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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม  กจืกรรม

ระยะเวลา
ดาํเนนิการ ผลการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่4

ณ วนัท ี ่15 สงิหาคม 2562
1 สง่เสรมิวัฒนธรรม

การทํางานที่
นําไปสูอ่งคก์รทีม่ี
ธรรมาภบิาลและมี
สมรรถนะสงูอย่าง
ต่อเนือ่ง

 (Governance)

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

1 ความสําร็จของการ
ปฏบิัตใินเรือ่ง
วัฒนธรรมองคก์รตาม
แผนทีก่ําหนดในแต่ละ
ปี 

2 คะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
 (ITA) 

3  คะแนนการยอมรับ
ของบคุลากรในการ
เป็นองคก์รทีม่ธีรรมาภิ
บาล และสมรรถนะสงู 
(IIT) 

4. คะแนนผลการ
ประเมนิ PMQA 4.0

1 รอ้ยละ 80 (วัด
ความสําเร็จของแต่ละ
กจิกรรม) 

2 ปี 62 ไม่นอ้ยกว่า 
base line ปี 60 
(92.77) ( 5 คะแนน 
ตอ้งได ้ITA=93.07)

3  คะแนน IIT ไม่ตํ่า
กว่า base line ปี 60 
(85.50)  
   

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

1.  โครงการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพองคก์ร และระบบ
บรหิาร ดว้ยระบบคุณภาพ 
และหลักธรรมาภบิาล 
(QMS)

1.จัดกจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ตาม
หลักธรรมาภบิาล (QMS) และการพัฒนาระบบ
บรหิารคุณภาพองคก์ร
    1.1 ดําเนนิงานดา้นระบบบรหิารงานคุณภาพ
องคก์ร แบบบรูณาการกับงานประจํา และ
เครือ่งมอืคุณภาพทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนางาน 
(ISO/IQA/KM/PDCA/R2R) 
    1.2 การตรวจประเมนิระบบคุณภาพองคก์ร 
(ISO 9001 : 2015) โดย สรอ.
2.จัดกจิกรรมสง่เสรมิวัฒนธรรม คุณธรรม และ
จรยิธรรมการทํางาน เพือ่นําไปสูอ่งคก์รทีม่ธีรร
มาภบิาลและมสีมรรถนะสงู 
(IC&RM/ITA/PMQA/HPO)
       - วเิคราะหป์ัจจัยทีม่ผีลต่อคะแนน ITA 
       - ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนนิงานตามมาตรฐานการประเมนิของรัฐ
(ITA)
       - สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและความ
โปรงใส 
       - จัดทําคู่มอืพัฒนาความโปร่งใสในการ
ปฏบิัตงิาน
3.จัดกจิกรรมเผยแพร่และสรา้งความเขา้ใจใน
เรือ่งงานคุณภาพ และคุณธรรมจรยิธรรมตาม
หลักธรรมาภบิาล 
4.สือ่สาร สรา้งการมสีว่นร่วมของบคุลากรเพือ่
คงสภาพ การมคีุณธรรมและความโปร่งใส  

