
เอกสารประกอบ 
การประชุมเพื่อขอข้อมูล 
โครงการวิเคราะห์และ
วางแผนอัตราก าลังของ
กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ 
21 – 23, 29-30 มิถุนายน 2565 

และ 1 กรกฎาคม 2565 



หน้า 2 

การด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องค์การ 

•   มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ  

•   ทั้งในจ านวน และ คุณภาพที่เหมาะสม 

•   ในเวลาที่องค์การต้องการ 

 

การวางแผนทรัพยากรบุคคล  
Human Resource Planning 
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แนวทางวิเคราะห์ก าลังคนและการพัฒนากลยุทธ์
อัตราก าลังที่เหมาะสม 

ยึดบนข้อมูล
จริง 

ปรับปรุง
กระบวนการให้
สอดคล้องกับ

องค์กร 

ประเมิน 
รอบด้าน 

เสนอผลการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักการเชิงวิชาการ 

เสนอแนวทางปรับปรุงให้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

การสนับสนุนจากบุคลากรในองค์กร 

การก าหนดทิศทางจากผู้บริหารระดับสูง 



หน้า 4 

ขั้นตอนการวิเคราะหก์ าลงัคนและการพฒันากลยุทธ ์

ขั้นตอนที่ 4 
การพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านก าลังคน 

(Manpower Strategy) 

ขั้นตอนที่ 3 
การวิเคราะห์ส่วนต่างของก าลังคน 

(Gap Analysis) 

ขั้นตอนที่ 1 
การวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน 

(Demand Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 
การวิเคราะห์อุปทานก าลังคน 

(Supply Analysis) 

จากมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีการประชุมเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐท่ีแตกต่างจากมาตรการฯ ฉบับเดิม ใน 
6 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้  

1. ความชัดเจนและจุดเน้น (Focus) เพื่อให้ส่วนราชการได้เข้าใจถึง
ทิศทางและกลไกการบริหารอัตราก าลังได้อย่างชัดเจน  

2. ความเป็นกลยุทธ์ (Strategic) ท่ีมีเป้าหมายว่า ภาครัฐมีก าลังคนใน
ภาพรวมท้ังประเภทและขนาดท่ีเหมาะสม ตลอดจนให้ความส าคัญกับการติดตาม
ประเมินผลการใช้ก าลังคนและการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
และวางแผนก าลังคนให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

3. ความคล่องตัวและความสอดคล้องกับความหลากหลายของ         
ส่วนราชการ (Flexible and Practical) 

4.  ค านึงถึงลักษณะเฉพาะของประเภทบุคลากรภาครัฐ (Policy 
Sensitivity) 

5. ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ (Effective and Efficient) ได้เพิ่ม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับการจัดสรรอัตราก าลังตั้งใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ส่วน
ราชการตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องบริหารอัตราก าลังท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และก าหนดให้ส่วนราชการท่ีขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง
ตั้งใหม่ต้องพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังท่ีมีอยู่เดิมของส่วนราชการต่าง ๆ ท้ังในและ
ต่างกระทรวง/กรม มาปฏิบัติภารกิจในระยะแรกและเป็นภารกิจท่ีต้องใช้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติหลักก่อนจึงจะจัดท าค าขอมายัง คปร.  

6. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  



หน้า 5 

ก. การวิเคราะห์อุปสงค์อัตราก าลัง (Demand Analysis)  ข. การวิเคราะห์อุปทานอัตราก าลัง (Supply Analysis) 

การวิเคราะห์ส่วนต่างของอัตราก าลัง (Gap Analysis) 

• ตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐฉบับ พ.ศ. 2562-2565  
ตามมติคณะรัฐมนตรีการประชุมเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2562 

• ภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกันตนท่ีเพิ่มขึ้น และยุทธศาสตร์ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

• การจัดสรรอัตราว่าง และบริหารก าลังคนท่ีเกษียณอายุ 
• การพัฒนาอัตราก าลัง และเปลี่ยนบทบาทของต าแหน่ง 
• การพิจารณาความสามารถในการ Outsource หรือ 

การใชด้ิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างโครงการ 

การจ้างประเภทอื่น ๆ 

การพัฒนากลยุทธ์ทีเ่หมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเกีย่วกับอัตราก าลงั  
(Development Strategy) เช่น เพิ่มอัตราก าลังในต าแหน่งส าคัญ ฯลฯ 

ขั้นตอนการวิเคราะหก์ าลังคนและการพัฒนากลยุทธ์ (ต่อ) 
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แนวคิดในการวิเคราะห์อัตราก าลังโดยค านวณหา Workload หรือ FTE 

 

 

การใช้การค านวณเชิงคณิตศาสตร์: การค านวณแบบวิทยาศาสตร ์

อัตราก าลังที่ต้องการ =   ปริมาณและเวลาที่ต้องใช้ในการท างานจริงใน 1 ปี (WL) 

                      เวลาที่พนักงาน 1 คนมาท างานใน 1 ปี 

* WL = Workload 

หมายเหตุ: 
เก็บเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจ านวนอัตราก าลัง เนื่องจากบางลักษณะงานจ าเป็นต้องประมาณระยะเวลาเฉลี่ย
ของงานซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องเท่ากันเสมอ ท าให้การใช้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จ ากัดส าหรับองค์กรที่มีลักษณะ
งานเป็นโครงการ/งานบริการ/งานเชิงนโยบาย และงานเชิงวิชาการ 



หน้า 8 

ข้อเสนอแนวทางการน าข้อมูล “แบบรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง”  
มาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการกรอบอัตราก าลัง 

ข้อ หน้าที่รับผิดชอบ 
เวลาที่ใช้ต่อ  
1 ชิ้นงาน 

ผลงาน 
FTE 

2563 2564 
2565 

ปีปัจจุบัน 
2566 2567 

1     ชั่วโมง           0.0000 
2     ชั่วโมง           0.0000 
3     ชั่วโมง           0.0000 
4     ชั่วโมง           0.0000 
5     ชั่วโมง           0.0000 
6     ชั่วโมง           0.0000 
7     ชั่วโมง           0.0000 
8     ชั่วโมง           0.0000 
9     ชั่วโมง           0.0000 

พิจารณาว่ามีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
จากอดีตหรือไม่ เขียนเฉพาะที่

เพ่ิมหรือลดเท่านั้น 

พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของหน่วยงานอื่น/หรือหน่วยงาน

อื่น ๆ ในต่างประเทศ 

ค านวณอัตราก าลังที่ได้หลังจาก
ตรวจสอบ 

เพิ่ม/ลดกระบวนการที่จะเกิดข้ึน
ในปัจจุบัน/อนาคต หริอแสดงให้
เห็นความยาก/เชี่ยวชาญของงาน 
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งานที่ควรเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้อัตราก าลังที่เหมาะสม 

         
       

      

         

      

       

        

                           -

                  

ในอนาคตจะ
ไม่มีการจ้าง
ลักษณะนี้อีก 

ส าหรับงาน   
ที่มีระยะสั้น/
จบในโครงการ 

งานในภารกิจ
หลัก 10%       
รอง 50% และ 
สนับสนุน 75% 

งานใน
ภารกิจ
หลักเป็น
ส่วนใหญ ่

• งานที่เกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของรัฐ  
หรือการด าเนินการ 
ตามกฎหมายต่าง ๆ 
 

• งานบริการประชาชน  
หรือเกิดประโยชน์กับ
สาธารณะ 
 

• งานที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศ หรือภาพรวม
ของประเทศ หรือระบุ
ในกฎหมายให้เป็น
หน้าที่ของรัฐ 
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กรุณาตอบค าถามต่อไปนี้ตามมุมมอง/ความคิดเห็น/ประสบการณ์จริงที่ท่านสัมผัสจากการเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี้ โดยจะถูกรวบรวมเพ่ือเสนอแก่ผู้บริหารและน าไปผลักดันส าหรับข้อเสนอที่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงในภาพรวมขององค์กร 

      
ชื่อหน่วยงาน (กอง/กลุ่มงาน) .....................................................................................................................  
        
