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แนวทางการตรวจราชการ ปี 2562

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ

คณะที่ 3: การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561



กรอบการน าเสนอ

ความเป็นมา

ค านิยาม
เกณฑ์การประเมิน

วิธีประเมินผล
สูตรค านวณ

แนวทางการตรวจราชการ 2562

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

และการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 25612

แนวทางการติดตามประเมินผล



1.ความเป็นมา

3



ความเป็นมา

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 25614



ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการที่ 2 โครงการ Happy MOPH

2. Happinometer
จ านวนหน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข

KPI 43
1. เขตสุขภาพที่มีการบริหาร

จัดการก าลังคนที่ประสิทธิภาพ
ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบรหิาร
จัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ

KPI 42

ประเด็น PA 2562

กระทรวงสาธารณสุขแห่งความสขุ

HRH Transformation ความเป็นมา

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 25615



ประเด็น PA
Human Resource for Health (HRH) Transformation

เป้าหมาย : เจ้าหน้าทีมี่ความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 70  (มีข้อมูล มีแผนการบริหารต าแหน่ง มีการด าเนินการตามแผน และบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ 71) 

2. จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (เป้าหมาย อย่างน้อย จังหวัดละ  1 แห่ง , HPI > 65)

1. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานก าลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ

2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ

3. บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดึงดูดและธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพ

4. สร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพให้เข้มแข็งและย่ังยืน

สถานการณ์/
พ้ืนฐาน

กิจกรรม
หลัก

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ

1.1 พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านก าลังคนให้
มีประสิทธิภาพ

1.1.1 ภาพรวมกระทรวงตรงตามมาตรฐาน
งาน HR บน HROPS พัฒนาระบบรวบรวม
ฐานข้อมูล สถิติและรายงานสถิติ  

1.1.2 พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศก าลังคน
ภาพรวมประเทศ

(1)  GIS Health 
(2) National Health Workforce 

Account (NHWA )

บค

กยผ.

2.1 จัดท าแผนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวง/
เขตสุขภาพ

สบช. 3.1 มีแผนการบริหารต าแหน่งว่าง กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคนให้เขต
สุขภาพ  โดยส่วนกลางก ากับความเพียงพอและความ
เป็นธรรมระหว่างเขตสุขภาพ

บค. 4.1 พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายก าลังคน ด้านสุขภาพ
ระดับประเทศ เช่น ราชวิทยาลัย
สภาวิชาชีพ มหาวิทยาลัย 
ส านักงาน กพ. และภาคส่วนอื่น

กยผ.
บค.
สบช.

2.2 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของของ
กระทรวง/เขต

สบช. 3.2 การสรรหาเชิงรุกเพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ทางการบริหารและวิชาการ

บค.

4.2 พัฒนาความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายภายในเขตสุขภาพใน
การพัฒนาก าลังคน
และการ Share Resource

เขตสุขภาพ

2.3 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
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 /
ทุกหน่วยงาน

3.5 บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการก าลังคนและด าเนินงาน
ด้าน HR ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

เขต
สุขภาพ

Quick
Win

1. ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสขุเพียงพอ ปี 2561 = 73.68, ณ 1 กันยายน 2561 มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอร้อยละ 88.47 แบ่งออกเป็นบุคลากรสายวชิาชพีมีความเพียงพอร้อยละ 67.43 บุคลากรสายสนับสนุนมีความเพยีงพอร้อยละ 176.71 
2. องค์กรแห่งความสุข ปี 2560 Happinometer = 62.5 , HPI = 56.6 , ปี 2561 หน่วยงานมีการน าดัชนคีวามสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ร้อยละ 71.9  และ มี Best Practice ด้าน Happy MOPH เขตละ 1 หน่วยงาน รวม 12 หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์/
มาตการ

(Value chain)

เป้าหมาย /
ตัวชี้วัด

HRP HRD HRM HRN

หน่วยงานหลัก : กองบริหารทรัพยากรบุคคล / กองยุทธศาสตร์และแผนงาน / สถาบันพระบรมราชชนก

ไตรมาสที่ 1
1. ฐานข้อมูลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจุบัน
2. ทุกเขตสุขภาพมีแผนพัฒนาก าลังคนตาม Service Plan  
3. มีแผนบริหารต าแหน่งของกระทรวงสาธารณสุข (สป+กรม)
4. ก าหนด HRH Co-ordinating Unit & National HRH  
Policy Collaboration 

ไตรมาสที่ 2
1. สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลระหว่าง 
HROPS และ GIS Health ได้
2. ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด
3. มีผลการประเมิน Happinometer และ HPI 

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

ไตรมาสที่ 4
1. ข้อมูลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 98*
2. มีข้อมูลตามบัญชีก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ  (NHWA)
3. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71
4. มีหน่วยงานที่เป็น Best practice ด้านองค์กรแห่งความสุข อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 หน่วยงาน

ความเป็นมา

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 25616



เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ร้อยละของเขตสุขภาพ

ที่มีการบริหารจัดการก าลังคน
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

≥ ร้อยละ 70

“เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน”

มีแผนบริหารต าแหน่ง

มีการด าเนินงานตามแผน
บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 

≥ ร้อยละ71

มีข้อมูล

จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (จังหวัดละ 1 แห่ง, HPI > 65)

1

2
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 25617
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4 ประเด็น



เขตสุขภาพ
มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ

> ร้อยละ 70 หน่วยงาน
ที่เป็นองค์กรแห่งความสุข

> 1 แห่ง/จังหวัด
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
มาตรการ

1 2

2.1
2.2

2.3

2.4

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

1.1

1.1.1 1.1.2

1 2 3 4

กิจกรรมหลัก

กรม/เขตสุขภาพร่วมขับเคลือ่นกิจกรรมหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 25618



ความเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก กับ 

ไตรมาส 1-4

1
2

3

4

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 25619



2. รายละเอียดตัวชี้วัด
KPI TEMPLATE

10



อ้างอิง ข้อมูลบุคลากรจาก ระบบ HROPS

ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

จ านวนเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ*
จ านวนเขตสุขภาพ

X 100สูตรการค านวณ

จ านวนบุคลากรสายให้บริการ
ทางการแพทย ์(ยกเว้น สายขาดแคลน) 
ที่มีอยู่จริงเทียบกับกรอบอัตราก าลัง
ที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน        
โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 71

≥ 70
มีแผนบริหารต าแหน่ง มีการด าเนินงานตามแผน บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีข้อมูล

*การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ต าแหน่งว่างลดลง
ตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไตรมาส 2 ไม่เกินร้อยละ 5

ไตรมาส 4 ไม่เกินร้อยละ 3

แผนบริหารก าลังคน
- แผนบริหารต าแหน่ง
- แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- ฯลฯ

มีฐานข้อมูลก าลังคน
ด้านสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข

25 คะแนน 25 คะแนน 25 คะแนน 25 คะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256111

จังหวัดจะต้องมี1 2 3 4



12

เป้าหมายตัวชี้วัด

“ร้อยละเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ” 

ปี 2562 ≥ ร้อยละ 70 9 เขตสุขภาพ

ปี 2563 ≥ ร้อยละ 80 10 เขตสุขภาพ

ปี 2564 ≥ ร้อยละ 90 11 เขตสุขภาพ

ปี 2565 ≥ ร้อยละ 100 12 เขตสุขภาพ
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“เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ” 

คิดเป็น

ประมวลผล

จ านวนจังหวัด
ที่มีประสิทธิภาพ

เขตสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ

≥ 70%
ของจ านวนจังหวัดทั้งหมด

ภายในเขตสุขภาพ

ประสิทธิภาพ
ระดับจังหวัด

ประสิทธิภาพ
ระดับเขตสุขภาพ

คิดเป็น คิดเป็น

กรอบแนวคิดการประมวลผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

1 2



วัดผลอย่างไร? เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

ให้อ้างอิงข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลบุคลากรของกรม/สป.สธ. (HROPS)

ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ

4

10

3

7

1

65

2

จังหวัด
ได้คะแนน ≥ 70คะแนน

9
8

จังหวัด
ที่ได้คะแนน

≤ 70 คะแนน

เขตสุขภาพ A เขตสุขภาพ B

เขตสุขภาพ A
เขตสุขภาพ B

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256114

4

10

3
7

1

65
2

98

จังหวัด
ที่ได้คะแนน
≥ 70 คะแนน

ผ่านเกณฑ์
การมีประสิทธิภาพ

ไม่ผ่านเกณฑ์
การมีประสิทธิภาพ

จังหวัด
ที่ได้คะแนน

≤ 70 คะแนน



หมายเหตุ: ให้ใชข้้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลในระบบ HROPS

ระดับ
ส านักงานปลัดกระทรวง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

การวัดผลการด าเนินงานจัดการก าลังคนที่มปีระสทิธิภาพ
เขตสุขภาพที่มีการบริหาร“

100x
จ านวนเขตสุขภาพทั้งหมด 

(12 เขตสุขภาพ)

=

ร้อยละของ
เขตสุขภาพ
ที่มีการบริหาร

จัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

จ านวนเขตสุขภาพ
ที่มีการบริหาร
จัดการก าลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ 70

ร้อยละ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256115

≥



จัดการก าลังคนที่มีประสทิธิภาพ
เขตสุขภาพที่มีการบริหาร ระดับเขตสุขภาพ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

การวัดผลการด าเนินงาน“

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256116
หมายเหตุ: ให้ใชข้้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลในระบบ HROPS

≥

100x
จ านวนจังหวัดทั้งหมด

ภายในเขตสุขภาพ

=

เขตสุขภาพ
ที่มีการบริหาร

จัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

จ านวนจังหวัด
ภายในเขตสุขภาพที่มี

การบริหารจัดการก าลงัคน
ที่มีประสิทธิภาพ

≥ ร้อยละ 70
ของจ านวนจังหวัดทั้งหมด

มีประสิทธิภาพ

70
ร้อยละ
≥



ระดับจังหวัด
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

การวัดผลการด าเนินงาน

จังหวัดที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1. มีข้อมูล

2. มีแผนบริหารต าแหน่ง

3. มีการด าเนินงานตามแผน

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ 71%

25 คะแนน

25 คะแนน

25 คะแนน

25 คะแนน

≥70
คะแนน

จังหวัด
ที่มปีระสิทธิภาพ

จัดการก าลังคนที่มปีระสทิธิภาพ
จังหวัดที่มีการบริหาร“

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256117
หมายเหตุ: ให้ใชข้้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลในระบบ HROPS

(จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน)



จัดการก าลังคนที่มปีระสิทธิภาพ
เขตสุขภาพที่มีการบริหาร“

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

การวัดผลการด าเนินงาน
ตัวอย่างการค านวณ

เขตสุขภาพที่ 1

การบริหารจัดการก าลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ (≥ 70 คะแนน)

เขตสุขภาพที่ 1 สูตรค านวณตัวชี้วัด

การค านวณตัวชี้วัดเขตสุขภาพท่ี 1

25 คะแนน

25 คะแนน

25 คะแนน

ประสิทธิภาพ คะแนน

1. มีข้อมูล 25 คะแนน

2. มีแผนบริหารต าแหน่ง 25 คะแนน

3. มีการด าเนินการตามแผน 25 คะแนน

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 25 คะแนน

รวมคะแนน 100 คะแนน

เขตสุขภาพ 1

การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1.ม
ีข้อ

มูล
(25

 คะ
แน

น)

มีแ
ผน

บร
ิหา

รต
 าแ

หน่
ง

(25
 คะ

แน
น)

มีก
าร

ด า
เนิ

นง
าน

ตา
มแ

ผน
(25

 คะ
แน

น)

บุค
ลา

กร
สา

ธา
รณ

สขุ
เพ

ียง
พอ

 
≥7

1 %
(25

 คะ
แน

น)

รว
ม

(10
0ค

ะแ
นน

)

ผ่า
น

(≥
 70

%
)/

ไม
่ผ่า

น
(<

 70
%

)
X

เชียงราย 25 25 25 25 100 /

เชียงใหม่ 25 25 25 25 100 /
น่าน 25 25 25 25 100 /
พะเยา 25 25 25 25 100 /
แพร่ 25 25 25 20 95 /
แม่ฮ่องสอน 25 25 25 20 95 /
ล าปาง 20 20 10 15 65 X
ล าพูน 25 20 10 10 65 X

“ต้องได้คะแนนรวม ≥ 70 คะแนน
จึงจะถือว่ามีการบริหารจัดการก าลังคน

ที่มีประสิทธิภาพ”

จ านวนจังหวัดทั้งหมด
ภายในเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ
ที่มีการบริหาร

จัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

จ านวนจังหวัดภายในเขตสุขภาพที่มี
การบริหารจัดการก าลงัคนที่มปีระสทิธิภาพ

x100=

8 จังหวัด
=x100เขตสุขภาพท่ี 1

มีการบริหารจัดการก าลังคนทีมี่ประสิทธิภาพ

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่อง
สอน

จ านวน 6 จังหวัดที่มีการบริหารจัดการก าลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ ได้คะแนน ≥ 70 คะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256118

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน

ดังนั้น ร้อยละ
75



3. แนวทางการตรวจราชการ

19



ตัวชี้วัด: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ
(มีข้อมูล มีแผนการบริหารต าแหน่ง มีการด าเนินการตามแผน และบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ 71)

สูตรการค านวณ

เป้าหมาย

1.1 พัฒนาฐานข้อมูลก าลังคน

3.1 แผนบริหารต าแหน่ง 
แผนกระจายอ านาจ

3.2 การสรรหาเชิงรุก
3.3 พัฒนามาตรฐาน PMS
3.4 ขับเคล่ือนโยบายการกระจายอ านาจ

ด าเนินงาน HR ตามมาตรฐาน

1. เขตสุขภาพมีระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านก าลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เขตสุขภาพมีแผนบริหาร
ต าแหน่ง

3. มีการด าเนินงานตามแผน
(ต าแหน่งว่างลดลง
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 

1. มีข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
และมีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนก าลังคน

2. มีแผนบริหารต าแหน่ง (และแผนก าลังคน 
เช่น แผนความก้าวหน้า ฯลฯ)

3. ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

2.1 แผนการผลิต
2.2 แผนการพัฒนา
2.3 การด าเนินการพัฒนา

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ข้อมูลภาพประเทศบน GIS ครบถ้วน ≥ 70%

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจุบัน ≥ 98%
ต าแหน่งว่างลดลง คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5

ฐานข้อมูลก าลังคนของกระทรวงเป็นปัจจุบัน

ทุกเขตสุขภาพมีแผนพัฒนาตาม Service Plan 

มีแผนการบริหารต าแหน่งของกระทรวง (สป.+กรม)

3 เดือน

มีข้อมูลตามบัญชีก าลงัคนสุขภาพของประเทศ

≥ ร้อยละ 71 ของเขตมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

12 เดือน

9 เดือน

เช่ือมต่อระบบข้อมูลระหว่าง HROPS & GIS
6 เดือน

ประเด็น
การตรวจ
ราชการ
ที่มุ่งเน้น

Quick 
Win

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่

รอบที่ 1

รอบที่ 2

HRP

HRD

HRM

รอบท่ี 2

12 เขตสุขภาพ
x100=

(ต้องได้คะแนนรวม ≥ 70 คะแนน)

