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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิ ี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม  กจืกรรม

ระยะเวลา
ดําเนนิการ ผลการดาํเนนิงาน ไตรมาสที ่3

ณ วนัที ่14 มถิุนายน 2562
1 สง่เสรมิวัฒนธรรม

การทํางานที่
นําไปสูอ่งคก์รทีม่ี
ธรรมาภบิาลและมี
สมรรถนะสงูอยา่ง
ตอ่เนื่อง

 (Governance)

1.1สง่เสรมิ
วัฒนธรรม 
คณุธรรม 
จรยิธรรม การ
ทํางาน เพือ่
นําไปสูอ่งคก์รที่
มธีรรมาภบิาล
และมสีมรรถนะ
สงู 

1 ความสําร็จของการ
ปฏบิัตใินเรือ่งวัฒนธรรม
องคก์รตามแผนทีก่ําหนด
ในแตล่ะปี 

2 คะแนนคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
 (ITA) 

3  คะแนนการยอมรับ
ของบคุลากรในการเป็น
องคก์รทีม่ธีรรมาภบิาล 
และสมรรถนะสงู (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 ไมต่ํา่กวา่
 base line ปี 60 
(85.50)  
   

4. ปี 62  พัฒนา Gap 
ทีพ่บในปี 61 
    (ปี 61 ได ้base line 
และโอกาสพัฒนา) 
    
 

1.  โครงการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพองคก์ร และระบบ
บรหิาร ดว้ยระบบคณุภาพ 
และหลักธรรมาภบิาล 
(QMS)

1.จัดกจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ตามหลัก
ธรรมาภบิาล (QMS) และการพัฒนาระบบบรหิาร
คณุภาพองคก์ร
    1.1 ดําเนนิงานดา้นระบบบรหิารงานคณุภาพ
องคก์ร แบบบรูณาการกับงานประจํา และเครือ่งมอื
คณุภาพทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนางาน 
(ISO/IQA/KM/PDCA/R2R) 
    1.2 การตรวจประเมนิระบบคณุภาพองคก์ร (ISO 
9001 : 2015) โดย สรอ.
2.จัดกจิกรรมสง่เสรมิวัฒนธรรม คณุธรรม และ
จรยิธรรมการทํางาน เพือ่นําไปสูอ่งคก์รทีม่ธีรรมาภิ
บาลและมสีมรรถนะสงู (IC&RM/ITA/PMQA/HPO)
       - วเิคราะหป์ัจจัยทีม่ผีลตอ่คะแนน ITA 
       - ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนนิงานตามมาตรฐานการประเมนิของรัฐ(ITA)
       - สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและความโปรงใส 
       - จัดทําคูม่อืพัฒนาความโปร่งใสในการ
ปฏบิัตงิาน
3.จัดกจิกรรมเผยแพร่และสรา้งความเขา้ใจในเรือ่ง
งานคณุภาพ และคณุธรรมจรยิธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล 
4.สือ่สาร สรา้งการมสีว่นร่วมของบคุลากรเพือ่คง
สภาพ การมคีณุธรรมและความโปร่งใส  

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. ประชมุคณะกรรมการบรหิารระบบบรหิารคณุภาพ การควบคมุภายใน การบรหิารความ
เสีย่ง หลักธรรมาภบิาล และการป้องกันทุจรติ (QMR) ครัง้ที ่3/2562 วันที ่17 เมษายน 
2562  พจิารณา 
   1.1 กําหนดและประเมนิความเสีย่ง corporate และ fraud ปี 2562 
   1.2 ทบทวนมาตรการในการดําเนนิงานหลักประกันสขุภาพ ปี 2562  
   1.3 การดําเนนิงานตาม พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562
2. ตรวจประเมนิคณุภาพภายใน (IQA) ระหวา่ง เมษายน- 14 มถิุนายน 2562 สํานัก
ตา่ง ๆ ไดแ้ก ่C1 C4 C5 และสปสช.เขต 1 2 3 5 7 8 10 11 12 13 แลว้เสร็จ 
3. เสนอการระบแุละประเมนิความเสีย่ง corporate และ fraud ปี 2562 ในการประชมุ
คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร ์ สปสช. (คนย.) ครัง้ที ่12/2562 วันที ่30 
เมษายน 2562 พจิารณา
4. ดําเนนิการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันปราบปรามการทุจรติฯ ปี 2562 
    4.1 ทบทวนมาตรการภายในเพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจรติแลว้เสร็จ
 ตามประกาศสํานักงานฯ ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2562 
    4.2 สือ่สารคา่นยิมหลักของคนไทย การขัดกันแหง่ผลประโยชนท์ับซอ้น การ
คอรร์ัปชั่น ในการประชมุ Admin Branch วันที ่29-31 พฤษภาคม 2562  
    4.3 สือ่สารประชาสัมพันธใ์หบ้คุลกร สปสช. ตอบแบบวัดการรับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีภายใน (IIT) และประชาสัมพันธใ์หบ้คุคลภายนอก ทีม่ารับบรกิารหรอืมาตดิตอ่ตาม
ภารกจิหน่วยงาน ตอบแบบวัดการรับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (EIT) ผา่นชอ่งทาง
 QR Code และ URL ระหวา่ง พฤษภาคม-15 มถินุายน 2562
5. วเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder Analysis Approach) ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
สํานักบรหิารทรัพยากรบคุคลและพัฒนาองคก์ร

