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1.1 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล (30%)

มี ไม่มี

มี  -มีการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯประจําปีบัญชี 2564 หรือไม่ อย่างไร และจัดทําเมื่อใด

        มีการทบทวนทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯประจําปีบัญชี 2564 แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีบัญชี 2563 โดยมีการนําเสนอ ผ่านที่

ประชุมต่างๆ ดังนี้

     1. ทบทวนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คกก. HR)  เมื่อ 24 มิ.ย. 63

     2. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. (คนย.) เห็นชอบ เมื่อ 14 ก.ค. 63

     3. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน (อนุสรรหาฯ) พิจารณาเห็นชอบ เมื่อ 10 ส.ค. 63

     4. คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ เห็นชอบ เมื่อ 24 ส.ค. 63 

     5. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คกก.หลักฯ) เมื่อ 21 ก.ย. 63
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1.1_01 รายงานการประชุม คกก. HR 24 มิ.ย.63.pdf

1.1_02 รายงานการประชุม คนย 14 ก.ค. 63.pdf

1.1_03 รายงานการประชุมอนุสรรหาฯ 10 ส.ค. 63.pdf

1.1_04 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ 

24 ส.ค. 63.pdf

1.1_05 รายงานการประชุม คกก.หลักฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 21 

ก.ย._วาระที่ 5.6 หน้า 22

นางปิยพร 

ปิยะจันทร์

มี  -แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้ 

(โปรดอธิบายในช่องนี้)..แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีองค์ประกอบครบถ้วน ตามไฟล์เอกสาร HR master plan 64-65 ฉบับเต็ม 

ในหน้าต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน หน้า 29 - 35

2. การนําปัจจัยความสําเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยนําเข้าในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล หน้า 10 - 15 และ หน้า 55 - 79

3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมทั้ง HRM HRD และ HR Enabler หน้า 44-53

4. การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของทุนหมุนเวียน รวมถึงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากร

บุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน หน้า 40-43

5. การกําหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน หน้า 51 - 52

6. การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี หน้า 47 - 54
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1.1_06 เอกสารทบทวน HR Master Plan ปี 63.rar

นางปิยพร 

ปิยะจันทร์

มี  -มีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯประจําปีบัญชี 2563 หรือไม่ 

อย่างไร และจัดทําเมื่อใด

(โปรดอธิบายในช่องนี้)...มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีบัญชี 2564 โดยจัดทําและเสนอ คกก. ต่างๆ เห็นชอบพร้อมการเสนอทบทวน HR 

Master Plan ประจําปี 64

แบบสอบถามการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2563

1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล (HR master plan) (35%)

ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา

การดําเนินงาน

คําอธิบาย เอกสารแนบเลขที่

1.1.1 การจัดทํา/

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์

1.1.2 แผนปฏิบัติ

การฯประจําปีบัญชี 

2563
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1.1_07 HR Action Plan 64.pdf

นางปิยพร 

ปิยะจันทร์
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มี  -แผนปฏิบัติการมีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้

(โปรดอธิบายในช่องนี้)...แผนปฏิบัติการมีองค์ประกอบครบถ้วน ทุกหัวข้อองค์ประกอบที่กําหนด ดังนี้

  •ชื่อแผนงาน 

  •เป้าประสงค์ 

  •ชื่อหน่วยงานและ ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  •งบประมาณ 

  •ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน

 •ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ท้าทาย มีคุณภาพ และสามารถนําไปติดตามและประเมินผลได้จริง

1.1.3 การสื่อสาร

แผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ

ประจําปีบัญชี 2563

มี  -มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯประจําปีบัญชี 2564 หรือไม่ อย่างไร

(โปรดอธิบายในช่องนี้).......มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ HR Master Plan และแผนปฏิบัติการปี 2564 ครบถ้วนตามช่องทางที่กําหนด ดังนี้

1. ส่ง email และ line ประชาสัมพันธ์ บุคลากรเมื่อ 23 กันยายน 2563  

2. วางแผนสื่อสารในที่ประชุม กรรมการบริหาร สปสช. เมื่อ 2 ต.ค. 63  แต่ไม่มีการประชุมเนื่องจากมีภาระกิจเร่งด่วน จึงปรับไปแจ้งเพื่อทราบใน

