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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการของมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ  
(พ.ศ. 2562–2565) ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเกษียณอายุราชการ ศึกษาถึงกระบวนการ ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดสรรอัตราว่างกรณีเกษียณอายุราชการตามมาตรการ รวมถึงศึกษา
ข้อเสนอแนะในการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างกรณีเกษียณอายุราชการของกรมทางหลวง
ในอนาคต โดยวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนามจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 8 คน ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า หลักการของมาตรการบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2565) เป็นนโยบายด้านการบริหารบุคคลภาครัฐที่ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือบริหาร
อัตราก าลังคนภาครัฐและเป็นแนวทางส าหรับการควบคุมอัตราก าลังภายใต้หลักการมุ่งลดขนาด
ก าลังคนภาครัฐ ด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างกรณีเกษียณอายุราชการประจ าปี
งบประมาณ 2562-2565 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนั้น การบริหารบุคคลในด้านการวางแผนก าลังคน
เพ่ือให้สามารถจัดสรรอัตราว่างกรณีเกษียณอายุราชการตามสัดส่วนการจัดสรรในมาตรการดังกล่าวให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมกับสภาวการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถสนองตอบต่อนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ:  การวางแผนก าลังคน, การลดขนาดก าลังคนภาครัฐ, การจัดสรรอัตราว่างจากการ

เกษียณอายุราชการ    
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บทน า 

 เนื่องด้วยสภาพของก าลังคนภาครัฐจากข้อมูลส ามะโนประชากร กรมการปกครอง วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ส านักพัฒนาระบบจ าแนก
ต าแหน่งและค่าตอบแทน, 2562, หน้า 11-13) ประเทศไทยมีภาพรวมก าลังคนภาครัฐฝ่ายพลเรือน 
จ านวนทั้งสิ้น 2,160,657 คน เป็นข้าราชการถึง 1.31 ล้านคน (ร้อยละ 61.01) และยังมีแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในภารกิจที่มีความส าคัญหรือเร่งดว่นซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันค่าใช่จ่ายด้านบุคคล
ภาครัฐในระยะยาวอันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินในมิติการพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับขนาดก าลังคนภาครัฐให้มี
ความเหมาะสม มีการปฏิรูปโครงสร้าง การบริหารงานของส่วนราชการอย่างจริงจังและปรับ
รูปแบบการจ้างงานของภาครัฐให้หลากหลาย เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว ดังนั้น เพ่ือให้มีแนว
ทางการจัดการอัตราก าลังเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถใช้ก าลังคนภาครัฐอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เลขานุการ
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) จึงได้จัดท ามาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562–2565) เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งใน
แนวทางปฏิบัติของมาตรการที่ส าคัญคือ มาตรการบริหารอัตราก าลังปกติที่ก าหนดแนวทางการบริหาร
อัตราก าลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีขนาดองค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกบับทบาทภารกิจ 
โครงสร้างส่วนราชการ ตอบสนองการให้บริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัวมากขึ้น ส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่มีผลผูกพันระยะยาว อีกทั้งช่วยผลักดันเป้าหมาย
การปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการก าหนดแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุของข้าราชการ ประกอบด้วย การจัดสรรคืนส่วนราชการเดิมทันที การปรับลดอัตราก าลัง
ข้าราชการโดยการยุบเลิกต าแหน่งที่ต้องทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) 
และเพ่ือให้ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาจัดสรรคืนส่วนราชการเดิมหรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัด
กระทรวงตามความจ าเป็นของภารกิจเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการบริหารอัตราก าลัง
ประเภทต่าง ๆ และน ากลยุทธ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ จึง
ก าหนดให้ อ.ก.พ.กระทรวง บริหารอัตราข้าราชการทีว่่างจากผลการเกษียณอายุในภาพรวมของส่วน
ราชการในสังกัดเป็นผู้พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการคืนให้ กับส่วน
ราชการในสังกัดทั้งโดยการจัดสรรคืนเป็นอัตราข้าราชการหรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน, ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน, 2562, หน้า 35) 

กรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงต้องน าแนวทางด้านการจัดสรรอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุของข้าราชการตามมาตรการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด มาถือปฏิบัติในการจัดสรรอัตรา
ว่างข้าราชการเกษียณอายุราชการในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2565 ซ่ึงตามล าดับขนาดสว่นราชการ 
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กรมทางหลวง ถือเป็นหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ที่เมื่อเทียบหลักเกณฑ์การก าหนดสัดส่วนการจัดสรร
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการเป็นผลท าให้ต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภท
ทั่วไปที่เกษียณอายุราชการที่ต้องจัดสรรในแต่ละมีสัดส่วนที่มีแนวโน้มถูกยุบเลิกต าแหน่งจ านวนมาก
จึงเป็นบทบาทส าคัญที่ท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล ของกรมทางหลวง 
ที่ต้องวางแผนอัตราก าลังส าหรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการภายใต้
หลักเกณฑ์ของมาตรการดังกล่าวให้เหมาะสม ไม่กระทบต่อการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับโครงสร้างของหน่วยงาน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะวิจัยถึงหลักการของมาตรการบริหารจัดการก าลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2562–2565) ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเกษียณอายุราชการ ศึกษาถึงกระบวนการ ปญัหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขในการจัดสรรอัตราว่างกรณีเกษียณอายุราชการของกรมทางหลวงตามมาตรการ  
ดังกล่าว รวมถึงศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างกรณี
เกษียณอายุราชการของกรมทางหลวงในอนาคต 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีการวิจัยผู้วิจัยเลือกใช้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วยการวิจัย

เอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 8 คน ซ่ึง
พิจารณาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนก าลังคนรวมถึงการจัดสรรอัตราว่างจากการ
เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คนและบุคลากรฝ่าย
วางแผนก าลังคน จ านวน 7 คน ได้แก ่นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายวางแผน
ก าลังคน) จ านวน 1 คน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ จ านวน 4 คน และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
จ านวน 2 คน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัยได้ดังนี้  

1. หลักการของมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีเกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 

หลักการของมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) กรณีเกษียณอายุ
ราชการเป็นการก าหนดนโยบายการบรหิารบุคคลภาครฐัตามที่แนวทางที่ส านักงาน ก.พ. โดยคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับกรณีเกษียณอายุราชการ ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาระบบราชการที่มีขนาดใหญ่ 
มีอัตราก าลังมากส่งผลต่อภาระผูกพันค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยให้หน่วยงานราชการมีแนวทางปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกันภายใต้หลักการ มุ่งปรับลดขนาดภาครัฐ ลดอัตราก าลังโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ
ที่เกษียณอายุราชการด้วยการด าเนินการยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการและด าเนินการจ้างทดแทนรูปแบบ
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อ่ืน (พนักงานราชการ) เพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และให้หน่วยงานมีความกะทัดรัด
มีโครงสรา้งที่เหมาะสม ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐที่มีผลผูกพันในระยะยาวเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน โดยมาตรการนี้
ก าหนดขึ้นสอดคล้องกับกรอบนโยบายการบริหารงานของภาครัฐภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (พ.ศ.
2561–2580) (2562) เป็นแผนที่รองรับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือให้ภาครัฐมีความทันสมัยมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหา
ความต้องการของประชาชน กรอบเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป็น
ต้น  

2. กระบวนการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ของกรมทางหลวงตามมาตรการ
บริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ.  2562 – 2565)  ประกอบด้วย 

กระบวนการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของกรมทางหลวง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 จะด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และระยะเวลาด าเนินการตามที่ส านักงาน 
ก.พ. ก าหนดในมาตรการบริหารอัตราก าลังปกติ และตามแนวนโยบายการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
ซึ่งสัดส่วนการจัดสรรของกรมทางหลวง คือ การจัดสรรต าแหน่งว่างกรณีเกษียณอายุราชการส าหรับส่วน
ราชการขนาดใหญ่ที่มีจ านวนข้าราชการตั้งแต่ 5,001 อัตราขึ้นไป แบ่งสัดส่วนการจัดสรรประกอบด้วย 
ต าแหน่งประเภทบริหาร/อ านวยการ จัดสรรคืนส่วนราชการเดิมทันที ร้อยละ 100 ต าแหน่งประเภท
วิชาการ/ทั่วไป แบ่งการจัดสรรเป็นจัดสรรคืนสว่นราชการเดิมทันที ร้อยละ 60 จัดสรรโดยการจ้างทดแทน
ด้วยรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ร้อยละ 15 จัดสรรต าแหน่ง ให้ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาจัดสรรคืน
ส่วนราชการเดิมหรือส่วนราชการอ่ืนในสังกัดร้อยละ 25 โดยมีผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารกรมทางหลวง มอบหมายนโยบายการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
(2) ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านบริหารจัดการด้านก าลังคนของกรมทางหลวงในภาพรวม
การวางแผนก าหนดแนวทางด าเนินการ รวมถึงปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลในภาพรวมให้
สามารถด าเนินการเพ่ือรองรับหรือตอบสนองต่อนโยบายที่รัฐบาลและนโยบายที่ผู้บริหารก าหนด และ 
(3) ผู้อ านวยการฝ่ายและบุคลากรในฝ่ายวางแผนก าลังคน มีหน้าที่ด าเนินการในกรณีการจัดสรรอัตรา
ว่างจากการเกษียณอายุราชการตามแนวทางและระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดในมาตรการและ
ด าเนินการภายใต้นโยบายของผู้บริหารแนวทางและแผนการด าเนินการของผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ก าหนด โดยจะด าเนินการส ารวจต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณและด าเนินการค านวณสัดส่วนการจัดสรรต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดจากนั้นจะวิเคราะห์เพ่ือจัดสรรต าแหน่งในประเภทวิชาการ/
ทั่วไปตามสัดส่วนที่ค านวณได้เป็นรายต าแหน่งโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ของภารกิจงาน นโยบาย
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ข้อมูลแนวโน้มความต้องการเพ่ิมหรือลดอัตราก าลัง ในอนาคตและ
กรอบอัตราก าลังมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร คือ (ก) การจัดสรรต าแหน่งที่ได้รับการ
จัดสรรคืนทันที : จะเลือกพิจารณาต าแหน่งจากที่เป็นสายงานหลักและระดับต าแหน่งระดับสูง (ข) 
ต าแหน่งที่ด าเนินการจ้างทดแทนด้วยรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) : จะเลือกพิจารณาจากต าแหน่งสาย
งานสนับสนุนประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงานเป็นหลัก และพิจารณาต าแหน่งพนักงาน



