
ลําดับ แผนงาน HR ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
(ชื่อใน ActionPlan HR MP)  กืจกรรม

 ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65  งบประมาณ

(บาท)
 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 
ชื่อโครงการตามที่ PAU 

กําหนด

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและ

ระบบบริหารด้วยระบบคุณภาพ หลัก

ธรรมาภิบาล (ITA) โดยบูรณาการเข้า

กับงานประจํา เพื่อนําไปสู่องค์กร

สมรรถนะสูง

1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความตะหนัก กระตุ้น

เตือนให้ความรู้ อบรม เรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ให้อยู่ในงานประจํา ด้วยการจัดอบรมการควบคุมภายใน

และบริหารความเสี่ยงที่ดี เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติ

1.2 แสดงเจตนารมณ์ใน การไม่ยอมรับการทุจริตทุก

รูปแบบ และทุกงาน (Red Line) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

1.3 ประเมินผล ITA และ PMQA

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง
ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กรและ ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส  ด้วยกลไก การประชุม

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

ไตรมาส 1, 3
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน (Knowledge Sharing) 

การบริหารคุณภาพ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรร

มาภิบาล ในและนอกองค์กร 

ไตรมาส 2, 4
กํากับติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ คุณธรรม ธรรมาภิ

บาล ความโปร่งใส  (Cross 

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

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง
สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมใน

เรื่องงานคุณภาพ การมีคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล

370,000 งาน QMS โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กร และ

ระบบบริหารสํานักงานฯ
 ด้วยระบบคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล (5.5.4)

1. เสนอแผนพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร ปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร พร้อมเสนอแนวทางการ

พัฒนาปิดจุดอ่อน จากผลการประเมิน ITA ปี 2564

2. ตั้งทีมงานที่มาจากทุกสายงานและกลุ่มภารกิจมาขับเคลื่อนเพื่อปิดจุดอ่อนจากผลประเมิน ITA ปี 2564 

3. จัดทําแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปี 2565 

4. กําหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2565 โดยพิจารณาโอกาส และผลกระทบ ตามคู่มือความ

เสี่ยงขององค์กร

5. เตรียมการเพื่อสมัครรางวัล “คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ปี 2565” (เกณฑ์ PMQA 4.0) การประชุม

กรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/64วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

6. ทบทวนและแก้ไขเอกสาร คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) ให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อขอการรับรองระบอบ ISO

 9001 2015 ในส่วนสนับสนุน ด้านจัดซื้อจัดจ้าง

2. ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร 

(ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมือ

อาชีพสู่การสร้างนวัตกรรม

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM & LO) ส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศ กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมในองค์กร (PDCA) 

ด้วยการจัดประกวดนวัตกรรม หรือ กิจกรรมอื่น ๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65              -   งาน HRD 1. จัดทําแผนส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

2. กิจกรรมวันสถาปนาองค์กร : ดําเนินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาองค์กร เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64

3. จัดทํา โปสเตอร์ฟิวเจอร์บอร์ด  ACCEPT เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ บริเวณทางเข้าสํานักงานชั้น 2

3. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรนะ

ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ 

(Professional UC) มีความรู้และ 

Multi Fuction Skill พร้อม

ปรับเปลี่ยนไปทํางานตามสถานการณ์

เร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการทํางานตาม

ทิศทางและบริบทองค์กร

1. การกําหนดและพัฒนาบุคลากรตาม Career Path ที่

สอดคล้องโครงสร้างใหม่

2. พัฒนาทักษะ Digital ของผู้ปฏิบัติงาน สปสช. (Digital 

สํานักงาน เช่น การใช้ Email การใช้ระบบงาน Smart 

Office (e-สารบรรณ / e-meeting / Self 

Service-Sabuy เป็นต้น)

3. พฒันาหลักสูตรความรู้ระบบหลักประกันฯ UC 

Education Online (สําหรับบุคลากร และประชาชน)

4. เน้นรูปแบบการพัฒนาบุคลากร โดยการ OJT เรียนรู้

จากการทํางาน มี ผบห. ทําหน้าที่เป็น Coach

ต.ค. 64 - ก.ย. 65    3,040,000  งาน HRD โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กร และ

ระบบบริหารสํานักงานฯ
 ด้วยระบบคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล (5.5.4)

1. วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและจัดทําร่างแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเสนอตามขั้นตอน

2. ศึกษารายละเอียด MOOC  จัดทําแนวทาง และแผนการดําเนินการปี65 NHSO MOOC เสนอรองเลขาธิการที่

กํากับสายงานสนับสนุนองค์กรเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 และประชุมผู้เกี่ยวข้องวันที่ 8 ธ.ค. 64 เพื่อเตรียมการ

ในการดําเนินงานตามแผนฯ

3. เตรียมการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่แบบ Online ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 65 วันที่ 16-17 ธ.ค 64

4. จัดทําแนวทางทําแผน IDP และแนวทางการพัฒนาบุคลากรปี 65 

5. ศึกษาข้อมูลโครงสร้างองค์กร ลักษณะงานและจัดกลุ่ม Job Family

 แผนปฏิบัติการ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สปสช. ประจําปี 2565 (ActionPlan In HR MP)
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565)

HR S1 :  ส่งเสริม

วัฒนธรรมการทํางาน

เพื่อไปสู่องค์กรที่มี

ธรรมาภิบาลและมี

สมรรถนะสูงอย่าง

ต่อเนื่อง 

(Promote Culture 

to Good 

Governance)

1 1. ระดับความสําเร็จการเป็นองค์กร

ประสิทธิภาพสูง  (HPO)

2. การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดําเนินงานตามมาตรฐาน

การประเมินของรัฐ (ปปช.) ITA

3. การวัดระดับความสําเร็จในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management)

4. ระดับความสําเร็จในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน 

(Internal Control)

1. ระดับความสําเร็จการเป็น

องค์กรประสิทธิภาพสูง  

(เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80)

2. การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดาํเนินงาน

ตามมาตรฐานการประเมินของ

รัฐ (ปปช.) (เป้าหมายเกรด A)

3. การวัดระดับความสําเร็จใน

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

บริหารความเสี่ยง  (ระดับ 5)

4. ระดับความสําเร็จในการ

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

ตรวจสอบภายใน (ระดับ 5)

2 HR S2 : พัฒนาการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลตามเกณฑ์ธรร

มาภิบาลและ

มาตรฐานองค์กร

สมรรถนะสูง

(Develop HRM & 

HRD to HPO)

การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล 

HR Master plan & HR Action Plan

1. การจัดการอัตรากําลัง (Workforce 

management) 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของทุนหมุนเวียน 

(Performance Management) 

3. ด้าน HRD ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร

รายตําแหน่งระยะยาว (Development

 roadmap) การพัฒนาบุคลากร

ประจําปี (Individual development 

plan: IDP) การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี

วัดผลคะแนนตาม KPI TRIS 

(เต็ม 5)
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ลําดับ แผนงาน HR ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
(ชื่อใน ActionPlan HR MP)  กืจกรรม

 ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65  งบประมาณ

(บาท)
 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รหัสงบ โครงการหลัก 
ชื่อโครงการตามที่ PAU 

กําหนด

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

 แผนปฏิบัติการ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สปสช. ประจําปี 2565 (ActionPlan In HR MP)
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565)

4. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

การ บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมี

ธรรมาภิบาล

1. การปรับปรุงระเบียบด้าน HR รองรับการทํางานรูปแบบ

ใหม่ Hybrid/New Normal/Digital (เช่น การจัดประเภท

งานที่รองรับการปฏิบัติงาน นอก/ใน สถานที่ตั้ง เพื่อให้

การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น)

2. การจัดการอัตรากําลังตามโครงสร้างชั้นงานใหม่ ยืดหยุ่น

 พร้อมปรับเปลี่ยนตามภารกิจ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับรูปแบบ

การทํางานใหม่

ไตรมาส 1

1. การจัดอัตรากําลัง 

2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ไตรมาส 2

3. การจัดประเภทงานที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

4. การปรับปรุงระเบียบด้าน HR

ไตรมาส 4

5. ประเมินและสรุปผลดําเนินการพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (จากการประเมินฯ รอบ 1/65)

**************************************

จัดประชุมอนุสรรหาฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ไตรมาส 1  - พ.ย.64 ไตรมาส 2 - ก.พ. 65 ไตรมาส 3 - 

พ.ค. 65 ไตรมาส 4 - ส.ค. 65

       63,000  งาน HRM  โครงการสนับสนุน
ภารกิจของ

คณะอนุกรรมการจัดทํา
ข้อเสนอการสรรหาและ
ค่าตอบแทน (5.1.3)

1. ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน เสนอคกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบเมื่อ 7 มิ.ย. 64 

และ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศโครงสร้างส่วนงานส่วนงานของ สปสช. พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ 

5 ก.ค. 64 

2.  ทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามโครงสร้างองค์กรที่ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

ประกาศใช้มีผล 9 ก.ค. 64 

3. ทบทวนโครงสร้างระดับชั้นงานและตําแหน่งงาน รองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ประกาศใช้มีผล 1 ต.ค. 64

4. ทบทวนโครงสร้างเงินเดือนตามระดับชั้นงานใหม่ เสนอ คกก..หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นขอบเมื่อ 1 พ.ย. 

64 ประกาศใช้ มีผล 1 พ.ย. 64

5. ทบทวนระบบประเมินให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ และแนวทางการทํางานแบบ Hybrid Working เพื่อ

ใช้ประเมินในปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ ประกาศใช้ 1 ต.ค. 64

6. อยู่ระหว่างดําเนินการวิเคราะห์ FTE เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังตามโครงสร้างองค์กรใหม่

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความผูกพัน 

และความสุขในการทํางาน

1. วัฒนธรรมการทํางานแบบ Hybrid Working เพื่อสร้าง 

Employee Experiences (ความประทับใจของบุคลากร)

2. การดูแลบุคลากรในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 510,000      งาน HRD/

งานสวัสดิการ

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ (5.3.2)

1. อยู่ระหว่างดําเนินการ ทบทวนรายชื่อนักสร้างสุข ตามโครงสร้าง สปสช. และแก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

2. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประสานการการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กระตุ้นเข็ม 3 เพื่อเข้ารับวัคซีน จํานวน 

62 คน

6. ส่งเสริมการใช้งานสารสนเทศงาน

ทรัพยากรบุคคล (HRIS) บน Web 

Sabuy สู่ Smart office

1. จัดทําคู่มือและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งาน 

Self Service ในระบบ HRIS ที่เปิดใช้อย่างต่อเนื่อง

2. ปรับปรุงระบบ HRIS ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร 

ระดับชั้นงาน ระบบการประเมิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

3. ปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบ 

Smart Office อื่นขององค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การประเมินการใช้งานระบบ HRIS (Web Sabuy) ของ

บุคลากร ที่ตอบสนองประสิทธิภาพของระบบงาน HR

1. กําหนดเงื่อนไขการทํางานในระบบ และปรับปรุง

ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามโครงสร้างฯ ใหม่

ไตรมาส 1 ระบบโครงสร้างหลัก HRIS / ระบบกรอบ

อัตรากําลัง / ระบบสรรหา / ระบบประเมิน

ไตรมาส 2 ระบบลา

2. สรุปจํานวนผู้ใช้งาน Web Sabuy ระบบต่าง ๆ ทุกสิ้น

ไตรมาส

-            1. เปิดใช้งานครบทุกระบบแล้วจํานวน 6 ระบบ  (1) ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร (2) ระบบสรรหา (3) 

ระบบเงินเดือน (4) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี (5) ระบบลาและเวลาทํางาน (6) ระบบ self 

service 

2. ประชาสัมพันธ์การใช้ดู Slip เงินเดือน online เป็นประจําทุกเดือน และการใช้งานระบบอื่น ๆ เป็นระยะตาม

กําหนดเวลาที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง

3. บุคลากรส่งคําขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้งาน self service ทุกระบบที่เปิดใช้โดยไม่มี

การทําธุรกรรมนอกระบบ

4.  มีการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้งานระบบฯ โดยอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลจํานวนผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ ไตร

มาส 1/65 (รายงาน ไตรมาส 4/64 จํานวนการใช้งานระบบเฉลี่ยทุกระบบ 88.25%)

5. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการประเมินที่มีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้าง

องค์กร และระดับชั้นงานและตําแหน่งใหม่

3,983,000

วัดผลคะแนนตาม KPI TRIS 

(เต็ม 5)

3 HR S3 : เสริมสร้าง

โครงสร้าง และ

ปัจจัยพื้นฐาน  (HWP

 & Engagement)

ศักยภาพ (Talent management) 

การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้

สืบทอดตําแหน่ง (Succession plan)

ประเมินสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงาน 

HR

1. การสร้างความผูกพันและความพึง

พอใจของบุคลากร (Employee 

Engagement & Satisfaction) 

โครงการสร้างสุข - Happinometor  

วัดผลลัพธ์

2. ความปลอดภัย/สุขอนามัย/

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Safety/ 

Health/Environment: SHE) 

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้าน

ทรัพยากรบุคคล (HR information 

system: HRIS)
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