
รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2562

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

นําเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2562
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบพิจารณา
1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรพัยากรบุคคล (HR master plan)

(1.1) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1.2) การดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการฯ ปี 2562

2. การบริหารทรพัยากรบุคคล (HRM) และการพัฒนาทรพัยากรบุคคล (HRD) 
(2.1) HRM : 2.1.1 การจัดอัตรากําลัง 2.1.2 การประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร
(2.2) HRD : 2.2.1 การพัฒนาบุคลากรรายตําแหน่งระยะยาว การพัฒนาบุคลากรประจําปี

            2.2.2 การพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพ การคัดเลือก&พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตําแหน่ง

3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรพัยากรบุคคล
(3.1) การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
(3.2) ความปลอดภัย/สุขอนามัย/สิ่งแวดล้อมในการทาํงาน
(3.3) ระบบสารสนเทศทีส่นับสนนุงานด้านทรัพยากรบุคคล
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วิสัยทัศน์ บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ 1. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบสากล
3. จัดหาสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานค่านิยมและวัฒนธรรมองคก์ร สอดคล้องกับยทุธศาสตร์
การดําเนินการองค์กร
5. จัดระบบการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
6. ส่งเสริมให้ สปสช.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ

เป้าประสงค์ สปสช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

1. ผ่านการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ปปช. (ITA)  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90

2. ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ กพร.)  

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่นําไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างตอ่เนื่อง
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง
3. เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

3

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ 2560-2564
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แผนยุทธศาสตรด์า้นการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562

3 กลยุทธ์ 7 โครงการ
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กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ทํางานที่นําไปสู่องค์กรที่มธีรร

มาภิบาลและมสีมรรถนะสงูอยา่ง
ต่อเนื่อง

1. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพ
องค์กร และระบบบรหิาร ด้วย
ระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิ
บาล

2. โครงการส่งเสริมคา่นิยมและ
วัฒนธรรมการทํางานขององค์กร
เพื่อนําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรร
มาภิบาลและมาตรฐานองค์กร

สมรรถนะสูง

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ที่รองรับ
ทิศทาง Thailand 4.0 และการ
สร้างนวตกรรม 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบรหิารทรพัยากร
บุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 3 เสริมสร้างโครงสร้าง
และปัจจัยพืน้ฐานที่สนบัสนุนให้

บุคลากรทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมคีวามสขุ 

(Happy Work Place)

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านสุขอนามัย และสร้าง
ความสุขในการทํางาน 

6. โครงการพัฒนา ปัจจัย / กลไก 
การสร้างความผูกพันของ
บุคลากร (Engagement)

7. โครงการพัฒนาระบบ I-HR



 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการทาํงานทีน่ําไปสู่องค์กรที่มธีรรมาภิบาลและมสีมรรถนะสงูอยา่งต่อเนื่อง

              

ไตรมาสที่ 2 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2562

5

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสําคัญกับการปฏิรูประบบคุณภาพ
• มีคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพฯ (QMR) ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากทุกกลุ่มภารกิจ ร่วมกัน
บริหารระบบบริหารคุณภาพองค์กร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• การกําหนดแผนงานที่จัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
• มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรค ขาดการบูรณาการให้เข้ากับระบบบริหาร

คุณภาพและงานประจํา ทําให้เป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ วางแผนงานด้านการบริหารคุณภาพองค์กร

อย่างเป็นระบบ 

ผลการดําเนินงาน
1. สื่อสารการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร 

ปี 2562
2. ทบทวนประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหลักประกัน

สุขภาพ  ปี 2562
3. จัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมาภิบาล สปสช. ปี 2562
4. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ สปสช. ปี 

2562 
5. ทําแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบตัิการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562 ของ สปสช. 

6. สื่อสารผ่าน intranet ให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคํารับรองการ
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ของผู้ปฎิบัติงาน สปสช.

