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นโยบายในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

   องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วโดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วน

ราชการ เป็นกรรมการ และมีพนักงานส่วนต าบล 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมี

ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ดังตอ่ไปนี้ 

   1. การวิเคราะหภ์ารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับกฎหมาย 

และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลจอมหมอกแก้ว เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว บรรลุผลการพันธ-

กิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหนว่ยงานตา่งๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดย

มุมมองนีเ้ป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นัน้ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม ่อย่างไร 

หากงานที่ท าอยู่ในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางสว่นไม่ต้องด าเนนิการแล้ว อาจท าให้การจัดสรร

ก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรยีมความพร้อมในเรื่องก าลังคนใหร้องรับ

สถานการณใ์นอนาคต 

   2. การก าหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม

อ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงรายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   3. การวิเคราะหต์้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใชจ้า่ยบุคลากร

เข้ามาร่วมในการพิจารณาเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มอียู่เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด

ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผดิชอบ 

ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง 

และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผดิชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะค านงึถึง 

    3.1 การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสมในการพิจารณาต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ันงานในแต่ละ

ประเภทเพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

    3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง) โดยหลักการแลว้ การจัดประเภท

ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนัน้ในการก าหนด

อัตราก าลังขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแตล่ะสว่นราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่

ก าหนดในปัจจุบันมคีวามเหมาะสมหรอืไม่หรอืควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างาน
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เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้ โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินรอ้ยละสี่สบิของ

งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

   4. การวิเคราะหก์ระบวนการและเวลาที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการจรงิ ( Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหป์ริมาณงานต่อบุคคลจรงิโดยสมมตฐิาน

ที่วา่งานใดที่ตอ้งมกีระบวนการและเวลาที่ใชม้ากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมตอ้งใชอ้ัตราก าลังคนมากกว่า 

อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนัน้งานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค

ด้านช่าง หรอืงานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนัน้ การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณี

ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนัน้จงึท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ( Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่

ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังตอ่หนว่ยงานจริงเหมอืนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้

ในการปฏิบัติงานแตล่ะสว่นราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวา่มีความสอดคล้องกับ

ภารกิจของหนว่ยงานหรอืไม่ เพราในบางครัง้อาจเป็นไปได้วา่งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมลีักษณะเป็นงาน

โครงการพิเศษ หรอืงานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

   5. การวิเคราะหผ์ลงานที่ผา่นมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง

ประสงค์ของแตล่ะสว่นราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ

การสรา้งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผา่นมาเปรียบเทียบกับ

ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ

ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม ่เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสทิธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ

ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

   6. การวิเคราะหข์้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีสว่น

ได้สว่นเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างนอ้ยใน 3 

ประเด็นดังนี้ 

    6.1 เรื่องพืน้ที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน

ในพืน้ที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท า

ให้เกิดต าแหน่งงานขึน้ตามมาอีกไม่วา่จะเป็นงานหัวหนา้ฝา่ย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน

ราชการนัน้ ซึ่งอาจมคีวามจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสรา้งในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนัน้มี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

    6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สว่นราชการในปัจจุบันมขี้าราชการสูงอายุ

จ านวนมาก ดังนั้น อาจตอ้งมกีารพิจารณาถึงการเตรยีมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ

ของขา้ราชการ ทั้งนี ้ไม่วา่จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู ้การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึน้ทดแทนต าแหนง่ที่

จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

    6.3 ความคิดเห็นของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจา้หนา้ที่ภายในส่วนราชการ

และผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนัน้ ผ่านการสง่แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองตา่ง ๆ อาจ

ท าให้การก าหนดกรอบก าลังเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
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   7. การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน า

ข้อมูลของอัตราก าลังในหนว่ยงานที่มลีักษณะงานใกล้เคียงกัน เชน่ การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลัง

ของเจา้หนา้ที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ก.และองค์การบริหารส่วนต าบล ข.ซึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบคล้ายกัน 

โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใชอ้ัตราก าลังของแตล่ะองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ

เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

   8. ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย

ต้องได้รับการพัฒนาความรูค้วามสามารถอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

   การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุง่เน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรอืลดจ านวนกรอบ

อัตราก าลังเป็นส าคัญ แตม่ีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สว่นราชการมแีนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลัง

ที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้สว่นราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม ( Right 

Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะหต์้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนด

กรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมคีวามเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบาง

ลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใชต้้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็น

ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหใ์นสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และสว่นราชการอื่นก็ก าหนด

ต าแหน่งในงานลักษณะนีเ้ป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเชน่นีก้็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนด

กรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนีเ้ป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของสว่นราชการ

เลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวเิคราะหอ์ัตราก าลัง ( Effect Man Power Planning Framework) นีจ้ะเป็น

แนวทางใหส้่วนราชการสามารถมีขอ้มูลเชงิวิเคราะหอ์ย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการ

ส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการ

รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าขอ้มูลเหล่านีไ้ปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ 

เชน่ 

   - การใชข้้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะตอ้งมกีาร

เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

   - การจัดท ากระบวนการจรงิ ( Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด

ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า

กระบวนการและเวลามาตรฐานนีไ้ปวิเคราะหเ์พื่อการปรับปรุงกระบวนการ ( Process Re-engineer)อันจะน าไปสู่

การใชอ้ัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

   - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

อนาคตต่อสว่นราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรใ์นการท างาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลงลง 

 

 

 

 


