
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี 2564

เสนอคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2563



กรอบและแนวคิดในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สปสช. ปี 2564
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (6 ด้าน)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 12 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล   แผแม่บทการพัฒนา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

ความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

นโยบายจุดเน้นการด าเนินการ

นโยบาย/ทิศทางการด าเนินงานจาก เลขาธิการ / คกก.หลักประกันสุขภาพ ฯ 

แผนปฏิบัติราชการของ สปสช. (พ.ศ. 2561 - 2565)

High Performance 
Organization 

หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงหล

ักก
าร Learning 
Organization 

หลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส สุจริต

8 Happy 
Workplace

ประเทศไทย 4.0 / ดิจิทัล 4.0 พัฒนาระบบราชการ 

ทิศทาง HR  

ผลงาน ปัญหา อุปสรรค ที่ผ่านมาฉ



แผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สปสช.  
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2563 - 2565) 

“บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
สอดคล้อง เชื่อมโยง 

• ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อ 12 มีค.62

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒  ประเด็นหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

• แผนปฏิบัติราชการของ ส านักงาน ในส่วน วิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

โดยใช้ กลวิธี/มาตรการ บริหารก าลังคนให้มีสมรรถนะ 
ศักยภาพ ตามทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน ด้วยความ
โปร่งใส สุจริต มีคุณธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมาย
องค์กรได้อย่างมีความสุข 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส าคัญ ในปี 2563
• การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 

Disruption  เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  เอื้อต่อการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานใหม่

• Digital 4.0 แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ 
เอื้อต่อ Disruption รูปแบบการท างาน ระบบปฏิบัติการของ
ส านักงาน  และการสร้าง Innovation

• ครม. มีมติ ให้ สปสช เป็นองค์มหาชนกลุ่ม 1

• พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และ พรบ. ดิจิทัล 

• ผู้ปฏิบัติงานเกษียณ จ านวนมากในช่วง 2 - 3 ปี

• ทิศทางงานใน 1-2 ปี มุ่งเน้นการตรวจสอบการจ่ายชดเชย 
(Audit)
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แผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สปสช.
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - 2565)



วิสัยทัศน์ บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ 1. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบสากล
3. จัดหาสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสร้างขวัญก าลังใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร      

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินการองค์กร
5. จัดระบบการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
6. ส่งเสริมให้ สปสช.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ

เป้าประสงค์ สปสช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดเป้า
ประสงค์

1. ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของ กพร. ในระดับ Advance 
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 =400 คะแนน) 

2. ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์ ITA ในระดับ A (85-94.99)

แผนงาน 1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่น าไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง
3. เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีความสุข

ปี 2563 ทบทวน➔คงใช้ 
แผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล 

ปี 2561 – 2565 ต่อเนื่อง
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จุดเน้นแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ==> HR New Normal to 
Digital Transformation For Professional UC ภายใต้บริบท
องค์กร
“เสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารและพฒันบุคลากร”
• ส่งเสริม พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร (UC Education 

Online) พัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทดแทนต าแหน่ง ผู้ที่มี
ศักยภาพโดดเด่น ให้เป็น Professional UC เช่น งาน 
Audit

• ทบทวนโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง ค่าตอบแทน สวัสดิการ
• ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศงานบุคคล Online เพื่อใช้

ประโยชน์ ในการยกระดับงานบริหารและพัฒนาบุคคลากร

มาตรการ 1.1 ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม การท างานตามค่านิยมองค์กร
มาตรการ 2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร และแนวทางการพัฒนาบุคลากรรองรับยุคดิจิทัล 

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับวิถี New Normal
2.3  ทบทวนภารกิจและกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์

มาตรการ 3.1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขในการท างาน
3.2 สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) 
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารบุคลากร

แผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565



แผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564
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3 แผนงาน 7 โครงการ
HR S1 : ส่งเสริมวัฒนธรรม 

(Good Governance)
1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล (ITA) 

โดยบูรณาการเข้ากับงานประจ า เพื่อน าไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การ

สร้างนวตกรรม

HR S2 : พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(High Performance)

3. พัฒนาระบบ HRD ตามวิถี New Normal & ดิจิทัล (UC Education Online)
4. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (Professional UC) เพื่อสนับสนุนการท างาน

ตามทิศทางและบริบทองค์กร  
5.  พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล 

HR S3 : เสริมสร้างโครงสร้าง 
และปัจจัยพื้นฐาน 

(HWP & Engagement)

6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในการท างาน
7. ส่งเสริมการใช้งานสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) บน Web Sabuy
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ผังแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)

“บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

วิสัยทัศน์ การบริหารลพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ : สปสช.เป็นองค์กรที่มีมีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๙) ความส าเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง
ยุทธ์หลักประกัน ๑๐) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานการประเมินของ ปปช. 

แผนงาน ที่ ๓
S๓- เสริมสร้างโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน

การท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุข 
(Strengthen Structure & Basic Factor for 

Engagement)

แผนงาน ที่ ๑
S๑- ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานเพื่อไปสู่องค์กร
ที่มีธรรมาภบิาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเน่ือง 
(Promote Culture to Good Governance)

แผนงาน ที่ ๒
S๒- พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์    
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง

(Develop HRM & HRD to HPO)

มาตรการ :
๑.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในการท างาน

มาตรการ :
๒.๑ พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร และแนวทางการพัฒนา   

บุคลากรรองรับยุคดิจิทัล 
๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงาน

บุคคลให้เหมาะสมกับวิถี  New Normal
๒.๓  ทบทวนภารกิจและกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ

บทบาท และสถานการณ์

มาตรการ :
๓.๑ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการ

ท างาน
๓.๒ สร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร 
๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน

ทรัพยากรบุคคล  (HRIS)

ตัวช้ีวัด 
๑. คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๒. คะแนนการยอมรับของบุคลากรในการเป็นองค์กรที่

มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง (IIT)
๓. คะแนนผลการประเมิน PMQA (ประเมินตนเอง) 
๔. ผู้ปฏิบัติงานรับรู้และเข้าใจ มีพฤติกรรมสอดคล้อง

กับวัฒนธรรมองค์กร

ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับคะแนนความสุขของผู้ปฏิบัติงาน
๒. ผลประเมินความปลอดภัย / สุขอนามัย   

สภาพแวดล้อมในการท างาน
๓. อัตราการลาออกของบุคลากรในแต่ละปี
๔. ผู้ปฏิบัติงานใช้งานสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล 

(HRIS) บน Web sabuy.nhsoในการท าธุรกรรม
ด้านบริหารบุคคล HR

ตัวช้ีวัด
๑. ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ HRD การพัฒนาเครื่องมือและ

แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล (UC Education Online
๒. ร้อยละการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
๓. การด าเนินการพัฒนา Talent & Successor
๔. จ านวนข้อเสนอการพัฒนา HRM ได้รับความเห็นชอบ 

และด าเนินการแล้วเสร็จ
๕. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

โครงการปี ๖๔ 
๑. สรมิสร้างศักยภาพองค์กร และระบบบริหาร ด้วย

ระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล (ITA) โดย
บูรณาการเข้ากับงานประจ าเพื่อปสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

๒. ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสร้าง
วัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม

โครงการปี ๖๔
๑. พัฒนาระบบ HRD ให้สอดคล้องยุคดิจิทัล  วิถี New 

Normal 
๒.ส่งเสริมแพฒันาสมรรถนะผู้ปฏิบตัิงานรองรับการ
ท างาน ตามยทุธศาสตร์ และบริบทองค์กรกลุ่ม 1 

๓.พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล อยา่งมีธรรมาภิบาล

โครงการปี ๖๔
๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขใน

การท างาน
๒. ส่งเสริมการใช้งานสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล

(HRIS) บน Web Sabuy

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ HR MP  ๑) ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 
ของ กพร. ในระดับ Advance (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐=๔๐๐ คะแนน)

๒) ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์ ITA ในระดับ A

2 เป้าประสงค์ 3 แผนงาน
7 มาตรการ 7 โครงการ

13 ตัวชี้วัด



น าเสนอ  การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล สปสช.
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564-2565) และแผนปฏิบัติการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าป ี2564  แก่ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา
✓ 10 มิ.ย. 63 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กก. HR) เห็นชอบตามที่เสนอ 

✓ 14 ก.ค. 63 คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์ (คนย.)  เห็นชอบตามที่เสนอ 
ให้ปรับข้อความตัวชี้วัดเป้าประสงค์เป็นเชิงคุณภาพ ตามที่เกณฑ์ก าหนด

✓ 10 ส.ค. 63 คณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอการสรรหาและคา่ตอบแทน เห็นชอบในหลักการและให้ 
สรุปหลักประเด็นส าคัญ เสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

✓ 24 ส.ค. 63 คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สปสช. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - 2565) และ 
แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 และให้เสนอคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับทราบต่อไป

การด าเนินการที่ผ่านมา
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รับทราบแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - 2565) และแผนปฏิบัติการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

*ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ 2 ก.ย. 62 ที่มอบให้คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาประเด็นเพ่ือพิจารณา 
ในเรื่อง......... แผนด้านข้อมูลสารสนเทศ (IT) / แผนพัฒนาบุคลากร (HR) และน ารายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ ทั้งน้ีหากคณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วง 
สามารถขออภิปรายเพ่ิมเติมได้

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อ
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