การประชุมเดือนพฤศจิกายน 63  
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1.1_08_Slide เสนอ HR MP ปี 64 ในที่ประชุม กก.บริหาร สปสช.pdf

1.1_09_Email ประชาสัมพันธ์ HR MP ปี 64 และ Action Plan ปี 

64.jpg

นางปิยพร 

ปิยะจันทร์

โปรดอธิบายแผนการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลในปีบัญชี 2563 (ทุกโครงการ)

1.  โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพองค์กร และ

ระบบบริหาร ด้วย

ระบบคุณภาพ และหลัก

ธรรมาภิบาลรมาภิบาล

และมีสมรรถนะสูง

(ยทธ์ HR ที่ 1)

เอกสารแนบ

เลขที่
ผู้รับผิดชอบ

1.2 การดําเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลประจําปีบัญชี 2563 (5%)
รวม 7 โครงการ

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ตามเป้าหมาย
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผน

1. ทุก Cluster/สปสช.เขต 

(5 Cluster + 13 สปสช.

เขต) ได้รับการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน (IQA) 

ประจําปีงบประมาณ (18 

หน่วยงาน)

1. ตรวจประเมินได้ 

21 หน่วยงาน (เกิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 18 

หน่วยงาน) 

2. สปสช. ผ่านการ

ตรวจ Surveillance 

1. จัดทําและรายงานผลการควบคุมภายใน สปสช. ปี 62 ไปยังกระทรวงการคลัง และอนุกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ หนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน (ปค 3) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค 4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค 5) 

2. ทบทวนและจัดทําแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ปี

 62)

3. จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนแม่บทการปอ้งกัน

ปราบปรามการทจริต ฯ 

Folder 01 โครงการสร้างศักยภาพองค์กรฯ

01_01 รายงาน ปค 3 ปค 4 ปค 5 ปี 62.pdf

01_02 แผนแม่บทป้องกันทุจริต ฯ.pdf

01_03 แผนส่งเสริมคุณธรรม ฯ ปี 63.pdf

01_04 ผลการดําเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ฯ ปี 63.pdf

01_05 รายงานผลการดําเนินการ ITA ปี 63.pptx

่

นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์
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เอกสารแนบ

เลขที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ตามเป้าหมาย
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผน

หนวยงาน)

2. สปสช. ผ่านการตรวจ

ประเมินระบบคุณภาพ

ประจําปีขององค์กร โดย 

สรอ. (Surveillance หรือ 

Re-accredit ระบบ ISO 

9001 : 2015) 1 ระบบ

3. รายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในระดับองค์กร 1 

รายงาน

4. รายงานผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการประเมินภาครัฐ

 จาก ปปช. 1 รายงาน

5. ผลการประเมินสถานะ

ระบบราชการ 4.0 (PMQA

 4.0) จาก ก.พ.ร.

ตรวจ Surveillance 

จาก สรอ. (1 ระบบ) 

3. รายงานผลการ

บริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน

ระดับองค์กร ในการ

ประชุมคณะกรรมการ

หลัก ฯ ไตรมาส 1-4 

4. รายงานผลการ

ประเมินคุณธรรมฯ 

สปสช. = 91.28 

คะแนน

5. ผลคะแนนประเมิน

 PMQA 4.0 สปสช. =

 371.97 คะแนน

ปราบปรามการทุจรต ฯ 

4. ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. พ.ศ. 2563

5. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 63 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบ

บริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งที่ 5/63 วันที่ 25 ก.ย 63

6. ทบทวนและจัดทําคู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปี 63

7. ปรับปรุงคู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปี 63 

8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ปี 63 ในการประชุมคณะกรรมการ QMR 

9. รายงานการทบทวนคู่มือคุณภาพ (QM) ในการประชุมคณะกรรมการ QMR ครั้งที่ 5/63 วันที่ 25 ก.ย 63

10. รายงานผลการตรวจคุณภาพภายใน (IQA) ปี 63 ในการประชุมคณะกรรมการ QMR ครั้งที่ 5/63 วันที่ 25 ก.ย 63

11. รายงานผลการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ปี 63 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ใน

การประชุมคณะกรรมการ QMR ครั้งที่ 5/63 วันที่ 25 ก.ย 63

12. รายงานผลการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 ปี 63 ในการประชุมคณะกรรมการ QMR ครั้งที่ 1/63 วันที่ 2 มี.ค 63 และประชุม

หารือวิเคราะห์ผล PMQA 4.0 ปี 63 วันที่ 29 ก.ค 63

13. รายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ไตรมาส 1-4 ปี 63 ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

14. จัดประชุมและรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพและสร้างเครือข่ายในการทํางานเชิงพัฒนาระบบงานคุณภาพ ปี

 63 จํานวน 4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการ QMR ดังนี้

   14.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ (Tune Brain) วันที่ 27-28 พ.ย 62

   14.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงพัฒนานวัตกรรม (Innovative Thinking) วันที่ 20-21 ก.พ 63

   14.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนา ไปด้วยกัน” (Tune Brain 4) วันที่ 26-28 ส.ค 63

   14.4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจ IQA ปี 63 ของ auditor วันที่ 31 ก.ค 63

01_06 คู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ป ี63.pdf

01_07 คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปี 63.pdf

01_08 บริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงทุจริต ปี 63.rar

01_09 ทบทวนคู่มือคุณภาพ.pptx

01_10 รายงานผลการตรวจ IQA ปี 63.pptx

01_11 รายงานผลการตรวจ ISO ปี 63.pptx

01_12 รายงานผลเลิศรัฐ ฯ ปี 63.rar

01_13 รายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในและบริหารวามเสี่ยงระดับ

องค์กร ปี 63.pdf

01_14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ปี 63.rar
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เอกสารแนบ

เลขที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ตามเป้าหมาย
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผน

2.  โครงการส่งเสริม

ค่านิยมและวัฒนธรรม

การทํางานขององค์กร

เพื่อนําไปสู่องค์กร

สมรรถนะสูง 

(ยุทธ์ HR ที่ 1)

ดําเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม

วัฒนธรรมฯ ร้อยละ ๘๐

ดําเนินงานได้ตามแผน

กิจกรรมวัฒนธรรมฯ 

ร้อยละ ๙๗

ดําเนินงานได้ตามแผนกิจกรรมวัฒนธรรมฯ ร้อยละ ๙๗ (๑ กิจกรรม เลื่อนการจัดไปปีงบประมาณ 64 เนื่องจากสถาการณ์โควิด๑๙ )

๑. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาองค์กร ๑๒ พย.๖๒

๒  ประชุมใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ประจําปี ๖๓ วันที่ ๒ กย.๖๓

๓  ปฐมนิเทศบุคลกร ใหม่ จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๖๒ 

ครั้งที่ ๒-๓ จัดช่วงสถานการณ์โควิด 

๔ .กิจกรรมการสร้างการรับรู้ และ นําเสนอตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ACCEPTผ่านกิจกรรม

๔.๑  สัมภาษณ์  ผู้ปฎิบัติงาน สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ผลงานที่เป็นต้นแบบในเรื่อง ACCEPT   

๔.๒  จัดทําบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง ACCEPT 

๔.๓  กิจกรรม ชื่นชมคนทําความดี 

๔.๔  กิจกรรม รณณงค์การทํางานไม่ทุจริต

๔.๕  กิจกรรม รณณงค์การทํางานในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ 

๔.๖  กิจกรรม มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ ประจําปี ๖๓

๔.๗  กิจกรรม สื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อให้บคุลากรมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

Folder 02 โครงการส่งเสริมค่านิยมฯ

๐๒_๐๑ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอากาสครบรอบวันสถาปนา

องค์กร 

๐๒_๐๒ โครงการประชุมใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน 

๐๒_๐๓ โครงการปฐมนิเทศ

๐๒_๔.๑  สัมภาษณ์  ผู้ปฎิบัติงาน สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่    

๐๒_๔.๒  จัดทําบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง ACCEPT 

๐๒_๔.๓  กิจกรรม ชื่นชมคนทําดี 

๐๒_๔.๔  กิจกรรม รณณงค์การทํางานไม่ทุจริต

๐๒_๔.๕  กิจกรรม รณณงค์ทํางานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

๐๒_๔.๖  กิจกรรม มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ ประจําปี ๖๓

๐๒_๔.๗  กิจกรรม สื่อสารความเข้าใจ วัฒนธรรมองค์กร

นางสาวชนัทนุช จีนะเจริญ

3.โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร ที่รองรับ

ทิศทาง Thailand 4.0 

และการสร้างนวตกรรม  

(ยุทธ์ HR ที่ 2-1)

1. ร้อยละ100ของตําแหน่ง

งานที่มีการกําหนด 

competency หลัก  

ดําเนินการได้ตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 

100

ดําเนินโครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาระบบสมรรถนะ สปสช. ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ผู้นํา/ผู้บริหาร สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน (Job family) ครอบคลุม ทุกตําแหน่งงาน (จัดจ้างที่ปรึกษาดําเนินการ) และสรุปเสนอเลขาธิการฯอนุมัติ

Folder 03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ

03_01 หนังสืออนุมัติใช้สมรรถนะ.pdf

 นางจิรชฎา 

เชียงกูล

2. ร้อยละ100ของตําแหน่ง

งานที่มีการจัดทําเส้นทาง

การพัฒนาบุคลากร 

(Development Roadmap)

ดําเนินการได้ตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 

100

ดําเนินโครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําเส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายตําแหน่ง (Development Roadmap) โดยได้จัดทํา

เส้นทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน กลุ่มสมรรถนะหลัก และสมรรถนะผู้นํา/ผู้บริหาร (จัดจ้างที่ปรึกษาดําเนินการ) และสรุปเสนอเลขาธิการฯ

อนุมัติ

Folder 03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ

03_02 หนังสืออนุมัติใช้เส้นทางการพัฒนารายตําแหน่ง.pdf

 นางจิรชฎา 

เชียงกูล
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เอกสารแนบ

เลขที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ตามเป้าหมาย
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผน

3. ร้อยละ100ของ

ตําแหน่งที่จัดทําและ

ประเมินสมรรถนะ 

(competency gap) ที่

กําหนด

ดําเนินการได้ตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 

100

ที่ปรึกษา PIM ดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และนําเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผล การประเมิน ในคณะกรรมการ HR 

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 63 และ คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน วันที่ 18 มี.ค. 63

Folder 03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ

03_04 ผลประเมินสมรรถนะ.pdf

03_06 รายงานการประชุมคณะกรรมการ HR 11 มี.ค 63.pdf

 นางจิรชฎา 

เชียงกูล

4. ร้อยละ90ของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP

ดําเนินการได้ ร้อย

ละ 87 น้อยกว่า

เป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับดําเนินการพัฒนาตามแผน IDP ปี 2563 ได้น้อยกว่าเป้าหมาย และได้นําเสนอการดําเนินการใน คกก.HR วันที่ 23 ก.ย. 63 

เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และนําความคิดเห็นมาพัฒนางาน รวมทั้งสถานการณ์ COVID 19 ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน

Folder 03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ

03_05 รายงานผลการดําเนินการ IDP ปี 63 .pdf

03_19 รายงานการประชุม คกก.HR 23 ก.ย. 63 .pdf

 นางจิรชฎา 

เชียงกูล

5.  ร้อยละ100ของการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาผู้

ทดแทนตําแหน่ง 

(Successors)

ดําเนินการได้ตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 

100

จัดทําแผนพัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่ง เสนอ ที่ประชุม คนย.พิจารณาเห็นชอบ 10 มี.ค.63 และเสนอเลขาธิการฯ พิจารณา อนุมัติแผน เมื่อ 27 เม.ย.

63

รายงานการดําเนินการตามแผนพัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่ง เสนอ ผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

-เสนอ คกก.HR 23 ก.ย. 63

-เสนอ ที่ประชุม คนย. 20 ต.ค. 63

Folder 03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ

03_07 อนุมัติแผนพัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่ง .pdf

03 _08 รายงานการดําเนินการตามแผน SC ต่อผู้บริหารระดับสูงทราบ 

คกก.HR .pdf

03_09 รายงานการดําเนินการตามแผนSC ต่อที่ประชุม คนย. pdf

03_10 รายงานข้อมูลการพัฒนาตามแผน SC .pdf

03_20 ติดตามอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลง.pdf

03_21 การพัฒนาตามแผน SC IDP

ตัวอย่าง SC IDP.rar

 นางจิรชฎา 

เชียงกูล
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เอกสารแนบ

เลขที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ตามเป้าหมาย
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผน

6. ร้อยละ100ของ

ความสําเร็จของแผนงานที่

กําหนด  (Inhouse Self 

Learning  พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ และการสื่อสาร

ภายในองค์กร)

ดําเนินการดังนี้

1. จัดทําแผนฝึกอบรมประจําปี 2563 และ มีการปรับแผนเนื่งจากสถานการณ์โควิด 19 โดยสามารถดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผน

2. จัดทําแผนงานพัฒนาห้องสมุดไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล และสามารถดําเนินการได้ตามแผน

3.  จัดทําแผนกิจกรรม 1 เดือน 1 ความรู้ และสามารถดําเนินการได้ตามแผน 

4. จัดทําสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหลากหลายช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ ข่าวเพื่อการสื่อสาร

ภายใน 179 ข่าว จัดทําสื่อวีดิโอจํานวน 3 ชิ้น ผลิต Infographic รวม 191 ชิ้น Update สื่อการเรียนรู้หน้า website ห้องสมุด ( E Book ) 45 ชิ้น

 และUpdate ข้อมูลหน้า Website sabuy

Folder 03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ

03_11 แผนพัฒนาบุคลากรปี 63

03_12 หนังสืออนุมัติการปรับแผนพัฒนาบุคลากร ปี 63

03_13 สรุปการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 63

03_14 แผนดําเนินการปรับปรุงห้องสมุดดิจิทัล และสรุปการดําเนินการตาม

แผน

03_15 แผนกิจกรรม 1 เดือน 1 ความรู้

03_16 สรุปการดําเนินการตามแผน 1 เดือน 1 ความรู้

03_17 แผนการสื่อสารภายในองค์กร

03_18 สรุปการดําเนินการสื่อสารภายในองค์กร

 นางจิรชฎา 

เชียงกูล

1. ข้อเสนอการพัฒนาระบบ

 HRM ได้รับความเห็นชอบ

จาก คนย./อนุ กก. ที่

เกี่ยวข้อง และดําเนินการ

แล้วเสร็จ จํานวน 2 เรื่อง

ข้อเสนอการพัฒนา

ระบบ HRM ได้รับ

ความเห็นชอบจาก 

คนย.  และ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 จํานวน 3 เรื่อง

ทําได้ดีกว่าเป้าหมาย

1. ทบทวนและจัดทําประกาศหลักเกณฑ์การประเมินส่วนงานและผลงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําปี สําหรับ

ปีงบประมาณ 2564 

2. ทบทวนและจัดทําประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างและการจัดสรรงบประมาณเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําปีของ

ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 (เริ่มใช้ปีงบ 64)

3. ทบทวนและจัดทําประกาศหลักเกณฑ์การปรับกระบอกเงินเดือน ค่าจ้าง ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563  (เริ่มใช้ปีงบ 64)

Folder 04 โครงการพัฒนาระบบ HR

04_01 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินส่วนงานและผลงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําปี สําหรับปีงบประมาณ 2564.pdf

04_02 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างและการจัดสรร

งบประมาณเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 

2563.pdf

04_03 ประกาศหลักเกณฑ์การปรับกระบอกเงินเดือน ค่าจ้าง ของ

ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563.pdf

นางสาวพัชราพร วีรสิทธิ์

2. เสนอทบทวน HR 

Master Plan ปี 2564 ต่อ

 อนุ กก. ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

คกก.หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ในเดือน ก.ย. 63

เสนอทบทวน HR 

Master Plan ปี 

2564 ต่อ อนุ กก.

