
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าส านักงานจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร



วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นโยบายหลัก ด้านที่ 11 : การปฏริูป
การบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบายเร่งด่วน  เร่ืองที่ 10 : การ
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 



นโยบายหลัก ด้านที่ 11 : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศสามารถบรหิารจัดการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพมากขึ้น  โดย
• การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ 
• การบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ  
• กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
• กฎหมายจะตอ้งได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย 
เป็นธรรม และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม



นโยบายหลัก ด้านที่ 11 : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการประกอบ   

       ธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล

11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มี

11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ

11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ

11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอื้อต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน

11.8 กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วน

       ท้องถ่ิน และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 



นโยบายหลัก ด้านที่ 11 : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

• พัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 

• จัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 

• จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

• พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

• ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน  

การน าไปปฏิบัติ  การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

• ปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น



นโยบายเรง่ดว่น  เรื่องที่ 10 : การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน 

• มุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

• พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ 

• ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและ

นิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอน

ที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น

• ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ

และการด ารงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม 

ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ



นโยบายหลัก ด้านที่ 11 : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

• พัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 

• จัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 

• จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

• พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

• ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน  

การน าไปปฏิบัติ  การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

• ปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น



แผนการก าหนดต าแหน่งเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

2562

77ต าแหน่ง

2563

2564

เป็นระดับที่สูงขึ้นของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. 
  สนผ.สป. 3 ต าแหน่ง

- นักวิเทศสัมพันธ์ ชพ. ตท.สป. 2 ต าแหน่ง
- นักทรัพยากรบุคคล ชพ. กจ.สป. 
  2 ต าแหน่ง

- นิติกร ชพ. ศดธ.จ. สนจ.
  28 ต าแหน่ง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

35 ต าแหน่ง

25 ต าแหน่ง

17 ต าแหน่ง

- ผู้อ านวยการกองคลัง สป. 
  อ านวยการสูง 1 ต าแหน่ง

- นักวิชาการเงินและบญัชี ชพ. 
  กง.อ านวยการ สนจ. 24 ต าแหน่ง

- นักวิชาการเงินและบญัชี ชพ. 
  กง.อ านวยการ สนจ. 17 ต าแหน่ง

- อ.สูง = 1 ต าแหน่ง
- ชพ. ต าแหน่งที่ 2 = 3 ต าแหน่ง
- ชพ. ต าแหน่งที่ 1 = 73 ต าแหน่ง



แผนการก าหนดต าแหน่งเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของ

2562

69ต าแหน่ง

2563

2564

ส านักงานจังหวัด

นิตกิร ชพ. ศดธ. สนจ.
  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

17 ต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชพ. กง.อ านวยการ

24 ต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชพ. กง.อ านวยการ

28 ต าแหน่ง



นิติกร ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดK3
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ
การประสานงานร่วมกบักลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในงาน อ.ก.พ. จงัหวดั เฉพาะ
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทางวินยัและการสั่งใหอ้อกจากราชการ รวมถึงงาน
เร่ืองร้องเรียนเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยูใ่นอ านาจผูว้า่ราชการจงัหวดั 

สนบัสนุนการจดัท าขอ้เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการบริหาร
ราชการจงัหวดัท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดัร่วมกบักลุ่มงาน
อ านวยการดว้ย

หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
การประสานงานร่วมกับกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในงาน อ.ก.พ. จังหวัด 
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ 
รวมถึงงานเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูใ่นอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 

สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
บริหารราชการจังหวัดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมกับกลุ่มงานอ านวยการด้วย

+

+



นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มงานอ านวยการK3

มีค่างานสูง 
มีความยุ่งยาก

ซับซ้อน

รับผิดชอบ
นโยบายส าคัญ

ของรัฐบาล

ผู้ใต้บังคับ
บัญชาไม่น้อยกว่า

4 ต าแหน่ง
(ชพ ต าแหน่งที่ 1)

งานวิชาการ ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์

พัฒนาระบบ
ในการปฏิบัติงาน









- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกัน
  การทจุริตประพฤติมชิอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย

- นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
- นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภบิาล 
  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กลุ่มงานอ านวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

งานเบิกจ่ายงบประมาณ

เชงิปริมาณ
1) งปม. จัดสรรลงไปจังหวัด 

จ านวนมาก ตั้งแต่ 2,610 - 
36,200 ลบ. 

