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ลําดับ แผนงาน HR มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม 

(ชื่อใน ActionPlan HR
 MP)

 กืจกรรม
 ระยะเวลา
ดําเนินการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 งบประมาณ
(บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 
ชื่อโครงการตามที่ C1 กําหนก

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการ

ทํางาน เพื่อนําไปสู่

องค์กรที่มีธรรมาภิบาล

และมีสมรรถนะสูง

อย่างต่อเนื่อง

 (Good Governance)

1.1 ส่งเสริมวัฒนธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ใน

การทํางาน  

1. คะแนนคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 

2. คะแนนการยอมรับของ

ผู้ปฏิบัติงานในการเป็นองค์กรที่  

  มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง

  (IIT) 

3. คะแนนผลการประเมิน 

PMQA 4.0 (ประเมินตนเอง)

1.  คะแนน ITA ไม่ต่ํากว่าค่า

เป้าหมายขององค์กร (90)  

ระดับ A ตามเกณฑ์ ITA

2.  คะแนน IIT  ของทุกปี สู

งกว่าาค่าเฉลี่ยของปี 60 -61 

3.  คะแนนประเมินตนเอง  

เพิ่มขึ้นจากปี 63 และ พัฒนา 

Gap ที่พบในปี  63

   (ปี 63 ได้ base line และ

โอกาสพัฒนา) 

1. โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพองค์กร และ

ระบบบริหาร ด้วยระบบ

คุณภาพ และหลักธรรมาภิ

บาล (ITA) โดยบูรณาการ

เข้ากับงานประจําเพื่อ

นําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

1.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร และ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

(QMS) ด้วยกระบวนการ

   1.1.1 : ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

องค์กรและ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ

โปรงใส  ด้วยกลไก การประชุม คกก.QMR  

(ISO/PDCA/R2R/IC&RM/ITA/PMQA/HPO) 

   1.1.2 :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน 

(Knowledge Sharing) การบริหารคุณภาพ การ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในและ

นอกองค์กร

   1.1.3 : กํากับติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ 

คุณธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  (Cross 

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

   1.1.4  สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และ

การมีส่วนร่วมในเรื่องงานคุณภาพ การมีคุณธรรม

จริยธรรม ความโปร่งใส 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 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรและระบบบริหาร

สํานักงานฯ ด้วยระบบคุณภาพ
และธรรมาภิบาล (5.5.4)

1. ออกประกาศสํานักงาน เรื่อง จริยธรรมในการบริหารและการจัดทําแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็น ตาม

โครงการพิเศษ พ.ศ.2564

2. กําหนดข้อปฏิบัติที่เข้มงวด (Red line) 

  -ด้านการเบิกงบบริหารจัดการสํานักงาน

  -การจัดซื้อจัดจ้าง

  -การปฏิบัติการด้านบุคคล

3. ขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. กํากับติดตามความก้าวหน้า รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ผู้ปฏิบัติงาน สปสช.ทุกระดับ 

รับรู้และเข้าใจ มีพฤติกรรม

สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

1. คะแนนประเมิน ACCEPT 

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา

2. โครงการส่งเสริม

ค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กร สร้างวัฒนธรรมที่

เป็นมืออาชีพ สู่การ

สร้างนวตกรรม

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร (Accept)  ผ่านการสื่อสาร

ภายในองค์กร  และกิจกรรมต่างๆ (เกษียณอายุ 

มุทิตาจิต ประชุมใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมวัน

สําคัญขององค์กร (วันสถาปนาองค์กร  วันครบรอบ

 นพ.สงวน นิตยารัมพงษ์)  และวันสําคัญตาม

ประเพณี (สงกรานต์ ปีใหม่))

2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติทั้งองค์กร รตามแนววิถีใหม่ 

New Normal 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไตรมาสละ 1 ครั้ง

      240,000  สทอ. HRD โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรและระบบบริหาร

สํานักงานฯ ด้วยระบบคุณภาพ
และธรรมาภิบาล (5.5.4)

ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวัตกรรม

 ไตรมาส 4  ดําเนินการผ่านกิจกรรมดังนี้

1.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยเน้น Accountability, Customer service, Teamwork ในช่วงสถานการณ์ 

COVID-19 เน้นการให้บริการ 1330 จํานวน 6 ชิ้นงาน และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยนํานโยบายเลขาธิการฯในการดําเนินงานด้าน 1330 ส่ง

ทาง Mail และ line กลุ่มต่างๆ  

2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ online เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ จํานวน 2 งาน คือ งานสวัสดิการ และ งานบุคคลและนําไปใช้จริง

3 ดําเนินการตามแผนการสื่อสารปี 64 ดังนี้

3 .1 จัดทํา banner ประกาศเจตนารมณ์ธรรมาภิบาล การทํางานที่บ้าน สวัสดิการ การทําความดีของผู้ปฎิบัติงาน ข่าวสารการพัฒนาบุคลากร

ฯลฯ บน  website sabuy จํานวน  5  ชิ้นงาน และสื่อสารทาง line  42 ชิ้นงาน , จัดทําข่าว สื่อสารภายในองค์กร 36 ข่าวสาร , VDO Clip 3

 ตอน 

4. จัดกิจกรรมประชุมใหญ่บุคลากร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย 64 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาล และทํางานอย่าง

มืออาชีพบนรากฐานวัฒนธรรม ACCEPT

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สปสช. ประจําปี 2564 (ActionPlan In HR MP)
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ทบทวน ฉบับปี 2564)
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ลําดับ แผนงาน HR มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม 

(ชื่อใน ActionPlan HR
 MP)

 กืจกรรม
 ระยะเวลา
ดําเนินการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 งบประมาณ
(บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 
ชื่อโครงการตามที่ C1 กําหนก

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

2 พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตาม

เกณฑ์ธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานองค์กร

สมรรถนะสูง

    (HPO)

2.1 พัฒนาขีด

สมรรถนะบุคลากรสู่การ

เป็นองค์กรสมรรถนสูง 

TRIS : ยุทธศาสตร์ด้าน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. โครงการพัฒนาระบบ

การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  

(HRD)   ตามวิถี New 

Normal และดิจิทัล (UC 

Education Online)

4. โครงการส่งเสริม 

พัฒนาสมรรถนะ

ผู้ปฏิบัติงานรองรับการ

ปฏิบัติงาน.ให้เป็น 

Professional UC 

สนับสนุนการทํางานตาม

ทิศทางและบริบทองค์กร

    

3,717,000     สทอ. HRD โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5.3.2 งบ)

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

1.1 มีระเบียบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับบริบทองค์กรปัจจุบัน

    1) รวบรวมเอกสาร สปสช. ได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง แนวทางและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร สปสช. 

นํามาวิเคราะห์ ความเป็นปัจจุบัน  ความซ้ําซ้อน และประเด็นที่ไม่ครบถ้วน 

    2) รวบรวมเอกสารด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สวทช. สพฉ. สช. สวรส. สสส. และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อนํามา

วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับระเบียบของ สปสช.

    3) ดําเนินการ จัดทําร่างระเบียบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน สปสช.

1.2 มีเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร

    1) ศึกษารวบรวมข้อมูลตําแหน่งงานภายในองค์กรเพื่อจัดทําร่างเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) และเส้นทางการ

เติบโต (Career Path) 

1.3 มีหลักสูตรการอบรม Online สําหรับผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่ายด้านหลักประกันสุขภาพ รวม 6 เรื่อง

    1) บริษัทผู้รับจ้างดําเนินการจัดทําหลักสูตรอบรม Online บน website NHSO MOOC และเปิดใช้บริการแล้ว

   2) การจัดทําเนื้อหาการเรียนจากผู้รับผิดชอบหัวข้อต่างๆพัฒนาแหล่งเรียนรู้ : บริษัทผู้รับจ้างจัดทํา Website ห้องสมุด เสร็จเรียบร้อย นํา

สิ่งพิมพ์ สปสช.ที่ได้จัดทําเป็น E-book ขึ้นระบบ และเปิดใช้บริการแล้ว

การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติงานให้เป็น UC Professional

1. จัดทํา TOR และได้ผู้รับจ้างแล้วเพื่อดําเนินการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมรม ฯ ปี 64 

2. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดอบรม (STECO) ดําเนินการจัดการฝึกอบรมตามแผน  จํานวน 4 หลักสูตร (10 รุ่น) โดยคงเหลือการดําเนินการ

หลักสูตรสุดท้ายซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 64

3. จัดทําแนวทางและสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงาน จัดทํา/ทบทวนIDP ปี 64ทาง E-mail เมื่อ 4 มี.ค 64

4. ติดตามการจัดทํา/ทบทวนIDP โดยมีการส่งข้อมูลกลับแล้วร้อยละ 100

5. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ successor ด้วย public training จํานวน 14 คน 10 หลักสูตร ตามที่ คนย.ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรแล้ว

รวม 28 หลักสูตรและเห็นชอบรายชื่อเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม เมื่อ 3 พ.ย.63 

6. ติดตามรวบรวม IDP กลุ่ม talent & successor (อยู่ในระหว่างการพัฒนาและสรุปผลในการพัฒนาเสนอผู้บริหาร)

7. สื่อสารและติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องดิจิทัลสําหรับบุคลากร (e-learning) ให้ดําเนินการอบรมให้ได้

ร้อยละ 100 ภายในปี 64

1.1  ทบทวน / พัฒนา ระเบียบงาน HRD ให้เป็น

ปัจจุบัน 

1.2 นําข้อเสนอที่ได้จากที่ปรึกษา มาลงสู่การปฏิบัติ

 จัดทําเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development

 Roadmap) รายตําแหน่ง 

1.2 พัฒนารูปแบบวิธีการฝึกอบรมและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทําหลักสูตร Online ของ

องค์กร (UC Education Online)

1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล   

2.1 ประเมิน /วิเคราะห์ Competency Gap 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

2.2 จัดทําแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานระยะยาว 

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนพัฒนา

ประจําปี 

2.3 พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ ตาม

แผนที่กําหนด

   - ผู้ที่มีช่องว่างสมรรถนะ competency gap 

   - ผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญ (Successor ) และผู้

มีศักยภาพ (Talent)

   - ผู้ปฏิบัติงานใหม่ / ผู้ที่จะเกษียณอายุงาน 

   - ผู้ที่มีศักยภาพรับทุน ก.พ. 

2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / self learning 

 ในแหล่งเรียนรู้ 

1.1 มีระเบียบการพัฒนา

บุคลากรที่สอดคล้องกับบริบท

ขององค์กรปัจจุบัน 

1.2 มีเส้นทางการพัฒนา

บุคลากร (Development 

Roadmap) ที่สอดคล้องกับ

บริบทขององค์กร  

1.3. มีหลักสูตรการอบรม 

Online สําหรับผู้ปฏิบัติงาน  2

 เรื่อง และการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ 1 หน่วย

2.1. ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 

IDP ร้อยละ 100

2.2 ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ

พัฒนาตามแผน IDP ร้อยละ 

100 

3. ดําเนินการตามแผนพัฒนา 

Talent & Successor ได้ร้อย

ละ 100    

1. ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ HRD

 และ การพัฒนาเครื่องมือและ

แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล (UC 

Education Online)  

2. มีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 

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 ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม 

(ชื่อใน ActionPlan HR
 MP)

 กืจกรรม
 ระยะเวลา
ดําเนินการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 งบประมาณ
(บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 
ชื่อโครงการตามที่ C1 กําหนก

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

บุคล อย่างมีธรรมาภิบาล

2.3 ทบทวนภารกิจ

และกรอบอัตรากําลังให้

เหมาะสมกับบทบาท 

และสถานการณ์

1. จํานวนข้อเสนอที่ได้รับความ

เห็นชอบจาก คนย./อนุ กก. ที่

เกี่ยวข้อง และดําเนินการแล้วเสร็จ

2. ระยะเวลาในการเสนอทบทวน

 HR Master Plan ต่อ อนุ กก. /

 คกก. ที่เกี่ยวข้อง        

3. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

ในภาพรวมเพิ่มขึ้น จากปี 2560 

1. ข้อเสนอการพัฒนาระบบ 

HRM ได้รับความเห็นชอบจาก

 คนย./อนุ กก. ที่เกี่ยวข้อง 

และดําเนินการแล้วเสร็จ 

จํานวน 2 เรื่อง

2. เสนอทบทวน HR Master 

Plan ปี 2564 ต่อ อนุ กก. ที่

เกี่ยวข้อง หรือ คกก.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ในเดือน ก.ย. 63

