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เสนอท่ีประชุม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

คร้ังที่ 9/2561 วันที่ 3 กันยายน 2561 

การทบทวน

แผนยุทธศาสตรการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

(HR Master Plan) ประจําป 2561

สูการจัดทําแผนปฏิบตัิการ ป 2562

โดย...สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร



ความเป็นมา 

• สปสช. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553

• คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 เมื่อการประชุมครั้งที่ 

11/59 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

• อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณาเห็นชอบ

การทบทวน  แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-

2564  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
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วัตถุประสงค

1. เพ่ือให คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิรับทราบ การทบทวนแผนยุทธศาสตรการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลป 2560 – 2564

2. เพ่ือใหบุคลากร สปสช. ไดรับการพัฒนาใหพรอมขับเคลื่อนองคกร อยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และ ยุทธศาสตร สปสช. บรรลุเปาหมายที่กําหนด
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 ทบทวน HR Master Plan

HR Master Plan 

(ทบทวน 2562)

3S :- Governance 

HPO 

Engagement

ยุทธศาสตร์  HR ที่ผ่านมา

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

WO - ปรับจุดอ่อนด้วยโอกาส
ทบทวนปี 2561

ปรับปรุงเพิ่มเติมกลวิธี ภายใต้กล

ยุทธ์ที่ 3 “สร้างความมั่นใจใน

ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน”

คงเดิม 5.3 HR Master 

Plan andSuccessionPlan 

   มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 

สปสช. ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12



SWOT : การประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน การบริหารทรัพยากรบุคคล

S - จุดแข็ง W - จุดอ่อน
1. มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์องค์กร

2. ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

3. มีกลไกต่าง ๆในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานด้านบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านสาธารณสุข

5. มีการกําหนดค่านิยมองค์กร (ACCEPT) เป็นวัฒนธรรมในการ

ทํางานร่วมกัน

6. บุคลากรมีความภาคภูมิใจในความเป็น สปสช. ที่ได้ทํางานเพื่อ

ประชาชน

7. มีการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการ แบบสมัครใจ เพื่อร่วมขับเคลื่อน

การดําเนินการต่าง ๆ เช่น การติดตาม ป้องกันการปฏิบัติที่สุ่ม

เสี่ยงให้ก่อการทุจริตในองค์กร

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและนโยบาย

ประเทศไทย 4.0

2. ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการทดแทนตําแหน่งรองรับการเกษียณอายุใน

ตําแหน่งสําคัญ 

3. ยังไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนา (development 

roadmap) และแผนระยะยาว

4. ขาดทักษะเฉพาะในตําแหน่งงาน และทักษะในการบริหารงานที่รอบด้าน 

สําหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานบุคคล และด้านกฎหมาย 

ภาษาอังกฤษ

5. ระบบข้อมูลและรายงานด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน

การวางแผนด้านบุคคล

6. บุคลากรขาดขวัญกําลังใจเนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนที่จูงใจ ไม่เห็นเส้นทาง

ความก้าวหน้า ทําให้ความผูกพันต่อองค์กร ลดลง

7. ภาระงานมาก การเงินค่าครองชีพสูงเกิดความเครียด ส่งผลถึงความสุขในการ

ทํางานลดลง

8. การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ยังไม่เป็นรูปธรรม ทักษะเฉพาะใน

ตําแหน่งงาน เช่น นักบริหารงานบุคคล  นักพัฒนาคุณภาพ นักวิชาการเงินและ

บัญชี เป็นต้น 11



SWOT : การประเมิน โอกาส อุปสรรค การบริหารทรัพยากรบุคคล

Opportunities Threats

1. รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาทุนมนุษย์ 

พัฒนาคนแบบก้าวกระโดด 

2. นโยบายระดับประเทศยังให้ความสําคัญ สนับสนุระบบ

หลักประกันสุขภาพ 

3. มีทิศทางนโยบายที่จะขยายระยะเวลาเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน

ในองค์กรรัฐ

4. กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์ แนวทางในการประเมินผลการ

