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ลําดับ กลยุทธ HR กลวิธี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 3
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

1 สงเสริมวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีนําไปสูองคกร

ที่มีธรรมาภิบาลและมี

สมรรถนะสูงอยาง

ตอเน่ือง

 (Governance)

1.1สงเสริม

วัฒนธรรม 

คณุธรรม 

จริยธรรม และ   

ธรรมาภิบาล ใน

การทํางาน 

1. คะแนนคณุธรรม

และความโปรงใสใน

การดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ

 (ITA) 

2. คะแนนการยอมรับ

ของบุคลากรในการ

เปนองคกรท่ีมีธรรมาภิ

บาล และสมรรถนะสูง 

(IIT) 

3. คะแนนผลการ

ประเมิน PMQA 4.0 

(ประเมินตนเอง)

1.  คะแนน ITA ไมต่ํากวาคา

เปาหมายขององคกร (90)  

(คะแนน 1-5 หางกัน 1.5)

2. คะแนน IIT  ไมนอยกวา

คาเฉลี่ยของป 60 -61 

((85.5 + 81.63)/2 = 83.43

 ปรับเปน 84)  (คะแนน 1-5 

หางกัน 0.5)

3. คะแนนประเมินตนเอง 

เพิ่มขึ้นจากป 62 พัฒนา Gap

 ที่พบในป 61-62 

    (ป 61 ได base line และ

โอกาสพัฒนา) 

   

1. โครงการ

เสริมสรางศักยภาพ

องคกร และระบบ

บริหาร ดวยระบบ

คณุภาพ (QMS) 

หลักธรรมาภิบาล 

(ITA) โดยบูรณาการ

เขากับงานประจํา

เพื่อนําไปสูองคกร

สมรรถนะสูง 

1.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองคกร และสงเสริมคณุธรรม

 จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (QMS) ดวยกระบวนการ

   1.1.1 : ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองคกรและ

 สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและความโปรงใส  ดวยกลไก 

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

   1.1.2 :  แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน (Knowledge 

Sharing) การบริหารคุณภาพ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 ธรรมาภิบาล ในและนอกองคกร

   1.1.3 : กํากับติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ คณุธรรม 

ธรรมาภิบาล ความโปรงใส  (Cross 

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

   1.1.4  สื่อสาร เผยแพร สรางความเขาใจ และการมีสวน

รวมในเร่ืองงานคุณภาพ การมีคุณธรรมจรยิธรรม ความ

โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63
1. ส่ือสารทําความเขาใจแนวทางประเมินคณุธรรมและความโปรงใส ฯ (ITA) 63 ของ

 ป.ป.ช. ในสวนการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) และแบบวดั

การรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) รวมทั้งเตรียมขอมูลแบบตรวจการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานการประชุมกรรมการบรหิาร สปสช. วนัที่ 5 ม.ิย. 63 

2. รายงานการเตรียมการประเมิน ITA 63 ในการประชุม คกก. QMR คร้ังที่ 3/63 

วนัที่ 11 มิย 63

3.  ดําเนินการตรวจ IQA แลวเสร็จตามแผน และรายงานความกาวหนาการบริหาร

ความเส่ียงระดับองคกร และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจรติ ป 63 ไตรมาส 3 ในการ

ประชุม คกก. QMR ครั้งที่ 3/63 วันที่ 11 มิย 63

1. ความสําเร็จของ

การปฏิบัติในเรื่อง

วัฒนธรรมองคกรตาม

แผนที่กําหนดในแตละป

1. รอยละ 80 (วัด

ความสําเร็จของแตละ

กิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด)

2. โครงการสงเสริม

คานิยมและ

วัฒนธรรมองคกร

1. สรางการรับรูและความเขาใจ คานิยมและวัฒนธรรม

องคกร (Accept)  ผานการสื่อสารภายในองคกร  และ

กิจกรรมตางๆ (เกษียณอายุ มุทิตาจิต ประชุมใหญ

ผูปฏิบัติงาน กิจกรรมวันสําคญัขององคกร (วันสถาปนา

องคกร  วันครบรอบ นพ.สงวน นิตยารัมพงษ)  และวัน

สําคญัตามประเพณี (สงกรานต ปใหม))

2. กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรยีนรูของผู

ปฏิบัติทั้งองคกร (KM & OD)

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1) สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) ผานกิจกรรมตาง ๆ 

สอดแทรก ACCEPT ผานกิจกรรม ปฐมนิเทศ 

กิจกรรมชื่นชมคนดี ช่ืนชมคนเกง มีการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในการพัฒนางาน ของ

ผูปฏิบัติงานภายในองคกร ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในชองทางตางๆ และการกลาวช่ืนชมใน

การประชุมผูบริหาร โดยเช่ือมโยงสอดแทรก ACCEPT อยางตอเน่ือง

2) สื่อสาร วัฒนธรรมองคกร (ACCEPT)

 จัดทําสื่อ เพื่อสรางความเขาใจความหมาย ACCEPT ที่มีการเพิ่มเติมในรายละเอียด บนชองทาง

การสื่อสารภายในองคกร ไดแก lotus note, line group, เสียงตามสาย

สื่อสาร สงเสริม การทํางานที่ประสบความสําเร็จ ที่ใชหลัก ACCEPT เปนกลไกในการดําเนินงาน

 ทาง lotus note และการช้ีแจงในการประชุมกรรมการบริหาร 

สื่อสารการสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบ new normal  ใหบุคลากรสามารถปรับวิถีการ

ทํางานสามารถนําดิจิทัลมาใชในการดําเนินงานได และเปนไปตามแนวทางท่ีองคกรกําหนด โดย

ประชาสัมพันธทาง Lotus Note 4 ชิ้นงาน และ line องคกร จํานวน 15 ช้ินงาน)

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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ดําเนินการ
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รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

2 พัฒนาการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลตาม

เกณฑธรรมาภิบาล

และมาตรฐานองคกร

สมรรถนะสูง

(HPO)

3. โครงการพัฒนา

ระบบการพัฒนา

ผูปฏิบัติงาน  (ระบบ

 HRD)  ใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลง

ขององคกร และ

ทิศทางยทุธศาสตร

ชาติ 20 ป 

1. ทบทวน / ปรับปรุง ระบบพัฒนาบุคลากรขององคกร  

ตามโครงสรางตําแหนงใหม และสถานการณท่ีเหมาะสม ใน

ประเด็น

  - ระบบสมรรถนะบุคลากร  กําหนดสมรรถนะรายตําแหนง 

  - พัฒนาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะรายตําแหนง และ

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะรายตําแหนง 

  - ประเมินสมรรถนะ รายตําแหนง รายบุคคล 

  - เสนทางการพัฒนาบุคลากรรายตําแหนง (Development

 Roadmap)

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1. ประชุมช้ีแจงเร่ืองระบบสมรรถนะ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและเสนทางการเติบโตในสายอาชีพ

 (Career Path) เพื่อสื่อสารสรางความเขาใจกับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค.63

2. เสนออนุมัติใชสมรรถนะหลัก สมรรถนะผูนํา/ผูบริหาร และเสนทางการพัฒนาสมรรถนะราย

ตําแหนง

3. สงคืน ผลการประเมินสมรรถนะ IDP ใหแกสํานักเพื่อปรับแผน IDP และดําเนินการพัฒนา

ตามแผนตอไป

4. โครงการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพ

ผูปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรบัยุคดิจิตัล

1. พัฒนาผูทดแทนตําแหนงสําคัญ ตอเนื่องจากป 2562  

และวางแผนสําหรับป 2564 โดย

  - จัดทํา แนวทาง / แผนการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรเพื่อ

