
ประธานอนุกรรมการการขบัเคลื่อนนโยบายด้านองค์กร บุคลากรและการส่ือสารองค์กร

นายแพทย์ทวศิีลป์ วษิณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชมุส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข นอกสถานท่ี ครัง้ท่ี/2566 วนัท่ี 27 มนีาคม 2566

วาระท่ี 4.1 ความก้าวหน้าการขับเคล่ือน
นโยบายด้านองค์กร บุคลากร และการส่ือสาร
องค์กรกระทรวงสาธารณสุข



กรอบการน าเสนอ

การสรา้งความเข้มแข็งของระบบบรหิารจดัการสู่องค์กรสมรรถนะสูง (4T)

การบรหิารทรพัยากรบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชพี

การส่ือสารภายในองค์กร เครอืข่าย และประชาชนท่ีมปีระสิทธิภาพ

What’s Next

1

2

3

4

5

การจดัท ายุทธศาสตรก์ารปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบรกิารสาธารณสุข
ในภาพรวมท้ังระบบ



การขับเคล่ือนการด าเนินงานองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T

ข้อ 6 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมคีณุภาพชวีติใน
การท างานท่ีดีขึ้น 6.1 เสรมิสรา้งสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T

Trust สรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจกับประชาชน ฝ่ายนโยบาย ฝ่าย
ต่างประเทศ บุคลากร และเครอืขา่ย

Teamwork & Talent ท างานเป็นทีม และสนับสนุนคนเก่งท่ีสรา้ง
ความเปลีย่นแปลงการท างานท่ีดี 

Technology ใชเ้ทคโนโลย ีใหเ้กิดผลติภาพ และบรกิารท่ีมคีณุค่า 
เพิม่ประสิทธภิาพการท างาน การส่ือสารภายในองค์กรรวดเรว็แมน่ย า

Targets ท างานแบบมุง่เป้าหมาย สามารถจดัการทรพัยากร

 ยกระดับหน่วยงาน สู่องค์กรต้นแบบ MoPH-4T

 พัฒนาแนวทาง (ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)

 ส่ือสาร สรา้งความเข้าใจ และขยายผล

เป้าหมายการด าเนินงาน 
“องค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T

ในระดับกรม และระดับเขตสุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง

การสรา้งความเข้มแข็งของระบบบรหิารจดัการสู่องค์กรสมรรถนะสูง (4T)

QR แนวทาง MoPH-4T

1



•  ผู้มีคุณสมบติัท่ีสามารถเลื่อนระดับได้ 27,085 ราย (ข้อมูลเม่ือวนัท่ี 3 มี.ค.66)  

จ าแนกเปน็ แพทย,์ทันตแพทย ์1,357 ราย (5%)/ พยาบาล 2,955 ราย (11%)/ 

สายอื่นๆ ประเภทท่ัวไป 5,054 ราย (19%) และ สายงานอื่นๆ ประเภทวชิาการ 17,719 ราย (65%)

•  หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล เพื่อจดัท าเอกสารประเมินฯ โดยประชมุชีแ้จงเม่ือวนัท่ี 8 มี.ค.66

(เปา้หมาย รอ้ยละของข้าราชการท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนจดัส่งเอกสารประกอบการประเมิน ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80)

ความก้าวหน้าในสายอาชพี

•   ต าแหน่งข้าราชการส่วนภมิูภาคท้ังหมด จ านวน 221,664 อตัรา (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 66)

ต าแหน่งวา่งท้ังหมด ส่วนภมิูภาค จ านวน 13,861 อตัรา คิดเปน็รอ้ยละต าแหนง่วา่ง ส่วนภมูภิาค 6.25%

•  ก าหนดเปน็ตัวชีว้ดักระทรวงสาธารณสุข ป ี2566 มีค่าเปา้หมาย คือต าแหน่งวา่งเปา้หมายคงเหลอื

ไมเ่กินรอ้ยละ 4 (≥ 10 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

การบรหิารต าแหน่งวา่ง

2 การบรหิารทรพัยากรบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชพี

ท่ีมา : กองบรหิารทรพัยากรบุคคล สป.



2 การบรหิารทรพัยากรบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชพี

รายงานสถานการณ์ต าแหน่งวา่ง 12 เขต



ความเชื่อมโยงแผน สถานการณ์ แนวโน้ม

➢สุขภาพ
➢ทรพัยากร: หน่วยบรกิาร เตียง ก าลงัคน

➢ Mega Trend
➢เศรษฐกิจ สังคม 
➢ COVID-19

ภาพอนาคตระบบสาธารณสุขของประเทศไทย (Fore Sight) ยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูก าลังคนและภารกิจบรกิารด้านสาธารณสุขในภาพรวมท้ังระบบ

HRP

HRD

HRM

HRN

Service 
Delivery 
Blueprint

HRH 
Blueprint 

Positioning 
&

Re-Design

Job 
Re-design

Digital 
Transformation

Service Re-design

กระทรวงสาธารณสุข  มหาวทิยาลัย  ภาครฐัสังกัดต่าง ๆ  เอกชน

1 2

➢รฐัธรรมนญู
➢ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี
➢แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ
➢แผนปฏริปูประเทศฯ 

➢SDGs
➢Global strategy on

HRH: Workforce 
2030 (WHO)

 แผนก าลงัคนตามการจดับรกิาร 
เขตสุขภาพ 

 แผนปฏริปูก าลงัคนและภารกิจบรกิารฯ
 แผนความต้องการก าลงัคนดา้นสุขภาพฯ

3. การจดัการข้อมูล

แผนก าลงัคนตามการจดัระบบบรกิารโดยเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563-2567  (Blueprint of Health and Human Resource)

บูรณาการข้อมูลก าลังคนและบรกิารสาธารณสุข

3 จดัท ายุทธศาสตรก์ารปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบรกิารสาธารณสุขในภาพรวมท้ังระบบ
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START
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สรา้งกลไก
การขับเคล่ือน

วางกรอบยุทธศาสตรก์ารปฏิรปู
ก าลังคนและภารกิจบรกิารฯ

สรา้งภาพอนาคตระบบ
สาธารณสุขไทย(Foresight)

แผนคาดการณ์ก าลังคน
สาธารณสุข

แผนการจดับรกิาร
ในภาพรวมท้ังระบบ

บูรณาการขอ้มูล
ระดับประเทศ

เสนอ ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์
การปฏิรปูก าลังคนและภารกิจบรกิารฯ

ก าลังคนสอดคล้อง
กับภารกิจบรกิาร

และทิศทางการพัฒนา
ระบบสุขภาพประเทศ

7

เชื่อมโยงข้อมูล
ก าลังคน

ม.ค.-ธ.ค.65

ส.ค.66

ม.ค.-เม.ย. 66

ม.ีค.64ธ.ค.63 ก.ย.-พ.ย.64

ก.พ.-เม.ย. 66พ.ค.-ม.ิย.66

9

แผนการจดับรกิารและ
ก าลังคนในภาพรวมท้ังระบบ

ม.ิย.-ก.ค.66

WorkShop#1> 4-5 เม.ย. 66

6

3 Roadmap การจดัท ายุทธศาสตรก์ารปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบรกิารฯ



การส่ือสารภายในองค์กร เครอืข่ายและประชาชนท่ีมปีระสิทธิภาพ4 



แผนส่ือสาร “1 จงัหวดั 1หน่วยบรกิาร 1ข่าวดี” ครบทุกจงัหวดั

ส านักสารนิเทศขยายผล “1 จงัหวดั 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” 

- เขตฯ 1  แพร ่รพ.สูงเมน่ รพ.แพร ่พฒันาระบบบรกิารรว่ม ยกระดับการดแูลสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี

เชยีงใหม ่ ความส าเรจ็ในการพฒันาศกัยภาพระบบ Sky Doctor จงัหวดัเชยีงใหม่
- เขตฯ 2  เพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ ์ปลกูถ่ายกระจกตาส าเรจ็ ชว่ยผูป้ว่ยกลบัมามองเหน็ใชช้วีติปกติ มคีณุภาพชวีติดีขึ้น

พษิณโุลก รพ.พุทธชนิราช ใช ้“เครื่องกระตุน้หวัใจแบบไรส้าย” รกัษาผูป้ว่ยโรคหวัใจแหง่แรกในภาคเหนอื
- เขตฯ 4  นนทบุรี รพ.สต.บางกรา่ง การดแูลชมุชนแบบมส่ีวนรว่มในทกุภาคส่วน “สะพานบุญโมเดล”
- เขตฯ 6  จนัทบุร ีรพ.พระปกเกลา้ ชวนหญงิต้ังครรภ์อายุครรภ์ 14-18 สัปดาห ์ตรวจคัดกรองกลุม่อาการดาวน ์ฟรทีกุสิทธ ิ