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนํา (Coach & Auditor) ระบบ
บริหารคุณภาพ สปสช. ระยะที่ 1 ปี 2562

1.
โครงการ 
เสริมสร้าง
ศักยภาพ

องค์กร และ
ระบบบ 

บริหาร ด้วย
ระบบคุณภาพ 
และหลักธรร
มาภิบาล



 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการทาํงานทีน่ําไปสู่องค์กรที่มธีรรมาภิบาลและมสีมรรถนะสงูอยา่งต่อเนื่อง

                              

ไตรมาสที่ 2 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2562
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ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ
1.  ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการปฐมนิเทศ และเกิดทัศนคติที่ดี

กับองค์กร รวมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรใหม่และบุคลากรเดิม  ความพร้อม
และสามารถปรับตัวสําหรับการปฏิบัติงานในสํานักงานได้อย่างรวดเร็ว

2.  การที่ในปัจจุบัน การสื่อสารมี ช่องทางหลากหลาย และเข้าถึงได้ง่ายทําให้ สามารถสื่อสารข้อมูล 
ต่างๆ ไปยังบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว 

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
ปัญหา วิทยากรมีภาระงานเยอะ และวิทยากร

ที่เกษียณอายุงาน

ข้อเสนอแนะ มีการสร้างวิทยากรสํารอง และ

ทดแทน 

ผลการดําเนินงาน
2.

โครงการ
ส่งเสริม

ค่านิยมและ
วัฒนธรรมการ
ทํางานของ
องค์กรเพื่อ

นําไปสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

1 จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๖๒ดําเนินงานเรียบร้อย การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่ทุกคนได้รับการ

เตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบัติงานโดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร นโยบาย เป้าหมาย ภารกิจขององค์กร 

2 งานด้านการสื่อสารวัฒนธรรม ดําเนินการเรียบร้อย เสียงตามสาย เป็นประจําทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์  โดยภาพรวมสื่อสารข่าวสาร แวดวงสาธารณสุข 

หรือกิจกรรมต่างๆของทาง HR และของสํานักต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ เช่น เช่น งานกิจกรรมเติมรัก เติมใจ กิจกรรมของ นักสร้างสุข กิจกรรมการ

ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต และ ประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบใหม่ สวัสดิการ เช่น การปรับฐานเงินเดือน ค่าเบี้ยงเลี้ยง รพ.ที่บุคลากรสามารถเบิกจ่าย

ตรงได้ เป็นต้น



ไตรมาส 2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภาระงานมากทําให้ไม่สามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่กําหนดไว้ตามแผนได้ครบถ้วน และการจัด
อบรมโดยสถาบันภายนอก เมื่อไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ทําให้
บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนที่กําหนดไว้   

- ผู้บริหารระดบัสูงใหค้วามสําคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการที่มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการ 

- บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับภายในเข้าร่วม
เป็นวิทยากรภายในหลักสูตรต่างๆเพือ่ถา่ยทอดความรู้ในการปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• การจัดทําแผน IDP
      - มีการเสนอแนวทางการจัดทําแผน IDP ต่อคณะกรรมการ HR เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61  และแจ้งเวียนแนวทางการจัดทาํแผน IDP ให้บุคลากรทราบ วันที่ 16 พ.ย. 61
       กําหนดส่งแผน IDP ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 61 และจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับบุคลากรส่วนกลาง และเขต เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 และบุคลากรสํานักต่างๆ 
        ส่งแผน IDP แล้วจํานวน 93 เปอร์เซ็นต์ 
• การพฒันาบุคลากรประจาํปี 

1. การพัฒนาบุคลากรตามแผน (In-House Training)  ไตรมาส 2 เสนออนุมัติแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจําปี จํานวน 7 หลักสูตร และมีการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรแล้วจํานวน 5  หลักสูตร 7 ครั้ง  และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก จํานวน 1  ครั้ง เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 61 

