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วันที ่1 ต.ค. 61 วันที ่28 ก.พ. 62

คนครอง

ว่าง

การวิเคราะห์สถานการณ์ต าแหน่งว่างพนักงานราชการ กรมอนามัย 

1. ทบทวนสถานการณอั์ตราก าลังพนักงานราชการ  
 สถานการณ์อัตราก าลังพนักงานราชการเมื่อวันที่    

1 ตุลาคม 2561 กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของ  

กรมอนามัย มีจ านวนทั้งสิ้น 583 อัตรา  จ านวนคนครอง 
516 คน ต าแหน่งว่าง 67 อัตรา จากการด าเนินการ
บริหารต าแหน่งว่าง ส่งผลให้ลดอัตราว่างของพนักงาน
ราชการได้จ านวน 31 อัตรา โดยสถานการณ์ อัตราก าลัง
พนักงานราชการ ณ วันที่ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
มีกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น 583 อัตรา จ านวนคนครอง 
547 คน จ านวนต าแหน่งว่าง 36 อัตรา มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ กรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ 

จ านวน 

คนครอง 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
จ านวน 

อัตราว่าง 
คิดเป็น 

ร้อยละ 

1 ต.ค. 61 583 516 88.51 67 11.79 

28 ก.พ. 62 583 547 83.83 36 6.17 
 

2. ข้อมูลต าแหน่งว่างพนักงานราชการ กรมอนามัย  
 ต าแหน่งว่างพนักงานราชการกรมอนามัย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 36 อัตรา โดย
จ าแนกเป็นต าแหน่งว่างส่วนกลาง จ านวน 22 อัตรา ส่วนภูมิภาค 14 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หน่วยงานส่วนกลาง ต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที ่

กลุ่มงาน จ านวน 

ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข 
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 

5 บริหารทั่วไป 1 

กองการเจ้าหน้าที ่  นักทรัพยากรบุคคล  
(ผู้พิการ) 

575 บริหารทั่วไป 1 

กองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 63 บริการ 1 

กองแผนงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 545 เชี่ยวชาญเฉพาะ 1 

ส านักทันตสาธารณสุข 
 

นักวิชาการสาธารณสุข 
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 

399 บริหารทั่วไป  
4 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 401 บริหารทั่วไป 

นักวิชาการสาธารณสุข 
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 

409 บริหารทั่วไป 

นักจัดการงานท่ัวไป 555 บริหารทั่วไป 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ เจ้าพนักงานธุรการ 460 บริการ 1 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ นักวิชาการพัสดุ 474 บริหารทั่วไป 2 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 559 วิชาชีพเฉพาะ 

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ นักวิชาการเงินและบัญช ี 561 บริหารทั่วไป 1 
 

 



2 
 

หน่วยงานส่วนกลาง ต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที ่

กลุ่มงาน จ านวน 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

นักวิเทศสัมพันธ์ 510 บริหารทั่วไป 4 
 นักวิชาการสาธารณสุข 

(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
513 บริหารทั่วไป 

นักวิชาการสาธารณสุข 
(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

520 บริหารทั่วไป 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 563 วิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข   
  

นิติกร 530 บริหารทั่วไป 2 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 535 วิชาชีพเฉพาะ 

ส่วนกลางกรม 
 

พยาบาลวิชาชีพ 536 วิชาชีพเฉพาะ 4 
 
 
 

  581 วิชาชีพเฉพาะ 

  582 วิชาชีพเฉพาะ 

  583 วิชาชีพเฉพาะ 

รวม 22 
 
 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค ต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที ่

กลุ่มงาน จ านวน 

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ่ นักจัดการงานท่ัวไป (ผู้พิการ) 576 บริหารทั่วไป 1 

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ นักจัดการงานท่ัวไป (ผู้พิการ) 577 บริหารทั่วไป 1 

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
 

นักจัดการงานท่ัวไป 257 บริหารทั่วไป 3 

นักวิชาการศึกษา 265 บริหารทั่วไป 

นิติกร 578 บริหารทั่วไป 

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธาน ี นิติกร 579 บริหารทั่วไป 1 

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 325 เทคนิคท่ัวไป 4 

นักกายภาพบ าบัด 326 วิชาชีพเฉพาะ 

นักจัดการงานท่ัวไป 571 บริหารทั่วไป 

นิติกร 580 บริหารทั่วไป 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี
 

นักวิชาการสาธารณสุข  
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 

363 บริหารทั่วไป 2 

นักวิชาการสาธารณสุข  
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 

572 บริหารทั่วไป 

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นักวิชาการสาธารณสุข  
(ด้ านการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ) 

391 บริหารทั่วไป 1 

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ  
ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 497 บริหารทั่วไป 1 

รวม 14 
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 หากจ าแนกข้อมูลต าแหน่งว่างเป็นรายต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริม
สุขภาพ) และต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีจ านวนว่างต าแหน่งละ 5 อัตรา ซึ่งมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 รองลงมา
อันดับสอง คือ ต าแหน่งนิติกร ว่างจ านวน 4 อัตรา รายละเอียดดังแผนภูมิ 

  
 
 

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

 
 

0 1 2 3 4 5 6

เจ้าพนกังานการเงนิและบญัชี
เจ้าพนกังานธุรการ

เจ้าพนกังานเภสัชกรรม
นักกายภาพบ าบัด

นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
นักวชิาการคอมพิวเตอร์
นักวชิาการเงนิและบัญชี

นักวชิาการพัสดุ
นักวชิาการศึกษา

นักวชิาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสขุภาพ)
นักวชิาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

นักวชิาการสาธารณสุข (ด้านการออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ)
นักวเิทศสมัพันธ์

นิติกร
พยาบาลวิชาชีพ

ระหว่างก าหนดต าแหน่ง

จ านวนว่าง