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(50-75 %)

Baseline ปี 60 (2.95 จาก 5 

คะแนน) 

   ปี 2561 = 58.8     ปี 

5.โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

การบริหารทรัพยากร

บุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล

 ตามบริบทองค์กร  และวิถี

 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 อย่างมีธรรมาภิ

บาล    (5.3.1)

1. การทบทวนโครงสร้างอัตรากําลัง
   1.1 เสนอโครงสร้างองค์กรใหม่ ต่อ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบเมื่อ 7 มิ.ย. 64

   1.2 ทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในแล้ว ประกาศใช้มีผล 9 ก.ค. 64 

   1.3 อยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน อัตรากําลัง ระดับชั้นงานและตําแหน่งงาน รองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และ

แนวทางการทํางานแบบ่ Hybrid Working

2. การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน
   2.1 เสนอข้อมูลผลการศึกษาตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 2 เรื่องโครงสร้างค่าตอบแทน โดย สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์ ต่อ อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน เมื่อ 9 พ.ย. 63 และเสนออนุกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอ

การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนอีกครั้งเมื่อ 18 ธ.ค. 63 และเสนอ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เห็นชอบให้ขยายเพดานโครงสร้าง

เงินเดือนของ ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ทุกระดับในอัตรา 20 % เพื่อให้เหมาะสมกับค่างานและภารกิจขององค์กร เพื่อธํารงรักษาบุคลากร สามารถ

แข่งขันกับตลาดได้ เมื่อ 6 ม.ค. 64 

   2.2  อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน เห็นชอบการปรับฐานเงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน สปสช. เมื่อ 9 พ.ย. 63 และเสนอ 

คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ 1 มี.ค. 64 มีมติให้ปรับฐานเงินเดือนบุคลากรตามกลุ่ม ผบห.ระดับสูง 2% ผบห./วิชาการ 3% O4-O2 

4% และ O1-S1 5% มีผล 1 เม.ย. 64

3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
   3.1 ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนจากการประเมินผลงานประจําปี และประกาศใช้ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2564 แจ้งเวียน

บุคลากรเมื่อ 30 ก.ย. 63 ซึ่ง่มีการพัฒนาจากเดิม คือ ยกเลิกเกรด ใช้คะแนนประเมินในการคํานวณอัตราเลื่อนเงินเดือนตามวิธีการที่กําหนด

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

   3.3 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ครั้งที่ 1/64 ตามหลักเกณฑ์ฯ ใหม่ ตาม 3.1 แล้วเสร็จ เม.ย. 64

   3.4 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานจากการประเมินฯ ประจําปี ครั้งที่ 1/64 คะแนนอยู่ในระดับ พึง

พอใจ - พึงพอใจมาก คิดเป็น 57% - 65% จากผู้ตอบทั้งหมด 183 คน (23% ของผู้มีสิทธิประเมิน)

   3.5 อยู่ระหว่างทบทวนระบบประเมินให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ และแนวทางการทํางานแบบ Hybrid Working

1.  ทบทวน / ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคล   ผ่านคกก. HR หรือ คกก. อกก. ที่เกี่ยวข้อง

  ในประเด็น ที่กําหนด และอื่นๆ (หากมี)

     -  โครงสร้างองค์กร โครงสร้างตําแหน่ง  กรอบ

อัตรากําลัง รูปแบบการจ้างงาน 

      - โครงสร้างค่าตอบแทน 

      - รูปแบบวิธีการทํางานใหม่ Work From 

Home   

      - การกําหนดตําแหน่งสําคัญเพื่อการทดแทน 

(Successor) 

      - พัฒนา กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ (career path)        

3. ทบทวน/วิเคราะห์/พัฒนา ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน  ระดับ

องค์กรที่เชื่อมโยงกัน

4. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบงาน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวม

5. สื่อสาร สร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  ในหลักเกณฑ์ แนวทาง 

ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องการบริหารทรัพยากร

บุคคล ในช่องทางและเวที ต่าง ๆ 



4 / 4

ลําดับ แผนงาน HR มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม 

(ชื่อใน ActionPlan HR
 MP)

 กืจกรรม
 ระยะเวลา
ดําเนินการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 งบประมาณ
(บาท)

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 
ชื่อโครงการตามที่ C1 กําหนก

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

3 เสริมสร้างโครงสร้าง 

และปัจจัยพื้นฐาน ที่

สนับสนุนให้บุคลากร

ทํางานได้อย่างมี

ความสุข  (Happy 

Work Place)

3.1 เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความสุขใน

การทํางาน

3.2 การสร้างความ

ผูกพันต่อองค์กร 

(Engagement)

1. ระดับความสุขในภาพรวมของ

ผู้ปฏิบัติงาน 

2. ระดับความผูกพันต่อองค์กร

ของผู้ปฏิบัติงาน 

3. อัตราการลาออกของบุคลากร

1. ระดับความสุขในภาพรวม

ขององค์กรอยู่ในระดับมี

ความสุข (Happy (50 - 74.99

 %) 

Baseline ปี 61 = 59.7  ปี 62

 = 61.1 

ปี 63 =  62.70 

            

2. ระดับความผูกพันต่อองค์กร

ของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ

มาก (50 - 74.99 %)

Baseline ปี 61 = 62.9  ปี 62

 = 62.2   

ปี 63 = 66.10

  

3. อัตราการลาออกของ

บุคลากร ไม่เกินร้อยละ 4

Baselineปี 60 =  3.74 %  ปี

 61 = 3.35 %

              ปี 62 = 3.41 %

6. โครงการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต ความผูกพัน 

และความสุขในการทํางาน 

1. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข (HWP) ใน

ระดับองค์กร  และระดับหน่วยงาน (Happy 8 

Plus) โดย คกก. ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

และนักสร้างสุข ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ มิติ

การเงินดี Happy Money  และมิตสุขภาพกายดี 

Happy Body  ตามแนววิถีชีวิตใหม่ New Normal 

2.  สํารวจประเมินความสุขผู้ปฏิบัติงาน สปสช. 

ด้วยเครื่องมือ HAPPYNOMITER

3.  ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล  ให้

สอดคล้องกับการเป็นองค์กรมหาชนกลุ่ม 1 และวิถี

New Normal 

4. พัฒนา /ปรับเปลี่ยน สถานที่ทํางาน  ส่งเสริม 

คุณภาพ ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน 

(SHE) ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal 

และการทํางานแบบ Smart Office  (สบท.)

5. ประเมิน / ทบทวน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง

ความผูกพันของบุคลากร (Engagement)  (ทําในปี

 64 เพื่อวางแผนของปี 65)

      

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 4

        10,000 สทอ. 

(HRM งาน

สวัสดิการ) 

 

สบท.

(งาน

สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ทํางาน)

1.โครงการสร้างความผูกพัน 
สร้างความสุขในการทํางาน 
(5.3.3)

1.โครงการ “สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 2564

  1.1 สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer ประจําปี 2563

  1.2 จัดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและรายงานผลการประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer ประจําปี

 2563 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

  1.3 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขประจําปี 2564 เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข อนุมัติ

ดําเนินการและแจ้งเวียนส่งรายงานผลประเมินความสุขฯ ให้แต่ละสํานัก เพื่อการจัดทํากิจกรรมสร้างสุขของแต่ละสํานัก 

  1.4 ดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โครงการ “ สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 2564  ระดับองค์กร

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

   - มิติการงานดี  กิจกรรมสัปดาห์ธรรมภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต  ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2564 

                     กิจกรรม “การทําความดี เป็นสุขเสมอ “ ยกย่องชื่นชมคนทําดี ตามวาระโอกาส 

  1.5 กิจกรรมสร้างสุขระดับหน่วยงานและระดับสํานัก ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19

2. ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล ฯ

  2.1 ทบทวนแผนการปรับปรุงระบบสวัสดิการ  ให้สอดคล้องกับวิถีการทํางานรูปแบบ New Normal

3. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

3.1ดําเนินการประสานขอความอนุเคราะห์การเข้ารับวัคซีนป้องโรคโควิด 19 จากกรมควบคุมโรค และ สสจ. ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

       - ครั้งที่ 1 สปสช. ส่วนกลาง และ เขต รวมจํานวน 617 คน ระหว่าง 19-28/4/2564

       - ครั้งที่ 2 สปสช. ส่วนกลาง และ เขต รวมจํานวน 163 คน ระหว่าง 11-13/5/2564

       - ครั้งที่ 3 สปสช. ส่วนกลาง และ เขต รวมจํานวน 111 คน ระหว่าง 19-24/6/2564 

      - ครั้งที่ 4 สปสช. ส่วนกลางและ เขต รวมจํานวน 44 คน ระหว่าง 31/7-6/8/2564     

3.2.  การดําเนินการติดตามเผ้าระวังและป้องกันโรคผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19  จํานวน 3 ราย  โดยมอบอุปกรณ์ป้องกันโรค

และติดตามอาการทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง

3.3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุน

งานทรัพยากรบุคคล  

(HRIS) ต่อเนื่อง สู่ 

Smart Office

1. ผู้ปฏิบัติงานใช้งานสารสนเทศ

งานทรัพยากรบุคคล (HRIS) บน

 Web sabuy.nhso ในการทํา

ธุรกรรมด้าน HR  

 1.  ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน HRIS 

บน Web Sabuy (ตาม 

Templete ที่กําหนด)  ร้อยละ

 100

7.  โครงการส่งเสริมการใช้

งานสารสนเทศงาน

ทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

บนระบบ Sabuy 

1. ส่งเสริมการใช้งานระบบ HRIS (โปรแกรม 

Sabuy.nhso) โดยการ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ /ให้

ความรู้ (อบรม) การใช้งานระบบแก่ผู้ปฏิบัติงาน

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน ตามเวลาที่กําหนด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

ระบบงานสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน 

ระบบ Sabuy  ประเมินผลการใช้งานระบบ HRIS 

4. พัฒนาระบบหรือข้อมูลให้สามารถใช้งานให้มี

ประสิทธิภาพ (หากมีปัญหา)

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 2, 4

20,000        สทอ.

(HRM)

 โครงการพัฒนาสํานักงานสู่ 

Smart Office ด้าน HRIS (5.5.6)

จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่

สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล

1. เปิดใช้งานครบทุกระบบแล้วจํานวน 6 ระบบ 1) ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร 2) ระบบสรรหา 3) ระบบเงินเดือน 4) ระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 5) ระบบลาและเวลาทํางาน 6) ระบบ self service (การตรวจสอบ/ขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว การ

ปรับปรุงค่าลดหย่อนภาษี การเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําปี การขอหนังสือรับรอง การค้นหาระเบียบ ประกาศ ด้าน HR ต่าง ๆ)

2. ประชาสัมพันธ์การใช้ดู Slip เงินเดือน online เป็นประจําทุกเดือน และการใช้งานระบบอื่นๆ เป็นระยะตามกําหนดเวลาที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

เรื่อง

3. บุคลากรส่งคําขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้งาน self service ทุกระบบที่เปิดใช้โดยไม่มีการทําธุรกรรมนอกระบบ

4. มีการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้งานระบบฯ โดยแสดงข้อมูลจํานวนผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ ไตรมาสที่ 3/64 : 

    - การขอหนังสือรับรอง 100%                - การเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว 100% 

    - การสมัครงานภายใน 100%                 - การดู Slip เงินเดือน 95%

    - การ Download หนังสือ 50 ทวิ 71%    - การเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําปี 100%

    - การประเมินผลงานประจําปี 100%        - การ Download หนังสือแจ้งปรับเงินเดือนประจําปี 30%

5,405,900

หมายเหตุ 

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

2) แผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  ปรับปรุงจาก แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560- 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) เพื่อดําเนินการตามมติ ครม. 12 มี.ค. 2562 ที่ให้หน่วยงานรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

2) แผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) เสนอต่อคณะกรรมการหลักฯ วันที่ 9 ก.ย. 63

3) ส่วนงานหลักที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการนี้ ประกอบด้วย สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  สํานักบริหารทั่วไป  สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน  สํานักแผนและงบประมาณ  และทุกส่วนหน่วยงานร่วมดําเนินการเพื่อให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนด

* ระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  2) ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ  3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน


