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ลําดับ
 แผนงาน HR มาตรการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม 

(ชื่อใน ActionPlan HR

 MP)

 กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 งบประมาณ

(บาท)

 หนวยงาน

รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 

ชื่อโครงการตามที่ C1 กําหนก

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

1 สงเสริมวัฒนธรรมการ

ทํางาน เพื่อนําไปสู

องคกรที่มีธรรมาภิบาล

และมีสมรรถนะสูง

อยางตอเนื่อง

 (Good Governance)

1.1 สงเสริมวัฒนธรรม

 คุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ใน

การทํางาน  

1. คะแนนคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

2. คะแนนการยอมรับของ

ผูปฏิบัติงานในการเปนองคกรที่ 

   มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะ

สูง  (IIT) 

3. คะแนนผลการประเมิน 

PMQA 4.0 (ประเมินตนเอง)

1.  คะแนน ITA ไมต่ํากวาคา

เปาหมายขององคกร (90)  

ระดับ A ตามเกณฑ ITA

2.  คะแนน IIT  ของทุกป สู

งกวาาคาเฉลี่ยของป 60 -61 

3.  คะแนนประเมินตนเอง  

เพิ่มขึ้นจากป 63 และ พัฒนา

 Gap ที่พบในป  63

   (ป 63 ได base line และ

โอกาสพัฒนา) 

1. โครงการเสริมสราง

ศักยภาพองคกร และ

ระบบบริหาร ดวยระบบ

คุณภาพ และหลักธรร

มาภิบาล (ITA) โดยบูรณา

การเขากับงานประจําเพื่อ

นําไปสูองคกรสมรรถนะสูง 

1.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองคกร 

และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก

ธรรมาภิบาล (QMS) ดวยกระบวนการ

   1.1.1 : ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพองคกรและ สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและความโปรงใส  ดวยกลไก 

การประชุม คกก.QMR  

(ISO/PDCA/R2R/IC&RM/ITA/PMQA/HP

O) 

   1.1.2 :  แลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดําเนินงาน (Knowledge Sharing) การ

บริหารคุณภาพ การสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในและนอกองคกร

   1.1.3 : กํากับติดตามและตรวจ

ประเมินคุณภาพ คุณธรรม ธรรมาภิบาล 

ความโปรงใส  (Cross 

Review/IQA/EQA/IC&RM/ITA/PMQA)

   1.1.4  สื่อสาร เผยแพร สรางความ

เขาใจ และการมีสวนรวมในเรื่องงาน

คุณภาพ การมีคุณธรรมจริยธรรม ความ

โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง

ไตรมาส 1, 3

ไตรมาส 2, 4

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง

1,228,000 สทอ. QMS โครงการเสริมสรางศักยภาพ

องคกรและระบบบริหาร

สํานักงานฯ ดวยระบบคุณภาพ

และธรรมาภิบาล (5.5.4)

1. สื่อสารประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ของเลขาธิการ สปสช. ผานชองทาง 

Intranet และเว็ปไซต สปสช.

2. กํากับติดตามและรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการปองกันทุจริต (QMR) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564

 วันที่ 4 มิ.ย. 2564  ดังนี้

   2.1 จัดทําคูมือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ป 2564

   2.2 การบริหารความเสี่ยงระดับสํานัก/เขต

   2.3 ผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ป 2564 ตามเกณฑประเมิน สถานะระบบราชการ 

(PMQA) 4.0 ของ ก.พ.ร

   2.4 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)

   2.5 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ตามแนวทางการ

ประเมิน ของ ป.ป.ช.

1. ผูปฏิบัติงาน สปสช.ทุกระดับ 

รับรูและเขาใจ มีพฤติกรรม

สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร 

1. คะแนนประเมิน ACCEPT 

คาเฉลี่ยไมนอยกวา ปที่ผานมา

2. โครงการสงเสริม

คานิยมและวัฒนธรรม

องคกร สรางวัฒนธรรมที่

เปนมืออาชีพ สูการ

สรางนวตกรรม

1. สรางการรับรูและความเขาใจ คานิยม

และวัฒนธรรมองคกร (Accept)  ผาน

การสื่อสารภายในองคกร  และกิจกรรม

ตางๆ (เกษียณอายุ มุทิตาจิต ประชุม

ใหญผูปฏิบัติงาน กิจกรรมวันสําคัญของ

องคกร (วันสถาปนาองคกร  วันครบรอบ

 นพ.สงวน นิตยารัมพงษ)  และวันสําคัญ

ตามประเพณี (สงกรานต ปใหม))

2. กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติทั้งองคกร 

รตามแนววิถีใหม New Normal 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไตรมาสละ 1 ครั้ง

      240,000  สทอ. HRD โครงการเสริมสรางศักยภาพ

องคกรและระบบบริหาร

สํานักงานฯ ดวยระบบคุณภาพ

และธรรมาภิบาล (5.5.4)

สงเสริม คานิยมวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) สรางวัฒนธรรมที่เปนมืออาชีพ สูการสรางนวัตกรรม

 ไตรมาส 3  ดําเนินการผานกิจกรรมดังนี้

1.เพื่อสรางเสริมวัฒนธรรมองคกร โดยเนน Accountability, Customer service, Teamwork 

ในชวงสถานการณ COVID-19 เนนการใหบริการ call center และการประสานหาเตียง จํานวน 4 

ชิ้นงาน สงผาน Mail และ line กลุมตางๆ  

2.จัดทําหลักสูตรปฐมนิเทศ แบบ on-line จํานวน 2 งาน คือ งานสวัสดิการ และ งานบุคคล

3 ดําเนินการตามแผนการสื่อสารป 64 ดังนี้

3 .1 จัดทํา banner ประกาศเจตนารมณธรรมาภิบาล การทํางานที่บาน สวัสดิการ การทําความดี

ของผูปฎิบัติงาน ขาวสารการพัฒนาบุคลากรฯลฯ บน  website sabuy จํานวน  5  ชิ้นงาน และ

สื่อสารทาง line  42 ชิ้นงาน , จัดทําขาว สื่อสารภายในองคกร 36 ขาวสาร , VDO Clip 3 ตอน 

3.2 ถายโอนขอมูล ไปยัง website หองสมุดดิจิทัล (จัดทําใหมในป 2564) รวม 70  ชิ้นงาน (อยู

ระหวางดําเนินการตอเนื่อง)

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สปสช. ประจําป 2564 (ActionPlan In HR MP)

ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนป 2563 )



2 / 4

ลําดับ
 แผนงาน HR มาตรการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม 

(ชื่อใน ActionPlan HR

 MP)

 กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 งบประมาณ

(บาท)

 หนวยงาน

รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 

ชื่อโครงการตามที่ C1 กําหนก

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

2 พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตาม

เกณฑธรรมาภิบาล

และมาตรฐานองคกร

สมรรถนะสูง

    (HPO)

2.1 พัฒนาขีด

สมรรถนะบุคลากรสู

การเปนองคกรสมรรถ

นสูง 

TRIS : ยุทธศาสตร

ดานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

3. โครงการพัฒนาระบบ

การพัฒนาผูปฏิบัติงาน  

(HRD)   ตามวิถี New 

Normal และดิจิทัล (UC 

Education Online)

4. โครงการสงเสริม 

พัฒนาสมรรถนะ

ผูปฏิบัติงานรองรับการ

ปฏิบัติงาน.ใหเปน 

Professional UC 

สนับสนุนการทํางานตาม

ทิศทางและบริบทองคกร

    

3,717,000     สทอ. HRD โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร สรางกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู (5.3.2 งบ)

พัฒนาระบบการพัฒนาผูปฏิบัติงาน (HRD) ตามวิถี New Normal และดิจิทัล (UC Education Online)

1.1 มีระเบียบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับบริบทองคกรปจจุบัน

    1) รวบรวมเอกสาร สปสช. ไดแก ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง แนวทางและหลักเกณฑ ที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินงานพัฒนาบุคลากร สปสช. นํามาวิเคราะห ความเปนปจจุบัน  ความซ้ําซอน และประเด็นที่ไมครบถวน

    2) รวบรวมเอกสารดานการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอื่นๆ ไดแก สวทช. สพฉ. สช. สวรส. สสส. และ

สถาบันวัคซีนแหงชาติ เพื่อนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบกับระเบียบของ สปสช.

