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ลําดับ กลยุทธ HR กลวิธี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม
 ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562

1 สงเสริมวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีนําไปสูองคกร

ที่มีธรรมาภิบาลและมี

สมรรถนะสูงอยาง

ตอเน่ือง

 (Governance)

1.1สงเสริม

วัฒนธรรม 

คณุธรรม 

จริยธรรม และ   

ธรรมาภิบาล ใน

การทํางาน 

1. คะแนนคณุธรรม

และความโปรงใสใน

การดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ

 (ITA) 

2. คะแนนการยอมรับ

ของบุคลากรในการ

เปนองคกรท่ีมีธรรมาภิ

บาล และสมรรถนะสูง 

(IIT) 

3. คะแนนผลการ

ประเมิน PMQA 4.0 

(ประเมินตนเอง)

1.  คะแนน ITA ไมต่ํากวาคา

เปาหมายขององคกร (90)  

(คะแนน 1-5 หางกัน 1.5)

2. คะแนน IIT  ไมนอยกวา

คาเฉลี่ยของป 60 -61 

((85.5 + 81.63)/2 = 83.43

 ปรับเปน 84)  (คะแนน 1-5 

หางกัน 0.5)

3. คะแนนประเมินตนเอง 

เพิ่มขึ้นจากป 62 พัฒนา Gap

 ที่พบในป 61-62 

    (ป 61 ได base line และ

โอกาสพัฒนา) 

   

1. โครงการเสริมสรางศักยภาพ

องคกร และระบบบริหาร ดวย

ระบบคุณภาพ (QMS) หลักธรร

มาภิบาล (ITA) โดยบูรณาการ

เขากับงานประจําเพื่อนําไปสู

องคกรสมรรถนะสูง 

1.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองคกร และสงเสริม

คณุธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (QMS) 

ดวยกระบวนการ

   1.1.1 : ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

องคกรและ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรง

ใส  ดวยกลไก คกก.QMR  

(ISO/PDCA/R2R/IC&RM/ITA/PMQA/HPO) 

   1.1.2 :  แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน 

(Knowledge Sharing) การบริหารคุณภาพ การ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในและนอก

องคกร

   1.1.3 : กํากับติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ 

คณุธรรม ธรรมาภิบาล ความโปรงใส  (Cross 

Review/IQA/EQA/IC&RM/ITA/PMQA)

   1.1.4  สื่อสาร เผยแพร สรางความเขาใจ และการมี

สวนรวมในเรื่องงานคุณภาพ การมีคุณธรรมจริยธรรม 

ความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63
 1. รายงานผลการควบคุมภายใน สปสช. ป 62 ไปยังกระทรวงการคลัง และ

อนุกรรมการตรวจสอบ ไดแก หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ปค 3) รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปค 4) และ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค 5) 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ

การประเมินดวยเกณฑ PMQA 4.0 กับกรมควบคุมโรค วันที่ 8 พย 62

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแนวคดิเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ 

(Tune Brain) ป 63 

4. เสนอแผนพัฒนาระบบคุณภาพองคกร ป 63 ในการประชุมกรรมการบรหิาร

 สปสช. วนัที่ 15 พย 62

5. แจงทุกสํานักสวนกลาง/เขต ขอใหดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพองคกร ป 63 ตามหนังสือที่ 4.63/ว.11 ลว 7 พย 62

6. ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่สนใจ เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัคร

รางวลัเลิศรัฐ ป 63 ของ กพร วนัที่ 3 ธค 62

7. ผูบริหาร บุคลากร สปสช. เขารวมพิธปีระกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข และรับโลเกียรติคุณหนวยงาน ฯ 

ที่มีผลประเมิน ITA 62 ระดับ A วันที่ 6 ธค 62

8. ผูบริหาร บุคลากร สปสช. รวมกิจกรรมวนัตอตานคอรรัปช่ันสากล (ประเทศ

ไทย) ของ ปปช วันที่ 9 ธค 62

1. ความสําเร็จของการ

ปฏิบัติในเร่ือง

วัฒนธรรมองคกรตาม

แผนที่กําหนดในแตละป

1. รอยละ 80 (วัด

ความสําเร็จของแตละ

กิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด)

