
กรอบแนวคิดขอบเขต ความสำคัญ  และกระบวนการ ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป ี
1. กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 
 1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการที่เป็น
ระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
และดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นใน
การกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกำหนด
จำนวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถทำงานได้ตาม
เป้าหมายขององค์กร 

• International Personnel Management 
Association (IPMA)ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน คือ “การวางกลยุทธ์
ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
กำลังคนขององค์กรที ่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนใน
อนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการอย่างไร เพื ่อที ่จะพัฒนาหรือวางแผน
ดำเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการ
กำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกำลังใน
อนาคตที่จะทำให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ 
(Mission-based manpower planning) 

• ศ ุภช ัย ยาวะประภาษ  ให้ความหมายการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการกำหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้า
ในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จำนวนเท่าไร และรวมถึง
วิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวม
ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนา
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น 
ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

• สำนักงาน ก.พ.  ได้ให้ความหมายของการวางแผน
กำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง 
“การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ และ
อุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนา
กำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษากำลังคนที่
เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 



• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมาย
ของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผน
กำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรม
หรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือ
เป็นแนวทางสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ โดยการ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ ยวกับอุปสงค์ และ
อุปทานกำลังงาน เพื ่อนำไปสู ่การกำหนดวิธีการที ่จะให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจำนวนและคุณภาพที่จะ
ปฏิบัติงานในเวลาต้องการ   

 
 เป็นกระบวนการที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากคำจำกัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
 

2. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 

• พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะ
งานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรอืเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้อง
กับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง
การบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วน
ตำบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 



• ล ูกจ ้างประจำ :  ปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ต ้องใช ้ท ักษะและ
ประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจำต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการ
กำหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตำแหน่ง หาก
ตำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตำแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ โดยกำหนดเป็น ๓ 
กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพืน้ฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

•  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจ
สนับสนุน งานที่มีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือ
ภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การกำหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง 
จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

 

  (2) แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กำหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

พนกังานสว่นต าบล และพนกังาน
ครู จ านวน  38 คน  คิดเป็น

52%

ลกูจา้งประจ าจ านวน  1 คน  
คิดเป็น
1%

พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน  
23  คน  คิดเป็น

31%

พนกังานจา้งทั่วไป จ านวน  12  คน  
คิดเป็น
16%

แผนภูมิอัตราก าลัง
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด อบต.สระขวัญ



ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่ อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็น
ต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - สำนักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด ส่วนใหญ่
จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี

 - กองคลัง  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  
การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื ่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองช่าง  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แตล่ะคนม ี
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที ่เรื ่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื ่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้า ง ดำรงตำแหน่งในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่ เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข 
อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื ่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 



 3. แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 
เพื ่อกำหนดกรอบอัตรากำล ังให ้สอดคล้องกับภาระงานจำเป ็นต ้องสร ้าง

กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ
เชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 

 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควร
คำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 
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“Any study of manpower allocation must take 
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American Academy of Political and Social Science  



เมื่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning 

 Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1Strategic objective: เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หาก
งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต 

การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  
จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคำนึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ดังนั้น
ในการกำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ได้กำหนดอัตรากำลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
กำหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้ นเพ่ือ
สะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมี
เป็นสำคัญ  

กระจกด้านที ่  3  Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาที ่ ใช ้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะคำนวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 
 



o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล 

สระขวัญ 
▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การนำปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา  และ
คำนวนระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาท ี

 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ
ขวัญ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ) มายึดโยงกับจำนวน
กรอบกำลังคนที่ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
(การตรวจประเมิน LPA)  
 

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร
เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่ละส่วน
ราชการนั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น 
หากกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิด
ตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งาน
ในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้าง
ในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  



▪ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ
เ น ื ่ อ ง จ า ก อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต ำ บ ล ส ร ะ ข วั ญ 
เป็นองค์กรที่ มีข้าราชการสูงอายุจำนวนหนึ ่ง ดังนั ้นจึงต้องมีการ
พิจารณาถึงการเตรียมการเรื ่องกรอบอัตรากำลังที ่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที ่เหมาะสมขึ ้นทดแทนตำแหน่งที ่จะ
เกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และ
สามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต
ข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได ้

▪ มุมมองของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องเข้ามา
ประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ์ผู ้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ ่งประกอบด้วย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั ้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการ
สัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหาร
และผู ้ปฏิบัติงาน เพื ่อปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
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ตำบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศาลาลำดวน   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน 
จำนวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 



 
 

 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกปี่ฆ้อง  และ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน  ซ่ึงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี ประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า การกำหนด
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง มีอัตรากำลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของ
การกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกบัทั้งสองหน่วยงานแล้ว  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  จึงยังไมมี่ความจำเป็นต้องปรับเกลี่ย
ตำแหน่ง  ลดตำแหน่ง  หรือเพ่ิมตำแหน่งแต่อย่างใด และจำนวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตำแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้
ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 
2563  ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตำบลจากการสอบ และทำให้พนักงานส่วนตำบลเพ่ิมข้ึน 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
 
 

0

10

20

30

40

50

อบต.สระขวญั อบต.โคกป่ีฆอ้ง อบต.บา้นแกง้

พนกังานสว่นต าบล 38 33 26

พนกังานจา้ง 35 21 49

ลกูจา้งประจ า 1 2 0

จ
 ำ
น
ว
น

แผนภูมิเปรียบเทบีบอัตราก าลัง

กับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใกล้เ



ขอบเขตและแนวทางจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ไดแ้ตง่ต้ังคณะทำงานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปีประจำปี 

งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล หัวหน้าสวนราชการเป็นคณะทำงาน  มีหัวหน้าสำนักงานปลัดเป้นเลขานุการ เนื่องจาก
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลว่าง  จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 

 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ
ขวัญ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื ่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ผู้บริหารและ สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 2. กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3.2.3 กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ให
เหมาะสม กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 

 3. กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยให้
หัวหน้าส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างใหต้รง
กับภารกิจและ อำนาจหน้าทที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงาน
ส่วนตำบลลูกจางประจําในองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง 

 4. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง จํานวนตําแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 5. จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกิน รอ้ยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย 

 

 6. ใหพ้นักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 

 
 

ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 
 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตำบล 
การกำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทำให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 



 1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
ขวัญสามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยทำให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 

 2. ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 3. การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้สอดคล้องกันทำให้การดำเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

 4.ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุกำลงัคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้ วย
การวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
นั้นลงได้ 

 5. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท และระดับ
ทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยรวม 

 6. การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

 7. ช่วยทำให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ คัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 
กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

   1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
   2. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
  2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลสระขวัญ  
2.2 ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังใน
แต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    2.3 วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 



   3. เพ่ือจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และส่ง
คณะทำงานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตรากำลัง 

   4. องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว  

   5. องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำ
งบประมาณ 2561 – 2563   

   6. องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 
อำเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 