ทดแทนตําแหนงสําคัญ รายตําแหนง รวมกับหัวหนางาน 

  - วิเคราะห Gap ศกัยภาพของผูทดแทนตําแหนงใน

ตําแหนงท่ีจะทดแทน รายบุคคล

  - พัฒนาผูทดแทนตําแหนงสําคัญ ตามแผนที่กําหนด 

2.. สงเสริมและพัฒนาผูปฏิบัติงาน รองรับยุคดิจิตัล

   - พัฒนาจาก competency gap  จาก IDP ที่จัดทําในป 

2562 (ใน 3 อันดับแรก ใหครบ 100 %)  และตาม

แผนพัฒนาบุคลากรประจําป (ทักษะดิจิตอล)

   - พัฒนาการเรียนรูดวย self learning  ในแหลงเรียนรู 

และแลกเปลี่ยนเรียนรูตาง ๆ (1 เดือน 1 ความรู, ชุมชนเสวนา

,)  

    - พัฒนาแหลงเรียนรู (หองสมุด หอ จม.เหตุ สปสช.)

1.พัฒนาผูทดแทนตําแหนงสาํคญัตอเนื่องจากป62และวางแผนสําหรับ63-64

  1.1 กําหนดสมรรถนะ และประเมินสมรรถนะจัดทํา IDP กลุม Talent และ Successors  

  1.2เลขาธกิารอนุมัติ แผนพัฒนา Successor ป 2563-2564 เมื่อวนัที่ ๑๗ เม.ย.๖๓

  1.3 ติดตามผลการฝกอบรม ในการพัฒนากลุมSuccessor หลักสูตรเสริมสรางศกัยภาพผูนําการเปล่ียนแปลง

และติดตามการดําเนินการตาม IDP

2 สงเสริมและพัฒนาผูปฏิบัติงาน  รองรับยุคดิจิตัล : 

 2.1. ส่ือสารสรางความเขาใจใหผูปฏิบัติงานทุกระดับเรียนรูเรื่อง “ความรูเรื่องดิจิทัล” ผานระบบ Online 

Learning  สํานักงาน ก.พ.และติดตามการเขาไปเรียนรูของผูปฏบิัติงาน รายงานจํานวนบุคลากรที่ผานการอบรม

ตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ อยางตอเนื่อง 

  2.2. ออกแบบกระบวนการการเรียนรู หลักสตูร OJT การจัดประชุมและรายงานการประชุมใหเปนการอบรม

ทางไกล 

  2.3. ปรับแผนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรป 63 เนื่องจากสถานการณ Covid-19 โดยปรับเล่ือนแผนการอบรม

 ปรับรูปแบบการฝกอบรม และ ยกเลิกการอบรม 2 เรื่องไดแกการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุผูปฏิบัติงาน

 และการสอนงานแบบ OJT เรื่องการบริหารโครงการ โดยไดรับการอนุมัติ เมื่อ 15 พ.ค. 63

  2.4. ปรับรูปแบบการเรียนรู หลักสูตรการส่ือสารที่ดีในยุคดิจิทัล Class Room เปน Online Training และ

ดําเนินการใหกลุมเปาหมายเขาไปอบรมผานชองทางที่กําหนด

  2.5. Public Training เพื่อพัฒนาผูบริหารตอ คกก. นโยบายและยุทธศาสตร (คนย.) และมีมติ เห็นชอบ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหารและผูทดแทนตําแหนง จํานวน 24 หลักสูตร เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 ดําเนินการ

คัดเลือกผูบริหารและสงผูบริหารเขาอบรมคัดเลอืกกับสถาบันที่จัดอบรม จํานวน 18 คน 18 หลักสูตร

  2.6. สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภายนอก รวมทั้งส้ินจํานวน 6 หลักสตูร 22 คน

  2.7. พัฒนาการเรียนรูดวย self learning  :  ปรับแผนกิจกรรม 1 เดือน 1 ความรู เนื่องจากสถานการณ 

Covid-19 ในสวนของหัวขอ และรูปแบบการเรียนรูใหเปน Online และจัดทําแผนงานหองสมุดไปสูการเปน

หองสมุดดิจิทัล จากการสํารวจความพีงพอใจในการใชบริการหองสมุดฯ ไดรอยละ 98.42 

  2.8. สื่อสารภายในองคกรงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหลากหลายชองทางใหผูปฏิบัติงานทราบ 