ทุกกลุม่อายุ
สมุทรปราการ รพ.สมุทรปราการ ปรบัโฉมเปน็ Smart & Modernize hospital บรกิารทันสมยั ครบวงจร ลดแออดั

- เขตฯ 10 อบุลราชธานี รพ.สรรพสิทธปิระสงค์ ผ่าตัดมะเรง็ได้ทกุระบบ ใหเ้คมบี าบดัได้ทกุชนดิ
- เขตฯ 11 สุราษฎรธ์านี รพ.บา้นตาขุน เพิม่บรกิารลดและหยุดยาในผู้ปว่ยเบาหวาน/ความดันโลหติสูง เปน็ทางเลอืกใหกั้บผูป้ว่ย

โรคเรื้อรงั
ชมุพร ใช ้“SALE Model” พฒันาคณุภาพชวีติผูสู้งอายุในชมุชนแบบครบวงจร

- เขตฯ 12 ตรงั รพ.ตรงั Mechanical thrombectomy เขา้ถึง พึ่งได้ หายอมัพาต

การส่ือสารภายในองค์กร เครอืข่ายและประชาชนท่ีมปีระสิทธิภาพ4 

หน่วยบรกิารส่ือสาร “1 จงัหวดั 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” จ านวน 12 เขตสุขภาพ  31 จงัหวดั  รวม  36 ขา่วดี

ท่ีมา : ส านกัสารนเิทศ สป. ข้อมูล ณ วนัท่ี 24 มี.ค. 66



แจง้เวยีนแนวทางการด าเนินงาน และการก ากับติดตามองค์กรสมรรถนะสูง 

กระทรวงสาธารณสุขMoPH-4T

จดัท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมนิบุคคลใหส่้งผลงาน เพ่ือการแต่งต้ังใหด้ ารง

ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น (ม.ีค. - เม.ย. 66)

เขตสุขภาพรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบรหิารต าแหน่งวา่ง

เปา้หมายตามแบบฟอรม์ ภายใน 5 เม.ย. 66 ผ่านระบบออนไลน์

บูรณาการขอ้มูลก าลังคนและบรกิารสาธารณสุข ระดับประเทศ

Workshop Service Delivery & HRH Blueprint  วนัท่ี 4-5 เม.ย. 66 

What’s Next5 













กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ เป็นท่ีพ่ึงและเป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน โดยบุคลากรมืออาชพี



Back up



การสรา้งความเข้มแข็งของระบบบรหิารจดัการ
สู่องค์กรสมรรถนะสูง (4T)



มาตร
การหลัก

1. สรา้งความเข้มแขง็ของระบบบรหิาร
จดัการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

2. บุคลากรมสีมรรถนะมคีวามสุขและ
ความผูกพันองค์กร

3. การส่ือสารภายในองค์กร เครอืข่าย 
และประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม
หลัก

1.1 บรหิารจดัการสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
ด้วยแนวทาง 4T (Trust, Teamwork &
Talent, Technology, Targets) 

1.2 กระจายอ านาจการบรหิารจดัการโดย
ใชเ้ขตสุขภาพ

1.3 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยขอ้มูล
(Data  Driven) 

1.4 สรา้งความรว่มมือกับเครอืขา่ยสุขภาพ

2.1 พฒันาสมรรถนะของบุคลากร พฒันาการ
ท างานเปน็ทีม และสรา้งสรรค์ส่ิงใหม่
ในการท างาน (Teamwork & Talent)

2.2 พฒันาเส้นทางอาชพี ความก้าวหน้า 
และค่าตอบแทนของบุคลากร

2.3 ปรบัปรงุส่ิงแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน

2.4 การพฒันาคุณภาพชวีติในการท างาน 
ความสมดลุของการท างาน ชวีติ
และครอบครวั

3.1 ปฏิรปูการส่ือสารเชงิรกุในทุกระดับ
ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

3.2 พฒันาสมรรถนะเครอืขา่ยด้านการส่ือสาร
3.3 ใชข้้อมูลท่ีถกูต้อง แมน่ย า เพื่อการส่ือสาร

ท่ีรวดเรว็ และเป็นเอกภาพ (Messages: Data  
Driven, Short Messages, Infographic)