ดําเนินการทุนหมุนเวียนประจําปี 2562

5. มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.เฉพาะ และมี

การหนุนเสริมการทํางานร่วมกันเป็นอย่างดี 

6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี่ และนวตกรรม  ตามทิศทาง

ประเทศไทย 4.0 ทําให้เรียนรู้พัฒนาตนเองได้ทุกที ทุกเวลา

1. การแก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาท 

และภาระงานรวมถึงการจัดการอัตรากําลัง

2. ครม. มีมติให้ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ไม่ให้เกิน 

30% ของงบประมาณค่าใช้จ่าย

3. การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ทําให้การสรร

หาบุคลากรที่มีศักยภาพ ทําได้ยากขึ้น

4. ความสนใจของบุคคลสายสาธารณสุข ที่จะทํางานกับ สปสช. น้อยลง

5. ค่าครองชีพสูงขึ้นทําให้ค่าใช้จ่ายในการดํารงค์ชีพของบุคลากรสูงขึ้น เกิด

หนี้สินมากขึ้น 

6. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการใช้เทคโนโลยี่มาก ทําให้ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลลดลง
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   พบว่า....  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. 

ยังมีโอกาสพัฒนามาก 

จึงควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โดยใช้ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส เป็น ตัวกระตุ้น เร่งรัด

กลวิธี “เชิงแก้ไข (WO Strategy)”
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SWOT Analysis การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลวิธี “เชิงแก้ไข (WO Strategy) = การปรับปรุง”

1. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบรหิารบุคคล ตามหลัก     

ธรรมภิบาล  ทิศทางประเทศไทย 4.0 โดยการมีส่วนร่วมให้เป็นที่

ยอมรับของบุคลากร  ใช้เทคโนโลยี่ นวตกรรม และเครื่องมือ

คุณภาพที่เหมาะสม

2. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

3. สร้างเสริมขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิต และความสุขในการทํางาน 

เพื่อยกระดับความผูกพันต่อองค์กร

4. ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบรหิารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้

ประโยชน์ในการตัดสินใจระดับสายงาน และเชิงกลยุทธ์ 



ผลงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561

1. เพิ่มสวัสดิการเกื้อกูล : เงินชดเชย กรณีเกษียณอายุงาน และ

เสียชีวิต 

2. ปรับปรงุหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจาํปี

3. พัฒนา ปรับปรงุหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงานบคุคล : 
1. การสรรหาผู้บริหาร ทดแทนผู้เกษียณประจําปี 

2. การทดลองปฏิบัติงาน

3. การช่วยปฏิบัติงาน

4. มาตรการสําหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ได้ตามเกณฑ์ 

4. ศึกษา ทบทวน ระบบคา่ตอบแทนและสวัสดิการเกื้อกูล โดยที่

ปรึกษาภายนอก 

5. ทบทวนโครงสร้างการทาํงานระดับกลุ่มภารกิจและสํานัก

6. จัดทําสมรรถนะและวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ

7. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

8. พัฒนาหลักสูตรเฉพาะตามลักษณะงาน : CFO, การประเมินผล

โครงการ

1. บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนตาํแหน่งสาํคัญทีจ่ะ

เกษียณ ยังไม่ชัดเจน 

3. การเปลี่ยนแปลง นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาต ิการปฏิรูป

ประเทศ ที่อาจมีผลกระทบตอ่การปรับเปลี่ยน

โครงสร้างให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ้น



กรอบแนวคิด HR Master Plan สปสช. พ.ศ. 2560- 2564 (ฉบับทบทวน 62) 
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ปรับปรุง เพิ่มเติมกลวิธี 3.3 “พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

บริหารงานบุคลากร” ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสริมสร้างโครงสร้างและ

ปัจจัยพื้นฐานฯ และ

เร่งรัดการดําเนินการในกลวิธีทั้งหมด ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์

ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ โดยมีจุดเน้นแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2562  ดังนี้

1. พัฒนาระบบการทดแทนตําแหน่งสําคัญ (succession plan)  

2. พัฒนาเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)

3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขในการทํางาน 

ปรับปรุง เพิ่มเติมกลวิธี 3.3 “พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

บริหารงานบุคลากร” ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสริมสร้างโครงสร้างและ

ปัจจัยพื้นฐานฯ และ

เร่งรัดการดําเนินการในกลวิธีทั้งหมด ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์

ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ โดยมีจุดเน้นแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2562  ดังนี้

1. พัฒนาระบบการทดแทนตําแหน่งสําคัญ (succession plan)  

2. พัฒนาเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)

3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขในการทํางาน 

สรุป.....HR Master Plan ทบทวน 2562
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กลวิธี    1.1 ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม การทํางานตามค่านิยมองค์กร

           2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร ตามทิศทาง Thailand 4.0 

           2.2 พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารบุคล

           2.3 ทบทวนภารกิจและกรอบอัตรากําลังให้เหมาะสมกับบทบาทและ สถานการณ์

           3.1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขในการทํางาน

           3.2 การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) 

คงใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ปี 2560 – 2564 ต่อเนื่อง

คงใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ปี 2560 – 2564 ต่อเนื่อง

3.3 “พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคลากร” 

ทบทวน2562



17

ผังยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒)

“บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”“บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
วิสัยทัศน์  การบริหารทรัพยากรบุคคลวิสัยทัศน์  การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ : สปสช.เป็นองค์กรที่มีมีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ๙)  ความสําเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ๑) ผ่านการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ปปช. (ITA) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐

 ยุทธ์หลักประกัน  ๑๐) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน HR MP     ๒) ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ กพร. ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐

      ตามมาตรฐานการประเมินของ ปปช.  

กลยุทธที่ ๓

S๓- เสริมสร้างโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการ

ทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุข 

(Strengthen Structure & Basic Factor for 

Engagement)

กลยุทธที่ ๑

S๑- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่นําไปสู่องค์กร

ที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง 

(Promote Culture to Good Governance)

กลยุทธที่ ๒

S๒- พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์

ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง

(Develop HRM & HRD to HPO)

 กลวิธี :

 ๑.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

       การทํางาน เพื่อไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล  

       และมีสมรรถนะสูง

 กลวิธี :

๒.๑ พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กร

       สมรรถนสูง ตามทิศทางประเทศไทย ๔.๐

 ๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

       บริหารบุคล อย่างมีธรรมาภิบาล

 ๒.๓ ทบทวนภารกิจและกรอบอัตรากําลังให้ 

       เหมาะสมกับบทบาท และสถานการณ์

 กลวิธี :

 ๓.๑ การเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

       มีความสุขในการทํางาน
๓.๒ การสร้างความผกูพนัต่อองค์กร 

 ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน
       ทรัพยากรบุคคล  (IHR) 

ตัวชี้วัด 

๑. ความสําเร็จของการปฏิบัติตนเรื่องวัฒนธรรม 

องค์กรตาม แผนงานที่กําหนด ในแต่ละปี 

๒. คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๓. คะแนนการยอมรับของบุคลากรในการเป็น

องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง (IIT)
๔. คะแนนผลการประเมิน PMQA อยูใ่นระดบั

Advance ในปี ๖๔ 

 ตัวชี้วัด 

๑. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิต และ

มีความสุขในการทํางาน 

๒. ผลการประเมินความปลอดภัย / สุขอนามัย

สภาพแวดล้อมในการทํางาน

๓. ผลประเมินความผูกพันต่อองค์กร

๔. อัตราการลาออกของบุคลากรในแต่ละปี

๕. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่สามารถใช้

ประโยชน์ในการดําเนินการเพิ่มขึ้น

 ตัวชี้วัด
๑. ตําแหน่งงานที่มีการกําหนด competency หลัก 

๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาcompetency  gap  

๓. ความสําเร็จของแผน พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรพื้นฐานของ

แต่ละระดับชั้นงาน 

๔. ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร Talent Successor

๕. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบงานบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ๖ ด้าน