2. โครงการสงเสริมคานิยมและ

วัฒนธรรมองคกร

1. สรางการรับรูและความเขาใจ คานิยมและ

วัฒนธรรมองคกร (Accept)  ผานการสื่อสารภายใน

องคกร  และกิจกรรมตางๆ (เกษียณอายุ มุทิตาจิต 

ประชุมใหญผูปฏิบัติงาน กิจกรรมวันสําคัญขององคกร 

(วันสถาปนาองคกร  วันครบรอบ นพ.สงวน นิตยารัม

พงษ)  และวันสําคัญตามประเพณี (สงกรานต ปใหม))

2. กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรยีนรู

ของผูปฏิบัติท้ังองคกร (KM & OD)

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1.จัดกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สปสช. เพื่อสงเสริม

 รับรู ผลงานรูปธรรมี่ไดรับรางวลัดีเลิศที่ประสบความสําเร็จ ในการนําวัฒนธรรมองคกร 

ACCEPT ไปใชในการดําเนินงาน และใหบุคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดําเนินงานผลงานดังกลาวผานวัฒนธรรม ACCEPT รวมถึงเชิดชู คนดี สปสช.(วนัท่ี 17 

พย.62) 

2.จัดปฐมนิเทศ รุนท่ี 1 เพื่อใหบุคลากรใหมทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมสําหรับการ

ปฏิบัติงานโดยไดเรียนรูงานขององคกร นโยบาย เปาหมาย ภารกิจขององคกร มี

พฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) รวมถึงใหสามารถ

ปรับตัวพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร พรอมสําหรับการทํางานได

อยางรวดเร็ว (กําลังดําเนินการ จัดวันท่ี 16-18 ธค.62 

3 ประสานงานกับ สปสช.เขต 7 และ 8 จัดเตรียมรางคาํสั่งแตงต้ังคณะทํางาน KM 2020 

(ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธค.62) "

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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ลําดับ กลยุทธ HR กลวิธี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม
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ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

2 พัฒนาการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลตาม

เกณฑธรรมาภิบาล

และมาตรฐานองคกร

สมรรถนะสูง

(HPO)

3. โครงการพัฒนาระบบการ

พัฒนาผูปฏิบัตงิาน  (ระบบ 

HRD)  ใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงขององคกร และ

ทิศทางยทุธศาสตรชาติ 20 ป 

1. ทบทวน / ปรับปรุง ระบบพัฒนาบุคลากรของ

องคกร  ตามโครงสรางตําแหนงใหม และสถานการณ

ที่เหมาะสม ในประเด็น

  - ระบบสมรรถนะบุคลากร  กําหนดสมรรถนะราย

ตําแหนง 

  - พัฒนาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะรายตําแหนง 

และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะรายตําแหนง 

  - ประเมินสมรรถนะ รายตําแหนง รายบุคคล 

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

 ทบทวน / ปรับปรุง ระบบพัฒนาบุคลากรขององคกร

1สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลฯ รวมกับทีมท่ีปรึกษาดําเนินโครงการปรับปรุงระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 2 เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบสมรรถนะ และ จัดทํา

เสนทางการพัฒนาบุคลากรรายตําแหนง (Development Roadmap) โดยไดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ (Competency Workshop) กับสํานักในสวนกลางและ ตัวแทน สปสช.เขต 

จํานวน 5 เขต  เพื่อคนหาสมรรถนะ รายกลุมงาน (Job Family) ระหวางวันที่ 8-31 ต.ค 

62 และจะดําเนินการประเมินสมรรถนะนะหวางวันที่ 23 ธค. 62 - 10 มค. 63 และจัดทํา

เสนทางการพัฒนาบุคลากรรายตําแหนง (Development Roadmap) คาดวาจะแลว
4. โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศกัยภาพผูปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรบัยุคดิจิตัล

1. พัฒนาผูทดแทนตําแหนงสําคัญ ตอเนื่องจากป 

2562  และวางแผนสําหรับป 2564 โดย

  - จัดทํา แนวทาง / แผนการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร

เพื่อทดแทนตําแหนงสําคัญ รายตําแหนง รวมกับ

หัวหนางาน 

  - วิเคราะห Gap ศกัยภาพของผูทดแทนตําแหนงใน

ตําแหนงท่ีจะทดแทน รายบุคคล

  - พัฒนาผูทดแทนตําแหนงสําคัญ ตามแผนที่กําหนด 

2.. สงเสริมและพัฒนาผูปฏิบัติงาน รองรับยุคดิจิตัล

   - พัฒนาจาก competency gap  จาก IDP ที่จัดทํา

ในป 2562 (ใน 3 อันดับแรก ใหครบ 100 %)  และ

ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป (ทักษะดิจิตอล)

   - พัฒนาการเรียนรูดวย self learning  ในแหลง

เรียนรู และแลกเปลี่ยนเรยีนรูตาง ๆ (1 เดือน 1 ความรู

, ชุมชนเสวนา,)  

    - พัฒนาแหลงเรียนรู (หองสมุด หอ จม.เหตุ สปสช.)

1. พัฒนาผูทดแทนตําแหนงสําคัญตอเน่ืองจากป62และวางแผนสําหรับ 63

1.1 จัดทําและนําเสนอแผนการพัฒนาผูทดแทนตําแหนง (Successors)ตอคณะกรรมการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร วันท่ี 11 ธ.ค. 62 

2 สงเสริมและพัฒนาผูปฏิบัติงาน  รองรับยุคดิจิตัล : 

2.1. เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ป 63 ตอ คกก. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 9

 ก.ย 62 คกก.มีมติเห็นชอบใหดําเนินการฝกอบรม 6 เรื่อง

2.2 เสนอหลักสูตรอบรมภายนอก (Public Training) เพื่อพัฒนาผูบริหารตอ คกก. 

นโยบายและยุทธศาสตร (คนย.) และมีมติ เห็นชอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหารและผู

ทดแทนตําแหนง จํานวน 24 หลักสูตร เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62

2.3 ดําเนินการสงผูบริหารเขารับการพัฒนาตามขอ 2.1 จํานวน 3 หลักสูตร (1 คน: 1 

หลักสูตร)

24. ดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวันที่ 30-31 ต.ค. 62

2.3. จัดทําแผนพัฒนาการเรียนรูดวย self learning  : จัดทําแผนพัฒนาการเรียนรูดวย 

self learning  : แลกเปลี่ยนเรยีนรูป 63 จํานวน 5 เรื่อง โดยมุงสราง Mind Set เรื่อง 

Digital Transformation -ของผูปฏิบัติงาน และการพัฒนาภาวะผูนํา เพื่อตอยอดจาก

การฝกอบรมภาวะผูนําของป 62 สําหรับผูทดแทนตําแหนง

2.1 พัฒนาขีด

สมรรถนะ

บุคลากรสูการเปน

องคกรสมรรถนสูง 

(ย.2-1)

TRIS : 

ยุทธศาสตรดาน

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล

1. ป 63 รอยละ 100  

2. ป 63 รอยละ 100

3. ป 63 รอยละ 100 

4. ป 63 รอยละ 90    

5. ป 63 รอยละ 100 

6. ป 63 รอยละ 100   

1. รอยละของตําแหนง

งานท่ีมีการกําหนด 

competency หลัก  

2. รอยละของตําแหนง

งานท่ีมีการจัดทํา

เสนทางการพัฒนา

บุคลากร 

(Development 

Roadmap)

3. รอยละของตําแหนง

ที่จัดทําและประเมิน

สมรรถนะ 

(competency gap) 

ที่กําหนด

4. รอยละของบุคลากร

ที่ไดรับการพัฒนาตาม

แผน IDP

5.  รอยละการ

ดําเนินการตาม

แผนพัฒนาผูทดแทน

ตําแหนง (Successors)

6. รอยละความสําเร็จ

ของแผนงานที่กําหนด  

(Inhouse Self 

Learning  พัฒนา

แหลงเรียนรู และการ

สื่อสารภายในองคกร)
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2 พัฒนาการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลตาม

เกณฑธรรมาภิบาล

และมาตรฐานองคกร

สมรรถนะสูง

(HPO) 

(ตอ)

2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการ

บริหารบุคล อยาง

มีธรรมาภิบาล

2.3 ทบทวน

ภารกิจและกรอบ

อัตรากําลังให

เหมาะสมกับ

บทบาท และ

สถานการณ

1. จํานวนขอเสนอที่

ไดรับความเห็นชอบ

จาก คนย./อนุ กก. ที่

เก่ียวของ และ

ดําเนินการแลวเสร็จ

2. ระยะเวลาในการ

เสนอทบทวน HR 

Master Plan ตอ อนุ 

กก. / คกก. ที่เก่ียวของ

        

3. ความพึงพอใจของ

บุคลากรตอระบบงาน

บริหารและพัฒนา

ทรพัยากรบุคคล 6 

ดานในภาพรวม  

เพิ่มขึ้น

1. ขอเสนอการพัฒนาระบบ 

HRM ไดรับความเห็นชอบจาก

 คนย./อนุ กก. ที่เก่ียวของ 

และดําเนินการแลวเสร็จ 

จํานวน 2 เรื่อง

2. เสนอทบทวน HR Master

 Plan ป 2564 ตอ อนุ กก. ที่

เก่ียวของ หรือ คกก.

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ในเดือน ก.ย. 63

3. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจรวมทุกดาน.ในแตละป 

สูงข้ึนกวาป 60 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการบริหาร

ทรพัยากรบุคคล อยางมีธรร

มาภิบาล 

1.  ทบทวน / ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

 ใหเหมาะสมกับสถานการณ ผานคกก. HR หรือ คกก.

 อกก. ที่เก่ียวของ  ในประเด็น ที่กําหนด และอื่นๆ 

(หากม)ี

     -  โครงสรางองคกร โครงสรางตําแหนง  กรอบ

อัตรากําลัง รูปแบบการจางงาน 

      - โครงสรางคาตอบแทน 

      - การกําหนดตําแหนงสําคัญที่จะทดแทน 

(Successor) 

      - กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(career path) ตามโครงสรางตาํแหนงใหม

3. ทบทวน/วิเคราะห/พัฒนา ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานระดับบุคคล ระดับหนวยงาน  ระดับองคกร

ที่เช่ือมโยงกัน

4. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบงาน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ดาน

5. สื่อสาร สรางการรบัรู และความเขาใจแก

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ  ในหลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ

 ประกาศ ที่เก่ียวของการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน

เวที ตาง ๆ (กก.บห. เสียงตามสาย Mail Line) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1. การทบทวนโครงสรางองคกร / โครงสรางเงินเดือน / อัตรากําลัง / รูปแบบการ

จาง 

    1.1 ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวเิคราะหโครงสรางองคกร และอัตรากําลังที่

เหมาะสมกับภารกิจ โดยท่ีปรึกษาเสนอผลการศึกษาและขอเสนอเบ้ืองตนตอ คกก. HR 

วันที่ 11 ก.ย. 62 เสนออนุกรรมการจัดทําขอเสนอการสรรหาและคาตอบแทน วันที่ 13 

ก.ย. 62 เสนอ คนย.วันท่ี  25 ก.ย. 62

     1.2 สทอ. จัดทํารางขอเสนอการนําผลการศึกษามาปรับใชใหเหมาะสมกับ สปสช. 

เสนอ คกก. HR วันที่ 13 พ.ย. 62 และรวบรวมความเห็นจาก Cluster ตาง ๆ เสนอ คกก.

 HR วันที่ 11 ธ.ค. 62 เพื่อสรุปขอเสนอนําเขา คนย. พิจารณา  คาดวาจะเสนอ คนย. 

พิจารณาภายใน ม.ค. 63

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

    2.1 เสนอผลวิเคราะหขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2562 ตอ คกก. 

