แนวทางการตรวจราชการ ปี 2562
ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
คณะที่ 3: การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
กองบริ
หารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.
1

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

กรอบการนาเสนอ
แนวทางการตรวจราชการ 2562

ความเป็นมา

รายละเอียดตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์การประเมิน
วิธีประเมินผล
สูตรคานวณ
2

แนวทางการติดตามประเมินผล

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
และการดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

1.ความเป็นมา
3

ความเป็นมา

คารับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ประเด็น PA 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ

โครงการที่ 2 โครงการ Happy MOPH

กระทรวงสาธารณสุขแห่งความสุข
KPI 42

HRH Transformation

ความเป็นมา

1. เขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการกาลังคนที่ประสิทธิภาพ KPI 43
ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

5

2. Happinometer
จานวนหน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

หน่วยงานหลัก : กองบริหารทรัพยากรบุคคล / กองยุทธศาสตร์และแผนงาน / สถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

ประเด็น PA
Human Resource for Health (HRH) Transformation

เจ้าหน้าทีม่ ีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เป้าหมาย /
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

สถานการณ์/
พื้นฐาน

1. ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ปี 2561 = 73.68, ณ 1 กันยายน 2561 มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอร้อยละ 88.47 แบ่งออกเป็นบุคลากรสายวิชาชีพมีความเพียงพอร้อยละ 67.43 บุคลากรสายสนับสนุนมีความเพียงพอร้อยละ 176.71
2. องค์กรแห่งความสุข ปี 2560 Happinometer = 62.5 , HPI = 56.6 , ปี 2561 หน่วยงานมีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ร้อยละ 71.9 และ มี Best Practice ด้าน Happy MOPH เขตละ 1 หน่วยงาน รวม 12 หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์/
มาตการ
(Value chain)

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 70 (มีข้อมูล มีแผนการบริหารตาแหน่ง มีการดาเนินการตามแผน และบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ 71)
2. จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (เป้าหมาย อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง , HPI > 65)

1. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกาลังคน

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
มาตรการ

HRP
ผู้รับผิดชอบ

1.1 พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านกาลังคนให้

กิจกรรม
หลัก

Quick
Win

6

มีประสิทธิภาพ
1.1.1 ภาพรวมกระทรวงตรงตามมาตรฐาน
งาน HR บน HROPS พัฒนาระบบรวบรวม
ฐานข้อมูล สถิติและรายงานสถิติ
1.1.2 พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศกาลังคน
ภาพรวมประเทศ
(1) GIS Health
(2) National Health Workforce
Account (NHWA )

2. ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ
HRD
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

3. บริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดึงดูดและธารงรักษากาลังคนคุณภาพ HRM
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

สบช.

3.1 มีแผนการบริหารตาแหน่งว่าง กระจายอานาจ
การบริหารจัดการและการพัฒนากาลังคนให้เขต
สุขภาพ โดยส่วนกลางกากับความเพียงพอและความ
เป็นธรรมระหว่างเขตสุขภาพ

บค.

บค

2.1 จัดทาแผนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวง/
เขตสุขภาพ

สบช.

3.2 การสรรหาเชิงรุกเพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ทางการบริหารและวิชาการ

บค.

กยผ.

2.2 จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของของ
กระทรวง/เขต
2.3 ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากร

สบช.

3.3 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน HR

บค.

2.4 พัฒนาทักษะที่มุ่งเน้น ให้เป็นมืออาชีพ
(Professional) ได้แก่ การบริหารจัดการ
ทักษะด้านดิจิทัล และการปลูกฝังค่านิยม
MOPH

สบช.
บค.
กยผ.
สารนิเทศ
ศูนย์เทคฯ

3.4 ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุข

กยผ /

ไตรมาสที่ 2
1. สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลระหว่าง
HROPS และ GIS Health ได้
2. ตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กาหนด
3. มีผลการประเมิน Happinometer และ HPI

ไตรมาสที่ 3
1. ข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพใน
ภาพรวมประเทศบน GIS Health มี
ความครบถ้วน มากกว่า 70%

ไตรมาสที่ 1
1. ฐานข้อมูลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจุบัน
2. ทุกเขตสุขภาพมีแผนพัฒนากาลังคนตาม Service Plan
3. มีแผนบริหารตาแหน่งของกระทรวงสาธารณสุข (สป+กรม)
4. กาหนด HRH Co-ordinating Unit & National HRH
Policy Collaboration

4. สร้างภาคีเครือข่ายกาลังคนด้าน
สุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน
HRN
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

4.1 พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายกาลังคน ด้านสุขภาพ
ระดับประเทศ เช่น ราชวิทยาลัย
สภาวิชาชีพ มหาวิทยาลัย
สานักงาน กพ. และภาคส่วนอื่น

กยผ.
บค.
สบช.

4.2 พัฒนาความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายภายในเขตสุขภาพใน
การพัฒนากาลังคน
และการ Share Resource

เขตสุขภาพ

ทุกหน่วยงาน

3.5 บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายกระจาย
อานาจการบริหารจัดการกาลังคนและดาเนินงาน
ด้าน HR ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

เขต
สุขภาพ

ไตรมาสที่ 4
1. ข้อมูลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 98*
2. มีข้อมูลตามบัญชีกาลังคนด้านสุขภาพของประเทศ (NHWA)
3. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71
4. มีหน่วยงานที่เป็น Best practice ด้านองค์กรแห่งความสุข อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 หน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

1

2
7

ตัวชี้วัด
ร้อยละของเขตสุขภาพ
ที่มีการบริหารจัดการกาลังคน
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
≥ ร้อยละ 70

4 ประเด็น

1
2
3
4

มีข้อมูล
มีแผนบริหารตาแหน่ง
มีการดาเนินงานตามแผน
บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
≥ ร้อยละ71

จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (จังหวัดละ 1 แห่ง, HPI > 65)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เป้าหมาย

1

เขตสุขภาพ > ร้อยละ 70

2

หน่วยงาน > 1 แห่ง/จังหวัด
ที่เป็นองค์กรแห่งความสุข

มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์
มาตรการ

2

1

กิจกรรมหลัก
1.1

4

3

2.1
2.2
2.3

3.1

2.4

3.4

4.1

3.2
3.3

4.2

3.5
1.1.1

8

1.1.2

กรม/เขตสุขภาพร่วมขับเคลือ่ นกิจกรรมหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ความเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก กับ

ไตรมาส 1-4

2

4

1
3
9

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

2. รายละเอียดตัวชี้วัด
KPI TEMPLATE
10

ตัวชี้วัดที่ 42

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

จานวนเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ* X 100
สูตรการคานวณ
จานวนเขตสุขภาพ
*การบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1

จังหวัดจะต้องมี

มีข้อมูล

2

มีแผนบริหารตาแหน่ง

25 คะแนน

25 คะแนน

≥ 70

3
4
มีการดาเนินงานตามแผน บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
25 คะแนน

25 คะแนน

มีฐานข้อมูลกาลังคน แผนบริหารกาลังคน
ด้านสุขภาพของ - แผนบริหารตาแหน่ง
กระทรวงสาธารณสุข - แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ตาแหน่งว่างลดลง
ตามเป้าหมายที่กาหนด

- ฯลฯ

ไตรมาส 4 ไม่เกินร้อยละ 3

จานวนบุคลากรสายให้บริการ
ทางการแพทย์ (ยกเว้น สายขาดแคลน)
ที่มีอยู่จริงเทียบกับกรอบอัตรากาลัง
ที่กาหนดในระดับหน่วยงาน
โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 71

11

อ้างอิง ข้อมูลบุคลากรจาก ระบบ HROPS

ไตรมาส 2 ไม่เกินร้อยละ 5

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เป้าหมายตัวชี้วัด
“ร้อยละเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ”

