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ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4–๒๕๖6) 
  ครั้งที่  2/๒๕๖3 

วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   
ณ  ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ผู้เข้าประชุม 

   ชื่อ – สกุล    ต ำแหน่ง 
                               ๑.  นำยสุรเทพ    ปั่นกลำง นำยก อบต.โตนด       ประธำนกรรมกำร 

๒.  นำยปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ ปลัด อบต.โตนด   กรรมกำร 
3.  น.ส.ภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  กรรมกำร 

   ๕.  นำยดนัย วิชัยวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  กรรมกำร 
   ๔.  น.ส.ธนวรรณ เทศสูงเนิน นักวิชำกำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน กรรมกำร 
       ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
   6.  นำงนพภำ ยอพันดุง หวัหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.  กรรมกำร/เลขำนุกำร 

7. นำงณัฐรินีย์ ไชยโคตร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     ผูช้่วยเลขำนุกำร 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ประธาน ฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดประชุมตำมวำระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายสุรเทพ  ปั้นกลาง      ประธานคณะกรรมการ 
 วันนี้เป็นกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 

2564-2566) ครั้งที่ 2 ตำมที่ได้นัดในกำรประชุมครำวก่อน  เพ่ือติดตำมผลกำร
รวบรวมปริมำณงำนและค่ำงำนของแต่ละบุคคล และติดตำมผลกำรรวบรวมข้อมูล
ปริมำณงำนของต ำแหน่งทีม่ีอยู่ว่ำเหมำะสมหรือไม่  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ   
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 

๓.๑  เรื่อง  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี (ปีงบประมำณ 2564-2566)    
เพ่ือวิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  วิเครำะห์
ประเมินควำมต้องกำรก ำลังคนขององค์กร  วิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใช้ก ำลังคน  
และกำรก ำหนดต ำแหน่งในแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำร
ก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  ตำมหนังสือจังหวัดนครรำชสีมำ ที่ นม 
๐๐๒๓.๒/ว4782 ลงวันที่ 25 มิถุนำยน ๒๕๖3 เรื่องกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ 
ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง      ประธานคณะกรรมการ 
สืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 ได้แจ้งให้

ส่วนรำชกำรสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด วิเครำะห์ปริมำณงำน/ค่ำงำน เพ่ือ
วิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจ วิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคน และวิเครำะห์
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนเงินเดือน ค่ำจ้ำง และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน และรวบรวมส่งแล้วนั้น   

๑.  กำรวิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจ ตำมแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโตนด ที่เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)   แผนพัฒนำ 

/เศรษฐกิจ... 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน , ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร , ยุทธศำสตร์ประเทศกำรพัฒนำ
ตำมนโยบำยของรัฐบำล , ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด , ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพ้ืนที่ , ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัด/อ ำเภอ ข้อมูลส่วนนี้น ำมำจำกแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โตนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม 

๒.  กำรวิเครำะห์ปริมำณงำน/ค่ำงำน จ ำนวน 4 ส่วนรำชกำร โดยมีค่ำงำน/
ปริมำณงำน ของแต่ละส่วนรำชกำร เพ่ือก ำหนดอัตรำก ำลังในแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  ดังนี้ 

 

ที ่ ช่ือส่วนรำชกำร 

ภำระคำ่งำนท้ังสิ้น 
 อัตรำก ำลัง 
 ที่มีในแผนฯ 

(จ ำนวน) 
หมำยเหต ุผลรวมเวลำ 

ทั้งหมดต่อป ี 
(นำที) 

อัตรำก ำลัง 
ที่ต้องกำร 
(จ ำนวน) 

1 ปลัด/รองปลัด 203,940 
82,800 

 

2.46 2 -  ข้ำรำชกำร  (2) 

2 ส ำนักงำนปลัด อบต. 1,457,196 
82,800 

17.60 16 -  ข้ำรำชกำร  (9)    
-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (3) 
-  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  (4) 

3 กองคลัง 723,525 
82800 

8.74 7 -  ข้ำรำชกำร  (5)    
-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (2) 
 

4 กองช่ำง 1,662,980 
82,800 

20.08 9 -  ข้ำรำชกำร  (4)    
-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (1) 
-  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  (4) 

5 กำรกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

948,600 
82,800 

11.46 7 -  ข้ำรำชกำร  (3)    
-  พนักงำนครู อบต.  (2) 
-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (2) 

6 หน่วยตรวจสอบภำยใน 114,660 
82800 

1.38 1 -  ข้ำรำชกำร  (1)    
 

รวมทั้งสิ้น 
5,856,915 

82800 
61.72 42 42 

                   
 

๓.  ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน คิดจำกค่ำใช้จ่ำยตำมกรอบอัตรำก ำลัง ๓ ปี จ ำนวน 42 อัตรำ ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๕ เป็นฐำน
กำรค ำนวณ ดังนี้ 

-  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4   เป็นเงิน 52,017,981  คิดเป็นร้อยละ 23.31 
-  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5   เป็นเงิน 54,618,880  คิดเป็นร้อยละ 22.92 
-  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6   เป็นเงิน 57,349,824  คิดเป็นร้อยละ 22.52      

      
/3.กำรพัฒนำ...       
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3. กำรพัฒนำบุคลำกร ได้จัดท ำแบบส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำควำมรู้และ

ทักษะ ตำมประเภท , สำยงำน และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง ทุกประเภทต ำแหน่งทุกสำยงำน และทุก
ระดับ ให้ไดม้ีโอกำสได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล โดยจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด มีระยะเวลำ 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลำของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี    
 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง นอกจำกจะพัฒนำด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนคุณสมบั ติ
ส่วนตัว และคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงกำร
พัฒนำตำมนโยบำยรัฐบำล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น กำรพัฒนำไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0  
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด  จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ไปสู่ยุค 4.0 โดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมกำรท ำงำนโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก  กล่ำวคือ 
 3.1 เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่เปิดเผย 
โปร่งใส ในกำรท ำงำน โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรือ
ภำคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและโอนถ่ำยภำรกิจที่
ภำครัฐไม่ควรด ำเนินกำรเองออกไปให้แก่ภำคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแทน โดย
กำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดคล้องกับกำรท ำงำนในแนวระนำบใน
ลักษณะของเครือข่ำยมำกกว่ำสำยกำรบังคับบัญชำในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อโยง
กำรท ำงำนภำยในภำครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภำพและสอดรับประสำนกัน ไม่ว่ำจะเป็น
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 3.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ โดยตั้ง
ค ำถำมกับตนเองเสมอว่ำประชำชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  โดยไม่ต้องรอให้ประชำชนเข้ำมำติดต่อขอรับ
บริกำรหรือร้องขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลของทำงรำชกำรและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของประชำชน พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีกำรเชื่อมโยงกันเองทุก
ส่วนรำชกำรเพ่ือให้บริกำรต่ำงๆ  สำมำรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถเรียกใช้
บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของตนและผ่ำน
กำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกัน ไม่ว่ำจะติดต่อมำด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ป
ไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3.3 องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท ำงำน อย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้
ล่วงหน้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริ่เริ่มและประยุกต์องค์
ควำมรู้ ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรตอบโต้กับโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
ฉับพลัน เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ มีควำมยึดหยุ่น และควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกับ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้ำ
สู่สภำพควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่ รวมทั้งท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติ
รำชกำร และปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำทของตน 
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    3.4 การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

   ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลง
วันที่ 5 พฤษภำคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ำรวจทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร
และบุคลำกรภำครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล ตำมมติคณะรัฐมนตรี
ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2560 

    4. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนดได้ประกำศคุณธรรมจริยธรรมของ

ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง เพ่ือให้ข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

    พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโตนด มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่
ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำน
จริยธรรม  ดังนี้ 

1.กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3.กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่                 

มีประโยชน์ทับซ้อน 
4.กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย 
5.กำรให้บริกำรประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  มีอัธยำศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6.กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7.กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 
8.กำรยึดมั่นในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9.กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

    ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม ให้ถือว่ำเป็นกำร
กระท ำผิดทำงวินัย 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง   ประธานคณะกรรมการ 
   ขอทรำบภำระค่ำใช้จ่ำยในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลโตนดปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ภำระค่ำใช้จ่ำยอยู่เท่ำไหร่ อัตรำก ำลังคน
ทั้งหมด ทั้งท่ีมีคนครองและอัตรำว่ำงในแผนอัตรำมีอยู่กี่ต ำแหน่ง จ ำนวนกี่อัตรำ เพ่ือ
จะได้เป็นข้อมูลว่ำควรจะปรับลดหรือคงเดิมไว้ ขอตัวเลขค่ำใช้จ่ำย และอัตรำก ำลัง 

นางณัฐรินีย์ ไชยโคตร เลขานุการคณะท างาน 
แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6) ปัจจุบัน มีโครงสร้ำงจ ำนวน 4 กอง คือ 
ส ำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มี
อัตรำก ำลังรวมทั้งสิ้น 42 อัตรำ ภำระค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ร้อยละ 
24.79 ส่วนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนเงินเดือน ค่ำจ้ำง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ตำมท่ีชี้แจงในเบื้องต้น 

/นำยสุรเทพฯ... 



-5- 
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง     ประธานคณะกรรมการ 
    เชิญคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรใช้ก ำลังคนให้เหมำะสมกับ 

ปริมำณงำน และภำระค่ำใช้จ่ำย เชิญครับ 
นางนพภา  ยอพันดุง คณะกรรมการ 
    ส ำนักปลัด กรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับปริมำณงำน จึงไม่ประสงค์ท่ี 
   จะก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมในกรอบอัตรำก ำลังค่ะ 
น.ส.ภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์  คณะกรรมการ 
    กองคลัง  กรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับปริมำณงำน จึงไม่ประสงค์ท่ี 
   จะก ำหนดต ำแหน่งเพิ่มในกรอบอัตรำก ำลังค่ะ 
นายดนัย  วิชยัวัฒนา คณะกรรมการ 
    กองช่ำง  กรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับปริมำณงำน จึงไม่ประสงค์ท่ี 
   จะก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมในกรอบอัตรำก ำลังครับ 
น.ส.ธนวรรณ เทศสูงเนิน คณะกรรมการ 
   ส ำหรับกองกำรศึกษำฯ ขอคงอัตรำก ำลังตำมเดิมไว้ค่ะ  
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง     ประธานคณะกรรมการ 
   ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม   คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงต ำแหน่ง

เดิมในแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6)   
ให้เลขำคณะกรรมกำรจัดท ำแผน จัดท ำร่ำงแผนอัตรำก ำลังฯ เพ่ือเสนอ

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำให้ควำมเห็นชอบ   
 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
    -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลำ   ๑๒.๐๐  น.  
 
     (ลงชื่อ)       นพภา  ยอพันดุง ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                ( นำงนพภำ  ยอพันดุง ) 
                เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ 

 
     (ลงชื่อ)      ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
       ( นำยปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ ) 
                   คณะกรรมกำรฯ 

 
     (ลงชื่อ)     สุรเทพ  ปั่นกลาง ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
      ( นำยสุรเทพ  ปั่นกลำง ) 
      ประธำนคณะกรรมกำรฯ 
 
 
 
 



 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำต ำแหน่ง ก ำหนดก ำหนดให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น(ก.จั งหวัด) ก ำหนด
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ว่ำจะมีต ำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนเท่ำใด           
ให้ค ำนึงถึงภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ ควำมยำก ปริมำณและคุณภำพของงำน 
ตลอดจนทั้งภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่จะต้องจ่ำยในด้ำนบุคคล โดยให้องค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดต ำแหน่ง      
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) ก ำหนด 

๑.๒  คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ (ก.อบต.จ.นม) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกำศกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดแนวทำงให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใช้
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
นครรำชสีมำ (ก.อบต.จ.นม.) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง วิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล วิเครำะห์
ควำมต้องกำรก ำลังคน วิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใช้ก ำลังคน และก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในกำรก ำหนด
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนต ำบลตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 

๑.3  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด จึงได้จัดท ำแผน
อัตรำก ำลัง ๓  ปี ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด  มีโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนและระบบงำนที่
เหมำะสมไม่ซ้ ำซ้อน 
  ๒.๒ เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด มีกำรก ำหนดประเภทต ำแหน่ง  สำยงำน กำรจัด
อัตรำก ำลัง โครงสร้ำงส่วนรำชกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
กฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สำมำรถตรวจสอบ
กำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นว่ำถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ 

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลัง กำรพัฒนำบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด                                                              

   ๒.๕ เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด สำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลังในกำรบรรจุแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง  
เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกิดประโยชน์ต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจตำม
อ ำนำจหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีกำรลด
ภำรกิจและยุบเลิกภำรกิจงำนหรือหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น  กำรปฏิบัติภำรกิจสำมำรถให้บริกำรสำธำรณะ แก้ไข
ปัญหำ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 
  ๒.๖ เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด  สำมำรถควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด    
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๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด โดยคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ซึ่งประกอบด้วย
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นประธำน  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็น
กรรมกำร และมีข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ๑ คน เป็นเลขำนุกำร จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหำครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ วิเครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด            
ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล 
นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยผู้บริหำร และสภำพปัญหำในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด  บรรลุผลตำมพันธกิจที่ตั้งไว้   จึงจ ำเป็นต้องจัดสรรอัตรำก ำลัง 
ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ  ให้เหมำะสมกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร  โดยมุมมองนี้เป็นกำรพิจำรณำว่ำ  ลักษณะงำน
ในปัจจุบันที่ด ำเนินกำรอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตำมภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบหรือไม่  อย่ำงไร  
หำกลักษณะงำนที่ท ำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ จึงต้องพิจำรณำวำงแผน
กรอบอัตรำก ำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตำมทิศทำงในอนำคต  รวมถึงหำกงำนในปัจจุบันบำงส่วนไม่ต้องด ำเนินกำร
แล้ว อำจท ำให้กำรจัดสรรก ำลังคนของบำงส่วนรำชกำรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อม
ในเรื่องแผนอัตรำก ำลังคนให้สำมำรถรองรับสถำนกำรณ์ที่อำจเปลี่ยนแปลงไปในอนำคต 
