
การวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 

*************************** 
ความหมาย 
 HRP • Felix A. Nigro แนวความคิดในการคาดคะเนความต้องการกําลังคนสําหรับระยะเวลาหนึ่งในอนาคต 
โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะความสนใจและลักษณะอ่ืนๆ ของกําลังคนที่มีอยู่ตลอดจนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ตางๆ เกี่ยวกับการหาคนที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งที่คาดคะเนไว้สําหรับอนาคต 
 James W.Walker กระบวนการในการกําหนดและดําเนินการเก่ียวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการต่างๆ 
ด้านกําลังคน เพ่ือให้องคก์รมีการบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
 Dep. Of Employment กลวิธีในการจัดหาใช้ประโยชน์พัฒนาและธํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรกําลังคน 
ของหน่วยงาน 
 สํานักงาน ก.พ. การดําเนินการอย่างเปน็ระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงคแ์ละอุปทาน
กําลังคนเพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลวิธีที่จะให้ได้กําลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอ ทั้งในด้าน
จํานวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนากําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่อง 
ความจําเป็นของ HRP 
 สถานการณ์เปลี่ยนเร็วมาก ต้อง : “เตรียมการล่วงหน้า” ไม่ใช่ : “แก้ปัญหาเฉพาะหน้า” “คน” เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณคา่ขององค์กร : “ต้องพร้อมเพ่ือการแข่งขัน” ช่วยให้การบริหารกําลังคนมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์ของ HRP 
 พยากรณค์วามต้องการล่วงหน้าอย่างมีระบบสอดคล้องกับ 
ความจําเป็น 
 ทราบสถานการณ์กําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตช่วยให้มีวิธีแก้ปัญหา
อย่างเปน็ระบบ ลดปัญหาด้าน HRM 
มีแนวทางที่ชัดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารกําลังคนด้านต่างๆ เช่น การใช้กําลังคน การพัฒนากําลังคน ฯลฯ 
ระดับของ HRP 
ระดับมหภาค (Macro) 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 - แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 - แผนกําลังคนของภาคราชการ กระทรวง 
• ระดับจุลภาค (Micro) 
 - ส่วนราชการ(กรม) บริษัท : สรรหา พัฒนา รักษาไว้ใช้ประโยชน์ 
องค์ประกอบของ HRP 
 ข้อมูล ข้อสนเทศ 
 เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์ 



อุปทาน อุปสงค์ ตลาด 

ออกจาก 

สภาพกําลังคน  
ในระบบ 

กําลังคนใน 
ตลาดแรงงาน 

กระบวนการผลิต/ 
จัดเตรียมให ้บริการ 

ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน – ตัวชี้วัด 

 การพยากรณ์ 
 แนวทางแกใ้ขหรือการวางแผนกําลังคน ลักษณะขอ้มูล/ข้อสนเทศ  
ข้อมูล : ขอเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความต่างๆ  
 - ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 - ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 • ข้อสนเทศ : ข่าวสาร/ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล หรือกลั่นกรองแล้ว มีการจัดระบบอยู่ในรูปแบบที่ 
สามารถนําไปประกอบการ ตัดสินใจได้ 
 

     แบบจําลองการพยากรณ์ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ลักษณะการพยากรณ์อุปสงค์กําลังคน 
 1. supply based   – พยากรณต์ามแผนการผลิต กรณีคนไม่พอ/ผลิตไม่พอ  
 2. rule based    – พยากรณต์ามตามกฏ กติกา (ใช้ในปัจจุบัน)  
 3. market/demand based  – พยากรณต์ามกลไกตลาด  
 4. need based   – พยากรณต์ามความต้องการที่แท้จริง (อุดมคติ)  
 

เทคนิคการพยากรณ์อุปสงค์ 
 • นักบริหารคาดการณ์ Managerial & Expert Estimate) 
 • อัตราสวน (Ratio)  
 • เทคนิคการวัดงาน (Work measurement) 
 • การวิเคราะหแนวโนม (Trend analysis) 
 • แบบจําลอง (Simulation) 
 

• สังคม   
• จริยธรรม   
• วัฒนธรรม   
• คุณธรรม   
• อุตสาหกรรม 

ระบบ 



เทคนิคพยากรณ์อุปทานกําลังคน (Supply) 
 • กําลังคนที่มีอยูในระบบ (Stock) 
  - โครงสร้างกําลังคน : สายงาน จํานวน ตําแหน่ง การกระจายอายุตัว อายุราชการเพศ ฯลฯ 
  - ความเคลื่อนไหว : เลื่อนตําแหน่ง สูญเสีย (ตาย ลาออก โอนออก เกษียณอายุ) 
  - การใช้ประโยชน์ การสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
 • กําลังคนที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน (Supply from outside ) 
  - กําลังคนในหน่วยงานอื่น 
  - กําลังคนที่ว่างงาน 
  - กําลังคนที่คาดว่าจะจบใหม่ตาม สาขาระดับ ประเภท 
ตัวอยา่งแผนกําลังคนในส่วนราชการ 
 • แผนการสรรหา /คัดเลือก(Recruitment) : ใน/นอกหน่วยงาน 
 • แผนการใช้ประโยชน์ Utilization) 
  - บรรจุเข้าสู่ตําแหน่ง 
  - มอบหมายงาน 
  - สับเปลี่ยนหมุนเวียน 
 • แผนพัฒนา ฝึกอบรม (Developing&Training) 
 • แผนสร้างทางกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 • แผนเตรียมคนเข้าสู่ตําแหน่ง (Succession Plan) 
 • แผนแกป้ัญหากําลังคนด้วยวิธีต่างๆ 
  - การปรับปรุงงาน 
  - การเกลี่ยกําลังคน 
  - การเกษียณก่อนกําหนด 
  - การปรับระบบการทํางาน 
  - การเลิกจ้าง ปลดถา่ยออก 
  - Out Sourcing ฯลฯ 
ตัวอยา่งวิธีทําแผ่นการสรรหา 
 • แยกประเภทตําแหน่ง 
 • สํารวจสภาพกําลังคน 
 • กําหนดวิธีการสรรหา 
  - สรรหาจากภายในกอง/ฝ่าย 
  - สรรหาจากภายนอก 
 • ดําเนินการสรรหา ตามประเภท และวิธีการที่กําหนด 
 • ประเมินผลการสรรหา 
 
 



แผนเตรียมคนเขาสู่ตําแหน่ง & การบรรจุแต่งตั้ง 
 

 แผนเตรียมคนสู่ตําแหน่ง แผนการบรรจุ แผนการบรรจุ 

1. ช่วงเวลา ระยะยาว ระยะสั้น 
2. การมุง่เน้น พัฒนา บรรจุ แต่งตั้ง 
3. ระดับการตัดสินใจ ทันทีท่ีตั้งคนเหมาะสมให้ดํารง 

ตําแหน่ง 
ทันทีท่ีตําแหน่งว่าง 
 

4. เป้าหมาย กลุม่คน : พัฒนากลุ่มคน (Pool) 
ที่เลือกให้พรอม 

รายคน : คัดเลือกคนให้ดํารง 
ตําแหน่ง 

5. การคัดเลือก คนที่มีศักยภาพในอนาคตดีท่ีสุด คนที่ดีท่ีสุดในปัจจุบัน 
6. การประเมินบุคคล ศักยภาพในอนาคต ผลงานในอดีต และปัจจุบัน 
7. การว่าง แผนพัฒนา แผนเฉพาะสําหรับแต่ละ บุคคล แผนเล็กๆ น้อยๆ ว่าจะให้ไป 

อยู่ที่ใด 
8. ผู้ตัดสินใจ คณะกรรมการ ผอ.กอง หน.งานนั้นๆ 
9. ขอบเขต กระบวนการ ทบทวนร่วมกันระหว่าง 

ผู้บริหาร ผอ.กอง/สํานัก 
ภายในกอง/สํานัก 

 
วิธีทําแผนเกลี่ยกําลังคน 
 • วิเคราะห์สภาพกําลังคน 
 • พิจารณาความรู้ละประสบการณ์ของกําลังคน 
 • กําหนดวิธีการเกลี่ยกําลังคน 
 • จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมกําลังคนที่จะเกลี่ย 
 • จัดทําคําสัง่ ตัด โอน ย้าย กําลังคน 
 • ติดตามผล 
 

เงื่อนไขความสําเร็จของ HRP 
ทําดว้ยใจ ส่วนราชการต้องมีความต้องการ “การวางแผน 

กําลังคน”อย่าง จริงจัง 
รว่มแรง ร่วมใจ ผู้เกี่ยวขอ้งมีความเข้าใจ & ให้ความร่วมมือตั้งแต่ 

ระดับบริหารจนถึงปฏิบัติ 
 
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 
 ขั้นตอนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
 1. ขั้นเตรียมการ 
 2. ขั้นการศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลัง 
 3. ขั้นนําเสนอแผนอัตรากําลัง 
 4. ขั้นการนําแผนไปปฏิบัต 
 5. ขั้นติดตามประเมินผล  



 1. ขั้นเตรียมการ   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับการจัดทําแผนอัตรากําลัง   
  • การจัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง   
  • คณะทํางานกําหนดกรอบในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ตลอดจนแผนการ ดําเนินงานที่ชัดเจน  
 2. ขั้นการศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลัง   
 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน – ทบทวนบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการ, ประเมินสภาพแวดล้อม 
(SWOT) และวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน   
 2. กําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคต - Vision Mission ให้สอดคลองและชัดเจน   
 3. ศึกษาและปรับปรุงระบบบริหารทั้งระบบเพ่ือให้การดําเนินงานตามวิสัยทัศนบรรลุผลสําเร็จ    
  - ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยเน้นการลดขั้นตอนและการตอบสนองต่อการให้บริการ       
อย่างมีคุณภาพ   
  - กําหนดโครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสมกับภารกิจหลัก   
  - ผ่อนคลายกฎระเบียบที่ไมจ่ําเปน  
  - ปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการเก่ียวกับการเงิน งปม. พัสดุ ให้มีความคล่องตัว   
  - ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีอัตรากําลังที่เหมาะสมทั้งจํานวนระดับ และสาย      
งานรวมทั้งให้มีระบบการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ   
  - ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีวัฒนธรรมการทํางานเน้นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน    
    ขั้นนําเสนอแผนอัตรากําลัง (จัดทําแผนเสร็จและนําเสนอแผนต่อคณะกรรมการกํากับ)   
 4. ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติ   
 5. ขั้นติดตามประเมินผล (ปัญหาอุปสรรค ขอขัดของจากการปฏิบัติ)   
 

ขอบเขตการปรับปรุง ผลที่คาดหวัง แนวคิด/เทคนิควิธีการ 
1. การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ
และ โครงสร้างส่วนราชการ 

- ส่วนราชการมีวิสัยทัศน Vision) และ
ภารกิจ (Mission) ที่ชัดเจน  
- ภารกิจที่หมดความจําเป็นถูกยกเลิก  
- เน้นการบริการลูกคา  
- ภาคเอกชนมีโอกาสเข้ามามี ส่วนร่วม 
ดําเนินการในภารกิจ บางอย่าง  
- มีโครงสร้างที่เอ้ือต่อการทํางานร่วม กัน
เป็น ทีมมากกว่าการบังคับบัญชา ตามลําดับ
ชั้น  
- แต่ละหน่วยงานมีขอบเขตหนาที่ ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนไม่ซํ้าซ้อน  
- มีหน่วยงานภายในที่ใช้ โครงสร้าง 
หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ 

- Swot 
 
- Mission Approach 
- Business Analysis 
- Contract Out 
 
- Customer Focus 
 
 
- Flat Organization 
 
- Agency Creation 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตการปรับปรุง ผลที่คาดหวัง แนวคิด/เทคนิควิธีการ 
2. การปรับปรุงระบบงาน/ วิธี
ทํางาน 

- มีข้ันตอนการทํางานที่สั้นไม่ซํ้าซ้อน   
- มีวิธีการทํางานที่ยึดเป้าหมายมากกว่า 
กระบวนการ   
- มีระบบการทํางานที่ใช้ผู้ปฏิบัติงานน้อย 
แตไ่ดผ้ลงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ   
- มีระบบความสัมพันธระหว่างหน่วย งาน
ต่างๆ อยา่งชัดเจน   
- ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติงานใน 
ระดับ ที่เหมาะสม   
- มีวิธีการทํางานที่ทันสมัย มีการนํา 
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการ 
ปฏิบัติงานมากขึ้น  

- Delegation 
- Empowerment   
  
- Business 
ProcessReengineering  
- Decentralizing 
Decisionmaking Power   
- Work Study  
  
 - Deregulatio 

3. การปรับปรุงกฎระเบียบ 
 
 
 
 

- มีข้อเสนอยกเลิกกฎระเบียบ  หลักเกณฑ์
ที่ล่าสมัยไม่เหมาะสมกับ สภาพการณ์
ปัจจุบัน   
- มีข้อเสนอปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่ 
เขม้งวดให้มีลักษณะผ่อนคายยึด เป้าหมาย 
ข้อเท็จจริงเป็นหลัก   
- มีกฎระเบียบ หลักเกณฑ์เท่าที่จําเป็น   
- ผู้บริหารมีอํานาจในการวินิจฉัย ตัดสิน ใจ
ให้สอดคล้องกับขอ้เท็จจริงได้ 

- Deregulation 
  
  
- Simplifying Administration   
  
 
- Result  
-Oriented Management 

4. การปรับปรุงการเงิน 
งบประมาณ และการพัสดุ 

- มีข้อเสนอปรับปรุงระเบียบวิธีการใช้ 
งบประมาณ และระบบพัสดุที่คล่องตัว 
สอดคล้องกับขอเท็จจริง และความต้องการ 
ของส่วนราชการ   
- ผู้บริหารสามารถบริหารและเกลี่ย 
งบประมาณได้ตามความจําเป็น   
- ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ 
บริหาร ในด้านการบริหารงบประมาณให้ 
สอดคล้อง กับการบริหารด้านกําลังคน และ
การบริหาร การใช้วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 

- Deregulation 
  
  
  
- Empowerment   
  
- Streamlining the Budget 
Process 

5. การปรับปรุงทรัพยากรบุคคล - มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังทั้งจํานวน 
ระดับ และสายงานที่เหมาะสม กับแผนงาน 
โครงการลักษณะงาน  หน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

- Manpower Audit 

 
 
 
 



ขอบเขตการปรับปรุง ผลที่คาดหวัง แนวคิด/เทคนิควิธีการ 
 - มีทางก้าวหน้าที่ชัดเจน และดึงดูดใจ  

ผู้ปฏิบัติงาน   
- มีแผนการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ 
และ ทักษะเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
และมี ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน   
- ผู้บริหารสามารถบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกยา้ย กําลังคนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความจําเป็น 

- Redeployment   
  
- Decentralizing Personnel 
Policy   
  
- Delegatio 

6. การปรับปรุงการวางแผนและ
การติดตามประเมินผล 

- มีแผนกลยุทธ์หรือแผนทิศทางที่ 
เหมาะสม   
- มีระบบการติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน   
- มีระบบการติดตามตรวจสอบ 
อัตรากําลัง และการใช้ตําแหน่ง   
- มีระบบการติดตามตรวจสอบการใช้ 
งบประมาณ 

- Strategic Planing 
 
- Management Review   
  
- Management by Objectives 
and Results 

 
 1. Mission Approach   
 เป็นแนวทางในการกําหนดขอบเขตขององค์การที่ชัดเจน ว่าจะทําอะไร และจะไม่ทําอะไร โดยกําหนด 
เป้าหมาย กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนที่เป้าหมาย ที่องคก์ารจะทํางานหรือประสานสัมพันธด้วย ร่วมไปถึงการจัดองค์การที่ให้
ความสําคัญและสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจหลักที่กําหนดไว้  การใช้แนวทาง Mission Approach จะทําให้
องค์การมองเห็นภาพของบทบาท ทิศทาง และเป้าหมายที่กําหนดขึ้นนั้น สามารถบรรลุสูวิสัยทัศน (Vision) ของ
องคก์ารไดอ้ย่างไร   
 2. Business Analysis   
 เป็นการจําแนกภารกิจหลักและวิเคราะห์งานส่วนต่างๆ ขององค์การอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาจาก 
บทบาท วัตถุประสงค์ การจัดโครงสร้างและระบบงาน ตลอดจนการพิจารณาทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมกว่าซึ่งจะใช้ 
Flow Chart ของงานตา่งๆ ช่วยในการวิเคราะห์ได ้แนวคิด/เทคนิควิธีการ  
 3. Customer Focus   
 เป็นแนวทางที่ให้ความสําคัญต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ระบบงาน และ 
วิธีการปฏิบัติงานในองค์การให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม   
 4. Contract Out   
 เป็นแนวทางที่รัฐมอบงานส่วนใดส่วนหนึ่งให้เอกชนหรือบริษัทภายนอกเป็นผู้ดําเนินการโดยรัฐยัง 
รับผิดชอบงานนั้นๆ อยู่  
 
 



 5. Agency Creation   
 เป็นการจัดหน่วยงานหรือองค์การของรัฐรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์  เพ่ือจะเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน หรือองค์การของรัฐ โดยให้อํานาจในการให้บริการมากกว่าหน่วยงานหรือองค์การ ของ
รัฐทั่วไป จึงคล้ายกับเปน็บริษัทขนาดเล็กท่ีมี Chief Executive เป็นหัวหน้าและทําสัญญารายปีกับส่วน 
ราชการ สังกัด Chief Executive จะได้รับอํานาจและอิสระในการบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์การได้อย่าง
เต็มที่ ตําแหน่ง Chief Executive จะได้รับเงินเดือนตามความรู้ความสามารถและอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกได้   
 6. Flat Organization   
 เป็นการจัดรูปองค์การที่มีลักษณะแบนราบ ผู้ปฏิบัติงานในองค์การมีอิสระในความคิดด้านที่จะทํางานให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร และสามารถทําหน้าที่ไดอ้ย่างแบบเบ็ดเสร็จ ดังนั้น  
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงมีความสําคัญต่องาน ขององค์การในภาพรวม   
 7. Business Process Reengineering   
 เป็นการย้อนคิดและพิจารณาลงไปถึงแกนของกระบวนงานใด   ที่เป็นเหตุให้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ใน 
องคป์ระกอบหลักของงาน เช่น ต้นทุน ผลผลิต คุณภาพ และความรวดเร็ว โดยมีหลักในการพิจารณา คือ ถือเสมือน
ว่าไม่เคยมีงานนี้มาก่อน (Clean sheet approach)  ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับ บริการเป็น
สําคัญ   
 8. Empowerment/Delegation   
 เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยการมอบอํานาจและ 
มอบหมายงาน (Delegation) จากผู้บังคับบัญชาไปสู้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติที่จะต้องรับผิดชอบในการให้บริการ
แก่ลูกค้าหรือ ผู้รับบริการ ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจแก้ไข ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 9. Decentralizing Decision making Power   
 เป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจจากส่วนกลางหรือผู้บริหารให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และ พยายามลด
ลําดับชั้นของการควบคุม (Delayering) ลงเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มที่จะแก้ไขปญหา อุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงานไดด้้วยตัวเองมากขึ้น   
 10. Work Study   
 เป็นการใช้เทคนิค หรือวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เพ่ือใช้ในการวัดและกําหนดมาตรฐานเวลาในการ ทํางาน
อย่างหนึ่งของบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและ มีประสิทธิภาพการทํางานในระดับที่เหมาะสม เพ่ือนําไปสู่ การ พัฒนา
วิธีการ ทํางานที่ดีกว่าและได้ผลงานหรือผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ   
 11. Deregulation/Simplifying Administration System   
 เป็นการสัญญา ยกเลิก รื้อ ปรับปรุง หรือผ่อนคลาย กฎ ระเบียบ ที่เข้มงวด ล่าสมัยให้เหมาะสมกับ 
สภาพการณ์ปัจจุบัน   
 12. Streamlining the Budget Process   
 เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทํางบประมาณจากที่มุ่ งเน้นที่รายละเอียดของปัจจัยการบริหาร 
(Inputs) มาเป็นมุ่งเน้นผลที่จะได้รับจากการดําเนินงาน (Results) โดยเชื่อมโยงนโยบาย วัตถุประสงค์และแผน    
กลยุทธ์ ให้เข้ากับการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณ   



 13. Manpower Audit/Staff Inspection      
 เป็นวิธีการที่เป็นส่วนหนึ่งของการมอบอํานาจด้านการบริหารงานบุคคลบางส่วนให้ส่วนราชการและช่วยให้
มีการสอบถามอย่างอิสระในการจัด องค์การและการจัดอัตรากําลังทั้งปัจจุบันและอนาคต ในเรื่อง ความจําเป็น ของ
งานองคก์าร จํานวนอัตรากําลังและระดับตําแหน่ง  
 14. Decentalizing Personnel Policy   
 เป็นวิธีการกระจายอํานาจในเรื่องนโยบายบริหารงานบุคคลจากหน่วยงานกลาง ให้ผู้บริหารของส่วน 
ราชการตา่งๆ มีความคล้องตัวในการบริหารงานบุคคล ทั้งกระบวนการ ร่วมทั้งมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ การ
ดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ได ้  
 15. Redeployment   
 เป็นวิธีการเกลี่ยกําลังคนให้เหมาะสมกับความสําคัญของขนาดงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การ หรือ
หนว่ยงานระดับต่างๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 16. Strategic Planning   
 เป็นกระบวนการที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีกว่าในสภาพปัจจุบัน โดยมีการกําหนดทิศทางภารกิจ      
ขอบขายและวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การหรือหน่วยงาน ร่วมไปถึงการ
กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการขององค์การหรือหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
 17. Result Oriented Management/Management by Objectives and Results   
 เป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพของการบริการ (Service Quality) ที่สามารถวัดหรือประเมินจาก 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Output และ Outcome) มิใช่เน้น Input หรือ Process โดยใช้ Performance 
Measurement Tools ที่ กําหนดไว้ในวงจรการบริหารงานทั้งระบบ   
 18. Management Review   
 เป็นกลยุทธการทบทวนบทบาท โครงสร้างอัตรากําลังของส่วนราชการในภาพร่วมทั้งในปัจจุบันและ 
อนาคตโดยทําในนามของรัฐมนตรีและหน่วยงาน กลาง  แบบตรวจสอบการใช้ตําแหน่ง    
  1. รายละเอียดสวนบุคคลและรายละเอียดของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล  ชื่อตําแหน่ง   ระดับ     
สํานัก/กอง ฝาย  ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง  อาคารและห้อง ทํางาน ก) ในตําแหน่งปัจจุบัน ข) ในฝ่าย หมายเลข
โทรศัพท์    
  2. โครงสร้างของตําแหน่งในหน่วยงาน โปรดระบุว่าตําแหน่งของทา่นอยู่ในส่วนใดของหน่วยงานที่ 
สังกัด โดยแสดงเป็นแผนภูมิ (เว้นที่ว่างใหเ้พียงพอ ประมาณ 2/3 หนา่กระดาษ)   
  3. ท่านรายงานตรงต่อใคร (ชื่อ ตําแหน่ง ระดับ) จํานวนผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน คน ระดับ   
  4. ท่านไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ใดบาง (โปรดระบุชื่อและตําแหน่ง) ผู้ใดปฏิบัติ
ราชการ แทนทานเมื่อท่านไม่อยู่ (โปรดระบุชื่อและตําแหน่ง)   
  5. งานหลักท่ีปฏิบัติมีอะไรบาง โปรดอธิบายพร้อมประมาณการเวลาที่ใช้ในทุกงาน (เว้นช่องว่าง
ให้เพียงพอประมาณ ½)   
  6. งานของทานเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ โปรดอธิบายพร้อมใหเ้หตุผล ประกอบ   
  7. มีช่องเวลางานชุกหรือไม่ เมื่อใด   



  8. มีช่วงเวลางานน้อยหรือไม่ เมื่อใด   
  9. ท่านจําเป็นต้องทํางานล่วงเวลาหรือไม่หากต้องทํางานล่วงเวลา งานนั้น เป็นงานที่มอบหมาย
พิเศษ หรืองานประจํา   
  10. ท่านสามารถรับงานเพ่ิมขึ้น (ราว 10%) โดยไม่ต้องปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ หรือไม ่  
  11. ท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ทั้งด้านปริมาณงาน หรือคุณภาพงานหรือไม่  
  12. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่เก่ียวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน ของท่าน หรือที่ 
เกี่ยวกับงานของหน่วยงานของท่านหรือไม ่  


