
1 / 2

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 1
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563

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 

   มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะ

สูง  (IIT) 

3. คะแนนผลการประเมิน 

PMQA 4.0 (ประเมินตนเอง)

1.  คะแนน ITA ไม่ต่ํากว่าค่าเป้าหมายของ

องค์กร (90)  ระดับ A ตามเกณฑ์ ITA

2.  คะแนน IIT  ของทุกปี สูงกว่าาค่าเฉลี่ยของปี

 60 -61 

3.  คะแนนประเมินตนเอง  เพิ่มขึ้นจากปี 63 

และ พัฒนา Gap ที่พบในปี  63

   (ปี 63 ได้ base line และโอกาสพัฒนา) 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

องค์กร และระบบบริหาร ด้วยระบบ

คุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล (ITA)

 โดยบูรณาการเข้ากับงานประจํา

เพื่อนําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

1.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรร

มาภิบาล (QMS) ด้วยกระบวนการ

   1.1.1 : ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กรและ ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและความโปรงใส  ด้วยกลไก การประชุม คกก.QMR  

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

   1.1.2 :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน (Knowledge Sharing) การบริหาร

คุณภาพ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในและนอกองค์กร

   1.1.3 : กํากับติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ คุณธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส

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

   1.1.4  สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในเรื่องงานคุณภาพ การ

มีคุณธรรมจริยธรรม 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 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร
และระบบบริหารสํานักงานฯ ด้วย

ระบบคุณภาพและธรรมาภิบาล (5.5.4)

1. รายงานผลการควบคุมภายใน สปสช. ปี 2563 ไปยังกระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ หนังสือรับรอง

การประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค.1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม 

ปค.5)

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการ

ป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 ก.ย 2563  ได้เสนอ

    2.1 แผนพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร ปี 2564 

    2.2 ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ปี 2564

    2.3 การเตรียมการเพื่อสมัครรางวัล “คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ปี 2564” (เกณฑ์ PMQA 4.0)

3. แจ้งเวียนทุกสํานักส่วนกลาง/เขต ขอให้ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร ปี 2564 ตามหนังสือที่ 4.63/ว.

0009 ลว 23 ต.ค 2563

4. เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข และรับโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ปี 2563 ระดับ A วันที่ 2 ธันวาคม 2563

5. จัดอบรม หลักสูตร Internal Auditor ตามข้อกําหนด ISO 9001:2015 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2563

1. ผู้ปฏิบัติงาน สปสช.ทุกระดับ 

รับรู้และเข้าใจ มีพฤติกรรม

สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

1. คะแนนประเมิน ACCEPT ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า

 ปีที่ผ่านมา

2. โครงการส่งเสริมค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร สร้างวัฒนธรรมที่

เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Accept)  ผ่านการ

สื่อสารภายในองค์กร  และกิจกรรมต่างๆ (เกษียณอายุ มุทิตาจิต ประชุมใหญ่

ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมวันสําคัญขององค์กร (วันสถาปนาองค์กร  วันครบรอบ นพ.สงวน 

นิตยารัมพงษ์)  และวันสําคัญตามประเพณี (สงกรานต์ ปีใหม่))

2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติทั้งองค์กร รตามแนว

วิถีใหม่ New Normal 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไตรมาสละ 1 ครั้ง

      240,000  สทอ. HRD โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร
และระบบบริหารสํานักงานฯ ด้วย

ระบบคุณภาพและธรรมาภิบาล (5.5.4)

งานวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้าง

นวัตกรรม

ไตรมาส 1 ส่งเสริมรับรู้และสร้างความเข้าใจ ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) โดยดําเนินการผ่านกิจกรรมดังนี้

1.งานสถาปนาองค์กร 17 พย. 63 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกําลังใจ  เน้น ACCEPT ความเป็น 

T:Teamwork การดําเนินการมีส่วนร่วมจัดงานของสํานักงาน และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ภายในขององค์กร ปัญหา

 อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ การดําเนินงานร่วมกัน (Accountability + Teamwork) โดยเชิญชวนบุคลากร

 สปสช.ร่วมด้วยช่วยกันดําเนินการแก้ปัญหาการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการ เช่น การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 

การรับสาย Call Center และการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการรับบริการตามแนวทางขององค์กร 

3  จัดทําแผนการสื่อสาร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทอ.) และดําเนินการได้ตามแผนดังนี้

• เรียนรู้การใช้ระบบ Sabuy การขอหนังสือรับรองและการลาผ่านระบบ โดยจัดทํา VDO Clip ใช้ในการสื่อสารและ

การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

• จัดทําสื่อและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายในองค์กร กิจกรรมสร้างสุข การพัฒนาบุคลากร และการสร้างการรับรู้

องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและการทุจริตในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

4 จัดเสียงตามสาย สื่อสารกิจกรรมขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. (สร้างวัฒนธรรม การทํางานเป็นทีมและสร้าง

ความสัมพันธ์ Teamwork ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)

2 พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตาม

เกณฑ์ธรรมาภิบาล

และมาตรฐานองค์กร

สมรรถนะสูง

    (HPO)

2.1 พัฒนาขีด

สมรรถนะบุคลากรสู่

การเป็นองค์กรสมรรถ

นสูง 

TRIS : ยุทธศาสตร์

ด้านพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

1. ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ HRD

 และ การพัฒนาเครื่องมือและ

แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล (UC 

Education Online)  

2. มีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 

และแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP)

  

3. มีการดําเนินการพัฒนา 

Talent & Successor

1.1 มีระเบียบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ

บริบทขององค์กรปัจจุบัน 

1.2 มีเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

(Development Roadmap) ที่สอดคล้องกับ

บริบทขององค์กร  

1.3. มีหลักสูตรการอบรม Online สําหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน  2 เรื่อง และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 1 หน่วย

2.1. ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ประจําปี IDP ร้อยละ 100

2.2 ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาตามแผน IDP 

ร้อยละ 100 

3. ดําเนินการตามแผนพัฒนา Talent & 

Successor ได้ร้อยละ 100    

3. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนา

ผู้ปฏิบัติงาน  (HRD)   ตามวิถี New

 Normal และดิจิทัล (UC 

Education Online)

4. โครงการส่งเสริม พัฒนา

สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานรองรับการ

ปฏิบัติงาน.ให้เป็น Professional UC

 สนับสนุนการทํางานตามทิศทาง

และบริบทองค์กร

    

1.1  ทบทวน / พัฒนา ระเบียบงาน HRD ให้เป็นปัจจุบัน 

1.2 นําข้อเสนอที่ได้จากที่ปรึกษา มาลงสู่การปฏิบัติ จัดทําเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

(Development Roadmap) รายตําแหน่ง 

1.2 พัฒนารูปแบบวิธีการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทําหลักสูตร Online 

ขององค์กร (UC Education Online)

1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล   

2.1 ประเมิน /วิเคราะห์ Competency Gap ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

2.2 จัดทําแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานระยะยาว แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ

แผนพัฒนาประจําปี 

2.3 พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ ตามแผนที่กําหนด

   - ผู้ที่มีช่องว่างสมรรถนะ competency gap 

   - ผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญ (Successor ) และผู้มีศักยภาพ (Talent)

   - ผู้ปฏิบัติงานใหม่ / ผู้ที่จะเกษียณอายุงาน 

   - ผู้ที่มีศักยภาพรับทนุ ก.พ. 

2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / self learning  ในแหล่งเรียนรู้ 

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2 - 3

ไตรมาส 1 - 2

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 2 - 4

3,717,000     สทอ. HRD โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(5.3.2 งบ)

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

1. จัดทําแนวทาง ขั้นตอนและอํานาจการอนุมัติส่งผู้บริหารและผู้ทดแทนตําแหน่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลตําแหน่งงานภายในองค์กรเพื่อจัดทําร่างเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) 

3. คัดแยกจัดเก็บหนังสือ เอกสาร วารสาร เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการปรับปรุงห้องสมุด สู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล  และสํารวจสิ่งพิมพ์

 สปสช.เพื่อจัดทํา E-book จํานวน 101 เล่ม

4. ประชุมวางแผนจัดทํา Website ห้องสมุดร่วมกับสํานัก เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุดดิจิทัล

5. การจัดทําเครื่องมือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (NHSO Online)  ดําเนินการประชุมร่วมกับ IT และสํานักที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1. เพื่อกําหนดขอบเขตของการทํา Clip รวมถึงชี้แจงและติดตามการใช้งาน ครั้งที่ 2.เพื่อแบ่งงาน และกําหนดแผนงานร่วมกัน

การส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติงานให้เป็น UC Professional 

1. วิเคราะห์ Competency Gap ของผู้ปฏิบัติงาน และจัดทําแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปี 64 เสนอคกก.HR ครั้งที่ 17/63 

วันที่ 25 พ.ย.63 คกก.HR มีมติเห็นชอบแผนฯ

2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและsuccessor ด้วย public training เสนอ คนย.พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรวม 28 หลักสุตรและเห็นชอบ

รายชื่อเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม เมื่อ 3 พ.ย.63 และดําเนินการคัดเลือกผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันภายนอก 2 คน 2 หลักสูตร

3. สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องดิจิทัลสําหรับบุคลากร (e-learning) ให้ดําเนินการอบรมให้แล้ว

เสร็จภายในปี 64

4.จัดทํารายละเอียดการพัฒนา Talent & Successor และเตรียมการจัดจ้างบริษัทฝึกอบรมเข้ามาดําเนินการพัฒนา

5. สํานักงาน ก.พ. ตอบรับ ผู้ปฏิบัติงาน สปสช.เป็นผู้มีสิทธิรับทุน จํานวน 1 ทุน

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สปสช. ประจําปี 2564 (ActionPlan In HR MP)
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2563 )
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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 1
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563

2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

บุคล อย่างมีธรรมาภิ

บาล

2.3 ทบทวนภารกิจ

และกรอบอัตรากําลัง

ให้เหมาะสมกับบทบาท

 และสถานการณ์

1. จํานวนข้อเสนอที่ได้รับความ

เห็นชอบจาก คนย./อนุ กก. ที่

เกี่ยวข้อง และดําเนินการแล้ว

เสร็จ

2. ระยะเวลาในการเสนอ

ทบทวน HR Master Plan ต่อ 

อนุ กก. / คกก. ที่เกี่ยวข้อง      

  

3. ความพึงพอใจของ

ผู้ปฏิบัติงานในภาพรวมเพิ่มขึ้น 

จากปี 2560 

1. ข้อเสนอการพัฒนาระบบ HRM ได้รับความ

เห็นชอบจาก คนย./อนุ กก. ที่เกี่ยวข้อง และ

ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 2 เรื่อง

2. เสนอทบทวน HR Master Plan ปี 2564 ต่อ 

อนุ กก. ที่เกี่ยวข้อง หรือ คกก.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ในเดือน ก.ย. 63

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (50-75 %)

Baseline ปี 60 (2.95 จาก 5 คะแนน) 

   ปี 2561 = 58.8     ปี 2562 = 59.9      

5.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร

บุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล ตาม

บริบทองค์กร  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.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

อย่างมีธรรมาภิบาล    (5.3.1)

1. การทบทวนโครงสร้างอัตรากําลัง
   1.1 กลุ่มภารกิจต่างๆ ทบทวนลักษณะงาน ปริมาณงาน คุณสมบัติ/ทักษะ/ความชํานาญของบุคคลที่ต้องการในงาน และการนํา

เทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน และจัดทําข้อเสนออัตรากําลัง เสนอต่อ คกก. HR เมื่อ 28 ต.ค. 63 เห็นชอบและให้เสนอ คนย. 

พิจารณาต่อไป

   1.2 เสนอ คนย. พิจารณาข้อเสนอทบทวนกรอบอัตรากําลังตาม 1.1 เมื่อ 3 พ.ย. 63 มีมติ คงกรอบอัตรากําลังระดับ O ของ 

Cluster ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน (ตามประกาศฯ ล่าสุด) ตามที่บอร์ดอนุมัติในกลุ่ม T M O S และมีงบประมาณแล้ว 914 อัตรา หากส่วน

งานใดมีความจําเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรอบอัตรากําลังในระดับชั้นงานเดิมที่มี ให้เสนอ คกก. HR และ คนย. พิจารณา

ตามลําดับเป็นรายกรณี

2. การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน
   2.1 เสนอข้อมูลผลการศึกษาตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 2 เรื่องโครงสร้างค่าตอบแทน โดย 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต่อ อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน เมื่อ 3 พ.ย. 63 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ

ในการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สปสช. และมอบ สปสช. ดําเนินการจัดทําข้อเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป

3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
   3.1 ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนจากการประเมินผลงานประจําปี และประกาศใช้ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2564 

แจ้งเวียนบุคลากรเมื่อ 30 ก.ย. 63 ซึ่ง่มีการพัฒนาจากเดิม คือ ยกเลิกเกรด ใช้คะแนนประเมินในการคํานวณอัตราเลื่อนเงินเดือนตาม

วิธีการที่กําหนด

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

3 เสริมสร้างโครงสร้าง 

และปัจจัยพื้นฐาน ที่

สนับสนุนให้บุคลากร

ทํางานไดอ้ย่างมี

ความสุข  (Happy 

Work Place)

3.1 เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความสุขใน

การทํางาน

3.2 การสร้างความ

ผูกพันต่อองค์กร 

(Engagement)

1. ระดับความสุขในภาพรวม

ของผู้ปฏิบัติงาน 

2. ระดับความผูกพันต่อองค์กร

ของผู้ปฏิบัติงาน 

3. อัตราการลาออกของบุคลากร

1. ระดับความสุขในภาพรวมขององค์กรอยู่ใน

ระดับมีความสุข (Happy (50 - 74.99 %) 

Baseline ปี 61 = 59.7  ปี 62 = 61.1 

ปี 63 =  62.70 

            

2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน 

อยู่ในระดับมาก (50 - 74.99 %)

Baseline ปี 61 = 62.9  ปี 62 = 62.2   

ปี 63 = 66.10

  

3. อัตราการลาออกของบุคลากร ไม่เกินร้อยละ 4

Baselineปี 60 =  3.74 %  ปี 61 = 3.35 %

              ปี 62 = 3.41 %

6. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ความผูกพัน และความสุขในการ

ทํางาน 

1. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข (HWP) ในระดับองค์กร  และระดับหน่วยงาน 

(Happy 8 Plus) โดย คกก. ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและนักสร้างสุข ในมิติต่าง ๆ 

โดยเฉพาะ มิติการเงินดี Happy Money  และมิตสุขภาพกายดี Happy Body  ตาม

แนววิถีชีวิตใหม่ New Normal 

2.  สํารวจประเมินความสุขผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ด้วยเครื่องมือ HAPPYNOMITER

3.  ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล  ให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรมหาชนกลุ่ม 1

 และวิถีNew Normal 

4. พัฒนา /ปรับเปลี่ยน สถานที่ทํางาน  ส่งเสริม คุณภาพ ความปลอดภัยของ

สิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน (SHE) ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal และการ

ทํางานแบบ Smart Office  (สบท.)

5. ประเมิน / ทบทวน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันของบุคลากร 

(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 

สถานที่

ทํางาน)

1.โครงการสร้างความผูกพัน สร้าง
ความสุขในการทํางาน (5.3.3)

1. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer ประจําปี 2563

2. จัดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและรายงานผลการประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer 

ประจําปี 2563 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขประจําปี 2564 เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข อนุมัติ

ดําเนินการ

3.3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุน

งานทรัพยากรบุคคล  

(HRIS) ต่อเนื่อง สู่ 

Smart Office

1. ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน

สารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล 

(HRIS) บน Web sabuy.nhso 

ในการทําธุรกรรมด้าน HR  

 1.  ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน HRIS บน Web Sabuy 

(ตาม Templete ที่กําหนด)  ร้อยละ 100

7.  โครงการส่งเสริมการใช้งาน

สารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล 

(HRIS) บนระบบ Sabuy 

1. ส่งเสริมการใช้งานระบบ HRIS (โปรแกรม Sabuy.nhso) โดยการ สื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ /ให้ความรู้ (อบรม) การใช้งานระบบแก่ผู้ปฏิบัติงาน

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามเวลาที่กําหนด เพื่อ

เชื่อมโยงไปสู่ระบบงานสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน ระบบ Sabuy  ประเมินผลการใช้

งานระบบ HRIS 

4. พัฒนาระบบหรือข้อมูลให้สามารถใช้งานให้มีประสิทธิภาพ (หากมีปัญหา)

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 2, 4

20,000        สทอ.

(HRM)

 โครงการพัฒนาสํานักงานสู่ Smart 

Office ด้าน HRIS (5.5.6)

จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่สนับสนุนงาน

ด้านทรัพยากรบุคคล

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

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 5) ระบบลาและเวลาทํางาน 6) ระบบ self service (การตรวจสอบ/ขอปรับปรุงข้อมูล

ส่วนตัว การปรับปรุงค่าลดหย่อนภาษี การเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําปี การขอหนังสือรับรอง การค้นหาระเบียบ ประกาศ 

ด้าน HR ต่าง ๆ)

2. ประชาสัมพันธ์การใช้ดู Slip เงนิเดือน online เป็นประจําทุกเดือน และการใช้งานระบบอื่นๆ เป็นระยะตามกําหนดเวลาที่

เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง

3. บุคลากรส่งคําขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้งาน self service ทุกระบบที่เปิดใช้โดยไม่มีการทําธุรกรรม

นอกระบบ

######

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 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 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

1.  ทบทวน / ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล   ผ่านคกก. HR หรือ คกก. อกก.

 ที่เกี่ยวข้อง  ในประเด็น ที่กําหนด และอื่นๆ (หากมี)

     -  โครงสร้างองค์กร โครงสร้างตาํแหน่ง  กรอบอัตรากําลัง รูปแบบการจ้างงาน 

      - โครงสร้างค่าตอบแทน 

      - รูปแบบวิธีการทํางานใหม่ Work From Home   

      - การกําหนดตําแหน่งสําคัญเพื่อการทดแทน (Successor) 

      - พัฒนา กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)        

3. ทบทวน/วิเคราะห์/พัฒนา ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล ระดับ

หน่วยงาน  ระดับองค์กรที่เชื่อมโยงกัน

4. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน

ภาพรวม

5. สื่อสาร สร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  ในหลักเกณฑ์ 

แนวทาง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องการบริหารทรัพยากรบุคคล ในช่องทางและเวที 

ต่าง ๆ 


