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ลําดบั กลยุทธ ์
HR กลวธิี ตวัชวีดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม  กจืกรรม

 ระยะเวลา
ดําเนนิการ ผลการดําเนนิงาน ไตรมาสท ี2

ณ วนัท ี14 มนีาคม 2562
1 สง่เสรมิวัฒนธรรม

การทํางานที
นําไปสูอ่งคก์รทมีี
ธรรมาภบิาลและมี
สมรรถนะสงูอยา่ง
ตอ่เนอืง
 (Governance)

1.1สง่เสรมิ
วัฒนธรรม 
คณุธรรม 
จรยิธรรม การ
ทํางาน เพอื
นําไปสูอ่งคก์รที
มธีรรมาภบิาล
และมสีมรรถนะ
สงู 

1 ความสําร็จของการปฏบิัติ
ในเรอืงวัฒนธรรมองคก์ร
ตามแผนทกีําหนดในแตล่ะ
ปี 
2 คะแนนคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
 (ITA) 
3  คะแนนการยอมรับของ
บคุลากรในการเป็นองคก์ร
ทมีธีรรมาภบิาล และ
สมรรถนะสงู (IIT) 
4. คะแนนผลการประเมนิ 
PMQA 4.0

1 รอ้ยละ 80 (วัด
ความสําเร็จของแตล่ะ
กจิกรรม) 
2 ปี 62 ไมน่อ้ยกวา่ 
base line ปี 60 
(92.77) ( 5 คะแนน 
ตอ้งได ้ITA=93.07)
3  คะแนน IIT ไมตํ่ากวา่
 base line ปี 60 
(85.50)  
   
4. ปี 62  พัฒนา Gap 
ทพีบในปี 61 
    (ปี 61 ได ้base line
 และโอกาสพัฒนา) 
    
 

1.  โครงการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพองคก์ร และระบบ
บรหิาร ดว้ยระบบคณุภาพ 
และหลักธรรมาภบิาล (QMS)

1.จัดกจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ตามหลักธรรมาภบิาล 
(QMS) และการพัฒนาระบบบรหิารคณุภาพองคก์ร
    1.1 ดําเนนิงานดา้นระบบบรหิารงานคณุภาพองคก์ร แบบบรูณา
การกบังานประจํา และเครอืงมอืคณุภาพทเีกยีวขอ้งในการพัฒนา
งาน (ISO/IQA/KM/PDCA/R2R) 
    1.2 การตรวจประเมนิระบบคณุภาพองคก์ร (ISO 9001 : 2015)
 โดย สรอ.
2.จัดกจิกรรมสง่เสรมิวัฒนธรรม คณุธรรม และจรยิธรรมการทํางาน 
เพอืนําไปสูอ่งคก์รทมีธีรรมาภบิาลและมสีมรรถนะสงู 
(IC&RM/ITA/PMQA/HPO)
       - วเิคราะหปั์จจัยทมีผีลตอ่คะแนน ITA 
       - ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานตาม
มาตรฐานการประเมนิของรัฐ(ITA)
       - สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและความโปรงใส 
       - จัดทําคูม่อืพัฒนาความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน
3.จัดกจิกรรมเผยแพรแ่ละสรา้งความเขา้ใจในเรอืงงานคณุภาพ 
และคณุธรรมจรยิธรรมตามหลักธรรมาภบิาล 
4.สอืสาร สรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากรเพอืคงสภาพ การมี
คณุธรรมและความโปรง่ใส  