12

ปี 2562

≥ ร้อยละ 70

9 เขตสุขภาพ

ปี 2563

≥ ร้อยละ 80

10 เขตสุขภาพ

ปี 2564

≥ ร้อยละ 90

11 เขตสุขภาพ

ปี 2565

≥ ร้อยละ 100

12 เขตสุขภาพ

กรอบแนวคิดการประมวลผลการดาเนินงาน

“เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ”
1
2
ประสิทธิภาพ

ระดับจังหวัด

จานวนจังหวัด
ที่มีประสิทธิภาพ
13

คิดเป็น

คิดเป็น

ประมวลผล

ประสิทธิภาพ

ระดับเขตสุขภาพ

≥ 70%
ของจานวนจังหวัดทั้งหมด
ภายในเขตสุขภาพ

คิดเป็น

เขตสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

วัดผลอย่างไร? เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ระดับจังหวัด

ระดับเขตสุขภาพ

จังหวัด
ได้คะแนน ≥ 70คะแนน

จังหวัด
ที่ได้คะแนน
≤ 70 คะแนน

1
5

8

9
14

2

3
6

10

เขตสุขภาพ A

4

เขตสุขภาพ A

เขตสุขภาพ B

7
ผ่านเกณฑ์
การมีประสิทธิภาพ

ไม่ผ่านเกณฑ์
การมีประสิทธิภาพ

ให้อ้างอิงข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลบุคลากรของกรม/สป.สธ. (HROPS)

จังหวัด
ที่ได้คะแนน
≤ 70 คะแนน

จังหวัด
ที่ได้คะแนน
≥ 70 คะแนน

1

4

5

6

7

8

9

เขตสุขภาพ B

2

3

10

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เขตสุ
ข
ภาพที
ม
่
ก
ี
ารบริ
ห
าร
“
จัดการกาลังคนที่มปี ระสิทธิภาพ

ร้อยละของ
เขตสุขภาพ
ที่มีการบริหาร
จัดการกาลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

การวัดผลการดาเนินงาน

ระดับ
สานักงานปลัดกระทรวง

จานวนเขตสุขภาพ
ที่มีการบริหาร
จัดการกาลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ

=

หมายเหตุ: ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลในระบบ HROPS
15

จานวนเขตสุขภาพทั้งหมด
(12 เขตสุขภาพ)

x 100

≥
ร้อยละ
70

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เขตสุ
ข
ภาพที
ม
่
ี
ก
ารบริ
ห
าร
“

จัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

เขตสุขภาพ
ที่มีการบริหาร
จัดการกาลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

การวัดผลการดาเนินงาน

ระดับเขตสุขภาพ

จานวนจังหวัด
ภายในเขตสุขภาพที่มี
การบริหารจัดการกาลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ

=

≥ ร้อยละ 70
ของจานวนจังหวัดทั้งหมด
มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ: ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลในระบบ HROPS
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จานวนจังหวัดทั้งหมด
ภายในเขตสุขภาพ

x 100

≥
ร้อยละ
70

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

จั
ง
หวั
ด
ที
ม
่
ี
ก
ารบริ
ห
าร
“

จัดการกาลังคนที่มปี ระสิทธิภาพ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

การวัดผลการดาเนินงาน

ระดับจังหวัด

ม
จังหวัดที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ (จากคะแนนเต็
100 คะแนน)

1. มีข้อมูล

25 คะแนน

2. มีแผนบริหารตาแหน่ง

25 คะแนน

3. มีการดาเนินงานตามแผน

25 คะแนน

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ 71%

25 คะแนน

หมายเหตุ: ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลในระบบ HROPS
17

≥70
คะแนน

จังหวัด

ที่มปี ระสิทธิภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

การวัดผลการดาเนินงาน

เขตสุขภาพที่ 1
การบริหารจัดการกาลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ (≥ 70 คะแนน)

25 คะแนน

รวมคะแนน

100 คะแนน

“ต้องได้คะแนนรวม ≥ 70 คะแนน
จึงจะถือว่ามีการบริหารจัดการกาลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ”

ดังนั้น
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เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน

ผ่าน (≥ 70%) /

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

รวม
(100 คะแนน)