ต.ค. 61 - ก.ย.
 62

1. สือ่สารภายใน ผา่น Intranet Facebook Line สํานักงาน เรือ่ง มาตรการภายในเพือ่
สง่เสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทจุรติ พ.ศ. 2562 วันที ่4 กรกฎาคม 2562 
เพือ่ใหบ้คุลากร สปสช. ไดร้ับทราบและถอืปฏบิัตติามอย่างเคร่งครัด
2. รายงานความกา้วหนา้การจัดการความเสีย่งระดับองคก์ร และความเสีย่งโอกาสเกดิ
ทจุรติฯ  ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารระบบบรหิารคุณภาพ การควบคุมภายใน 
การบรหิารความเสีย่ง หลักธรรมาภบิาล และการป้องกันทจุรติ (QMR) ครัง้ที ่4/2562 
วันที ่30 กรกฎาคม 2562  
3. ดําเนนิการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุรติฯ ปี 2562 
4. ดําเนนิการจัดการความเสีย่งระดับองคก์ร และความเสีย่งโอกาสเกดิทจุรติ ปี 2562
5. ดําเนนิการตามแผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ ปี 2562
6. ดําเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ ประพฤตมิชิอบในสว่นราชการตาม
แผนปฏริูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ( พ.ศ. 
2561-2565) หน่วยงานในกํากับกระทรวงสาธารณสขุ
7. ดําเนนิการเตรยีมการรองรับการตรวจประเมนิระบบคุณภาพองคก์ร โดย สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ระหว่างวันที ่19-22 สงิหาคม 2562
8. อยู่ระหว่างดําเนนิการประมวลผลการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในของ 
สปสช. เพือ่จัดทํารายงานการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)  
รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (ปค.5) และหนังสอืการรับรองการการ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน (ปค.3) ของ สปสช. เสนอต่อ กระทรวงการคลัง และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สปสช. 

2. โครงการสง่เสรมิ
ค่านยิมและวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคก์รเพือ่
นําไปสูอ่งคก์รสมรรถนะสงู 

1. สง่เสรมิการรับรูแ้ละความเขา้ใจ ค่านยิมและ
วัฒนธรรมองคก์ร (Accept)  ผา่นสือ่สารภายใน
องคก์ร ชอ่งทางและกจิกรรมต่างๆ (เกษียณอายุ
 มุทติาจติ ประชมุใหญ ่บคุลากร ปฐมนเิทศ
บคุลากรใหม่
กจิกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ ขององคก์ร (วัน
สถาปนาองคก์ร  วันครบรอบ นพ.สงวน 
นติยารัมพงษ์)  และวันสําคัญตามประเพณีของ
ไทย (สงกรานต ์ปีใหม่)
2. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธข์องบคุคลากร (KM & OD)

ต.ค. 61 - ก.ย.
 62

1. ปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ สามารถดําเนนิการตามแผน รวม 3 ครัง้ ครัง้ที ่4 อยู่ระหว่าง
การจัดเตรยีม ตน้เดอืนกันยายน 62 
2 จัดกจิกรรมโครงการสง่เสรมิและพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  (KM ) Happy Life Happy
 Work เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพผูป้ฏบิัตงิาน สปสช. ดา้นความรู ้ความสามารถ
ในงาน และดา้นจรยิธรรม พัฒนาสมรรถนะหลัก (ACCEPT) 6-8 ส.ค. 62   มบีคุลากร
เขา้ร่วม 595 คน 
3 งานมุทติาจติ ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิัตงิานทีเ่กษียณอายุ ปีงบประมาณ 2562 รวม 13 คน
4 การสือ่สารและประชาสัมพันธ ์ภายในองคก์ร ในเรือ่งขอ้มูล ขา่วสารด่านงาน
ทรัพยากรบคุคล และดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถดําเนนิงานไดต้ามแผน โดยผา่น
ชอ่งทาง ต่างๆ ทัง้เสยีงตามสาย และ SOcial Media

รายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ประจําปี 2562
ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ 2562

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม  กจืกรรม

ระยะเวลา
ดาํเนนิการ ผลการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่4

ณ วนัท ี ่15 สงิหาคม 2562

รายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ประจําปี 2562
ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ 2562

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

2 ต.ค. 61 - ก.ย.
 62

1. การกําหนด competency รายกลุ่มงานในสํานักสว่นกลาง ดําเนนิการเพิม่จากปี 
2560 และ 2561 (9 สํานัก 29 กลุ่มงาน) จํานวน 15 สํานัก 44 กลุ่มงาน (ครบ 100% 
ของสํานักสว่นกลาง รวม 24 สํานัก 73 กลุ่มงาน)      

1. การประเมนิ competency ในตําแหน่งงานทีจ่ัดทําแลว้ เพือ่หาcompetency gap ใน
การวางแผนพัฒนา
    ประเมนิ Competency ในตําแหน่งทีจ่ัดทําแลว้ ของ สปสช. เขต จํานวน 352 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 74.8 เปอรเ์ซน็ต ์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 แต่ละตําแหน่งงานใหม้คีวามสมบรูณ์และทันสมัย รวมถงึการประเมนิ 
โดยจะเริม่ดําเนนิงาน ทบทวนและกําหนดสมรรถนะ ในปีงบประมาณ 62 และนํามาใช ้
ในการพัฒนาบคุลากรในปี 2563  
2.2. ดําเนนิการทบทวน เสน้ทางการฝึกอบรมและพัฒนาสําหรับผูป้ฏบิัตงิานระดับ
ปฏบิัตกิารทกุระดับ และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร สปสช. ปี 
2562
2.3 ผูป้ฎบิัตงิานทกุระดับดําเนนิการจัดทํา  IDP โดยใช ้Competency Gap เป็นขอ้มูล
ในการจัดทําแผนและพัฒนาบคุลากร ตาม IDP ใหม้ ีCompetency เพิม่มากขึน้
3. พัฒนา competency ของบคุลากร ตามระดับชัน้งาน (หลักสตูรพืน้ฐาน) กลุ่ม 
Talent และ Successor 
       3.1 เสนอร่างแนวทางการพัฒนา Competency และบคุลากรกลุ่ม  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
ใหบ้คุลากรกลุ่ม Successor Candidate พจิารณาตอบรับเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมตาม
แนวทางและแผนฯ

    3.3 นําเสนอผลการดําเนนิการ ยนืยันการเขา้ร่วมเป็น Successor Candidate ในการ
ประชมุคณะกรรม HR วันที ่24 เม.ย 62
         3.4 ร่างหลักสตูรเพือ่พัฒนากลุ่ม successor และ talent และจัดทํา TOR เสนอ
ผูบ้รหิารระดับสงูอนุมัต ิและดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง บรษิัทภายนอกเพือ่ดําเนนิการ
พัฒนา และจะเริม่ดําเนนิการฝึกอบรมในเดอืน ก.ย.62

1. กําหนด competengy รายตําแหน่งงาน 
(กลุ่มงาน) สว่นทีเ่หลอืของสว่นกลางทัง้หมด
2. ประเมนิ competency ในตําแหน่งงานที่
จัดทําแลว้ เพือ่หาcompetency gap ในการ
วางแผนพัฒนา
3. พัฒนา competency gap ของบคุลากรใน
ตําแหน่งงานทีจ่ัดทํา competency แลว้ตาม
แผน โดยทบทวน  ประเมนิเพือ่หา 
competency  gap กําหนด Training roadmap
4. พัฒนา competency ของบคุลากร ตาม
ระดับชัน้งาน (หลักสตูรพืน้ฐาน) กลุ่ม Talent 
และ Successor 
5. พัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนาประจําปี
6. พัฒนาหอ้งสมุดใหเ้ป็น ระบบ self learning 
และแหล่งเรยีนรู ้และคลังความรู ้:-หอจดหมาย
เหตุ สปสช
7. จัดกจิกรรมสง่เสรมิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ (1 
เดอืน 1 ความรู,้ชมุชนเสวนา, Reader 
Challenge หอจดหมายเหตุ สปสช.)

3. โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาสมรรถนะบคุลากร 
ทีร่องรับทศิทาง Thailand
 4.0 และการสรา้งนวตก
รรม 
   
    

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 
(กลุ่มงาน)
2. รอ้ยละของ
บคุลากรทีม่ี
competency gap  
จาก competency ที่
กําหนด ไดร้ับการ
พัฒนา
3. รอ้ยละความสําเร็จ
ของแผน พัฒนา
บคุลากรในหลักสตูร
พืน้ฐานของแต่ละ
ระดับชัน้งาน 
4.  รอ้ยละความสําเร็จ
ของแผน พัฒนา
บคุลากรกลุ่ม Talent 
และ Successor  

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

พัฒนาการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล
ตามเกณฑธ์รร
มาภบิาลและ
มาตรฐานองคก์ร
สมรรถนะสงู

    (HPO)
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ระยะเวลา
ดาํเนนิการ ผลการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่4

ณ วนัท ี ่15 สงิหาคม 2562

รายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ประจําปี 2562
ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ 2562

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

2 พัฒนาการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล
ตามเกณฑธ์รร
มาภบิาลและ
มาตรฐานองคก์ร
สมรรถนะสงู

    (HPO) 

ตอ่

3. โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาสมรรถนะบคุลากร 
ทีร่องรับทศิทาง Thailand
 4.0 และการสรา้งนวตก
รรม 

ตอ่
   
    

4.2  พัฒนาศักยภาพผูบ้รหิาร 
       - เสนออนุมัตแินวทางและหลักสตูรการพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารประจําปี ต่อคกก.
 HR เมือ่วันที ่7 พ.ย. 61 มมีตเิห็นชอบใหด้ําเนนิการ 
       - บคุลากรระดับผูบ้รหิารเขา้รับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกแลว้ตามแผน
จํานวน 6 คน 6 หลักสตูร 
       - เสนออนุมัตแินวทางและหลักสตูรการพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารประจําปี 2563 
ต่อคกก. HR เมือ่วันที ่14 ส.ค 62 
 4.3  พัฒนาศักยภาพบคุลากรทกุระดับ 
       -  อนุมัตใิหบ้คุลากรเขา้อบรมหลักสตูรการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกแลว้ 
จํานวน 128 คน
5. พัฒนาหอ้งสมุดใหเ้ป็น แหล่ง self learning  และคลังความรู ้ :-หอจดหมายเหตุ 
สปสช
       -  จัดประชมุคณะทํางานหอจดหมายเหตุ ในการทบทวนเนือ้หาดา้นหลักประกัน
สขุภาพ และพจิารณาเนือ้หาขึน้เว็บไซต ์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
        - จัดทําสรุปเนือ้หาจากกจิกรรม 1 เดอืน 1 ความรู ้และหลักสตูร CFO และ
เผยแพร่ในสือ่ภายในองคก์ร
6. จัดกจิกรรมสง่เสรมิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ (1 เดอืน 1 ความรู,้ กจิกรรมชมุชนเสวนา)  
จัดทําแผนกจิกรรมปี2562 เสนอผูอ้ํานวยการ สทอ.อนุมัต ิเมือ่วันที ่6 ธ.ค. 61 และ
ดําเนนิการไดต้ามแผนดังนี ้   
      - จัดทําแผนกจิกรรมปี2562 และไดร้ับการอนุมัต ิเมือ่วันที ่6 ธ.ค. 61 
      - จัดกจิกรรมชมุชนเสวนา จํานวน 3ครัง้ และเตรยีมดําเนนิการอกี 1 ครัง้ วันที ่18 
ก.ย. 62   เพือ่เป็นการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกันโรคของบคุลากร สปสช.และ
บคุลากรภายในศูนยร์าชการ
      - จัดกจิกรรม 1 เดอืน 1 ความรู ้ จํานวน 5 เรือ่ง  รวม 7 ครัง้ และเตรยีมดําเนนิการ
อกี 1 ครัง้ใน 23 ส.ค. 62 เพือ่ถา่ยทอดความรูใ้นเรือ่งทีไ่ปเรยีนหรอืรับทนุการศกึษาใน
ต่างประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ในต่างประเทศ และแนวทางการเตรยีม
ความพรอ้มภาษาอังกฤษ กระตุน้ใหเ้กดิการพัฒนาตนเองและเรยีนรูด้า้นภาษาอังกฤษ 
เพือ่โอกาศรับทนุศกึษาต่อ ณ ต่างประเทศ "
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2.2  พัฒนา
ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล
การบรหิารบคุล 
อย่างมธีรรมาภิ
บาล

2.3 ทบทวน
ภารกจิและ
กรอบ
อัตรากําลังให ้
เหมาะสมกับ
บทบาท และ
สถานการณ์

1. ความพงึพอใจของ
บคุลากรต่อระบบงาน
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 6 
ดา้น*

 

1. ปี 62 คะแนนเฉลีย่
ความพงึพอใจรวมทกุ
ดา้นสงูขึน้กว่าปี 60 

Base Line 60 ความพงึ
พอใจ  
   1) ดา้นการสรรหา 
บรรจ ุแต่งตัง้ 2.83 %
    2) ดา้นการบรหิาร
ค่าตอบแทนและ
สวัสดกิาร 2.73
    3) ดา้นการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิาน 2.95
    4) ดา้นการ
ปฏบิัตงิาน และ
ความกา้วหนา้ในสาย
อาชพี (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 อย่างมี
ธรรมาภบิาล 

1. พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดกิาร (จาก
ขอ้เสนอทีไ่ด)้ในโครงการปรับปรุงระบบ
บรหิารงานทรัพยากรบคุคลระยะที ่1(ปี 61)
2. พัฒนาระบบแผนการทดแทนตําแหน่งที่
สําคัญ (succession plan)   เสนอตําแหน่ง
สําคัญทีจ่ะทดแทน ต่อ คกก.ทีเ่กีย่วขอ้ง
พจิารณาอนุมัตใิหด้ําเนนิการเพือ่หา successor 
3. ทบทวน พัฒนาระบบเสน้ทางความกา้วหนา้
ในสายอาชพี (career path) และการพัฒนา
บคุลากรของ HR ตาม career path
4. วเิคราะหข์อ้มูลการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน
 และปรับปรุงระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน
ระดับบคุคล ระดับหน่วยงาน ระดับองคก์ร ที่
เชือ่มโยงกัน
5. จัดทําโครงการ และจัดจา้งทีป่รกึษา ศกึษา
วเิคราะห ์พัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารงาน
บคุคล ระยะที ่2 (โครงสรา้ง, บทบาทหนา้ที,่ 
กรอบอัตรากําลัง)
6. สํารวจความพงึพอใจของบคุลากรต่อ
ระบบงานบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 6 
ดา้น
7. จัดการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจและการรับรู ้
การบรหิารทรัพยากรบคุคลดา้นต่างๆ แก่
บคุลากรทกุระดับในเวท ีต่าง ๆ (กก.บห. เสยีง
ตามสาย Mail Line)
8.ประชมุอนุกรรมการ กก. ทีเ่กีย่วขอ้ง ตาม
แผนทีก่ําหนด

ม.ค.- ก.ย. 62

ต.ค. 61 - ก.ย.
 62

1. การพฒันาระบบคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 
    คกก.หลักฯ เห็นชอบขอ้เสนอการปรับระบบค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 5 เรือ่ง เมือ่ 7
 ม.ค. 62 ดังนี้
    1.1 การปรับอัตราแรกบรรจ ุวุฒ ิป.ตร ีจาก 15,000 บาท เป็น 17,000 บาท และ
ปรับฐานเงนิเดอืนผูไ้ดร้ับผลกระทบ
    1.2 การปรับอัตราเงนิสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชพีตามอายุงาน
    1.3 การเพิม่ค่าตอบแทนตามผลงานกรณีผูม้เีงนิเดอืนเต็มเพดาน
    1.4 การเพิม่เงนิชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยกรณีถกูสั่งไปปฏบิัตงิานนอกพืน้ที่
    1.5 การเพิม่อัตราเบีย้เลีย้ง
2. Succession Plan 
    ขอ้เสนอ succession plan ผา่นความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการจัดทําขอ้เสนอ
การสรรหาและค่าตอบแทน เมือ่วันที ่3 ส.ค. 61 และเสนอ คกก.หลักฯ เมือ่วันที ่3 ก.ย.
 61 ดําเนนิการไดต้ามแผน ดังนี้
     2.1 กําหนดตําแหน่งสําคัญทีจ่ะดําเนนิการ และเสนอหลักเกณฑท์ั่วไปในการ
คัดเลอืก Successor Candidate ผา่น คกก. HR และ คนย. เห็นชอบแลว้เมือ่ พ.ย. 61
     2.2 เสนอรายชือ่ Successor Candidate ทีแ่ต่ละ 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 ต่อคณะอนุกรรมการจัดทําขอ้เสนอ
การสรรหาและค่าตอบแทน เห็นชอบ เมือ่วันที ่4 ม.ิย. 61
3. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
    3.1 จัดทําและประกาศหลักเกณฑก์ารประเมนิผลงานระดับหน่วยงาน และ
หลักเกณฑป์ระเมนิผลงานระดับบรหิาร ปีงบประมาณ 2562 แลว้เมือ่ 22 พ.ย. 61 แจง้
เวยีน KPI หน่วยงาน เมือ่ 18 ก.พ. 62 และ คนย. พจิารณา KPI รายบคุคลระดับบรหิาร
 แลว้เมือ่ 2 ม.ค. 62
     3.2 เสนอผลวเิคราะหข์อ้มูลการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และเสนอทบทวนระบบ
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานระดับบคุคล ปี 2563 ต่อ คกก. HR เห็นชอบแลว้ อยู่
ระหว่างเสนอ คนย. เห็นชอบเและจัดทําประกาศ คาดว่าจะแลว้เสร็จ ก.ย. 62
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3 เสรมิสรา้ง
โครงสรา้งและ
ปัจจัยพืน้ฐานที่
สนับสนุนให ้
บคุลากรทํางาน
ไดอ้ย่างมคีวามสขุ 

(Happy Work 
Place & 
Engagemen)

3.1 การ
เสรมิสรา้งให ้
บคุลากรมี
คุณภาพชวีติทีด่ี
มคีวามสขุใน
การทํางาน

1. บคุลากรมคีวามสขุ
ในการทํางาน 

2. ผลการประเมนิ
ความปลอดภัย / 
สขุอนามัย / 
สภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน 
 

1.ปี 62 ระดับความสขุ
จาก Happinometer 
ในภาพรวมองคก์ร 
เพิม่ขึน้จากค่า baseline
 ปี 61

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

5. โครงการพัฒนา
คุณภาพชวีติ ดา้น
สขุอนามัย และสรา้ง
ความสขุในการทํางาน 

โครงการปรับคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มในทีท่ํางาน 
(สบท. ดา้นความปลอดภัย
 และสิง่แวดลอ้มในการ
ทํางาน)

1.จัดกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ (ลดอว้นสรา้ง
บญุ ตรวจสขุภาพ อบรม CPR ชมุชนเสวนาดา้น
สขุภาพ และคุณภาพชวีติ)
2. สนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิคุณภาพชวีติดา้น
การเงนิตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. สว่เสรมิกจืกรมสรา้งสขุตามค่า Baseline 
ความสขุของแต่ละหน่วยงาน และในภาพรวม
องคก์ร 
4. พัฒนาคุณภาพสงิแวดลอ้มในการทํางาน 
(สบท.)
  4.1 ดา้นความปลอดภัย (Safety) - การจัด
สถานทีท่ํางาน กจิกรรม 5 ส. ตรวจสอบสภาพ
สายไฟ รถยนต์
  4.2 สขุอนามัย (Health) - การจัดเมนูอาหาร
เพือ่สขุภาพ การออกกําลังกาย
  4.3 สภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
(Environment) - อากาศถา่ยเท ความสะอาด
ฟิวเตอรแ์อร/์หลอดไฟฟ้า การปรับอุณหภมูิ
ภายในทีเ่หมาะสม
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1. แต่งตัง้คณะกรรมการขับเคลือ่นองคก์รแห่งความสขุ 18 สงิหาคม 2561
2.จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร "การบรหิารจัดการองคค์วามรูสู้ค่วามสขุในการทํางาน 
(Routine to Happiness :R2h "หลักสตูรนักสรา้งสขุของ สปสช. ระหว่างวันที ่18-19 
ตุลาคม  2561 จํานวน 82 คน
3. จัดอบรม "การชว่ยฟื้นคนืชพี (CPR) " วันที ่2 พฤศจกิายน 2561 จํานวน 48 คน
4. จัดอบรม "บรหิารเงนิด ีหมดหนี ้มสีขุ"  ระหว่างวันที ่17-18 มกราคม 2562
5. ประชมุคกก.ขับเคลือ่นองคก์รแห่งความสขุ เพือ่ตดิตามกจิกรรมสรา้งสขุของแต่ละ
สํานัก วันที ่8  กมุภาพันธ ์2562
6. จัดกจิกรรม "เตมิรัก เตมิพลัง" เพือ่ใหบ้คุลากรไดม้โีอกาสบอกรักซึง่กันและกัน ใน
วันที ่14 กมุภาพันธ ์2562
7. จัดอบรม "บรหิารเงนิด ีหมดหนี ้มสีขุ"  ระหว่างวันที ่21-22 มนีาคม 2562 ผูอ้บรม 
จํานวน 36 คน
8. จัดการตรวจสขุภาพประจําปี บคุลาร สปสช. สว่นกลาง และ เขต 13 กทม. ระหว่าง 
เดอืน พฤษภาคม – มถินุายน 2562  สรุปผลการตรวจในเดอืน กรกฎามคม 2562 มผีู ้
เขา้รับการตรวจ จํานวน 333 คน
9. โครงการเขา้พรรษาลดอว้นสรา้งบญุ จัดกจิกรรมเปิดตัววันที ่11 กรกฎาคม 2562 มี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจํานวน 200 คน เป้าหมายร่วมกันลดนํ้าหนักรวม 150 กโิลกรัม
10. ดําเนนิการวัดความสขุบคุลากร สปสช. ดว้ยเครือ่งมอื HAPPYMONOTER  ระหว่าง
เดอืน พฤษภาคม – มถินุายน 2562 สรุปผลคะแนนความสขุภาพรวมขององคก์รปี 2562
 = 61.1  เพิม่ขึน้จากปี 2561

3.2 การสรา้ง
ความผกูพันต่อ
องคก์ร 
(Engagement)

1 ผลประเมนิความ
ผกูพันของบคุลากร ใน
ปัจจัยสําคัญ 3 ลําดับ
แรก (เงนิเดอืน งานที่
มคีุณค่า สวัสดกิาร) 
เพิม่ขึน้

2. อัตราการลาออก
ของบคุลากรในแต่ละปี

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

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

6. โครงการพัฒนา ปัจจัย /
 กลไก การสรา้งความ
ผกูพันของบคุลากร 
(Engagement)
  

1. จัดกจิกรรมตามแผนพัฒนาปัจจัยสําคัญที่
สง่ผลต่อความผกูพันของบคุลากร  
(ค่าตอบแทนและสวัสดกิารเกือ้กลู)
2. จัดกจิกรรม/พัฒนาระบบ กลไก เพือ่สรา้ง
ความผกูพัน
3. ประเมนิความผูก้พันต่อองคก์ร
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1. จัดสัมมนารับฟังความเห็นบคุลากรระดับปฏบิัตกิาร จํานวน 2 รอบ รวม 73 คน เรือ่ง
ระบบค่าตอบแทนและสวัสดกิาร เมือ่วันที ่9 ต.ค. 61 เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดกิารซึง่เป็นปัจจัยสําคัญทีส่ง่ผลต่อ Engagement
2. นําขอ้เสนอจากโครงการปรับปรุงระบบบรหิารงานทรัพยากรบคุคลระยะที ่1 (ปี 61) 
เรือ่งการปรับระบบค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 5 เรือ่ง เสนอคณะอนุกรรมการจัดทํา
ขอ้เสนอการสรรหาและค่าตอบแทน 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 การเพิม่อัตราสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชพี มผีล 1 ก.พ. 62
     3.3 จัดทําระเบยีบค่าตอบแทนตามผลงาน กรณีเงนิเดอืนเต็มเพดาน แลว้ เริม่ใช ้
รอบประเมนิ 1/2562
     3.4 ปรับอัตราเบีย้เลีย้ง มผีล 1 ก.พ. 62
     3.5 ระเบยีบเงนิชว่ยค่าใชจ้า่ยกรณีถกูสั่งใหไ้ปปฏบิัตงิานนอกพืน้ที ่มผีล 10 เม.ย. 
62
     3.6 สํารวจความผกูพันต่อองคก์รฯ ปี 62 พบว่า ความพงึพอใจต่อปัจจัยสําคัญ 3 
อันดับแรกในการสํารวจเมือ่ปี 60 คอื ปัจจัยดา้นเงนิเดอืน เพิม่ขึน้ 2% การทํางานทีม่ี
คุณค่า เพิม่ขึน้ 1% และสวัสดกิาร เพิม่ขึน้ 2% 
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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม  กจืกรรม

ระยะเวลา
ดาํเนนิการ ผลการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่4

ณ วนัท ี ่15 สงิหาคม 2562

รายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ประจําปี 2562
ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ 2562

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

3.3 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนงาน
ทรัพยากรบคุคล 
 (IHR) 

1. มรีะบบฐานขอ้มูล
บคุลากร ทีส่ามารถใช ้
ประโยชนใ์นการ
ดําเนนิการ  เพิม่ขึน้ 

 1. สามารถใชร้ะบบ 
IHR ในการออกคําสั่ง 
ในการสรรหา บรรจ ุ
แต่งตัง้

7. โครงการพัฒนาระบบ 
IHR

1. ทบทวนขอ้มูล และFlow การทํางานในแต่ละ
เรือ่ง
2. พัฒนารูปแบบการเก็บขอ้มูล การออกรายงาน
  
3. ประสานการจัดทําระบบกับ สบส.
4. ทดสอบระบบ
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1. พัฒนาระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีบนระบบ I-HR (e-form) โดยเริม่
ใชต้ัง้แต่การประเมนิผลรอบที ่2/61 เดอืน ต.ค. 61 - ปัจจบุัน
2. นําเสนอความตอ้งการดา้นการพัฒนาระบบ HR กับทีป่ระชมุ DP เมือ่ 13 ก.พ. 62 มี
มตใิหจ้ัดหาโปรแกรมระบบงานบรหิารทรัพยากรบคุคล ทีเ่ชือ่มโยงทกุงานบนฐานขอ้มูล
เดยีวกัน และมรีะบบใหบ้คุลากรเขา้ถงึขอ้มูล/สง่คําขอต่าง ๆ ดา้น HR ไดด้ว้ยตัวเอง อยู่
ระหว่างจัดหา คาดว่าจะเริม่จา้งไดต้น้ปีงบ 2563

หมายเหตุ 
1.  แผนยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 2560-2564 เสนอ คกก.หลักฯ เมือ่ 9 พ.ย. 59
2) แผนปฏบิัตกิารดา้นบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2562 (ตามแผนยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 2562-2564) เสนอต่อคณะกรรมการหลักฯ วันที ่3 ก.ย. 61
3) สํานักทีร่ับผดิชอบในแผนปฏบิัตกิารนี ้ประกอบดว้ย สํานักบรหิารทรัพยากรบคุคลและพัฒนาองคก์ร  สํานักบรหิารทั่วไป  สํานักบรหิารสารสนเทศการประกัน  สํานัก EIA    สํานักแผนและงบประมาณ  