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. ประชมุเชงิปฏบิัตกิารการบรูณาการแนวคดิเพอืพัฒนาระบบงานคณุภาพ 
(Tune Brain) ปี 2562 วันท ี17-18 ธันวาคม 2561
2. แจง้การดําเนนิการตามแผนพัฒนาระบบบรหิารคณุภาพองคก์ร ปี 2562 
ตามหนังสอืท ี4.63/ว.1 ลงวันท ี8 มกราคม 2562
3. ทบทวนการใชป้ระกาศเจตจํานงสจุรติในการบรหิารงานหลักประกนัสขุภาพ 
ปี 2562 ตามหนังสอืท ี4.63/17 ลงวันท ี9 มกราคม 2562 
4. จัดกจิกรรมสัปดาหธ์รรมาภบิาล สปสช. ปี 2562 วันท ี11-15 กมุภาพันธ ์
2562 และกจิกรรมประกาศเจตนารมณ์การตอ่ตา้นการทจุรติ ของ สปสช. วันท ี
15 กมุภาพันธ ์2562  
5. ประชมุเชงิปฏบิัตกิารการพัฒนาแกนนํา (Coach & Auditor) ระบบบรหิาร
คณุภาพ สปสช. ระยะท ี1 ปี 2562 วันท ี25-27 กมุภาพันธ ์2562 
6. ทบทวนและทําแผนแมบ่ทการป้องกนัปราบปรามการทจุรติฯ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏบิัตกิารป้องกนัปราบปรามการทจุรติฯ ปี 2562
 ตามหนังสอืท ี4.63/242 ลงวันท ี11 มนีาคม 2562
7. สอืสารผา่น intranet ให ้บคุลากร สปสช. ตอบแบบคํารับรองการไมเ่ป็นผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีฯ ของผูป้ฎบิัตงิาน สปสช. ในระบบอเิล็กทรอนคิส ์วันท ี14 
มนีาคม 2562
8. ประเมนิ PMQA V.4.0 และวเิคราะหห์า Gap) เทยีบกบัการบรูณาการ
เครอืงมอืการประเมนิควบคมุภายใน (IC) ประเมนิความเสยีง (RM) และ
มาตรฐานการวัดคณุภาพองคก์ร (ISO)

2. โครงการสง่เสรมิคา่นยิม
และวัฒนธรรมการทํางาน
ขององคก์รเพอืนําไปสู่
องคก์รสมรรถนะสงู 

1. สง่เสรมิการรับรูแ้ละความเขา้ใจ คา่นยิมและวัฒนธรรมองคก์ร 
(Accept)  ผา่นสอืสารภายในองคก์ร ชอ่งทางและกจิกรรมตา่งๆ 
(เกษียณอาย ุมทุติาจติ ประชมุใหญ ่บคุลากร ปฐมนเิทศบคุลากร
ใหม่
กจิกรรมในวันสําคัญตา่ง ๆ ขององคก์ร (วันสถาปนาองคก์ร  วัน
ครบรอบ นพ.สงวน นติยารัมพงษ์)  และวันสําคัญตามประเพณีของ
ไทย (สงกรานต ์ปีใหม)่
2. โครงการแลกเปลยีนเรยีนรู ้และเสรมิสรา้งความสัมพันธข์อง
บคุคลากร (KM & OD)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1 ปฐมนเิทศบคุลากรใหม ่ครงัท ี2 ปีงบ 62 จํานวน 5 วัน (25 กพ.-1มคี.62) 
กลุม่เป้าหมาย 5 ทา่น เพอืใหบ้คุลากรทเีรมิปฏบิัตงิานใหมม่คีวามพรอ้มและ
สามารถปรับตวัเขา้กบัคา่นยิมและวัฒนธรรมขององคก์ร รวมถงึการปฏบิัตงิานใน
 สปสช.ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดร้ับความรูค้วามเขา้ใจระบบหลักประกนัสขุภาพ 
 และสรา้งความสัมพันธอั์นดรีะหวา่งบคุลากรใหมซ่งึอํานวยประโยชนใ์นการ
ประสานงานหรอืการทํางานรว่มกนัเป็นทมีตอ่ไป หัวขอ้หลักในการปฐมนเิทศ 
รับทราบ โครงสรา้งองคก์ร กฎ ระเบยีบ สวัสดกิาร ประเมนิผลงาน พนืฐาน
ระบบหลักประกนั ระบบบรหิารคณุภาพองคก์ร ระบบพนืฐานการปฏบิัตงิาน
ภายใน เชน่ Lotus note, Internet, BMP การจองหอ้งประชมุ จองรถ ระบบ
ดา้นไอทขีององคก์ร 
โดยผลการประเมนิการรับรูแ้ละความพงึพอใจ ดา้นความรูจ้ากวทิยากร คะแนน
เฉลยี 4.47 และคะแนนความพงึพอใจในการจัดงานของผูจั้ด คะแนนเฉลยี 
4.50 
2 จัดกจิกรรมงานพธิปีระกาศเจตนารมณ์ เป็นการสอืสาร คา่นยิมและ
วัฒนธรรมองก์ร 
2 การสอืสาร การสรา้งวัฒนธรรมการรับรูข้า่วสาร ภายในองคก์ร ในไตรมาส 2 
ไดกํ้าหนดใหม้ี
เสยีงตามสาย เป็นประจําทกุวัน จันทร ์ถงึ ศกุร ์ โดยภาพรวมสอืสารขา่วสาร 
หรอืกจิกรรมตา่งๆของทาง HR และของสํานักตา่งๆ ใหบ้คุลากรไดร้ับทราบ

รายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ประจาํปี 2562
ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ 2562

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ
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รายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ประจาํปี 2562
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สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

2 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. การกาํหนด competency รายกลุม่งานในสํานกัสว่นกลาง ดําเนนิการ
เพมิจากปี 2560 และ 2561 (9 สํานัก 29 กลุม่งาน) จํานวน 9 สํานัก 23 กลุม่
งาน (รอดําเนนิการ 6 สํานัก)      

1. ประเมนิ competency ในตําแหนง่งานทจีดัทําแลว้ เพอืหา
competency gap ในการวางแผนพฒันา
          ประเมนิ Competency ในตําแหน่งทจัีดทําแลว้ ของ สปสช. เขต 
จํานวน 352 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.8 เปอรเ์ซ็นต ์ 
2. พฒันา competency gap ของบคุลากรในตําแหนง่งานทจีดัทํา 
competency แลว้ตามแผน โดยทบทวน  ประเมนิเพอืหา competency
  gap กาํหนด Training roadmap
          ดําเนนิการประสานบรษัิททปีรกึษา และจัดทํารา่ง TOR เสนอตอ่
ผูบ้รหิารภายในเดอืน ม.ค. 62  และจะเรมิดําเนนิการภายในปีงบประมาณ 2562 
3. พฒันา competency ของบคุลากร ตามระดบัชนังาน (หลกัสูตร
พนืฐาน) กลุม่ Talent และ Successor 
         3.1 เสนอรา่งแนวทางการพัฒนา Competency และบคุลากรกลุม่  
Successor  คกก. HR  วันท ี23 ม.ค. 62 ทปีระชมุมมีตเิห็นชอบ 
         3.2 จัดทําหนง้สอืขออนุมัตแินวทางและแผนกาพัฒนาศักยภาพผู ้
ทดแทนตําแหน่ง (Successors Development Planning) เมอืวันท ี1 ม.ีค. 62 
        3.3 จัดทําหนังสอืชแีจงเพอืใหบ้คุลากรกลุม่ Successor Candidate 
ทราบแนวทางและตอบรับเพอืยนืยันการเขา้รว่มตามแนวทางและแผนฯ  โดยจะ
เรมิดําเนนิการภายในวันท ี11 มนีาคม 62 
4. พฒันาบคุลากรตามแผนพฒันาประจาํปี
4.1 พฒันาบคุลากรตามแผน (In-house training)
      4.1.1. เสนอแผนฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรประจําปี ตอ่คกก. HR เพอื
พจิารณาดงัน ี
               ครังท ี1  เสนอเมอืวันท ี10 ต.ค.  61  มมีตใิหแ้กไ้ข 
                ครงัท ี2  เสนอเมอืวันท ี7 พ.ย. 61  มมีตเิห็นชอบใหดํ้าเนนิการ 
      4.1.2. เสนออนุมัตแิผนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพประจําปี  วันท ี7 
ธ.ค. 61 

1. กําหนด competengy รายตําแหน่งงาน (กลุม่งาน) สว่นทเีหลอื
ของสว่นกลางทงัหมด
2. ประเมนิ competency ในตําแหน่งงานทจัีดทําแลว้ เพอืหา
competency gap ในการวางแผนพัฒนา
3. พัฒนา competency gap ของบคุลากรในตําแหน่งงานทจัีดทํา 
competency แลว้ตามแผน โดยทบทวน  ประเมนิเพอืหา 
competency  gap กําหนด Training roadmap
4. พัฒนา competency ของบคุลากร ตามระดับชนังาน (หลักสตูร
พนืฐาน) กลุม่ Talent และ Successor 
5. พัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนาประจําปี
6. พัฒนาหอ้งสมดุใหเ้ป็น ระบบ self learning และแหลง่เรยีนรู ้
และคลังความรู ้:-หอจดหมายเหต ุสปสช
7. จัดกจิกรรมสง่เสรมิแลกเปลยีนเรยีนรู ้ (1 เดอืน 1 ความรู,้ชมุชน
เสวนา, Reader Challenge หอจดหมายเหต ุสปสช.)

3. โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาสมรรถนะบคุลากร ที
รองรับทศิทาง Thailand 4.0
 และการสรา้งนวตกรรม 
   
    

1. ปี 62 รอ้ยละ 100  

2. ปี 62 รอ้ยละ 80 
   
3. ปี 62 รอ้ยละ 80    
  

4. ปี 62 รอ้ยละ 50 
   

1. รอ้ยละของตําแหน่งงาน
ทมีกีารกําหนด 
competency หลัก (กลุม่
งาน)
2. รอ้ยละของบคุลากรทมีี
competency gap  จาก 
competency ทกีําหนด 
ไดร้ับการพัฒนา
3. รอ้ยละความสําเร็จของ
แผน พัฒนาบคุลากรใน
หลักสตูรพนืฐานของแตล่ะ
ระดับชนังาน 
4.  รอ้ยละความสําเร็จของ
แผน พัฒนาบคุลากรกลุม่ 
Talent และ Successor  

2.1 พัฒนาขดี
สมรรถนะ
บคุลากรสูก่าร
เป็นองคก์ร
สมรรถนสงู 
(ย.2-1)
TRIS : 
ยทุธศาสตร์
ดา้นพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล

พัฒนาการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล
ตามเกณฑธ์รร
มาภบิาลและ
มาตรฐานองคก์ร
สมรรถนะสงู
    (HPO)
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ณ วนัท ี14 มนีาคม 2562

รายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ประจาํปี 2562
ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ 2562

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

2 พัฒนาการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล
ตามเกณฑธ์รร
มาภบิาลและ
มาตรฐานองคก์ร
สมรรถนะสงู
    (HPO) 

ตอ่

3. โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาสมรรถนะบคุลากร ที
รองรับทศิทาง Thailand 4.0
 และการสรา้งนวตกรรม 
ตอ่
   
    