2. โครงการสง่เสรมิคา่นยิม
และวัฒนธรรมการทํางาน
ขององคก์รเพือ่นําไปสู่
องคก์รสมรรถนะสงู 

1. สง่เสรมิการรับรูแ้ละความเขา้ใจ คา่นยิมและ
วัฒนธรรมองคก์ร (Accept)  ผา่นสือ่สารภายใน
องคก์ร ชอ่งทางและกจิกรรมตา่งๆ (เกษียณอาย ุ
มทุติาจติ ประชมุใหญ่ บคุลากร ปฐมนเิทศบคุลากร
ใหม่
กจิกรรมในวันสําคัญตา่ง ๆ ขององคก์ร (วันสถาปนา
องคก์ร  วันครบรอบ นพ.สงวน นติยารัมพงษ์)  และ
วันสําคัญตามประเพณีของไทย (สงกรานต ์ปีใหม)่
2. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธข์องบคุคลากร (KM & OD)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1 ปฐมนเิทศบคุลากรใหม ่ครัง้ที ่3  ปีงบ 62 จํานวน 5 วัน (27  พค.--31พค.62) 
กลุม่เป้าหมาย 13 ท่าน ผลการประเมนิการรับรูแ้ละความพงึพอใจ ดา้นความรูจ้าก
วทิยากร คะแนนเฉลีย่ 4.47 และคะแนนความพงึพอใจในการจัดงานของผูจ้ัด คะแนน
เฉลีย่ 4.50 
2 จัดกจิกรรมประชมุใหญ่บคุลกรและรดนํ้าดําหัวตามประเพณีไทย (11 เมษายน 62 ) 
3 จัดกจิกรรมประชมุใหญ่บคุลากร ครัง้ที ่2 (28 พค.62) เพือ่ชีแ้จงประเด็น โครงการ 
โบนัส และสวัสดกิาร 
4. การสือ่สาร การสรา้งเสยีงตามสาย เป็นประจําทุกวัน จันทร ์ถงึ ศกุร์

รายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ประจําปี 2562
ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ 2562

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
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2 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. การกําหนด competency รายกลุม่งานในสํานกัสว่นกลาง ดําเนนิการเพิม่จากปี
 2560 และ 2561 (9 สํานัก 29 กลุม่งาน) จํานวน 10 สํานัก 26 กลุม่งาน (รอดําเนนิการ 
5 สํานัก)      

1. การประเมนิ competency ในตําแหน่งงานทีจ่ัดทําแลว้ เพือ่หาcompetency gap ใน
การวางแผนพัฒนา
    ประเมนิ Competency ในตําแหน่งทีจ่ัดทําแลว้ ของ สปสช. เขต จํานวน 352 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 74.8 เปอรเ์ซ็นต ์ของผูป้ฏบิัตงิาน สปสช.เขต ทัง้หมด 
2. พัฒนา competency gap ของบคุลากรในตําแหน่งงานทีจ่ัดทํา competency แลว้
ตามแผน โดยทบทวน  ประเมนิเพือ่หา competency  gap กําหนด Training roadmap
         2.1 ดําเนนิการประสานบรษิัททีป่รกึษา และจัดทําร่าง TOR จา้งทีป่รกึษาเพือ่
ดําเนนิโครงการปรับปรุงระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล ระยะที ่2 (การทบทวนโครงสรา้ง
องคก์ร กรอบอัตรากําลัง รูปแบบการจา้ง สมรรถนะผูป้ฏบิัตงิาน เสน้ทางการเตบิโตใน
สายอาชพี และแผนทดแทนตําแหน่ง ) ในงานสมรรถนะ เป็นการทบทวนกําหนด
สมรรถนะของ แตล่ะตําแหน่งงานใหม้คีวามสมบรูณแ์ละทันสมัย รวมถงึการประเมนิ โดย
จะเริม่ดําเนนิงาน สมรรถนะ ในปีงบประมาณ 62 และนํามาใชใ้นการพัฒนาบคุลากรในปี 
2563  
3. พัฒนา competency ของบคุลากร ตามระดับชัน้งาน (หลักสตูรพืน้ฐาน) กลุม่ Talent
 และ Successor 
         3.1 เสนอร่างแนวทางการพัฒนา Competency และบคุลากรกลุม่  Successor  
คกก. HR  วันที ่23 ม.ค. 62 ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบ และจัดทําหนังสอืเสนอเลขาธกิาร
พจิารณาอนุมัตแินวทางและแผนกาพัฒนาศักยภาพผูท้ดแทนตําแหน่ง (Successors 
Development Planning) เมือ่วันที ่1 ม.ีค. 62 
         3.2 จัดทําหนง้สอืขออนุมัตแินวทางและแผนการพัฒนาศักยภาพผูท้ดแทน
ตําแหน่ง (Successors Development Planning) เมือ่วันที ่1 ม.ีค. 62 และดําเนนิการ
ใหบ้คุลากรกลุม่ Successor Candidateตอบรับเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมตามแนวทางและ
แผนฯ 
         3.3 นําเสนอผลการดําเนนิการ ยนืยันการเขา้ร่วมเป็น Successor Candidate ใน
การประชมุคณะกรรม HR วันที ่24 เม.ย 62
         3.4 ร่างหลักสตูรเพือ่พัฒนากลุม่ successor และ talent จัดทํา TOR เสนอ
ผูบ้รหิารระดับสงูอนุมัต ิและดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้งบรษิัทฝึกอบรมเพือ่ดําเนนิการพัฒนา

1. กําหนด competengy รายตําแหน่งงาน (กลุม่
งาน) สว่นทีเ่หลอืของสว่นกลางทัง้หมด
2. ประเมนิ competency ในตําแหน่งงานทีจ่ัดทําแลว้
 เพือ่หาcompetency gap ในการวางแผนพัฒนา
3. พัฒนา competency gap ของบคุลากรใน
ตําแหน่งงานทีจ่ัดทํา competency แลว้ตามแผน 
โดยทบทวน  ประเมนิเพือ่หา competency  gap 
กําหนด Training roadmap
4. พัฒนา competency ของบคุลากร ตามระดับชัน้
งาน (หลักสตูรพืน้ฐาน) กลุม่ Talent และ Successor 
5. พัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนาประจําปี
6. พัฒนาหอ้งสมดุใหเ้ป็น ระบบ self learning และ
แหลง่เรยีนรู ้และคลังความรู ้:-หอจดหมายเหต ุสปสช
7. จัดกจิกรรมสง่เสรมิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ (1 เดอืน 1 
ความรู,้ชมุชนเสวนา, Reader Challenge หอ
จดหมายเหต ุสปสช.)

3. โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาสมรรถนะบคุลากร ที่
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. รอ้ยละของตําแหน่ง
งานทีม่กีารกําหนด 
competency หลัก (กลุม่
งาน)
2. รอ้ยละของบคุลากรที่
มcีompetency gap  จาก
 competency ทีก่ําหนด 
ไดร้ับการพัฒนา
3. รอ้ยละความสําเร็จ
ของแผน พัฒนาบคุลากร
ในหลักสตูรพืน้ฐานของ
แตล่ะระดับชัน้งาน 
4.  รอ้ยละความสําเร็จ
ของแผน พัฒนาบคุลากร
กลุม่ Talent และ 
Successor  

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

พัฒนาการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล
ตามเกณฑธ์รร
มาภบิาลและ
มาตรฐานองคก์ร
สมรรถนะสงู

    (HPO)
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3. โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาสมรรถนะบคุลากร ที่
รองรับทศิทาง Thailand 
4.0 และการสรา้งนวตกรรม 

ตอ่
   
    

4. พัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนาประจําปี
4.1 พัฒนาบคุลากรตามแผน (In-house training)
   4.1.1. เสนอแผนฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรประจําปี ตอ่คกก. HR เพือ่พจิารณาดังนี้ 
          ครัง้ที ่1  เสนอเมือ่วันที ่10 ต.ค. 61 มมีตใิหแ้กไ้ข 
          ครัง้ที ่2  เสนอเมือ่วันที ่7 พ.ย. 61 มมีตเิห็นชอบใหด้ําเนนิการ 
   4.1.2. เสนออนุมัตแิผนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพประจําปี วันที ่7 ธ.ค. 61 
   4.1.3. ดําเนนิการจัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรประจําปี ดังนี้ 
         - ประชมุหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้มการจัดอบรมหลักสตูรการจัดทําโครงการและ
การตดิตามประเมนิผลรุ่นที ่1-2  จํานวน 2 ครัง้ (ครัง้ที ่1 เมือ่วันที ่26 ต.ค. 61 และ 
ครัง้ที ่2  เมือ่วันที ่20 พ.ย. 61) 
        - ดําเนนิการจัดอบรมภายในแลว้จํานวน 5  หลักสตูร 9 ครัง้ 
        - หลักสตูร CFO และเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุการประกัน ครัง้ที ่3  เมือ่วันที ่ 30 
ต.ค. - 1 พ.ย. 61 
        - หลักสตูร การจัดทําโครงการและการตดิตามประเมนิผล รุ่นที ่1 วันที ่5-6 พ.ย. 
61 
        - หลักสตูร การจัดทําโครงการและการตดิตามประเมนิผล รุ่นที ่2 วันที ่3-4 ธ.ค. 61
        - หลักสตูร การจัดทําโครงการและการตดิตามประเมนิผล รุ่นที ่3 วันที ่7-8 ก.พ 62
        - หลักสตูร ISO 9001 : 2015  Requirement & Implementation     วันที ่
14-15 ก.พ. 62  
        - หลักสตูร การเจรจาตอ่รองทีม่ปีระสทิธภิาพ วันที ่27-28 ก.พ. 62
         - หลักสตูร การจัดทําโครงการและการประเมนิผลรุ่น 4 วันที ่29-30 เม.ย. 62  

  - หลักสตูรการวเิคราะหข์อ้มลูและการจัดทํารายงาน วันที ่16-17 พ.ค. 62
        - ศกึษาดงูานหน่วยงานภายนอก จํานวน 1 ครัง้ วันที ่28 พ.ย. 61  4.2  พัฒนา
ศักยภาพผูบ้รหิาร 
       - เสนออนุมัตแินวทางและหลักสตูรการพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารประจําปี ตอ่คกก. 
HR เมือ่วันที ่7 พ.ย. 61 มมีตเิห็นชอบใหด้ําเนนิการ 
       - บคุลากรระดับผูบ้รหิารเขา้รับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกแลว้ตามแผน 
จํานวน 6 คน 6 หลักสตูร 
 4.3  พัฒนาศักยภาพบคุลากรทุกระดับ 
       -  อนุมัตใิหบ้คุลากรเขา้อบรมหลักสตูรการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกแลว้ จํานวน
 57 หลักสตูร 93 คน 
5. พัฒนาหอ้งสมดุใหเ้ป็น ระบบ self learning และแหลง่เรยีนรู ้และคลังความรู ้ :-หอ
จดหมายเหต ุสปสช
       -  จัดประชมุคณะทํางานหอจดหมายเหต ุในการทบทวนเนื้อหาเนื้อหาอะไร? และ
พจิารณาเนื้อหาขึน้เว็บไซต ์จํานวน 7 ครัง้ ในวันที ่5 ต.ค. 61 , 30 ต.ค. 61 ,13 ธ.ค. 61
 ,22 ก.พ. 62, 7 ม.ีค. 62 และ 22 พ.ค. 62
6. จัดกจิกรรมสง่เสรมิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ (1 เดอืน 1 ความรู,้ กจิกรรมชมุชนเสวนา)  
จัดทําแผนกจิกรรมปี2562 เสนอผูอ้ํานวยการ สทอ.อนุมัต ิเมือ่วันที ่6 ธ.ค. 61 และ
ดําเนนิการไดต้ามแผนดังนี้    
      - จัดทําแผนกจิกรรมปี2562 และไดร้ับการอนุมัต ิเมือ่วันที ่6 ธ.ค. 61 
      - จัดกจิกรรมชมุชนเสวนา จํานวน 4 ครัง้ 
      - จัดกจิกรรม 1 เดอืน 1 ความรู ้ จํานวน 5 ครัง้
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2.2  พัฒนา
ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล
การบรหิารบคุล 
อยา่งมธีรรมาภิ
บาล

2.3 ทบทวน
ภารกจิและ
กรอบอัตรากําลัง
ใหเ้หมาะสมกับ
บทบาท และ
สถานการณ์

1. ความพงึพอใจของ
บคุลากรตอ่ระบบงาน
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 6 ดา้น*

 

1. ปี 62 คะแนนเฉลีย่
ความพงึพอใจรวมทุก
ดา้นสงูขึน้กวา่ปี 60 

Base Line 60 ความพงึ
พอใจ  
   1) ดา้นการสรรหา 
บรรจุ แตง่ตัง้ 2.83 %
    2) ดา้นการบรหิาร
คา่ตอบแทนและ
สวัสดกิาร 2.73
    3) ดา้นการ
ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน
 2.95
    4) ดา้นการปฏบิัตงิาน
 และความกา้วหนา้ใน
สายอาชพี (career 
path)/แผนการสบืทอด
ตําแหน่งทีส่ําคัญ 
(succession plan)2.64
   5) ดา้นการพัฒนา
บคุลากร 3.08
   6) ดา้นการสิอ่สาร 
ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
งาน HR 3.05

4. โครงการพัฒนา
ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล อยา่งมี
ธรรมาภบิาล 

1. พัฒนาระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร (จาก
ขอ้เสนอทีไ่ด)้ในโครงการปรับปรุงระบบบรหิารงาน
ทรัพยากรบคุคลระยะที ่1(ปี 61)
2. พัฒนาระบบแผนการทดแทนตําแหน่งทีส่ําคัญ 
(succession plan)   เสนอตําแหน่งสําคัญทีจ่ะ
ทดแทน ตอ่ คกก.ทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาอนุมัตใิห ้
ดําเนนิการเพือ่หา successor 
3. ทบทวน พัฒนาระบบเสน้ทางความกา้วหนา้ใน
สายอาชพี (career path) และการพัฒนาบคุลากร
ของ HR ตาม career path
4. วเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และ
ปรับปรุงระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานระดับ
บคุคล ระดับหน่วยงาน ระดับองคก์ร ทีเ่ชือ่มโยงกัน
5. จัดทําโครงการ และจัดจา้งทีป่รกึษา ศกึษา
วเิคราะห ์พัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารงานบคุคล 
ระยะที ่2 (โครงสรา้ง, บทบาทหนา้ที,่ กรอบ
อัตรากําลัง)
6. สํารวจความพงึพอใจของบคุลากรตอ่ระบบงาน
บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 6 ดา้น
7. จัดการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจและการรับรูก้าร
บรหิารทรัพยากรบคุคลดา้นตา่งๆ แกบ่คุลากรทุก
ระดับในเวท ีตา่ง ๆ (กก.บห. เสยีงตามสาย Mail 
Line)
8.ประชมุอนุกรรมการ กก. ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแผนที่
กําหนด

ม.ค.- ก.ย. 62

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

1. การพฒันาระบบคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 
    คกก.หลักฯ เห็นชอบขอ้เสนอการปรับระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร 5 เรือ่ง เมือ่ 7 
ม.ค. 62 ดังนี้
    1.1 การปรับอัตราแรกบรรจุ วฒุ ิป.ตร ีจาก 15,000 บาท เป็น 17,000 บาท และปรับ
ฐานเงนิเดอืนผูไ้ดร้ับผลกระทบ
    1.2 การปรับอัตราเงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชพีตามอายงุาน
    1.3 การเพิม่คา่ตอบแทนตามผลงานกรณีผูม้เีงนิเดอืนเต็มเพดาน
    1.4 การเพิม่เงนิชว่ยเหลอืคา่ใชจ้่ายกรณีถูกสั่งไปปฏบิัตงิานนอกพืน้ที่
    1.5 การเพิม่อัตราเบีย้เลีย้ง
2. Succession Plan 
    ขอ้เสนอ succession plan ผา่นความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการจัดทําขอ้เสนอ
การสรรหาและคา่ตอบแทน เมือ่วันที ่3 ส.ค. 61 และเสนอ คกก.หลักฯ เมือ่วันที ่3 ก.ย. 
61 อยูร่ะหวา่งดําเนนิการตามแผน ดังนี้
     2.1 กําหนดตําแหน่งสําคัญทีจ่ะดําเนนิการ และเสนอหลักเกณฑท์ั่วไปในการ
คัดเลอืก Successor Candidate ผา่น คกก. HR และ คนย. เห็นชอบแลว้เมือ่ พ.ย. 61
     2.2 เสนอรายชือ่ Successor Candidate ทีแ่ตล่ะ Cluster เสนอมา เพือ่ให ้คนย. 
เห็นชอบ วันที ่2 ม.ค. 62
     2.3 กระบวนการและขัน้ตอนการพัฒนา Successor และหลักสตูรการฝึกอบรม 
Successor ผา่นความเห็นชอบ คกก. HR วันที ่23 ม.ค. 62
     2.4 เสนอแผนพัฒนา Successor ปี 62 - 63 ตอ่คณะอนุกรรมการจัดทําขอ้เสนอการ
สรรหาและคา่ตอบแทน เห็นชอบ เมือ่วันที ่4 ม.ิย. 61
3. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
    3.1 จัดทําและประกาศหลักเกณฑก์ารประเมนิผลงานระดับหน่วยงาน และหลักเกณฑ์
ประเมนิผลงานระดับบรหิาร ปีงบประมาณ 2562 แลว้เมือ่ 22 พ.ย. 61 แจง้เวยีน KPI 
หน่วยงาน เมือ่ 18 ก.พ. 62 และ คนย. พจิารณา KPI รายบคุคลระดับบรหิาร แลว้เมือ่ 2 
ม.ค. 62
     3.2 เสนอผลวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และเสนอทบทวนระบบ
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานระดับบคุคล ตอ่ คกก. HR 26 ธ.ค. 61 เสนอ คนย. 19 
เม.ย. 62  และ คกก. HR  22 พ.ค. 61 อยูร่ะหวา่งปรับปรุงรายละเอยีดการทบทวน
หลักเกณฑป์ระเมนิผลการปฏบิัตงิานปี 2563 ตามมต ิคกก. HR เพือ่เสนอ คนย. อกีครัง้
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3 เสรมิสรา้ง
โครงสรา้งและ
ปัจจัยพืน้ฐานที่
สนับสนุนให ้
บคุลากรทํางานได ้
อยา่งมคีวามสขุ 

(Happy Work 
Place & 
Engagemen)

3.1 การ
เสรมิสรา้งให ้
บคุลากรมี
คณุภาพชวีติทีด่ี
มคีวามสขุใน
การทํางาน

1. บคุลากรมคีวามสขุใน
การทํางาน 

2. ผลการประเมนิความ
ปลอดภัย / สขุอนามัย / 
สภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน 
 

1.ปี 62 ระดับความสขุ
จาก Happinometer ใน
ภาพรวมองคก์ร เพิม่ขึน้
จากคา่ baseline ปี 61

2. ผลการประเมนิความ
ปลอดภัย / สขุอนามัย /
 สภาพแวดลอ้มนการ
ทํางาน ดกีวา่หรอื
เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด

5. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติ ดา้นสขุอนามัย และ
สรา้งความสขุในการทํางาน 

โครงการปรับคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มในทีท่ํางาน 
(สบท. ดา้นความปลอดภัย
 และสิง่แวดลอ้มในการ
ทํางาน)

1.จัดกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ (ลดอว้นสรา้งบญุ 
ตรวจสขุภาพ อบรม CPR ชมุชนเสวนาดา้นสขุภาพ 
และคณุภาพชวีติ)
2. สนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิคณุภาพชวีติดา้น
การเงนิตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. สว่เสรมิกจืกรมสรา้งสขุตามคา่ Baseline ความสขุ
ของแตล่ะหน่วยงาน และในภาพรวมองคก์ร 
4. พัฒนาคณุภาพสงิแวดลอ้มในการทํางาน (สบท.)
  4.1 ดา้นความปลอดภัย (Safety) - การจัดสถานที่
ทํางาน กจิกรรม 5 ส. ตรวจสอบสภาพสายไฟ รถยนต์
  4.2 สขุอนามัย (Health) - การจัดเมนูอาหารเพือ่
สขุภาพ การออกกําลังกาย
  4.3 สภาพแวดลอ้มในการทํางาน (Environment) -
 อากาศถ่ายเท ความสะอาดฟิวเตอรแ์อร/์หลอด
ไฟฟ้า การปรับอณุหภูมภิายในทีเ่หมาะสม

