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สถานการณ์ด้านบุคลากร  ณ ต้นปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 พบว่า (1) สป.สธ. มีบุคลากรสาธารณสุข ทั้งหมด 
ณ ต้นปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จ านวน 347,946 คน โดยเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง 1,409 คน ส่วนกลาง
ที่ตั้งในส่วนภูมิภาค 3,636 คน และส่วนภูมิภาค 342,901 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 183,426 คน ลูกจ้างประจ า 
18,038 คน ลูกจ้างชั่วคราว 41,982 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 96,091 คน และพนักงานราชการ 
8,409 คน เมื่อแบ่งตามเขตสุขภาพ  (เขต / จ านวนคน) พบว่า เขต 1 / 37,820 คน, เขต 2 / 21,500 คน, เขต 
3 / 17,005 คน, เขต 4 / 25,694 คน, เขต 5 / 32,029 คน, เขต 6 / 30,815 คน, เขต 7 / 26,124 คน, 
เขต 8 / 30,447 คน, เขต 9 / 35,422 คน, เขต 10 / 26,712 คน, เขต 11 / 27,265 คน, เขต 12 / 
32,068 คน  (แหล่งข้อมูล : ระบบ HROPS ณ 1 ต.ค. 61 เป็นจ านวนบุคลากรตามปฏิบัติจริง ) (2) สป.สธ. มีการ
สูญเสียบุคลากร ณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 รวมจ านวน 25,406 คน คิดเป็น 7.30% โดยแบ่งตามสาเหตุการ
สูญเสีย ดังนี้ ไล่ออก 120 คน (0.034%), ปลดออก 9 คน (0.003%), ให้ออก 27 คน (0.008%), โอนไปนอก
สังกัด 315 คน (0.091%) และลาออก 24,935 คน (7.166%) เมื่อแยกตามสายงาน พบว่า สูญเสียสายวิชาชีพ  
2,918 คน และสายงานสนับสนุน 405 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแพทย์ 976 คน พยาบาล 893 คน ทันตแพทย์ 336 
คน และนักวิชาการสาธารณสุข 268 คน 

ผลการด าเนินงาน  พบว่า สป.สธ. มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุขในภาพรวมคิดเป็น 95.31% จาก
จ านวนบุคลากรที่มีอายุงาน > 1 ปี ณ 1 ก.ค. 61 (วันที่วัดผล ) จ านวน 331,634 คน (แหล่งข้อมูล : ระบบ HROPS 
ณ 1 ก.ค. 61) ซึ่งผ่านเป้าหมายที่ก าหนด > 85% เมื่อจ าแนกตามแนวทางการตรวจราชการรอบที่ 2 พบว่า ทั้ง 12 
เขตมีผลการด าเนินงานผ่านตามประเด็นการตรวจราชการ โดยมี  นวัตกรรมที่น่าสนใจ  เช่น การจัดตั้งคลินิก HR, HR 
Mobilization, การจัดท า Exit Interview ฯลฯ ประเด็นที่ 1 ฐานข้อมูลก าลังคนของหน่วยงานมีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ในภาพรวมมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 9๘.๔๘ โดยคิดจากจ านวนค าสั่งด้าน HR ที่ถูกบันทึกในระบบ 
HROPS แล้วจ านวน ๒๔,๓๓๕ ค าสั่ง เทียบกับจ านวนค าสั่งทั้งหมดท่ีต้องบันทึก ๒๔,๗๑๐ ค าสั่ง ประเด็นที่ 2 ผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์ก าลังคนและข้อมูลการสูญเสียบุคลากร พบว่า ทั้ง 12 เขตมีการรายงานข้อมูลสถานการณ์
ก าลังคนและอัตราการสูญเสียบุคลากร โดยมีอัตราการสูญเสียของข้าราชการ  ณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๓๐ โดยคิดจากจ านวน บุคลากรที่สูญเสีย ๒๕,๔๐๖ คน เทียบกับจ านวน บุคลากรทั้งหมด ๓๔๗,๙๔๖ คน 
ประเด็นที่ ๓ การด าเนินการตามแผนและติดตามผลการด าเนินการตามแผน  พบว่า ทั้ง 12 เขตสุขภาพมีแนวทาง /
กิจกรรมธ ารงรักษาบุคลากร เช่น คลินิก HR/ HR Mobilization แนวทาง/แผน/กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน ฯลฯ 

ปัญหา/อุปสรรค  ได้แก่ 1) ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยเฉพาะนิยามค าส าคัญและสูตร
การค านวณ ๒) ระบบฐานข้อมูลบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน ๓) ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลการสูญเสียบุคลากรเชิงลึก  ๔) 
นักทรัพยากรบุคคลขาดความเชี่ยวชาญเรื่องกฎระเบียบด้าน HR/การวางแผน /การพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ซ่ึง
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ต่อไป คือ  ควรเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  การพัฒนาสมรรถนะ
เครือข่ายบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง เช่น นักทรัพยากรบุคคล ฯลฯ และทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป 