2) ความถี่ในการเบิกจ่ายที่สูงขึ้น 
1,692 - 5,241 คร้ัง/ปี 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.31

กรอบอัตราก าลัง
- ผอ.กลุ่มงาน 1 ต าแหน่ง
- น.จกป. (ปก./ชก.) 1 - 4 ต าแหน่ง
- นวก.กง.บช. (ปก./ชก.) 1 - 2 ต าแหน่ง 
- นก. (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง
- นวก.พส. (ปก.ชก.) 0 - 1 ต าแหน่ง
- จธก. (ปง/ชง.) 0 - 5 ต าแหน่ง
- จพง.กง.บช. (ปง./ชง.) 0 - 2 ต าแหน่ง
- นช.ฟฟ. (ปง./ชง.) 1 - 3 ต าแหน่ง
- นช.ศ (ปง.ชง.) 0 - 1 ต าแหน่ง

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
  บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

เชิงคุณภาพ  1) การเบิกจา่ย งปม. ที่รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกลไกการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลได้ขับเคลือ่น
                 2) การเป็นกลไกในการสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดการทุจริตประพฤติมิชอบและการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตาม กม. 
                 3) การป้องกันและลดอัตราความผิดพลาดดา้นการเงินและบัญชี 
                 4) การเป็นพี่เลีย้ง/ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กับส่วนราชการในจังหวัด

งานปฏิบัติการในระบบ 
GFMIS และ e-GP งานบริหารความเสี่ยง

กลุ่มงานศนูย์ด ารงธรรมจังหวัด

เชงิปริมาณ
จ านวนคร้ังในการปฏิบัติการ   
ในระบบเพิ่มสูงขึ้น 1,093 - 1,983 
คร้ัง/ปี เพิม่ขึ้นร้อยละ 32

เชงิปริมาณ
จ านวนกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน   
และบัญชทีี่เพิ่มสูงขึ้น จ านวน 
15-20 กิจกรรม/ปี

งานยุทธศาสตร์การ
จัดการข้อมูล

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ของจังหวัด
สนจ.

งานศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด

งานอ านวยการ และ
สนับสนนุอันเปน็
อ านาจหน้าที่    
ของ ผวจ.

งานให้ค าปรึกษา

เชงิปริมาณ
ให้ค าปรึกษาแก่สว่นราชการ   
ในจังหวัดที่ขอเบิก งปม. ตั้งแต่    
54 - 260 หน่วยงาน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 240 คร้ัง/ปี

มติ ค.ร.ม.
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณ

- การปรับปรุงระบบ IT และระเบียบกฎหมายด้านการเงินและบัญชี 
เช่น ระบบ GFMIS, e-GP,  
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560, 
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 ฯลฯ  

อื่น ๆ

งานการเงินและบัญชีของจังหวัด



นักวิชาการพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 12 
ต าแหน่ง (ส่วนกลาง 2 ต าแหน่ง ได้แก่ กองคลัง และศูนย์เทคโนฯ และส่วนภูมิภาค 10 
ต าแหน่ง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ตรัง นราธิวาส ปราจีนบุรี ล าปาง 
สงขลา สมุทรปราการ และหนองบัวล าภู)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม โดยต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครฐัตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพื่อให้ไดร้ับวุฒิบัตรจากกรมบัญชีกลางเพื่อมีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่ม







การบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์

•  แตล่ะจงัหวัดมีเป้าหมายในการพัฒนาและบริบทในพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

•  เพื่อใหก้ารจัดท าโครงสร้างอัตราก าลงัของส านักงานจังหวดัมีความยืดหยุ่น และตอบโจทย์

การพัฒนาในระดบัพื้นที่ กองการเจ้าหน้าที่ สป. จะไดด้ าเนนิโครงการส ารวจโครงสร้างและ

อัตราก าลังของส านักงานจังหวัด เพื่อให้จังหวดัได้มีส่วนร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการ

ก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังของขา้ราชการในส านักงานจังหวดัที่มีลกัษณะเฉพาะ และ

เหมาะสม สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเรจ็ โดยจะได้เชิญ ผู้อ านวยการกลุ่ม

งานยุทธศาสตรแ์ละข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวดั และผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรพัยากร

บุคคล ของทุกจังหวัด มาหารือและร่วมกันออกแบบโครงสร้างอัตราก าลงัต่อไป













•เล่ือนเงินเดือน
•เล่ือนระดบั/ต าแหน่ง
•เข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆ
•ฯลฯ

70% 30%



ส ำนกั/
กอง/
สนจ.

ขำ้รำชกำร
รำยบคุคล



ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ

• มาตรา 76 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

     ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.พ. ก าหนด

      ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้น าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย



ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ  :  หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด

หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1002/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552

•  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินผลอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

องค์ประกอบที่  2  พฤติกรรมการปฏิบั ติ ร าชการ  หรื อสมรรถนะ
โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

• ในส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก
ตามที่ ก.พ. ก าหนด และ สมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการ
ก าหนด



ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ  :  หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด

หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 27  ลงวันที่ 29 กันยายน 2552

ก.พ. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

สมรรถนะ :  ก.พ.ก าหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ  ประกอบด้วย

1. สมรรถนะหลัก (5 ด้าน) ได้แก่  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหารที่ดี  การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร (6 ด้าน) ได้แก่  สภาวะผู้น า  วิสัยทัศน์  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน   การควบคุมตนเอง   การสอนงานและ การมอบหมายงาน
3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ส่วนราชการก าหนดอย่างน้อยสายงานละ 3 ด้าน



ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ  :  หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด

หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 27  ลงวันที่ 29 กันยายน 2552  (ต่อ)

•  เมื่อส่วนราชการด าเนินการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเสร็จแล้ว 
ให้เสนอ อ.ก.พ.กรม เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วรายงานให้ อ.ก.พ.กระทรวง และ 
ก.พ. ทราบ

• ในส่วนสมรรถนะหลัก ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2552

• ในส่วนสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 30 ก.ย. 2553



ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ  :  หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด

หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 7  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 

ก.พ. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่

จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทบริหาร
ประกอบด้วย

1. สมรรถนะหลัก (5 ด้าน) ได้แก่  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหารที่ดี  การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร (6 ด้าน) ได้แก่  สภาวะผู้น า  วิสัยทัศน์  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน   การควบคุมตนเอง   การสอนงานและ การมอบหมายงาน



ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ  : การด าเนินการ
ของ สป.มท. ที่ผ่านมา

• สป. ได้มีค าสั่งที่ 805/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 แต่งตั้งคณะท างาน
ก าหนดและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคลากร สป.  เพื่อจัดท าสมรรถนะ
หลักเสร็จเรียบร้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยก าหนดสมรรถนะหลักด้าน 

“การประสานงาน” ส าหรับทุกสายงานใน สป. เพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
ท่ี ก.พ. ก าหนด และเสนอ อ.ก.พ.สป. ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2552



มติ อ.ก.พ.สป. ครั้งที่ 1/2554  เห็นชอบการก าหนดสมรรถนะ

ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ 
อ านวยการ และบริหาร ดังนี้

(1) สมรรถนะทางการบริหาร
ส าหรับต าแหน่งประเภท

อ านวยการ และบริหาร วิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ 
1. สภาวะผู้น า -

2. วิสัยทัศน์ 1. วิสัยทัศน์

3. การวางกลยุทธ์ 2. การวางกลยุทธ์

4. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 3. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน

5. การควบคุมตนเอง -

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน -



มติ อ.ก.พ.สป. ครั้งที่ 1/2554  เห็นชอบการก าหนดสมรรถนะ

ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ 
อ านวยการ และบริหาร ดังนี้

(2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ ต าแหน่ง/สายงาน ละ 3 ด้าน

ต าแหน่ง สายงาน

1. ผู้อ านวยการ ระดับต้น (หรือเทียบเท่า) ต าแหน่งประเภททัว่ไป และวิชาการ

2. ผู้อ านวยการ ระดับสูง (หรือเทียบเท่า)

3. หัวหน้าส านักงานจังหวัด



มติ อ.ก.พ.สป. ครั้งที่ 1/2554  เห็นชอบการก าหนดสมรรถนะ

ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ 
อ านวยการ และบริหาร ดังนี้

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ สป.  11 ด้าน

1. การให้ค าปรึกษาแนะน า 2. การคิดวิเคราะห์ 3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์

4. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 5. การด าเนินการเชิงรุก 6.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

7. ความถูกต้องของงาน 8. การมองภาพองค์รวม 9. การสืบเสาะหาข้อมูล

10. การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 11. ความมั่นใจในตนเอง



มติ อ.ก.พ.ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

1. ให้ก าหนดสมรรถนะด้าน “การประสานงาน” เปน็สมรรถนะหลกัของ สป. 

2. ให้น าสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ สป.  
ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป. ในองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ที่ ก.พ. 
ก าหนด 

3. มอบหมายให้ กจ.สป. น าสมรรถนะตามข้อ 1 และ 2 ไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.ด้านพฤติกรรม หรือ
สมรรถนะ ในระบบ 360 องศา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สรุปสมรรถนะที่จะใช้ในการประเมินผล
การปฏบิัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต าแหน่ง
ประเภท

จ านวนสมรรถนะ
ปัจจุบัน มติ อ.ก.พ.สป. วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

หลัก 
ก.พ.

หลัก 
ก.พ.

หลัก 
สป.

