


 

 

แนวปฏิบัติในการจัดท าการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 

สายสนับสนุนกองแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

แจ้งหน่วยงาน วิเคราะห์ ภาระงาน 

สายสนับสนุน จัดท าแผน 
 

กองแผนงาน 

แก้ไข 

 

 

เสนองานวิเคราะห์และประสานการวางแผน

(ผู้รับผิดชอบระดับกอง) 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

ตรวจสอบรายละเอียด** ก าหนดกรอบตามแผน 

สรุปแผนวิเคราะห์อตัราก าลงัสายสนบัสนนุ 



 

 

ปฏิทินการจัดท าแผนการการวิเคราะห์กรอบอัตราสายสนับสนุน 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ 

1 เม.ย. 63 - งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน เชิญประชุมหน่วยงาน 
ชี้แจง การจัดท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลังสายสนับสนุน ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 มิ.ย. 63 - แจ้งงานต่าง ๆ ของกองแผนงาน จัดท าภาระงาน 
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลังสายสนับสนุน 
(ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 

3 ธ.ค. 63 - งานต่าง ๆ ของกองแผนงาน จัดส่งข้อมูลภาระงานเพื่อให้ 
หน่วยวิเคราะห์ครงสร้างอัตราก าลัง ตรวจสอบ แก้ไข 

4 ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 - กองแผนงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบรายละเอียดด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปในแผนการจัดท าวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง
สายสนับสนุนเสนอผู้บังคับบัญชา 

5 มิ.ย. 64 - กองแผนงานเสนอแผนกรอบอัตราก าลังต่อ  
คณะกรรมการบริหารกองแผนงาน 

6 ก.ค. 64 - เสนอมหาวิทยาลัย 
  

ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลัง เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบสนองสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร องค์กรมีความจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับส่วนราชการในการวิเคราะห์และก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมและเป็นระบบ ตาม
แนวทางกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
“มาตรา 47 ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใดจ านวนเท่าใด และเป็นต าแหน่งประเภท
ใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนดและต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามมาตรา 48” 

*หมายเหตุ : มาตรา 48 ให้ ก.พ. จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภท
และสายงานตามลักษณะงานและจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงาน
เท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

 



 

 

กล่าวคือทุกส่วนราชการสามารถจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเพ่ือนน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่งที่พึงประสงค์ข้ึนได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามแนวทางท่ี ก.พ. ก าหนด 
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกส่วนราชการ เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 47 จึงจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการที่สะท้อนภาระงานจริงของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ซ้ าซ้อนและเกิดความประหยัดสูงสุด โดยทางทฤษฎีแล้วการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นท าได้จากการมองมิติเชิงเวลา 3 คือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติ
ข้อมูลในอนาคต  

กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลังได้ 6 วิธีการตามมิติของเวลา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กร 

 การจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ เป็นพิจารณา 

ว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน  

ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง 

ในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของ 

บางส่วนเปลี่ยนแปลงไป 
 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน 

การน าประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณาเพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมี 

ประสิทธิภาพโดยค านึงถึง 1. การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  2. การจัดสรรประเภทของข้าราชการ 

 

3. การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ 

การน าข้อมูลการใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อ 

บุคคลจริง โดยสมมุติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อม 

ต้องใช้ก าลังคนมากกว่าโดยเปรียบเทียบ 
 

4. การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 

เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของ 

องค์กร) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ยหรือลดจ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ 
แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบและมีความคงเส้น
คงวามากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม มากกว่าการ
เพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง อาจกล่าวได้ว่ากรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลังนี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าว
จะท าให้ส่วนราชการสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น  

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง จะท าให้ได้เวลามาตรฐาน ที่จะสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถน าผลการจัดกระบวนการและเวลา
มาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการอันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับแต่ง  

1.) ยุทธศาสตร์ในการท างานเพื่อรองรับภารกิจนั้นที่จะเพ่ิม/ลดลง  
2.) แนวทางหรือวิธีการท างานเพ่ือรองรับภารกิจนั้น ๆ 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศาและประเด็นต่าง ๆ 

เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ เรื่องการบริหารคน/ 

องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้  

5.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  

5.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ 

5.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่น  ๆ 

 กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน าข้อมูลอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น  

การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของฝ่ายเจ้าหน้าที่ในกรม ก. และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ในกรม  

ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กร  

ในลักษณะงานและปริมาณงานเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้  

 

 



 

 

 ประโยชน์จากการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม 

 การก าหนดกรอบอัตราก าลังมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของส่วนราชการในระยะยาว การก าหนดอัตราก าลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้หน่วยงาน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที รวมถึงจะท าให้การ
จัดหา การใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจสรุปประโยชน์ของ
การก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม ได้ดังนี้ 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 

 แนวทางการติดตามประเมิน และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  การประเมินและการปรับปรุงแผนเป็น
กระบวนการที่ควรท าอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต 
อาจจะส่งผลต่อแผนอัตราก าลังได้ โดยทั่วไปการทบทวนแผนอัตราก าลังควรเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบาย พันธกิจหลัก บทบาทความรับผิดชอบขององค์กร  

-   การก าหนดกรอบอัตราก าลังจะท าให้ส่วนราชการสามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีโดยเตรียมการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับเหตึการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะลดปัญหาด้านการบริหารจัดการน้อยลง  
 

-   การก าหนดกรอบอัตราก าลังช่วยท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต จึงท าให้ส่วนราชการสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  

-   การก าหนดกรอบอัตราก าลังจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคลและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ของส่วนราชการ/หน่วยงานให้สอดคล้องกัน อันจะท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

-   การก าหนดกรอบอัตราก าลังช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้มีอัตราก าลังที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ทั้งอัตราก าลังและหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของตนอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
หน่วยงานโดยรวม 

-   การก าหนดกรอบอัตราก าลังจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานเกิดประโยชน์สูงสุดและ 
ไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความ
ต้องการ 



 

 

เกณฑ์การจัดสรรกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มอบหมายให้กองแผนงานด าเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรา สายสนับสนุน 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามเกณฑ์การจัดสรรกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. การค านวณตามเกณฑ์ ส.ก.อ 

 
 

2. การค านวณตามเกณฑ์การค านวณอัตราก าลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 มาตรฐานเวลาการท างานในรอบ 1 ปี  

 
 
แนวทางการวิเคราะห์สายสนับสนุนวิชาการ 

1. วิเคราะห์ต าแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง/งบรายได)้/ลูกจ้างงบรายได้/ ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างงบรายได้ลักษณะลูกจ้างประจ า/และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
ลักษณะลูกจ้างประจ า 

2. น าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่ถูกต้องตามราชกฤษฎีกา/ประกาศทบวง/สกอ./มติ
สภา มร. มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

3. ใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนมร.ตามมติ ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 9/2561 วาระท่ี 5.14 
เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561 มาพิจารณาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคณะ  

4. กรณีภาระงานแตกต่างกันหรือนอกเหนือจากคณะอ่ืน เช่น 

 มีห้องปฏิบัติการ (Lab) 

 มีศูนย์ทางวิชาการเฉพาะทาง (จะพิจารณาเป็นกรณี) 

 มีหน่วยเพิ่มขึ้นในงานบริการการศึกษา จะพิจารณาเป็นกรณีไป  
 



 

 

5. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
5.1 อัตราก าลังเดิม  ตามสถานภาพและโครงสร้างหน่วยงานและชื่อต าแหน่ง (ข้อมูลสถานภาพจาก

บัญชีถือจ่าย กองคลัง ณ. 1 ต.ค. 61) 
5.2 ผลการวิเคราะห์ฯ ก าหนดให้มีต าแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย และผู้ปฏิบัติ (อ้างอิง ตามมติ 

ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 13/2557 วาระท่ี 5.5 
6. ส าหรับคณะใหม่ พิจารณาตามความจ าเป็นโดยยึดกรอบอัตราก าลังที่มีมติสภาอนุมัติ  
7. กรณีชื่อต าแหน่งไม่ตรงกับสายงาน ให้หน่วยงานพิจารณา (โยกย้าย เกลี่ย หรือเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง) 

ตามความเหมาะสม 
8. กรณีท่ีคณะใดยินยอมให้อัตราไปช่วยราชการ โดยไม่ได้ตัดโอนอัตราให้ค านวณภาระงานจาก

หน่วยงานเดิม 
 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ 

 
 

 
 

 

แบบที่ 1 

 



 

 

 

 

 

แบบที่ 3 

 

แบบที่ 2 

 