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. แตง่ตัง้คณะกรรมการขับเคลือ่นองคก์รแหง่ความสขุ 18 สงิหาคม 2561
2.จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร "การบรหิารจัดการองคค์วามรูสู้ค่วามสขุในการทํางาน 
(Routine to Happiness :R2h "หลักสตูรนักสรา้งสขุของ สปสช. ระหวา่งวันที ่18-19 
ตลุาคม  2561 จํานวน 82 คน
3. จัดอบรม "การชว่ยฟื้นคนืชพี (CPR) " วันที ่2 พฤศจกิายน 2561 จํานวน 48 คน
4. จัดอบรม "บรหิารเงนิด ีหมดหนี้ มสีขุ"  ระหวา่งวันที ่17-18 มกราคม 2562
5. ประชมุคกก.ขับเคลือ่นองคก์รแหง่ความสขุ เพือ่ตดิตามกจิกรรมสรา้งสขุของแตล่ะ
สํานัก วันที ่8  กมุภาพันธ ์2562
6. จัดกจิกรรม "เตมิรัก เตมิพลัง" เพือ่ใหบ้คุลากรไดม้โีอกาสบอกรักซึง่กันและกัน ใน
วันที ่14 กมุภาพันธ ์2562
7. จัดอบรม "บรหิารเงนิด ีหมดหนี้ มสีขุ"  ระหวา่งวันที ่21-22 มนีาคม 2562 ผูอ้บรม 
จํานวน 36 คน
8. จัดการตรวจสขุภาพประจําปี บคุลาร สปสช. สว่นกลาง และ เขต 13 กทม. ระหวา่ง 
เดอืน พฤษภาคม – มถิุนายน 2562
9. ดําเนนิการวัดความสขุบคุลากร สปสช. ดว้ยเครือ่งมอื HAPPYMONOTER  ระหวา่ง
เดอืน พฤษภาคม – มถิุนายน 2562
10. ประชมุคณะทํางานเพือ่ดําเนนิการจัดทําคูม่อืและแผนปฏบิัตกิารดา้นความปลอดภัย 
สขุอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน จํานวน 2 ครัง้ ดังนี้
ครัง้ที ่1 :26 เม.ย. 62 จัดทําคูม่อืดา้นความปลอดภัย สขุอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน
การทํางาน (ฉบับร่าง ครัง้ที ่1)
ครัง้ที ่2 : 10 พ.ค. 62 จัดทําคูม่อืและแผนปฏบิัตกิารดา้นความปลอดภัย สขุอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน (ฉบับร่าง ครัง้ที ่2) และแผนงานระยะสัน้ และระยะ
ยาวดา้นความปลอดภัย สขุอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
     ซึง่คาดการณว์า่จะไดคู้ม่อื และแผนปฏบิัตกิารแลว้เสร็จภายในเดอืน ส.ค. 62

3.2 การสรา้ง
ความผกูพันตอ่
องคก์ร 
(Engagement)

1 ผลประเมนิความผกูพัน
ของบคุลากร ในปัจจัย
สําคัญ 3 ลําดับแรก 
(เงนิเดอืน งานทีม่คีณุคา่
 สวัสดกิาร) เพิม่ขึน้

2. อัตราการลาออกของ
บคุลากรในแตล่ะปี

 1 ปี 64 เพิม่ขึน้จาก 
base line ปี 60      อกี 
5%
(Baselineปี 60 =
(เงนิเดอืน 57 %  งานที่
มคีณุคา่ 66 % 
สวัสดกิาร 53 %)

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

6. โครงการพัฒนา ปัจจัย /
 กลไก การสรา้งความ
ผกูพันของบคุลากร 
(Engagement)
  

1. จัดกจิกรรมตามแผนพัฒนาปัจจัยสําคัญทีส่ง่ผล
ตอ่ความผกูพันของบคุลากร  (คา่ตอบแทนและ
สวัสดกิารเกือ้กลู)
2. จัดกจิกรรม/พัฒนาระบบ กลไก เพือ่สรา้งความ
ผกูพัน
3. ประเมนิความผูก้พันตอ่องคก์ร