25 คะแนน

บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
≥71 % (25 คะแนน)

3. มีการดาเนินการตามแผน

มีการดาเนินงานตามแผน
(25 คะแนน)

25 คะแนน

มีแผนบริหารตาแหน่ง
(25 คะแนน)

2. มีแผนบริหารตาแหน่ง

เขตสุขภาพ 1

1.มีข้อมูล
(25 คะแนน)

25 คะแนน

สูตรคานวณตัวชี้วัด

การบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน

1. มีข้อมูล

จัดการกาลังคนที่มปี ระสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
เขตสุขภาพที่ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
ประสิทธิภาพ

เขตสุ
ข
ภาพที
ม
่
ก
ี
ารบริ
ห
าร
“

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

25
25
25
25
25
25
20
25

25
25
25
25
25
25
20
20

25
25
25
25
25
25
10
10

25
25
25
25
20
20
15
10

100
100
100
100
95
95
65
65

/
/
/
/
/
/

25 คะแนน

25 คะแนน
25 คะแนน

ไม่ผ่าน (< 70%) X

ตัวอย่างการคานวณ

เขตสุขภาพ
ที่มีการบริหาร
จัดการกาลังคนที่มี =
ประสิทธิภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

จานวนจังหวัดทั้งหมด
ภายในเขตสุขภาพ

x100

การคานวณตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 1
X
X

6

จานวน จังหวัดที่มีการบริหารจัดการกาลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ ได้คะแนน ≥ 70 คะแนน
เชียงราย เชียงใหม่

เขตสุขภาพที่ 1
มีการบริหารจัดการกาลังคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

จานวนจังหวัดภายในเขตสุขภาพที่มี
การบริหารจัดการกาลังคนที่มปี ระสิทธิภาพ

น่าน

พะเยา

8 จังหวัด

แพร่

แม่ฮ่อง
สอน

ร้อยละ
x100 =
75

3. แนวทางการตรวจราชการ
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ตัวชี้วัด: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

(มีข้อมูล มีแผนการบริหารตาแหน่ง มีการดาเนินการตามแผน และบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ 71)
จานวนเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มปี ระสิทธิภาพ

สูตรการคานวณ

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ ≥ 70%

HRP

รอบที่ 1

HRD

HRM

รอบที่ 2

1.1 พัฒนาฐานข้อมูลกาลังคน
2.1 แผนการผลิต
2.2 แผนการพัฒนา
2.3 การดาเนินการพัฒนา
3.1 แผนบริหารตาแหน่ง
แผนกระจายอานาจ
3.2 การสรรหาเชิงรุก
3.3 พัฒนามาตรฐาน PMS
3.4 ขับเคลื่อนโยบายการกระจายอานาจ
ดาเนินงาน HR ตามมาตรฐาน

3 เดือน

Quick
Win

12 เขตสุขภาพ

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

เป้าหมาย

ประเด็น
การตรวจ
ราชการ
ที่มุ่งเน้น

=

(>ร้อยละ 70 ของจังหวัดภายในเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ (ได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน))

ฐานข้อมูลกาลังคนของกระทรวงเป็นปัจจุบัน
ทุกเขตสุขภาพมีแผนพัฒนาตาม Service Plan
มีแผนการบริหารตาแหน่งของกระทรวง (สป.+กรม)

หน่ว20
ยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประสิทธิภาพ

x100
(ต้องได้คะแนนรวม ≥ 70 คะแนน)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
1. เขตสุขภาพมีระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านกาลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่ 2

1. มีข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน
และมีการนาข้อมูลมาใช้ใน
รอบที่ 2
การวางแผนกาลังคน

2. เขตสุขภาพมีแผนบริหาร
ตาแหน่ง
3. มีการดาเนินงานตามแผน

2. มีแผนบริหารตาแหน่ง (และแผนกาลังคน
เช่น แผนความก้าวหน้า ฯลฯ)

(ตาแหน่งว่างลดลง
ตามเป้าหมายที่กาหนด)

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
6 เดือน

เชื่อมต่อระบบข้อมูลระหว่าง HROPS & GIS
ตาแหน่งว่างลดลง คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5

9 เดือน

ข้อมูลภาพประเทศบน GIS ครบถ้วน ≥ 70%

รอบที่ 2

3. ตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
รอบที่ 2
4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
12 เดือน

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจุบัน ≥ 98%
มีข้อมูลตามบัญชีกาลังคนสุขภาพของประเทศ
≥ ร้อยละ 71 ของเขตมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

Background ของแนวทางตรวจราชการ

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

Quick Win
100%
75%

50%

30%

รอบ เดือน
รอบ เดือน
เขตสุขภาพมีระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านกาลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพ

รอบ เดือน
มีแผนบริหาร
ตาแหน่ง
และ
มีการดาเนินการ
ตามแผน

มีการบริหาร
กาลังคนด้าน
สุขภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

0%
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ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ที่มา: เล่มแผนตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

รอบ

เดือน

เขตสุขภาพ
ทีม่ ีการบริหาร
จัดการกาลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ปีงบประมาณ 2562

Background ของแนวทางตรวจราชการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

“เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มปี ระสิทธิภาพ”

แนวทางการตรวจราชการ
รอบที่ 1/2562
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61

รอบ 1/2561

Quick Win ไตรมาส 1-4

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

มีข้อมูล

2

มีแผนบริหารตาแหน่ง
(และแผนกาลังคน อื่นๆ)

3

มีการดาเนินการตามแผนฯ
(ตาแหน่งว่างลดลงตาม
เป้าหมายที่กาหนด)

4

บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

22

ที่มา: แผนตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561

1

บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

ที่มา: แผนปฏิบัติการ PA (House Model) พ.ศ.2562

แนวทางการตรวจราชการ
ประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 1/2562
1. เขตสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านกาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
- มีการรายงานสถิติกาลังคน
- มีการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์

2. เขตสุขภาพมีแผนบริหารตาแหน่ง
- หน่วยงานต้องมีแผนบริหารตาแหน่ง (และแผนกาลังคนด้านอื่นๆเช่น แผนสรรหารเชิงรุก
แผนความก้าวหน้าในอาชีพ ฯลฯ)

3. มีการดาเนินงานตามแผน
- ตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กาหนด (ไตรมาส ≤5%)
23

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอร้อยละ 71

แนวทางการรายงานผล
รายงานข้อมูลบุคลากร (ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ)
รายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากร
แผนบริหารตาแหน่งของจังหวัด/เขตสุขภาพ

รายงานข้อมูลตาแหน่งว่าง
หมายเหตุ :
- ใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานสาหรับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ
- และอาจนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ในรูปแบบตาราง
แผนภูมิ ฯลฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

แนวทางการตรวจราชการ
ประเด็นที่มุ่งเน้น

ประเด็นที่ 1 มีข้อมูล
รายละเอียดประเด็นตรวจราชการ

รอบ 1/2562
1 มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน

มีข้อมูล

2 มีการรายงานสถิติกาลังคน
3 มีการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์
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อ้างอิง: เล่มแผนตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

อ้างอิง: แผนปฏิบัติการตามคารับรองฯ ผู้บริหาร/ House Model
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

แนวทางการตรวจราชการ
ประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 1/2562

25

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

แนวทางการตรวจราชการ
1 เขตสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านกาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

มีข้อมูล 25 คะแนน

มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน (10 คะแนน)

“

มีการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ใบประกอบวิชาชีพ (4 คะแนน)
มี
ก
ารรายงานสถิ
ต
ก
ิ
าลั
ง
คน
(5
คะแนน)
วุฒิการศึกษา (3 คะแนน)
รายงานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติอยู่จริง (1 คะแนน)
จานวนหน่วยงานที่บันทึกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
รายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข (1 คะแนน)
(3 คะแนน)
รายงานตาแหน่งว่างบุคลากรสาธารณสุข (2 คะแนน)
มีการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (10 คะแนน) รายงานตาแหน่งทั้งหมดบุคลากรสาธารณสุข (1 คะแนน)
การบริหารตาแหน่ง (2.5 คะแนน)
การวางแผนกาลังคน (2.5 คะแนน)
การวิเคราะห์ภาระงาน (2.5 คะแนน)
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (2.5 คะแนน)

