คูม่ ือกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------

กระบวนการ : การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คานา
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีการจัดแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 และมีโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และอัตรากาลังตามคาสั่งสานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ที่ 361/2553 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
ต่อมาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มมาก ขึ้น รวมทั้ง มีการประกาศใช้
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏหน่วยงานจัดตั้งใหม่
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการข่า
วก ระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีสถานะ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการ
ในการ จัดโครงสร้าง การแบ่งงานภายใน การวางแผนอัตรากาลัง และการบริหารอัตรากาลังของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จึงได้มีการทบทวนโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 399/2559 ลงวันที่
16 พฤษภาคม 2559 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา
เพื่อให้หน่วยงาน
และบุคลากรสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือกระบวนการ
การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่และผู้ สนใจศึกษา การดาเนินงานในการทบทวนโครงสร้างและ
อัตรากาลังของส่วนราชการ อันจะนาไปสู่การพัฒนาระบบงานและการวางแผนอัตรากาลังเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางที่ ก.พ. กาหนด รวมทั้ง เป็นการกาหนด
สายทางความก้าวหน้าและการสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดสานันปลั
กงา ดกระทรวงมหาดไทยต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พฤษภาคม 2560
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1. ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
1.1 ความสาคัญของกระบวนการ :
เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มมากขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายในการนานโยบายพิเศษและนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน
ผ่านกลไกศูนย์ดารงธรรม การดาเนินโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท)
การรับผิดชอบมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การดาเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (โครงการละไม่เกิน ๑ ล้านบาท)
การดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากภัยแล้ง
การดาเนินโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย (กองทุนหมู่บ้าน) การสนับสนุน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด
(Area Based) เป็นต้น ประกอบกับ มติคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
อนุมัติการจัดสรร
อัตรากาลังข้าราชการเพิ่มใหม่ให้แก่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จานวน ทั้งสิ้น 307 ตาแหน่ง
แบ่งเป็น ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ จานวน 201 ตาแหน่ง
และตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ จานวน 106 ตาแหน่ง
รวมทั้งการประกาศใช้
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏ
หน่วยงานจัดตั้งใหม่ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการข่า ว กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีสถานะ
เป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดังนั้น เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีระบบงาน โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และมีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภารกิจ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ดาเนินการ
ปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในราชการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และแนวทางที่ ก.พ. กาหนด รวมทั้งเป็นการกาหนดสายทางความก้าวหน้าและการสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป
1.2 หน่วยดาเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยสนับสนุน : ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.3 ผลผลิตกระบวนการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดโครงสร้าง ภารกิจ และโครงสร้าง
อัตรากาลัง ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เหมาะสมและ ความสอดคล้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจ

1.4 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ : ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ประสานงานกับสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาชนทีม่ าประสานงานหรือรับบริการจากสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาชนผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในราชการ
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.5 ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ
1.5.1 ความต้องการของผู้รับบริการ : มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดเจน
สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
1.5.2 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบงานและ
อัตรากาลังที่เหมาะสมกับภารกิจ
1.5.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
(1)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา ๒๑ กาหนดว่า ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการ กากับการทางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสาน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้น
เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ และให้อานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการในกลุเป็
่มภารกิ
น จ
อานาจหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น...
มาตรา ๓๘ กาหนดว่า อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชกา ร
หรือการดาเนินการอื่นที่ผู้ดารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งนั้น หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอานาจไว้
ผู้ดารงตาแหน่งนั้นอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่น
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 39 กาหนดว่า เมื่อมีการมอบอานาจแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้อง
รับมอบอานาจนั้น โดยผู้มอบอานาจจะกาหนดให้ผู้รับมอบอานาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติ
ราชการแทนต่อไป โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อานาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณี
การมอบอานาจต่อไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง
มอบอานาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้