๖. มีการปรับโครงสร้างการทํางาน หรือโครงสร้างองค์กร หรือ

กรอบอัตรากําลัง ตามสถานการณ์

 จุดเน้น  ปี ๖๒ – ๖๔

๑. ส่งเสริม สนับสนุน วัฒนธรรมการทํางานและ
มาตรฐานทางจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร แนวทาง

PMQA  ITA  ผา่นกิจกรรม เครื่องมือคณุภาพต่างๆ

๒. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อ 

รักษาสภาพ การมีคณุธรรมและความโปร่งใส

 จุดเน้น  ปี ๖๒ – ๖๔
๑. พัฒนาแผนการทดแทนตําแหน่งที่สําคัญ 

๒. พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๓. กําหนด ประเมิน พัฒนา Competency ของบุคลากร  

         ตามระดับชั้นงาน ตาม Career Path

๑. พัฒนาศักยภาพกลุ่ม Successor & Talentสื่อสาร

๒. พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ

๓. สร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มการสื่อสาร สร้างความรับรู้ เข้าใจ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 จุดเน้น  ปี ๖๒ – ๖๔
๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสขุใน

การทํางาน

๒. พัฒนาคุณภาพสิง่แวดลอ้มในการทํางาน

๓. พัฒนาปัจจัยที่สง่ผลต่อความผกูพันของบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง 

๔. พัฒนาระบบข้อมูล IHR 

อกก. สรรหา

และ

ค่าตอบแทน
คกก. HR 

NHSOเลขาธิการปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จ



กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

1.1 ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

คุณธรรม 

จริยธรรม การ

ทํางาน เพื่อ

นําไปสู่องค์กรที่มี

ธรรมาภิบาลและมี

สมรรถนะสูง 

1. ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติใน

เรื่องวัฒนธรรมองค์กรตามแผนที่

กําหนดในแต่ละปี 

2. คะแนนคุณธรรมและความโปรง่ใสใน

การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 (ITA) 

3. คะแนนการยอมรับของบุคลากรในการ

เป็นองค์กรที่มธีรรมาภิบาล และ

สมรรถนะสูง (IIT) 

1. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพองค์กรและระบบบรหิาร ด้วยระบบ

คุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล (QMS) 

• การสร้างสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรม ITA IC RM

• ส่งเสริมการทํางานตามเกณฑ์ PMQA โดยบูรณาการกับ

เครื่องมือคุณภาพ ISO ITA IC RM 

• สร้างเสริม ACCEPT ผ่านกิจกรรม วันสถาปนาองค์กร วัน

ประชุมใหญ่ จนท. ปฐมนิเทศ งานเกษียณ

กลยุทธ์ 1  : ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานทีน่ําไปสู่องค์กรที่มธีรรมาภิบาลและมสีมรรถนะสงูอยา่งต่อเนื่อง

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการปี 2562

18

** รายละเอียดใน แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ปี 2560 - 2564  (ทบทวน 2562)



กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการกิจกรรม

2.1 พัฒนาขีด

      สมรรถนะ 

      บุคลากรสู่การ

      เป็นองค์กร

      สมรรถนะสูง 

      

1. ร้อยละตําแหน่งงานที่มีการ

กําหนด competency หลัก

ของบุคลากร

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาcompetency ตาม 

Gap 

3. ร้อยละความสําเร็จของแผน 

พัฒนาบุคลากรในหลักสูตร

พื้นฐานของแต่ละระดับชั้นงาน 

4. ร้อยละความสําเร็จของแผน 

พัฒนาบุคลากรกลุ่ม Talent 

และ Successor

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 

• กําหนด Training roadmap ตาม competency gap และ 

career path

• พัฒนาบุคลากรตาม competency gap 

• สร้างแหล่งเรียนรู้ คลังความรู้ (หอจดหมายเหตุ) 

•  พัฒนาระบบ  self learning online

•  พัฒนาหลักสูตร Successor และ Talent และหลักสูตรพื้นฐาน

•  พัฒนา Successor และ Talent 

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการปี 2562
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กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการกิจกรรม

2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพ

      และประสิทธิผล 

      การบริหารงาน

      บุคคล อย่างมี

       ธรรมาภิบาล

2.3 ทบทวนภารกิจและ     

     กรอบอัตรากําลังให้

     เหมาะสมกับบทบาท 

     และสถานการณ์

1. ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อระบบงาน

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 6 

ด้าน    

2. มีการปรับโครงสรา้ง

การทํางาน หรือ

โครงสร้างองค์กร หรือ

กรอบอัตรากําลัง

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร

บุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล 

• จัดหาที่ปรึกษาภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน HR ในระยะยาว 

(ทบทวน/ปรบัปรุง โครงสร้าง กรอบอัตรากําลัง JD ตาม

สถานการณ์)

• จัดทําแผนทดแทนตําแหน่งสําคัญ succession plan และกลุ่ม 

Talent (กําหนดตําแหน่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การพัฒนา ประเมิน)

• ทบทวน/ปรบัปรงุ ระบบคา่ตอบแทนและสวัสดิการ

• ทบทวน/พัฒนา ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• จัดสรรกําลังคนให้เหมาะสม 

• สร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มกระบวนการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 

และการรับรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ แก่บุคลากร

ทุกระดับ

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการปี 2562
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กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

3.1 เสริมสร้างคุณภาพ

     ชีวิตและความสุขใน

     การทํางาน

3.2  สร้างความ 

      ผูกพันต่อองค์กร 

     (Engagement)

1. ความพึงพอใจของบุคลากร

ต่อคุณภาพชวีิต เพิ่มขึ้น

2. ระดับความสขุในการทาํงาน 

เพิ่มขึ้น

3. ผลประเมินความผูกพันของ

บุคลากร เพิ่มขึ้น

4. อัตราการลาออกของบคุลากร

ในแต่ละป ี

5. ผลการประเมินความ

ปลอดภัย / สุขอนามัย / 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ดีขึ้นกว่าเดิม (เพิ่มปี 62)

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทาํงาน และสร้างสุขในการทาํงาน 

• กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น เดินเปลี่ยนชีวิต ตรวจสุขภาพ ยืดเหยียด 

อาหารสุขภาพ 

• กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตดา้นการเงินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

• กิจกรรมชุมชนเสวนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• กิจกรรมเพิ่มสุขในการทํางาน ด้วย Model Happinometer  นักสร้าง

สุขในแต่ละหน่วยงาน

• กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในที่ทาํงาน ร่วมกับกรมอนามัย

• ปรับเปลี่ยนอุปกรณ ์วิธีการทํางานใหท้นัสมัย เป็น Smart Office

2. โครงการพัฒนาความผูกพันของบคุลากรต่อองค์กร

• ทบทวน/ปรบัปรงุ ระบบค่าตอบแทนและสวัสดกิาร

• จัดกิจกรรม / พัฒนาระบบ กลไก สร้างความผูกพันผ่านกิจกรรม และ

วัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ 3  : เสริมสร้างโครงสร้าง และปัจจัยพื้นฐาน ที่สนับสนุนใหบุ้คลากรทํางานได้อยา่งมคีวามสขุ  

               (Happy Work Place)

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการปี 2562
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กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการกิจกรรม

3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศที่

      สนับสนุนงาน

      ทรัพยากรบุคคล

1.  มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการ

ดําเนินการ  เพิ่มขึ้น อย่าง

น้อย 3 ระบบ ในปี 2564

1. โครงการพัฒนาระบบ IHR  ใน Module

• ระบบการออกคําสั่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

• ระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน

• ระบบรายงาน

กลยุทธ์ 3  : เสริมสร้างโครงสร้าง (สภาพแวดล้อม) และปัจจัยพื้นฐาน  

               ที่สนับสนุนให้บุคลากรทํางานได้อยา่งมคีวามสขุ  (Happy Work Place)

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการปี 2562
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1. รับทราบ การทบทวน แผนยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

ป 2560 -2564 และ แผนปฏบิัติการป 2562

2. มอบ สํานักงานฯ ใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทรพัยากรบุคคลตอไป




