
หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 

ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ กรม 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 57. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 
ค านิยาม 1. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จ ำนวนบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำน 

ในหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นระยะเวลำ 1 ปีขึ้นไป (นับตำมปีงบประมำณ) 
โดยเริ่มนับต้ังแต่วันท่ีเริ่มปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนเดิมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลำกรสำธำรณสุขท้ังหมด (ทุกประเภทกำรจ้ำง) 
   - ข้ำรำชกำร  
   - พนักงำนรำชกำร  
   - ลูกจ้ำงประจ ำ  
   - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ยกเว้น ลูกจ้ำงรำยคำบ /รำยวัน/จ้ำงเหมำบริกำร) 
   - พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
ในหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (กรม เขตสุขภำพ รพศ. รพท. และหน่วยงำน 
ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสำยงำน  
3. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
หมายถึง จ ำนวนบุคลำกรสำธำรณสุขท้ังหมด 5 ประเภทกำรจ้ำง (ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) ท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นระยะเวลำ 1 ปีขึ้นไป (นับตำมปีงบประมำณ) โดยเริ่ม
นับต้ังแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนเดิมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จนถึงวันท่ี
เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับจ ำนวนบุคลำกร 5 ประเภทกำร
จ้ำงท่ีปฏิบัติงำนอยู่จริงท้ังหมด ณ ต้นปีงบประมำณ (1 ตุลำคม) 
4. การลาออก หมายถึง บุคลำกรสำธำรณสุขท่ีลำออกจำกกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข จำกระบบฐำนข้อมูล HROPS 
5. การถูกให้ออก หมายถึง บุคลำกรสำธำรณสุขท่ีถูกให้ออกจำกกำรปฏิบัติงำนโดยมีควำมผิด  
จำกระบบฐำนข้อมูล HROPS 
6. การโอน หมายถึง กำรให้บุคลำกำรสำธำรณสุขโอนไปสังกัดใหม่นอกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข จำกระบบฐำนข้อมูล HROPS 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 85  

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 88 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 91 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 94 

 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมสร้ำงระบบกำรท ำงำนและส่ิงแวดล้อมท่ีดีในกำรท ำงำน ด้วยกระบวนกำร    
   บริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนสุขภำพท่ีมีประสิทธิภำพ  



2. เพื่อธ ำรงรักษำบุคลำกรและสร้ำงควำมต่อเนื่องในระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ  
   หน่วยงำนทุกระดับในกระทรวงสำธำรณสุข 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รำยงำนผล 

แหล่งข้อมูล 1. ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข (HROPS)   

   สป.สธ. 

2. ฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังของกรม 

รายการข้อมูล 1 A = จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด (ทุกประเภทกำรจ้ำง) ท่ีปฏิบัติงำนอยู่จริง ณ วันท่ีเก็บข้อมูล 

รายการข้อมูล 2 B = จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด (ทุกประเภทกำรจ้ำง) ณ ต้นปีงบประมำณ (1 ตุลำคม)  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมำส 4 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

ก ำลังคนด้ำนสุขภำพท่ีมี

ประสิทธิภำพ 

มีกำรก ำหนดแผน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
และธ ำรงรักษำบุคลำกรให้
คงอยู่ในระบบ เช่น “HR 
Clinic” 

1. ด ำเนินกำรตำมแผน  

2. ติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผน 

อัตรำกำรคงอยู่ของ

บุคลำกรสำธำรณสุข 

(Retention rate)  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

ก ำลังคนด้ำนสุขภำพท่ีมี

ประสิทธิภำพ 

มีกำรก ำหนดแผน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
และธ ำรงรักษำบุคลำกรให้
คงอยู่ในระบบ เช่น “HR 
Clinic” 

1. ด ำเนินกำรตำมแผน  

2. ติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผน 

อัตรำกำรคงอยู่ของ

บุคลำกรสำธำรณสุข 

(Retention rate)  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

ก ำลังคนด้ำนสุขภำพท่ีมี

ประสิทธิภำพ 

มีกำรก ำหนดแผน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
และธ ำรงรักษำบุคลำกรให้
คงอยู่ในระบบ เช่น “HR 
Clinic” 

1. ด ำเนินกำรตำมแผน  

2. ติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผน 

อัตรำกำรคงอยู่ของ

บุคลำกรสำธำรณสุข 

(Retention rate)  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 91 



 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

ก ำลังคนด้ำนสุขภำพท่ีมี

ประสิทธิภำพ 

มีกำรก ำหนดแผน/

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง

และธ ำรงรักษำบุคลำกรให้

คงอยู่ในระบบ เช่น “HR 

Clinic” 

1. ด ำเนินกำรตำมแผน  

2. ติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผน 

อัตรำกำรคงอยู่ของ

บุคลำกรสำธำรณสุข 

(Retention rate)  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 94 

วิธีการประเมินผล :  วิเครำะห์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
- ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นำยสรรเสริญ  นำมพรหม            ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-5901410 โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454 
    โทรสำร : 02-5901421  E-mail : sansernx@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นำยพรชัย ปอสูงเนิน    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-5901858 โทรศัพท์มือถือ : 062-9599862 
    โทรสำร : 02-5901421  E-mail : hrmoph@gmail.com 
2. นำงสำวณัฐธยำน์กร  เดชำ   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-5901341 โทรศัพท์มือถือ : 081-7322812 
    โทรสำร : 02-5901421  E-mail : pink1327@hotmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นำงสำวเปรมฤทัย  เครือเรือน  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 085-3252098 
    โทรสำร : 02-5901421  E-mail : p.khruaruan@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นำงสำวสุดใจ  จันทร์เล่ือน  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796 
    โทรสำร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


