
รายงานผลการวเิคราะหส์ภาพกาํลงัคนรายงานผลการวเิคราะหส์ภาพกาํลงัคนรายงานผลการวเิคราะหส์ภาพกาํลงัคนรายงานผลการวเิคราะหส์ภาพกาํลงัคน::::    
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กรมควบคมุโรค กรมควบคมุโรค กรมควบคมุโรค กรมควบคมุโรค ปงีบประมาณ พปงีบประมาณ พปงีบประมาณ พปงีบประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2552552552557777    
    

นายยุทธพงษ์   เกยีรติยทุธชาติ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
     กรมควบคุมโรค  ให้ความสําคัญในเรื่องการวางแผนกําลังคนซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของกรมด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เริ่มดําเนินการวิเคราะห์อัตรากําลังที่ควร
จะเป็น(อุปสงค์กําลังคน) ตามบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนภายใต้การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขมีการ
วิเคราะห์อัตรากําลังตามภาระงาน (อยู่ระหว่างการพิจารณาบนฐานข้อมูล ความเป็นเหตุและผลที่เช่ือถือได้ 
: เมษายน 2557) 
 ขณะที่การดําเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังของกรมอยู่ระหว่างดําเนินการวิเคราะห์อุปสงค์กําลังคนน้ัน 
กระบวนการสําคัญที่จะวิเคราะห์สภาพกําลังคนในปัจจุบัน(การวิเคราะห์อุปทานกําลังคน) ของกรมควบคุมโรค 
ยังมิได้ดําเนินการ ผู้ศึกษาจึงเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวที่จะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอุปทาน
กําลังคน ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อุปสงค์กําลังคนของกรมควบคุมโรค  เน่ืองจากพิจารณาแล้วว่าการวิเคราะห์
อุปสงค์และอุปทานกําลังคนไม่อาจแยกข้ันตอนได้เด็ดขาด  เน่ืองจากยุทธศาสตร์การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ
เป็นตัวกํากับกําลังคน ไม่ให้เกินกําลังคนทั้งในด้านจํานวนและงบประมาณ ดังนั้นอุปทานกําลังคนของกรม
จึงเป็นเพดานกําหนดความเป็นไปได้ของอุปสงค์ การมีข้อมูลสภาพกําลังคนปัจจุบันของกรม จึงเป็นข้อมูลสําคัญ
ในการวางแผนกําลังคนภายใต้มาตรการไม่เพิ่มอัตรากําลังตั้งใหม่ 
    
    
    

    

เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพกําลังคน (อุปทานกําลังคน) ในปัจจุบันของกรมควบคุมโรคที่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ จากฐานข้อมูลในหลายมิติ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารกําลังคนของกรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การกําหนดตําแหน่งรวมทั้งนําข้อมูลไปเปรียบเทียบกับความต้องการ
กําลังคนที่ต้องการตามภาระงาน (อุปสงค์กําลังคน) เพื่อให้ได้ทราบถึงส่วนต่างของกําลังคน ทั้งส่วนขาด
และส่วนเกินที่จะต้องวางแผน เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น แนวโน้มการสูญเสียกําลังคน การเคล่ือนไหวของกําลังคน 
การกระจายของกําลังคน เพื่อให้มีแนวทางรองรับปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา สนับสนุนการดําเนินงาน
ของกรมด้านกําลังคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                โดยวิธีการศึกษาวิเคราะห์อุปทานกําลังคนบนฐานข้อมูลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากร
บุคคลระดับกรม: Department Personnel Information System (DPIS Version 5) เป็นข้อมูล ณ 
เดือน พฤษภาคม 2557 

บทนําบทนําบทนําบทนํา 

วัตถุประสงค์และวิธีกาวัตถุประสงค์และวิธีกาวัตถุประสงค์และวิธีกาวัตถุประสงค์และวิธีการการศึกษารการศึกษารการศึกษารการศึกษา    
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1111. . . . ข้อข้อข้อข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับกรมควบคุมโรคมูลพื้นฐานเก่ียวกับกรมควบคุมโรคมูลพื้นฐานเก่ียวกับกรมควบคุมโรคมูลพื้นฐานเก่ียวกับกรมควบคุมโรค    

 กรมควบคุมโรค มีการจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ รองรับภารกิจในฐานะเป็นกรมวิชาการ  

ที่รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพของประเทศ ตามแผนภูมิการแบ่ง

ส่วนราชการ เป็น 2 ลักษณะรวม 37 หน่วยงาน ดังน้ี 

  1)  หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 มีการจัดโครงสร้าง รวมทั้งหมด  

27  หน่วยงาน ดังน้ี 

 -  หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน 15 หน่วยงาน  ได้แก่ กองบริหาร 4 หน่วยงาน, สถาบัน 

2  หน่วยงาน ,สํานักวิชาการ 7  หน่วยงาน และกลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี  2  กลุ่ม 

 -  หน่วยงานส่วนกลางที่มีที่ ต้ังอยู่ในภูมิภาค จํานวน 12 หน่วยงาน  ได้แก่  สํานักงาน

ป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 12 หน่วยงาน (รับผิดชอบหน่วยงานละ4 - 8 จังหวัด) 

 2)  หน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนเป็นการภายใน รวม 10 หน่วยงาน  โดยมีเหตุผลในการขอจัดตั้ง 

เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ส่วนใหญ่เป็นการแยกภารกิจออกมาจากหน่วยงาน

หลัก แล้วจัดต้ังเป็นหน่วยงานเป็นการภายใน 

 จากข้อมูลการจัดโครงสร้างของกรมควบคุมโรคดังกล่าว พบว่ามีการจัดตั้งหน่วยงานภายใน

เป็นจํานวนมาก คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 30 ของจํานวนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค บางครั้งการจัดตั้ง

หน่วยงานภายในอาจตอบโจทย์ในเชิงภารกิจ และบางครั้งก็อาจตอบโจทย์ในเชิงบริหารขณะเดียวกันก็มีประเด็น

ที่จะเช่ือมโยงต่อไปถึงการจัดอัตรากําลังตามหน่วยงานในเรื ่องของการกระจายกําลังคน การมีหน่วยงาน

ภายใน จํานวนมากของกรม ย่อมหมายถึง มีความจําเป็นต้องเกล่ียอัตรากําลังจากหน่วยงานหลักไปให้กับ

หน่วยงานต้ังใหม่อาจส่งผลทําให้ไม่สามารถใช้กําลังคนที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งหน่วยงาน

หลักและหน่วยงานต้ังใหม่ 

 

 

 

 
 

ผลการศกึษาผลการศกึษาผลการศกึษาผลการศกึษา    
วัตถปุระสงคแ์ละวิธกีารการศกึษาวัตถปุระสงคแ์ละวิธกีารการศกึษา  
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2222....ข้อมูลเก่ียวกับกรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน ข้อมูลเก่ียวกับกรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน ข้อมูลเก่ียวกับกรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน ข้อมูลเก่ียวกับกรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน     

  2.1  กรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน จึงมี 2 ลักษณะเช่นเดียวกับการจัดโครงสร้างหน่วยงาน คือ 

 กรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้าง

การแบ่งงานที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นชอบแล้วและกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานที่กรมจัดตั้งข้ึนเป็น

การภายใน  โดยมีที่มาของกรอบอัตรากําลัง  จากการเกล่ียอัตรากําลังจากหน่วยงานหลัก ในส่วนของกําลังคน 

ประเภทข้าราชการ และลูกจ้างประจํา  โดยมีคําส่ังให้ปฏิบัติราชการเป็นการประจําที่หน่วยงานน้ัน ๆ ส่วน

พนักงานราชการ ถือเป็นกรอบอัตรากําลังที่เป็นทางการของทั้งหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

และหน่วยงานที่จัดต้ังข้ึนเป็นการภายใน 
    

ตารางที่มาของกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานภายในตารางที่มาของกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานภายในตารางที่มาของกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานภายในตารางที่มาของกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานภายใน    
 

ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่    

หน่วยหน่วยหน่วยหน่วยงานภายในงานภายในงานภายในงานภายใน    หน่วยงานหลักทีเ่กลีย่อัตรากําลัง หน่วยงานหลักทีเ่กลีย่อัตรากําลัง หน่วยงานหลักทีเ่กลีย่อัตรากําลัง หน่วยงานหลักทีเ่กลีย่อัตรากําลัง 
((((ขา้ราชการ และลูกจา้งประจาํขา้ราชการ และลูกจา้งประจาํขา้ราชการ และลูกจา้งประจาํขา้ราชการ และลูกจา้งประจาํ))))    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

1 สํานักวัณโรค สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

กรมมีคําส่ังให้
ข้าราชการ

และ
ลูกจ้างประจํา
มาปฏิบัติ
ราชการที่
หน่วยงาน
ภายใน 

2 สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักโรคไม่ติดต่อ 

3 สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
4 ศูนย์อํานวยการบริหารจัดการปัญหา

เอดส์แห่งชาติ 
สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

5 สํานักจัดการความรู้ กองแผนงาน 

6 สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองแผนงาน 
7 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน 

8 สํานักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

สํานักงานเลขานุการกรม 

9 สํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานเลขานุการกรม 

10 สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
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 ประเด็นการวิเคราะห์ในเรื่องน้ีพิจารณา เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงของกรอบอัตรากําลังตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ และกรอบอัตรากําลังในทางปฏิบัติจริงว่ากรมควบคุมโรคต้องมีการเกล่ียอัตรากําลังจาก
หน่วยงานหลักไปยังหน่วยงานภายใน  ดังน้ี ข้าราชการจํานวน 158 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 38 อัตรา 
และกรมได้จัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการให้กับหน่วยงานภายในโดยตรง จํานวน 122 อัตรา คิดเป็น
อัตรากําลังที่จัดไว้ให้กับหน่วยงานภายใน จํานวนรวม 318 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของกําลังคนทั้งหมด 
 

 2.2เรื่องการกระจายกําลังคนตามกรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน 
 

หน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงาน    ข้าราชการข้าราชการข้าราชการข้าราชการ    พนกังานราชการพนกังานราชการพนกังานราชการพนกังานราชการ    ลูกจา้งลูกจา้งลูกจา้งลูกจา้งประจําประจําประจําประจํา    รวมรวมรวมรวม    
ส่วนกลาง 1,507 453 272 2,2322,2322,2322,232 
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 1,666 430 1,669 3,7653,7653,7653,765 

รวมรวมรวมรวม    3333,,,,173173173173    883883883883    1111,,,,999941414141    5555,,,,997997997997    
    
 - สัดส่วนการกระจายกําลังคนของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค
ในภาพรวม  พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 40 ต่อ 60 ในรายละเอียดของข้าราชการและพนักงานราชการอยู่ในจํานวน
ที่ใกล้เคียงกันแต่ กรณีลูกจ้างประจําจะมีการกระจายอยู่ที่หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค คือ สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค  มากกว่าเพราะลักษณะงานที่ยังดําเนินการในเรื่องของการปฏิบัติการในพื้นที่ยังมีความจําเป็น 
ต้องใช้ตําแหน่งลูกจ้างประจําอยู่ แต่ในความเป็นจริงแนวโน้มกําลังคนในส่วนลูกจ้างประจํา ก็จะลดลงทุกปี 
เน่ืองจากมาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ กรณีลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการ หรือตําแหน่งว่างลงให้ยุบ
ตําแหน่งทั้งหมด และอาจได้ทดแทนกําลังคนในส่วนของพนักงานราชการตามเหตุผลและความจําเป็นที่ต้อง
นําเสนอต่อคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ต่อไป    
 2.3  ประเภทตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังข้าราชการ  กรมควบคุมโรค  พบว่ามี 

 -  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 2,110 ตําแหน่ง (ร้อยละ 66.49) 
 -  ตําแหน่งประเภททั่วไป 1,033 ตําแหน่ง (ร้อยละ 31.61) 
 -  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ    25 ตําแหน่ง (ร้อยละ   0.78) 
 -  ตําแหน่งประเภทบริหาร 5 ตําแหน่ง (ร้อยละ   0.23) 

 

    ผลการวิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้น พบว่า สัดส่วนของตําแหน่งประเภทวิชาการกับตําแหน่ง
ประเภททั่วไป สอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินงานของกรมในฐานะกรมวิชาการ คือมีแนวโน้มที่จะมี
ตําแหน่งประเภทวิชาการเพิ่มมากขึ้นและไปสู่การเป็นองค์กรที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Workers) 
จากกรณีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ 
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 2.4  ระดับตําแหน่งประเภทวิชาการตามกรอบอัตรากําลังข้าราชการ  กรมควบคุมโรค  พบว่ามี 
 -  ระดับทรงคุณวุฒิ   25    ตําแหน่ง  (ร้อยละ   1.18) 
 -  ระดับเช่ียวชาญ   111   ตําแหน่ง  (ร้อยละ   5.26) 
 -  ระดับชํานาญการพิเศษ     534   ตําแหน่ง  (ร้อยละ 25.30) 
 -  ระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ 1,440ตําแหน่ง  (ร้อยละ 68.24) 
 

 ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป เทียบกับระดับปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ  พบว่ามีประมาณร้อยละ 32 ต่อ 68ถือว่ากรมควบคุมโรคมีตําแหน่งในระดับสูงในจํานวนที่
เหมาะสม มีการกําหนดตําแหน่งสูงข้ึนตามคุณภาพและความยุ่งยากของงานตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
กําหนดตําแหน่งของ ก.พ. 
 

 2.5  สายงานของกําลังคน  กรมควบคุมโรค 5 ลําดับแรก เรียงตามจํานวนมากไปน้อย  
• ข้าราชการ 

 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่))))    คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ    
1 นักวิชาการสาธารณสุข 908 28.61 
2 พยาบาลวิชาชีพ 458 14.43 
3 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 418 13.17 
4 นายแพทย์ 226 7.12 
5 เจ้าพนักงานธุรการ 170 5.35 

 

• พนักงานราชการ 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ตาํแหน่งตาํแหน่งตาํแหน่งตาํแหน่ง))))    คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ    
1 นักวิชาการสาธารณสุข 200 22.65 
2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 113 12.79 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 92 10.41 
4 นักกีฏวิทยา 80 9.06 
5 นักจัดการงานทั่วไป 54 6.11 

  

• ลูกจ้างประจํา 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงสายงสายงสายงานานานาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่))))    คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ    
1 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค 491 25.21 
2 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 402 20.64 
3 พนักงานขับรถยนต์ 214 10.99 
4 พนักงานเย่ียมบ้าน 153 7.85 
5 พนักงานพิมพ์ 133 6.83 
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 ผลการวิเคราะห์กรณีสายงานของตําแหน่งข้าราชการ หากวิเคราะห์ในเชิงภารกิจที่จะขับเคล่ือนงาน
ของกรมที่จัดเป็นตําแหน่งสายงานหลัก หรือตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ คือ สายงานนักวิชาการสาธารณสุข (ร้อย
ละ 28.61) และนายแพทย์ (ร้อยละ 7.12) รวมตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35.73 ซ่ึงมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนของตําแหน่งประเภททั่วไปจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ในระยะเวลาที่ผ่าน
มาโดยตลอด ส่วนตําแหน่งนายแพทย์เป็นกรอบอัตรากําลังที่คงที่ในเรื่องของจํานวน แต่จะมีการเปล่ียนแปลงใน
เรื่องของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับตําแหน่งสูงที่ข้ึน 
 สําหรับตําแหน่งพนักงานราชการ หากเทียบกับแนวทางการใช้ตําแหน่งในภารกิจภาครัฐ กับสายงาน
ของ 2 สายงาน คือ นักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 33.84 นักกีฏวิทยา ร้อยละ 19.12 หากรวม 2 สายงาน
น้ี ซ่ึงปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกรม เป็นร้อยละ 52.96 อาจจะไม่ตรงกับแนวทางการใช้ตําแหน่งของ
พนักงานราชการในภารกิจหลักที่กําหนดตําแหน่งไว้ เพียงร้อยละ 20 – 25 ซ่ึง เป็นข้อจํากัดที่หลายส่วน
ราชการไม่สามารถดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ ภายใต้การไม่เพิ่มอัตรากําลังข้าราชการต้ังใหม่ 
 ในส่วนของลูกจ้างประจํา สายงานส่วนใหญ่เป็นสายงานปฏิบัติการในพื้นที่ด้านควบคุมโรคติดต่อนําโดย
แมลง  ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงตลอด เน่ืองจากตําแหน่งลูกจ้างประจําว่างทุกกรณีจะต้องถูกยุบตําแหน่งตาม
มาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ 
 