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ≥ 70%

จ านวนเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มปีระสิทธิภาพ
(>ร้อยละ 70 ของจังหวัดภายในเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคน

ที่มีประสิทธิภาพ (ได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน))

ประสิทธิภาพ

รอบที่ 2

รอบท่ี 2 รอบท่ี 2

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256120



การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

คณะที่ 3 

เขตสุขภาพมีระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านก าลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีแผนบริหาร
ต าแหน่ง 

และ
มีการด าเนินการ

ตามแผน 

มีการบริหาร
ก าลังคนด้าน
สุขภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เขตสุขภาพ
ทีม่ีการบริหาร
จัดการก าลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

รอบ เดือน
รอบ เดือน

รอบ เดือน
รอบ เดือน100%

75%

50%

30%

0%
ปีงบประมาณ 2562ที่มา: เล่มแผนตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

Quick Win

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256121

Background ของแนวทางตรวจราชการ



บุคลากรสาธารณ
สุขเพียงพอ

รอบ 1/2561

แนวทางการตรวจราชการ
รอบที่ 1/2562

ที่มา: แผนตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
ที่มา: แผนปฏิบัติการ PA (House Model) พ.ศ.2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ.

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256122

Quick Win ไตรมาส 1-4

บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

1
มีแผนบริหารต าแหน่ง 
(และแผนก าลังคน อื่นๆ)

มีการด าเนินการตามแผนฯ
(ต าแหน่งว่างลดลงตาม
เป้าหมายที่ก าหนด) 

มีข้อมูล

บุคลากรสาธารณสุขเพยีงพอ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2

3

4

Background ของแนวทางตรวจราชการ
“เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มปีระสิทธิภาพ” 



แนวทางการตรวจราชการ

1. เขตสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปจัจุบัน 
- มีการรายงานสถิติก าลังคน 
- มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์  

2. เขตสุขภาพมีแผนบริหารต าแหน่ง
- หน่วยงานต้องมีแผนบริหารต าแหน่ง (และแผนก าลังคนด้านอื่นๆเช่น แผนสรรหารเชิงรุก 
แผนความก้าวหน้าในอาชีพ ฯลฯ) 

3. มีการด าเนินงานตามแผน
- ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด (ไตรมาส ≤5%)

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอร้อยละ 71

ประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 1/2562

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256123

แนวทางการรายงานผล

หมายเหตุ :
- ใช้แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานส าหรับ

จังหวัด/เขตสุขภาพ
- และอาจน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ในรูปแบบตาราง

แผนภูมิ ฯลฯ

รายงานข้อมูลบุคลากร (ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ)

รายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากร

แผนบริหารต าแหน่งของจังหวัด/เขตสุขภาพ

รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง



มีข้อมูล

ประเด็นที่มุ่งเน้น

อ้างอิง: เล่มแผนตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

รายละเอียดประเด็นตรวจราชการ

มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 

มีการรายงานสถิติก าลังคน 

มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 

รอบ 1/2562
1

อ้างอิง: แผนปฏิบัติการตามค ารับรองฯ ผู้บริหาร/ House Model
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นที่ 1 มีข้อมูล

2

3

แนวทางการตรวจราชการ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256124



ประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 1/2562

แนวทางการตรวจราชการ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256125



“
มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเปน็ปัจจุบัน (10 คะแนน)

เขตสุขภาพมีระบบการบรหิารจัดการขอ้มูลด้านก าลงัคนอย่างมีประสิทธิภาพ1

แนวทางการตรวจราชการ

มีการรายงานสถิตกิ าลงัคน (5 คะแนน) 

มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (10 คะแนน)

มีการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
ใบประกอบวิชาชีพ (4 คะแนน)
วุฒิการศึกษา (3 คะแนน)
จ านวนหน่วยงานที่บันทึกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
(3 คะแนน)

“ รายงานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติอยู่จริง (1 คะแนน) 
รายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข (1 คะแนน) 
รายงานต าแหน่งว่างบุคลากรสาธารณสุข (2 คะแนน) 
รายงานต าแหน่งทั้งหมดบุคลากรสาธารณสุข (1 คะแนน) 

การบริหารต าแหน่ง (2.5 คะแนน)
การวางแผนก าลังคน (2.5 คะแนน)
การวิเคราะห์ภาระงาน (2.5 คะแนน)
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (2.5 คะแนน)

“

มีข้อมูล 25 คะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256126



บริหารจัดการ
ข้อมูลก าลังคน
ด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นที่มุ่งเน้น

อ้างอิง: เล่มแผนตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

รายละเอียดประเด็นตรวจราชการ

มีแผนก าลังคนด้านอื่นๆ 3

มีแผนบริหาร
ต าแหน่ง

แนวทางการตรวจราชการ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256127
อ้างอิง: แผนปฏิบัติการตามค ารับรองฯ ผู้บริหาร/ House Model

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นที่ 2 มีแผนบริหารต าแหน่ง

รอบ 1/2562

จัดท าแผนก าลังคน และมีแผนบริหารต าแหน่ง2

มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนก าลังคน1

มีการประชาสัมพนัธ์/เผยแพร ่แผนบรหิารต าแหน่ง4



“

เขตสุขภาพมีแผนบริหารต าแหน่ง2

แนวทางการตรวจราชการ

หน่วยงานต้องมีแผนบริหารต าแหน่ง (และแผนก าลังคนด้านอื่นๆเช่น แผนสรรหารเชิงรุก แผนความก้าวหน้าในอาชีพ ฯลฯ) 

ล าดับ แผน/กิจกรรม คะแนนเต็ม
ผลการด าเนินงาน

คะแนนที่ได้ เอกสาร/หลักฐาน
1 มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนก าลังคน 5
2 จัดท าแผนก าลังคน และมีแผนบริหารต าแหน่ง 10
3 มีแผนก าลังคนด้านอื่นๆ (โปรดระบุชื่อแผน)

- แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- แผนสรรหาเชิงรุก
- แผนพัฒนาบุคลากร

5

4 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหารต าแหน่งภายในเขตสุขภาพและ
หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพทราบ (หนังสือเวียน/ประกาศ)

5

รวมคะแนน 25

25 คะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256128



“

มีการด าเนินงานตามแผน3

แนวทางการตรวจราชการ

ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด (ต าแหน่งว่างลดลงคงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2)

ล าดับ ประเภทบุคลากร
จ านวนต าแหน่งว่าง
ของบุคลากร (คน)

[A]

จ านวนต าแหน่งทั้งหมด
ของบุคลากร (คน)

[B]

ร้อยละต าแหน่งว่าง
คงเหลือ

[C = (A/B)*100]
1 ข้าราชการ
2 พนักงานราชการ

รวม

25 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน
ไตรมาส 2 ร้อยละ 8 ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 ร้อยละ 5

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256129



บุคลากรสาธารณสุขเพยีงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 714

แนวทางการตรวจราชการ
25 คะแนน

ล าดับ
สายงานให้บริการทางการแพทย์ 
(ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน) 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุขสายให้บริการทาง
การแพทย์ (ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน) ที่มีอยู่จริง 

[A]

กรอบอัตราก าลังที่ก าหนด
ในระดับหน่วยงาน

[B]

ร้อยละบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ (≥ ร้อยละ 71)

[C = (A/B)*100]
1 นายแพทย์
2 ทันตแพทย์
3 เภสัชกร
4 พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค
5 จพ.ทัตนสาธารณสุข
6 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
7 ช่างทันตกรรม
8 นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข
9 แพทย์แผนไทย
10 นักเทคนิคการแพทย/์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/จพ.วิทย์

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน
ไตรมาส 4 ร้อยละ 68 ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 ร้อยละ 71