 
5 
 

ราชการที่จะน ามาทดแทนตามความเหมาะสม และ (ค) ต าแหน่งที่ด าเนินการเสนอให้ อ.ก.พ.กระทรวง
คมนาคมพิจารณา : จะเลือกพิจารณาจากต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน โดยเลือก
จัดล าดับความส าคัญของเหตุผลในการขอรับการจัดสรรต าแหน่งคืนเป็นต าแหน่งสนับสนุนสายงาน
ช่างและสายงานสนับสนุนตามล าดับพร้อมเขียนเหตุผลประกอบการขอรับการจัดสรรคืนจากนั้น  
น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดและเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาต่อไป  

3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของกรมทาง
หลวงตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ.  2562 – 2565) ประกอบด้วย 

3.1. โครงสร้างหน่วยงานของกรมทางหลวง มีขนาดใหญ่ ซับซ้อนและมีข้าราชการ
ที่มีแนวโน้มเกษียณที่เป็นต าแหน่งประเภททั่วไปจ านวนมาก ดังนั้น สัดส่วนการจัดสรรต าแหน่งมากและมี
แนวโน้มการถูกจัดสรรไปให้หน่วยงานอ่ืนสูง เป็นปัญหาความไม่สมดุลกันระหว่างภารกิจงานกับ
จ านวนบุคลากรซึ่งมีแนวโน้มที่สวนทางกัน คือจ านวนข้าราชการจะมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ภารกิจงาน
เพ่ิมขึ้นตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่งผลต่อปัญหาความท้าทายในการบริหารงานบุคคลภายใต้
ทรัพยากรด้านบุคคลที่จ ากัดให้สามารถปฏิบัติภารกิจงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 การก าหนดแนวทางในการให้อ านาจ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาจัดสรรต าแหน่ง
ว่างกรณีการเกษียณอายุราชการของหน่วยงานในสังกัด ส่งผลต่อการบริหารอัตราก าลังและอาจ
เกิดความไม่ต่อเนื่องของภารกิจงานได้ เนื่องจากอาจมีความล่าช้ารวมถึงความไม่แน่นอนของผลการ
จัดสรรต าแหน่ง 

3.3 การไม่มีแนวทางหรือวิธีการวิเคราะห์อัตราก าลัง ข้อมูลสถานภาพอัตราก าลังภาพรวม
ทุกประเภทที่ชัดเจน อาจส่งผลต่อความไม่สมดุลของภาพรวมอัตราก าลังทุกประเภทภายในหน่วยงาน 
และเกิดการจัดสรรไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 

3.4 การขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ เนื่องจากปัจจุบันเป็นการพิจารณาโดยนักทรัพยากรบุคคลวางแผนการจัดสรรฝ่ายเดียวจึง
จะมีปัญหาด้านประสบการณ์ หรือความสามารถในการวิเคราะห์ถึงลักษณะงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หรือภารกิจเชิงลึกในแต่ละหน่วยงานอาจท าให้การพิจารณาจัดสรรต าแหน่งได้ไม่เหมาะสมตามบทบาท
ภารกิจกับหน่วยงานที่ถูกยุบเลิกต าแหน่งได้ 

3.5 กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ไม่สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายเท่าท่ีควร อาทิ 
นโยบายการก าหนดต าแหน่งสายงานหลักที่มีเพียงต าแหน่งวิศวกรโยธากับนายช่างโยธาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การชี้แจงเหตุผลการขอสงวนต าแหน่ง ต่อ อ.ก.พ.กระทรวง หรือแนวทางการจัดสรรอัตราก าลังพนักงาน
ราชการเพ่ือทดแทนข้าราชการที่ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพราะแม้ว่าส านักงาน ก.พ.จะอนุมัติ
กรอบพนักงานราชการแตห่น่วยงานก็ยังไม่สามารถจา้งงานทดแทนได้จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงบประมาณ จึงเป็นแนวทางที่ไม่สนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการ อาจเกิดความไม่ต่อเนื่อง
ทางการบริหารงาน 

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ
ของกรม ทางหลวงตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562–2565) ประกอบด้วย 

4.1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสม เช่น การลดสายการบังคับบัญชา       
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน เป็นต้น 
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4.2.  วิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจในลักษณะการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการพิจารณาทบทวนภารกิจปัจจุบันเพ่ือใช้จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลัง
ทุกประเภทของกรมทางหลวงเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

4.3. การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3-5 ปี และการวางแผนความก้าวหน้าในสายงาน เพ่ือให้
เห็นข้อมูลสถานภาพอัตราก าลังขาดหรือเกิน แนวโน้มความต้องการอัตราก าลังปัจจุบันถึงอนาคตเพ่ือ
วางแผนรองรับ ป้องกัน แก้ไขปัญหาและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลในการจัดสรร
อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการตามนโยบายผู้บริหารได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อภารกิจ 

4.4. เสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การขอเพ่ิมต าแหน่งสายงานหลักเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับ   
การจัดสรรต าแหน่งคืน จาก อ.ก.พ.กระทรวง การเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรร
ต าแหน่งพนักงานราชการในกรณีทดแทนต าแหน่งข้าราชการเกษียณให้มีความสอดคล้องเป็นไป    
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการ เป็นต้น 

5. ข้อเสนอแนะในการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
ของกรม ทางหลวงในอนาคต มีดังนี้ 

กรมทางหลวง ต้องเร่งทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานปัจจุบัน โดยสร้างความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มความต้องการอัตราก าลัง และน าข้อมูลไปประกอบ 
การจัดท าแผนอัตราก าลังหรือแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 3-5 ปี ประกาศใช้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารงานบุคคลรวมถึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานในกาพิจารณา
ด าเนินการตามแนวทางในการจัดสรรต าแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รองรับนโยบายหรือมาตรการการบริหารงานบุคคลของภาครัฐและของผู้บริหารที่ก าหนดรวมทั้งภารกิจ
งานในอนาคต และเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรต าแหน่งว่างจาก
การเกษียณอายุราชการเมื่อแนวโน้มข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในอนาคตลดลง กรมทางหลวง ควรจะ
พิจารณาสงวนต าแหน่งจากลักษณะงานและองค์ความรู้ที่ต าแหน่งข้าราชการที่ต้องใช้ความช านาญใน
ระดับหัวหน้าเป็นหลัก 

 อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
1. หลักการของมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่เกี่ยวข้อง

กับกรณีเกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย  
 มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562–2565) กรณีเกษียณอายุราชการ
เกี่ยวข้องกับหลักการของนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่ผ่านมติคณะรัฐในตรีเห็นภาครัฐก าหนดตามท่ี
ส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารก าลังคนภาครัฐให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติเพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้างขนาดใหญ่ของระบบราชการมีบุคลากรจ านวนมากเป็นภาระทางด้านงบประมาณ
บุคลากรภาครัฐ ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
(2564) ได้กล่าวว่า “...เรื่องการเกษียณอายุราชการ มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ตาม
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐใน พ.ศ. 2562-2565...” ซ่ึงเป็นนโยบายทีร่ิเริ่มโดยรัฐบาลก าหนด
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เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น 
และเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายการบริหารงานของรัฐให้ไปสู่
ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Melvin J. Dubnick และ Barbara A. Bardes (อ้างถึงใน เฉลิมพล 
ศรีหงษ์, 2563, หน้า 2) อธิบายว่า “นโยบายคือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อปัญหาใด ถูกน าเข้าสู่วาระ
การประชุมของรัฐบาลก็จะมีการอภิปรายกันเกี่ยวกับแนวทางเลือกต่าง ๆ ส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลแถลงและด าเนินการเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ คือนโยบายสาธารณะ” และ
สอดคล้องกับแนวคิดของทศพร ศิริสัมพันธ์ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 3) ด้านองค์ประกอบ 
ของนโยบายสาธารณะว่า “องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่
จะกระท าหรือไม่กระท าบางสิ่งที่มาจากความต้องการของประชาชนหรือการริเริ่มของรัฐบาลเองเป็นการ
ตัดสินใจของรัฐบาลซึ่งอาจก าหนดนโยบายสาธารณะออกมาในรูปแบบมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับ 
และการกระท าหรือกิจกรรมของรัฐบาลที่ช่วยท าให้เห็นว่ารฐับาลและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้น าความตั้งใจ
และแนวทางต่าง ๆ มาแปลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง” นอกจากนี้ กรณีเกษียณอายุราชการยังเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ด าเนินการภายใต้หลักการมุ่งปรับลดขนาดภาครัฐให้ภาครัฐมีขนาดที่ 
เล็กลงด้วยการลดอัตราการจ้างงานข้าราชการ การยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการและส่งเสริมการจ้างงาน
รูปแบบอื่น ซึ่งตรงตามค าให้สัมภาษณ์โดยสรุปจากผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1-8 (2564) ที่มีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า “เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ด าเนินการภายใต้หลักการมุ่งปรับลด
ขนาดภาครัฐ ให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงด้วยการลดอัตราการจ้างงานข้าราชการ การยุบเลิกต าแหน่ง
ข้าราชการและส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบอ่ืนทดแทน” โดยนับว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปฏิรูป
ระบบราชการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2564, หน้า 47) ที่ได้ให้นิยามการ
ปฏิรูประบบราชการว่าหมายถึง “การปรับเปลี่ยนพ้ืนฐานของระบบราชการ หรือองค์การสาธารณะ
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสามารถในการปรับตัวและการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดยปัจจัย
ส าคัญในการปฏิรูปราชการ อาทิ การลดขนาดภาครัฐ การมุ่งจ ากัดบทบาทภาครัฐโดยมีวิธีการส าคัญ ได้แก่ 
การลดขนาดของรัฐให้เล็กลง, การทบทวนบทบาทภารกิจหน่วยงานรัฐใหม่ให้เหมาะสม, การจ้างจาก
ภายนอก เป็นต้น” และสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2557, หน้า 
22-25) ที่กล่าวถึงแนวคิดการลดก าลังคนภาครัฐว่า “เป็นหนึ่งในแนวคิดของการปฏิรูปราชการด้านการปฏิรูป 
โครงสร้างภาครัฐเป็นการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ อาทิ การที่ทุกส่วนราชการ
ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่เน้นการลดก าลังคนภาครัฐเพ่ือให้ส่วนราชการมีขนาดเล็กลง” 

2. กระบวนการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ของกรมทางหลวงตาม
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ.  2562 – 2565) ผู้วิจัยอธิบายเป็นประเด็น ดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของกรม
ทางหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 เป็นกระบวนการของน านโยบายไปปฏิบัต ิโดยด าเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนดซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาล ตามค าให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (2564) ที่ใหส้ัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 
“...การด าเนินการกรณีการเกษยีณอายุราชการของกรมทางหลวงน ามาตรการในการบรหิารอัตราก าลังปกติ 
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการไว้มาถือปฏิบัติตามขนาดของ
หน่วยงาน...” รวมถึงเป็นกระบวนการด าเนินการตามแนวนโยบายการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารก าหนด
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เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีขนาดและโครงสร้างที่เล็กลง เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ ตามนโยบายที่รัฐก าหนดซึ่งได้สอดคล้องกับ
แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ Pressman and Wildavsky (อ้างถึงใน บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 
2563, หน้า 9) ให้นยิามการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น 2 แนวทางซึ่งหนึ่งในแนวทางนั้น คือ “การน านโยบาย 
ไปปฏิบัติหมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเป้าหมายและการกระท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น” และ
แนวคิดของเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 10) ให้นิยามการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่า “เป็นกระบวนการหลักการที่กฎหมายผ่านสภาหรือนโยบายได้รับการอนุมัติเป็น
กิจกรรมของการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างการก่อรูปนโยบายและผลลัพธ์”  

ส าหรับรายละเอียดกระบวนการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของกรมทาง
หลวงตามมาตรการนี้ ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในด้านการวางแผนก าลังคน
ประกอบด้วย อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้มอบหมายนโยบายการบริหารงานบุคคลตามแนว นโยบายของ
รัฐบาล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการด้านก าลังคนในภาพรวมการ
วางแผน ก าหนดแนวทางด าเนินการรวมถึงปรับปรุง แก้ไขปัญหาในการบริหาร งานบุคคลในภาพรวมให้
สามารถด าเนินการเพ่ือรองรับหรือตอบสนองต่อนโยบายที่รัฐบาลและนโยบายที่ผู้บริหารก าหนดและ
ผู้อ านวยการฝ่ายและบุคลากรฝา่ยวางแผนก าลังคน มีหนา้ที่ด าเนินการในกรณีการจัดสรรอัตราว่างจากการ
เกษียณอายุราชการ ตามแนวทางและระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
รวมถึงแนวทางและแผนการด าเนินการของผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่จากหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง นักทรัพยากรบุคคลนั้น ได้
สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่ง
และค่าตอบแทน (2556, หน้า 5) กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก าลังคนในส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารระดับสูง คือ อธิบดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการวางแผนและ
บริหารก าลังคนของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพราะก าลังคนที่เหมาะสม
ทั้งในเชิงจ านวนและคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2) ผู้บริหาร
ระดับกลาง คือ ผู้อ านวยการระดับส านัก/กอง มีบทบาทในการใช้ก าลังคนตลอดจนก ากับดูแลก าลังคนใน
ความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3) นักทรัพยากรบุคคล/
หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลมีบทบาทและหน้าที่ในการประสานงาน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน
ก าลังคน ให้ค าปรึกษาแนะน า ศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการการวางแผนก าลังคน 
กรอบอัตราก าลัง ข้อมูลทรัพยากรบุคคลรวมทั้งการด าเนินการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน 4) ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ”  

รายละเอียดการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของกรมทางหลวง 
จัดสรรตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดที่ด าเนินการโดยฝ่ายวางแผนก าลังคนเป็นขั้นตอนของการวางแผน
ก าลังคนซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับแนวคิดด้านกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของ Middlemist และคณะ (อ้างถึงในวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) ว่า 
“กระบวนการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 1) การวางแผน การออกแบบและการประเมินงาน 2) การ
สรรหา เลือกสรร ฝึกอบรม พัฒนา จูงใจบุคลากร และ3) สรรค์สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์การกับ
บุคลากรในองค์การ” และงานวจิัยของกุสุมา ภูสมสี (2561) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ระหว่างปี พ.ศ. 2560–2563 กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยได้สรุปผลการวิจัยว่า 
“กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัด กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยกระบวนการ 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 1. การวางแผนอัตราก าลังและระบบงาน 2. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งตั้ง 
3. ด้านสิทธปิระโยชน์ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” โดยการจัดสรรต าแหน่ง
ว่างจากการเกษียณอายุราชการ ตามสัดส่วนที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรการนั้น ฝ่ายวางแผน
ก าลังคน ต้องมีการวางแผนการพิจารณาจัดสรรต าแหน่งอย่างรอบคอบจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ 
ประกอบการพิจารณา คือ กรอบนโยบายของภาครัฐ นโยบายของผู้บริหาร โครงสร้างอัตราก าลัง บทบาท
ภารกิจที่มีในปัจจุบัน แนวโน้มอัตราก าลัง อัตราก าลังขาดหรือเกินที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกัน รวมถึงพิจารณาที่ระดับความส าคัญของต าแหน่งเพ่ือให้การจัดสรรต าแหน่ง
ดังกล่าวเกิดความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ผู้บริหารก าหนด
และสนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในด้านการบริหารก าลังคนภาครัฐที่ก าหนดให้บรรลุ
เป้าหมายเพ่ือการบริหารก าลังคนสามารถขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกรมทางหลวงได้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้มาตรการของภาครัฐ ไม่ให้กระทบต่อบทบาทภารกิจงาน ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดการ
วางแผนก าลังคนของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและ 
ค่าตอบแทน (2556, หน้า 3-4 ) ที่อธิบายว่าคือ “การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนและก าลังคนที่มี
อยู่และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์การบริหารก าลังคนและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยการวางแผน
ก าลังคนมีความส าคัญต่อการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพราะเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล” นอกจากนี้ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณายัง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ พรชัย เจดามาน (2556) ได้อธิบายว่า “การวางแผนก าลังคนควรค านึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ปัจจัยด้านนโยบายขององค์การที่ต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายและนโยบายของ
องค์การ, ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การที่จะต้องมีความสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การ, ปัจจัยด้าน
บุคลากรในองค์การที่จะต้องพิจารณาถึงบุคลากรโดยรวมและปัจจัยด้านลักษณะงานที่จะต้องพิจารณาถึง
ลักษณะของงานที่จะปฏิบัติ” และยังสอดคล้องกับขั้นตอนหลักในการวิเคราะห์ก าลังคนและการพัฒนากล
ยุทธ์การบริหารก าลังคนในขั้นตอนที่ 1–3 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ส านักพัฒนา
ระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน (2556, หน้า 25-33) ทีอ่ธิบายไว้วา่ “ขั้นตอนหลักในการวิเคราะห์
ก าลังคนและการพัฒนากลยุทธ์การบริหารก าลังคนประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคนเป็นการ
ระบุก าลังคนในหน่วยงานว่าต้องมีความรู้ ทักษะจะต้องใช้คนจ านวนเท่าใด ประเภทใด ระดับชั้นใด สมรรถนะ 
อย่างไรเพ่ือรองรับภารกิจในอนาคต 2) การวิเคราะห์อุปทานก าลังคน ซึ่งอุปทานก าลังคนมักพิจารณา
จากก าลังคนที่มีอยู่, การเคลื่อนไหวของก าลังคน, การสูญเสียก าลังคนและก าลังคนส ารอง 3) การวิเคราะห์
ส่วนต่างของก าลังคน เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคนกับอุปทานก าลังคน
เพ่ือระบุว่าอนาคตจะเกิดการขาดก าลังคนหรือก าลังคนเกิน” 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของกรมทางหลวง
ตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ.  2562 – 2565) จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 
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3.1. โครงสร้างหน่วยงานของกรมทางหลวง มีขนาดใหญ่ ซับซ้อน และการด าเนินการตาม
มาตรการที่ก าหนดอาจเกิดความไม่สมดุลระหว่างภารกิจงานกับจ านวนบุคลากรที่มีแนวโน้มที่สวนทางกัน 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องต่อภารกิจงานของบางหน่วยงาน ซึ่งปัญหานี้สอดคล้องทฤษฎีและตัว
แบบที่ส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติของตัวแบบและความคิดของ Edwards (อ้างถึงในบุญเกียรติ  
การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 10-11) ว่า “โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก ่ขนาดและ
ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์การมาตรฐาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมทั้งจ านวนองค์การที่เข้า
มารับผิดชอบในการน าโยบายไปปฏิบัติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัต”ิ 
รวมถึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาคริต เลิศบุญครอง (2561) เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รายงานว่า “ปัญหาและอุปสรรคด้านการ
บริหารอัตราก าลังคือการมีอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานหน่วยงานไม่สามารถบริหารอัตราก าลัง
ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไม่ให้เพ่ิมอัตราก าลังและการลดจ านวนสายงานสนับสนุนโดยเฉพาะ
ต าแหน่งประเภททั่วไปที่ลดไป 100% เป็นผลในทางปฏิบัติงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์” 

3.2. อ านาจในการพิจารณาเป็นอ านาจของ อ.ก.พ.กระทรวงการจัดสรรอาจมีความล่าช้า
หรือความไม่แน่นอนผลการจัดสรรต าแหน่งซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารอัตราก าลัง เป็นปัญหาที่
อยู่เหนือการควบคุมของกรมทางหลวง ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดปัญหาของการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า 26-30) ที่อธิบายว่า “ความส าเร็จของนโยบายไปปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม หมายถึงความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติของนโยบาย หากผู้รับผิดชอบนโยบายขาดความสามารถในการวัดผลหรือควบคุม
ผลการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติจะเพ่ิมมากขึ้น”  

3.3. ขาดทรัพยากรด้านข้อมูลที่เป็นแนวทางหรือวิธีการวิเคราะห์อัตราก าลัง รวมถึงข้อมูล
สถานภาพ อัตราก าลังภาพรวมทุกประเภทที่ชัดเจน อาจเกิดปญัหาในการพิจารณาอัตราว่างจากการเกษียณ 
อายุราชการที่อาจส่งผลต่อความไม่สมดุลของภาพรวมอัตราก าลังทุกประเภทภายในหนว่ยงานและเกิดการ
จัดสรรไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและตัวแบบที่ส าคัญของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ของ Edwards (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 10-11) ที่กล่าวว่า “ทรัพยากร 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยจ านวนเจ้าหน้าที่ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติตามนโยบายหรืออ านาจในการบังคับ ข้อมูลข่าวสาร 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติรวมถึง เครื่องมืออ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่มี
ความช านาญงานในเรื่องที่ปฏิบัติ” และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา เพ็งถมยา (2563) เรื่องการน า
นโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษาส่วนมาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร ที่สรุปว่า “ปัญหา
ความไม่เพียงพอของทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ไม่เหมาะสมกับรูปแบบการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลง 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติของส่วน
มาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร”  

3.4. การขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ วางแผน  
พิจารณาจัดสรรต าแหน่งให้เหมาะสมตามบทบาทภารกิจ การพิจารณาโดยนักทรัพยากรบุคคลฝ่ายเดียว
อาจเกิดความไม่เหมาะสมในบางหน่วยงานได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสุมา ภูสมสี 



 
11 
 

(2561) เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างปี พ.ศ. 2560–2563 กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน พบปัญหาในด้านการวางแผนอัตราก าลังและระบบงานว่า “การด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่งของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในการพิจารณาด้านอัตราก าลังของ
หน่วยงาน เช่น การเพ่ิมลดอัตราก าลังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดขาดโอกาสมีส่วนร่วมและไม่มีการหารือใน
การพิจารณาวางแผนอัตราก าลงัที่เพียงพอและเป็นรูปธรรม เปน็ปัญหาและอุปสรรคในการบรหิารทรัพยากร
บุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน”  

3.5. กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ ไม่สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายเท่าที่ควร อาทิ 
นโยบายการก าหนดต าแหน่งสายงานหลักซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการชี้แจงเหตุผลการขอสงวนต าแหน่งหรือ
แนวทางการจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการเพ่ือทดแทนข้าราชการของส านักงบประมาณกับ
ส านักงาน ก.พ. ไม่สอดคล้องกัน ไม่สนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการ สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของพิมพ์กมล ไชยสมภาร (2562) เรื่อง การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยสรุปผลการวิจัยว่า “กฎหมาย กฎระเบียบ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการน า
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติที่ส่งผลให้การน านโยบาย 4.0 ไปปฏิบัติได้ ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ไม่ได้ถูกปรับแก้ไข ยังมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ ไม่สามารด าเนินการไปได้ควบคู่กับนโยบายเท่าที่ควร” 

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ
ของกรมทางหลวง ตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562–2565) จากผลการศึกษา 
วิจัย ผู้วิจัยพบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  

4.1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสม : ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การลด
สายการบังคับบัญชา การเกลี่ยอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านปัจจัยที่ควรค านึงถึงในการวางแผนก าลังคน ของพรชัย เจดามาน (2556) ที่ได้อธิบาย
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การว่า “การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะต้องมีความสอดคล้อง
กับโครงสร้างขององค์การ กล่าวคือ องค์การได้มีการจัดโครงสร้างในลักษณะใดเป็นแบบแบนราบหรือเป็น
แบบล าดับชัน้ เช่น ถ้าเป็นการจัดโครงสร้างแบบล าดับชั้นที่มีสายการควบคุมบังคับบัญชามาก การวางแผน 
ทรัพยากรมนุษย์ก็อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าการจัดโครงสร้างแบบแบนราบที่มีสายการควบคุมบังคับ
บัญชาน้อย เป็นต้น”              

4.2. สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : การ
พิจารณา วิเคราะห์ ทบทวนบทบาท ภารกิจปัจจุบันและจัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังทุกประเภทของ
กรมทางหลวงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนหลักในการวิเคราะห์ก าลังคนและการพัฒนากลยุทธ์การบริหารก าลังคนในขั้นตอน
ที่ 4 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน 
(2556, หน้า 25-33) ที่อธิบายว่า “ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และภารกิจต่าง ๆ ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ การจัดหน่วยงาน ระบบงานหรือ
วิธีการปฏิบัติงาน” และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชาคริต เลิศบุญครอง (2561) เรื่อง การบรหิารทรัพยากร
มนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สรุปแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมในด้านการวางแผนและก าหนดนโยบายว่า “ควรมีการประกาศนโยบาย แผนให้ชัดเจนซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์องค์กรและควรให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบาย” 