3.4 สรา้งรปูแบบการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
เข้าใจงา่ย และทันสมัย (Channels: New 
medias, Old medias, New Networks)
เจาะกลุ่ม เจาะพื้นท่ี เจาะเวลา (Receiver)

Objectives/Key message ถึงประชาชน กระทรวงสาธารณสุขเปน็องค์กรหลกัด้านสุขภาพ เปน็ท่ีพึ่งและเปน็ท่ีไวว้างใจของประชาชน 
โดยบุคลากรมอือาชพี

ประเด็นขบัเคลื่อนท่ีส าคัญ  1. สรา้งระบบบรหิารจดัการท่ีมปีระสิทธภิาพ  2. บุคลากรมสีมรรถนะมคีวามสุขและความผูกพนัองค์กร
3. การส่ือสารภายในองค์กร เครอืขา่ย และประชาชนท่ีมปีระสิทธภิาพ

Key results/ Quick win

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

1. ทุกเขตสุขภาพได้รบัการมอบอ านาจบรหิาร
จดัการทรพัยากร

2. ทุกหน่วยงานมแีผนบรหิารจดัการ
ทรพัยากรท่ีมปีระสิทธภิาพ และมีแผน
ปรบัปรงุส่ิงแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการปฏิบัติงาน

3. มีการส่ือสารเชงิรกุในทุกระดับ ใชข้้อมูล
ท่ีถูกต้อง รวดเรว็ เป็นเอกภาพ รปูแบบ
การส่ือสารท่ีหลากหลาย เข้าใจงา่ย และทันสมัย 

1. มีการจดัการความสมดลุของการ
ท างานชวีติและครอบครวั อย่าง
เป็นรปูธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง

2. สถานบรกิารท่ีมีการด าเนินงาน
ส่ือสารเชงิรกุ ไม่น้อยกวา่ 
รอ้ยละ 40

1. มีเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชพีท่ีชดัเจน ท้ังสายงาน
ด้านบรหิาร บรกิาร และวชิาการ  
อย่างน้อยด้านละ 1 สายงานส

2. สถานบรกิารท่ีมีการด าเนินงาน
ส่ือสารเชงิรกุ ไม่น้อยกวา่ 
รอ้ยละ 60

1. มีองค์กรสมรรถนะสูง  
กระทรวงสาธารณสุข  MoPH-4T
ท้ังระดับกรม ระดับเขตสุขภาพ  
อย่างน้อยระดับละ 1 หน่วยงาน

2. สถานบรกิารท่ีมีการด าเนินงาน
ส่ือสารเชงิรกุ ไม่น้อยกวา่ 
รอ้ยละ 80

1. แผนขับเคล่ือนนโยบายด้านองค์กร บุคลากร และการส่ือสารองค์กรฯ



t1.1 การสรา้งเสรมิค่านิยมองค์กร (Core Value)

ระดับท่ี 1 ไม่มีการก าหนดค่านิยมองค์กรในการท างาน

ระดับท่ี 2 มีการก าหนดค่านิยมองค์กรในการท างาน 

ระดับท่ี 3 มีการสรา้งการรบัรู ้ท าความเข้าใจใหกั้บบุคลากรในองค์กร และเป็นท่ียอมรบั

ระดับท่ี 4 มีการน าค่านิยมองค์กรมาก าหนดเป็นพฤติกรรมการแสดงออกท่ีพงึประสงค์

ระดับท่ี 5 ส่งเสรมิและผลักดันการใหบุ้คลากรในองค์กรมกีารปรบัพฤติกรรมการ

แสดงออกท่ีพงึประสงค์ 

t1.2 การสรา้งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในองค์กร (Moral) 

ระดับท่ี 1 ไม่มีการสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในองค์กร

ระดับท่ี 2 มีการสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในองค์กร 

ระดับท่ี 3 มีการปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมในองค์กร ใหแ้ก่บุคลากรในองค์กร

ระดับท่ี 4 มีการปลูกฝังการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ 

และยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง

ระดับท่ี 5 มีการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ประสิทธภิาพ และคุณภาพของงาน

t1.3 ความสมดุลของการด าเนินชวิีตกับการท างาน (Work Life Balance)