Q1-Q3 รวม 179 ขาว/ครั้ง และจัดทําสื่อวดิีโอจํานวน 2 clips

2.1 พัฒนาขีด

สมรรถนะ

บุคลากรสูการเปน

องคกรสมรรถนสูง 

(ย.2-1)

TRIS : 

ยุทธศาสตรดาน

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล

1. ป 63 รอยละ 100  

2. ป 63 รอยละ 100

3. ป 63 รอยละ 100 

4. ป 63 รอยละ 90    

5. ป 63 รอยละ 100 

6. ป 63 รอยละ 100   

1. รอยละของตําแหนง

งานท่ีมีการกําหนด 

competency หลัก  

2. รอยละของตําแหนง

งานท่ีมีการจัดทํา

เสนทางการพัฒนา

บุคลากร 

(Development 

Roadmap)

3. รอยละของ

ตําแหนงท่ีจัดทําและ

ประเมินสมรรถนะ 

(competency gap) 

ที่กําหนด

4. รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาตามแผน IDP

5.  รอยละการ

ดําเนินการตาม

แผนพัฒนาผูทดแทน

ตําแหนง (Successors)

6. รอยละความสําเร็จ

ของแผนงานที่กําหนด 

 (Inhouse Self 

Learning  พัฒนา

แหลงเรียนรู และการ

สื่อสารภายในองคกร)
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ลําดับ กลยุทธ HR กลวิธี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 3
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

พัฒนาการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลตาม

เกณฑธรรมาภิบาล

และมาตรฐานองคกร

สมรรถนะสูง

(HPO) 

(ตอ)

2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการ

บริหารบุคล อยาง

มีธรรมาภิบาล

2.3 ทบทวน

ภารกิจและกรอบ

อัตรากําลังให

เหมาะสมกับ

บทบาท และ

สถานการณ

1. ขอเสนอการพัฒนาระบบ 

HRM ไดรับความเห็นชอบ

จาก คนย./อนุ กก. ที่

เก่ียวของ และดําเนินการแลว

เสร็จ จํานวน 2 เรื่อง

2. เสนอทบทวน HR Master

 Plan ป 2564 ตอ อนุ กก. ที่

เก่ียวของ หรือ คกก.

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ในเดือน ก.ย. 63

3. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจรวมทุกดาน.ในแตละป 

สูงข้ึนกวาป 60 

5. โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล อยางมีธรร

มาภิบาล 

1. การทบทวนโครงสรางองคกร / โครงสรางเงินเดือน / อัตรากําลัง / รูปแบบการจาง 

    1.1 ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวเิคราะหโครงสรางองคกร และอัตรากําลังที่

เหมาะสมกับภารกิจ โดยท่ีปรึกษาเสนอผลการศึกษาและขอเสนอเบ้ืองตนตอ คกก. HR วันที่ 11

 ก.ย. 62 เสนออนุกรรมการจัดทําขอเสนอการสรรหาและคาตอบแทน วันที่ 13 ก.ย. 62 เสนอ 

คนย.วันที่  25 ก.ย. 62

     1.2 สทอ. จัดทํารางขอเสนอการนําผลการศึกษามาปรับใชใหเหมาะสมกับ สปสช. เสนอ 

คกก. HR วันที่ 13 พ.ย. 62 และรวบรวมความเห็นจาก Cluster ตาง ๆ เสนอ คกก. HR วันที่ 11

 ธ.ค. 62 เพื่อสรุปขอเสนอนําเขา คนย. พิจารณา 23 ธ.ค. 62 มีมติใหรอความชัดเจนของ คกก.

หลักฯ เรื่อง Disruptive สปสช. กอน

     1.3 สทอ. จัดทําขอเสนอทบทวนโครงสรางองคกร การบริหารกรอบอัตรากําลัง ระดับ

ปฏิบัติการ และหลักเกณฑการเลื่อนระดับช้ันงาน เสนอ คกก. HR 10 ม.ิย. 63 อยูระหวางเสนอ 

คนย. พิจารณา

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

    2.1 เสนอผลวิเคราะหขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2562 ตอ คกก. HR วันที่

 11 ธ.ค. 62 และ กก.บริหาร วันที่ 13 ธ.ค. 62

  2.3 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป คร้ังท่ี 1/2563 แลวเสร็จ เสนอผลวิเคราะห

ขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี 1/2563 ตอ คกก. HR วันที่ 10 ม.ิย. 63

    2.4 การทบทวนหลักเกณฑการประเมินผลงาน ป 2564 เสนอ คกก. HR 10 ม.ิย. 63 อยู

ระหวางเสนอ คนย. พิจารณา

3. การเสนอหลักเกณฑการคัดเลือก Talent และหลักเกณฑคัดเลือก Successor

   3.1 คนย. เห็นชอบหลักเกณฑคัดเลือก Talent & Successor เมื่อ 17 ม.ีค. 63 เสนอ

เลขาธิการอนุมัติ

   3.2 คนย. เห็นขอบรายช่ือ Successor กลุมที่ 2 และรายช่ือ Talent และเสนอเลขาธิการ

อนุมัติแลว อยูระหวางดาํเนินการวางแผนพัฒนา

2 1. จํานวนขอเสนอที่

ไดรับความเห็นชอบ

จาก คนย./อนุ กก. ที่

เก่ียวของ และ

ดําเนินการแลวเสร็จ

2. ระยะเวลาในการ

เสนอทบทวน HR 

Master Plan ตอ อนุ 

กก. / คกก. ที่เก่ียวของ

        

3. ความพึงพอใจของ

บุคลากรตอระบบงาน

บริหารและพัฒนา

ทรพัยากรบุคคล 6 

ดานในภาพรวม  

เพิ่มขึ้น

1.  ทบทวน / ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  ให

เหมาะสมกับสถานการณ ผานคกก. HR หรือ คกก. อกก. ที่

เก่ียวของ  ในประเด็น ที่กําหนด และอื่นๆ (หากม)ี

     -  โครงสรางองคกร โครงสรางตําแหนง  กรอบ

อัตรากําลัง รูปแบบการจางงาน 

      - โครงสรางคาตอบแทน 

      - การกําหนดตําแหนงสําคัญที่จะทดแทน (Successor) 

      - กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (career 

path) ตามโครงสรางตําแหนงใหม

3. ทบทวน/วิเคราะห/พัฒนา ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานระดับบุคคล ระดับหนวยงาน  ระดับองคกรที่

เช่ือมโยงกัน

4. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบงานบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ดาน

5. สื่อสาร สรางการรบัรู และความเขาใจแกผูปฏิบัติงานทุก

ระดับ  ในหลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวของ

การบริหารทรัพยากรบุคคล ในเวที ตาง ๆ (กก.บห. เสียง

ตามสาย Mail Line) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63
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 ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 3
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

3 เสริมสรางโครงสราง 

และปจจัยพื้นฐาน ที่

สนับสนุนใหบุคลากร

ทํางานไดอยางมี

ความสุข  (Happy 

Work Place)

3.1 เสริมสราง

คณุภาพ

     ชีวิตและ

ความสุขใน

     การทํางาน

3.2 การสราง

ความผูกพันตอ

องคกร 

(Engagement)

1. คะแนนความสุข

ของผูปฏิบัติงาน จาก 

Happinometer 

2. ความผูกพันของ

ผูปฏิบัติงาน ในแตละป 

3. อัตราการลาออก

ของบุคลากรในแตละป 

 

1. ระดับคะแนนคาเฉลี่ย

ความสุขจาก 

Happinometer ในภาพรวม

องคกร อยูในระดับมีความสุข 

(Happy) 

2. คะแนนความผูกพันตอ

องคกร เพิ่มขึ้น 0.5 คะแนน

จาก ป 62 ป 63 ตามลําดับ

3. อัตราการลาออกของ

บุคลากร = รอยละ 4

( Baselineป 60 = รอยละ 

3.74  ป 61 =3.35)

6.โครงการสราง

ความผูกพัน และ

สรางสุขในการทํางาน 

1. สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข (HWP) ในระดับองคกร  และ

ระดับหนวยงาน (Happy 8 Plus) โดย คกก. ขับเคล่ือนองคกรแหง

ความสุขและนักสรางสุข

  1.1 พัฒนาคุณภาพชีวติ มิดิจิตวญิญาณดี : Happy Soul ในระดับ

องคกร   

   1.2 พัฒนาคุณภาพชีวติ มิติสุขภาพกายดี : Happy Body (สทอ.