3333. . . . ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างอายุข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างอายุข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างอายุข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างอายุ    
 ประเด็นเรื่องโครงสร้างอายุจากข้อมูลพบว่า อายุเฉล่ียของข้าราชการกรมควบคุมโรค คือ 44.74 ปี 
โดยมีข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ปี (Generation Baby Boomer) ร้อยละ 40.10 และอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 31.50 ปี (Generation X) จํานวน 1,439 คนคิดเป็นร้อยละ 51.20 และมีข้าราชการจํานวนเพียง 
244 คน คิดเป็นร้อยละ 8.68 เท่าน้ัน ที่อยู่ในช่วงอายุต่ํากว่า 30 ปี (Generation Y)  
 ข้อค้นพบในประเด็นน้ี คือ กรมควบคุมโรคอยู่ในเกณฑ์ที่มีสัดส่วนข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ข้ึน
ไป ประมาณ ร้อยละ 20 – 40 ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังและวางแผนบริหารกําลังคนที่เหมาะสม  เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุต่อไป  
 หากพิจารณารายหน่วยงานที่มีข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มากที่สุด 2 ลําดับ มีดังน้ี   

ประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงาน หน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงาน คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ 
กองบรหิารกองบรหิารกองบรหิารกองบรหิาร    สํานักงานเลขานุการกรม 

กองแผนงาน 
43.47 
41.16 

สถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนั    สถาบันราชประชาสมาสัย 
สถาบันบําราศนราดูร 

42.98 
35.14 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคสํานักงานป้องกนัควบคุมโรคสํานักงานป้องกนัควบคุมโรคสํานักงานป้องกนัควบคุมโรค    สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

50.97 
47.58 

สํานักสํานักสํานักสํานัก    สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
สํานักระบาดวิทยา 

48.52 
38.60 

หน่วยงานภายในหน่วยงานภายในหน่วยงานภายในหน่วยงานภายใน    ศูนย์อํานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ 
สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

66.66 
50.00 
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 อายุเฉล่ียของพนักงานราชการ คือ 32.78 ปี เน่ืองจากเป็นกําลังคนประเภทใหม่ที่เร่ิมนํามาใช้ในช่วง

ระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็มีอัตราการหมุนเวียนการเข้า - ออก(Turn Over Rate) สูง จึงมี

อายุเฉล่ียยังไม่สูงนัก มีพนักงานราชการที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีจํานวน ร้อยละ 40.81 เรียงตามหน่วยงานได้

ดังน้ี สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 70.37 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 

กรุงเทพฯ  ร้อยละ 69.20 สํานักระบาดวิทยา สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น และกองการ

เจ้าหน้าที่ มีสัดส่วน ร้อยละ 60 เท่ากัน  

 ขณะเดียวกันยังมีพนักงานราชการที่มีอายุมากกว่า 45 ปีข้ึนไป จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 6.08 

พนักงานราชการกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะมาจากตําแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 

2547 เรื่องการช่วยเหลือลูกจ้างช่ัวคราวในระบบราชการ  โดยในส่วนของลูกจ้างช่ัวคราวได้มีมติเห็นชอบใน

หลักการให้ลูกจ้างช่ัวคราวในราชการฝ่ายบริหารที่ปฏิบัติงานต่อเน่ือง และทํางานในลักษณะประจําซํ้าตัวบุคคล

มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน ให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานราชการและมีสิทธิ

ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษได้ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นตําแหน่งพนักงานป้องกันควบคุมโรค ซึ่งปฏิบัติงานด้าน

ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงในพื้นที่ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 

 พบว่าลูกจ้างประจํามีอายุเฉล่ียสูงถึง 50.94 ปี มีลูกจ้างประจําที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 1,192 คน 

คิดเป็นร้อยละ 61.41 ของจํานวนเกือบทุกหน่วยงาน มีอายุเฉล่ีย 50 ปี เป็นไปตามระบบลูกจ้างประจําที่จะไม่

มีการบรรจุลูกจ้างประจําใหม่ กําลังคนประเภทน้ีจึงมีแต่กลุ่มคนที่นับวันจะเป็นกําลังคนในวัยสูงอายุ 
 

4444. . . . ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างอายุราชการข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างอายุราชการข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างอายุราชการข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างอายุราชการ    

 อายุราชการเฉล่ียของข้าราชการกรมควบคุมโรค คือ 19.96 ปี โดยมีข้าราชการที่มีอายุราชการ

มากกว่า 25 ปีข้ึนไป จํานวน 1,238 คน (ร้อยละ 44.05)  โดยมีรายละเอียดของช่วงอายุราชการ กลุ่ม

ดังกล่าว ดังน้ี  อายุราชการ 25 – 29 ปี มีจํานวน 538 คน (ร้อยละ 19.14) อายุราชการ 30 – 34 ปี มี

จํานวน 492 คน (ร้อยละ 17.50)  และอายุราชการ 35 ปีข้ึนไป มีจํานวน 208 คน (ร้อยละ 7.40) เหล่าน้ี

ล้วนเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการกรมควบคุมโรค อาจกล่าวได้ว่าข้าราชการส่วน

ใหญ่ของกรม เป็นผู้ที่ส่ังสมประสบการณ์ในอาชีพราชการของตนเองอันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน

ในภาพรวมของกรม  ขณะเดียวกันปัจจัยเร่ืองอายุราชการของข้าราชการที่มีอายุราชการมากกว่า 25 ปีขึ้นไปก็

เป็นส่วนหน่ึงที่จะสนับสนุนการตัดสินใจในการอยู่รับราชการต่อไปหรือลาออกจากราชการก่อนกําหนด   
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  หากพิจารณารายหน่วยงานที่มีข้าราชการที่มีอายุราชการมากกว่า 25 ปีขึ้นไป มากที่สุด 2 ลําดับ ดังน้ี 
 

ประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงาน หน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงาน คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ 

กองบรหิารกองบรหิารกองบรหิารกองบรหิาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

สํานักงานเลขานุการกรม 

50.00 

30.43 

สถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนั สถาบันราชประชาสมาสัย 

สถาบันบําราศนราดูร 

49.32 

29.07 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคสํานักงานป้องกนัควบคุมโรคสํานักงานป้องกนัควบคุมโรคสํานักงานป้องกนัควบคุมโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ 

54.03 

51.72 

สํานักสํานักสํานักสํานัก สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สํานักระบาดวิทยา 

51.47 

46.16 

หน่วยงานภายในหน่วยงานภายในหน่วยงานภายในหน่วยงานภายใน ศูนย์สารสนเทศ 

ศูนย์อํานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ 

75.00 

55.50 
 

 อายุราชการของพนักงานราชการสูงสุด  คือ 9 ปี ตามระบบพนักงานราชการที่เริ่มนํามาใช้เมื่อปี 

พ.ศ. 2548 โดยมีอายุราชการเฉล่ีย คือ 4.06 ปี โดยมีช่วงอายุราชการ 0 – 4 ปี จํานวน 447 คน (ร้อยละ 