1. ท่านเห็นว่ามีงาน/หน้าที่รับผิดชอบใดในหน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานอ่ืนในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้นโดยการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือวิธีการท างานได้ กรุณาระบุ 

หน่วยงาน งาน/หน้าที่รับผิดชอบท่ีท่านคิดว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงกระบวนงานได้ 
    
    
    

        
2. ท่านเห็นว่ามีงาน/หน้าที่รับผิดชอบใดในองค์กรควรน าดิจิทัลสารสนเทศมาใช้/ช่วยในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน งาน/หน้าที่รับผิดชอบท่ีท่านคิดว่าควรน าดิจิทัลสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงาน 
    
    
    
    

3. ท่านเห็นว่ามีงาน/หน้าที่รับผิดชอบใดในองค์กรนี้ที่สมควรจัดจ้างหน่วยงาน/จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsourcing)/หรือจ้างเป็นลูกจ้างแทนที่จะก าหนดเป็น
พนักงานราชการ/ข้าราชการ (หรืองานที่เคย Outsource ไปแล้ว และเห็นควรให้คืนกลับเป็นหน้าที่ขององค์กร) 

หน่วยงาน งาน/หน้าที่รับผิดชอบท่ีท่านคิดว่าควรจ้างเหมา (Outsourcing) 
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4. ท่านเห็นว่างานในอนาคตของหน่วยงานท่านมีอะไรบ้าง 
งานที่ควรเพิ่มข้ึนในอนาคต เหตุผลประกอบ 

    
    
    

งานที่ควรลดลงในอนาคต เหตุผลประกอบ 
    
    
    

        

5. ท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านควรเพิ่ม/ลดก าลังคนหรือไม่ อย่างไร  
     (ท่านสามารถกากบาทได้มากกว่า 1 ช่อง) 
        

         ต้องเพ่ิมต าแหน่งดังต่อไปนี้ ..................................................... 
        
         ไม่ต้องเพ่ิมอัตราก าลัง แต่ควรเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานราชการให้เป็นข้าราชการ 
        

         ควรลดต าแหน่งดังต่อไปนี้ ..................................................... 
        
         เป็นปัจจุบันเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ควรรับคนให้เต็มกรอบอัตราก าลัง 
        
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................... 
        

6. อะไรเป็นขีดความสามารถที่ท่านอยากให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รับการพัฒนา 
ต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา 

      
        
        

ตอบได้มากกว่า 1 ช่อง เพราะแต่ละ
ต าแหน่ง/ลักษณะงานของส านักอาจ
ไม่เหมือนกัน  

เป็นข้อเสนอเพื่อในอนาคต 
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แผนภาพการวิเคราะห์ส่วนต่างก าลังคนของหน่วยงานใน 3 ปีข้างหน้า 

สภาพก าลังคนของหน่วยงาน
ปัจจุบัน 

สภาพก าลังคน 
ของหน่วยงาน 

ที่คาดว่าจะมีในอนาคต 

๏ จ านวน 
๏ ระดับ 
๏ ประเภท 
๏ สมรรถนะ 

๏ จ านวน 
๏ ระดับ 
๏ ประเภท 
๏ สมรรถนะ 

ผลการพยากรณ ์
ก าลังคนที่ต้องการในอนาคต 

๏ จ านวน 
๏ ระดับ 
๏ ประเภท 
๏ สมรรถนะ 

ก าลังคนส่วนขาดที่ต้อง 
สรรหาเพิ่มหรือ Outsourcing 

ก าลังคนส่วนเกินที่ต้องวางแผน 
พัฒนาและบริหารจัดการเพิ่มเติม 
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หากเปรียบเทียบในเชิงอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการในกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีจ านวนข้าราชการ

ระดับปานกลาง ณ ปี 2563 แต่ยังมีอัตราว่างอยู่ >10% 

ผลการเปรยีบเทียบกับส่วนราชการอื่น ๆ 
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อัตราก าลังของบุคลากรของรัฐในกระทรวงสาธารณสุข 



หน้า 15 

สิ่งที่ต้องการความอนุเคราะห ์

• ร่วมตอบค าถาม เพื่อให้ข้อมูลในการไปเขียนค าขออัตราก าลังใหม่ของแต่ละหน่วยงาน 

 

• โปรดตอบกลับมาภายใน .. เดือนมิถุนายน 2565 มิเช่นนั้น อาจจะไม่มีการเพิ่ม/ปรับปรุง
อัตราก าลังในหน่วยงานของท่าน 

 

• ท่ี e-Mail : adisaik@hotmail.com 

LINE ID: adisaikv2 