มาตรา 40 วรรคสอง กาหนดว่า เมื่อได้มอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่กากับ
ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจ
และให้มีอานาจแนะนาหรือแก้ไขการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับมอบอานาจได้
มาตรา 44 วรรคสอง กาหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
มาตรา 56 กาหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน
ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง
แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาราชการแทน
(2)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา 18 กาหนดว่า ให้ อ.ก.พ. กรม มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในกรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กาหนด ตามมาตรา 8 (3) และนโยบาย
และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ.กระทรวง กาหนดตามมาตรา 16 (1)
(2) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม
(3) พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
(4) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา 44 กาหนดว่า นอกจากตาแหน่งที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินแล้ว อ.ก.พ.กระทรวง อาจกาหนดตาแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
และแจ้งให้ ก.พ. ทราบด้วย
มาตรา 47 กาหนดว่า ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด
จานวนเท่าใด และเป็นตาแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ .ก.พ. กระทรวง กาหนด
โดยต้องคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามมาตรา 48
มาตรา 48 กาหนดว่า ให้ ก.พ. จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยจาแนกตาแหน่ง
เป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตาแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพ
ของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงาน ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้ระบุชื่อตาแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไว้ด้วย
มาตรา 49 กาหนดว่า ตาแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานใด ในฐานะใดให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 กาหนด
โดยทาเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด
(3)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา 5 กาหนดว่า การมอบอานาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

(2) ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(3) การกระจายอานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
(4) ไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อานาจ และไม่ต้องผ่านการ
พิจารณาของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจาเป็น
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้มอบอานาจ
อาจวางแนวทางหรือกาหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติมในเรื่องการมอบอานาจโดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ต้องมีการใช้อานาจที่มอบอานาจ
ไปนั้นก็ได้
มาตรา ๖ กาหนดว่า ในการมอบอานาจ ผู้มอบอานาจอาจมอบอานาจในเรื่องใด เรื่อง
หนึ่งที่อยู่ในอานาจหน้าที่การปฏิบัติราชการของผู้มอบอานาจ เพื่อให้ผู้รับมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนใน
เรื่องนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
มาตรา ๘ กาหนดว่า การมอบอานาจให้ทาเป็นหนังสือ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
การมอบอานาจให้ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจ
มาตรา ๑๐ กาหนดว่า ในการปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบอานาจอาจดาเนินการใด ๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอานาจนั้นตามที่เห็นสมควร แต่ต้องใช้อานาจที่รับมอบให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการมอบอานาจหรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อานาจในเรื่องนั้น
รวมทั้งต้องจัดทารายงานผลการใช้อานาจดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอานาจกาหนด
มาตรา ๒๒ กาหนดว่า อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
หรือการดาเนินการอื่นที่ส่วนราชการใดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในเขตพื้นที่จังหวัด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้าม
เรื่องการมอบอานาจไว้ ให้หัวหน้าส่วนราชการดาเนินการมอบอานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัด
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรา ๒๓ กาหนดว่า ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่อานาจนั้นเกี่ยวกับราชการของส่วนราชการใด และส่วนราชการนั้น
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวั
นั้นด
(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อผู้มอบอานาจเพื่อทราบด้วย
(4) หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบ
อัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.5.4 ประสิทธิภาพของกระบวนการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานและการบริหาร
อัตรากาลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.6 ความท้าทายของกระบวนการ :

