
นายแพทย์ทวศิีลป� วษิณุโยธนิ

การขับเคลื�อนนโยบาย
ด้านองค์กร บุคลากร และ

การสื�อสาร

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานอนุกรรมการการขับเคลื�อนนโยบายด้านองค์กร บุคลากร และการสื�อสาร



กรอบการนาํเสนอ

สรา้งความเขม้แขง็ของระบบบรหิารจดัการสู่
องค์กรสรรมถนะสงู

การสื�อสารภายในองค์กร เครอืขา่ย และประชาชนที�มี
ประสทิธภิาพ

บุคลากรมสีมรรถนะมคีวามสขุและมคีวามผกูพนัองค์กร

What Next => ไตรมาส 2 - 4





1. สรา้งความเขม้แขง็ของระบบบรหิารจดัการสูอ่งค์กรสรรมถนะสงู

1.1 การบรหิารจดัการสู่
องค์กรสรรมถนะสงูด้วย
แนวทาง 4T

1.2 การระจายอํานาจโดย
การปฏิรูปเขตสขุภาพ

1.3 การขบัเคลื�อนด้วย
ขอ้มูล

1.4 การสรา้งความรว่มมอื
กับภาคีเครอืขา่ย

กระจายอํานาจการบรหิาร
จดัการในรูปแบบเขต
สขุภาพจาก 4 เขต เป�น 12
ตามระเบยีบ กสธ เมื�อวนัที�
23 พ.ย.65

ระบบการบรหิาร
จดัการขอ้มูลด้าน
กําลังในระดับ
กระทรวง HR Data
Hub
ระบบการบรหิาร
จดัการมาตรฐาน
ขอ้มูลปฐมภมูิ

ความรว่มมอืการจดั
บรกิารด้านสขุภาพปฐม
ภมูภิายหลังการถ่ายโอน
สอน./รพ.สต.
การเชื�อมโยงขอ้มูล HIS
Cloud กับกระทรวง DE
ระบบการบรหิารจดัการ
มาตรฐานขอ้มูลปฐมภมูิ

Smart leader
Trust

Smart Hospital
Telehtalth

Teachnoloty

เครอืขา่ยเขตสขุภาพ/รพ.
Teamwork & Talent

ปชช.พงึพอใจ/
เชื�อถือ

Target



2. บุคลากรมสีมรรถนะมคีวามสขุและมคีวามผูกพนัองค์กร

2.1 การพฒันาสมรรถนะ
บุคลากร ป� 56-65

2.2 การพฒันาเสน้ทาง
ความก้าวหนา้ในอาชพี

2.3 การปรบัปรุงสิ�งแวดล
ล้อมให้เอื�อต่อการปฏิบติังาน

2.4 การพฒันาคณุภาพชวีติ
ในการทํางาน ความสมดลุ
การทํางาน ชวีติ และ
ครอบครวั

พฒันา นบส. 120 คน
นักบรหิารด้านการแพทย ์รอง
แพทย ์Leadership 1,244 คน
ผบก. 6,464 คน
ผบต. 7,725 คน
หลักสตูรอื�น ๆ 9,905 คน

ทั�งนี� ได้มแีผนการดําเนนิการพฒันา
อยา่งต่อเนื�อง รวมทั�งขยายหลักสตูร
ให้สอดคล้องกับบรบิทที�เปลี�ยนแปลง
ไป จากงบ Serviceplan และงบอื�น ๆ

กําหนด ตน.สงูขึ�นป�
65 แล้ว 558 ตน. ป�
66 อยูร่ะหวา่งเขตจดั
ทําแผนกําหนด
ตน.สงูขึ�น
ทบทวนอัตราการจา่ย
ค่าตอบแทน ฉ.11
พตส.  ค่าตอบแทน
นอกเวลา 

วางระบบความปลอดภัย
ของสภานที�ทํางาน
จดัให้มมุีมสนัทนาการของ
จนท.
จดัให้มบีา้นพกัสาํหรบั
จนท.

ทั�งนี� รายการต่าง ๆ ได้ถกูบรรจุ
ในแผนเงินบาํรุงของ รพ. แล้ว

ลดชั�วโมงการทํางานของ
แพทยเ์พิ�มพูนทักษะ นอก
เวลาไมเ่กิน 48 ชม./สปัดาห์
ใช ้Teachnology เขา้มา
ชว่ยในการทํางาน work
anytime anywhere

สาํหรบัชั�วโมงการทํางานของ
สายงานอื�น ๆ อยูร่ะหวา่งการ
ดําเนินการ



ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รบับรกิารของหน่วยงานในสงักัด สป. ป� 2549 - 2565

จากผลการประเมนิความ
พงึพอใจของผูร้บับรกิาร
พบวา่ โดยเฉลี�ยมคีวามพงึ
พอใจมากกวา่รอ้ยละ 80
ซึ�งในในป� 66 กําหนดระดับ
ความพงึพอใจต้องมากกวา่
รอ้ยละ 90

ผลการขบัเคลื�อนนโยบายต่อผู้รบับรกิาร และต่อบุคลากร



ป�งบประมาณ พ.ศ.2565

จากผลการประเมนิความ
ความสขุของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสขุป�
งปม. พ.ศ.2565 พบวา่
ระดับความสขุของ
บุคลากรในทกุ ๆ ด้านยงั
อยูใ่นระดับที�ตํ�ากวา่รอ้ย
ละ 80 โดยนอ้ยที�สดุอยู่
ในเรื�องระบบสขุภาพการ
เงินอยูที่�รอ้ยละ 52.95

ผลการขบัเคลื�อนนโยบายต่อผู้รบับรกิาร และต่อบุคลากร



3. การสื�อสารภายในองค์กร เครอืขา่ย และประชาชนที�มปีระสทิธภิาพ

3.1 ปฏิรูปการสื�อสารเชงิ
รุก ทกุระดับ

3.2 สรา้งเครอืขา่ย
ด้านการสื�อสาร

3.3 ให้ขอ้มูลที�ถกูต้อง
แมน่ยาํ

3.4 สรา้งรูปแบบการ
สื�อสารที�หลากหลาย

ปรบัหนา้จอทีวขีอง รพ. เป�น
จุดสื�อสารขอ้มูลด้านสขุภาพ

ทบทวนเครอืขา่ยด้าน
การสื�อสารในระดับพื�นที�

กําหนดชุดขอ้มูลที�จะต้อง
รายงานตรงต่อปลัด
กระทรวง ทันที DCIRs

บุคคลสาํคัญ
บุคลากรการแพทย์
อุบติัเหตรุถพยาบาล
ความรุนแรงในสถานพยาบาล
สาธารณภัยและเหตฉุกุเฉนิ
อุบติัเหต/ุเหตกุารหมู่
ชุมนมุประท้วงและการก่อจราจล

ด้านสขุภาพจติ
กระบวนการรบัจา้งตั�งครรภ์
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ผลิตภัณฑ์สขุภาพ
ภัยคกุคามทางไซเบอร์
ภาพลักษณข์องกระทรวงสาธารณสขุ 
กฎอนามยัระหวา่งประเทศ IRS 2005

1 หนว่ยบรกิาร 1 ขา่วดี
สปัดาห์ละ 2 จงัหวดั
ตั�งแต่ ม.ค.66 เป�นต้นไป

สื�อสารขา่วเชงิบวกโดย 



What Next =>
ไตรมาส 2 - 4

สิงหาคม 2566มีนาคม 2566
มีนาคม - สิงหาคม 2566

รายงานผลการจัดการ
ควบคุมสมดุลของการ

ทํางาน ชีวิต และ
ครอบครัว อย่างน้อย 1

เรื�อง/จังหวัด

การจัดการองค์กรสรรถ
นะสูงด้วยแนวทาง 4T ที�

เป�นต้นแบบเขตละ 1
หน่วยงาน

บค. มีเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที�ชัดเจนทั�ง

ตําแหน่งบริหาร และตําแหน่ง
บริการ เช่น ผอ.รพ. แพทย์

พยาบาล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหนังสือแจ้งจังหวัดให้ส่งเรื�อง

2.



THANK YOU!!
สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