      3.  ดําเนนิการจดัอบรมตามแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร
ประจาํปี ดงัน ี
         - ประชมุหารอืเพอืเตรยีมความพรอ้มการจัดอบรมหลักสตูรการจัดทํา
โครงการและการตดิตามประเมนิผลรุน่ท ี1-2  จํานวน 2 ครัง (ครังท ี1 เมอืวันที
 26 ต.ค. 61 และ ครังท ี2  เมอืวันท ี20 พ.ย. 61) 
        - ดําเนนิการจัดอบรมภายในแลว้จํานวน 4  หลักสตูร 6 ครัง 
        - หลักสตูร CFO และเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุการประกนั ครังท ี3  เมอื
วันท ี 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 
        - หลักสตูร การจัดทําโครงการและการตดิตามประเมนิผล รุน่ท ี1 เมอื
วันท ี5-6 พ.ย. 61 
        - หลักสตูร การจัดทําโครงการและการตดิตามประเมนิผล รุน่ท ี2 เมอื
วันท ี3-4 ธ.ค. 61
        - หลักสตูร การจัดทําโครงการและการตดิตามประเมนิผล รุน่ท ี3 เมอื
วันท ี7-8 ก.พ 62
        - หลักสตูร ISO 9001 : 2015  Requirement & Implementation เมอื
วันท ี14-15 ก.พ. 62  
        - หลักสตูร การเจรจาตอ่รองทมีปีระสทิธภิาพ  เมอืวันท ี27-28 ก.พ. 62  
        - จัดกจิกรรมแลกเปลยีนเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดงูานหน่วยงานภายนอก 
จํานวน 1 ครัง เมอืวันท ี28 พ.ย. 61 
4.2  พฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร 
   - มกีารเสนออนุมัตแินวทางและหลักสตูรการพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารประจําปี
 ตอ่คกก. HR เมอืวันท ี7 พ.ย. 61 
มมีตเิห็นชอบใหดํ้าเนนิการ 
  - บคุลากรระดับผูบ้รหิารเขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอกแลว้ จํานวน
 2 คน 2 หลักสตูร  และอยูร่ะหวา่งอบรมจํานวน 3 คน 3 หลักสตูร 
4.3  พฒันาศกัยภาพบคุลากรทุกระดบั 
  -  อนุมัตใิหบ้คุลากรเขา้อบรมหลักสตูรการฝึกอบรมกบัสถาบันภายนอกแลว้ 
จํานวน 24 หลักสตูร 34 คน 
5. พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็น ระบบ self learning และแหลง่เรยีนรู ้และ
คลงัความรู ้ :-หอจดหมายเหตุ สปสช
  -  จัดประชมุคณะทํางานหอจดหมายเหต ุในการทบทวนเนอืหาเนอืหาอะไร?
 และพจิารณาเนอืหาขนึเว็บไซต ์จํานวน 5 ครัง ในวันท ี5 ต.ค. 61 , 30 ต.ค. 
61 ,13 ธ.ค. 61 ,22 ก.พ. 62 และวันท ี7 ม.ีค. 62
 6. จดักจิกรรมสง่เสรมิแลกเปลยีนเรยีนรู ้ (1 เดอืน 1 ความรู,้ กจิกรรม
ชุมชนเสวนา)    
  - จัดทําแผนกจิกรรมปี2562 และไดร้ับการอนมุัต ิเมอืวันท ี6 ธ.ค. 61 
  - จัดกจิกรรมชมุชนเสวนา จํานวน 3 ครัง  เพอืเป็นการสง่เสรมิสขุภาพและ
ป้องกนัโรคของบคุลากร สปสช.และบคุลากรภายในศนูยร์าชการ
  - จัดกจิกรรม 1 เดอืน 1 ความรู ้ จํานวน 4 ครัง เพอืถา่ยทอดความรูใ้นเรอืงที
ไปเรยีนและประสบการณ์การเรยีนรูใ้นตา่งประเทศ และเตรยีมความพรอ้ม
ภาษาอังกฤษ เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นภาษาองักฤษ เป็นโอกาส
ขอรับทนุศกึษาตอ่ ณ ตา่งประเทศ
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2.2  พัฒนา
ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล
การบรหิารบคุล 
อยา่งมธีรรมาภิ
บาล
2.3 ทบทวน
ภารกจิและ
กรอบ
อัตรากําลังให ้
เหมาะสมกบั
บทบาท และ
สถานการณ์

1. ความพงึพอใจของ
บคุลากรตอ่ระบบงาน
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 6 ดา้น*

 

1. ปี 62 คะแนนเฉลยี
ความพงึพอใจรวมทกุ
ดา้นสงูขนึกวา่ปี 60 
Base Line 60 ความพงึ
พอใจ  
   1) ดา้นการสรรหา 
บรรจ ุแตง่ตงั 2.83 %
    2) ดา้นการบรหิาร
คา่ตอบแทนและ
สวัสดกิาร 2.73
    3) ดา้นการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิาน 2.95
    4) ดา้นการปฏบิัตงิาน
 และความกา้วหนา้ใน
สายอาชพี (career 
path)/แผนการสบืทอด
ตําแหน่งทสํีาคัญ 
(succession plan)2.64
   5) ดา้นการพัฒนา
บคุลากร 3.08
   6) ดา้นการสอิสาร 
ประชาสัมพันธเ์กยีวกบั
งาน HR 3.05

4. โครงการพัฒนา
ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล อยา่งมธีรร
มาภบิาล 

1. พัฒนาระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร (จากขอ้เสนอทไีด)้ใน
โครงการปรับปรงุระบบบรหิารงานทรัพยากรบคุคลระยะท ี1(ปี 61)
2. พัฒนาระบบแผนการทดแทนตําแหน่งทสํีาคัญ (succession 
plan)   เสนอตําแหน่งสําคญัทจีะทดแทน ตอ่ คกก.ทเีกยีวขอ้ง
พจิารณาอนุมัตใิหดํ้าเนนิการเพอืหา successor 
3. ทบทวน พัฒนาระบบเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี 
(career path) และการพัฒนาบคุลากรของ HR ตาม career path
4. วเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และปรับปรงุระบบ
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานระดับบคุคล ระดับหน่วยงาน ระดับ
องคก์ร ทเีชอืมโยงกนั
5. จัดทําโครงการ และจัดจา้งทปีรกึษา ศกึษาวเิคราะห ์พัฒนา
ประสทิธภิาพการบรหิารงานบคุคล ระยะท ี2 (โครงสรา้ง, บทบาท
หนา้ท,ี กรอบอตัรากําลัง)
6. สํารวจความพงึพอใจของบคุลากรตอ่ระบบงานบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบคุคล 6 ดา้น
7. จัดการสอืสาร สรา้งความเขา้ใจและการรับรูก้ารบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลดา้นตา่งๆ แกบ่คุลากรทกุระดับในเวท ีตา่ง ๆ 
(กก.บห. เสยีงตามสาย Mail Line)
8.ประชมุอนุกรรมการ กก. ทเีกยีวขอ้ง ตามแผนทกีําหนด

ม.ค.- ก.ย. 62

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

1. การพฒันาระบบคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 
    คกก.หลักฯ เห็นชอบขอ้เสนอการปรับระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร 5 
เรอืง เมอื 7 ม.ค. 62 ดังนี
    1.1 การปรับอตัราแรกบรรจ ุวฒุ ิป.ตร ีจาก 15,000 บาท เป็น 17,000 บาท
 และปรับฐานเงนิเดอืนผูไ้ดร้ับผลกระทบ
    1.2 การปรับอตัราเงนิสมทบกองทนุสํารองเลยีงชพีตามอายงุาน
    1.3 การเพมิคา่ตอบแทนตามผลงานกรณีผูม้เีงนิเดอืนเต็มเพดาน
    1.4 การเพมิเงนิชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยกรณีถกูสงัไปปฏบิัตงิานนอกพนืที
    1.5 การเพมิอัตราเบยีเลยีง
2. Succession Plan 
    ขอ้เสนอ succession plan ผา่นความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการจัดทํา
ขอ้เสนอการสรรหาและคา่ตอบแทน เมอืวันท ี3 ส.ค. 61 และเสนอ คกก.หลักฯ
 เมอืวันท ี3 ก.ย. 61 อยูร่ะหวา่งดําเนนิการตามแผน ดงันี
     2.1 กําหนดตําแหน่งสําคัญทจีะดําเนนิการ และเสนอหลักเกณฑทั์วไปใน
การคัดเลอืก Successor Candidate ผา่น คกก. HR และ คนย. เห็นชอบแลว้
เมอื พ.ย. 61
     2.2 เสนอรายชอื Successor Candidate ทแีตล่ะ Cluster เสนอมา เพอืให ้
 คนย. เห็นชอบ วันท ี2 ม.ค. 62
     2.3 กระบวนการและขนัตอนการพัฒนา Successor และหลักสตูรการ
ฝึกอบรม Successor ผา่นความเห็นชอบ คกก. HR วันท ี23 ม.ค. 62 
3. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
    3.1 จัดทําและประกาศหลักเกณฑก์ารประเมนิผลงานระดับหน่วยงาน และ
หลักเกณฑป์ระเมนิผลงานระดับบรหิาร ปีงบประมาณ 2562 แลว้เมอื 22 พ.ย. 
61 แจง้เวยีน KPI หน่วยงาน เมอื 18 ก.พ. 62 และ คนย. พจิารณา KPI 
รายบคุคลระดับบรหิาร แลว้เมอื 2 ม.ค. 62
     3.2 เสนอผลวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และเสนอ
ทบทวนระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานระดับบคุคล ตอ่ คกก. HR วันท ี26 
ธ.ค. 61 อยูร่ะหวา่งทบทวนรายละเอยีดตามมต ิคกก. HR
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3 เสรมิสรา้ง
โครงสรา้งและ
ปัจจัยพนืฐานที
สนับสนุนให ้
บคุลากรทํางาน
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
(Happy Work 
Place & 
Engagemen)