 ที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 

24 ส.ค. 63 

ทําได้ดีกว่าเป้าหมาย

มีการทบทวนทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯประจําปีบัญชี 2564 แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีบัญชี 2563 โดยมีการนําเสนอ 

คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน (อนุสรรหาฯ) พิจารณาเห็นชอบ เมื่อ 10 ส.ค. 63

และคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ เห็นชอบ เมื่อ 24 ส.ค. 63

Folder 04 โครงการพัฒนาระบบ HR

04_04 รายงานการประชุมอนุสรรหาฯ 10 ส.ค. 63.pdf

04_05 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ 24 

ส.ค. 63.pdf

นางสาวพัชราพร วีรสิทธิ์

4. โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อย่างมี

ธรรมาภิบาล  (ยุทธ์ HR

 ที่ 2-2 และ 2-3)



7/10

เอกสารแนบ

เลขที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ตามเป้าหมาย
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผน

3. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจรวมทุกด้าน.ในแต่ละปี

 สูงขึ้นกว่าปี 60

 (คะแนนเฉลี่ยรวม ปี 60 =

59%)

 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจรวมทุกด้าน ปี 

63 = 63.9% สูงกว่า

ปี 60

ทําได้ดีกว่าเป้าหมาย

ใช้ผลประเมินความพึงพอใจจาก Happinometer Folder 04 โครงการพัฒนาระบบ HR

04_06 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ปี 63.pdf

นางสาวพัชราพร วีรสิทธิ์

5. โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ด้าน

สุขอนามัย และสร้าง

ความสุขในการทํางาน 

(ยุทธ์ HR ที่ 3-1)

และการปรับคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน 

(สบท. ด้านความ

ปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อมในการ

ทํางาน)

คะแนนค่าเฉลี่ยความสุข

ภาพรวมขององค์กร  อยู่

เกณฑ์ระดับ Happy มี

ความสุข (50 - 74.99)

คะแนนค่าเฉลี่ย
ความสุขภายรวม
ขององค์กร ปี 
๒๕๖๓ = ๖๒.๗๐
 อยู่เกณฑ์ระดับ 
Happy
ทําได้ตาม
เป้าหมาย

ใช้ผลประเมินค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมองค์กร จากเครื่องมือ Happinemeter Folder 05 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

๐๕_๐๑ รายงานการประชุม คกก. ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ครั้งที่ ๒/

๒๕๖๒

๐๕_๐๒แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการ "สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี

 2563" .pdf

๐๕_๐๓ รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ "สปสช. องค์กรแห่งความสุข ที่

ประชุมคณะกรรมการบริการ กลุ่มภาระกิจสนันสนุน

๐๕_๐๔ ผลประเมินความสุข ปี 2562.pdf

นางสาวนวิยา จันทร์สําราญ

๑.คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน

องค์กร เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒

 = .๕๐ คะแนน

คะแนนเฉลี่ยความ

ผูกพันองค์กร 

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒

- คะแนนเฉลี่ยนค

วามผูกพันองค์กร ปี

 ๒๖๕๓ = ๖๖.๑ 

คะแนน

  เพิ่มขึ้น ๓.๙ 

คะแนน

ทําได้เกินกว่า

เป้าหมาย

ใช้ผลประเมินค่าเฉลี่ยความผูกพันองค์กร จากเครื่องมือ Happinemeter Folder 06 โครงการพัฒนา Engagement

๐๖_๐๑ รายงานการประชุม คกก. ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ครั้งที่ ๒/

๒๕๖๒

๐๖_๐๒แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการ "สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี

 2563" .pdf

๐๖_๐๓ รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ "สปสช. องค์กรแห่งความสุข ที่

ประชุมคณะกรรมการบริการ กลุ่มภาระกิจสนันสนุน

๐๖_๐๔ ผลประเมินความสุข ปี 256๓.pdf

นางสาวนวิยา จันทร์สําราญ6. โครงการพัฒนา 

ปัจจัย / กลไก การ

สร้างความผูกพันของ

บุคลากร 

(Engagement) (ยุทธ์ 

HR ที่ 3-2) 2562 2563
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เอกสารแนบ

เลขที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ตามเป้าหมาย
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผน

๒. ดําเนินงานได้ตามแผน

กิจกรรมวัฒนธรรมฯ ไม่น้อย

กว่า 80%

ดําเนินงานได้ตาม

แผนกิจกรรม

วัฒนธรรมฯ 

ดําเนินการได้ 97 %

ทําได้เกินกว่า

เป้าหมาย

Folder 06 โครงการพัฒนา Engagement

๐๖_๐๕ การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

 ด้าน ACCEPT ปี 2562

๐๖_๐๖ แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมการทํางานของ

องค์กร ปีงบประมาณ 2563

๐๖_๐๗ ผลการดําเนินงานกตามแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมค่านิยมและ

วัฒนธรรมการทํางานขององค์กร ปีงบประมาณ 2563

นางสาวนวิยา จันทร์สําราญ

3. อัตราการลาออกของ

บุคลากร  4%

อัตราการลาออก ปี

 2563 = 1.62% 

ทําได้ดีกว่าเป้าหมาย

3. อัตราการลาออก ปี 2563 นางสาวพัชราพร วีรสิทธิ์

1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ 

HRM ที่สําคัญ 3 เรื่อง

มีฐานข้อมูล

สารสนเทศ HRM 

ที่สําคัญ 4 เรื่อง 

ทําได้ดีกว่าเป้าหมาย

มีฐานข้อมูล บนระบบ HRIS: sabuy 4 เรื่อง ได้แก่

1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานเดิม ที่อยู่ ครอบครัว

2. ข้อมูลการทํางาน เช่น ประวัติการเลื่อนตําแหน่ง ย้าย เลื่อนเงินเดือน

3. ข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เช่น การจ่ายเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

4. ข้อมูลอัตรากําลัง เช่น กรอบอัตรากําลัง อตัรากําลังจริงเทียบกรอบอัตรากําลัง รายชื่อบุคลากร

Folder 07 โครงการพัฒนา IHR

07_00 ตัวอย่างหน้าจอเก็บข้อมูลระบบ HRIS : Sabuy.pdf

นางสาวพัชราพร วีรสิทธิ์7. โครงการพัฒนา

ระบบ HRIS (ยุทธ์ HR ที่

 3-3)
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เอกสารแนบ

เลขที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ตามเป้าหมาย
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผน

2. ให้บริการ Self Service 

ด้านงานบุคคล  ได้ 3 เรื่อง

ให้บริการ Self 

Service ด้านงาน

บุคคล ได้ 6 เรื่อง

ทําได้ดีกว่าเป้าหมาย

เปิดใช้งานโปรแกรม sabuy.nhso ระบบ Employee Self Service 6 เรื่อง 

1) การดูประวัติส่วนตัว และขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว เปิดใช้งาน 11 ก.พ. 63

2) การปรับปรุงค่าลดหย่อนภาษี เปิดใช้งาน 11 ก.พ. 63

3) การขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ เปิดใช้งาน 11 ก.พ. 63

4) การเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําปี เปิดใช้งาน 2 มี.ค. 63 

5) e-pay slip เปิดใช้งาน 27 เม.ย. 63

๖) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปดิใช้งาน ๒ ก.ย. ๖๓

นางสาวพัชราพร วีรสิทธิ์

3. มีการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ หรืออบรม 

การใช้งานระบบแก่

กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง

 - มีการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ 5 

ครั้ง

 - มีการอบรม การ

ใช้งานระบบ 4 ครั้ง

 รวม 8 รุ่น

ทําได้ดีกว่าเป้าหมาย

1. อบรมการใช้งาน User ทั่วไป หลักสูตรที่ 1 การขอหนังสือรับรอง / ปรับปรุงค่าลดหย่อน / ตรวจสอบ&ขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว / เปลี่ยน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําปี จํานวน 3 ครั้ง เมื่อ 4,5,6 ก.พ. 63 รวม 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 276 คน

2. อบรมการใช้งาน User ทั่วไป หลักสูตรที่ 2 ระบบการลา จํานวน 1 ครั้ง เมื่อ 19 ส.ค. 63 รวม 2 รุ่น  มผีู้เข้ารับการอบรม รวม 53 คน

3. จัดทําคู่มือย่อแบบ Infographic ประชาสัมพันธ์การใช้งาน  sabuy.nhso ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ ตั้งแต่ 11 ก.พ. 63 เป็นต้นมา รวมทั้งสิ้น

 5 ครั้ง

Folder 07 โครงการพัฒนา IHR

07_01 email อบรม หลักสูตรที่ 1.pdf

07_02 email อบรม หลักสูตรที่ 2.pdf

07_03 คู่มือย่อ 1.pdf

07_04 คู่มือย่อ 2.pdf

07_05 คู่มือย่อ 3.pdf

07_06 คู่มือย่อ 4.pdf

นางสาวพัชราพร วีรสิทธิ์

หมายเหตุ สามารถเพิ่มจํานวนแถวแผนงาน/โครงการได้ตามเหมาะสม

มี ไม่มี

ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา

การดําเนินงาน

คําอธิบาย เอกสารแนบเลขที่
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เอกสารแนบ

เลขที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ตามเป้าหมาย
ร้อยละผลการดําเนินงานตามแผน

- การจัดทํารายงาน

ตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านทรัพยากรบุคคล 

ประจําปี 2562

มี  -มีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสําเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

(โปรดอธิบาย)...มีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกองค์ประกอบครบถ้วน โดยมีการรายงานปัจจัยสําเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

เป็นรายไตรมาส ต่อที่ประชุม คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครบทั้ง 4 ไตรมาส

Folder 1.2-01 รายงานตามแผนฯ ปี 62

Q1_รายงาน ไตรมาส 1.rar

Q2_รายงาน ไตรมาส 2.rar

Q3_รายงาน ไตรมาส 3.rar

Q4_รายงาน ไตรมาส 4.rar

นางสาวพัชราพร วีรสิทธิ์

- การนําเสนอให้

ผู้บริหารระดับสูงสุด

พิจารณารายงานตาม

แผนปฏิบัติการ ด้าน

ทรัพยากรบุคคล 

ประจําปี 2562

มี -มีการนําเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงสุดพิจารณารายงานตามแผนปฏิบัติการฯ หรือไม่ เมื่อใด

(โปรดอธิบาย)....มีการรายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อ คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน 

 - ไตรมาส 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/63 วันที่ 22 ม.ค. 63

 - ไตรมาส 2 ในการประชุมครั้งที่ 2/63 วันที่ 18 มี.ค. 63

 - ไตรมาส 3 ในการประชุมครั้งที่ 3/63 วันที่ 10 ส.ค. 63

และคกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นรายไตรมาส ดังนี้

 - ไตรมาส 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/63 วันที่ 6 ม.ค. 63

 - ไตรมาส 2 ในการประชุมครั้งที่ 4/63 วันที่ 8 เม.ย. 63

 - ไตรมาส 3 ในการประชุมครั้งที่ 7/63 วันที่ 8 ก.ค. 63

 - ไตรมาส 4 ในการประชุมครั้งที่ 10/63 วันที่ 21 ก.ย. 63

Folder 1.2-02 การเสนอรายงานตามแผนฯ ปี 63

01_Q1 อนุฯ_วาระ อนุสรรหาฯ 1/63 วันที่ 22 ม.ค. 63.pdf

02_Q2 อนุฯ_วาระ อนุสรรหาฯ 2/63 วันที่ 18 ม.ค. 63.pdf

03_Q3 อนุฯ_วาระ อนุสรรหาฯ 3/63 วันที่ 10 ส.ค. 63.pdf

04_Q1 บอร์ด_วาระ คกก. หลักฯ 1/63 วันที่ 6 ม.ค. 63 (วาระที่ 5.5 หน้า

 3).pdf

05_Q2 บอร์ด_วาระ คกก. หลักฯ 4/63 วันที่ 8 เม.ย. 63 (วาระที่ 5.3 

หน้า 2).pdf

06_Q3 บอร์ด_วาระ คกก. หลักฯ 7/63 วันที่ 8 ก.ค. 63. (วาระที่ 5.2 

หน้า 2).pdf

07_Q4 บอร์ด_วาระ คกก. หลักฯ 10/63 วันที่ 21 ก.ย. 63 (วาระที่ 5.6 

หน้า 3.).pdf

นางสาวพัชราพร วีรสิทธิ์