4.3. การจดัท าแผนอัตราก าลัง 3-5 ปี และการวางแผนความก้าวหน้าในสายงาน : 
เพ่ือเห็นข้อมูลสถานภาพอัตราก าลังขาดหรือเกิน แนวโน้มความต้องการอัตราก าลังปัจจุบันถึงอนาคตเพ่ือ
วางแผนรองรับในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและใช้เป็นแนวทางในการด าเนนิการด้านบริหารงานบุคคลด้าน
การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ รวมถึงเป็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร
ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน (2556, 
หน้า 3-4 ) ระบุว่า “การวางแผนก าลังคน คือ การวิเคราะห์ ความต้องการก าลังคนและก าลังคนที่มีอยู่
และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์การบริหารก าลังคนและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลเุป้าหมาย” 

4.4. เสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง : อาทิ การขอ
เพ่ิมต าแหน่งสายงานหลักของกรมทางหลวง การเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรต าแหน่ง
พนักงานราชการกรณีทดแทนต าแหน่งข้าราชการเกษียณ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชพล วุฒิวิชญานันต์ (2560) เรื่อง การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ที่น าเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคมีการบริหารงานบุคคลว่า “ปัญหาของหลักเกณฑ์การค านวณอัตราก าลัง
และหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราก าลังส่งผลให้มีจ านวนบุคลากร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานควรมี
การการแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการจัดสรรอัตราก าลัง”   

5. ข้อเสนอแนะในการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
ของ กรมทางหลวงในอนาคต จากผลการวิจัยผู้วิจัยพบข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 กรมทางหลวง ต้องเร่งทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานปัจจุบันโดยสร้างความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มความต้องการอัตราก าลังและน าข้อมูลไปประกอบ 
การจัดท าแผนอัตราก าลังหรือแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารงานบุคคลรวมถึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิจารณาด าเนินการ
ตามแนวทางในการจัดสรรต าแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรองรับ
กับนโยบายหรือมาตรการการบริหารงานบุคคลของภาครัฐและนโยบายของผู้บริหารที่ก าหนดรวมทั้ง
ภารกิจงานในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาคริต เลิศบุญครอง (2561) เรื่อง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เสนอแนวการปรับปรุงแก้ไข
และข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในด้านการวางแผนและก าหนดนโยบายว่า “ควรมีการประกาศนโยบายแผนให้ชัดเจนซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์องค์กรและควรให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบาย” 
นอกจากนี้ เสนอแนะว่าในอนาคตเม่ือต าแหน่งข้าราชการผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนลดลงควรปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ โดยการพิจารณาสงวนต าแหน่ง
จากลักษณะงานและองค์ความรู้ที่ต าแหน่งข้าราชการที่ต้องใช้ความช านาญในระดับหัวหน้าไว้เป็นหลัก
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่ควรค านึงถึงในการวางแผนก าลังคนของพรชัย เจดามาน (2556) ได้
อธิบายว่า “การวางแผนก าลังคนควรค านึงถึงปัจจยัด้านลักษณะงานการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของงานที่จะปฏิบัติว่าจะต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไร งานนั้นมี
ความยากง่ายมากน้อยแค่ไหน ต้องใช้บุคลากรที่มีคุณลักษณะพิเศษอะไรบ้าง” 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงานของต าแหน่ง :  ควรด าเนินการทบทวนส ารวจ 
บทบาท ภารกิจ หน้าที่ของต าแหน่งในสังกัดกรมทางหลวงในลักษณะมีส่วนร่วมระหว่างกองการ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต้นสังกัดต าแหน่งเพ่ือให้มีข้อมูลภาระหน้าที่ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถ
ใช้ประกอบในการตัดสินใจวางแผนอัตราก าลัง หรือจัดสรรต าแหน่งข้าราชการเกษียณอายุได้ 

2. การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น : ในการปฏิบัติงานในอนาคต
ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือทดแทนหรือชดเชยก าลังคนที่สูญเสียไปจากการ
เกษียณอายุราชการในบริบทที่เหมาะสม ให้หน่วยงานสามารถลดก าลังคน และลดปัญหาการขาด
ก าลังคนที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจงานได้  

3. การส่งเสริมการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) : เน้นให้ข้าราชการได้เรียนรู้
งานใหม่อยู่เสมอสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต าแหน่งที่สูญเสียไปได้ไม่กระทบต่อภารกิจงาน 

4. การส่งเสริมการจ้างงานจากภาคเอกชนมากขึ้น : เพ่ือลดภาระหน้าที่ของหน่วยงานลง 
สอดคล้องกับสถานภาพด้านอัตราก าลังที่เปลี่ยนไป อาทิ การจ้างเอกชนด านเนินการในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่กระทบต่อความม่ันคงขององค์กร งานฝึกอบรมและพัฒนา เป็นต้น 
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