เกณฑ์การให้คะแนน
*ตรวจราชการรอบที่ 1 ขอให้หน่วยงานมีการรายงานผล
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แนวทางการค านวณตามเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (รายจังหวัด/เขตสุขภาพ)

หน่วยงาน

การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ
มีข้อมูล

(25 คะแนน)
มีแผนบริหารต าแหน่ง

(25 คะแนน)
มีการด าเนินงานตามแผน

(25 คะแนน)
บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥71 %

(25 คะแนน)
รวม

(100 คะแนน)
ผ่าน (≥ 70%)

/
ไม่ผ่าน (< 70%)

X

เขตสุขภาพ 1

เชียงราย 

เชียงใหม่

น่าน

พะเยา

แพร่

แม่ฮ่องสอน

ล าปาง

ล าพูน

รวม
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เขตสุขภาพ

การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ
มีข้อมูล

(25 คะแนน)
มีแผนบริหารต าแหน่ง

(25 คะแนน)
มีการด าเนินงานตามแผน

(25 คะแนน)
บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥71 %

(25 คะแนน)
รวม

(100 คะแนน)
ผ่าน (≥ 70%)

/
ไม่ผ่าน (< 70%)

X
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

แนวทางการค านวณตามเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (PA)
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4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
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แผนการขับเคลื่อนและการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

25-26
ต.ค.

จัดอบรมเครือข่าย
ระดับเขตสุขภาพ 
เตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการ
ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบ HROPS / 
workshop จัดท า
แผนบริหารต าแหน่ง

27-28
พ.ย.

จัดอบรมเครือข่ายระดับกรมเตรียมความพร้อมใน
การใช้งานระบบ HROPS/ พัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากร สธ./ ชี้แจงการด าเนินงาน HR ที่ส าคัญ

จัดอบรมเครือข่ายระดับจังหวัดสร้างความ
เข้าใจในการบริหารต าแหน่งว่างภายในเขต
สุขภาพและจังหวัด/การกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการก าลังคนและด าเนินงานด้าน HR

ตรวจราชการ รอบ 1/62
บันทึกรายงานผล ต.ก. ในระบบ

ตรวจราชการ รอบ 2/62

เม.ย.
รายงานผลรอบ 6 เดือน

ก.ย.
รายงานผลรอบ 9 เดือน

บันทึกรายงานผล ต.ก. ในระบบ

Video Con’
เครือข่ายตัวชี้วัด
ระดับภูมิภาค
เพื่อเตรียมความพร้อม
การตรวจราชการ

พ.ค. สรุปผล
การด าเนินการ
เสนอผู้บริหาร

รายงานผล PA
รายงานผล ต.ก.
รายงานผลอื่น ๆ

ก.ย.

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 256134

ธ.ค.

16-18
ม.ค.

แจ้งเวียนแนวทางตรวจราชการรอบที่ 1/2561



5. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน
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คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าคณะตรวจราชการ คณะตรวจราชการ เลขาคณะตรวจราชการคณะตรวจราชการ

นางฐติาภรณ์ จันทร์สูตร 
(จิ๋ม)

นายเกียรติศักด์ิ พวงกระจาย 
(อ๊อด)

นางสาวชิตชนก ราษฎรภ์ักดี 
(เต้ิล)  

นายธัน ท้วมบ ารุง 
(ธัน) 

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

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

โทร 02-590-1675 
มือถือ 082-552-8646 
อีเมล chitchanok86rpd@gmail.com 

โทร 02-591-8553 
มือถือ 087-340-8734 
อีเมล v3.manpower@gmail.com 



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

กลุ่มงานอัตราก าลัง
โทร. 0 2590 1341, 1354, 1356

กลุ่มงาน PMS & IT
โทร. 0 2590 1857, 1858

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางรายงานผลการด าเนินงาน
KPI Template

แผนบริหารต าแหน่ง/ บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
กรอบอัตราก าลัง/โครงสร้าง

การใช้ระบบ HROPS
การรายงานผลข้อมูลบุคลากร
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