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. จัดสัมมนารับฟังความเห็นบคุลากรระดับปฏบิัตกิาร จํานวน 2 รอบ รวม 73 คน เรือ่ง
ระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร เมือ่วันที ่9 ต.ค. 61 เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ
พัฒนาระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิารซึง่เป็นปัจจัยสําคัญทีส่ง่ผลตอ่ Engagement
2. นําขอ้เสนอจากโครงการปรับปรุงระบบบรหิารงานทรัพยากรบคุคลระยะที ่1 (ปี 61) 
เรือ่งการปรับระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร 5 เรือ่ง เสนอคณะอนุกรรมการจัดทํา
ขอ้เสนอการสรรหาและคา่ตอบแทน วันที ่19 ธ.ค. 61 และไดร้ับความเห็นชอบจาก 
คกก.หลักฯ แลว้ 2 ม.ค. 62 
3. ดําเนนิการออกระเบยีบ/ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ตามมต ิคกก.หลักฯ ตามขอ้ 2 แลว้ดังนี้
     3.1 การปรับฐานเงนิเดอืนผูไ้ดร้ับผลกระทบ มผีล 1 ก.พ. 62
     3.2 การเพิม่อัตราสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชพี มผีล 1 ก.พ. 62
     3.3 จัดทําระเบยีบคา่ตอบแทนตามผลงาน กรณีเงนิเดอืนเต็มเพดาน แลว้ เริม่ใชร้อบ
ประเมนิ 1/2562
     3.4 ปรับอัตราเบีย้เลีย้ง มผีล 1 ก.พ. 62
     3.5 ระเบยีบเงนิชว่ยคา่ใชจ้่ายกรณีถูกสั่งใหไ้ปปฏบิัตงิานนอกพืน้ที ่มผีล 10 เม.ย. 62
     3.6 อยูร่ะหวา่งดําเนนิการประเมนิความผกูพันตอ่องคก์รและความพงึพอใจตอ่ปัจจัย
สําคัญทีม่ผีลตอ่ความผกูพันตอ่องคก์ร
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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิ ี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม  กจืกรรม

ระยะเวลา
ดําเนนิการ ผลการดาํเนนิงาน ไตรมาสที ่3

ณ วนัที ่14 มถิุนายน 2562

รายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ประจําปี 2562
ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ 2562

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

3.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนงาน
ทรัพยากรบคุคล 
 (IHR) 

1. มรีะบบฐานขอ้มลู
บคุลากร ทีส่ามารถใช ้
ประโยชนใ์นการ
ดําเนนิการ  เพิม่ขึน้ 

 1. สามารถใชร้ะบบ IHR
 ในการออกคําสั่ง ใน
การสรรหา บรรจุ แตง่ตัง้

7. โครงการพัฒนาระบบ 
IHR

1. ทบทวนขอ้มลู และFlow การทํางานในแตล่ะเรือ่ง
2. พัฒนารูปแบบการเก็บขอ้มลู การออกรายงาน  
3. ประสานการจัดทําระบบกับ สบส.
4. ทดสอบระบบ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. พัฒนาระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีบนระบบ I-HR (e-form) โดยเริม่
ใชต้ัง้แตก่ารประเมนิผลรอบที ่2/61 เดอืน ต.ค. 61 - ปัจจุบัน
2. นําเสนอความตอ้งการดา้นการพัฒนาระบบ HR กับทีป่ระชมุ DP เมือ่ 13 ก.พ. 62 มี
มตใิหจ้ัดหาโปรแกรมระบบงานบรหิารทรัพยากรบคุคล ทีเ่ชือ่มโยงทุกงานบนฐานขอ้มลู
เดยีวกัน และมรีะบบใหบ้คุลากรเขา้ถงึขอ้มลู/สง่คําขอตา่ง ๆ ดา้น HR ไดด้ว้ยตัวเอง อยู่
ระหวา่งจัดหา

หมายเหต ุ
1.  แผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 2560-2564 เสนอ คกก.หลักฯ เมือ่ 9 พ.ย. 59
2) แผนปฏบิัตกิารดา้นบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2562 (ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 2562-2564) เสนอตอ่คณะกรรมการหลักฯ วันที ่3 ก.ย. 61
3) สํานักทีร่ับผดิชอบในแผนปฏบิัตกิารนี้ ประกอบดว้ย สํานักบรหิารทรัพยากรบคุคลและพัฒนาองคก์ร  สํานักบรหิารทั่วไป  สํานักบรหิารสารสนเทศการประกัน  สํานัก EIA    สํานักแผนและงบประมาณ  


