หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ)
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
จังหวัด, เขต และ กรม
57. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
1. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นระยะเวลำ 1 ปีขึ้นไป (นับตำมปีงบประมำณ)
โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนเดิมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลำกรสำธำรณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทกำรจ้ำง)
- ข้ำรำชกำร
- พนักงำนรำชกำร
- ลูกจ้ำงประจำ
- ลูกจ้ำงชั่วครำว (ยกเว้น ลูกจ้ำงรำยคำบ /รำยวัน/จ้ำงเหมำบริกำร)
- พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ในหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (กรม เขตสุขภำพ รพศ. รพท. และหน่วยงำน
ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสำยงำน
3. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
หมายถึง จำนวนบุคลำกรสำธำรณสุขทั้งหมด 5 ประเภทกำรจ้ำง (ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) ที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นระยะเวลำ 1 ปีขึ้นไป (นับตำมปีงบประมำณ) โดยเริ่ม
นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนเดิมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จนถึงวันที่
เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับจำนวนบุคลำกร 5 ประเภท
กำรจ้ำงที่ปฏิบัติงำนอยู่จริงทั้งหมด ณ ต้นปีงบประมำณ (1 ตุลำคม)
4. การลาออก หมายถึง บุคลำกรสำธำรณสุขที่ลำออกจำกกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข จำกระบบฐำนข้อมูล HROPS
5. การถูกให้ออก หมายถึง บุคลำกรสำธำรณสุขที่ถูกให้ออกจำกกำรปฏิบัติงำนโดยมีควำมผิด
จำกระบบฐำนข้อมูล HROPS
6. การโอน หมายถึง กำรให้บคุ ลำกำรสำธำรณสุขโอนไปสังกัดใหม่นอกสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข จำกระบบฐำนข้อมูล HROPS

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85
ร้อยละ 88
ร้อยละ 91
ร้อยละ 94
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสร้ำงระบบกำรทำงำนและสิ่งแวดล้อมที่ดีในกำรทำงำน ด้วยกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ
2. เพื่อธำรงรักษำบุคลำกรและสร้ำงควำมต่อเนื่องในระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
หน่วยงำนทุกระดับในกระทรวงสำธำรณสุข
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รำยงำนผล
1. ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS)
สป.สธ.
2. ฐำนข้อมูลอัตรำกำลังของกรม
A = จำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ทุกประเภทกำรจ้ำง) ที่ปฏิบัติงำนอยู่จริง ณ วันที่เก็บข้อมูล
B = จำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ทุกประเภทกำรจ้ำง) ณ ต้นปีงบประมำณ (1 ตุลำคม)
(A/B) x 100
ไตรมำส 4

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล มีกำรกำหนดแผน/
กำลังคนด้ำนสุขภำพที่มี กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
และธำรงรักษำบุคลำกรให้
ประสิทธิภำพ
คงอยู่ในระบบ เช่น “HR
Clinic”
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล มีกำรกำหนดแผน/
กำลังคนด้ำนสุขภำพที่มี กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
และธำรงรักษำบุคลำกรให้
ประสิทธิภำพ
คงอยู่ในระบบ เช่น “HR
Clinic”
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล มีกำรกำหนดแผน/
กำลังคนด้ำนสุขภำพที่มี กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
และธำรงรักษำบุคลำกรให้
ประสิทธิภำพ
คงอยู่ในระบบ เช่น “HR
Clinic”
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล มีกำรกำหนดแผน/กิจกรรม
กำลังคนด้ำนสุขภำพที่มี เพื่อเสริมสร้ำงและธำรง
ประสิทธิภำพ
รักษำบุคลำกรให้คงอยู่ใน
ระบบ เช่น “HR Clinic”

รอบ 9 เดือน
1. ดำเนินกำรตำมแผน
2. ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

รอบ 12 เดือน
อัตรำกำรคงอยู่ของ
บุคลำกรสำธำรณสุข
(Retention rate)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

รอบ 9 เดือน
1. ดำเนินกำรตำมแผน
2. ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

รอบ 12 เดือน
อัตรำกำรคงอยู่ของ
บุคลำกรสำธำรณสุข
(Retention rate)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88

รอบ 9 เดือน
1. ดำเนินกำรตำมแผน
2. ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

รอบ 12 เดือน
อัตรำกำรคงอยู่ของ
บุคลำกรสำธำรณสุข
(Retention rate)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 91

รอบ 9 เดือน
1. ดำเนินกำรตำมแผน
2. ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

รอบ 12 เดือน
อัตรำกำรคงอยู่ของ
บุคลำกรสำธำรณสุข
(Retention rate)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 94

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

วิเครำะห์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกำลังคนด้ำนสุขภำพ
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร้อยละ
1. นำยสรรเสริญ นำมพรหม
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
โทรศัพท์ที่ทำงำน : 02-5901410 โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454
โทรสำร : 02-5901421
E-mail : sansernx@gmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นำยพรชัย ปอสูงเนิน
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
โทรศัพท์ที่ทำงำน : 02-5901858 โทรศัพท์มือถือ : 062-9599862
โทรสำร : 02-5901421
E-mail : hrmoph@gmail.com
2. นำงสำวณัฐธยำน์กร เดชำ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
โทรศัพท์ที่ทำงำน : 02-5901341 โทรศัพท์มือถือ : 081-7322812
โทรสำร : 02-5901421
E-mail : pink1327@hotmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นำงสำวเปรมฤทัย เครือเรือน
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
โทรศัพท์ที่ทำงำน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 085-3252098
โทรสำร : 02-5901421
E-mail : p.khruaruan@gmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นำงสำวสุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
โทรศัพท์ที่ทำงำน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796
โทรสำร : 02-5901421
E-mail : sudjaich1@gmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

