สรุปประเด็นสาคัญประชุมชี้แจงผลการดาเนินงาน และมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ชื่อเรื่อง : การดาเนินการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “เจ้าหน้าที่มีความสุข”
นาเสนอโดย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
ประเด็นสาคัญเพื่อการขับเคลื่อน
เนื้อหา/สาระ
การดาเนินงาน
จากยุทธศาสตร์ People Excellence เพื่อเป้าหมายเจ้าหน้าที่มีความสุข โดยขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข 1. การสร้าง Master plan แต่ละ
กระทรวงแห่งความสุข ได้กาหนด HRH Transformation Framework เพื่อให้บุคลากรทรวงสาธารณสุขเป็นคนดี มี เขตสุขภาพ
คุณค่า มีความผาสุก ซึ่งจาแนกได้เป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้
2. การวางแผนอัตรากาลังที่
1. การเป็นคนดี คือการที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 400,000 คน ต้องมีค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(Core value) อยู่ใน DNA รวมทั้งมีพฤติกรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรตามแนวปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร
(Code of Conduct)
2. มีคุณค่า คือ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องมีการพัฒนาใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ด้านสาธารณสุข (Public
Health Knowledge) ความเป็นผู้นา (Leadership) การบริหารจัดการ (General Management) และความเป็นมือ
อาชีพ (Professional) ซึ่งทักษะทั้ง 4 ด้าน จะต้องมีคุณค่าต่อตัวเองและมีคุณค่าต่อผู้อื่น
3. มีความผาสุก คือ การขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “เจ้าหน้าที่มีความสุข ” เนื่องจาก
ความสุขบุคลากรจะส่งผลต่อความสาเร็จของงาน ที่ผ่านมา ได้มีการประเมินความสุขรายบุคคลเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสุขบุคลากร ผลการประเมินพบว่ามีปัญหาเรื่องการเงิน กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทาโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางการเงินของบุคลากร คือ โครงการ Happy money เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้แก่บุคลากร ทาให้ปัญหา
ทางการเงินของบุคลากรดีขึ้น ทั้งนี้ การประเมินความสุขบุคลากร จะดาเนินการวัดทุก 2 ปี โดยการขับเคลื่อน 2-3 ปีนี้
มีหน่วยงานที่นาไปขับเคลื่อนและออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขให้เหมาะสมกับหน่วยงานได้
การขับเคลื่อน HRD Transformation ปี 2562 ได้มีการดาเนินการใน 3 ส่วนสาคัญ ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่มีความสุข เป็นการเสริมสร้างความสุขรายบุคคล โดยการพัฒนาระบบประเมินความก้าวหน้า PMS การ
ขับเคลื่อน 2P safety การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข การพัฒนา Mindset Leadership และการพัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
2. การสร้างความเข้มแข็งเขตสุขภาพ ด้วยการจัดทา Service & HRH Blueprint และการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ข้อเสนอ/ความเห็น
จากที่ประชุม
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บริหารจัดการและการพัฒนากาลังคน
3. การพัฒนาข้อมูลกาลังคน ทั้งข้อมูลจากระบบ HROPS ระบบ GIS Health และ NHWA
ในส่วนของ Service Delivery HRH Blueprint เป็นการพิจารณาจัดทาแผนงานการบริหารกาลังคนและระบบ
บริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้ นที่ โดยการพิจารณาทรัพยากรและความต้องการของพื้นที่ (Demand) เพื่อกาหนด
รูปแบบการบริหารจัดการในเขตสุขภาพ (Service Delivery Blueprint) โดยการพิจารณา Demand ของแต่ละพื้นที่
เพื่อการกาหนดและการออกแบบ (Positioning & Design) จาแนกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
- Service redesign : ด้านการบริการ ได้แก่ Primary care, PP&P, Initiative Management Model, ลด
ความแออัด, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เตียง และร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ
- Job redesign : การปฏิบัติงาน ได้แก่ การจ้างงานทางเลือก ปรับภารกิจให้หน่วยงานอื่น และการ
บริหารงานร่วมกัน
- Digital Transformation โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเน้นเรื่องนี้เป็นสาคัญ เช่น การลดขั้นตอนในการ
ทางาน ตัวอย่างเช่น Smart Hospital, PCC link, Big Data, Tele MED เป็นต้น
ทั้งนี้ การวางแผน Service Delivery Blueprint จะต้องสอดคล้องกับ HRH Blueprint ทั้ง 4 ด้าน คือ HRP HRD HRM
และ HRN
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. Master Plan ของ Service Delivery & HRH Blueprint 12 เขตสุขภาพและภาพรวมประเทศ
2. การบริ ห ารจั ด การก าลั งคนรู ป แบบใหม่ แ ละการกระจายก าลั งคนด้ านสุ ข ภาพที่ เพี ยงพอต่อ การให้ บ ริก าร
ประชาชน
3. มีแผนอัตรากาลังที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่
ผู้บันทึกประเด็น
นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ
นางสาววันวิสา เพ็ญสุริยะ