2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (Public Training)  ไตรมาส 2 เสนออนุมัติแนวทางและหลักสูตรการพฒันาศักยภาพผู้บริหารประจําปี เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61 และดําเนินการ
เสนออนุมัติเพื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว จํานวน 5 คน  5 หลักสูตรโดยอบรมแล้วจํานวน 2 คน 2 หลักสูตร และอยู่ระหวา่งอบรมจํานวน 3 คน 3 หลักสูตร 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ (Public Training) ไตรมาส 2   เสนอนุมัติหลักสูตรใหบุ้คลากรเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอกแล้วจํานวน 33 คน 24 หลักสูตร   
• พัฒนาระบบ Self Learning และแหล่งเรยีนรู ้
       - มีการจัดประชุมคณะทํางานหอจดหมายเหต ุในการทบทวนเนื้อหา และพิจารณาเนื้อหาขึ้นเว็บไซต์ จํานวน 5 ครั้ง  
       -  มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 ความรู้จํานวน 4 ครั้ง และจัดกิจกรรมชุมชนเสวนา จํานวน 3 ครั้ง 
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ผลการดําเนินงาน
3.

โครงการ
ส่งเสริม

และพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากร ที่
รองรับ
ทิศทาง 

Thailand 
4.0 และ
การสร้าง

นวัตกรรม 
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• ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด KPI ประเมินผล
งานระดับหน่วยงาน รวมถึงการเตรียม Successor ในตําแหน่งสําคัญต่างๆ

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา
ในระดับต่างๆ

• มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารและผู้แทนจากทุกกลุ่มภารกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
• การประเมินผลการงานและการเลื่อนเงินเดือนจากผลงานของ

หน่วยงานต่างๆ ยังคงมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ควรมีการพัฒนา
ระบบการเลื่อนเงินเดือนตามผลประเมินที่เป็นมาตรฐาน

• บุคลากรยังขาดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
บุคคล ควรมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น

    ผลการดําเนินงาน
1.  ระบบค่าตอบแทน:  คกก.หลักฯ เห็นชอบข้อเสนอการปรับระบบ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5 เรื่อง เมื่อ 7 ม.ค. 62 

2. Succession Plan กําหนดตําแหน่งสําคัญที่จะดําเนินการ และเสนอ

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือก Successor Candidate ผ่าน คกก. 

HR และ คนย. เห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ย. 61 เสนอรายชื่อ Successor 

Candidate ให้ คนย. เห็นชอบเมื่อ 20 ธ.ค. 62กระบวนการและ

ขั้นตอนการพัฒนา Successor และหลักสูตรการฝึกอบรม 

Successor ผ่านความเห็นชอบ คกก. HR เมื่อ 23 ม.ค. 62 
3. การประเมินผลงาน: จัดทําและประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน

ระดับหน่วยงาน และหลักเกณฑ์ประเมินผลงานระดับบริหาร 
ปีงบประมาณ 2562 แล้วเมื่อ 22 พ.ย. 61 แจ้งเวียน KPI หน่วยงาน 
เมื่อ 18 ก.พ. 62 และ คนย. พิจารณา KPI รายบุคคลระดับบริหาร 
แล้วเมื่อ 2 ม.ค. 62

4.
โครงการ
พัฒนา

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล อย่างมี
ธรรมาภิบาล 



 กลยุทธ์ที ่3 เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพืน้ฐานที่สนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํงานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุ 

                              

ไตรมาสที่ 2 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2562

http://www.nhso.go.th 9

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

ผู้บริหารให้ความสําคัญ และเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัด ทําให้

บุคลากรมองเห็นว่าเป็นโครงการที่สําคัญ

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ

1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนัก

สร้างสุขที่ชัดเจน

2. รู้สึกว่าการถูกได้รับมอบหมายให้เป็นนักสร้างสุขของสํานัก 

ถือเป็นภาระ

ผลการดําเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 18 สิงหาคม 2561
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน (Routine to Happiness :R2h "หลักสูตรนักสร้างสุขของ สปสช. ระหว่าง
วันที่ 18-19 ตุลาคม  2561 จํานวน 82 คน
3. จัดอบรม "การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) " วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 48 คน
4. จัดอบรม "บริหารเงินดี หมดหนี้ มีสุข"  ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ผู้อบรม จํานวน 40 คน
5. ประชุมคกก.ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพื่อติดตามกิจกรรมสร้างสุขของแต่ละสํานัก วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2562
6. จัดกิจกรรม "เติมรัก เติมพลัง" เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสบอกรักซึ่งกันและกัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 200 คน

5.
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต ด้าน
สุขอนามยั 
และสร้าง
ความสุขใน
การทํางาน 
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ผู้บริหารให้ความสําคัญในการดําเนินงานที่ช่วยทําให้เกิด

มาตรฐานด้านความปลอดภัย  สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากส่วน

ต่างๆ ภายใน สปสช.

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ

การดําเนินการเป็นไปตามแผน แต่พบว่าบางกิจกรรมต้อง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานจึงต้องทํากิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักเป็นระยะ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย  สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
   คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 483 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
2. การตรวจฝุ่น 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
3. การซ้อมหนีไฟในเวลากลางคนื วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อติดตามการดําเนินการคู่มือและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย   
   สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน วันที่ 14 มีนาคม 2562 

5.
โครงการ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต 
ด้าน

สุขอนามยั
และสร้าง
ความสุขใน
การทํางาน
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ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ระบบการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ จึงได้รับข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปัจจัยที่จะพัฒนา 

Engagement ต่อไป

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ

จากการสัมมนารับฟังความเห็น พบว่าบุคลากรยังขาด

ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร

บุคคล ควรมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น ซึ่ง

จะช่วยเสริมเรื่อง Engagement ได้

ผลการดําเนินงาน
1. จัดสัมมนารับฟังความเห็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ รวม 73

คน เรื่องระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 

61 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบค่าตอบแทน

และสวัสดิการซึ่งเป็นปัจจัยสําคญัที่ส่งผลต่อ Engagement

2. นําข้อเสนอจากโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากร

บุคคลระยะที่ 1 (ปี 61) เรื่องการปรับระบบค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ 5 เรื่อง เสนอและได้รับความเห็นชอบจาก คกก.

หลักฯ แล้ว 2 ม.ค. 62 

3. ดําเนินการออกระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามมติ คกก.

หลักฯ ตามข้อ 2 แล้ว

6.
โครงการ

พัฒนา ปัจจัย 
/ กลไก การ
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร 

(Engagement)
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นโยบายประเทศไทย 4.0 และจุดเน้นขององคก์รปี 62 ที่

ส่งเสริมการพัฒนา e-form ทําให้รูปแบบการทํางานด้าน

เอกสารงานบุคคลมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงได้

ฐานข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ

เทคโนโลยีและกระบวนการทํางานใหม่ ต้องอาศัยเวลาใน

การศึกษาทําความเข้าใจของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะผู้ใช้งาน

จํานวนมากที่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ควรมี

การจัดทําคู่มือที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจประกอบการใช้งาน

ผลการดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีบนระบบ I-HR (e-form) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่การประเมินผลรอบที่ 2/61 

เดือน ต.ค. 61
2. นําเสนอความต้องการด้านการพัฒนาระบบ HR กับที่ประชุม DP เมื่อ 13 ก.พ. 62 มีมติให้จัดหาโปรแกรมระบบงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยงทุกงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน และมีระบบให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูล/ส่งคาํขอต่าง ๆ ด้าน HR ได้ด้วย
ตัวเอง อยู่ระหว่างจัดหา

7.
โครงการ

พัฒนาระบบ 
I-HR
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จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อ

1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

2. ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอบพระคุณ


