                   
โดยเน้นให้บุคคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ปฏิบัติงาน                
อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยได้มีการประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อน ามาใช้เป็นมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งยังเป็นค่านิยมร่วมขององค์กรให้บุคลากร               
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ 
กฎ และข้อบั งคับอื่น ๆ ซึ่ งได้ด าเนินการมาตั้ งแต่ปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2555 และได้ยึดถือมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้มีการวางแผน
และก าหนดเป้าหมายตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน 
 

๒. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีทักษะ
หรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผู้น าในอนาคต
ขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
    - ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะต าแหน่งบริหารในฐานะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร กลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 
รวมทั้งการพัฒนาผู้น าในอนาคต โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ ท้ังหลักสูตรภายในและภายนอก อาทิ 
หลักสูตรผู้น าดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) 
ส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.),  
นักบริหารระดับกลาง (บมท.), นักปกครองระดับสูง (นปส.),            
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.), การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตยส าหรับนั กบริห ารระดับสู ง (ปปร.) เป็ นต้น                 
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาและเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น ทุน ก.พ. ส าหรับผู้บริหารส่วนภูมิภาค, 
ทุน ก.พ.ตามความต้องการของส่วนราชการ, ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS), New Waves เป็นต้น รวมทั้งแผนการ
พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

 

๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ    
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

      ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล อาท ิ
  
 



๑๑    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
  - ผู้บริหารได้อนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่  
      1) กิจกรรมการติดตามและประเมินผลกลไกการบริหารงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
เพื่อติดตามและประเมินผลกลไกการบริหารงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงติดตามการใช้ต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ งไปแล้ว (Position Audit) พร้อมทั้ งรับฟั ง
ประเด็นปัญหาและความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับในพื้นท่ี  เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ประมวลผล และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอผู้บริหาร
เพื่ อ ใช้ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณ าปรับปรุงกลไกการ
บริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

      2) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัด รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึง 
รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 

   - ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ ให้ข้าราชการในสังกัด 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด าเนินการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill 
Self - Assessment) เพื่อทราบถึงสถานะทักษะด้านดิจิทัลของตนเอง 
(As Is) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่าง (Gap) ของทักษะด้าน
ดิจิทัล และน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรในพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการ เพื่อให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม (To be) ต่อไป 

 

 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
12) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
 (น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

3 ๑. จัดให้มี อุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน              
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร (๑ คะแนน)  

๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้ าราชการพลเรือนสามัญ ที่ สะท้ อนภาพการท างานของ                      
ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ ครอบคลุมในทุกมิติ          
แต่กิจกรรมที่ ด าเนิ นการมีน้ อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของกิจกรรม                 
ตามยุทธศาสตรฯ์ (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการท างานของส่วนราชการ
โดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมที่ด าเนินการ
มีมากกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน) 



๑๒    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑3) ระบบการท างานที่ เอ้ือประโยชน์

ร่วมกัน ระหว่างปัจเจกบุคคลกับองค์กร 
  (น้ าหนักร้อยละ ๕) 

5 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธีการท างานทีส่ามารถช่วยให้บุคลากร
สามารถท างานได้เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์และส่งมอบ
ผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการด าเนินการ  
ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วนราชการ              
ในมิติด้านการท างาน  
    ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการเสริมสร้างระบบวิธีการ
ท างานที่สามารถช่วยให้บุคลากรท างานได้เต็มศักยภาพ สามารถ
สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพให้กับส่วนราชการ อาทิ 
     1. ระบบการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
สามารถปฏิบัติราชการได้เต็มก าลังความสามารถ โดยมีการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในทุก ๆ ปี ซึ่งได้ด าเนินการร่วมกับ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาโรคให้กับบุคลากร พร้อมทั้ง
ก าหนดให้มีการติดตามผลการตรวจสุขภาพกรณีบุคลากรที่มีผลต้อง
ติดตามและรักษาอย่างใกล้ชิดในทุก ๆ 4 เดือน  
      2. ระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการเงินและการลงทุน โดยมี
การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของบุคลากร ปีละ 100 กว่าทุน 
และจัดให้มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เพื่อจัดดอกเบี้ยสินเช่ือในอัตรา
พิเศษเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้ลงทุนในที่อยู่อาศัย เสริมสร้าง
ความสุขในครอบครัว 
      3. ระบบการส่งเสริมความมั่นคง และลดความเสี่ยงด้านการเงิน
ให้กับทายาทของบุคลากร ในกรณีบุคลากรถึงแก่กรรม โดยมีโครงการ
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ เพื่อจ่ายเงินให้กับทายาทของสมาชิกในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม 
รวมทั้งมีการท าประกันชีวิตให้กับบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการ
ท างาน 
      4. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ทั้งกรณีเกษียณอายุราชการ 
กรณีอายุราชการครบ 20 ปี และกรณีผู้ท าคุณประโยชน์หรือเสียสละ
ให้แก่ทางราชการเป็นกรณีพิเศษ) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รายการ 
ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2561 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตราก าลังคน  

77.41 
11.50 

0.00 
11.09 

    
๑) ข้าราชการ 2,848 2,788 76.49 2,999 76.90 
๒) ลูกจ้างประจ า 423 477 13.09 506 12.97 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0.00 0 0.00 
๔) พนักงานราชการ 408 380 10.42 395 10.13 
ผลรวมก าลังคน 3,679 100.00 3,645 100.00 3,900 100.00 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       
๑) การเข้ารับราชการ 170 100.00 145 100.00 183 100.00 

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม 

มาตรา ๕๖ 

70 
99 

1 
0 

41.18 
58.24 

0.58 
0.00 

48 
97 

0 
0 

33.10 
66.90 

0.00 
0.00 

139 
44 

0 
0 

 

75.96 
24.04 

0.00 
0.00 

 
๒) การสูญเสียข้าราชการ 210 100.00 229 100.00 211 100.00 

- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืน ๆ  

45 
28 

131 
6 

(เสียชีวิต 5 และ
เหตุทางวินัย 1) 

21.43 
13.33 
62.38 

2.86 

80 
29 

118 
2 

(เสียชีวิต) 

34.93 
12.67 
51.53 

0.87 

43 
46 

120 
2 

(เหตุทางวินัย) 

20.38 
21.80 
56.87 

0.95 

 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

รายการ 
ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2561 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตราก าลังคน       

1) ข้าราชการ 15 100.00 12 100.00 13 100.00 
2) ลูกจ้างประจ า 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3) ลูกจ้างชั่วคราว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4) พนักงานราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ผลรวมก าลังคน 15 100.00 12 100.00 13 100.00 

 

 

 



๑๔    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

รายการ 
ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2561 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       

๓) การเข้ารับราชการ 3 100.00 0 0.00 1 100.00 
- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม 

มาตรา ๕๖ 

0 
3 
0 
0 

 

0.00 
100.00 

0 
0 

 

0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 

0 
1 
0 
0 

0.00 
100.00 

0.00 
0.00 

๔) การสูญเสียข้าราชการ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืน ๆ 

0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0 
1 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รายการ 
ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2561 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร 313 312 0.32 297 255 14.14 297 267 10.10 
๒. อ านวยการ 91 91 0.00 91 86 5.49 91 89 2.20 
๓. วิชาการ 2,218 1,965 11.41 2,202 1,946 11.63 2,193 2,043 6.84 
๔. ทั่วไป 611 480 21.44 630 510 19.05 656 600 8.54 

รวม 3,233 2,848 11.91 3,220 2,797 13.14 3,237 2,999 7.35 
 
เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
 

 - อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติ
การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการจากผลการเกษียณอายุ ให้ทดแทนการจ้างงานด้วยรูปแบบอ่ืนเป็น             
พนักงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2557 - 2561) จ านวน 17 ต าแหน่ง ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการเสนอขอ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เพ่ือขอคืนเป็นต าแหน่งเป็น
ข้าราชการ จ านวน 3 ต าแหน่ง โดยคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐได้พิจารณา
และมีมตใิห้ยกเว้นยุบเลิกจากมาตรการฯ จ านวน 3 ต าแหน่ง 
 - อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติ
การก าหนดต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) เพ่ิมเติม จ านวน 16 ต าแหน่ง  และมีมติ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน เป็นประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 16 ต าแหน่ง โดยยุบเลิกต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
ช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง 



๑๕    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

 - อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติ
การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการจากผลการเกษียณอายุให้ ทดแทนการจ้างงานด้วยรูปแบบอ่ืนเป็น             
พนักงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 และมาตรการบริหารจัดการก าลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) จ านวน 7 ต าแหน่ง 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

รายการ 
ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2561 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร - - - - - - - - - 
๒. อ านวยการ 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 
๓. วิชาการ 13 9 30.77 13 6 53.85 13 8 38.46 
๔. ทั่วไป 6 5 16.67 6 5 16.67 6 4 33.33 

รวม 20 15 25.00 20 12 40.00 20 13 35.00 

  เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
 - ไม่มี 
 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ท างานการเจ้าหน้าที่ให้แก่ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 
<= 24 3 6 2 2 21 17 
25-29 90 95 105 116 130 113 
30-34 195 157 196 157 160 213 
35-39 274 195 272 200 221 253 
40-44 220 186 212 182 190 202 
45-49 162 219 147 208 204 138 
50-54 165 170 179 185 251 235 
>=55 225 486 205 429 430 221 
รวม 1,334 1,514 1,318 1,479 1,607 1,392 

 

 



๑๖    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 
<= 24 0 0 0 0 0 0 
25-29 0 2 1 0 1 0 
30-34 1 0 0 2 0 1 
35-39 2 2 2 0 2 0 
40-44 4 1 4 1 3 2 
45-49 1 1 0 0 1 0 
50-54 0 0 0 0 1 0 
>=55 0 1 1 1 1 1 
รวม 8 7 8 4 9 4 

 
๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2561 
๑. ข้าราชการ 56 55 55 
๒. พนักงานราชการ 5 1 4 

รวม 61 56 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

๒.๕  ขอ้มูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย  
 

รายการ 
ปีที่ 2563 ปีที่ 2562 ปีที่ 2561 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

      

- งบประมาณรวมของส่วน
ราชการ (ลา้นบาท) 

5,620.24 100.00 
 

5,782.22 100.00 5,247.39 100.00 

- งบประมาณรายจา่ยประเภท
งบบุคลากร (ลา้นบาท) 

1,879.31 33.44 1,853.00 32.05 1,798.57 34.28 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทนุรวมแยก
ตามแหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง) (ล้านบาท) 

      

-   ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,053.36 
103.64 

48.66 
2,400.10 

 
2,437.45 

 
15.61 

170.06 
7,228.88 

28.40 
1.43 
0.67 

33.20 
 

33.72 
 

0.22 
2.35 

100.00 

2,052.42 28.65 2,004.85 27.01 
- ค่าใช้จ่ายดา้นการฝึกอบรม 264.46 3.69 289.02 3.89 
- ค่าใช้จ่ายเดนิทาง 77.07 1.08 77.00 1.04 
- ค่าตอบแทนใชส้อยวัสดุ  

และค่าสาธารณปูโภค 
3,113.35 43.45 3,383.89 45.59 

- ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ าหนา่ย 

1,297.11 18.10 1,642.91 22.14 

- ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุน 23.41 0.33 8.45 0.11 
- ต้นทุนในการผลิตอืน่ 337.02 4.70 15.58 0.21 
- รวมต้นทุนผลผลิต 7,164.84 100.00 7,421.70 100.00 

๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทนุกิจกรรม
ย่อยเกี่ยวกับบุคลากร ปีที่ 2563 ปีที่ 2562 ปีที่ 2561 

- ต้นทุนรวมดา้นบริหารบุคลากร 
(บาท) 

51,109,245.29 50,303,324.16 43,574,787.04 

- จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ 
(คน) 

3,251.00 3,800.00 3,888.00 

- ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหาร
บุคลากร 

15,721.08 13,237.72 11,207.51 

- ต้นทุนดา้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

24,811,523.29 31,045,228.05 31,966,286.12 

- จ านวนชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม 5,680.00 5,680.00 5,680.00 
- ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
4,368.23 5,465.71 5,627.87 

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลในข้อ 2.5 มาจาก กองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
              2. ข้อมูลในข้อ 2.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นงบประมาณหลังหัก พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย  
                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว 

 
  



๑๘    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 
๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 
  ปี 2563 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 และให้ส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดได้ 3 – 5 ตัวชี้วัด น้ าหนักรวม 
ร้อยละ 100 และก าหนดรอบการประเมินเพียงครั้งเดียว (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  

 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักนโยบายและแผน สป.)  2. ความส าเร็จในการสนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.)  
3. ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม (ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย)  
4. ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลจังหวัด (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. /ส านักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. /กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.)  

 ต่อมาเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
เรื่อง “การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  
เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามภารกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ประกอบกับก าหนดตัวชี้วัดใหม่ในส่วนที่หน่วยงานได้แก้ไขปัญหาหรือ
ป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่โดยก าหนดให้แนวทางการ
ติดตามผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นการติดตามผลการ
ด าเนินการ (Monitoring) โดยไม่ต้องน าผลการด าเนินงานมาประเมิน และให้มีการถอดบทเรียนการแก้ไข
สถานการณ์ COVID – 19 ด้วย 
 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบในการน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดพร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการด าเนินงานตัวชี้วัดเป็นไปตามค่าเป้าหมายขั้นสูงทุกตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 100) และ
รายงานในระบบ e-SAR เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้  

 
 
 
 



๑๙    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

 

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 จังหวดั  
(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 
    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 



๒๐    
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ชื่อตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย  สรุปผลการด าเนนิงาน ขั้นตน้ ขั้นมาตรฐาน ขั้นสูง 

๒. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (น้ าหนักร้อยละ 25) 
 

แผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดมีคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์ทีค่ณะท างาน

ก 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 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ผ่าน
เกณ ฑ์ มาตรฐานคุณ ภาพ 
ระดับ 5 ดีมาก (มากกว่า
หรือเท่ากับร ้อ ยละ 80 ) 
จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
   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 าเนินการในปีงบประมาณ 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 
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 
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 าซ้อน และเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้กับ 
สป. ทั้งนี้ ศดธ.มท. ไดส้รุป
ภาพรวมทั้งประเทศ 
วิเคราะหเ์สนอผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อก าหนด
มาตรการสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานของจังหวัด
เรียบร้อยแล้ว 
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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 

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
เกิดขึ้นในอนาคต 

- - - - 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 
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 ปี 2562 
 รอบท่ี 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  

ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งยกเลิกการรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
 รอบท่ี 2/2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 

องค์ประกอบ 
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์การประเมิน ผลการติดตามความก้าวหน้า

การด าเนินงาน  
รอบท่ี 2/2562 ขั้นต่ า มาตรฐาน ขั้นสูง 

องค์ประกอบท่ี 1 Function Base 

1. ความส าเร็จในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

    

1.1 ร้อยละของครัวเรือนยากจน
เป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
จป ฐ . ค งเห ลื อ  1 5 ,4 2 9 
ครัวเรือน 

ร้อยละ 9.12 
(14,007 ครัวเรือน) 

ร้อยละ 6.73 
(1,038ครัวเรือน) 

ร้อยละ 4.34 
(670ครัวเรือน) 

- เป็นตัว ช้ีวัดร่วมระหว่าง  
  5 หน่วยงาน ได้แก่ พช.  
  (เจ้าภาพหลัก) ปค. ทด.  
  สถ. และ สป.  
- ร้อยละ 2.52 
  (คงเหลอื 389 ครัวเรือน) 

1.2 คุณภาพชีวิตของครัวเรือนตาม 
      เกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
      เพิ่มขึ้น 
      * ตัวช้ีวัดที่ต้องเพิ่มขึ้น  
     - ตัวช้ีวัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัด 
        บ้านเรือนที่เป็นระเบยีบเรียบร้อย  
        สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
     -  ตัวช้ีวัดที่ 23 ครัวเรือนการมี  
        การเก็บออมเงิน 

ครัวเรือน/คนไทย
ผ่านเกณฑ์ความ
จ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) เพิ่มขึ้น 

ตั้งแต่  
22 – 24 ตัวช้ีวัด 

ครัวเรือน/คนไทย
ผ่านเกณฑ์ความ
จ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) เพิ่มขึ้น 

ตั้งแต ่
25– 27 ตัวช้ีวัด 

ครัวเรือน/คนไทย
ผ่านเกณฑ์ความ
จ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) เพิ่มขึ้น 

ตั้งแต ่
 28 ตัวช้ีวัดขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
- ผลการเปรียบเทียบข้อมูล  
  จปฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2561 กับ 2562 
  ในภาพรวมระดับประเทศ 
  ผ่าoเกณฑ์เพิ่มขึ้น จ านวน  
  29 ตัวช้ีวัด และ*ตัวช้ีวัดที่  
  11,23 ผา่นเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

2. การจัดท าฐานข้อมูลระดับจังหวัด 
    ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

80 คะแนน 90 คะแนน 100 คะแนน ร้อยละ 100 
*ส ป . ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง ที่ 
ร้อยละ 100 แต่ยังต้องรอผล
ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เมิ น จ า ก
ส านักงาน ก.พ.ร. โดยจะน าผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
ทั้ ง 76  จังหวัด  มาเป็นค่ า
คะแนนเฉลี่ยของ สป. 

องค์ประกอบท่ี 2 Agenda Base  
1. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด 

   ร้อยละ 100 

   1.1 ร้ อยละของจ านวน เรื่ อ ง
ร้ อ ง เรี ย น ที่ ค้ า งด า เนิ น ก า ร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖1 
และสามารถแก้ ไขจนได้ข้อยุติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
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องค์ประกอบ 
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์การประเมิน ผลการติดตามความก้าวหน้า

การด าเนินงาน  
รอบท่ี 2/2562 ขั้นต่ า มาตรฐาน ขั้นสูง 

       1) เรื่องร้องเรียนค้างด าเนินการ
ที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขประมาณ 
3  – 4  ปี  ได้ แก่  เรื่ อ งร้องเรี ยน
เจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาที่ดินท ากิน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81 ร้อยละ 82 - จ านวนเรื่องค้างด าเนินการ  
  780 เรื่อง (จากเรื่องเข้า 
  ทั้งหมด 5,771 เรื่อง) 
  แก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด  
  4,991 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  
  86.50 

      2) เรื่องร้องเรียนค้างด าเนินการ
อื่นๆ ได้แก่ เรื่องแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิด เรื่องปัญหาความเดือดร้อน 
เรื่องขอความช่วยเหลือ และเรื่องอื่นๆ 

ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 - จ านวนเรื่องค้างด าเนินการ  
  925 เรื่อง (จากเรื่องเข้า 
  ทั้งหมด 10,260 เรื่อง) 
  แก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด  
  9,338 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  
  91.0 
 

๑.๒ ร้อยละของจ านวนเรือ่งร้องเรยีน
ที่รับเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 83 ร้อยละ 84 - จ านวนเรื่องค้างด าเนินการ  
  6,399 เรื่อง (จากเรื่องเข้า 
  ทั้งหมด 47,815 เรื่อง) 
  แก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด  
  41,416 เรื่องคิดเป็น 
  ร้อยละ 86.6 

2. การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อ 
   สถานการณ์ (ถ้าม)ี 

   
 
 
 
 
 

 

- มี ป ร ะ เด็ น ที่ ต้ อ ง ช้ี แ จ ง 
จ านวน 6 ประเด็น มีผลการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
96.67 
 
 
 
 

3.  Area Base (ภารกจิเชิงพ้ืนที่) - ไม่ต้องประเมินในองค์ประกอบนี้ 

4.  Innovation Base (การพัฒนานวัตกรรม) 
    1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม    ร้อยละ 100 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดย
เสนอนวัตกรรมการ เรื่อ ง 
“ระบบใบรับรองเงินเดื อน
อิเล็กทรอนิกส์” และได้เริ่มใช้งาน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เป็ นต้ นมาซึ่ งมี ห น่ วย งาน
ด าเนินการร่วมกัน ได้แก่ กอง
การเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
และกองคลัง 
 

1. ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) 
2. คุณภาพของนวัตกรรม (80 คะแนน) 
    (คะแนน ร้อยละ 100) 
 

หัวข้อ คะแนนเตม็ (100 คะแนน) 
1. ทันเวลา 10 คะแนน 
2. คุณภาพเนื้อหา 40 คะแนน 
3. วิธีการช้ีแจง 20 คะแนน 
4. ช่องทางการเผยแพร ่ 30 คะแนน 
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องค์ประกอบ 
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์การประเมิน ผลการติดตามความก้าวหน้า

การด าเนินงาน  
รอบท่ี 2/2562 ขั้นต่ า มาตรฐาน ขั้นสูง 

5. Potential Base (ศักยภาพของส่วนราชการ) 
    1. การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์การ  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ร้อยละ 100 
จ า น วน  3  ป ร ะ เด็ น  ซึ่ ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ 
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักพัฒนา
และส่งเสริมการบรหิารราชการ
จั งหวัด และศูนย์ ด ารงธรรม
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  
ได้ ด า เนิ นการเป็ น ไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด 

รวม ผลการประเมินตนเองเบื้องต้นคาดว่าอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง (ค่าคะแนน 87.08) 

 
       เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด โดยค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ  
                          และสรุปผลการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี  

 ระดับคุณภาพ  มีผลคะแนนระหว่าง 90 - 100 คะแนน 
 ระดับมาตรฐาน  

- มาตรฐานขั้นสูง  มีผลคะแนนระหว่าง 75 - 89.99 คะแนน 
- มาตรฐานขั้นต้น  มีผลคะแนนระหว่าง 60 - 74.99 คะแนน 

 ระดับต้องปรับปรุง  มีผลคะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน 
 
 

* หมายเหตุ : 1) ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม ตามการรายงานผลการด าเนินงานช้ีวัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร.  
                2) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด อยู่ระหว่างการตรวจประเมินผลจากส านักงาน ก.พ.ร. อย่างเป็นทางการ      

  

การด าเนินการ 
ได้ตามผลผลิต 

คุณภาพของ 
ผลผลติ 

คะแนนรวม 

20 คะแนน 80 คะแนน 100 คะแนน 
 



๒๕    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

  ปี 2561 
 รอบท่ี 1/2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
 รอบท่ี 2/2561 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 

รายการ 

ผลการด าเนินงาน 
รอบที่ 1/2561 

ผลการด าเนินงาน 
รอบที่ 2/2561 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

1. ความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 
1.1 ความส าเร็จของการส่ งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  

    

          1) รายได้จากการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) 

92,340ลบ. 
 

100,006.13ลบ. 
 

176,530 ลบ. 
 

190,320.60 ลบ. 

        2) ร้อยละของผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
OTOP ที่ลงทะเบียนเพิ่มข้ึน (กลุ่ม/ราย) 

ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 10.10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 57.00 

1.2 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (LPA) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 93.35 

     1.3 ความส าเร็จของการควบคุมพื้นที่เสี่ยงใน
จังหวัดเพื่อป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 

    

       1) ร้อยละของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว 61.57 69.85 70.38 70.25 
       2) ร้อยละของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง 8.72 4.67 4.23 4.97 
1.4 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อ
ประชากรแสนคน 

8.00 8.40 16.00 17.89 

2. ความส าเร็จของการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 
2.1 ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด 

52.29 13.18 
 

96.00 
 

66.80 

2.2 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนและสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

100.00 100.00 - เบิกจ่าย ≥ร้อยละ80 
จ านวน 46 จังหวัด 
- เบิกจ่าย ≤ ร้อยละ
70 จ านวน 7 จังหวัด 

- เบิ กจ่ าย ≥ร้อยละ 80 
จ านวน 18 จังหวัด 
- เบิกจ่ าย ≤ ร้อยละ 70 
จ านวน 37  จังหวัด 

3. ตัวชี้วัดสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
3.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

100.00 100.00 ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

    3.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี) 
 

100.00 100.00 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
    4.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ค้าง
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

50.00 86.60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 96.55 
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รายการ 

ผลการด าเนินงาน 
รอบที่ 1/2561 

ผลการด าเนินงาน 
รอบที่ 2/2561 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

    4.2 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่
รับเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสามารถ
แก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

80.00 85.50 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.77 

5. การพัฒนานวัตกรรม 
ระบบการสื่อสารทั้งภาพและเสียงแบบรวมศูนย์
ของมท. (Unified Communication) 

- - ไม่น้อยกว่า  
50 คะแนน 

70 คะแนน 

6.การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สป. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

80.00 100.00 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

7. การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของ สป. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
หรือผลการ
เบิกจ่าย 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

80.00/100.00 ผลการด าเนินงาน
หรือผลการเบิกจ่าย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ70 

ร้อยละ 100.00 
/97.02 

8. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของ มท. และ สป. 

100.00 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

รวม 
ผลการประเมินจาก รมว.มท. 

อยู่ในระดับคุณภาพ 
(100 คะแนน) 

ผลการประเมินจาก รมว.มท. 
อยู่ในระดับมาตรฐาน (95 คะแนน) 
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 ๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
 

ปีท่ี 
ระดับผลการ

ประเมิน 
ช่วงคะแนนการ

ประเมิน 
ช่วงร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ 
วิชาการและ

ทั่วไป 
1/2563 ดีเด่น 90.00 – 100.00 2.90 – 6.00 70 2,081 

 ดีมาก 80.00 – 89.99 2.70 – 2.89 19 289 

 ดี 70.00 – 79.99 1.60 – 2.69 - 25 

 พอใช้ 60.00 – 67.99 1.20 – 1.59 - 6 

 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้รับการเลื่อน - 8 

2/2563 ดีเด่น 90.00 – 100.00  
อยู่ระหว่างช่วง
การประเมินผล

การปฏิบัติ
ราชการ 

  

 ดีมาก 80.00 – 89.99   

 ดี 70.00 – 79.99   

 พอใช้ 60.00 – 67.99   

 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60   

1/2562 ดีเด่น 90.00 – 100.00 2.90 – 6.00 88 2,160 

 ดีมาก 80.00 – 89.99 2.70 – 2.80 1 365 

 ดี 70.00 – 79.99 1.60 – 2.60 - 25 

  พอใช้ 60.00 – 67.99 1.20 – 1.50 - 9 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้รับการเลื่อน - 25 

2/2562 ดีเด่น 90.00 – 100.00 2.80 – 6.00 88 2,164 

 ดีมาก 80.00 – 89.99 2.50 – 2.70 - 330 

 ดี 70.00 – 79.99 1.60 – 2.40 1 22 

  พอใช้ 60.00 – 67.99 1.20 – 1.50 - 9 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้รับการเลื่อน - 17 
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ปีท่ี 
ระดับผลการ

ประเมิน 
ช่วงคะแนนการ

ประเมิน 
ช่วงร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ 
วิชาการและ

ทั่วไป 
1/2561 ดีเด่น 90.00 – 100.00 3.21 – 4.25 74 2,029 

 ดีมาก 80.00 – 89.99 2.40 – 3.20 1 478 

 ดี 70.00 – 79.99 2.10 – 2.30 - 41 

  พอใช้ 60.00 – 67.99 1.30 – 2.00 - 13 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้รับการเลื่อน - 35 

2/2561 ดีเด่น 90.00 – 100.00 2.90 – 4.00 89 2,118 

 ดีมาก 80.00 – 89.99 2.76 – 2.95 - 433 

 ดี 70.00 – 79.99 2.20 – 2.75 - 34 

  พอใช้ 60.00 – 69.99 1.00 – 2.15 - 13 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้รับการเลื่อน - 25 

หมายเหตุ: ที่มาของข้อมูลจากกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 ในแต่ละปี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ                          
ในสังกัดที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารและประเภทอ านวยการ ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ประเภทวิชาการและทั่วไป ในราชการบริหารส่วนกลาง และข้าราชการต่างสังกัดที่มาช่วยราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) โดยให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการมา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1002/ว 20 
ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 

 ในส่วนของข้าราชการในสังกัดที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค จะใช้แนวทาง/หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของจังหวัด โดยในการก าหนดช่วงคะแนนการ
ประเมินและช่วงร้อยละการเลื่อนเงินเดือน มอบให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาก าหนดตามความเหมาะสม
ของหน่วยงาน โดยด าเนินการตามแนวทางการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
  
  



๒๙    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  (1) ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบริหารอันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้นและมีความยุ่งยากซับซ้อนสูง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับภูมิภาค ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ งยังต้องด าเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 
- 2565) ตามที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ โดยให้ส่วนราชการ
ต้องทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) 
ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนราชการขนาดกลาง (กรอบอัตราก าลัง 3,226 อัตรา)  
ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ร้อยละ 10 ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ  
การด าเนินการดังกล่าวจึงส่งผลกระทบในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ บางต าแหน่งไม่สามารถทดแทนด้วยการจ้าง
งานรูปแบบอ่ืนได้ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบกับต้องมีการ
สั่งสมประสบการณ์ในงาน มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีความละเอียดรอบคอบ และเข้าใจระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี หากมีการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและอาจเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การลาออกเมื่อได้งานใหม่ ส่งผลให้งานขาดความต่อเนื่อง และต้อง
สอนงานแก่ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน ส าหรับงานที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง เช่น งานด้านการเงินและบัญชี 
หากใช้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ที่ผูกพันกับราชการ อาจเกิดช่องทางที่ก่อให้เกิดการ
ทุจริตได้ง่าย เป็นต้น  
   อีกทั้งปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพ่ิมสูงขึ้น 
และมีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการที่ปฏิบัติงาน 
ด้านการพัสดุ โดยในทางปฏิบัติได้มอบหมายให้ข้าราชการในต าแหน่งอ่ืน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัสดุแทน  
ท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัสดุ ส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  
   นอกจากนี้ ตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ยังคงให้ 
ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจ าที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ และว่างโดยเหตุอ่ืนในระหว่างปีของทุกส่วนราชการ  
ซึ่งส่งผลกระทบในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะต าแหน่งพนักงาน  
ขับรถยนต์ ซึ่งเป็นต าแหน่งส าคัญท่ีมีหน้าที่ขับรถให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือไปปฏิบัติ
ราชการตามสถานที่ต่าง ๆ และต้องปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ อีกทั้งยังจ าเป็นต้องอาศัย
ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์เป็นต าแหน่งที่
ไม่ใช่ฐานกรอบต าแหน่งพนักงานราชการ ไม่สามารถจ้างทดแทนเป็นพนักงานราชการได้ ต้องไปใช้การจ้างเหมา
บริการแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ส่งผลกระทบท าให้ขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถให้แก่ผู้บริหาร และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน   
  (2) ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดบางส่วนไม่ชัดเจน เกิดปัญหาในการตีความ
แก่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ จึงต้องหารือไปยังส านักงาน ก.พ. ซึ่งในบางค รั้งเป็นเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น การย้าย การโอน การเลื่อนข้าราชการ ตามนัยมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่การพิจารณาของ ก.พ. ค่อนข้างใช้เวลา นานพอสมควร ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการของส่วนราชการ 
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  (3) โครงสร้างอายุเฉลี่ยของข้าราชการมีแนวโน้มไปในทางที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้การจัดท าแผน  
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการท าได้ยาก เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความต่อเนื่องในการเตรียม
ผู้บริหารระดับต้นจนถึงการขึ้นด ารงต าแหน่งระดับสูง สิ่งที่ท าได้ในปัจจุบันคือการเตรียมผู้บริหารระดับกลาง  
ขึ้นสู่ระดับสูงเท่านั้น ข้าราชการใหม่ที่เข้ามาทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณไปนั้น ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังไม่มีแผนการเตรียมการรองรับที่เหมาะสม เกิดช่องว่างระหว่างต าแหน่ง รวมทั้ง           
การบังคับใช้มาตรการปรับลดก าลังคนภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ท าให้หน่วยงานไม่สามารถบรรจุข้าราชการรองรับ        
การท างานในสัดส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความต่อเนื่องของงานที่ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ และสอนงาน
อาจจะสะดุดหรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร การจัดเตรียมคนเพ่ือทดแทนต าแหน่งงานใดงานหนึ่งไว้ สามารถจัดท าได้
เฉพาะต าแหน่งงานที่ส าคัญ เช่น ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ครอบคลุมถึงต าแหน่งอื่น ๆ 
  (4) เนื่องจากการขออนุมัติกรอบพนักงานราชการที่เป็นผลจากการเกษียณอายุราชการของ
ลูกจ้างประจ า ส านักงบประมาณต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติไม่ต่ ากว่า 1 เดือน ส่งผลท าให้การ
บริหารอัตราก าลังพนักงานราชการของส่วนราชการไม่คล่องตัว หากให้ส่วนราชการสามารถจ้างพนักงาน
ราชการได้เลยตามกรอบที่ได้รับการจัดสรรจาก คพร. โดยที่ไม่ต้องรอการอนุมัติ ก็จะท าให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  (5) เนื่องจากปัจจุบันได้มีการก าหนดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่เชิงยุทธศาสตร์ (Area-based Approach) 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของความเจริญเติบโตระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก าหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและ 
เป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ รวมทั้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการงบประมาณหรือการปฏิบัติภารกิจ
ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลไปสู่การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับภาค  
ลงสู่กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ท าให้แผนการพัฒนาในแต่ละระดับต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในลักษณะ
ของแผนเดียว (One plan) ซึ่งกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ในฐานะหน่วยงานส่วนกลาง 
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และมีบทบาทส าคัญในการบูรณาการการ
จัดท าแผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ซึ่งในการปฏิบัติงานมีความ
ใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถเลื่อนเงินเดือน 
ในโควตาพิเศษให้แก่ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้ ท าให้เกิดปัญหาการขาดขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  
จึงเห็นควรให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณาเกี่ยวกับการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเป็นผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในโควตาพิเศษให้แก่ข้าราชการในสังกัดกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ได้ 
  (6) หลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ต าแหน่งส าหรับ
หัวหน้างาน) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ก าหนดให้ต้องมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ตามกรอบอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีไม่ถึงเกณฑ์
ที่ ก.พ. ก าหนด ดังนั้น จึงเห็นควรให้ ก.พ. มีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสม 
  (7) เนื่องจากมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ก าหนดให้ต้องมี
การทดแทนอัตราว่างของข้าราชการจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนในรูปแบบของพนักงาน
ราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง (ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน) เนื่องจาก
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หลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2558 ก าหนดให้มีผู้ใต้บังคับบัญชาครบตามที่ก าหนด หรืออาจะน าต าแหน่งพนักงานราชการ  
ซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการมานับรวมได้ โดยพนักงานราชการ : ข้าราชการ เท่ากับ 2 : 1 
ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้นับพนักงานราชการ : ข้าราชการ เท่ากับ 1 : 1 
  (8) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่ง
ด้านพัสดุ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  และ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ 
เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in 
Public Procurement - CPP) ซึ่งในความเป็นจริงส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอัตราก าลังในต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุไม่ครบทุกจังหวัด ท าให้ในบางจังหวัดที่ไม่มี ต้องมอบหมายให้ข้าราชการในต าแหน่งอ่ืน
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแทน ท าให้ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว  ส่งผลท าให้ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง (เปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน) เป็นนักวิชาการพัสดุ เพ่ิมขึ้น โดยจะต้องยุบเลิกต าแหน่ง
เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้ส่วนราชการมี อัตราก าลังที่เหมาะสม สามารถ
ขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เห็นควรให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดยไม่ต้อง
ยุบเลิกต าแหน่งเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ส่วนราชการไม่ต้องขออัตราก าลังเพ่ิม และสามารถบริหาร
อัตราก าลังที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
  ไม่มี 

๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

         ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของส่วนราชการเพ่ือการปรับปรุง
วิธีการ กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึน หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ 
  ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
เป็นระดับที่สูงขึ้นของ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จ านวน 77 ต าแหน่ง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่ราชการบริหารส่วนกลางและภูมิภาค แบ่งออกเป็น ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับสูง จ านวน 1 ต าแหน่ง และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน  
76 ต าแหน่ง ตลอดจนมีการวิเคราะห์ ทบทวนภารกิจ การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตราก าลังของ 
ส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เช่น การจัดตั้งศูนย์อ านวยการและขับเคลื่อนงาน 
จิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.) การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ สังกัดส านักงานจังหวัด จ านวน 22 ต าแหน่ง เป็นต้น รวมทั้งการก าหนด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่ความ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้ ยังได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและประเมินผลกลไกการบริหารงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และติดตามการใช้ต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งไปแล้ว (Position Audit) ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาและ
ความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับในพ้ืนที่ เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทยให้สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  เช่น  
การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ และเลือกสรรพนักงานราชการด้วยระบบคุณธรรม การประเมินผลงาน  
เพ่ือเลื่อนข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น การด าเนินการสืบสวนและสอบสวนทางวินัยข้าราชการและ
ส่งเสริมไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดวินัย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านองค์ความรู้ ระเบียบด้านงาน
บุคคลที่ส าคัญ เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาใช้ในการด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. การปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 
Information System: DPIS) ให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งานและสามารถน าฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ส าหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง
รวดเร็วทันการณ์ รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย              
โดยการจัดการข้อมูลบุคคลให้เป็นระบบ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการมากขึ้น เนื่องจากท าให้การสืบค้น
ข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยที่ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการวางแผน           
การคาดการณ์แนวโน้มการด าเนินงาน เพ่ือน าไปก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลว่าควรเป็นไปในทิศทางใดท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร                  
  2. ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental 
Personnel Information System: DPIS) ของส านักงาน ก.พ. ซึ่ งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โดยกองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองคลัง ได้บูรณาการความร่วมมือ  
ในการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือนจากที่เป็นเอกสาร ให้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เริ่ม
เปิดใช้ระบบนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ท าให้ข้าราชการสามารถใช้บริการ พิมพ์ใบรับรองการ
จ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวก คล่องตัว และรวดเร็ว ทุกที่ ทุ กเวลา 
ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการพัฒนาต่อยอดระบบจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ที่เปิดสิทธิ์ให้เฉพาะข้าราชการใช้งานได้เท่านั้น เป็นการเพ่ิมสิทธิ์ให้แก่ลูกจ้างประจ าให้สามารถเข้าใช้งาน  
ในระบบได ้

  นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณเอกสาร    
ลดระยะเวลาการด าเนินการและลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และแจกจ่ายใบรับรองเงินเดือนที่เป็นกระดาษแล้ว        
ยังถือเป็นการพัฒนาระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                  
ยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น  
สอดคล้องกับความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการมีความคุ้นเคยกับการใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นใบรับรองการจ่ายเงินเดือน และส่งเสริมให้ข้าราชการมีทักษะดิจิทัล ในการ
ท างานมากข้ึน โดยต้องอยู่กับดิจิทัล คิดแบบดิจิทัล และใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์  
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 3. การเปิดระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการ (Work from home) ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องด้วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ด าเนินการเปิดระบบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
ส่วนราชการ (Work from home) ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ซึ่งถือเป็น
นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกพัฒนามาเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานขององค์กรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้บุคลากรในสังกัด (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ) สามารถบันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานได้ในกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work from home) รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยและลดความเสี่ยงของบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้การเปิดระบบบันทึกเวลาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากร
ภาครัฐสามารถเข้าใช้งานได้ ยังถือเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล (Digital literacy) ให้กับบุคลากรใน
สังกัดให้มีความคุ้นเคยกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
  4. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ได้ให้ความส าคัญกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการก าหนดแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ และกรอบระยะเวลาการการด าเนินการ ส าหรับรอบการประเมินในแต่ละรอบ 
เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานใช้ในการประเมิน ทั้งนี้ ได้ด าเนินการใน 2 ส่วน ดังนี้ 
   4.1 ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ ได้มีการปรับปรุงให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายตั้งแต่
ระดับองค์กร สู่ระดับหน่วยงาน และสู่ระดับบุคคล เพ่ือให้ผลประเมินการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคล 
เกิดความเชื่อมโยงกับความส าเร็จขององค์กร ตามแนวคิดของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่ต้องมีการ
เชื่อมโยงตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง ซึ่งจะท าให้ผลการประเมินการปฏิบัติราชการสามารถจ าแนก
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ อันจะน าไปสู่การระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีความโปร่งใส และ
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
   4.2 ในส่วนสมรรถนะ (หรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) ได้มีการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะโดยใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา (ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับการบริการ) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุง “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะแบบ 360 องศา 
ของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” ที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่ปี 2555  
ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ ก.พ. และส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากข้ึน รวมทั้งท าให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือน ามาใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
 ในระบบดังกล่าว จะมีการเพ่ิมเติมจ านวนสมรรถนะส าหรับใช้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จากเดิมมีเพียงสมรรถนะหลัก                  
จ านวน 5 ด้าน ตามที่ ก.พ. ก าหนด เป็นเพ่ิมเติมสมรรถนะต่าง ๆ เพ่ือใช้ส าหรับประเมินผลในส่วนสมรรถนะ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 
 



๓๔    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

  - สมรรถนะหลักท่ีส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด จ านวน 1 ด้าน  
   - สมรรถนะทางการบริหาร จ านวน 6 ด้าน ส าหรับต าแหน่งประเภทบริหาร และ

อ านวยการ และสมรรถนะทางการบริหาร จ านวน 3 ด้าน ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
   - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สายงานละ 3 ด้าน 
 ทั้งนี้ ยังถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ส่วนสมรรถนะ แบบ 360 องศา ของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” ให้สามารถใช้งานได้
สะดวก รวดเร็ว และการประเมินผลด้านสมรรถนะสะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน 

  ผลสัมฤทธิ์ที่ ได้จากการด าเนินการ เมื่อปรับปรุงระบบฯ เรียบร้อยแล้ว ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนดได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถ
น าผลการประเมินไปใช้ในการประกอบการพิจารณาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการส ารวจทัศนคติเพ่ือประเมินความผาสุก ความผูกพัน และความ 
พึงพอใจในการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ และ
จัดท าเป็นแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือที่จะพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
อีกทั้งเพ่ือสร้างแรงจูงให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสมดุลด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้างประจ าปี และตรวจติดตามผล 
ทุก 3 เดือน การท าประกันชีวิตกลุ่มให้ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ท้ังกรณีเกษียณอายุราชการ กรณีอายุ
ราชการครบ 20 ปี และกรณีผู้ท าคุณประโยชน์หรือเสียสละให้แก่ทางราชการเป็นกรณีพิเศษ) เพ่ื อเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

 
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ  และ 
 แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ/ต าแหน่งวิชาการ/ต าแหน่งทั่วไป 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 
 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และ 
 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 
 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

 

3.1 แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

 

 

 

1) ข้าราชการ 2) ลูกจ้างประจ า 3) ลูกจ้างชั่วคราว 4) พนักงานราชการ ผลรวมก าลังคน

2563 จ านวน 2,848 423 0 408 3,679

2562 จ านวน 2,788 477 0 380 3,645

2561 จ านวน 2,999 506 0 395 3,900
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แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

1) ข้าราชการ 2) ลูกจ้างประจ า 3) ลูกจ้างชั่วคราว 4) พนักงานราชการ ผลรวมก าลังคน

2563 จ านวน 15 0 0 0 15

2562 จ านวน 12 0 0 0 12

2561 จ านวน 13 0 0 0 13
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แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563



๓๗    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

 

3.2  แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเม่ือเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี 
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แนวโน้มก าลังข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังของส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

กรอบที่มี จ านวน (คน) อัตราว่าง
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แนวโน้มก าลังข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

กรอบที่มี จ านวน (คน) อัตราว่าง
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แนวโน้มต าแหน่งประเภทอ านวยการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

กรอบที่มี จ านวน (คน) อัตราว่าง
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แนวโน้มต าแหน่งประเภทอ านวยการเมื่อเทียบกบักรอบอตัราก าลงัของส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

กรอบที่มี จ านวน (คน) อัตราว่าง



๓๙    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
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แนวโน้มต าแหน่งประเภทวิชาการเมื่อเทียบกบักรอบอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

กรอบที่มี จ านวน (คน) อัตราว่าง
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แนวโน้มต าแหน่งประเภทวิชาการเมือ่เทียบกับกรอบอัตราก าลังของส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

กรอบที่มี จ านวน (คน) อัตราว่าง



๔๐    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

611 630 656

480 510
600

21.44
19.05

8.54

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0

100

200

300

400

500

600

700

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จ า
นว

น 
(ค

น)
แนวโน้มต าแหน่งประเภททั่วไปเมื่อเทียบกบักรอบอัตราก าลงัของส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

กรอบที่มี จ านวน (คน) อัตราว่าง
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แนวโน้มต าแหน่งประเภททั่วไปเมื่อเทียบกบักรอบอัตราก าลงัของส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

กรอบที่มี จ านวน (คน) อัตราว่าง
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ภาพรวมการสูญเสียข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ลำออก โอน
เกษียณอำยุรำชกำร อื่นๆ
ยอดรวมกำรสูญเสีย ลำออก
โอน เกษียณอำยุรำชกำร
อื่นๆ ยอดรวมกำรสูญเสีย
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ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ภาพรวมการสูญเสียข้าราชการของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ลำออก โอน

เกษียณอำยุรำชกำร อื่นๆ

ยอดรวมกำรสูญเสีย ร้อยละของกำรสูญเสีย

ร้อยละของกำรสูญเสียที่ไม่รวมกำรเกษียณอำยุ

3.3  แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
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ภาพรวมแสดงการรับราชการเพื่อทดแทนในส่วนของการสูญเสียข้าราชการ
ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ยอดรวมการสูญเสียทั้งหมด ยอดรวมการเข้ารับราชการ บรรจุใหม่
รับโอน บรรจุกลับ การรับตาม ม.56
ร้อยละของอัตราการทดแทน

3.4  แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ 
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ภาพรวมแสดงการรับราชการเพื่อทดแทนในส่วนของการสูญเสียข้าราชการ
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ยอดรวมการสูญเสียทั้งหมด ยอดรวมการเข้ารับราชการ บรรจุใหม่
รับโอน บรรจุกลับ การรับตาม ม.56
ร้อยละของอัตราการทดแทน



๔๓    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400

<= 24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

>=55

จ านวน (คน)

ช่ว
งอ

าย
ุ

พีรามิดของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หญิงชาย

3.5  แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ 
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๔๔    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 

3 2 1 0 1 2 3 4 5

<= 24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

>=55

จ านวน (คน)

ช่ว
งอ

าย
ุ

พีรามิดของข้าราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หญิงชาย

300 200 100 0 100 200 300 400 500

<= 24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

>=55

จ านวน (คน)

ช่ว
งอ

าย
ุ

พีรามิดของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หญิงชาย

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
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๔๖    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
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สัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

บุคลากรทั้งหมดในองค์กร บุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ สัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด



๔๗    
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
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ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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3.7 แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ 
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แผนภาพแสดงการบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

จ ำนวนข้ำรำชกำร วิชำกำรและทั่วไป

จ ำ
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น 
(ค

น)
3.8 แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน 