60.04) ช่วงอายุ 5 – 9 ปี จํานวน 293 คน (ร้อยละ 39.59) โดยพนักงานราชการที่มีอายุราชการมากส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานด้านควบคุมโรคติดต่อนําโดยนําแมลงของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ซ่ึงอายุราชการของพนักงาน

ราชการค่อนข้างจะไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของกรม  เน่ืองจากมีอัตราเข้า - ออกสูง 

 อายุราชการเฉล่ียของลูกจ้างประจํา กรมควบคุมโรค คือ 24.96 ปี มีอายุราชการมากกว่า 25 ปีข้ึนไป

จํานวน 1,043 คน คิดเป็นร้อยละ 53.73 ของจํานวนลูกจ้างประจําทั้งหมด ซึ่งอายุราชการของลูกจ้างประจํากลุ่มน้ี 

สะท้อนถึงทักษะประสบการณ์ในงานปฏิบัติการที่ส่ังสมมา ถือเป็นกําลังคนส่วนใหญ่ของลูกจ้างประจํา 
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5555. . . . ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างเพศข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างเพศข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างเพศข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างเพศ    
 สัดส่วนของจํานวนข้าราชการเพศหญิง และชายของกรมควบคุมโรค คือ ร้อยละ 70.14 ต่อ 29.86 
หากพิจารณา รายหน่วยงานที่มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังน้ี 
 

ประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงาน    หน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงาน    คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ    

กองบรหิารกองบรหิารกองบรหิารกองบรหิาร    
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 100 
กองคลัง 88.89 

สถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนั    
สถาบันบําราศนราดูร 83.71 
สถาบันราชประชาสมาสัย 77.83 

สํานักงานป้องกันควบคมุโรคสํานักงานป้องกันควบคมุโรคสํานักงานป้องกันควบคมุโรคสํานักงานป้องกันควบคมุโรค    
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี 81.18 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ 79.00 

สํานักสํานักสํานักสํานัก    
สํานักโรคไม่ติดต่อ 81.82 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 80.00 

หน่วยงานภายในหน่วยงานภายในหน่วยงานภายในหน่วยงานภายใน    
สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 100 
สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 89.47 

 

 ในส่วนของการเข้าสู่ตําแหน่งที่สําคัญทั้งในตําแหน่งประเภทบริหาร อํานวยการ และวิชาการของ
กรมควบคุมโรค จําแนกตามเพศมีดังน้ี 
 

ประเภทตาํแหนง่ประเภทตาํแหนง่ประเภทตาํแหนง่ประเภทตาํแหนง่    เพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิ    เพศชายเพศชายเพศชายเพศชาย    สัดส่วนสัดส่วนสัดส่วนสัดส่วน    
ประเภทบรหิารประเภทบรหิารประเภทบรหิารประเภทบรหิาร    1 4 20 : 80 
ประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการ    4 21 16 : 84 
ประเภทวิชาการประเภทวิชาการประเภทวิชาการประเภทวิชาการ    

- ระดับทรงคุณวุฒิ 
- ระดับเช่ียวชาญ 
- ระดับชํานาญการพิเศษ 

    

 
6 
42 
283 

 
8 
32 
103 

 
42.85 : 57.14 
56.75 : 43.24 
73.31 : 26.68 

 

 จากตารางข้อมูลข้างต้นพบว่า ตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ มีเพศหญิงน้อยกว่า
เพศชายในสัดส่วน ร้อยละ 16.66 ต่อ 83.33 ส่วนตําแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป 
เป็นเพศหญิงที่มีจํานวนมากกว่า คือ เพศหญิง จํานวน 331 คน เพศชาย จํานวน 133 คน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ คือ 71.33 ต่อ 28.66 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของโครงสร้างเพศของกรมควบคุมโรค 
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 ขณะที ่ตําแหน่งประเภททั ่วไป ระดับอาวุโส เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือเป็นเพศชาย 
จํานวน 40  คน เป็นเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเป็นสัดส่วนหญิงชายร้อยละ คือ 13.04 ต่อ 86.95 
โดยมีข้อเท็จจริงคือ ตําแหน่งดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที ่บริหารงานสาธารณสุขเดิม     
และต่อมามีการยุบรวมสายงานเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ทําหน้าที่ในฐานะหัวหน้าหน่วยที่มีลักษณะ
งานในเชิงบริหารและปฏิบัติการในพื้นที่ คือ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง หัวหน้านิคมโรคเรื้อน 
ที่อาจมีข้อจํากัดในลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 สัดส่วนของพนักงานราชการเพศหญิงและเพศชาย คือ ร้อยละ 68.65 ต่อ 31.35 โดยแสดง
หน่วยงานในภาพรวมที่มีพนักงานราชการ เพศหญิง มากกว่าเพศชาย ดังน้ี  สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
ร้อยละ 90.48 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และสํานักงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 85.71 สํานักระบาดวิทยา และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร้อยละ 83.33  
 สัดส่วนของลูกจ้างประจําในเรื่องโครงสร้างเพศ จะมีความต่างกับข้าราชการและพนักงานราชการ 
คือ มีจํานวนลูกจ้างประจําเพศชายมากกว่าเพศหญิงสอดคล้องกับลักษณะงานในเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ ที่อาจมี
ข้อจํากัดในเรื่องเพศ ที่เพศชายอาจจะมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะงาน
ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค โดยภาพรวมของลูกจ้างประจํา มีสัดส่วนเพศหญิง และเพศชาย คือ 26.43 
ต่อ 73.57 
 

6666. . . . ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างวุฒิการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างวุฒิการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างวุฒิการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างวุฒิการศึกษา    
 ข้อมูลระดับการศึกษาของข้าราชการ กรมควบคุมโรค สรุปได้ ดังน้ี 
 

ระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษา    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ    
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 195 6.94 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 821 29.22 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1403 49.93 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 391 13.91 

 
 ประเด็นการวิเคราะห์ในฐานะที่กรมควบคุมโรคเป็นกรมวิชาการ  กําลังคนที่จะขับเคล่ือนภารกิจของ
กรมที่สําคัญ คือ คุณภาพของคนในกรม ส่วนหน่ึงที่แสดงได้ คือ วุฒิการศึกษาของคนกรมควบคุมโรค มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 2,419 คน คิดเป็นร้อยละ 86.08 ในประเด็นนี้จะเปรียบเทียบ
ตําแหน่งที่ผู้ครองอยู่ มีวุฒิการศึกษามากกว่าวุฒิที่เป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติของตําแหน่ง สําหรับตําแหน่ง
ประเภททั่วไปของกรม ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ไม่ต้องใช้ผู้มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คือมีผู้ครองตําแหน่งประเภท
ทั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาตรี จํานวน 457 คน คิดเป็นสัดส่วนในประเด็นของผู้ที่วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กําหนด 
ร้อยละ 53.89  ที่อาจแสดงถึงคุณภาพของระดับการศึกษาที่มีศักยภาพพร้อมจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ประเภทวิชาการ ไปสู่องค์กรเน้นองค์ความรู้ (Knowledge Worker)  
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 ในส่วนของตําแหน่งประเภทวิชาการ สําหรับสายงานหลักของกรม คือ นักวิชาการสาธารณสุข 

พบว่า มีผู้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 458 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 54.45 และระดับปริญญาเอก 

จํานวน 44 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.23 แสดงถึงระดับวุฒิการศึกษาในเชิงคุณภาพ ของสายงานหลัก

ที่จะช่วยขับเคล่ือนภารกิจของกรม 

 ในส่วนของกําลังคนที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก ยกเว้นสายงานนายแพทย์ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 44 คน ,นักเทคนิคการแพทย์ จํานวน 2 คน ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จํานวน 2 คน ,นายสัตวแพทย์ จํานวน 1 คน ,พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 คน มีการกระจายกําลังคนดังกล่าว 