เนื่องด้วยรัฐบาลได้กาหนดมาตรการการบริหารอัตรากาลังภาครัฐ ภายหลังจากการปฏิรูป
ระบบราชการ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สูญเสียอัตรากาลังข้าราชการจากมาตรการบริหาร
กาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2545
– 2558) จากการเกษียณอายุราชการและการยุบเลิกตาแหน่ง
เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น ประมาณ 300 ตาแหน่ง
และเมื่อพิจารณาจากภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ตามที่ ได้รับมอบหมายนโยบายพิเศษ นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ข้อสั่งการพิเศษของนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยหลายประการ จึงส่งผลให้
เป็นความท้าทายที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดระบบงาน โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่ง
งานภายในและจัดสรรอัตรากาลังให้มีความเหมาะสม ภายใต้ข้อจากัดด้านจานวนบุคลากร
1.7 แนวทางในการออกแบบกระบวนการ
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้
ดาเนินการปรับปรุงภารกิจ
โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง รับผิดชอบดาเนิน การตามกรอบแนวทางการดาเนินการปรับปรุงภารกิจ
โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีแนวทางการดาเนินการเพื่อใช้ในการออกแบบกระบวนงาน ดังนี้
1.7.1
การจัดทา (ร่าง) การ กาหนดภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง)
1.7.2 การจัดประชุมเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) การ
กาหนด ภารกิจ
โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) ตามข้อ 1.7.1
1.7.3
การปรับปรุง (ร่าง) การกาหนดภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามข้อเสนอของที่ประชุม
ในข้อ 1.7.2 แล้วนาเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอ อ.ก.พ. สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณาตามลาดับ
1.7.4
การนาเสนอ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจา รณา ให้ความ
เห็นชอบการ เสนอเรื่องการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงา นปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
1.7.5
การนาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
การดาเนินการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.7.6
การ นาเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาดาเนินการตามมติ
อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ในข้อ 1.7.5 แล้วจึงแจ้งและเผยแพร่คาสั่งและ การดาเนินการปรับปรุงภารกิจ
โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ฉบับใหม่) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการ ต่าง ๆ เพื่อทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สานักงาน ก.พ.

สานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เป็นต้น พร้อมนี้ ยังได้ให้คาปรึกษาและตอบข้อหารือให้แก่บุคลากร
ในสังกัด ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามภารกิจ โครงสร้าง และ
กรอบอัตรากาลังที่ได้ปรับปรุงใหม่ อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ การกาหนดเลขที่
หนังสือของหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ การกาหนดชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน และการขอรับเงินประจา
ตาแหน่ง เป็นต้น
1.7.7
การจัดประชุมชี้แจง และเผยแพร่ผลการดาเนินการจัดภารกิจ โครงสร้าง และกรอบ
อัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับใหม่)
ต่อผู้บริหาร หัวหน้ าหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
1.7.8 การเตรียมดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุง ภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาทิ การกาหนดตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานนักบริหารงานปกครอง
ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ของสานักงานจังหวัดและสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ( OSM) และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขอรับการ
จัดสรรอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ให้แก่สานักงานจังหวัด ในสายงานการเงินและบัญชี สายงานพัสดุ สายงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล และสายงานนิติการ เป็นต้น
1.8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
จากการดาเนินการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย และผลของการดาเนินการ ปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลัง
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรากฏผลสาเร็จของการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
1.8.1 การจัดภารกิจ โครงสร้างการแบ่งงานภายใน และกรอบอัตรากาลังข้าราชการ
ของหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ฉบั2บที่
พ.ศ. 2559 จานวน 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
1.8.2 การจัดภารกิจ โครงสร้างการแบ่งงานภายใน และกรอบอัตรากาลังข้าราชการ
ของหน่วยงานเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในราชการบริหาร
ส่วนกลาง จานวน 20 หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค จานวน 1 หน่วยงานใน 76 จังหวัด และส่วนกลาง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนภูมิภาค จานวน 2 หน่วยงานใน 18 กลุ่มจังหวัด และ 12 ศูนย์เขต เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงานมีความถูกต้องและสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ภารกิจและ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน รวมทั้งเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน สังกัด
ภายหลังจากที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมิได้ดาเนินการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และกรอบอัตรากาลังข้าราชการในภาพรวมนับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2546
และการปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งข้าราชการพลเรือน เมื่อปี พ.ศ. 2551
-------------------------------------------

2. กระบวนการดาเนินงาน
2.1

2.2 คาอธิบาย SIPOC
1. การวิเคราะห์ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและที่เพิ่มมากขึ้น
โดยพิจารณาจากภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)
และกระทรวงมหาดไทย การประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ฉบับเพิ่มเติมกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๕๓ และการได้รับจัดสรรอัตรา
ข้าราชการเพิ่มใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(ส่วนภูมิภาค) จานวน 307 ตาแหน่ง รวมทั้ง นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารระดับสูง
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. การ ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังในปัจจุบัน
เพื่อกาหนด
แนวทางการการปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย โดยดาเนินการ ศึกษาแนวทางการจัดแบ่งภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งหน่วยงานในราชการ บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น
95 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2553 และคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 361/2553 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
รวมทั้งหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลางที่จัดตั้ง ใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงาน
ปลัดกระทรว ง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จานวน 2 หน่วยงาน รวมจานวนทั้งสิ้น
97 หน่วยงาน และอัตรากาลังบุคลากรของสานักงา นปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมจานวนทั้งสิ้น 4,162 อัตรา ประกอบด้วย
รวม
ส่วนราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
(ตาแหน่ง)
ส่วนกลาง
815
77
58
950
ส่วนภูมิภาค
รวม (อัตรา)

2,411

516

285

3,212

3,226

593

343

4,162

ทั้งนี้ เพื่อทราบความเป็นมา
กรอบแนวคิด สถานะ และข้อมูลการกาหนดภารกิจ
โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน ปัญหาและ
อุปสรรคของการปฏิบัติราชการ รวมทั้งแนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในอนาคต แล้วจึงกาหนดแนวทางการดาเนินการปรับปรุงภารกิจ
โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดาเนินการต่อไป

3. จัดทาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ภารกิจ สป.มท.
เปลี่ยนแปลง + เพิ่มมากขึ้น

กจ.สป. ศึกษาโครงสร้างฯ ปัจจุบัน
+ กาหนดแนวทางการปรับปรุงฯ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ
พ.ศ. 2553 + (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ปมท. เห็นชอบ
แนวทางการปรับปรุงฯ

อัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ของ
ศูนย์ดารงธรรม มท. + ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

กจ.สป. จัดทา
(ร่าง) โครงสร้างฯ ฉบับปรับปรุง

กจ.สป. จัดทา (ร่าง) โครงสร้างฯ
ตามความเห็นที่ประชุม

กจ.สป. จัดประชุมรับฟังความเห็น
(ร่าง) โครงสร้างฯ ฉบับปรับปรุง

ปมท.
เห็นชอบโครงสร้างฯ

อ.ก.พ.สป.มท.
เห็นชอบโครงสร้างฯ ฉบับใหม่

สป.มท.
มีคาสั่งปรับปรุงโครงสร้างฯ

อ.ก.พ.มท.
เห็นชอบและอนุมัติโครงสร้างฯ
ฉบับใหม่

+ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การมีคาสั่ง + หนังสือแจ้งเวียน
สป.มท. (กจ.)
จัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่
โครงสร้างฯ ฉบับใหม่
ต่อผู้บริหาร หน.หน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด สป.
(ส่วนกลาง + ส่วนภูมิภาค)

- การประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

- การให้คาปรึกษาการดาเนินงาน
- การเตรียมดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. จัดทา (ร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง ทั้งหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค รวมทั้ง หน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลางที่ เพิ่มใหม่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อปรับปรุงภารกิจ
การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และการกาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการของทุกหน่วยงาน โดยจาแนก
เป็นรายหน่วยงาน ประกอบด้วย
4.1 หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯจานวน ๑๗ หน่วยงาน ดังนี้
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(1) หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
(1) หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
(1.1) กองกลาง
(1.1) กองกลาง
(1.2) กองการเจ้าหน้าที่
(1.2) กองการเจ้าหน้าที่
(1.3) กองการต่างประเทศ
(1.3) กองการต่างประเทศ
(1.4) กองคลัง
(1.4) กองคลัง
(1.5) กองสารนิเทศ
(1.5) กองสารนิเทศ
(1.6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1.6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1.7) สถาบันดารงราชานุภาพ
(1.7) สถาบันดารงราชานุภาพ
(1.8) สานักกฎหมาย
(1.8) สานักกฎหมาย
(1.9) สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร (1.9) สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(1.10) สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ (1.10) สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
(1.11) สานักนโยบายและแผน
(1.11) สานักนโยบายและแผน
(1. 12 ) สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
(1.12) สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด
ราชการจังหวัด
(1.13) ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย
(2) หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(2) หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานจังหวัด (76 จังหวัด)
สานักงานจังหวัด (76 จังหวัด)
(3 ) หน่วยงานรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
(3 ) หน่วยงานรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(3.1) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(3.1) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(3.2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(3.2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(3.3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