ทางการ
บริหาร

เฉพาะตาม
ลักษณะงานฯ

รวม

1. ทั่วไป 5 5 1 - 3 9 ด้าน

2. วิชาการ (ระดับ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

5 5 1 - 3 9 ด้าน

    วิชาการ (ระดับ
ทรงคุณวุฒ)ิ

5 5 1 3 3 12 ด้าน

3. อ านวยการ 5 5 1 6 3 15 ด้าน

4. บริหาร 5 5 1 6 - 12 ด้าน



สรุปสมรรถนะที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต าแหน่ง
ประเภท

จ านวนสมรรถนะ

ปัจจุบัน ข้อเสนอ อกพ.สป.

หลัก 
ก.พ.

หลัก 
ก.พ.

หลัก 
สป.

ทางการ
บริหาร

เฉพาะตาม
ลักษณะงานฯ

รวม

1. ทั่วไป 5 5 1 - 3 9 ด้าน

2. วิชาการ (ระดับ
ปฏิบัติการ-เชีย่วชาญ)

5 5 1 - 3 9 ด้าน

    วิชาการ (ระดับ
ทรงคุณวุฒิ)

5 5 1 3 3 12 ด้าน

3. อ านวยการ 5 5 1 6 3 15 ด้าน

4. บริหาร 5 5 1 6 - 12 ด้าน



ต าแหน่ง สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ผู้อ านวยการกองกลาง การด าเนนิการเชิงรุก

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ความถูกต้องของงาน

2. ผู้อ านวยการกองคลัง การให้ค าปรึกษาแนะน า
การคิดวิเคราะห์
ความถูกต้องของงาน

3. ผู้อ านวยการกองสารนเิทศ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
การด าเนนิการเชิงรุก
ความมั่นใจในตนเอง

4. ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบตัิการข่าว
กระทรวงมหาดไทย 

การคิดวิเคราะห์
การมองภาพองค์รวม
การสบืเสาะหาข้อมลู

5. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ การให้ค าปรึกษาแนะน า
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ความถูกต้องของงาน

6. ผู้อ านวยการกองการตา่งประเทศ การให้ค าปรึกษาแนะน า
การคิดวิเคราะห์
การมองภาพองค์รวม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



ต าแหน่ง สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ

8. ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ การคิดวิเคราะห์
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
การมองภาพองค์รวม

9. ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย การให้ค าปรึกษาแนะน า
การคิดวิเคราะห์
การสบืเสาะหาข้อมลู

10. ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ
และเร่ืองราวร้องทุกข์

การให้ค าปรึกษาแนะน า
การคิดวิเคราะห์
การมองภาพองค์รวม

11. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ

12. ผู้อ านวยการส านักพฒันาและ
ส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด 

การให้ค าปรึกษาแนะน า
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การมองภาพองค์รวม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

13. หัวหน้าส านกังานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น

การให้ค าปรึกษาแนะน า

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

14. หัวหน้าส านกังานจังหวัด ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

การด าเนนิการเชิงรุก

ความยืดหยุน่ผ่อนปรน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป 
ในแต่ละสายงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7. นิติกร การให้ค าปรึกษาแนะน า

การคิดวิเคราะห์
การสืบเสาะหาข้อมูล

8. นักวิเทศสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
การให้ค าปรึกษาแนะน า

9. นักวิชาการเงินและบัญชี การให้ค าปรึกษาแนะน า
ความถูกต้องของงาน
การคิดวิเคราะห์

10. นักวิชาการตรวจสอบภายใน การให้ค าปรึกษาแนะน า
การคิดวิเคราะห์
ความถูกต้องของงาน

11. นักประชาสัมพันธ์ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
ความมั่นใจในตนเอง
การด าเนินการเชิงรุก

12. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ความถูกต้องของงาน
การคิดวิเคราะห์

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป 
ในแต่ละสายงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
13. บรรณารักษ์ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

ความถูกต้องของงาน
การคิดวิเคราะห์

14. เจ้าพนักงานธุรการ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ความถูกต้องของงาน
การคิดวิเคราะห์

15. เจ้าพนักงานพัสดุ การให้ค าปรึกษาแนะน า
ความถูกต้องของงาน
การคิดวิเคราะห์

16. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การให้ค าปรึกษาแนะน า
ความถูกต้องของงาน
การคิดวิเคราะห์

17. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ความถูกต้องของงาน
การคิดวิเคราะห์

18. นายช่างไฟฟ้า ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
ความถูกต้องของงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป 
ในแต่ละสายงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

19. นายช่างศิลป์ การมองภาพองค์รวม

การด าเนินการเชิงรุก

การสืบเสาะหาข้อมูล

20. นายช่างภาพ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

การคิดวิเคราะห์

ความถูกต้องของงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป 
ในแต่ละสายงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย









ระบบใบรบัรองการจ่าย
เงินเดือนอิเล็คทรอนิคส์

คู่มือพิมพ์ใบรบัรองการจา่ย
เงินเดือนอิเล็คทรอนิคส์

ระบบ e Pay Slip
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