    3) ดําเนินการ จัดทํารางระเบียบการพัฒนาผูปฏิบัติงาน สปสช.

1.2 มีเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ที่สอดคลองกับบริบทองคกร

    1) ศึกษารวบรวมขอมูลตําแหนงงานภายในองคกรเพื่อจัดทํารางเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Development 

Roadmap) และเสนทางการเติบโต (Career Path) 

1.3 มีหลักสูตรการอบรม Online สําหรับผูปฏิบัติงาน 2 เรื่อง และการพัฒนาแหลงเรียนรู 1 หนวย

    1) อยูระหวางบริษัทผูรับจางดําเนินการจัดทําหลักสูตรอบรม Online [NHSO MOOC] และติดตามการจัดทํา

เนื้อหาการเรียนจากผูรับผิดชอบหัวขอตางๆ 

     2) พัฒนาแหลงเรียนรู : บริษัทผูรับจางจัดทํา Website หองสมุด เสร็จเรียบรอย นําสิ่งพิมพ สปสช.ที่ไดจัดทํา

เปน E-book ขึ้นระบบ และเปดใชบริการแลว

การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติงานใหเปน UC Professional

1. จัดทํา TOR และไดผูรับจางแลวเพื่อดําเนินการฝกอบรมตามแผนฝกอบรมรม ฯ ป 64 

2. อยูระหวางผูรับจางจัดอบรม (STECO) ดําเนินการจัดการฝกอบรมตามแผน  จํานวน 4 หลักสูตร (10 รุน) โดย

หลักสูตรที่ 1 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธและผูนําการเปลี่ยนแปลงจัดอบรมเรียบรอยแลว 

3. จัดทําแนวทางและสื่อสารใหผูปฏิบัติงาน จัดทํา/ทบทวนIDP ป 64ทาง E-mail เมื่อ 4 มี.ค 64

4. ติดตามการจัดทํา/ทบทวนIDP โดยมีการสงขอมูลกลับแลวรอยละ 70

5. พัฒนาศักยภาพผูบริหารและ successor ดวย public training เสนอรายชื่อเขาอบรมรวม 10 คน 10 หลักสูตร

 ตามที่ คนย ไดพิจารณาอนมัติหลักสตรแลวรวม 28 หลักสตรและเห็นชอบรายชื่อเพื่อสมัครเขารับการอบรม เมื่อ 3

1.1  ทบทวน / พัฒนา ระเบียบงาน HRD

 ใหเปนปจจุบัน 

1.2 นําขอเสนอที่ไดจากที่ปรึกษา มาลงสู

การปฏิบัติ จัดทําเสนทางการพัฒนา

บุคลากร (Development Roadmap) 

รายตําแหนง 

1.2 พัฒนารูปแบบวิธีการฝกอบรมและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทําหลักสูตร 

Online ขององคกร (UC Education 

Online)

1.3 พัฒนาแหลงเรียนรู หองสมุดดิจิทัล   

2.1 ประเมิน /วิเคราะห Competency 

Gap ผูปฏิบัติงานทุกคน 

2.2 จัดทําแผนพัฒนาผูปฏิบัติงานระยะ

ยาว แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ

แผนพัฒนาประจําป 

2.3 พัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงานกลุม

ตาง ๆ ตามแผนที่กําหนด

   - ผูที่มีชองวางสมรรถนะ 

competency gap 

   - ผูทดแทนตําแหนงสําคัญ (Successor

 ) และผูมีศักยภาพ (Talent)

   - ผูปฏิบัติงานใหม / ผูที่จะเกษียณอายุ

งาน 

   - ผูที่มีศักยภาพรับทุน ก.พ. 

2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู / self 

learning  ในแหลงเรียนรู 

1.1 มีระเบียบการพัฒนา

บุคลากรที่สอดคลองกับบริบท

ขององคกรปจจุบัน 

1.2 มีเสนทางการพัฒนา

บุคลากร (Development 

Roadmap) ที่สอดคลองกับ

บริบทขององคกร  

1.3. มีหลักสูตรการอบรม 

Online สําหรับผูปฏิบัติงาน  2

 เรื่อง และการพัฒนาแหลง

เรียนรู 1 หนวย

2.1. ผูปฏิบัติงานมีการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

IDP รอยละ 100

2.2 ผูปฏิบัติงานไดรับการ

พัฒนาตามแผน IDP รอยละ 

100 

3. ดําเนินการตามแผนพัฒนา 

Talent & Successor ไดรอย

ละ 100    

1. ผลลัพธการพัฒนาระบบ HRD

 และ การพัฒนาเครื่องมือและ

แหลงเรียนรูดิจิทัล (UC 

Education Online)  

2. มีการพัฒนาผูปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

และแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP)

  

3. มีการดําเนินการพัฒนา 

Talent & Successor

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2 - 3

ไตรมาส 1 - 2

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 2 - 4
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ลําดับ
 แผนงาน HR มาตรการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม 

(ชื่อใน ActionPlan HR

 MP)

 กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 งบประมาณ

(บาท)

 หนวยงาน

รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 

ชื่อโครงการตามที่ C1 กําหนก

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

บุคล อยางมีธรรมาภิ

บาล

2.3 ทบทวนภารกิจ

และกรอบอัตรากําลังให

เหมาะสมกับบทบาท 

และสถานการณ

1. จํานวนขอเสนอที่ไดรับความ

เห็นชอบจาก คนย./อนุ กก. ที่

เกี่ยวของ และดําเนินการแลว

เสร็จ

2. ระยะเวลาในการเสนอ

ทบทวน HR Master Plan ตอ 

อนุ กก. / คกก. ที่เกี่ยวของ      

  

3. ความพึงพอใจของ

ผูปฏิบัติงานในภาพรวมเพิ่มขึ้น 

จากป 2560 

1. ขอเสนอการพัฒนาระบบ 

HRM ไดรับความเห็นชอบจาก

 คนย./อนุ กก. ที่เกี่ยวของ 

และดําเนินการแลวเสร็จ 

จํานวน 2 เรื่อง

2. เสนอทบทวน HR Master 

Plan ป 2564 ตอ อนุ กก. ที่

เกี่ยวของ หรือ คกก.

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ในเดือน ก.ย. 63

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

(50-75 %)

Baseline ป 60 (2.95 จาก 5

 คะแนน) 

   ป 2561 = 58.8     ป 

2562 = 59.9      

5.โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

การบริหารทรัพยากร

บุคคล อยางมีธรรมาภิบาล

 ตามบริบทองคกร  และ

วิถี New Normal 

กก. HR 2 ครั้ง/เดือน

อนุ กก. ไตรมาส

ละ 1 ครั้ง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 2 - 4

190,900      สทอ.

HRM

1) คกก. HR เดือนละ 2 ครั้ง

2) อนุ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

3) คกก.คัดเลือก ผบห.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อยางมีธรร

มาภิบาล    (5.3.1)

1. การทบทวนโครงสรางอัตรากําลัง

   1.1 เสนอโครงสรางองคกรใหม ตอ คกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เห็นชอบเมื่อ 7 มิ.ย. 64

   1.2 อยูระหวางการทบทวนโครงสรางการแบงสวนงานภายใน อัตรากําลัง ระดับชั้นงานและตําแหนงงาน รองรับ

โครงสรางองคกรใหม และแนวทางการทํางานแบบ Hybrid Working

2. การทบทวนโครงสรางคาตอบแทน

   2.1 เสนอขอมูลผลการศึกษาตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 2 เรื่องโครงสราง

คาตอบแทน โดย สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ตอ อนุกรรมการจัดทําขอเสนอการสรรหาและคาตอบแทน เมื่อ

 9 พ.ย. 63 และเสนออนุกรรมการฯ พิจารณาขอเสนอการทบทวนโครงสรางคาตอบแทนอีกครั้งเมื่อ 18 ธ.ค. 63 

และเสนอ คกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เห็นชอบใหขยายเพดานโครงสรางเงินเดือนของ ผูปฏิบัติงาน สปสช. 

ทุกระดับในอัตรา 20 % เพื่อใหเหมาะสมกับคางานและภารกิจขององคกร เพื่อธํารงรักษาบุคลากร สามารถแขงขัน

กับตลาดได เมื่อ 6 ม.ค. 64 

   2.2  อนุกรรมการจัดทําขอเสนอการสรรหาและคาตอบแทน เห็นชอบการปรับฐานเงินเดือนผูปฏิบัติงาน สปสช. 

เมื่อ 9 พ.ย. 63 และเสนอ คกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมื่อ 1 มี.ค. 64 มีมติใหปรับฐานเงินเดือนบุคลากร

ตามกลุม ผบห.ระดับสูง 2% ผบห./วิชาการ 3% O4-O2 4% และ O1-S1 5% มีผล 1 เม.ย. 64

3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

   3.1 ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนจากการประเมินผลงานประจําป และประกาศใชกอนเริ่ม

ปงบประมาณ 2564 แจงเวียนบุคลากรเมื่อ 30 ก.ย. 63 ซึ่งมีการพัฒนาจากเดิม คือ ยกเลิกเกรด ใชคะแนนประเมิน

ในการคํานวณอัตราเลื่อนเงินเดือนตามวิธีการที่กําหนด

   3.2 วิเคราะหขอมูลผลการประเมินและเลื่อนเงินเดือนประจําป ครั้งที่ 2/63 เสนอ คกก. HR เมื่อ 9 ธ.ค. 63

   3.3 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ครั้งที่ 1/64 ตามหลักเกณฑฯ ใหม ตาม 3.1 แลวเสร็จ เม.ย. 

64

  -3.4 อยูระหวางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจหลักเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานจากการประเมินฯ ประจําป

 ครั้งที่ 1/64

1.  ทบทวน / ปรับปรุง พัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล   ผานคกก. HR หรือ 

คกก. อกก. ที่เกี่ยวของ  ในประเด็น ที่

กําหนด และอื่นๆ (หากมี)

     -  โครงสรางองคกร โครงสราง

ตําแหนง  กรอบอัตรากําลัง รูปแบบการ

จางงาน 

      - โครงสรางคาตอบแทน 

      - รูปแบบวิธีการทํางานใหม Work 

From Home   

      - การกําหนดตําแหนงสําคัญเพื่อ

การทดแทน (Successor) 

      - พัฒนา กําหนดเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (career 

path)        

3. ทบทวน/วิเคราะห/พัฒนา ระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

ระดับหนวยงาน  ระดับองคกรที่เชื่อมโยง

กัน

4. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอ

ระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในภาพรวม

5. สื่อสาร สรางการรับรู และความเขาใจ

แกผูปฏิบัติงานทุกระดับ  ในหลักเกณฑ 

แนวทาง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของ

การบริหารทรัพยากรบุคคล ในชองทาง

และเวที ตาง ๆ 
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ลําดับ
 แผนงาน HR มาตรการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม 

(ชื่อใน ActionPlan HR

 MP)

 กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 งบประมาณ

(บาท)

 หนวยงาน

รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 

ชื่อโครงการตามที่ C1 กําหนก

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

3 เสริมสรางโครงสราง 

และปจจัยพื้นฐาน ที่

สนับสนุนใหบุคลากร

ทํางานไดอยางมี

ความสุข  (Happy 

Work Place)

3.1 เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตและความสุขใน

การทํางาน

3.2 การสรางความ

ผูกพันตอองคกร 

(Engagement)

1. ระดับความสุขในภาพรวม

ของผูปฏิบัติงาน 

2. ระดับความผูกพันตอองคกร

ของผูปฏิบัติงาน 

3. อัตราการลาออกของบุคลากร

1. ระดับความสุขในภาพรวม

ขององคกรอยูในระดับมี

ความสุข (Happy (50 - 74.99

 %) 

Baseline ป 61 = 59.7  ป 62

 = 61.1 

ป 63 =  62.70 

            

2. ระดับความผูกพันตอ

องคกรของผูปฏิบัติงาน อยูใน

ระดับมาก (50 - 74.99 %)

Baseline ป 61 = 62.9  ป 62

 = 62.2   

ป 63 = 66.10

  

3. อัตราการลาออกของ

บุคลากร ไมเกินรอยละ 4

Baselineป 60 =  3.74 %  ป

 61 = 3.35 %

              ป 62 = 3.41 %

6. โครงการสงเสริม

คุณภาพชีวิต ความผูกพัน

 และความสุขในการ

ทํางาน 

1. สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข 

(HWP) ในระดับองคกร  และระดับ

หนวยงาน (Happy 8 Plus) โดย คกก. 

ขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขและนัก

สรางสุข ในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะ มิติ

การเงินดี Happy Money  และมิต

สุขภาพกายดี Happy Body  ตามแนว

วิถีชีวิตใหม New Normal 

2.  สํารวจประเมินความสุขผูปฏิบัติงาน 

สปสช. ดวยเครื่องมือ HAPPYNOMITER

3.  ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล 

 ใหสอดคลองกับการเปนองคกรมหาชน

กลุม 1 และวิถNีew Normal 

4. พัฒนา /ปรับเปลี่ยน สถานที่ทํางาน  

สงเสริม คุณภาพ ความปลอดภัยของ

สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน (SHE) ให

สอดคลองกับวิถีชีวิตใหม New Normal 

และการทํางานแบบ Smart Office  

(สบท.)

5. ประเมิน / ทบทวน  ปจจัยที่มีผลตอ

การสรางความผูกพันของบุคลากร 

(Engagement)  (ทําในป 64 เพื่อ

วางแผนของป 65)

      

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 4

        10,000 สทอ. 

(HRM งาน

สวัสดิการ) 

 

สบท.

(งาน

สิ่งแวดลอม 

สถานที่

ทํางาน)

1.โครงการสรางความผูกพัน 

สรางความสุขในการทํางาน 

(5.3.3)

1.โครงการ “สปสช. องคกรแหงความสุข ป 2564

  1.1 สรุปขอมูลและวิเคราะหผลการประเมินความสุขดวยเครื่องมือ Happinometer ประจําป 2563

  1.2 จัดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขและรายงานผลการประเมินความสุขดวย

เครื่องมือ Happinometer ประจําป 2563 ตอคณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข

  1.3 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขประจําป 2564 เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน

องคกรแหงความสุข อนุมัติดําเนินการ

  1.4 แจงเวียนสงรายงานผลประเมินความสุขฯ ใหแตละสํานัก เพื่อการจัดทํากิจกรรมสรางสุขของแตละสํานัก 

  1.5 ดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โครงการ “ สปสช. องคกรแหงความสุข ป 2564  ระดับองคกร

   - มิติจิตวิญญาณดี   กิจกรรมใสบาตร วันสถาปนา สํานักงาน วันที่  19 พ.ย. 2563

   - มิติการงานดี  กิจกรรมสัปดาหธรรมภิบาล บอกรัก สปสช. ดวยใจสุจริต  ระหวางวันที่ 17-19 ก.พ. 2564 

                     กิจกรรม “การทําความดี เปนสุขเสมอ “ ยกยองชื่นชมคนทําดี ตามวาระโอกาส 

2. ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล ฯ

  2.1 ศึกษาขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สวัสดิการของ หนวยงานราชการ 

สปส. หนวยงานรัฐที่อยูในกลุมองคกรมหาชนกลุม 1

3. การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

3.1ดําเนินการประสานขอความอนุเคราะหการเขารับวัคซีนปองโรคโควิด 19 จากกรมควบคุมโรค และ สสจ. ใหแก

ผูปฏิบัติงาน

       - ครั้งที่ 1 สปสช. สวนกลาง และ เขต รวมจํานวน 617 คน ระหวาง 19-28/4/2564

       - ครั้งที่ 2 สปสช. สวนกลาง และ เขต รวมจํานวน 163 คน ระหวาง 11-13/5/2564

       - ครั้งที่ 3 อยูระหวางดําเนินการ สปสช. สวนกลาง , สปสช. เขต และขนายรวมครอบครับของผูปฏิบัติงาน 

รวมจํานวน 270 คน

3.2.  การดําเนินการติดตามเผาระวังและปองกันโรคผูปฏิบัติงาน สปสช. ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19  จํานวน 5 ราย  

โดยมอบอุปกรณปองกันโรคและติดตามอาการทางโทรศัพทอยางตอเนื่อง

3.3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุน

งานทรัพยากรบุคคล  

(HRIS) ตอเนื่อง สู 

Smart Office

1. ผูปฏิบัติงานใชงานสารสนเทศ

งานทรัพยากรบุคคล (HRIS) บน

 Web sabuy.nhso ในการทํา

ธุรกรรมดาน HR  

 1.  ผูปฏิบัติงานใชงาน HRIS 

บน Web Sabuy (ตาม 

Templete ที่กําหนด)  รอย

ละ 100

7.  โครงการสงเสริมการ

ใชงานสารสนเทศงาน

ทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

บนระบบ Sabuy 

1. สงเสริมการใชงานระบบ HRIS 

(โปรแกรม Sabuy.nhso) โดยการ 

สื่อสาร ประชาสัมพันธ /ใหความรู 

(อบรม) การใชงานระบบแกผูปฏิบัติงาน

2. สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงขอมูล

ใหเปนปจจุบัน ตามเวลาที่กําหนด เพื่อ

เชื่อมโยงไปสูระบบงานสนับสนุนอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ

3. สรุปปญหา อุปสรรค วิเคราะหขอมูล

การใชงาน ระบบ Sabuy  ประเมินผล

การใชงานระบบ HRIS 

4. พัฒนาระบบหรือขอมูลใหสามารถใช

งานใหมีประสิทธิภาพ (หากมีปญหา)

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 2, 4

20,000        สทอ.

(HRM)

 โครงการพัฒนาสํานักงานสู 

Smart Office ดาน HRIS (5.5.6)

จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่

สนับสนุนงานดานทรัพยากร

บุคคล

1. เปดใชงานครบทุกระบบแลวจํานวน 6 ระบบ 1) ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากร 2) ระบบสรรหา 3) 

ระบบเงินเดือน 4) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 5) ระบบลาและเวลาทํางาน 6) ระบบ self 

service (การตรวจสอบ/ขอปรับปรุงขอมูลสวนตัว การปรับปรุงคาลดหยอนภาษี การเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประจําป การขอหนังสือรับรอง การคนหาระเบียบ ประกาศ ดาน HR ตาง ๆ)

2. ประชาสัมพันธการใชดู Slip เงินเดือน online เปนประจําทุกเดือน และการใชงานระบบอื่นๆ เปนระยะตาม

กําหนดเวลาที่เกี่ยวของในแตละเรื่อง

3. บุคลากรสงคําขอปรับปรุงขอมูลสวนตัวเขามาอยางตอเนื่อง รวมถึงใชงาน self service ทุกระบบที่เปดใชโดยไม

มีการทําธุรกรรมนอกระบบ

4. มีการประชาสัมพันธเพื่อกระตุนการใชงานระบบฯ โดยแสดงขอมูลจํานวนผูใชงานระบบตาง ๆ ไตรมาสที่ 2/64 : 

    - การขอหนังสือรับรอง 100%                - การเปลี่ยนขอมูลสวนตัว 100% 

    - การสมัครงานภายใน 100%                 - การดู Slip เงินเดือน 91%

    - การ Download หนังสือ 50 ทวิ 57%    - การเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําป 100%

5,405,900

หมายเหตุ 

1) แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560-2564 เสนอ คกก.หลักฯ เห็นชอบเมื่อ 9 พ.ย. 59  

2) แผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565  ปรับปรุงจาก แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560- 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) เพื่อดําเนินการตามมติ ครม. 12 มี.ค. 2562 ที่ใหหนวยงานรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

2) แผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565  (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) เสนอตอคณะกรรมการหลักฯ วันที่ 9 ก.ย. 63

3) สวนงานหลักที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการนี้ ประกอบดวย สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  สํานักบริหารทั่วไป  สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน  สํานักแผนและงบประมาณ  และทุกสวนหนวยงานรวมดําเนินการเพื่อใหแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนด

* ระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ดาน ไดแก 1) ดานการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง  2) ดานการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ  3) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                


	Action Plan 64 เสนอบอร์ด