3.1 การ
เสรมิสรา้งให ้
บคุลากรมี
คณุภาพชวีติทดีี
มคีวามสขุใน
การทํางาน

1. บคุลากรมคีวามสขุใน
การทํางาน 

2. ผลการประเมนิความ
ปลอดภยั / สขุอนามัย / 
สภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน 
 

1.ปี 62 ระดับความสขุ
จาก Happinometer 
ในภาพรวมองคก์ร 
เพมิขนึจากคา่ baseline
 ปี 61
2. ผลการประเมนิความ
ปลอดภยั / สขุอนามัย /
 สภาพแวดลอ้มนการ
ทํางาน ดกีวา่หรอื
เป็นไปตามเป้าหมายที
กําหนด

5. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติ ดา้นสขุอนามัย และ
สรา้งความสขุในการทํางาน 

โครงการปรับคณุภาพ
สงิแวดลอ้มในททํีางาน 
(สบท. ดา้นความปลอดภยั 
และสงิแวดลอ้มในการ
ทํางาน)

1.จัดกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ (ลดอว้นสรา้งบญุ ตรวจสขุภาพ 
อบรม CPR ชมุชนเสวนาดา้นสขุภาพ และคณุภาพชวีติ)
2. สนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิคณุภาพชวีติดา้นการเงนิตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง 
3. สว่เสรมิกจืกรมสรา้งสขุตามคา่ Baseline ความสขุของแตล่ะ
หน่วยงาน และในภาพรวมองคก์ร 
4. พัฒนาคณุภาพสงิแวดลอ้มในการทํางาน   (สบท. งบตา่งหาก)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. แตง่ตงัคณะกรรมการขับเคลอืนองคก์รแหง่ความสขุ 18 สงิหาคม 2561
2.จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร "การบรหิารจัดการองคค์วามรูสู้ค่วามสขุในการทํางาน
 (Routine to Happiness :R2h "หลักสตูรนักสรา้งสขุของ สปสช. ระหวา่งวันที
 18-19 ตลุาคม  2561 จํานวน 82 คน
3. จัดอบรม "การชว่ยฟืนคนืชพี (CPR) " วันท ี2 พฤศจกิายน 2561 จํานวน 48
 คน
4. จัดอบรม "บรหิารเงนิด ีหมดหน ีมสีขุ"  ระหวา่งวันท ี17-18 มกราคม 2562
5. ประชมุคกก.ขับเคลอืนองคก์รแหง่ความสขุ เพอืตดิตามกจิกรรมสรา้งสขุของ
แตล่ะสํานัก วันท ี8  กมุภาพันธ ์2562
6. จัดกจิกรรม "เตมิรัก เตมิพลัง" เพอืใหบ้คุลากรไดม้โีอกาสบอกรักซงึกนัและ
กนั ในวันท ี14 กมุภาพันธ ์2562

3.2 การสรา้ง
ความผกูพันตอ่
องคก์ร 
(Engagement)

1 ผลประเมนิความผกูพัน
ของบคุลากร ในปัจจัย
สําคัญ 3 ลําดับแรก 
(เงนิเดอืน งานทมีคีณุคา่ 
สวัสดกิาร) เพมิขนึ
2. อัตราการลาออกของ
บคุลากรในแตล่ะปี

 1 ปี 64 เพมิขนึจาก 
base line ปี 60      อกี
 5%
(Baselineปี 60 =
(เงนิเดอืน 57 %  งาน
ทมีคีณุคา่ 66 % 
สวัสดกิาร 53 %)

2. ปี 62 อัตราการ
ลาออกของบคุลากรตํา
กวา่รอ้ยละ 4
( Baselineปี 60 = รอ้ย
ละ 3.74  ปี 61 3Q=
2.82)

6. โครงการพัฒนา ปัจจัย / 
กลไก การสรา้งความผกูพัน
ของบคุลากร (Engagement)
  

1. จัดกจิกรรมตามแผนพัฒนาปัจจัยสําคัญทสีง่ผลตอ่ความผกูพัน
ของบคุลากร  (คา่ตอบแทนและสวัสดกิารเกอืกลู)
2. จัดกจิกรรม/พัฒนาระบบ กลไก เพอืสรา้งความผกูพัน
3. ประเมนิความผูก้พันตอ่องคก์ร