ระดับท่ี 1 ไม่มีแนวทางสรา้งเสรมิความสมดุลของการด าเนินชวีติกับการท างาน 

ระดับท่ี 2 มีแนวทางสรา้งเสรมิความสมดุลของการด าเนินชวีติกับการท างาน 

ระดับท่ี 3 มีการลงมือปฏิบัติเพื่อสรา้งเสรมิความสมดุลของการด าเนินชวีติกับการท างาน    

ระดับท่ี 4 มีการประเมนิผลการสรา้งเสรมิความสมดุลของการด าเนินชวีติกับการท างาน 

ระดับท่ี 5 มีการปรบัปรงุพฒันาการสรา้งเสรมิความสมดุลของการด าเนินชวีติกับ

การท างาน

แนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

T1 Trust : การสรา้งความไวว้างใจแก่ประชาชน บุคลากรขององค์กร และเครอืขา่ย

t1.4 การดแูลคณุภาพชวิีตในการท างานของบุคลากร (Happy 
Workplace)
ระดับท่ี 1 มีการดแูลคณุภาพชวีติในการท างานของบุคลากร 

(Happy Workplace)
ระดับท่ี 2 มีการวดัผลการประเมนิความสุขระดับบุคคล (Happinometer) 

และประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI: Happy Organization Public Index) 
ระดับท่ี 3 มีการน าผลการประเมนิความสุขระดับบุคคล (Happinometer) 

และประเมนิสุขภาวะองค์กร  (HPI: Happy Organization PublicIndex) 
มาวเิคราะห ์และสังเคราะห์

ระดับท่ี 4 น าผลการวเิคราะหม์าใช ้ในการแก้ปญัหา และสรา้งเสรมิการดแูล
คุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากร (Happy Workplace)

ระดับท่ี 5 มีการติดตาม ประเมินผล และปรบัปรงุพฒันาการดแูล
คุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากร (Happy Workplace)

t1.5 สภาพแวดล้อมท่ีดี และความปลอดภัยในการท างาน (Safety 
Workplace)
ระดับท่ี 1 ไม่มีแนวทางสรา้งเสรมิสภาพแวดลอ้มท่ีดี และความปลอดภัย

ในการท างาน 
ระดับท่ี 2 มีแนวทางสรา้งเสรมิสภาพแวดลอ้มท่ีดี และความปลอดภัย

ในการท างาน
ระดับท่ี 3 มีการสนบัสนนุใหจ้ดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการท างาน 

และความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร
ระดับท่ี 4 มีการน าเทคโนโลย ีนวตักรรม หรอืพลงังานทดแทนมาใชใ้นองค์กร 

เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน หรอืเปน็การประหยัดค่าใชจ้า่ย 
ระดับท่ี 5 มีการประเมนิ และปรบัปรงุพฒันาการสรา้งเสรมิสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

และความปลอดภัยในการท างาน



T2 Teamwork & Talent: การส่งเสรมิการท างานเป็นทีม และสนับสนุนผู้มคีวามสามารถโดดเด่นในงาน 

ท่ีสรา้งการเปลีย่นแปลงการท างานท่ีดี

t2.1 การส่งเสรมิการท างานเป็นทีม (Team Building) 

ระดับท่ี 1 มีแนวทางในการส่งเสรมิการท างานเป็นทีม และเปิดโอกาสใหบุ้คลากร
มีส่วนรว่มในการท างาน

ระดับท่ี 2 มีการสนับสนุนพื้นท่ีท างานรว่ม (Co-Working Space) 
เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานได้ใชง้านรว่มกัน

ระดับท่ี 3 มีการส่ือสารองค์กรในรปูแบบต่าง ๆ ท้ังภายในทีมและภายในองค์กร 
ระดับท่ี 4 มีกิจกรรมของทีม ท่ีเป็นรปูธรรมและมีเป้าหมาย 
ระดับท่ี 5 มีผลผลิตของการท างานเปน็ทีม และบรรลุเป้าหมายของทีม

t2.2 การสรา้งสรรค์การด าเนินงานขององค์กร (Creative Thinking) 

ระดับท่ี 1 ไม่มีแนวทางใหบุ้คลากรมส่ีวนรว่มในกิจกรรม และการสรา้งสรรค์
การด าเนินงานขององค์กร

ระดับท่ี 2 มีแนวทางใหบุ้คลากรมส่ีวนรว่มในการก าหนดกิจกรรม 
และการสรา้งสรรค์การด าเนินงานขององค์กร

ระดับท่ี 3 มีการส่งเสรมิใหบุ้คลากรมส่ีวนรว่มในกิจกรรม และการสรา้งสรรค์
การด าเนินงานขององค์กร

ระดับท่ี 4 มีการประเมนิการมส่ีวนรว่มในกิจกรรมของบุคลากร 
และการสรา้งสรรค์การด าเนินงานขององค์กร

ระดับท่ี 5 การมีปรบัปรงุพฒันาแนวทางใหบุ้คลากรมส่ีวนรว่มในกิจกรรม 
และการสรา้งสรรค์การด าเนินงานขององค์กร

t2.3 การปรบัปรุงและข้ันตอนวิธีการท างาน เพ่ือให้บรกิารแก่ประชาชนหรอื
ผู้รบับรกิารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Lean Process)

ระดับท่ี 1 มีการปรบัปรงุ กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
ระดับท่ี 2 มีกระจายอ านาจการตัดสินใจ เพื่อใหเ้กิดความสะดวก และรวดเรว็

ในการด าเนินการ
ระดับท่ี 3 มีการลดข้ันตอนหรอืกระบวนการปฏิบัติงานท่ีซ้าซอ้น 

และเกินความจ าเป็น
ระดับท่ี 4 จดัท าข้อก าหนด และแนวทางการปฏิบัติงานส าหรบัเจา้หน้าท่ีทุกระดับ
ระดับท่ี 5 มีการน าเทคโนโลยีดิจทัิลมาใช ้เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน

ขององค์กร

t2.4 การสนับสนุนคนเก่งท่ีสรา้งความเปล่ียนแปลงการท างานท่ีดี 
(Talent Management)

ระดับท่ี 1 ค้นหาคนเก่งในองค์กร (Talent) ด้วยกระบวนการท่ีเป็นระบบ
ระดับท่ี 2 มอบหมายงานท่ีท้าทายใหม่ ๆ ใหกั้บคนเก่ง (Talent) และทีม และสรา้งบรรยากาศ

ในการท างานท่ีดี
ระดับท่ี 3 พฒันา สนับสนุนทรพัยากร และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน
ระดับท่ี 4 มีการวดัผลสัมฤทธิก์ารท างาน และยกย่องชมเชย
ระดับท่ี 5 มีการแลกเปล่ียนแนวคิด และวธิกีาร เกิดเรยีนรูใ้นองค์กร

t2.5 การยกย่องชมเชยและส่งเสรมิความก้าวหน้าในอาชพี (Reward & Career Path) 
ระดับท่ี 1 ไม่มีการยกย่องชมเชยและส่งเสรมิความก้าวหน้าในอาชพี
ระดับท่ี 2 มีการยกย่องชมเชยและส่งเสรมิความก้าวหน้าในอาชพี 
ระดับท่ี 3 มีการก าหนดการยกย่องชมเชย และเส้นทางในการพฒันาความก้าวหน้าในอาชพี 
ระดับท่ี 4 มีการส่งเสรมิ และพฒันาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
ระดับท่ี 5 มีการปรบัปรงุพฒันาและส่งเสรมิความก้าวหน้าในอาชพีทุกระดับ

แนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T (ต่อ)
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

T3 Technology : การใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดผลติภาพ และบรกิารท่ีมคุีณค่า เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน 

และการส่ือสารภายในองค์กรรวดเรว็ แมน่ย า

t3.1 การใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

(ICT: Information and Communications Technology)

ระดับท่ี 1 มีการรวบรวม จดัเก็บ และรกัษาขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมคุีณภาพ
ในองค์กร อย่างเปน็ระบบ

ระดับท่ี 2 ข้อมูลและสารสนเทศมคีวามแมน่ย าถกูต้อง เท่ียงตรง เชื่อถือได้ 

และมคีวามปลอดภัยในการน ามาใช้

ระดับท่ี 3 มีการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ และสามารถเขา้ถึงได้

อย่างสะดวก และรวดเรว็ 

ระดับท่ี 4 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อการส่ือสาร แลกเปลีย่น

และสนับสนุนการท างานใหเ้กิดประสิทธภิาพมากขึ้น

ระดับท่ี 5 มีการน าขอ้มูลารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารจดัการ และขบัเคลื่อน 

การด าเนินงานในองค์กร (Data Driven) 

t3.2 การใชน้วัตกรรมในการท างาน (Innovation) 

ระดับท่ี 1 มีการวเิคราะหเ์พื่อระบุปญัหา หรอืส่ิงท่ีต้องพฒันาท่ีส่งผลต่อ
การบรรลเุปา้หมายองค์กร

ระดับท่ี 2 มีการค้นหาวธิแีก้ปญัหา หรอืมแีนวทางปรบัปรงุพฒันา 

ระดับท่ี 3 มีการด าเนินการแก้ไขปญัหา หรอืปรบัปรงุพฒันา

ระดับท่ี 4 เกิดเปน็ผลผลติ หรอืกระบวนการท่ีเปน็นวตักรรมในการท างาน 

ระดับท่ี 5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และน านวตักรรมในการท างานมาใชข้ยายผล 

แนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T (ต่อ)



กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

T4 Target : การท างานท่ีมุง่เป้าหมาย คนท างานมคีวามสุข องค์กรมคีวามพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลง 

t4.1 การน าองค์กรท่ีมุ่งเป้าหมาย คนท างานมีความสุข 

องค์กรมีความพรอ้มต่อการเปล่ียนแปลง (Leadership)

ระดับท่ี 1 ไมม่นีโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานท่ีมุง่เปา้หมาย 

ใหค้นท างานมคีวามสุข องค์กรมคีวามพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลง

ระดับท่ี 2 มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน

ท่ีมุ่งเปา้หมาย ใหค้นท างานมคีวามสุข องค์กรมคีวามพรอ้ม

ต่อการเปลีย่นแปลง

ระดับท่ี 3 มีการถ่ายทอดนโยบาย และเปา้หมายขององค์กร ไปยังบุคลากร

ทุกระดับ

ระดับท่ี 4 มีการสนับสนุนและพฒันาบุคลากรในองค์กร ท่ีสอดคลอ้งกับ

นโยบาย และเปา้หมาย ใหอ้งค์กรมคีวามพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลง

ระดับท่ี 5 มีการก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง

กับนโยบาย เป้าหมาย และน าผลท่ีได้มาปรบัปรงุพฒันา

อย่างเปน็รปูธรรม

t4.2 การปรบัปรุงผลการด าเนินงานองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

(CQI : Continuous Quality Improvement)

ระดับท่ี 1 ไมม่กีารวดัผลการด าเนินงาน และปรบัปรงุการด าเนนิงาน
ขององค์กร

ระดับท่ี 2 มกีารวเิคราะห ์และทบทวนผลการด าเนนิงาน เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการปฏิบติังานและการบรหิาร

ระดับท่ี 3 มกีารน าผลจากการวเิคราะห ์ทบทวน มาปรบัปรงุ
การด าเนนิงาน 

ระดับท่ี 4 มกีารแลกเปลีย่น เรยีนรู ้วธิปีฏิบติังานท่ีเป็นเลศิภายในองค์กร 
และน าไปปฏิบติัท่ัวท้ังองค์กร

ระดับท่ี 5 ปรบัปรงุการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T (ต่อ)



Result : ผลลัพธ์การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข (MoPH-4T)

ส าหรบั รพศ. รพท. รพช. และรพ. สังกัดกรม

ระดับท่ี 1 ไมผ่่านการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล (HA) 

ระดับท่ี 2 ผ่านการรบัรองคณุภาพ HA บนัไดขัน้ท่ี 1 

ระดับท่ี 3 ผ่านการรบัรองคณุภาพ HA บนัไดขัน้ท่ี 2 

ระดับท่ี 4 ผ่านการรบัรองคณุภาพ HA บนัไดขัน้ท่ี 3 

ระดับท่ี 5 ผ่านการรบัรองคณุภาพ HA บนัไดขัน้ท่ี 3 
(reaccredit)

ส าหรบั รพ.สต.

ระดับท่ี 1 ไมเ่คยได้รบัการประเมนิ รพ.สต.ติดดาว 

ระดับท่ี 2 ผ่านการประเมนิ รพ.สต.ติดดาว อยา่งน้อย 1 หมวด 
(จ านวน..............   หน่วยงาน)

ระดับท่ี 3 ผ่านการประเมนิ รพ.สต.ติดดาว อยา่งน้อย 2 หมวด 
(จ านวน...............หนว่ยงาน)

ระดับท่ี 4 ผ่านการประเมนิ รพ.สต.ติดดาว อยา่งน้อย 3 หมวด 
(จ านวน...............หน่วยงาน)

ระดับท่ี 5 ผ่านการประเมนิ รพ.สต.ติดดาว ครบทกุหมวด 
(จ านวน...............หน่วยงาน)

ส าหรบักรม/ สป.ส่วนกลาง/ ส านกังานเขตสุขภาพ/ 
สสจ. และ สสอ.

ระดับท่ี 1 ไม่มีการประเมนิหน่วยงานตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA

ระดับท่ี 2 ผ่านการประเมินหนว่ยงานตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA
อย่างนอ้ย 2 หมวด 

ระดับท่ี 3 ผ่านการประเมนิหนว่ยงานตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA
อย่างนอ้ย 4 หมวด 

ระดับท่ี 4 ผ่านการประเมนิหนว่ยงานตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA
อย่างนอ้ย 6 หมวด 

ระดับท่ี 5 ผ่านการประเมินหนว่ยงานตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA
ครบทกุหมวด

1. Quality: องค์กรมีคุณภาพ

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T (ต่อ)



Result : ผลลพัธก์ารพฒันาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข (MoPH-4T)

การวัดความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร

ระดับท่ี 1 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มากกวา่รอ้ยละ 70

ระดับท่ี 2 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มากกวา่รอ้ยละ 75

ระดับท่ี 3 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มากกวา่รอ้ยละ 80

ระดับท่ี 4 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มากกวา่รอ้ยละ 85

ระดับท่ี 5 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร มากกวา่รอ้ยละ 90

2. Acceptability : การยอมรบัของสังคม ชมุชน หรอืผูร้บับรกิาร

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T (ต่อ)



Result : ผลลัพธ์การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข (MoPH-4T)

3.1 ความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ระดับท่ี 1 มกีารทบทวนผลการด าเนนิงานท่ีผา่นมา น ามาก าหนดวตัถปุระสงค์ และเปา้หมายขององค์กร 

ระดับท่ี 2 มกีารจดัท าแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกับวตัถปุระสงค์ และเปา้หมายขององค์กร

ระดับท่ี 3 ด าเนนิการตามแผนการปฏิบติังานท่ีวางไว ้

ระดับท่ี 4 มกีารวดั และประเมนิผลการด าเนนิงานขององค์กร

ระดับท่ี 5 น าผลท่ีได้มาปรบัปรงุกระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกับวตัถปุระสงค์ และเปา้หมายขององค์กร

3. Efficiency : การวัดประสิทธิภาพ

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T (ต่อ)



Result : ผลลัพธ์การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข (MoPH-4T)

3.2 ประสิทธิภาพในการบรหิารทรพัยากร

3.2.1 ส าหรบั หน่วยบรกิาร : ประสิทธภิาพในการบรหิารการเงนิการคลงั

ระดับท่ี 1 มกีารพฒันาระบบบญัช ี(Accounting)

ระดับท่ี 2 มกีารจดัสรรเงนิอยา่งเพยีงพอ (Budgeting)

ระดับท่ี 3 มกีารพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการเงนิการคลงั ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และด้านหลกัประกันสุขภาพ (Competency)  

ระดับท่ี 4 มกีารเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารด้านการเงนิการคลงั (Division of Regional Health) 

ระดับท่ี 5 มกีารติดตาม ก ากับ เครื่องมอืประเมนิประสิทธภิาพทางการเงนิ วางระบบเฝ้าระวงั (Efficient)

3.2.2 ส าหรบั หน่วยบรหิาร หรอืหน่วยสนบัสนนุ : ประสิทธภิาพในการบรหิารงบประมาณ

ระดับท่ี 1 มกีารทบทวน วางแผนการปฏิบติั และจดัท างบประมาณใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ และเป้าหมาย

ระดับท่ี 2 มกีารจดัสรรงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติท่ีวางไว้

ระดับท่ี 3 ด าเนนิงานใชจ้า่ยงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติท่ีวางไว้

ระดับท่ี 4 เรง่รดั และควบคมุการเบกิจา่ยงบประมาณ หรอืปรบัปรงุแผนการใชจ้า่ยงบประมาณเมื่อจ าเป็น 

ระดับท่ี 5 ก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการใชจ้า่ยงบประมาณ รายไตรมาส

3. Efficiency : การวัดประสิทธิภาพ

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T (ต่อ)



การบรหิารทรพัยากรบุคคล
และความก้าวหน้าในสายอาชพี
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