
 

การวางแผนก าลังคน  (Human  Resource  Planning) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 

********************* 
 

   ความหมาย 
   HRP. Felix A. Nigro  แนวความคิดในการคาดคะเนความต้องการก าลังคนส าหรับระยะเวลาหนึ่งใน
อนาคต  โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะความในใจและลักษณะอ่ืนๆ  ของก าลังคนที่มีอยู่  ตลอดจนการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการต่างๆ  เกี่ยวกับการหาคนที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งที่คาดคะเนไว้ส าหรับอนาคต 
   James W.Walker  กระบวนการในการก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ต่างๆ  ตามก าลังคน  เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
   Dep. Of Employment  กลวิธีในการจัดหาใช้ประโยชน์พัฒนาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร
ก าลังคนของหน่วยงาน 
   ส านักงาน ก.พ.  การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และ
อุปทานก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอ  ทั้งใน
ด้านจ านวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ื อ
ธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
    ความจ าเป็นของ  HRP   
      สถานการณ์เปลี่ยนเร็วมาก  “เตรียมการล่วงหน้า”  ไม่ใช่  “แก้ปัญหาเฉพาะหน้า”  “คน”  
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร : “ต้องพร้อมเพ่ือการแข่งขัน”  ช่วยให้การบริหารก าลังคนมีประสิทธิภาพ 
   ประโยชน์ของ  HRP 
     พยากรณค์วามต้องการการล่วงหน้าอย่างมีระบบสอดคล้องกับ 
   ความจ าเป็น 
    ทราบสถานการณ์ก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ปัญหาที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต  ช่วยให้มี
วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ลดปัญหาด้าน  HRM  มีแนวทางที่ชัดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารก าลังคนด้านต่างๆ  เช่น  การ
ใช้ก าลังคน  การพัฒนาก าลังคน ฯลฯ 
   ระดับของ  HRP 
   *ระดับมหาภาค  (Macro) 
    -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    -แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    -แผนก าลังคนของภาคราชการ  กระทรวง 
 



    
   *ระดับจุลภาค  (Micro) 
    -ส่วนราชการ(รม)  บริษัท : สรรหา  รักษาไว้ใช้ประโยชน์ 
   องค์ประกอบของ  HRP 
    ข้อมูล  ข้อมูลสารสนเทศ  เทคนิค  และวิธีการวิเคราะห์  การพยากรณ์  แนวทางแก้ไขหรือ
วางแผนก าลังคน 
   ลักษณะข้อมูล/ข้อมูลสารสนเทศ 
   ข้อมูล :  ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข  ข้อความต่างๆ 
    -ข้อมูลเชิงปริมาณ 
    -ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   ข้อมูลมูลสารสนเทศ :  ข่าวสาร/ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล  หรือกลั่นกรองแล้ว  มีการจัดระบบอยู่
ในรูปแบบที่สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้ 

แบบจ าลองการพยากรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อปุทาน อปุสงค์ ตลาด 

ออกจาก 

ก าลงัคนใน

ตลาดแรงงาน 

สภาพก าลงัคน

ในระบบ 

กระบวนการผลติ/จดัเตรียม

ให้บริการ 

*สงัคม 

*จริยธรรม 

*วฒันธรรม 

*คณุธรรม 

*อตุสาหกรรม 

ประชากร/กลุม่เป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน-ตวัชีว้ดั 



 
   ลักษณะการพยากรณ์อุปสงค์ก าลังคน 
   1. Supply  based  -พยากรณ์ตามแผนการผลิต  กรณีคนไม่พอ/ผลิตไม่พอ 
   2. Rule  based –พยากรณ์ตามกฎ  กติกา  (ใช้ในปัจจุบัน) 
   3. Market/demand based –พยากรณ์ตามกลไกตลาด 
   4. Need  based  -พยากรณ์ตามความต้องการที่แท้จริง  (อุดมคติ) 
   เทคนิคการพยากรณ์อุปสงค์ 
   *นักบริหารคาดการณ์  (Managerial & Expert  Estimate) 
   *อัตราส่วน (Ratio)   
   *เทคนิคการวัดงาน  (Work  Measurement) 
   *การวิเคราะห์แนวโน้ม  (Trend  Analysis) 
   *แบบจ าลอง  (Simulation) 
   เทคนิคพยากรณ์อุปทานก าลังคน  (Supply) 
   *ก าลังคนที่มีอยู่ในระบบ  (Stock) 
    -โครงสร้างก าลังคน : สายงาน จ านวน ต าแหน่ง การกระจายอายุตัว  อายุราชการ  เพศ ฯลฯ 
    -ความเคลื่อนไหว : เลื่อนต าแหน่ง  สูญเสีย  (ตาย  ลาออก  โอน  เกษียณอายุ) 
    -การใช้ประโยชน์  การสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
   *ก าลังคนที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน  (Supply  From  Outside) 
    -ก าลังคนในหน่วยงาน 
    -ก าลังคนที่ว่างงาน 
    -ก าลังคนที่คาดว่าจะจบใหม่  ตามสาขา  ระดับ  ประเภท 
   ตัวอย่างแผนก าลังคนในส่วนราชการ 
    *แผนการสรรหา/คัดเลือก  (Recruitment)  :  ใน/นอกหน่วยงาน 
    *แผนการใช้ประโยชน์  (Utilization) 
     -บรรจุเข้าสู่ต าแหน่ง 
     -มอบหมายงาน 
     -สับเปลี่ยนหมุนเวียน 
    *แผนพัฒนาฝึกอบรม  (Developing&Training) 
    *แผนสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career  Path) 
    *แผนเตรียมคนเข้าสู่ต าแหน่ง  (Succession  Plan) 
 
 
 



 
    *แผนแก้ปัญหาก าลังคนด้วยวิธีต่างๆ 
     -การปรับปรุงงาน 
     -การเกลี่ยก าลังคน 
     -การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
     -การปรับระบบการท างาน 
     -การเลิกจ้าง  ปลดออก 
     -Out  Sourcing  ฯลฯ 
    ตัวอย่างวิธีการท าแผนการสรรหา 
    *แยกประเภทต าแหน่ง 
    *ส ารวจสภาพก าลังคน 
    *ก าหนดวิธีการสรรหา 
     -สรรหาจากภายในกอง/ฝ่าย 
     -สรรหาจากภายนอก 
    *ด าเนินการสรรหา  ตามประเภท  และวิธีการที่ก าหนด 
    *ประเมินผลการสรรหา 

 
แผนเตรียมคนเข้าสู่ต าแหน่ง  และการบรรจุแต่งตั้ง 

 แผนเตรียมคนสู่ต าแหน่ง 
 

แผนการบรรจุ 

1.ช่วงเวลา ระยะยาว ระยะสั้น 
2.การมุ่งเน้น พัฒนา บรรจุ/แต่งตั้ง 
3.ระดับการตัดสินใจ ทันททีี่ตั้งคนเหมาะสมให้ด ารง

ต าแหน่ง 
ทันทีท่ีต าแหน่งว่าง 

4.เป้าหมาย กลุ่มคน:พัฒนากลุ่มคน(Pool)  ที่
เลือกให้พร้อม 

รายคน:คัดเลือกคนให้ด ารงต าแหน่ง 

5.การคัดเลือก คนที่มีศักยภาพในอนาคตดีท่ีสุด คนที่ดีท่ีสุดในปัจจุบัน 
6.การประเมินบุคคล ศักยภาพในอนาคต ผลงานในอดีต  และปัจจุบัน 
7.การวางแผนพัฒนา แผนเฉพาะส าหรับแต่ละบุคคล แผนเล็กๆน้อยๆว่าจะให้ไปอยู่ที่ใด 
8.ผู้ตัดสินใจ คณะกรรมการ ผอ.กอง หน.งานนั้น 
9.ขอบเขต  กระบวนการ ทบทวนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร   

ผอ.กอง/ส านัก 
ภายในกอง/ส านัก 

 
     
 



 
    วิธีท าแผนเกลี่ยก าลังคน 
    *วิเคราะห์สภาพก าลังคน 
    *พิจารณาความรู้และประสบการณ์ของก าลังคน 
    *ก าหนดวิธีการเกลี่ยก าลังคน 
    *จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมก าลังคนที่จะเกลี่ย 
    *จัดท าค าสั่ง  ตัด  โอน  ย้าย  ก าลัง 
    *ติดตามผล 
   เงื่อนไขความส าเร็จของ  HRP 
ท าด้วยใจ ส่วนราชการต้องมีความต้องการ “การวางแผนก าลังคน”  อย่าง  จริงจัง 

 
ร่วมแรง  ร่วมใจ ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ & ให้ความร่วมมือตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงปฏิบัติ 

 
    
   การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
   ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
   1.ขั้นเตรีมการ 
   2.ขั้นการศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลัง 
   3.ขั้นน าเสนอแผนอัตราก าลัง 
   4.ขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ 
   5.ขั้นติดตามประเมินผล 
   1.ขั้นเตรียมการ 
   -การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
   -การจัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 
   -คณะท างานก าหนดกรอบในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ตลอดจนแผนการ  ด าเนินงานที่ชัดเจน 
   2.ขั้นการศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลัง 
   2.1ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน-ทบทวนบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการ,ประเมินสภาพแวดล้อม
(SWOT)  และวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน 
   2.2ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต-Vision Mission  ให้สอดคล้องและชัดเจน 
   2.3ศึกษาและปรับปรุงระบบบริหารทั้งระบบเพ่ือให้การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์บรรลุผลส าเร็จ 
    -ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยเน้นการลดขั้นตอนและการตอบสนองต่อการให้บริการอย่าง
มีคุณภาพ 
    -ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสมกับภารกิจหลัก 
 



 
    -ผ่อนคลายกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น 
    -ปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการเก่ียวกับการเงิน  งบประมาณ  พัสดุ  ให้มีความคล่องตัว 
    -ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีอัตราก าลังที่เหมาะสมทั้งจ านวนระดับ  และสาย
งาน  รวมทั้งให้มีระบบการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
    -ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีวัฒนธรรมการท างานเน้นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
   3.ขั้นน าเสนอแผนอัตราก าลัง(จัดท าแผนเสร็จและน าเสนอแผนต่อคณะกรรมการก ากับ 
   4.ขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ 
   5.ขั้นติดตามประเมินผล(ปัญหาอุปสรรค  ข้อขัดข้องจากการปฏิบัติ) 

ขอบเขตการปรับปรุง ผลที่คาดหวัง แนวคิด/เทคนิควิธีการ 
1.การปรับปรุงบทบาท ภารกิจและ
โครงสร้างส่วนราชการ 

-ส่วนราชการมีวิสัยทัศน์(Vision)  และภารกิจ 
(Mission)  ที่ชัดเจน 
-ภารกิจที่หมดความจ าเป็นถูกยกเลิก 
-เน้นการบริการลูกค้า 
-ภาคเอกชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม  
ด าเนินการในภารกิจบางอย่าง 
-มีโครงสร้างที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกันเป็น
ทีม  มากกว่าการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
-แต่ละหน่วยงานมีขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
-มีหน่วยงานภายในที่ใช้โครงสร้างหลากหลาย
เหมาะสมกับภารกิจ 

-SWOT 
 
-Mission  Approach 
-Business  Analysis 
-Contract  Out 
 
-Custormer  Focus 
 
-Flat  Organization 
 
-Agency  Creation 

2.การปรับปรุงระบบงาน/วิธีท างาน -มีข้ันตอนการท างานที่สั้นไม่ซ้ าซ้อน 
-มีวิธีการท างานที่ยึดเป้าหมายมากกว่า
กระบวนการ 
-มีระบบการท างานที่ใช้ผู้ปฏิบัติงานน้อย  แต่
ได้ผลงานที่รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
-มีระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
อย่างชัดเจน 
-ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติงานในระดับ
ที่เหมาะสม 
-มีวิธีการท างานที่ทันสมัย  มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 
 
 

-Delegation 
-Empowerment 
 
-Business 
Process Reengineering 
-Decentralizing 
Decisionmaking  Power 
-Work  Study 
 
-Deregulation 

 



 
 

ขอบเขตการปรับปรุง ผลที่คาดหวัง แนวคิด/เทคนิควิธีการ 
3.การปรับปรุงกฎระเบียบ -มีข้อเสนอยกเลิกกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ี

ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
-มีข้อเสนอปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่
เข้มงวด  ให้มีลักษณะผ่อนคลาย  ยึด
เป้าหมาย  ข้อเท็จจริงเป็นหลัก 
-มีกฎระเบียบ  หลักเกณฑ์เท่าที่จ าเป็น 
-ผู้บริหารมีอ านาจในการวินิจฉัย  ตัดสินใจให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

-Deregulation 
 
-Simplifying 
Administration 
 
-Result 
-Oriented  Management 
 

4.การปรับปรุงการเงิน  งบประมาณ 
และการพัสดุ 

-มีข้อเสนอปรับปรุงระเบียบ  วิธีการใช้
งบประมาณ  และระบบพัสดุที่คล่องตัว  
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  และความต้องการ
ของส่วนราชการ 
-ผู้บริหารสามารถบริหารและเกลี่ย
งบประมาณได้ตามความจ าเป็น 
-ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ในด้านการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับ
การบริหารด้านก าลังคนและการบริหาร  การ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 

-Deregulation 
 
 
 
-Empowerment 
 
-Streamlining  the  
Budget  Process 
 

5.การปรับปรุงทรัพยากรบุคคล -มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งจ านวน  
ระดับ  และสายงานที่เหมาะสมกับแผนงาน  
โครงการ  ลักษณะงาน  หน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
-มีทางก้าวหน้าที่ชัดเจน  และดึงดูดใจ
ผู้ปฏิบัติงาน 
-มีแผนการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและ
ทักษะเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและมี
ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
-ผู้บริหารสามารถบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  
ก าลังคนได้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็น 
 
 

-Manpower  Audit 
 
 
 
-Redeployment 
 
-Decentralizing  
Personnel  Policy 
 
-Deregulation 
 

 
 



 
ขอบเขตการปรับปรุง ผลที่คาดหวัง แนวคิด/เทคนิควิธีการ 

6.การปรับปรุง  การวางแผนและการ
ติดตามประเมินผล 

-มีแผนกลยุทธ์หรือแผนทิศทางที่เหมาะสม 
-มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
-มีระบบการติดตามตรวจสอบอัตราก าลัง  
และการใช้ต าแหน่ง 
-มีระบบการติดตามตรวจสอบการใช้
งบประมาณ 

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

 
1. Mission  Approach 
   เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตขององค์กรที่ชัดเจน  ว่าจะท าอะไร  และจะไม่ท าอะไร  โดย
ก าหนด  เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่เป้าหมาย  ที่องค์กรจะท างานหรือประสานสัมพันธ์ด้วย  รวมไปถึงการจัด
องค์กรที่ให้ความส าคัญ  และสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจหลักที่ก าหนดไว้  การใช้แนวทาง  Mission  Approach  
จะท าให้องค์กรมองเห็นภาพของบทบาท  ทิศทาง  และเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นนั้น  สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vission)  
ขององค์กรได้อย่างไร 
2.Business  Analysis 
   เป็นการจ าแนกภารกิจหลักและวิเคราะห์งานส่วนต่างๆ  ขององค์กรอย่างเป็นระบบ  โดยพิจารณาจาก
บทบาท  วัตถุประสงค์  การจัดโครงสร้างและระบบงาน  ตลอดจนการพิจารณาทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  ซึ่งจะใช้  
Flow  Chart  ของานต่างๆ  ช่วยในการวิเคราะห์ได้  แนวคิด/เทคนิควิธีการ 
3.Customer  Focus  
   เป็นแนวทางที่ให้ความส าคัญต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ  โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  ระบบงาน  
และวิธีการปฏิบัติงานในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
4.Contract  Out 
   เป็นแนวทางที่รัฐมอบงานส่วนใดส่วนหนึ่งให้เอกชนหรือบริษัทภายนอกเป็นผู้ด าเนินการโดยรัฐยัง
รับผิดชอบงานนั้นๆอยู่ 
5.Agency  Creation 
   เป็นการจัดหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์  เพ่ือจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน  หรือองค์กรของรัฐ  โดยให้อ านาจในการให้บริการมากกว่าหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ
ทั่วไป  จึงคล้ายกับเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มี  Chief  Executive  เป็นหัวหน้าและท าสัญญาเป็นรายๆกับส่วนราชการเจ้า
สังกัด  Chief  Executive  จะได้รับอ านาจและอิสระในการบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างเต็มที่  
ต าแหน่ง Chief  Executive  จะได้รับเงินเดือนตามความรู้ความสามารถและอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
 



 
6.Flat  Organization 
   เป็นการจัดรูปองค์กรที่มีลักษณะแบบราบ  ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีอิสระ  ในความคิดด้านที่จะท างาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  และสามารถท าหน้าที่ได้อย่างแบบเบ็ดเสร็จ  ดังนั้น  ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงมีความส าคัญ
ต่องานขององค์กรในภาพรวม 
7.Business  Process  Reengineering 
   เป็นย้อนคิดและพิจารณาลงไปถึงแกนของกระบวนงานใด  ที่เป็นเหตุให้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ใน
องค์ประกอบหลักของงาน  เช่น  ต้นทุน  ผลผลิต  คุณภาพ  และความรวดเร็ว  โดยมีหลักในการพิจารณา  คือ  ถือ
เสมือนว่าไม่เคยมีงานนี้มาก่อน  (Clean  sheet  approach)  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
เป็นส าคัญ 
8.Empowerment/Delegation 
   เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม  ทัศนคติ  ค่านิยม  และความเชื่อใหม่เกิดขึ้นด้วยการมอบอ านาจและ
มอบหมายงาน(Delegation)  จากผู้คับบัญชาไปสู่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติที่จะต้องรับผิดชอบในการให้บริการแก่ลูกค้า
หรือผู้รับบริการ  ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.Decentralizing  Decision  making  Power  
   เป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจจากส่วนกลางหรือผู้บริหารให้มากที่สุดเท่าทีจะท าได้  และ
พยายามลดล าดับขั้นตอนของการควบคุม (Delayering)  ลงเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มที่จะแก้ไขปัญหา  
อุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองมากขึ้น 
10.Work  Study 
   เป็นการใช้เทคนิค  หรือวิธีการต่างๆ  ที่เหมาะสม  เพ่ือใช้ในการวัดและก าหนดมาตรฐานเวลาในการ
ท างานอย่างหนึ่งของบุคคล  ซึ่งมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพการท างานในระดับที่เหมาะสม  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
วิธีการ  ท างานที่ดีกว่าและได้ผลงานหรือผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
11.Deregulation/Simplifying  Administration  System  
   เป็นการสังคายนา  ยกเลิก  อ  ปรับปรุง  หรือผ่อนคลาย  กฎ  ระเบียบ  ที่เข้มงวด  ล่าสมัยให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
12.Streamlining  the  Budget  Process 
   เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดท างบประมาณจากที่มุ่งเน้นที่รายละเอียดของปัจจัยการบริหาร
(Inputs)  มาเป็นมุ่งเน้นผลที่จะได้รับจาการด าเนินงาน(Results)  โดยเชื่อมโยงนโยบาย  วัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์  
ให้เข้ากับการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณ 
13.Manpower  Audit/Staff  Inspection 
   เป็นวิธีการที่เป็นส่วนหนึ่งของการมอบอ านาจตามการบริหารงานบุคคลบางส่วนให้ส่วนราชการและ
ช่วยให้มีการสอบทานอย่างอิสระในการจัดองค์กรและการจัดอัตราก าลังทั้งปัจจุบันและอนาคต  ในเรื่องความจ าเป็น
ของงาน  องค์กร  จ านวนอัตราก าลัง  และระดับต าแหน่ง 



 
14.Decentralizing  Personnel  Policy   
   เป็นวิธีการกระจายอ านาจในเรื่องนโยบายบริหารงานบุคคลจากหน่วยงานกลางให้ผู้บริหารของส่วน
ราชการต่างๆ  มีความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล  ทั้งกระบวนการ  รวมทั้งมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของส่วนราชการต่างๆได้ 
15.Redeployment 
   เป็นวิธีการเกลี่ยก าลังคนให้เหมาะสมกับความส าคัญของขนาดงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กร  
หรือหน่วยงานระดับต่างๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
16.Strategic  Planning 
   เป็นกระบวนการที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีกว่าในสภาพปัจจุบัน  โดยมีการก าหนดทิศทางภารกิจ
ขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานที่ชัดเจน  และมีการศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน  รวมไปถึงการ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
17.Result  Oriented  Management/Management  by  Objectives  and  Results   
   เป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพของการบริการ  (Service  Quality)  ที่สามารถวัดหรือประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ของงาน (Output  และ  Outcome)  มิใช่เน้น  Input  หรือ  Process  โดยใช้  Performance  
Measurement  Tools  ที่ก าหนดไว้ในวงจรการบริหารงานทั้งระบบ 
18.Management  Review 
   เป็นกลยุทธ์การทบทวนบทบาท  โครงสร้างอัตราก าลังของส่วนราชการในภาพรวมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