“

“
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ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

แนวทางการตรวจราชการ
ประเด็นที่ 2 มีแผนบริหารตาแหน่ง
รายละเอียดประเด็นตรวจราชการ

ประเด็นที่มุ่งเน้น
บริหารจัดการ
าร
ข้มีอแมูผนบริ
ลกาลัหงคน
ตาแหน่
ง ่มี
ด้านสุ
ขภาพที
ประสิทธิภาพ
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อ้างอิง: เล่มแผนตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

1

รอบ 1/2562
มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนกาลังคน

2 จัดทาแผนกาลังคน และมีแผนบริหารตาแหน่ง
3 มีแผนกาลังคนด้านอื่นๆ
4 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหารตาแหน่ง
อ้างอิง: แผนปฏิบัติการตามคารับรองฯ ผู้บริหาร/ House Model
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

แนวทางการตรวจราชการ
2

เขตสุขภาพมีแผนบริหารตาแหน่ง

25 คะแนน

“ หน่วยงานต้องมีแผนบริหารตาแหน่ง (และแผนกาลังคนด้านอื่นๆเช่น แผนสรรหารเชิงรุก แผนความก้าวหน้าในอาชีพ ฯลฯ)
ลาดับ
1
2
3

4

28

แผน/กิจกรรม
มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนกาลังคน
จัดทาแผนกาลังคน และมีแผนบริหารตาแหน่ง
มีแผนกาลังคนด้านอื่นๆ (โปรดระบุชื่อแผน)
- แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- แผนสรรหาเชิงรุก
- แผนพัฒนาบุคลากร
มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหารตาแหน่งภายในเขตสุขภาพและ
หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพทราบ (หนังสือเวียน/ประกาศ)
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม

ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
เอกสาร/หลักฐาน

5
10
5

5

25
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แนวทางการตรวจราชการ
3

มีการดาเนินงานตามแผน

25 คะแนน

“ ตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กาหนด (ตาแหน่งว่างลดลงคงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2)
ลาดับ
1
2

ประเภทบุคลากร

จานวนตาแหน่งทั้งหมด ร้อยละตาแหน่งว่าง
ของบุคลากร (คน)
คงเหลือ
[B]
[C = (A/B)*100]

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
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จานวนตาแหน่งว่าง
ของบุคลากร (คน)
[A]

เกณฑ์การให้คะแนน
ไตรมาส 2

10 คะแนน
ร้อยละ 8

15 คะแนน
ร้อยละ 7

20 คะแนน
ร้อยละ 6

25 คะแนน
ร้อยละ 5
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

แนวทางการตรวจราชการ
4
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 25 คะแนน
จานวนบุคลากรสาธารณสุขสายให้บริการทาง
กรอบอัตรากาลังที่กาหนด
การแพทย์ (ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน) ที่มีอยู่จริง
ในระดับหน่วยงาน
[A]
[B]

สายงานให้บริการทางการแพทย์
(ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน)
นายแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค
จพ.ทัตนสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ช่างทันตกรรม
นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข
แพทย์แผนไทย
นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/จพ.วิทย์
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
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ร้อยละบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ (≥ ร้อยละ 71)
[C = (A/B)*100]

*ตรวจราชการรอบที่ 1 ขอให้หน่วยงานมีการรายงานผล

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เกณฑ์การให้คะแนน
ไตรมาส 4

10 คะแนน
ร้อยละ 68

15 คะแนน
ร้อยละ 69

20 คะแนน
ร้อยละ 70

25 คะแนน
ร้อยละ 71

แนวทางการคานวณตามเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ (รายจังหวัด/เขตสุขภาพ)
การบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน

มีข้อมูล มีแผนบริหารตาแหน่ง มีการดาเนินงานตามแผน บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥71 %
รวม
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(100 คะแนน)

ผ่าน (≥ 70%) ไม่ผ่าน (< 70%)
/
X

เขตสุขภาพ 1
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
รวม
31

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

แนวทางการคานวณตามเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ (PA)
การบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพ 1
เขตสุขภาพ 2
เขตสุขภาพ 3
เขตสุขภาพ 4
เขตสุขภาพ 5
เขตสุขภาพ 6
เขตสุขภาพ 7
เขตสุขภาพ 8
เขตสุขภาพ 9
เขตสุขภาพ 10
เขตสุขภาพ 11
เขตสุขภาพ 12
รวม
32

มีข้อมูล
มีแผนบริหารตาแหน่ง มีการดาเนินงานตามแผน บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥71 %
รวม
ผ่าน (≥ 70%) ไม่ผ่าน (< 70%)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(100 คะแนน)
/
X

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
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แผนการขับเคลื่อนและการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ต.ค.
25-26
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
16-18
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

เม.ย.
รายงานผลรอบ 6 เดือน

จัดอบรมเครือข่ายระดับจังหวัดสร้างความ
จัดอบรมเครือข่าย
เข้าใจในการบริหารตาแหน่งว่างภายในเขต
ระดับเขตสุขภาพ
สุขภาพและจังหวัด/การกระจายอานาจการ
เตรียมความพร้อม
บริหารจัดการกาลังคนและดาเนินงานด้าน HR
การบริหารจัดการ
ข้อมูลบุคลากรใน 27-28 ธ.ค. แจ้งเวียนแนวทางตรวจราชการรอบที่ 1/2561
พ.ย.
ระบบ HROPS /
workshop จัดทา จัดอบรมเครือข่ายระดับกรมเตรียมความพร้อมใน
แผนบริหารตาแหน่ง การใช้งานระบบ HROPS/ พัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากร สธ./ ชี้แจงการดาเนินงาน HR ที่สาคัญ

ตรวจราชการ รอบ 1/62
34

พ.ค.

บันทึกรายงานผล ต.ก. ในระบบ

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.
รายงานผลรอบ 9 เดือน

ก.ย.

สรุปผล
การดาเนินการ
เสนอผู้บริหาร

พ.ค. Video Con’

เครือข่ายตัวชี้วัด
ระดับภูมิภาค
เพื่อเตรียมความพร้อม
การตรวจราชการ

รายงานผล PA
รายงานผล ต.ก.
รายงานผลอื่น ๆ

ตรวจราชการ รอบ 2/62
บันทึกรายงานผล ต.ก. ในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

5. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน
เขตสุขภาพที่ 12
35

คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางฐิตาภรณ์ จันทร์สูตร
(จิ๋ม)
หัวหน้าคณะตรวจราชการ

โทร 02-590-1348
มือถือ 081-637-7701
อีเมล hrmd.strategy@gmail.com

นายเกียรติศักดิ์ พวงกระจาย
(อ๊อด)
คณะตรวจราชการ

โทร 02-590-1447
มือถือ 083-0330678
อีเมล bigaod@hotmail.com

นายธัน ท้วมบารุง
(ธัน)
คณะตรวจราชการ

นางสาวชิตชนก ราษฎร์ภักดี
(เติ้ล)
เลขาคณะตรวจราชการ

โทร 02-591-8553
โทร 02-590-1675
มือถือ 087-340-8734
มือถือ 082-552-8646
อีเมล v3.manpower@gmail.com อีเมล chitchanok86rpd@gmail.com

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณค่ะ/ครับ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2590 1344, 1348 email: hrmd.strategy@gmail.com

กลุ่มงานอัตรากาลัง
โทร. 0 2590 1341, 1354, 1356

กลุ่มงาน PMS & IT

โทร. 0 2590 1857, 1858
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แนวทางรายงานผลการดาเนินงาน
KPI Template

แผนบริหารตาแหน่ง/ บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
กรอบอัตรากาลัง/โครงสร้าง

การใช้ระบบ HROPS
การรายงานผลข้อมูลบุคลากร