HR วันที่ 11 ธ.ค. 62 และ กก.บริหาร วันที่ 13 ธ.ค. 62

    2.2 อยูระหวางรวบรวม KPI ระดับหนวยงาน และเสนอ คนย. พิจารณา KPI ผูบริหาร 

ป 2563 คาดวาจะแลวเสร็จ ม.ค. 63
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3 เสริมสรางโครงสราง 

และปจจัยพื้นฐาน ที่

สนับสนุนใหบุคลากร

ทํางานไดอยางมี

ความสุข  (Happy 

Work Place)

3.1 เสริมสราง

คณุภาพ

     ชีวิตและ

ความสุขใน

     การทํางาน

3.2 การสราง

ความผูกพันตอ

องคกร 

(Engagement)

1. คะแนนความสุข

ของผูปฏิบัติงาน จาก 

Happinometer 

2. ความผูกพันของ

ผูปฏิบัติงาน ในแตละป 

3. อัตราการลาออก

ของบุคลากรในแตละป 

 

1. ระดับคะแนนคาเฉลี่ย

ความสุขจาก 

Happinometer ในภาพรวม

องคกร อยูในระดับมีความสุข 

(Happy) 

2. คะแนนความผูกพันตอ

องคกร เพิ่มขึ้น 0.5 คะแนน

จาก ป 62 ป 63 ตามลําดับ

3. อัตราการลาออกของ

บุคลากร = รอยละ 4

( Baselineป 60 = รอยละ 

3.74  ป 61 =3.35)

6.โครงการสรางความผูกพัน 

และสรางสุขในการทํางาน 

1. สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข (HWP) ในระดับองคกร  

และระดับหนวยงาน (Happy 8 Plus) โดย คกก. ขับเคล่ือน

องคกรแหงความสุขและนักสรางสุข

  1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิดิจิตวญิญาณดี : Happy Soul ใน

ระดับองคกร   

   1.2 พัฒนาคุณภาพชีวติ มิติสุขภาพกายดี : Happy Body 

(สทอ.รวมกับ สบท.)

   1.3 พัฒนาคุณภาพชีวติ มิติสุขภาพเงินดี : Happy money  

   1.4 สํารวจความสุขผูปฏบิัติงาน สปสช. ดวยเครื่องมือ 

HAPPYNOMITER* (งบสวสัดิการสํานักงาน)

2. พัฒนา /ปรับเปล่ียน สถานที่ทํางานใหสอดคลองกับการ

ทํางานและสงเสริมสุขภาพ เปน Smart Office  (สบท.)

3. พัฒนาคุณภาพ ความปลอดภยัของส่ิงแวดลอมในที่ทํางาน 

(SHE) (สบท.)

4. พัฒนา ปจจัย / กลไก การสรางความผูกพันของบุคลากร 

(Engagement  

       1). สนับสนุนสงเสริม วฒันธรรมองคกรและกิจกรรมที่

สงผลตอความผูกพันของบุคลากร :  การสรางแรงบันดาลใจ 

การถายทอดปณิธานคุณหมอสงวน กิจกรรมเพื่อพี่ผูเกษียณ 

       2) ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล  

       3) พัฒนาขอเสนอในการพัฒนาสมรรถนะ  เสนทาง

ความกาวหนาในสายงาน / อาชีพ

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1. สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข (HWP) ในระดับองคกร   

   1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิดิจิตวิญญาณดี : Happy Soul ในระดับองคกร

     1) กิจกรรมวันแหงสติ (วิปสสนาสาธิต) รวมกัย ธพส. 

         -  มีการจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัส เร่ิมในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จัดมาแลวจํานวน 5 

ครั้ง  บุคลากร สปสช. เขารวมกิจกรรมเฉล่ียครั้งละ 8  คน  

     2) ใสบาตร รวมทําบุญ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ ธพส.จัด ณ ศูนยราชการ ฯี  หรือ

จัดเองในวันสําคัญตาง เชน วันสถาปนา วันสงกรานต 

        -  รวมใสบาตรขาวสารอาหารแหง ในวันสถาปนา สปสช. วันที่  19 พฤศจิกายน  2562  

   1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพกายดี : Happy Body (สทอ.รวมกับ สบท.)

      1) เขาพรรษาลดอวน สรางบุญ

        - สรุปผลการดําเนินการโครงการใหคณะกรรมการสรางสุของคกรทราบ ในวันที่ 15 

พฤศจิกายน  2562 มีผูรวมกิจกรรมทั้งหมด 203 คน  น้ําหนักรวมที่สามารถลดได 438.70 

กิโลกรัม  ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 150 กิโลกรัม      

  1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพเงินดี : Happy money  

      1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เงินทองตองจัดการ ไมตองมีมากมาย แตตองมีมากพอ" 

จํานวน 2 รุน 

      -  อยูระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมรุนที่ 1 ในวันที่ 18  ธันวาคม 2562 ประมาณ

ผูเขารวมประชุม จํานวน 26 คน 

2. พัฒนา ปจจัย / กลไก การสรางความผูกพันของบุคลากร (Engagement  

       2.1) ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล  

      - จัดทําขอเสนอทบทวนสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลของ สํานักงานตอคณะกรรมการ HR 

 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
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3.3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศท่ี

สนับสนุนงาน

ทรพัยากรบุคคล  

(HRIS) ตอเน่ือง สู 

Smart Office

1. จํานวนฐานขอมูล

สารสนเทศ HR ที่สําคัญ

2. จํานวนเรื่องที่

ใหบริการ Self 

Service แกบุคลากร

3. จํานวนครั้งในการ

สื่อสาร ประชาสัมพันธ

 หรืออบรมการใชงาน

ระบบ 

 1. มีฐานขอมูลสารสนเทศ 

HRM ที่สําคญั 3 เรื่อง

2. ใหบริการ Self Service 

ดานงานบุคคล  ได 3 เรื่อง

3. มีการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ หรืออบรม 

การใชงานระบบแก

กลุมเปาหมาย 1 ครั้ง

7. โครงการพัฒนาระบบ HRIS   1. วางระบบ HRIS ใน 5 ระบบ (ระบบทะเบียนประวัติ

  ระบบการสรรหา ระบบเงินเดือน  ระบบการลา  

ระบบประเมินผลงาน)

2. ทดลองการใชงาน (parallel run) ประเมินผลการ

ใชงาน สรปุวิเคราะหปญหา อุปสรรค 

3. พัฒนาระบบหรือขอมูลใหสามารถใชงานใหมี

ประสิทธิภาพ

4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ หรืออบรม การใชงานระบบ

แกผูใชงานกลุมเปาหมาย ปฏิบัติงาน ใหสามารถใชงาน

 Self Service ได 

5. ใชงานจริงในผูใชงานกลุมเปาหมายที่กําหนด

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1. จัดซื้อโปรแกรม My HR ทําสัญญา 13 พ.ย. 62

2. เริ่มสื่อสารใหผูปฏิบัติงานรับทราบแผนการดําเนินงาน และสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนเมื่อแลวเสร็จ

ในการประชุม กก.บริหาร 15 พ.ย. 62 

3. เก็บขอมูลความตองการของระบบเพื่อกําหนดเงื่อนไขการทํางานในระบบ ไดแก ระบบ

ทะเบียนประวัติ ระบบสรรหา ระบบเงินเดือน ระบบลาและเวลาทํางาน และระบบ

ประเมินผลงาน จากผูมีสวนเก่ียวของ เชน ผูแทน Cluster / เขต และ งาน Call Center 

แลวเสร็จ 2 ธ.ค. 62

4. อยูระหวางการสรุปความตองการท้ังหมด กอนกําหนดเงื่อนไขในระบบ เพื่อดําเนินการ

ทดสอบระบบตอไปตามแผนการดําเนินการ

หมายเหต ุ

1.  แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560-2564 เสนอ คกก.หลักฯ เมื่อ 9 พ.ย. 59

2) แผนปฏิบัติการดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563 (ตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562-2564) เสนอตอคณะกรรมการหลักฯ วันที่ 2 ก.ย. 62

3) สํานักที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการน้ี ประกอบดวย สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  สํานักบริหารท่ัวไป  สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน  สํานัก EIA    สํานักแผนและงบประมาณ  

 

* ระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ดาน ไดแก 1) ดานการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง  2) ดานการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ  3) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน


