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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพ
ยากรบคุคล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพ
ยากรบุคคล 

ไตรมาสที่ 3 ป 2562

นําเสนอคณ
ะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรพั
ยากรบุคคล

องคประกอบพิ
จารณ

า
1.

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารดานบรหิารทรัพ
ยากรบุคคล ( HR m

aster plan)
(1.1) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพ

ยากรบุคคล
(1.2) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2562

2.
การบริหารทรัพ

ยากรบุคคล (HRM
) และการพั

ฒ
นาทรพั

ยากรบุคคล ( HRD) 
(2.1) HRM

 : 2.1.1 การจดัอัตรากําลัง 
2.1.2 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร

(2.2) HRD : 2.2.1 การพัฒ
นาบุคลากรรายตําแหนงระยะยาว การพัฒ

นาบุคลากรประจาํป
            2.2.2 การพัฒ

นาบุคลากรกลุมที่มีศักยภาพ การคัดเลือก&พัฒ
นาบุคลากรกลุมผูสืบทอดตําแหนง

3.
สภาพ

แวดลอมที่สนับสนุนงานดานทรัพ
ยากรบุคคล

(3.1) การสรางความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
(3.2) ความปลอดภัย/ สุขอนามยั/สิ่งแวดลอมในการทํางาน
(3.3) ระบบสารสนเทศทีส่นับสนนุงานดานทรัพยากรบุคคล
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วิสัยทัศน
บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เกง และ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

พ
นัธกิจ

1. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภบิาล
2. พัฒ

นาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรพัยากรบุคคลตามระบบสากล
3. จัดหาสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลเพื่อสรางขวัญ

กําลังใจและเพิ่มคุณ
ภาพชีวติบคุลากร

4. พัฒ
นาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีผลงานคานิยมและวัฒ

นธรรมองคกร สอดคลองกับยุทธศาสตร
การดําเนินการองคกร
5. จัดระบบการพฒั

นาบุคลากรใหเหมาะสมและสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง
6. สงเสริมให สปสช.เปนแหลงเรียนรูดานหลักประกันสุขภาพ

เปาประสงค
สปสช. เปนองคกรที่มีธรรมาภ บิาล และมสีมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

เปาประสงค

1. ผานการประเมินองคกรตามเกณ
ฑ ปปช. (ITA)  ไมต่ํากวารอยละ 90

2. ผานการประเมินองคกรสมรรถนะสูง ไมต่ํากวารอยละ 80
(เกณ

ฑ กพร.) 

กลยุทธ
1. สงเสริมวฒั

นธรรมการทํางานที่นําไปสูองคกรที่มธีรรมาภบิาลและมีสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง
2. พัฒ

นาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณ
ฑธรรมาภบิาลและมาตรฐานองคกรสมรรถนะสูง

3. เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมคีวามสุข
3

แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพั
ฒ
นาทรพั

ยากรบุคคล 

ปงบประมาณ
 2560-2564
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แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพั
ฒ
นาทรัพ

ยากรบุคคล ปงบประมาณ
 2562

3 กลยุทธ 7 โครงการ
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กลยุทธ 1 สงเสรมิวัฒ
นธรรมการ

ทํางานที่นําไปสูองคกรที่มีธรร
มาภบิาลและมีสมรรถนะสูงอยาง

ตอเนื่อง

1.
โครงการเสรมิสรางศักยภาพ
องคกร และระบบบริหาร ดวย
ระบบคุณ

ภาพ
 และหลักธรรมาภิ

บาล

2.
โครงการสงเสริมคานิยมและ
วัฒ

นธรรมการทาํงานขององคกร
เพื่
อนําไปสูองคกรสมรรถนะสูง 

กลยุทธ 2 พั
ฒ
นาการบรหิาร

ทรัพ
ยากรบุคคลตามเกณ

ฑ
ธรร

มาภบิาลและมาตรฐานองคกร
สมรรถนะสูง

3.
โครงการสงเสริมและพ

ัฒ
นา

สมรรถนะบุคลากร ที่รองรับ
ทิศทาง Thailand 4.0 และการ
สรางนวตกรรม 

4.
โครงการพ

ัฒ
นาประสิทธภิาพ

และ
ประสิทธิผลการบริหารทรัพ

ยากร
บุคคล อยางมีธรรมาภบิาล 

กลยุทธ 3 เสริมสรางโครงสราง
และปจจัยพื้

นฐานที่สนับสนนุให
บคุลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
และมีความสุข 

(Happy W
ork Place)

5.
โครงการพ

ัฒ
นาคุณ

ภาพ
ชีวิต 

ดานสุขอนามัย และสราง
ความสุขในการทํางาน 

6.
โครงการพ

ัฒ
นา ปจจัย / กลไก 

การสรางความผูกพ
นัของ

บุคลากร (Engagem
ent)

7.
โครงการพ

ัฒ
นาระบบ I-HR



`
กลยุทธที่ 1 สงเสริมวัฒ

นธรรมการทํางานที่นําไปสูองคกรที่มีธรรมาภิ บาลและมสีมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง

`
             1 ตรวจประเมินคุณ

ภาพภายใน (IQ
A) ระหวาง เม.ย.- 14 ม.ิย. 62 

              2. เสนอการระบุและประเมินความเสี่ยง corporate และ fraud ป 62 

                  ในการประชุม คนย. พิจารณ
า วันที่ 30 เม.ย. 62

              3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตฯ ป 62 ดังนี้ 

                  3.1 ทบทวนมาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการ

                       ทุจรติแลวเสร็จ ตามประกาศฯ ลงวันที่ 31 พ .ค. 62

                  3.2 สื่อสารคานิยมหลักของคนไทย การขดักันแหงผลประโยชนทับซอน 

                       การคอรรัปชั่น ในการประชุม Adm
in Branch วันที่ 29-31 พ .ค. 62 

                  3.3 สื่อสารประชาสัมพันธใหบุคลกร สปสช. ตอบแบบวัดการรับรูของ

                       ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และใหบุคคลภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู

                       ของ ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (EIT) ผานชองทาง Q
R Code และ URL 

                       ระหวาง พ.ค. -15 ม.ิย 62

4. วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ( Stakeholder Analysis Approach) ที่เกี่ยวของ

                  กับสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒ
นาองคกร 

                

ไตรมาสที่ 3 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2562
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
•

ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญ
กับการปฏิรูประบบคุณ

ภาพ
•

มีคณ
ะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณ

ภาพฯ (Q
M
R) ซึ่งประกอบดวย

ผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ รวมกันบริหารระบบบริหาร
คุณ

ภาพองคกร ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
•

การกําหนดแผนงานที่จัดเจนตั้งแตตนปงบประมาณ
•

มีงบประมาณ
สนับสนุนที่เพียงพอ

ปญ
หาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ

ปญ
หาอุปสรรค ขาดการบูรณ

าการใหเขากับระบบบริหารคุณ
ภาพและงาน

ประจํา ทาํใหเปนภาระแกผูปฏิบัติ

ขอเสนอแนะ วางแผนงานดานการบริหารคุณ
ภาพองคกรอยางเปนระบบ 

 ผลการดําเนินงาน
1.

โครงการ 
เสริมสราง
ศักยภาพ

องคกร และ
ระบบบริหาร 
ดวยระบ 
บคุณ

ภาพ
 

และหลักธรร
มาภบิาล



`
กลยุทธที่ 1 สงเสริมวัฒ

นธรรมการทํางานที่นําไปสูองคกรที่มีธรรมาภิ บาลและมสีมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง

                              

ไตรมาสที่ 3 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2562
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
1.  ผูเขารับการปฐมนิเทศทุกคน ไดรับความรู ความเขาใจในเนื้อหาการปฐมนิเทศ และเกิดทัศนคติที่ดี

กับองคกร รวมทั้งกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรใหมและบุคลากรเดิม  ความพรอม
และสามารถปรับตัวสาํหรับการปฏิบตัิงานในสํานกังานไดอยางรวดเร็ว

2.  การที่ในปจจุบัน การสื่อสารมี ชองทางหลากหลาย และเขาถงึไดงายทําให สามารถสื่อสารขอมูล 
ตางๆ ไปยังบุคลากรไดอยางรวดเร็ว 

ปญ
หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

ปญ
หา มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน วิทยากรมี

ภาระงานเยอะ และมีงานซอนทําใหตองสลับ
หัวขอในการแตละวัน ขอเสนอแนะ มีการสราง
วิทยากรสํารอง และทดแทน และตองเลี่ยงการ
มีกิจกรรมใหญ

ซอน

ผลการดําเนินงาน
2.

โครงการ
สงเสริม

คานิยมและ
วัฒ

นธรรมการ
ทํางานของ
องคกรเพื่

อ
นําไปสูองคกร
สมรรถนะสูง 

1 จัดปฐมนเิทศบุคลากรใหม รุนที่ 3 ประจาํปงบประมาณ
 ๖๒ ดําเนินงานเรียบรอย การปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพื่อใหบุคลากรใหมทุกคนไดรับการ

เตรียมความพรอมสาํหรับการปฏบิัติงานโดยไดเรียนรูเกี่ยวกับองคกร นโยบาย เปาหมาย ภารกิจขององคกร 

2 งานดานการสื่อสารวัฒ
นธรรม ดําเนินการเรียบรอย เสียงตามสาย เปนประจําทุกวัน จันทร ถึง ศุกร  โดยภาพรวมสื่อสารขาวสาร แวดวงสาธารณ

สุข 

หรือกจิกรรมตางๆของทาง HR และของสํานักตางๆ ใหบุคลากรไดรับทราบ  เชน งานตรวจสุขภาพประจําป งานตลาดนัดสรางสุข  .การจัดทํา artw
ork 

เพื่อประชาสัมพนัธภายใน ผานชองทาง LINE โลตสัโนต เฟสบุค การจัดทําวิดิทัศน เชน วิดิทัศนรวมภาพกิจกรรมงานรดน้ําดําหัว /วิดทิัศน เชิญ
ชวนพานอง

ดูหนัง ( เด็กบานปากเกร็ด ) /วิดิทัศนงาน  adm
in branch ( present งาน HR )

 



•
การจัดทําแผน IDP

      - มีการเสนอแนวทางการจัดทําแผน IDP ตอคณ
ะกรรมการ H

R เมื่อวันที่ 7 พ
.ย. 61  และแจงเวียนแนวทางการจัดทําแผน IDP ใหบคุลากรทราบ วันที่ 16 พ

.ย. 61

       กําหนดสงแผน
IDP ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 61 และจัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจกับบุคลากรสวนกลาง และเขต เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 และบุคลากรสํานักตางๆ 

        สงแผน IDP แลวจํานวน 95 เปอรเซ็นต 

•
การพั

ฒ
นาบุคลากรประจําป 

1.การพั
ฒ
นาบุคลากรตามแผน (In-House Training)  ไตรมาส 3 เสนออนุมตัิแผนการฝกอบรมและพั

ฒ
นาบุคลากรประจําป จํานวน 7 หลักสูตร

และมกีารจัดอบรม

เพื่
อพั

ฒ
นาบุคลากรแลวจํานวน 5  หลักสูตร 9 ครั้ง  และ การศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก จํานวน 1  ครั้ง เมื่อวันที่ 28 พ

.ย. 61 

2.พั
ฒ
นาศักยภาพ

ผูบริหาร (Public Training)  ไตรมาส 3 เสนออนุมตัิแนวทางและหลักสูตรการพ
ฒั
นาศักยภาพ

ผูบริหารประจําป เมื่อวันที่ 7 พ
.ย. 61 และ

ดําเนินการเสนออนุมตัิเพ
ือ่สมัครเขาอบรมแลว จํานวน 6 คน  6 หลักสูตรโดยอบรมแลวจํานวน 3 คน 3 หลักสูตร และอยูระหวางอบรมจํานวน 3 คน 3 หลักสูตร 

3.พั
ฒ
นาศักยภาพ

บุคลากรทุกระดับ (Public Training) ไตรมาส 3   เสนอนุมัติหลักสูตรใหบุคลากรเขารับการอบรมกับสถาบันภายนอกแลวจํานวน 65 คน 57 

หลักสูตร   

•
พั
ฒ
นาระบบ Self Learning และแหลงเรียนรู 

       - มีการจัดประชุมคณ
ะทํางานหอจดหมายเหตุ ในการทบทวนเนื้อหา และพ

ิจารณ
าเนื้อหาขึ้นเว็บไซต จํานวน 5 ครั้ง  

       -  มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 ความรูจํานวน 4 ครั้ง และจัดกิจกรรมชมุชนเสวนา จํานวน 5 ครั้ง 

7

ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
ปญ

หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ
-

ผูบริหารระดับสูงใหความสําคญั
ในเรื่องของการพ

ฒั
นาบคุลากร โดยสนับสนุน

งบประมาณ
ในการดําเนนิการที่มีความเหมาะสมในการบรหิารจัดการ 

-
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการถายทอดและไดรับการยอมรับภายใน
เขารวมเปนวิทยากรภายในหลักสตูรตางๆเพื่

อถายทอดความรูในการปฏิบัตงิาน
ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

บุคลากรสวนใหญ
มีภาระงานมากอีกทั้งยังเปนไตรมาสที่มีวันหยุดราชการหลาย

วันทํ
าใหไมสามารถเขารับการฝกอบ

รมใน
หลักสูตรที่กําหนดไวตามแผนได

ครบถวนและการจัดอบรมโดยสถาบันภายนอก เมื่อไมไดรับการคัดเลือกเขา

อบรม ทําใหบุคลากรไมไดรับการพ
ัฒ
นาตามแผนที่กําหนดไว

`
กลยุทธที่ 2 พ

ฒั
นาการบริหารทรพั

ยากรบคุคลตามเกณ
ฑ
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองคกรสมรรถนะสูง

             

ไตรมาสที่ 3 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2562

3.

โครงการ
สงเสริม

และพ
ัฒ
นา

สมรรถนะ
บุคลากร ที่
รองรับ
ทิศทาง 

Thailand 
4.0 และ
การสราง

นวัตกรรม 



`
กลยุทธที่ 2 พั

ฒ
นาการบริหารทรัพ

ยากรบุคคลตามเกณ
ฑ
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองคกรสมรรถนะสูง

                              

ไตรมาสที่ 3 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2562
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
•

ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญ
กับการปรับปรุงระบบคาตอบแทนและ

สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด KPI ประเมินผล
งานระดับหนวยงาน รวมถึงการเตรียม

Successor ในตําแหนงสาํคญั
ตางๆ

•
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการอยางมีสวนรวมของผูบังคับบญั

ชา
ในระดบัตางๆ

•
มีคณ

ะกรรมการบริหารและพัฒ
นาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบดวย

ผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ เพื่อรวมกันพัฒ
นาปรับปรุงระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปญ
หาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ

•
การประเมินผลการงานและการเลื่อนเงินเดือนจากผลงานของ
หนวยงานตางๆ ยังคงมีมาตรฐานที่แตกตางกัน ควรมีการพัฒ

นา
ระบบการเลื่อนเงินเดือนตามผลประเมินที่เปนมาตรฐาน

•
บุคลากรยังขาดความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกบังานบริหาร
บุคคล ควรมีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจที่ดขีึ้น

    ผลการดําเนินงาน
1. ระบบคาตอบแทน:  คกก.หลักฯ เห็นชอบขอเสนอการปรบัระบบคาตอบแทน

และสวัสดิการ 5 เรื่อง เมื่อ 7 ม.ค. 62 

2.Succession Plan กําหนดตําแหนงสําคญั
ที่จะดําเนินการ และเสนอหลักเกณ

ฑ


ทั่วไปในการคัดเลือก Successor Candidate ผาน คกก. HR และ คนย. 

เห็นชอบแลวเมื่อ พ.ย. 61 เสนอรายชื่อ Successor Candidate ให คนย. 

เห็นชอบเมื่อ 20 ธ.ค. 62 กระบวนการและขั้นตอนการพ
ฒั
นา Successor และ

หลกัสูตรการฝกอบรม Successor ผานความเห็นชอบ คกก. HR เมื่อ 23 ม.ค. 

62  เสนอแผนพ
ัฒ
นา Successor ป 62 - 63 ตอคณ

ะอนุกรรมการจัดทํา

ขอเสนอการสรรหาและคาตอบแทน เห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 มิ .ย. 61 
3.การประเมินผลงาน: จัดทําและประกาศหลักเกณ

ฑ
การประเมินผลงานระดับ

หนวยงาน และหลักเกณ
ฑ
ประเมินผลงานระดับบรหิาร ปงบประมาณ

 2562 
แลวเมื่อ 22 พ.ย. 61 แจงเวียน KPI หนวยงาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 และ คนย. 
พิ
จารณ

า KPI รายบุคคลระดบับริหาร แลวเมื่อ 2 ม.ค. 62 และนํา KPI ผูบริหาร
มาใชประเมนิผลงานรอบ 1/62  อยูระหวางวิเคราะหผลและเสนอทบทวน
หลกัเกณ

ฑ
ประเมินป 63

4.
โครงการ
พั
ฒ
นา

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
การบริหาร
ทรัพ

ยากร
บุคคล อยางมี
ธรรมาภบิาล 



`
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้

นฐานที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมคีวามสุข 

                              

ไตรมาสที่ 3 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2562
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
ผูบริหารใหความสาํคัญ

 และเขารวมใน
กิจกรรมที่จัด ทําใหบุคลากรมองเห็นวา
เปนโครงการที่สําคัญ

ปญ
หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

1. บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของนักสรางสขุที่ชัดเจน

2. รูสึกวาการถูกไดรบัมอบหมายใหเปนนักสรางสุขของสาํนัก ถือเปนภาระ

ผลการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณ

ะกรรมการขับเคลื่อนองคกรแหงความสขุ 18 สิงหาคม 2561
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการองคความรูสูความสุขในการทํางาน (Routine to Happiness :R2h "หลักสูตรนักสรางสุขของ สปสช. 
ระหวางวันที่ 18-19 ตค. 2561  82 คน
3. จัดอบรม "การชวยฟนคืนชีพ (CPR) " วันที่ 2 พฤศจกิายน 2561 จาํนวน 48 คน
4. จัดอบรม "บริหารเงินดี หมดหนี้ มีสุข"  ระหวางวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ผูอบรม จํานวน 40 คน
5. ประชุมคกก.ขับเคลื่อนองคกรแหงความสขุ เพื่อติดตามกิจกรรมสรางสุขของแตละสาํนัก วันที่ 8  กุมภาพนัธ 2562
6. จัดกิจกรรม "เติมรัก เติมพลงั" เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสบอกรักซึ่งกันและกัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562  มีผูเขารวมกิจกรรม จาํนวน 200 คน
7. จัดอบรม "บริหารเงินดี หมดหนี้ มีสุข"  ระหวางวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ผูอบรม จํานวน 36 คน
8. จัดการตรวจสุขภาพประจําป บุคลาร สปสช. สวนกลาง และ เขต 13 กทม. ระหวาง เดือน พฤษภาคม –

มิถนุายน 2562
9. ดําเนินการวัดความสุขบุคลากร สปสช. ดวยเครื่องมือ HAPPYM

O
NO

TER  ระหวางเดอืน พฤษภาคม –
มิถนุายน 2562

5.
โครงการ
พั
ฒ
นา

คณุ
ภาพ

ชีวิต ดาน
สุขอนามัย 
และสราง
ความสุขใน
การทํางาน 



`
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้

นฐานที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมคีวามสุข 

                              

ไตรมาสที่ 3 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2562

http://w
w
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ

ในการดําเนินงานที่
ทําใหเกิดมาตรฐานดานความปลอดภัย  สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยไดรับความรวมมือและการ
สนับสนุนจากสวนตางๆ ภายใน สปสช.

ปญ
หาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ

จากการจัดทําคูมือดานความปลอดภยั  สขุอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน คณ

ะกรรมการตองอาศัยเวลาใน
การศึกษาและทําความเขาใจในรายละเอียด ทําใหเกิดความ
ลาชากวาแผนที่กําหนดไว

ผลการดําเนินงาน
มีการประชุมคณ

ะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําคูมือและแผนปฏิบัติการดานความปลอดภยั สุขอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : วันที่ 26 เมษายน 25 62 ไดจัดทาํคูมือดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(ฉบับราง ครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 2 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ไดจัดทําคูมือและแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

(ฉบับราง ครั้งที่ 2) และจัดทําแผนงานระยะสั้น และระยะยาวดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ซึ่งคาดการณ

วาจะไดคูมือ และแผนปฏิบัติการแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562

5.
โครงการ
พั
ฒ
นา

คุณ
ภาพ

ชีวิต 
ดาน

สุขอนามัย
และสราง
ความสุขใน
การทํางาน

(สบท.)



`
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้

นฐานที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมคีวามสุข 

                              

ไตรมาสที่ 3 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2562
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w
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ
กับการพัฒ

นา

ระบบการบรหิารงานบุคคลในดานตางๆ จึงไดรับขอมูล

ที่เปนประโยชนในการพัฒ
นาปจจัยที่จะพัฒ

นา 

Engagem
ent ตอไป

ปญ
หาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ

จากการสัมมนารับฟงความเหน็ พบวาบุคลากรยงัขาด

ความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริหาร

บุคคล ควรมีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจที่ดีขึ้น ซึ่ง

จะชวยเสริมเรื่อง
Engagem

ent ได

ผลการดําเนินงาน
1.

จัดสัมมนารับฟงความเห็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ รวม 73
คน เรื่อง

ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 61 เพื่อใชเปน

ขอมูลประกอบการพัฒ
นาระบบคาตอบแทนและสวัสดิการซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอ Engagem

ent

2.
นําขอเสนอจากโครงการปรับปรงุระบบบรหิารงานทรัพยากรบุคคล

ระยะที่ 1 (ป 61) เรื่องการปรับระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ 5 

เรื่อง เสนอและไดรับความเห็นชอบจาก คกก.หลักฯ แลว 2 ม.ค. 62 

3.
ดําเนินการออกระเบยีบ/ประกาศที่เกี่ยวของ ตามมติ คกก.หลักฯ 

ตามขอ 2 แลว

4.
อยูระหวางประเมินความผกูพันตอองคกรและความพึงพอใจตอปจจัย

สําคัญ
ฯ

6.
โครงการ

พั
ฒ
นา ปจจัย 

/ กลไก การ
สรางความ
ผูกพ

นัของ
บุคลากร 

(Engagem
ent)



`
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้

นฐานที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมคีวามสุข 

                              

ไตรมาสที่ 3 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2562
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

นโยบายประเทศไทย 4.0
และจุดเนนขององคกรป 62

ที่

สงเสริมการพัฒ
นา e-form

 ทําใหรูปแบบการทํางานดาน

เอกสารงานบุคคลมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงได

ฐานขอมูลที่จะใชประโยชนไดตอไป

ปญ
หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

โปรแกรมที่ใชอยูในปจจุบัน มีลักษณ
ะการทํางานไมเอื้อใหเกิด

ความสะดวกตอผูใชงาน และมีความผิดพลาดบอยครั้ง เนื่องจาก

เปนการพัฒ
นาเอง ไมใชผูเชี่ยวชาญ

ทางดานโปรแกรมงานบุคคล 

ควรจัดหาโปรแกรมใหมที่พัฒ
นาโดยผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่งายตอการ

ใชงานไมทําใหเพิ่มกระบวนการที่เปนภาระมากขึ้น 

ผลการดําเนินงาน
1.

พัฒ
นาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปบนระบบ I-HR (e-form

) โดยเริ่มใชตั้งแตการประเมินผลรอบที่ 2/61 
เดือน ต.ค. 61 และรอบประเมิน 1/62 เดือน เม.ย. 62

2.
นําเสนอความตองการดานการพัฒ

นาระบบ HR กับที่ประชุม DP เมื่อ 13 ก.พ. 62 มีมติใหจดัหาโปรแกรมระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยงทุกงานบนฐานขอมูลเดยีวกัน และมีระบบใหบุคลากรเขาถึงขอมูล/สงคําขอตาง ๆ

 ดาน HR ไดดวย
ตัวเอง อยูระหวางการจดัหาโปรแกรม

7.
โครงการ

พั
ฒ
นาระบบ 
I-HR
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จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่
อ

1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพ
ยากร

บุคคล ไตรมาสที่ 3 ป 2562

2. ใหความเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่
มเติม

ขอบพ
ระคุณ