รวมกับ สบท.)

   1.3 พัฒนาคุณภาพชีวติ มิติสุขภาพเงินดี : Happy money  

   1.4 สํารวจความสุขผูปฏบิัติงาน สปสช. ดวยเครื่องมือ 

HAPPYNOMITER* (งบสวสัดิการสํานักงาน)

2. พัฒนา /ปรับเปล่ียน สถานที่ทํางานใหสอดคลองกับการทํางานและ

สงเสริมสุขภาพ เปน Smart Office  (สบท.)

3. พัฒนาคุณภาพ ความปลอดภยัของส่ิงแวดลอมในที่ทํางาน (SHE) 

(สบท.)

4. พัฒนา ปจจัย / กลไก การสรางความผูกพันของบุคลากร 

(Engagement  

       1). สนับสนุนสงเสริม วฒันธรรมองคกรและกิจกรรมที่สงผลตอ

ความผูกพันของบุคลากร :  การสรางแรงบันดาลใจ การถายทอด

ปณิธานคุณหมอสงวน กิจกรรมเพื่อพี่ผูเกษียณ 

       2) ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล  

       3) พัฒนาขอเสนอในการพัฒนาสมรรถนะ  เสนทางความกาวหนา

ในสายงาน / อาชีพ

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

เสริมสรางโครงสราง และปจจัยพื้นฐาน ที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีความสุข  

(Happy Work Place)

1. สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข (HWP) ในระดับองคกร   

   1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิดิจิตวิญญาณดี : Happy Soul ในระดับองคกร

     1) กิจกรรมวนัแหงสติ (วิปสสนาสาธิต) รวมกัย ธพส.  มีการจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัส เริ่มใน

วันที่ พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2563  บุคลากร สปสช. เขารวมกิจกรรมเฉลี่ยครั้ง

ละ 5  คน  

     2)  รวมใสบาตรขาวสารอาหารแหง ในวนั มาฆบูชา โดยมีผูบริหารระดับสูงของ สปสช. รวม

เปนตัวแทน ใสบาทพระสงฆ จํานวน 9 รูป  

  1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพเงนิดี : Happy money  

      1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เงินทองตองจัดการ ไมตองมีมากมาย แตตองมีมากพอ"  

ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมรุนที่ 2 ในวันท่ี 12  มีนาคม  2563 ประมาณผูเขารวมประชุม 

จํานวน 24 คน 

2. ดําเนินการแผนปฏิบัตงิานขันเคลื่อนโครงการ "สปสช. องคกรแหงความสุข ป 2563"  ได

จํานวน 8 กิจกรรม จากจํานวน 9 กิจกรรม โดยมี 1 กิจกรรม ยกเลิกการดําเนินการเน่ืองจาก

สถานการณ โควิด 19

3. รายงานผลการดําเนินงานครึ่งปแรก โครงการ สปสช. องคกรแหงความสุข ป 2563 ในการ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 23 เมษายน 2563

4. ประชาสัมพันธ เรื่องเลาจากนักสรางสุข จากกิจกรรมสรางสุข ป 2562 เพื่อสรางบรรยากาศ

กอนการสํารวจความสุขของบุคลากร สปสช. ป 2563

5. เตรียมดําเนินการสํารวจความสุขบุคลากร สปสช. ป 2563 ในชวงเดือน ม.ิย.-ก.ค. 63
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ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 3
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

3.3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศท่ี

สนับสนุนงาน

ทรพัยากรบุคคล  

(HRIS) ตอเน่ือง สู 

Smart Office

1. จํานวนฐานขอมูล

สารสนเทศ HR ที่สําคัญ

2. จํานวนเรื่องที่

ใหบริการ Self 

Service แกบุคลากร

3. จํานวนครั้งในการ

สื่อสาร ประชาสัมพันธ

 หรืออบรมการใชงาน

ระบบ 

 1. มีฐานขอมูลสารสนเทศ 

HRM ที่สําคญั 3 เรื่อง

2. ใหบริการ Self Service 

ดานงานบุคคล  ได 3 เรื่อง

3. มีการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ หรืออบรม 

การใชงานระบบแก

กลุมเปาหมาย 1 ครั้ง

7. โครงการพัฒนา

ระบบ HRIS   

1. วางระบบ HRIS ใน 5 ระบบ (ระบบทะเบียนประวัติ  

ระบบการสรรหา ระบบเงนิเดือน  ระบบการลา  ระบบ

ประเมินผลงาน)

2. ทดลองการใชงาน (parallel run) ประเมินผลการใชงาน 

สรปุวิเคราะหปญหา อุปสรรค 

3. พัฒนาระบบหรือขอมูลใหสามารถใชงานใหมีประสิทธิภาพ

4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ หรืออบรม การใชงานระบบแก

ผูใชงานกลุมเปาหมาย ปฏิบัติงาน ใหสามารถใชงาน Self 

Service ได 

5. ใชงานจริงในผูใชงานกลุมเปาหมายที่กําหนด

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1. จัดซื้อโปรแกรม My HR ทําสัญญา 13 พ.ย. 62

2. เริ่มสื่อสารใหผูปฏิบัติงานรับทราบแผนการดําเนินงาน และสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนเมื่อแลวเสร็จในการ

ประชุม กก.บริหาร 15 พ.ย. 62 

3. เก็บขอมูลความตองการของระบบเพื่อกําหนดเงื่อนไขการทํางานในระบบ ไดแก ระบบ

ทะเบียนประวัติ ระบบสรรหา ระบบเงินเดือน ระบบลาและเวลาทํางาน และระบบประเมินผล

งาน จากผูมีสวนเก่ียวของ เชน ผูแทน Cluster / เขต และ งาน Call Center แลวเสร็จ 2 ธ.ค. 

62

4. อบรมการใชงาน User ทั่วไป หลักสูตรที่ 1 (การขอหนังสือรับรอง / ปรับปรุงคาลดหยอน / 

ตรวจสอบ&ขอปรับปรุงขอมูลสวนตัว / เปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําป) เมื่อ 4,5,6 ก.พ. 

63 จํานวน 6 รุน มีผูเขารับการอบรม รวม 276 คน

5. เปดใชงานโปรแกรม sabuy.nhso ระบบ Employee Self Service 5 เรื่อง --> 11 ก.พ. 63 

เปดใชงาน 1) การดูประวัติสวนตัว และขอปรับปรุงขอมูลสวนตัว 2) การปรับปรุงคาลดหยอน

ภาษี 3) การขอหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ 2 ม.ีค. 63 เปดใชงาน 4) การเปลี่ยนกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพประจําป 27 เม.ย. 63 เปดใชงาน 5) e-pay slip

6. จัดทําคูมือยอแบบ Infographic ประชาสัมพันธการใชงาน โปรแกรม sabuy.nhso ผาน

ชองทางตาง ๆ เปนระยะ ตั้งแต 11 ก.พ. 63 เปนตนมา รวมทั้งสิ้น 5 คร้ัง

7. อยูระหวางข้ึนระบบประเมินผล ระบบสรรหา และระบบการลา ตามแผนดําเนินงาน

หมายเหต ุ

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

2) แผนปฏิบัติการดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563 (ตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562-2564) เสนอตอคณะกรรมการหลักฯ วันที่ 2 ก.ย. 62

3) สํานักที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการน้ี ประกอบดวย สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  สํานักบริหารท่ัวไป  สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน  สํานัก EIA    สํานักแผนและงบประมาณ  

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