4.2 หน่วยงานภายใน ที่จัดตั้ง ขึ้นเอง โดยให้รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
(๑) สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
(๒) กลุ่มงานอานวยการปลัดกระทรวง
(๓) สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
(
๔) สานักงานศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
รวมทั้งการจัดทา (ร่าง) โครงสร้าง หน่วยงาน การจัดแบ่งงานภายใน และภารกิจ
ของศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และการ
ได้รับจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการเพิ่มใหม่ จากคณะกรรมการกาหนดเป้าหมาย และนโยบายกาลังคนภาครัฐ
(คปร.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จานวน 307 ตาแหน่ง
5. เชิญประชุมทุกหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนามาปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากาลังให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทั้งในมิติงาน ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และมิติ
การบริหาร ทรัพยากร บุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็น
พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) การกาหนดภารกิจ การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และการกาหนดกรอบ
อัตรากาลัง ข้าราชการ ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค (ฉบับ ปรับปรุง ) รวมทั้ง โครงสร้าง หน่วยงาน การจัดแบ่งงานภายใน
และ ภารกิจ
ของศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
6. จัดทาข้อเสนอและรายละเอียดในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอ บและให้นาเสนอ อ.ก.พ. สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประมวลผลการประชุม
หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่อ (ร่าง) การกาหนดภารกิจ การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และการกาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ฉบับ ปรับปรุง )
รวมทั้ง การกาหนด โครงสร้าง หน่วยงาน การจัดแบ่งงานภายใน
และ ภารกิจของศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามข้อ 5. เพื่อจัดทาข้อเสนอการปรับปรุง
ภารกิจ การจัด โครงสร้างการแบ่งงานภายใน และ การกาหนด กรอบอัตรากาลัง ข้าราชการ ของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับปรับปรุง) แล้วนาเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรด
พิจารณา
7. นาเสนอ อ.ก.พ.สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอ
อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ โดยนารายเอียดในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในและอัตรากาลัง ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบในข้อ 6.
8. นาเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
โดยนารายละเอียดในการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง ตามที่ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบ
ในข้อ 7.

9. จัดทาคาสั่งและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติอนุมัติการ จัดโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมทั้ง การปรับปรุงภารกิจ การจัดโครงสร้าง
การแบ่งงานภายใน และการกาหนดกรอบอัตรากาลัขงองสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้ว จึงได้นาเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
9.1
การ ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลัง
ข้าราชการ ของสานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย พร้อมบัญชีโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลั ด
กระทรวงมหาดไทย จาแนกเป็นรายหน่วยงานและจังหวัด แบ่งเป็น
(1) หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง จานวน
21 หน่วยงาน
(2) หน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (สานักงานจังหวัด) จานวน 76 จังหวัด
(3) หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนภูมิภาค ได้แก่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จานวน 12 เขต และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จานวน 18 กลุ่มจังหวัด
9.2
การจัดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎกระทรว งแบ่งส่วนราชการ สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พร้อมบัญชีการเรียงเลขที่
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ จานวน 3,225 ตาแหน่ง
9.3 การมอบหมายการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนกลาง และผู้ว่าราชการจังหวัด
9.4
การแจ้งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกรมในสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เพื่อทราบการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลั
ข้างราชการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
9.5
การแจ้งสานักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง และสานักงบประมาณ เพื่อทราบ การปรับปรุง
โครงสร้างภารกิจและอัตรากาลัขง ้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและการจัดตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมทั้ง เป็นข้อมูล ประกอบการดาเนินการปรับปรุงบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งของสานักงา
นปลัดกระทรวงมหาดไทย
10. การแจ้งเวียนคาสั่งการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังของสานักปลัดกระทรวง
มหาดไทย ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมกับจัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้าง กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ แจ้ง
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อทราบ การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลัง ข้าราชการ ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การจัดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และการมอบหมายการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ทุกส่วนราชการทราบ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

