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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

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 12 มีนาคม 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 ไม่ต่ํากว่าค่าเป้าหมายขององค์กร 

(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. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร

 และระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพ

 และหลักธรรมาภิบาล (ITA) โดย

บูรณาการเข้ากับงานประจําเพื่อ

นําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

1.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร และส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (QMS) ด้วยกระบวนการ

   1.1.1 : ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กรและ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส  ด้วยกลไก การประชุม

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

   1.1.2 :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน (Knowledge Sharing)

 การบริหารคุณภาพ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

ในและนอกองค์กร

   1.1.3 : กํากับติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ คุณธรรม ธรร

มาภิบาล ความโปร่งใส  (Cross 

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

   1.1.4  สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมใน

เรื่องงานคุณภาพ การมีคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง

ไตรมาส 1, 3

ไตรมาส 2, 4

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง

1. จัดนิทรรศการ “สัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต”  ปี 2564 " วันที่ 15-25 ก.พ. 2564 และ

จัดทําคลิปวีดีโอสื่อสาร "การทํางานบนหลักหลักธรรมาภิบาล" ของผู้บริหาร สปสช. และคลิปคลิปวีดีโอให้ความรู้ 

“การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” รวมจํานวน 8 คลิป ผ่านช่องทาง Mail, Youtube, 

Facebook, กลุ่ม Line 

2. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2563 เพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา และนําเสนอในการประชุม คกก.QMR ครั้งที่

 6/2563 วันที่ 11 พ.ย. 2563

3. สปสช. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564

 ของสํานักงาน ป.ป.ช. วันที่ 2 ก.พ. 2564

4. กํากับติดตามและรายงานความก้าวหน้าความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนการการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน และการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี

 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล 

และการป้องกันทุจริต (QMR) ได้ติดตาม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 มี.ค. 2564 

5. เตรียมการประเมิน ITA ปี 2564 โดยประสาน ผู้บริหาร บุคลากร สปสช. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง (IIT) และเชิญชวนให้ สํานักส่วนกลาง สปสช.เขต สื่อสารกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คกก.หลัก คกก.ควบคุม อนุกก. อปสข. อคม. ภาคประชาชน ผู้ขายพัสดุ เป็นต้น เข้า

ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ที่มีต่อหน่วยงาน (EIT) ในการประชุมกรรมการบริหาร สปสช. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 มี.ค. 

2564

6. จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. พ.ศ. 2564 

ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

(ฉบับทบทวน ปี 2562)

7. ส่งผลงานเพื่อสมัครรางวัล “คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ปี 2564” ตามเกณฑ์ประเมินสถานะระบบราชการ 

(PMQA) 4.0 ของ ก.พ.ร

1. ผู้ปฏิบัติงาน สปสช.ทุกระดับ 

รับรู้และเข้าใจ มีพฤติกรรม

สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

1. คะแนนประเมิน ACCEPT ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

ปีที่ผ่านมา

2. โครงการส่งเสริมค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร สร้างวัฒนธรรมที่

เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

(Accept)  ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร  และกิจกรรมต่างๆ 

(เกษียณอายุ มุทิตาจิต ประชุมใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมวันสําคัญ

ขององค์กร (วันสถาปนาองค์กร  วันครบรอบ นพ.สงวน นิตยารัม

พงษ์)  และวันสําคัญตามประเพณี (สงกรานต์ ปีใหม่))

2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ

ทั้งองค์กร รตามแนววิถีใหม่ New Normal 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวัตกรรม

 ไตรมาส 2 ส่งเสริมรับรู้และสร้างความเข้าใจ ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) โดยดําเนินการ

ผ่านกิจกรรมดังนี้

• จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ACCEPT ติดตั้งบริเวณ หน้าห้องประชุม 201 

• จัดทําคลิปเสียงสื่อสาร ความหมายของ ACCEPT ส่งไปตามสื่อต่างๆ ขององค์กร 

• เตรียมจัดงานประชุมใหญ่บุคลากร ประจําปี 2564  ที่จัดจะขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 64 นี้ 

• ปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 จํานวน 2 ท่าน รุ่นที่ 3 จํานวน 5 ท่าน โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร 

ทางกรุ๊ป Line ให้ความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมขององค์กร รวมไปถึง วัฒนธรรมองค์กร 

• จัดทํา Re Orientation  ระดับผู้บริหาร ของส่วนกลาง และ สปสช. เขต เพื่อพัฒนาการบริหารของ

ผู้บริหาร 

• ดําเนินการตามแผนการสื่อสารปี 64 ไตรมาตร 

• - สื่อสารตามช่องทาง ดังนี้ ผ่านทาง website sabuy จํานวน  7  ชิ้นงาน ,สื่อสารผ่านทาง ช่องทาง 

line  34 ชิ้นงาน , ข่าวเพื่อสื่อสารภายใน 34 ข่าวสาร , คลิปวีดีโอ กลุ่มงาน QMS   ตอน งาน HRD 

Accept  6 คลิป

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 
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 ระยะเวลา
ดําเนินการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

2 พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตาม

เกณฑ์ธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานองค์กร

สมรรถนะสูง

    (HPO)

2.1 พัฒนาขีด

สมรรถนะบุคลากรสู่

การเป็นองค์กรสมรรถ

นสูง 

TRIS : ยุทธศาสตร์ด้าน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนา

ผู้ปฏิบัติงาน  (HRD)   ตามวิถี New 

Normal และดิจิทัล (UC Education

 Online)

4. โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะ

ผู้ปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติงาน.ให้

เป็น Professional UC สนับสนุนการ

ทํางานตามทิศทางและบริบทองค์กร

    

พัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (HRD) ตามวิถี New Normal และดิจิทัล (UC Education Online)
1. รวบรวมเอกสาร สปสช. ได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง แนวทางและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน

พัฒนาบุคลากร สปสช. นํามาวิเคราะห์ ความเป็นปัจจุบัน  ความซ้ําซ้อน และประเด็นที่ไม่ครบถ้วน

2.รวบรวมเอกสารด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สวทช. สพฉ. สช. สวรส. สสส. และสถาบัน

วัคซีนแห่งชาติ เพื่อนํามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับระเบียบของ สปสช.

3. ศึกษารวบรวมข้อมูลตําแหน่งงานภายในองค์กรเพื่อจัดทําร่างเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development 

Roadmap) และเส้นทางการเติบโต (Career Path) 

4. จัดทําสิ่งพิมพ์ สปสช ให้เป็น E-book จํานวน 50 เล่ม

5. ดําเนินการจัดจ้างบริษัททํา Website ห้องสมุด พร้อมตรวจรับผลงานและอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดใช้งานจริง เพื่อ

รองรับการเป็นห้องสมุด digital 

6. จ้างบริษัทดําเนินการ NHSO Online และติดตามการจัดทําเนื้อหาการเรียนจากผู้รับผิดชอบหัวข้อต่างๆ

การส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติงานให้เป็น UC Professional 
1. จัดทํา TOR และดําเนินการจ้างพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมรม ฯ ปี 64

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

3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ successor ด้วย public training เสนอรายชื่อเข้าอบรมรวม 3 คน 3 หลักสูตร 

ตามที่ คนย.ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรแล้วรวม 28 หลักสูตรและเห็นชอบรายชื่อเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม เมื่อ 3 

พ.ย.63 

4. สื่อสารและติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องดิจิทัลสําหรับบุคลากร (e-learning) 

ให้ดําเนินการอบรมให้ได้ร้อยละ 100 ภายในปี 64

5. สื่อสาร และติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานทําการประเมินทักษะดิจิทัล เพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน สปสช.

 โดยใช้แบบประเมินของสํานักงาน ก.พ. เป้าหมายiร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด (848 คน) โดยมีผู้เข้า

ประเมินแล้ว 586 คน คิดเป็นร้อยละ 70

6.จัดทํา TOR และดําเนินการจ้างจัดอบรมและพัฒนาหลักสุตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นําเชิงกลยุทธ์สู่องค์กรสมรรถนะ

สูง เพื่อพัฒนาTalent & Successor  

7. จัดทําหนังสือแจ้งประธานกลุ่มภารกิจรับทราบรายชื่อ แผนปฏิบัติการพัฒนา SC & TL ปี 64-65 แนวทางขั้นตอน

การจัดทําและพัฒนาตาม IDP กลุ่มผู้ทดแทนตําแหน่ง (Successor Candidate - SC)  และกลุ่มผู้มีศักยภาพ (Talent

 Pool – TL) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนา

8. การรับทุนปี 63 สํานักงาน ก.พ. ชะลอการเดินทางไปรับทุนในต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  และ

ปีงบประมาณ 64 ก.พ. จัดสรรทุนให้ สปสช. จํานวน 1 ทุน คณะกรรมการทุนฯได้กําหนดสาขาวิชาที่จะขอรับทุนและ

แจ้งไปยัง ก.พ. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนฯของ สปสช.

1.1  ทบทวน / พัฒนา ระเบียบงาน HRD ให้เป็นปัจจุบัน 

1.2 นําข้อเสนอที่ได้จากที่ปรึกษา มาลงสู่การปฏิบัติ จัดทําเส้นทาง

การพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) รายตําแหน่ง 

1.2 พัฒนารูปแบบวิธีการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทํา

หลักสูตร Online ขององค์กร (UC Education Online)

1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล   

2.1 ประเมิน /วิเคราะห์ Competency Gap ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

2.2 จัดทําแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานระยะยาว แผนพัฒนารายบุคคล 

(IDP) และแผนพัฒนาประจําปี 

2.3 พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ ตามแผนที่กําหนด

   - ผู้ที่มีช่องว่างสมรรถนะ competency gap 

   - ผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญ (Successor ) และผู้มีศกัยภาพ 

(Talent)

   - ผู้ปฏิบัติงานใหม่ / ผู้ที่จะเกษียณอายุงาน 

   - ผู้ที่มีศักยภาพรับทุน ก.พ. 

2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / self learning  ในแหล่งเรียนรู้ 

1.1 มีระเบียบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ

บริบทขององค์กรปัจจุบัน 

1.2 มีเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development

 Roadmap) ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร  

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    

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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2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

บุคล อย่างมีธรรมาภิ

บาล

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 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. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (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

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

 และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน 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 คงกรอบอัตรากําลัง

ระดับ O ของ Cluster ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน (ตามประกาศฯ ล่าสุด) ตามที่บอร์ดอนุมัติในกลุ่ม T M O S และมี

งบประมาณแล้ว 914 อัตรา หากส่วนงานใดมีความจําเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรอบอัตรากําลังในระดับชั้น

งานเดิมที่มี ให้เสนอ คกก. HR และ คนย. พิจารณาตามลําดับเป็นรายกรณี

   1.3 อยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างองค์กร โครงสร้างอัตรากําลัง ตามแนวทางการทํางานรูปแบบใหม่ แบบ 

Hybrid Working

2. การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน
   2.1 เสนอข้อมูลผลการศึกษาตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 2 เรื่องโครงสร้าง

ค่าตอบแทน โดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต่อ อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน เมื่อ 9

 พ.ย. 63 และเสนออนุกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนอีกครั้งเมื่อ 18 ธ.ค. 63 และ

เสนอ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เห็นชอบให้ขยายเพดานโครงสร้างเงินเดือนของ ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ทุก

ระดับในอัตรา 20 % เพื่อให้เหมาะสมกับค่างานและภารกิจขององค์กร เพื่อธํารงรักษาบุคลากร สามารถแข่งขันกับ

ตลาดได้ เมื่อ 6 ม.ค. 64 

   2.2  อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน เห็นชอบการปรับฐานเงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน สปสช. 

เมื่อ 9 พ.ย. 63 และเสนอ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ 1 มี.ค. 64 มีมติให้ปรับฐานเงินเดือนบุคลากรตาม

กลุ่ม ผบห.ระดับสูง 2% ผบห./วิชาการ 3% O4-O2 4% และ O1-S1 5% มีผล 1 เม.ย. 64

3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
   3.1 ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนจากการประเมินผลงานประจําปี และประกาศใช้ก่อนเริ่ม

ปีงบประมาณ 2564 แจ้งเวียนบุคลากรเมื่อ 30 ก.ย. 63 ซึ่ง่มีการพัฒนาจากเดิม คือ ยกเลิกเกรด ใช้คะแนนประเมิน

ในการคํานวณอัตราเลื่อนเงินเดือนตามวิธีการที่กําหนด

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

   3.3 อยู่ระหว่างดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ครั้งที่ 1/64 ตามหลักเกณฑ์ฯ ใหม่ ตาม 3.1

1.  ทบทวน / ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล   ผ่านคกก. 

HR หรือ คกก. อกก. ที่เกี่ยวข้อง  ในประเด็น ที่กําหนด และอื่นๆ 

(หากมี)

     -  โครงสร้างองค์กร โครงสร้างตําแหน่ง  กรอบอัตรากําลัง 

รูปแบบการจ้างงาน 

      - โครงสร้างค่าตอบแทน 

      - รูปแบบวิธีการทํางานใหม่ Work From Home   

      - การกําหนดตําแหน่งสําคัญเพื่อการทดแทน (Successor) 

      - พัฒนา กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career 

path)        

3. ทบทวน/วิเคราะห์/พัฒนา ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ

บุคคล ระดับหน่วยงาน  ระดับองค์กรที่เชื่อมโยงกัน

4. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบงานบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวม

5. สื่อสาร สร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  

ในหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในช่องทางและเวที ต่าง ๆ 
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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. ระดับความสุขในภาพรวมขององค์กรอยู่ใน

ระดับมีความสุข (Happy (50 - 74.99 %) 

Baseline ปี 61 = 59.7  ปี 62 = 61.1 

ปี 63 =  62.70 

            

2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน อยู่

ในระดับมาก (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  และ

ระดับหน่วยงาน (Happy 8 Plus) โดย คกก. ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง

ความสุขและนักสร้างสุข ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ มิติการเงินดี 

Happy Money  และมิตสุขภาพกายดี Happy Body  ตามแนววิถี

ชีวิตใหม่ New Normal 

2.  สํารวจประเมินความสุขผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ด้วยเครื่องมือ 

HAPPYNOMITER

3.  ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล  ให้สอดคล้องกับการเป็น

องค์กรมหาชนกลุ่ม 1 และวิถีNew Normal 

4. พัฒนา /ปรับเปลี่ยน สถานที่ทํางาน  ส่งเสริม คุณภาพ ความ

ปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน (SHE) ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ใหม่ New Normal และการทํางานแบบ Smart Office  (สบท.)

5. ประเมิน / ทบทวน  ปจัจัยที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันของ

บุคลากร (Engagement)  (ทําในปี 64 เพื่อวางแผนของปี 65)

      

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 4

1.โครงการ “สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 2564
  1.1 สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer ประจําปี 2563

  1.2 จัดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและรายงานผลการประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ

 Happinometer ประจําปี 2563 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

  1.3 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขประจําปี 2564 เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร

แห่งความสุข อนุมัติดําเนินการ

  1.4 แจ้งเวียนส่งรายงานผลประเมินความสุขฯ ให้แต่ละสํานัก เพื่อการจัดทํากิจกรรมสร้างสุขของแต่ละสํานัก 

  1.5 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 

2. ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล ฯ
  2.1 ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการของ หน่วยงานราชการ สปส. 

หน่วยงานรัฐที่อยู่ในกลุ่มองค์กรมหาชนกลุ่ม 1

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.  โครงการส่งเสริมการใช้งาน

สารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล 

(HRIS) บนระบบ Sabuy 

1. ส่งเสริมการใช้งานระบบ HRIS (โปรแกรม Sabuy.nhso) โดยการ

 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ /ให้ความรู้ (อบรม) การใช้งานระบบแก่

ผู้ปฏิบัติงาน

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามเวลา

ที่กําหนด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ระบบงานสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน ระบบ Sabuy  

ประเมินผลการใช้งานระบบ HRIS 

4. พัฒนาระบบหรือข้อมูลให้สามารถใช้งานให้มีประสิทธิภาพ (หาก

มีปัญหา)

ไตรมาส 1 - 3

ไตรมาส 2, 4

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

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

(การตรวจสอบ/ขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว การปรับปรุงค่าลดหย่อนภาษี การเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําปี 

การขอหนังสือรับรอง การค้นหาระเบียบ ประกาศ ด้าน HR ต่าง ๆ)

2. ประชาสัมพันธ์การใช้ดู Slip เงินเดือน online เป็นประจําทุกเดือน และการใช้งานระบบอื่นๆ เป็นระยะตาม

กําหนดเวลาที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง

3. บุคลากรส่งคําขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้งาน self service ทุกระบบที่เปิดใช้โดยไม่มี

การทําธุรกรรมนอกระบบ

4. มีการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้งานระบบฯ โดยแสดงข้อมูลจํานวนผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ ไตรมาสที่ 1/64 : 

    - การขอหนังสือรับรอง 100%                - การเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว 100% 

    - การสมัครงานภายใน 100%                 - การดู Slip เงินเดือน 79%

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