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. จัดสัมมนารับฟังความเห็นบคุลากรระดับปฏบิัตกิาร จํานวน 2 รอบ รวม 73 
คน เรอืงระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร เมอืวันท ี9 ต.ค. 61 เพอืใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการพัฒนาระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิารซงึเป็นปัจจัยสําคญัที
สง่ผลตอ่ Engagement
2. นําขอ้เสนอจากโครงการปรับปรงุระบบบรหิารงานทรัพยากรบคุคลระยะท ี1 
(ปี 61) เรอืงการปรับระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร 5 เรอืง เสนอ
คณะอนุกรรมการจัดทําขอ้เสนอการสรรหาและคา่ตอบแทน วันท ี19 ธ.ค. 61 
และไดร้ับความเห็นชอบจาก คกก.หลักฯ แลว้ 2 ม.ค. 62 
3. ดําเนนิการออกระเบยีบ/ประกาศทเีกยีวขอ้ง ตามมต ิคกก.หลักฯ ตามขอ้ 2 
แลว้ดังนี
     3.1 การปรับฐานเงนิเดอืนผูไ้ดร้ับผลกระทบ มผีล 1 ก.พ. 62
     3.2 การเพมิอัตราสมทบกองทนุสํารองเลยีงชพี มผีล 1 ก.พ. 62
     3.3 จัดทําระเบยีบคา่ตอบแทนตามผลงาน กรณีเงนิเดอืนเต็มเพดาน แลว้ 
เรมิใชร้อบประเมนิ 1/2562
     3.4 ปรับอัตราเบยีเลยีง มผีล 1 ก.พ. 62
     3.5 อยูร่ะหวา่งจัดทําระเบยีบเงนิชว่ยคา่ใชจ้า่ยกรณีถกูสงัใหไ้ปปฏบิัตงิาน
นอกพนืท ี

3.3 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศที
สนับสนุนงาน
ทรัพยากรบคุคล 
 (IHR) 

1. มรีะบบฐานขอ้มลู
บคุลากร ทสีามารถใช ้
ประโยชนใ์นการดําเนนิการ 
 เพมิขนึ 

 1. สามารถใชร้ะบบ 
IHR ในการออกคําสัง 
ในการสรรหา บรรจ ุ
แตง่ตงั

7. โครงการพัฒนาระบบ IHR 1. ทบทวนขอ้มลู และFlow การทํางานในแตล่ะเรอืง
2. พัฒนารปูแบบการเกบ็ขอ้มลู การออกรายงาน  
3. ประสานการจัดทําระบบกบั สบส.
4. ทดสอบระบบ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. พัฒนาระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีบนระบบ I-HR (e-form) 
โดยเรมิใชตั้งแตก่ารประเมนิผลรอบท ี2/61 เดอืน ต.ค. 61 - ปัจจบุัน
2. นําเสนอความตอ้งการดา้นการพัฒนาระบบ HR กบัทปีระชมุ DP เมอื 13 
ก.พ. 62 มมีตใิหจั้ดหาโปรแกรมระบบงานบรหิารทรัพยากรบคุคล ทเีชอืมโยง
ทกุงานบนฐานขอ้มลูเดยีวกนั และมรีะบบใหบ้คุลากรเขา้ถงึขอ้มลู/สง่คําขอ
ตา่ง ๆ ดา้น HR ไดด้ว้ยตัวเอง อยูร่ะหวา่งจัดหา

หมายเหต ุ
1.  แผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 2560-2564 เสนอ คกก.หลักฯ เมอื 9 พ.ย. 59
2) แผนปฏบิัตกิารดา้นบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2562 (ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 2562-2564) เสนอตอ่คณะกรรมการหลักฯ วันท ี3 ก.ย. 61
3) สํานักทรีับผดิชอบในแผนปฏบิัตกิารน ีประกอบดว้ย สํานักบรหิารทรัพยากรบคุคลและพัฒนาองคก์ร  สํานักบรหิารทวัไป  สํานักบรหิารสารสนเทศการประกนั  สํานัก EIA    สํานักแผนและงบประมาณ  