  ๓.๒  ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดระบบงำน เพ่ือรองรับภำรกิจ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้สำมำรถแก้ปัญหำของจังหวัดนครรำชสีมำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  3.3  กำรวิเครำะห์ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของก ำลังคน : Supply Pressure เป็นกำรน ำประเด็น
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรเข้ำมำร่วมในกำรพิจำรณำ เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด  ก ำหนต ำแหน่งในสำยงำนต่ำงๆ จ ำนวนต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่ง ให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ปริมำณงำน และคุณภำพของงำน รวมทั้งสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของกลุ่มงำนต่ำงๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค ำนึงถึง 
         3.3.1  กำรจัดระดับชั้นงำนที่เหมำะสม ให้พิจำรณำถึงต้นทุนต่อกำรก ำหนดระดับชั้น
งำนในแต่ละประเภท เพ่ือให้กำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรปรับระดับชั้นงำนเป็นไปอย่ำงประหยัดและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
        3.3.2  กำรจัดสรรประเภทของบุคลำกรส่วนท้องถิ่น (ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง )  โดยหลักกำรแล้ว กำรจัด
ประเภทลักษณะงำนผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพ และต้นทุนในกำรท ำงำนขององค์กร ดังนั้นในกำร
ก ำหนดอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนรำชกำรจะต้องมีกำรพิจำรณำว่ำต ำแหน่งที่
ก ำหนดในปัจจุบันมีควำมเหมำะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  โดยภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมำณรำยจ่ำยตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4  กำรวิเครำะห์กระบวนกำรและเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรน ำข้อมูลเวลำที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเครำะห์ปริมำณงำนต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐำนที่ว่ำ งำนใดที่ต้องมีกระบวนกำรและเวลำที่ใช้มำกกว่ำโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรำก ำ ลังคน
มำกกว่ำ  อย่ำงไรก็ดีในภำครำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้นงำนบำงลักษณะ เช่น งำนก ำหนดนโยบำย งำนมำตรฐำน 
งำนเทคนิคด้ำนช่ำง หรืองำนบริกำรบำงประเภทไม่สำมำรถก ำหนดเวลำมำตรฐำนได้ ดังนั้น กำรค ำนวณเวลำที่
ใช้ในกรณีของภำครำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น  จึงท ำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มำกกว่ำจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในกำรก ำหนดค ำนวณอัตรำก ำลังต่อหน่วยงำนจริงเหมือนในภำคเอกชน นอกจำกนั้น 
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ก่อนจะค ำนวณเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละส่วนรำชกำรจะต้องพิจำรณำปริมำณงำน ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ว่ำมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนหรือไม่ เพรำะในบำงครั้งอำจเป็นไปได้ว่ำงำนที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงำนโครงกำรพิเศษ หรืองำนของหน่วยงำนอื่น ก็มีควำมจ ำเป็นต้องมำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำด้วย 
  3.5  กำรวิเครำะห์ผลงำนที่ผ่ำนมำเพ่ือประกอบกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นกำรน ำ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนรำชกำรและพันธกิจขององค์กรมำยึดโยงกับจ ำนวนกรอบอัตรำก ำลังที่ต้อง
ใช้ส ำหรับกำรสร้ำงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตำมเป้ำหมำย โดยสมมติฐำนที่ว่ำ หำกผลงำนที่ผ่ำนมำ
เปรียบเทียบกับผลงำนในปัจจุบันและในอนำคตมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ อำจต้องมีกำรพิจำรณำ
แนวทำงในกำรก ำหนด/เกลี่ยอัตรำก ำลังใหม่ เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและสนับสนุนกำรท ำงำน
ตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กรอย่ำงสูงสุด 
  3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกควำมคิดเห็นแบบ 360 องศำ  เป็นกำรสอบถำมควำมคิดเห็น
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน ำประเด็นต่ำงๆ  อย่ำงเรื่องกำรบริหำรงำน งบประมำณ คน มำพิจำรณำอย่ำงน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร เนื่องจำกกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและ
กำรแบ่งงำนในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นอย่ำงมำก เช่น หำกก ำหนดโครงสร้ำงที่มำก
เกินไปจะท ำให้เกิดต ำแหน่งงำนขึ้นตำมมำอีกไม่ว่ำจะเป็นงำนหัวหน้ำฝ่ำย งำนธุรกำร สำรบรรณและบริหำร
ทั่วไปในส่วนรำชกำรนั้น ซึ่งอำจมีควำมจ ำเป็นต้องทบทวนว่ำกำรก ำหนดโครงสร้ำงในปัจจุบันของแต่ละส่วน
รำชกำรนั้นมีควำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องกำรเกษียณอำยุรำชกำร  เนื่องจำกหลำยๆ ส่วนรำชกำรในปัจจุบันมี
ข้ำรำชกำรสูงอำยุจ ำนวนมำก ดังนั้น อำจต้องมีกำรพิจำรณำถึงกำรเตรียมกำรเรื่องกรอบอัตรำก ำลังที่จะรองรับ
กำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำร ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรปรับต ำแหน่งที่เหมำะสมขึ้น
ทดแทนต ำแหน่งที่จะเกษียณอำยุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกำรสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
ส่วนรำชกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรนั้นๆ  ผ่ำนกำรส่งแบบสอบถำมหรือกำรสัมภำษณ์ ซึ่งมุมมอง
ต่ำงๆ อำจท ำให้กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
  3.7 กำรพิจำรณำเปรียบเทียบกับกรอบอัตรำก ำลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนกำรนี้เป็น
กระบวนกำรน ำข้อมูลของอัตรำก ำลังในหน่วยงำนที่มีลักษณะงำนใกล้เคียงกัน เช่น กำรเปรียบเทียบจ ำนวน
กรอบอัตรำก ำลังของงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใน อบต. ก. และงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ อบต. ข ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบ
คล้ำยกัน  โดยสมมติฐำนที่ว่ำแนวโน้มของกำรใช้อัตรำก ำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงำนและปริมำณงำน
แบบเดียวกันน่ำจะมีจ ำนวนและกำรก ำหนดต ำแหน่งคล้ำยคลึงกันได้ 
  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังไม่มุ่งเน้นในกำรเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ ำนวน
กรอบอัตรำก ำลังเป็นส ำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีแนวทำงในกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบ
อัตรำก ำลังที่เป็นระบบมำกขึ้น นอกจำกนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งที่เหมำะสม 
(Right Jobs) มำกกว่ำกำรเพ่ิม/ลดจ ำนวนต ำแหน่ง ตัวอย่ำงเช่น กำรวิเครำะห์ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยแล้วพบว่ำกำร
ก ำหนดกรอบต ำแหน่งในประเภททั่วไปอำจมีควำมเหมำะสมน้อยกว่ำกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำกำรใน
บำงลักษณะงำน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่ำงกันมำก รวมถึงในกำรพิจำรณำที่กระบวนกำรท ำงำนก็พบว่ำเป็น
ลักษณะงำนในเชิงกำรวิเครำะห์ในสำยอำชีพมำกกว่ำงำนในเชิงปฎิบัติงำน และส่วนรำชกำรอ่ืนก็ก ำหนด
ต ำแหน่งในงำนลักษณะนี้เป็นต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ถ้ำเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่ำจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก ำหนด
กรอบอตัรำก ำลังในลักษณะงำนนี้เป็นต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  โดยไม่ได้เพ่ิมจ ำนวนต ำแหน่งของส่วนรำชกำร
เลย  โดยสรุปอำจกล่ำวได้ว่ำ กรอบแนวคิดกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง (Effective Man Power Planning  
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Framework) นี้จะเป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรสำมำรถมีข้อมูลเชิงวิเครำะห์อย่ำงเพียงพอในกำรที่จะอธิบำย
เหตุผลเชิงวิชำกำรส ำหรับกำรวำงแผนกรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสมตำมภำรกิจงำนของแต่ละส่วนรำชกำร 
นอกจำกนั้นกำรรวบรวมข้อมูลโดยวิธีกำรดังกล่ำวจะท ำให้ส่วนรำชกำร สำมำรรถน ำข้อมูลเหล่ำนี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

-กำรใช้ข้อมูลที่หลำกหลำยจะท ำให้เกิดกำรยอมรับได้มำกกว่ำโดยเปรียบเทียบหำกจะต้องมี
กำรเกลี่ยอัตรำก ำลังระหว่ำงหน่วยงำน 

-กำรจัดท ำกรำบวนกำรจริง (Work process)  จะท ำให้ได้เวลำมำตรฐำนที่จะสำมำรถน ำไปใช้
วัดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคคลได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงในระยะยำวส่วนรำชกำรสำมำรถน ำผลกำร
จัดท ำกระบวนกำรและเวลำมำตรฐำนนี้ไปวิเครำะห์เพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำร (Process Re-engineer) อัน
จะน ำไปสู่กำรใช้อัตรำก ำลังที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

-กำรเก็บข้อมูลผลงำน จะท ำให้สำมำรถพยำกรณ์แนวโน้มของภำระงำน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนำคตต่อส่วนรำชกำรในกำรเตรียมปรับยุทธศำสตร์ในกำรท ำงำน เพ่ือรองรับภำรกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