ตามหน่วยงาน ดังน้ี 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    หน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงาน    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
1 กองแผนงาน 1 
2 สถาบันบําราศนราดูร 1 
3 สถาบันราชประชาสมาสัย 2 
4 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดสระบุรี 1 
5 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่5 จังหวัดนครราชสีมา 1 
6 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่6 จังหวัดขอนแก่น 3 
7 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดอุบลราชธานี 4 
8 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดนครสวรรค์ 3 
9 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่9 จังหวัดพิษณุโลก 4 
10 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่10 จังหวัดเชียงใหม่ 5 
11 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
12 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่12 จังหวัดสงขลา 1 
13 สํานักระบาดวิทยา 2 
14 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 2 
15 สํานักโรคติดต่อทั่วไป 2 
16 สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 7 
17 สํานักโรคไม่ติดต่อ 4 
18 สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2 
19 สํานักวัณโรค 3 
20 สํานักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1 

รวมรวมรวมรวม    50505050    
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 ระดับการศึกษาของพนักงานราชการ  กรมควบคุมโรค สรุปได้ดังน้ี 
 

ระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษา จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 133 17.97 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 569 76.89 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 38 5.13 

 

 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคกําหนดคุณสมบัติของตําแหน่งทางวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ ตรงกับ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการ  แต่จะมีบางตําแหน่งที่กําหนดเป็นวุฒิปริญญาโท ในการรับสมัคร 

เช่น ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแลแผน  นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น 
 

 ระดับการศึกษาของลูกจ้างประจํา  กรมควบคุมโรค สรุปได้ดังน้ี 
 

ระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษา    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน((((คนคนคนคน))))    ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ    

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 6 0.31 

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 213 10.97 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า 126 6.49 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบเท่า 52 2.68 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 213 10.98 

วุฒิต่ํากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 1,317 67.85 

ยังไม่ระบุ 14 0.72 

 

 ลูกจ้างประจําส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าวุฒิต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.63 

สะท้อนถึงลักษณะที่เน้นงานปฏิบัติการของตําแหน่ง ซึ่งอาศัยทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

มากกว่าความรู้ด้านวิชาการทางวุฒิการศึกษา 
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7777. . . . ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับการสูญเสียกําลังคนการสูญเสียกําลังคนการสูญเสียกําลังคนการสูญเสียกําลังคน    
    กรณีการสูญเสียกําลังคนจากการเกษียณอายุของข้าราชการล่วงหน้า 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2561) รวมแล้วจํานวนทั้งส้ิน 488 คน (ปี 2557  จํานวน 73 คน ,ปี 2558  จํานวน 88 คน 
,ปี 2559 จํานวน 99 คน, ปี 2560 จํานวน 108 คน และ ปี 2561  จํานวน 120 คน) เฉล่ีย 97.6 คน ต่อปี 
โดยภายใน 5 ปีน้ี หน่วยงานที่มีการสูญเสียกําลังคนมีจํานวน มากดังน้ี 
 

ประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงานประเภทหนว่ยงาน หน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงาน คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ 
กองบริหาร กองคลัง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
20.00 
16.66 

สถาบัน สถาบันราชประชาสมาสัย 
สถาบันบําราศนราดูร 

18.18 
12.57 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 

25.25 
23.80 

สํานัก สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สํานักระบาดวิทยา 

19.86 
17.44 

หน่วยงานภายใน สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ศูนย์อํานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ 

50.00 
25.00 

 

 สําหรับสายงานของตําแหน่งข้าราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ ในช่วง 5 ปี      
(ปี 2557 – 2561) จํานวนมากที่สุด 5 ลําดับ ดังน้ี 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่))))    คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ    
1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 149 35.64 
2 เจ้าพนักงานธุรการ 27 15.88 
3 พยาบาลวิชาชีพ 56 12.22 
4 นักวิชาการสาธารณสุข 103 11.34 
5 นายแพทย์ 24 10.61 

 

 และในช่วง 5 ปีถัดไป (ปี 2562 – 2566) สายงานที่สูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ มีดังน้ี 
ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่))))    คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ    

1 เจ้าพนักงานธุรการ 38 22.35 
2 พยาบาลวิชาชีพ 95 20.74 
3 นักวิชาการสาธารณสุข 169 18.61 
4 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 67 16.02 
5 นายแพทย์ 23 10.17 
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 จากข้อมูลการสูญเสียกําลังคนจาการเกษียณอายุทั้ง 2 ช่วง  แสดงถึงข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ดังน้ัน
หากพิจารณาในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2557 – 2566) การสูญเสียกําลังคนข้าราชการจากการเกษียณอายุ
ราชการของกรมควบคุมโรค จึงแสดงตามตารางน้ี 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่))))    คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ    
1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 216 51.67 
2 เจ้าพนักงานธุรการ 65 38.23 
3 พยาบาลวิชาชีพ 151 32.96 
4 นักวิชาการสาธารณสุข 272 29.95 
5 นายแพทย์ 47 20.79 

 
 หากพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะเห็นได้ว่าภายใน 10 ปี ข้างหน้า สายงานที่จะสูญ จากการ
เกษียณอายุราชการใน 2 ลําดับแรกเป็นสายงานในตําแหน่งประเภททั่วไป คือ เจ้าพนักงานสาธารสุข
และเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งแนวทางการใช้ตําแหน่งอาจจะมีความจําเป็นน้อยลง โดยมีแนวโน้มที่จะปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่ง เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ คือเป็นตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และในสาย
สนับสนุนของหน่วยงานอาจจะเป็นนักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ 
 ส่วนลําดับที่ 3 คือ พยาบาลวิชาชีพซึ่งในข้อเท็จจริงการสูญเสียกําลังคน ดังกล่าวไม่มีประเด็นในเรื่อง

ของการทดแทนตําแหน่ง  เน่ืองจากสายงานพยาบาลวิชาชีพซึ่งถือเป็นสายงานหลักของทั้ง 2 สถาบัน ได้แก่ 

สถาบันบําราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย ซึ่งมีกําลังคนที่ปฏิบัติงานเสริมในส่วนของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างช่ัวคราวเงินบํารุง ที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา คัดเลือก เพื่อทดแทน

ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นสายงานที่ต้องการตําแหน่งข้าราชการรองรับการบรรจุ อยู่เป็นจํานวนมาก

ในภาพรวม 

 สําหรับตําแหน่งในลําดับที่ 4 และ 5 ซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ เป็นสายงานหลักของกรม

ในการขับเคล่ือนภารกิจของกรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ในเชิงสัดส่วนของการสูญเสียนับว่าอาจยังไม่มี

ประเด็นกับกรอบอัตรากําลังของทั้ง 2 สายงาน ส่วนในเชิงของการทดแทนตําแหน่งที่จะสูญเสีย กรณี

นักวิชาการสาธารณสุข ในการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว ก็ไม่มีปัญหา เน่ืองจากสถานการณ์ของผู้ที่

จบการศึกษาที่สามารถดํารงตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ยังมีอยู่เป็นจํานวนมากสังเกตได้จาการเปิดสอบ 

เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข มีผู้เข้าสอบเป็นจํานวนมาก ขณะเดียวกัน

พนักงานราชการในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ก็ถือว่าเป็นกําลังคนที่มีอยู่ (Stock) ของกรม

ที่มีโอกาสที่ดีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่ว่างในกรณีต่างๆ 

เสมอมา 
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 สําหรับตําแหน่งนายแพทย์ที่จะมีการสูญเสียกําลังคนจากการเกษียณอายุราชการ ช่วง 10 ปีข้างหน้า  

จํานวนประมาณ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 แต่หากพิจารณาจากข้อมูลการครองตําแหน่งนายแพทย์ของ

กรมควบคุมโรค พบว่ากรอบอัตรากําลังนายแพทย์มี จํานวน 226 อัตรา มีคนครองจํานวน 182 อัตรา คิดเป็น

สัดส่วน  ร้อยละ 80.53 น้ันหมายถึงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคมีตําแหน่งว่างสายงานนายแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน

ระบบป้องกันควบคุมโรคยังไม่มีแรงจูงใจที่จะดึงดูดให้นายแพทย์สนใจมาทํางานที่กรม  ประกอบกับสถานการณ์

การสูญเสียกําลังคนจาการเกษียณอายุราชการตามที่แสดงมาน้ัน  จะเพิ่มปัญหาการขาดอัตรากําลังนายแพทย์

ของกรมควบคุมโรคต่อไปอย่างแน่นอน อันเกิดจากการสูญเสียกําลังคนจากการเกษียณอายุราชการ ร้อยละ 

20.79 และอัตราว่างเฉล่ียร้อยละ 20 รวมกัน 

 นอกจากข้อมูลการสูญเสียกําลังคนจากการเกษียณอายุราชการที่มองไปข้างหน้าแล้ว จะนําเสนอข้อมูล

การสูญเสียกําลังคนในทุกกรณีที่เกิดข้ึน ผ่านมา (พ.ศ. 2552 - 2556)  

 ในภาพรวม 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคสูญเสียกําลังคนรวมทั้งส้ิน 911 คน 

(เฉล่ียปีละ 182 คน) เหตุผลของการสูญเสีย เรียงตามลําดับดังน้ี 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    เหตผุลการสูญเสยีเหตผุลการสูญเสยีเหตผุลการสูญเสยีเหตผุลการสูญเสยี    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    เฉลีย่ปีละ เฉลีย่ปีละ เฉลีย่ปีละ เฉลีย่ปีละ ((((คนคนคนคน))))    

1 ลาออกตามโครงการเกษียณก่อนกําหนด 288 72 

2 เกษียณอายุ 251 50 

3 ลาออก 159 32 

4 โอน 178 36 

5 ตาย 29 6 

6 ไล่ออกจากราชการ 6 1 

    รวมรวมรวมรวม    911911911911    182182182182    

 

 พิจารณาจากสายงานที่สูญเสียระหว่างปี 2552 – 2556 พบว่ามีสายงาน ดังน้ี 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    
1 นักวิชาการสาธารณสุข 204 
2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 172 
3 พยาบาลวิชาชีพ 110 
4 นายแพทย์ 58 
5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 54 
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 ข้อมูลการสูญเสียข้าราชการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ข้างต้น อาจจะพบตัวเลขที่สูง เน่ืองจากนับรวม

เหตุผลของการสูญเสีย จากการลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด (Early Retie) ซึ่งดําเนินการตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 ดังน้ันเหตุผลการสูญเสียตามปกติ ตามสัดส่วนแล้วเกิดจากการ

เกษียณอายุ การโอน และการลาออก ตามลําดับ 

 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552 – 2556) มีการสูญเสียพนักงานราชการจากการลาออก เป็นจํานวน

รวม 384 คน เฉล่ียปีละ 77 คน จําแนกสายงาน ดังน้ี นักวิชาการสาธารณสุข 113 คน นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 56 คน นิติกร 36 คน นักทรัพยากรบุคคล 34 คน และนักกีฏวิทยา 26 คน 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    

1 นักวิชาการสาธารณสุข 100 

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 63 

3 นักทรัพยากรบุคคล 51 

4 นักกีฏวิทยา 44 

5 นักจัดการงานทั่วไป 34 

 

 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552 – 2556) มีการสูญเสียลูกจ้างประจํา จํานวน 727 คน เฉล่ียปีละ 

145 คน หน่วยงานที่มีการสูญเสียมากตามลําดับ ดังน้ี 

 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    หน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    

1 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่10 จังหวัดเชียงใหม่ 90 

2 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่12 จังหวัดสงขลา 74 

3 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดนครสวรรค์ 63 

4 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่9 จังหวัดพิษณุโลก 63 

5 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่3 จังหวัดชลบุรี 62 

6 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่6 จังหวัดขอนแก่น 58 
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 จําแนกสายงานตามลําดับ ดังน้ี 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    

1 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค 179 

2 พนักงานเยี่ยมบ้าน 124 

3 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 90 

4 พนักงานขับรถยนต์ 82 

5 หัวหน้าหมู่เยี่ยมบ้าน 40 

 

 โดยการสูญเสียในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จากการเกษียณอายุราชการ ร้อยละ 76.89  ลาออก 

ร้อยละ 13.48 และเสียชีวิต ร้อยละ 8.66 

 ขณะที่ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2557 – 2561) จะมีการสูญเสีย ลูกจ้างประจําจากการเกษียณอายุ

ราชการ เป็นจํานวน 492 คน เฉล่ียปีละ 98 คน จําแนกสายงาน ดังน้ี 

 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    สายงานสายงานสายงานสายงาน    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน ((((คนคนคนคน))))    

1 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค 109 

2 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 107 

3 พนักงานขับรถยนต์ 59 

4 พนักงานเยี่ยมบ้าน 43 

5 พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค 21 

 

 โดยหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนลูกจ้างประจําของกรมจะเหลือน้อยกว่า 1,449 คน จาก

การเกษียณอายุราชการ และจะเหลือน้อยกว่าน้ี ลงไปอีกจากกรณีการลาออก หรือมีตําแหน่งว่างเกิดข้ึนจากสาเหตุ

อ่ืน ๆ และหากมองไปในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ลูกจ้างประจําของกรมควบคุมโรค อาจมีจํานวนไม่ถึง 100 คน 
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บทสรุปบทสรุปบทสรุปบทสรุป    

๑.  กรมควบคุมโรคมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานรองรับภารกิจของกรม รวมทั้งสิ้น  ๓๗ หน่วยงาน
โดยเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๒๗หน่วยงาน และเป็นหน่วยงาน
ที่จัดต้ังข้ึนเป็นการภายในจํานวน ๑๐ หน่วยงาน (พฤษภาคม2557) ส่งผลให้มีการกระจายกําลังคนจาก
หน่วยงานหลักไปยังหน่วยงานภายใน  อันอาจจะส่งผลให้มีข้อจํากัดในเรื่องอัตรากําลังที่ไม่เพียงพอการขาด
อัตรากําลังโดยเฉพาะภารกิจสนับสนุนที่จําเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานของทุกหน่วยงานทําให้การใช้ตําแหน่งบางครั้ง
ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๒.  ตําแหน่งของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในที่เป็นการเกลี่ยอัตรากําลังจากหน่วยงานหลัก  
มีข้อจํากัดในเรื่องของการดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของ ก.พ.เน่ืองจาก
เป็นโครงสร้างการแบ่งงานที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กพ.และอ.ก.พ.กระทรวงอันอาจเป็นอุปสรรคในเรื่อง
ความก้าวหน้าของตําแหน่งสําหรับกําลังคนในหน่วยงานที่จัดต้ังข้ึนเป็นการภายใน 

 

๓.  กรอบอัตรากําลังของกรมควบคุมโรคสรุปได้ดังน้ีข้าราชการจํานวน ๓,๑๗๓ อัตรา พนักงานราชการ 
จํานวน ๘๘๓ อัตราและลูกจ้างประจํา จํานวน ๑,๙๔1 อัตรา รวมทั้งส้ิน 5,997อัตราโดยมีสัดส่วนของจํานวน
กําลังคนข้าราชการและพนักงานราชการที่กระจายกําลังคนระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีจํานวนที่ใกล้เคียงกันแต่จํานวนลูกจ้างประจําจะถูกกําหนดตําแหน่งไว้ที่หน่วยงาน
ส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาคมากกว่าหน่วยงานส่วนกลางถึง ๕ เท่า 

 

๔.  กรอบอัตรากําลังของกรมควบคุมโรคในฐานะกรมวิชาการมีตําแหน่งประเภทวิชาการมากกว่า
ตําแหน่งประเภททั่วไป ประมาณ ๒ เท่า (๒,๑๑๐ อัตรา ต่อ ๑,๐๓๓ อัตรา)สนับสนุนการมุ่งไปสู่องค์กรที่เน้น
องค์ความรู้ (Knowledge Workers) 