10.1 แผนภูมิโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย แสดงรายละเอียดหน่วยงานและกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในราชการ
บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค
10.2 โครงสร้างอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แสดงรายละเอียด
อัตรากาลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ในภาพรวม
10.3 โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในของ
หน่วยงาน แสดงรายละเอียด
การปรับปรุงภารกิจและการจัดแบ่งงานภายในให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
10.4 โครงสร้างอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็น Chart
แสดงรายละเอียดอัตรากาลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ของแต่ละหน่วยงาน
(โดยมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง และจัดเรียงเลขที่ตาแหน่งใหม่)
10.5 บัญชีกรอบอัตรากาลังข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นตาราง
แสดงรายละเอียดกรอบอัตรากาลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ของแต่ละหน่วยงาน
(โดยมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง และจัดเรียงเลขที่ตาแหน่งใหม่)
10.6 บัญชีเปรียบเทียบ การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เป็นตารางแสดงรายละเอียด
เลขที่ตาแหน่ง และชื่อตาแหน่ง (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) เปรียบเทียบกับ เลขที่ตาแหน่งและการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2559
11. การ ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและรายละเอียดการปรับปรุงภารกิจ
โครงสร้าง และ กรอบ
อัตรากาลังของ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ดาเนินการจัดให้มีการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุม ในราชการบริหาร ส่วนกลาง
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง มหาดไทย หัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้รับผิดชอบงาน การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไ
ทย (ส่วนกลาง) และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม
และผู้เข้าร่วมการประชุม ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสานักงานจังหวัด
และผู้สนใจ จานวน 76 จังหวัด
12. ติดตามและประเมินผลภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลังของ
สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาแบบสารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พร้อมปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในโอกาสต่อไป
--------------------------------------------------

3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
3.1 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ :
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้วิ
เคราะห์การดาเนินการปรับปรุง
ภารกิจ โครงสร้าง และ กรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผลการดาเนินการ
ที่เป็นผลมาจากการดาเนินการ ปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ดังกล่าว พบว่า กระบวนการในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ได้
วนมีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการระดมสมองเพื่อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดาเนินการอย่างทั่วถึงและแท้จริง
ทั้งในลักษณะของเวทีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารระดับสูง
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การ ปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย สามารถรองรับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น
ในการปรับปรุง ภารกิจ โครงสร้าง และ กรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในครั้งต่อไป กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะได้พิจารณาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้กระบวนการ ปรับปรุงภารกิจ
โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 การเผยแพร่และนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ :
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการเผยแพร่การ
ปรับปรุงภารกิจ
โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ในช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
2.1 การเผยแพร่
โครงสร้างภารกิจ การจัดแบ่งงานภายใน และกรอบอัตรากาลัง
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปรับปรุงใหม่ ทางเว็ปไซด์กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.personnel.moi.go.th
2.2 การเผยแพร่และชี้แจงโครงสร้างภารกิจ การจัดแบ่งงานภายใน และกรอบอัตรากาลัง
ของสานักงานจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
2.3 การมีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย(ส่วนกลาง)
และจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยจาแนก โครงสร้างภารกิจ การจัดแบ่งงาน ภายใน และกรอบอัตรากาลังของ
หน่วยงานและจังหวัด
-------------------------------------------------

4. ภาคผนวก
1. สาเนาคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๙
4. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 361/2553 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง การปรับปรุง
โครงสร้างภารกิจและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------

