คู่มือ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
“กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”

กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สารบัญ
ส่วนแรก
 คานา
 สารบัญ
ส่วนที่สอง
 ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
ส่วนที่สาม
 กระบวนการดาเนินงาน
ส่วนที่สี่
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ส่วนที่ห้า
 ภาคผนวก

1
4
6
7

คานา
คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังคนของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ”ฉบับนี้ เป็นกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทา เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ได้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติของกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น สามารถส่งมอบผลผลิตและการบริการที่
มีคุณภาพให้แก่ผู้บริหาร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงฉบั
านฯบ
นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นาไปศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนงานดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1

ส่วนที่สอง

๑. ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดแบ่งส่วนราชการตาม กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้
กาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความ
มั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยความเป็นธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
ราชการ ส่วนภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง และกาหนดให้
สานักงานจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดในพื้นที่ เป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด กากับ และติดตามผล การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด หรือคาของบประมาณของจังหวัด
รวมทั้งประสานการจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี และคาของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
ปัจจุบันสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ภารกิจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจาก 1) ภารกิจการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผล 2) ภารกิจด้าน การสนับสนุนการ บูรณาการการ พัฒนาในระดับพื้นที่กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
โดยรัฐบาลมีข้อสั่งการมุ่งเน้น นโยบาย ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ (Area - based Approach) เพื่อ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้กลไก ในการขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาภาค/ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เพื่อ แปลงนโยบายสาคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ รวมทั้งยัง มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นทีเ่ พื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้าและการดูแลแก้ไขปัญหาควา มเดือดร้อน
ของประชาชนในระดับพื้นที่
จากภาระหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในหลายมิติ ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของนโยบายระดับประเทศข้างต้นนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลภายใต้ภาวะอัตรากาลังที่จากัด สามารถสนับสนุนการบริหารราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยในด้านการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และการนาไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงจาเป็นต้องดาเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในราชการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสามารถขับเคลื่อนและ
ตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
แนวทางที่ ก.พ. กาหนด
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2. หน่วยดาเนินงาน คือใคร หน่วยงานสนับสนุนคือใคร
2.1 หน่วยดาเนินงาน คือ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.2 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สป. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ผลผลิตของกระบวนการ และมาตรฐานของผลผลิตคืออะไร เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ
คืออะไร
3.1 ผลผลิตของกระบวนการ คือ มีการจัดโครงสร้างภารกิจและกรอบอัตรากาลัง
ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
3.2 มาตรฐานของผลผลิต คือ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.
กาหนด รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3.3 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ คือ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
4. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย คือใคร และมีความต้องการอะไรบ้าง
4.1 ผู้รับบริการ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานที่ประสานงานกับสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และประชาชน/ภาคเอกชน ที่มาประสานงานหรือรับบริการจากสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ มีดังนี้
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการ : หน่วยงานมีโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถให้บริการและปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
5.2 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
: หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และนาบริการที่ดี
มีคุณภาพไปสู่ประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างสอดคล้องและตรงตามความต้องการได้อย่างแท้จริง
5.3 กฎหมาย
: ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กาหนด
5.4 ประสิทธิภาพของกระบวนการ
: ระดับความสาเร็จของกระบวนการทางานในแต่ละ
ขั้นตอน ที่สามารถจัดทาได้ตามแผนงาน/กรอบระยะเวลา
5.5 ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน
: ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของสานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
6. ความท้าทาย ความยากของกระบวนการ มีดังนี้
การดาเนินการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานทั้งในราชการ
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความยุ่งยากในการประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งต้องใช้เวลาดาเนินการพอสมควร รวมทั้งการจัดการแบ่งภารกิจที่ซ้าซ้อนกันในหลายหน่วยงาน และ
ภารกิจที่ไม่มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ และที่สาคัญ คือ ข้อจากัดด้านอัตรากาลังที่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
มาตรการบริหารกาลังคนภาครัฐ ที่ได้ยุบเลิกตาแหน่งเกษียณอายุราชการในช่วงเวลาที่ผ่านมาของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นจานวนมาก และเงื่อนไขการยุบเลิกตาแหน่งเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ที่เพิ่มสูงขึ้นของ ก.พ. กรณีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นประเภทและระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
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7. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart) มีดังนี้
กฎกระทรวงฯ 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
กจ.สป. จัดทาข้อเสนอและรายละเอียดในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
งานภายในและอัตรากาลัง + กรอบอัตรากาลังของ สป.มท.
ปมท.
เห็นชอบโครงสร้างฯ
อ.ก.พ.สป.
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างฯ

ภารกิจ สป.มท.
เปลี่ยนแปลง + เพิ่มมากขึ้น
เสนอ ปมท. เห็นชอบ
แนวทางการปรับปรุงฯ

กจ.สป. จัดทา
(ร่าง) โครงสร้างฯ ฉบับปรับปรุง

กจ.สป. จัดประชุมรับฟังความเห็น

จัดทาคาสั่งและรายละเอียดที่
เกี่ยวกับการปรั
- 3บปรุ- งโครงสร้างฯ

แจ้งเวียนคาสั่งฯ พร้อมติดตาม
และประเมินผลภายหลัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการจัดแบ่งภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของ
หน่วยงาน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างภารกิจและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) การจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของกองคลัง เป็นต้น ซึ่งผลการดาเนินงานพบว่า การบริหารราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความคล่องตัวมากขึ้น รองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบาย
รัฐบาลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

4

5

ส่วนที่สาม

กระบวนการดาเนินงาน
Supplier

Input

1. อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
2. อ.ก.พ. สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้บริหารสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. กองการเจ้าหน้าที่ สป.
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบ
บริหาร สป.

- กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ สป.
- คาสั่ง คสช. ที่ 96/2557
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
ดารงธรรม
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
- นโยบายรัฐบาลในการ
บริหารจัดการพื้นที่
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชน
- กรอบทิศทางในการ
พัฒนาภาค
- กลไกในการขับเคลื่อน
บูรณาการพัฒนาภาค

Process
1. ศึกษาวิเคราะห์บทบาทอานาจหน้าที่ โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และอัตรากาลังในปัจจุบัน เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงฯ

1 สัปดาห์

2. วิเคราะห์ภารกิจของที่เปลี่ยนแปลงไปและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ สป.

1 สัปดาห์

3. จัดทาข้อเสนอและรายละเอียดในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน 2 - 3 สัปดาห์
และอัตรากาลัง เสนอ ปมท. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้นาเสนอ อ.ก.พ.สป.
4. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน

1 สัปดาห์

5. นาเสนอ อ.ก.พ.สป. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังของ สป.

1 เดือน

Output

Customer

สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และอัตรากาลังที่มีความ
เหมาะสมกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป

- ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่ประสานงานกับสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ประชาชนที่มาประสานงาน
หรือรับบริการจาก
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

6. จัดทาคาสั่งและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในและอัตรากาลังของ สป.
7. แจ้งเวียนคาสั่งการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง
ของ สป. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมกับจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างฯ
8. ติดตามและประเมินผลภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในและอัตรากาลังของ สป.
*กรณีที่มีการเกลี่ยอัตรากาลัง ให้ดาเนินการต่อจากขั้นตอนที่ 5 ดังนี้
5.1 นาเสนอ ค ณะทางาน กลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไปของ กระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อนาเสนอ อ.ก.พ.มท. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
5.2 นาเสนอ อ.ก.พ.มท. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

แล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนที่ –6 8 ต่อไป

1 เดือน
1 เดือน

นวัตกรรม: การสร้างระบบฐานข้อมูลในการเก็บปริมาณงาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อัตรากาลังของ สป.

6

กระบวนการดาเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ผลผลิต : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลังทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
 ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
 ผลลัพธ์ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสาเร็จของการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย
 ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ : เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กาหนด รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 ตัวชี้วัดกระบวนการ : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

7

ส่วนที่สี่

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
1. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการดีขึ้น
1.1 มีการประเมินความพึงพอใจ ความต้องการของผู้บริหาร ขอรับคาแนะนา/คาปรึกษาจาก
ผู้บริหาร เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ในการทางานและนามาปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้
ผลการดาเนินงานดีขึ้น
1.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน/ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ข้อผิดพลาด ปัญหาอุปสรรค
ในกระบวนงาน และนามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผลการดาเนินงานดีขึ้น
2. การเผยแพร่และนากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ
2.1 กองการเจ้าหน้าที่ สป. จัดทาคาสั่งในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง และ
ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร เพื่อนาแจ้งเวียนคาสั่งการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง
ของ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด และลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ สป.
2.2 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างฯ

8

ส่วนที่ห้า


ภาคผนวก

9

แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model ประจาปี พ.ศ. 2561
กระบวนการ: กระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากาลังคนของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต: สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลังทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
ตัวชี้วัดผลผลิต: ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลลัพธ์: สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์:ร้อยละความสาเร็จของการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ: เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กาหนด รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัดกระบวนการ:ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Supplier

Input

1. อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
2. อ.ก.พ. สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้บริหารสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. กองการเจ้าหน้าที่ สป.
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบ
บริหาร สป.

- กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ สป.
- คาสั่ง คสช. ที่ 96/2557
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
ดารงธรรม
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
- นโยบายรัฐบาลในการ
บริหารจัดการพื้นที่
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชน
- กรอบทิศทางในการ
พัฒนาภาค
- กลไกในการขับเคลื่อน
บูรณาการพัฒนาภาค

Process
1. ศึกษาวิเคราะห์บทบาทอานาจหน้าที่ โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และอัตรากาลังในปัจจุบัน เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงฯ

1 สัปดาห์

2. วิเคราะห์ภารกิจของที่เปลี่ยนแปลงไปและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ สป.

1สัปดาห์

3. จัดทาข้อเสนอและรายละเอียดในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน 2 - 3 สัปดาห์
และอัตรากาลัง เสนอ ปมท. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้นาเสนอ อ.ก.พ.สป.
4. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน

1 สัปดาห์

5. นาเสนอ อ.ก.พ.สป. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังของ สป.

1 เดือน

Output

Customer

สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และอัตรากาลังที่มีความ
เหมาะสมกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป

- ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่ประสานงานกับสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ประชาชนที่มาประสานงาน
หรือรับบริการจาก
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

6. จัดทาคาสั่งและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในและอัตรากาลังของ สป.
7. แจ้งเวียนคาสั่งการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง
ของ สป. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมกับจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างฯ
8.ติดตามและประเมินผลภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในและอัตรากาลังของ สป.

1เดือน

*กรณีที่มีการเกลี่ยอัตรากาลัง ให้ดาเนินการต่อจากขั้นตอนที่ 5 ดังนี้

1เดือน

5.1 นาเสนอคณะทางานกลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไปของกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อนาเสนอ อ.ก.พ.มท. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
5.2 นาเสนอ อ.ก.พ.มท. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นวัตกรรม: การสร้างระบบฐานข้อมูลในการเก็บปริมาณงาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อัตรากาลังของ สป.