 

๕.  สัดส่วนของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไปเทียบกับระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 
ประมาณ ๑ ต่อ ๒ คือ ร้อยละ ๓๒ ต่อ ๖๘ 

 

๖.  สายงานของกําลังคนที่สําคัญ มีจํานวน ดังน้ี 
๖.๑  ข้าราชการ : นักวิชาการสาธารณสุข ๙๐๘ อัตรา (ร้อยละ ๒๘.๖๑) และนายแพทย์ ๒๒๖ อัตรา 

(ร้อยละ ๗.๑๒) 
๖.๒  พนักงานราชการ : นักวิชาการสาธารณสุข ๒๐๐ อัตรา (ร้อยละ ๒๒.๖๕) และนักกีฏวิทยา๘๐ 

อัตรา (ร้อยละ ๙.๑๖) 
๖.๓  ลูกจ้างประจํา :พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค ๔๙๑ อัตรา (ร้อยละ ๒๕.๒๑) 

และพนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ๔๐๒ อัตรา (ร้อยละ ๒๐.๖๔) 
 

๗.  อายุ เฉล่ียของข้าราชการคือ ๔๔.๗๔ ปีโดยมีข้าราชการที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี ร้อยละ 
๔๐.๑๐  อายุเฉล่ียของพนักงานราชการคือ ๓๒.๗๘ ปีและของลูกจ้างประจํามีอายุเฉล่ียสูงถึง ๕๐.๙๔ ปี 

บทสรปุ  และขอ้เสนอแนะบทสรปุ  และขอ้เสนอแนะบทสรปุ  และขอ้เสนอแนะบทสรปุ  และขอ้เสนอแนะ    
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๘.  อายุราชการเฉล่ียของข้าราชการคือ ๑๙.๙๖ ปีโดยมีข้าราชการที่มีอายุราชการมากกว่า ๒๕ ปี
ขึ้นไป จํานวน ๑,๒๓๘ คน (ร้อยละ๔๔.๐๕) อายุราชการเฉลี่ยของพนักงานราชการคือ ๔.๐๖ ปีส่วน
ลูกจ้างประจํามีอายุราชการเฉล่ียคือ ๒๔.๙๖ ปีโดยมีลูกจ้างประจําที่มีอายุราชการมากกว่า ๒๕ ปีข้ึนไป จํานวน 
๑,๐๔๓ คน (ร้อยละ ๕๓.๗๓) 

 

๙.  กรมควบคุมโรคมีข้าราชการหญิงมากกว่าชาย  โดยมีสัดส่วนของจํานวนข้าราชการเพศหญิงและ
เพศชายคือ ร้อยละ ๗๐.๑๔ ต่อ ๒๙.๘๖ส่วนตําแหน่งทางบริหาร เพศหญิงมีจํานวนน้อยกว่าเพศชายในสัดส่วน
ร้อยละ ๑๖.๖๖ต่อ ๘๓.๓๓ สําหรับพนักงานราชการมีจํานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายคือ ร้อยละ๖๘.๖๕ต่อ 
๓๑.๓๕ ขณะที่ลูกจ้างประจํามีจํานวนเพศหญิงน้อยกว่าเพศชายคือ ร้อยละ๒๖.๔๓ ต่อ ๗๓.๕๗ 

 

๑๐  ระดับการศึกษาของข้าราชการกรมควบคุมโรคมี ดังน้ี 
๑๐.๑ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๙๕ คน (ร้อยละ ๖.๙๔) 
๑๐.๒ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  จํานวน ๘๒๑ คน (ร้อยละ ๒๙.๒๒) 
๑๐.๓ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จํานวน ๑,๔๐๓ คน (ร้อยละ ๔๙.๙๓) 
๑๐.๔ ต่ํากว่าปริญญาตรี  จํานวน ๓๙๑ คน (ร้อยละ ๑๓.๙๑) 

 ขณะที่พนักงานราชการและลูกจ้างประจําส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง 
 

 ๑๑.  การสูญเสียกําลังคนในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) สําหรับข้าราชการมีจํานวนรวม 
๙๑๑ คนส่วนใหญ่จากการลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด (๒๘๘ คน)การเกษียณอายุปกติ (๒๕๑ คน) 
การโอน (๑๗๘) และการลาออก (๑๕๙ คน) ตามลําดับโดยมีสายงานนักวิชาการสาธารณสุขจํานวน ๒๐๔ คน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน๑๗๒ คน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน ๑๑๐ คน และนายแพทย์ ๕๘ คน 
 สําหรับการสูญเสียในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖) จากการเกษียณอายุราชการ
ตามสัดส่วนมากสุดมีลําดับ ดังน้ี 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ร้อยละ ๕๑.๖๗) เจ้าพนักงานธุรการ (ร้อยละ ๓๘.๒๓) พยาบาลวิชาชีพ 
(ร้อยละ ๓๒.๙๖) นักวิชาการสาธารณสุข (ร้อยละ ๒๙.๙๕)และนายแพทย์ (ร้อยละ ๒๐.๗๙) 
 

 ๑๒.  พนักงานราชการ  มีการลาออกในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) จํานวนรวม ๓๘๔ คน 
(เฉล่ียปีละ ๗๗ คน)ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 ๑๓.  การสูญเสียกําลังคนในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๕๖) สําหรับลูกจ้างประจํา จํานวน
รวม ๗๒๗ คน เฉลี่ยปีละ ๑๔๕ คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค และพนักงาน
เยี่ยมบ้านสําหรับการสูญเสียในช่วง ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)จากการเกษียณอายุราชการ 
เป็นจํานวน ๔๙๒ คน เฉล่ียปีละ ๙๘ คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค (๑๐๙ คน)
ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค (๑๐๗ คน) และพนักงานขับรถยนต์ (๕๙ คน) 
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ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ    
    

 จากมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ นโยบายของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ

นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่เน้นการบริหารกําลังคนภาครัฐให้สมดุลกับบทบาทภารกิจของภาครัฐ ควบคุม

การเพิ่มอัตรากําลังข้าราชการตั้งใหม่และส่งเสริมส่วนราชการให้ใช้กําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ัน ย่อมแสดง

ให้เห็นถึงแนวทางการบริหารกําลังคนของส่วนราชการ ด้วยกําลังคนทีมีอยู่จริง ณ ปัจจุบัน และกําลังคนที่จะสูญเสีย

ในอนาคตตามสภาพกําลังคนและสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปจากการวิเคราะห์อุปทานกําลังคน จึงมี

ข้อเสนอแนะในส่วนของกรมควบคุมโรค ดังน้ี  

 1. จากมาตรการดังกล่าวข้างต้น การบริหารกําลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสามารถแสดงศักยภาพ 

เพื่อขับเคล่ือนงานของกรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่ิงสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการคือพัฒนาระบบและแนวทาง  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันของกรม โดยครอบคลุม การจัด

โครงสร้างองค์กร การจัดระบบงาน การจัดอัตรากําลัง (ตรวจสอบสัดส่วนกําลังคนประเภทต่างๆ ได้แก่ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา) ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับความจําเป็น 
 

 2. กรณีการจัดโครงสร้างของกรมควบคุมโรคที่มีการจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายใน เพิ่มเติมข้ึนถึง 10 

หน่วยงาน จากหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (หน่วยงานหลัก) ย่อมจําเป็นต้องมีการเกล่ียอัตรากําลัง 

(ข้าราชการและลูกจ้างประจํา) จากหน่วยงานหลักไปยังหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนเป็นการภายใน รวมทั้งการจัดสรร

ตําแหน่งพนักงานราชการเพื่อรองรับภาระงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึน 

เหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบในการกระจายกําลังคนที่อาจไม่เหมาะสม และการใช้กําลังคนที่อาจไม่เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 จึงเห็นสมควรให้ มีการพิจารณาทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานภายในที่ผ่านมาบน พื้นฐานความจําเป็น

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ การบูรณาการทํางาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (คน เงิน ของ) โดยอาจเป็นการยุบรวม

หน่วยงาน หรือยุบเลิกหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารกําลังคนที่มีอยู่อย่างจํากัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การกระจายกําลังคนเป็นไปอย่างเหมาะสม สะท้อนภาระงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง รวมทั้งกําลังคน ที่อยู่

ภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานที่ ก.พ.กําหนด หรือที่ อ.ก.พ.กระทรวงให้ความเห็นชอบ จะสามารถดําเนินการ

เก่ียวกับกําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ กพ. กําหนดต่อไปได้ 
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 3. กําลังคนของกรมควบคุมโรค ในส่วนของกรอบอัตรากําลังข้าราชการ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง

ถึงแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คปร. และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข จะจัดสรรคืนตําแหน่งกรณียุบแทน

ตําแหน่งเกษียณอายุราชการให้กรมก็ตาม แต่แนวทางการบริหารตําแหน่งของกรมในเรื่องของการปรับปรุง

การกําหนดตําแหน่งทั้งการเปล่ียนประเภทตําแหน่งจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ และการปรับปรุง

การกําหนดตําแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ล้วนมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้งสิ้นซึ่งหมายถึงการต้องยุบเลิก

ตําแหน่งว่างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การกําหนดตําแหน่งของ ก.พ. (หนังสือเวียน ก.พ. ว17/2552) 

เหล่าน้ีล้วนส่งผลให้จํานวนอัตราข้าราชการลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคําร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ 

ว่าขาดอัตรากําลังในการดําเนินงาน ดังนั้นกรมควรมีความชัดเจนในเรื่องแนวทางการใช้ตําแหน่งว่างในกรณี

ดังกล่าวโดยพิจารณาให้ความสมดุลระหว่างการมีตําแหน่งว่างเพื่อรองรับการบรรจุ แต่งตั้งผู้มาปฏิบัติงาน

ในภารกิจของหน่วยงาน หรือยุบเลิกตําแหน่งว่าง เพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งอีกตําแหน่งให้เป็นระดับ

ที่สูงข้ึน 

 4. กําลังคนที่สําคัญอีกประเภทหน่ึงของกรมควบคุมโรค ที่จะขับเคล่ือนงานของกรมทั้งในภารกิจหลัก

และภารกิจสนับสนุนในช่วงระยะเวลาต่อจากน้ี คือ พนักงานราชการ ที่มีแนวโน้มของจํานวนเพิ่มข้ึนทดแทน

การยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําที่จะลดลงไปเรื่อยๆ ดังน้ันการบริหารกําลังคนประเภทพนักงานราชการจึงมี

ความสําคัญ ตั้งแต่เรื่องการกําหนดตําแหน่ง การสรรหา การรักษากําลังคนเหล่าน้ีไว้ แม้จะมีข้อจํากัดในเรื่อง

ของความม่ันคงในอาชีพ แต่ในช่วงเวลาอีกไม่นานกําลังคนของกรมควบคุมโรค จะมีข้าราชการและพนักงาน

ราชการในจํานวนที่ใกล้เคียงกัน ดังน้ันการบริหารกําลังคนทั้ง 2 ประเภทจึงควรได้รับการดูแลและการปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจ้าง 
 

 5. กรมควบคุมโรค ถือเป็นส่วนราชการที่มีประเด็นในเรื่องโครงสร้างอายุของกําลังคน (Aging Society) มี

อายุเฉล่ียของข้าราชการคือ 44.74 ปี โดยมีข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ถึงร้อยละ 40.10 ขณะเดียวกัน มี

ข้าราชการที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เพียงร้อยละ 8.68 ส่งผลในเรื่องของความไม่สมดุลของกําลังคนรุ่นเก่า

และกําลังคนรุ่นใหม่ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจัดการและความต่อเน่ืองของการปฏิบัติงาน เพราะงาน

หลายลักษณะต้องการองค์ความรู้ที่เกิดจากการส่ังสมประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ซ่ึงข้าราชการรุ่น

ใหม่อาจไม่มีความพร้อมในการดํารงตําแหน่งหรือทดแทนกําลังคนที่จะเกษียณอายุราชการ นอกจากน้ีกําลังคน

ในแต่ละช่วงอายุ มีความคาดหวังและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานและแรงจูงใจ เป้าหมายและวิธีการทํางาน  

ที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า ซ่ึงหากขาดความเข้าใจก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานได้ 
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 จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมกําลังคนเพื่อรองรับการสูญเสียจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุ

และการบริหารความหลากหลาย (Intergeneration and Diversity) โดยการวางแผนสร้างความต่อเน่ือง

ในการดํารงตําแหน่งที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์(Succession planning )รวมทั้งวางระบบจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ทั้งประเภทที่ชัดแจ้งและโดยนัย (Tacit 

and Explicit Knowledge) ที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและไม่ขาดช่วง ในประเด็นเรื่องโครงสร้างอายุน้ี 

กรมควบคุมโรคได้เข้าร่วมโครงการวางแผนกําลังคนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง โครงสร้างอายุข้าราชการ

พลเรือนสามัญ ในปี พ.ศ.2555 กับสํานักงาน ก.พ. โดยกําหนดแผนปฏิบัติการรองรับไว้ 3 เรื่อง คือ 

1) การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สําหรับตําแหน่ง

ยุทธศาสตร์  

2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) สําหรับตําแหน่งยุทธศาสตร์  

3) การสร้างภาวะผู้นําด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control: LDC) 

โดยแผนปฏิบัติการเหล่าน้ีควรจะต้องได้รับการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

อย่างจริงจังและขยายผลในวงกว้างต่อไป 
 

 6. ความหลากหลายด้านประชากรของกําลังคนกรมควบคุมโรคที่มีมากขึ้น นอกจากประเด็น
เรื่องโครงสร้างอายุแล้ว ยังมีเร่ืองของการมีจํานวนกําลังคนเพศหญิง ที่มีมากกว่าเพศชายการให้การยอมรับ
ในเสรีภาพและรสนิยมทางเพศ ความแตกต่างของพื้นที่การปฏิบัติงาน รูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย 
อาจนําไปสู่ความขัดแย้งได้ ดังน้ันผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ามกลางความหลากหลาย (Diversity Management)    
อันจะส่งผลให้การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความเฉพาะสําหรับแต่ละกลุ่มมากขึ ้น 
(Customization) 
 

 7. มุ่งเน้นวางแผนและบริหารกําลังคนในกลุ่มที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce) 
โดยวิเคราะห์และระบุกําลังคนในสายอาชีพที่มีความจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในภารกิจสําคัญของกรม 
ดําเนินการวางแผนการสรรหา และการพัฒนาเป็นการเฉพาะแยกจากกลุ่มอื่น เพื่อให้กรมมีกําลังคนกลุ่ม
สําคัญซึ่งมีความพร้อมและมีความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
 

 8. เพิ่มศักยภาพกําลังคนของกรมควบคุมโรคที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการปรับเปล่ียนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่ต้องการทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) สามารถปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา (Dynamic) ทั้งในภาวะวิกฤติและสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง (Crisis 
and Risk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมจากการเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) การมีทักษะ
เชิงเดี่ยวและการทํางานในสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงน้อย 
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 9. พัฒนาระบบและวางกลไกเพื่อให้บุคลากรของกรมควบคุมโรคมีความทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร 
(Engagement) รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Productive Climate) และมีความสุข (Happy Workplace) ในการทํางาน    
เพื่อการดึงดูดและรักษาคนไว้ในองค์กรและลดอัตราการสูญเสียกําลังคนคุณภาพที่จะเกิดข้ึน 
 

 10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังคนทุกประเภทของกรม ให้สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และส่งเสริม
ให้มีการนําข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยและสารสนเทศด้านกําลังคนมาใช้วิเคราะห์ประกอบการวางแผน 
การบริหารและพัฒนากําลังคนอย่างเป็นรูปธรรม (HR Analytic) 
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