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ลําดับ กลยุทธ์ HR กลวิธี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม
 ระยะเวลา
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการ

ทํางานที่นําไปสู่องค์กร

ที่มีธรรมาภิบาลและมี

สมรรถนะสูงอย่าง

ต่อเนื่อง

 (Governance)

1.1ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

คุณธรรม 

จริยธรรม และ   

ธรรมาภิบาล ใน

การทํางาน 

1. คะแนนคุณธรรม

และความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

 (ITA) 

2. คะแนนการยอมรับ

ของบุคลากรในการ

เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิ

บาล และสมรรถนะสูง 

(IIT) 

3. คะแนนผลการ

ประเมิน PMQA 4.0 

(ประเมินตนเอง)

1.  คะแนน ITA ไม่ต่ํากว่าค่า

เป้าหมายขององค์กร (90)  

(คะแนน 1-5 ห่างกัน 1.5)

2. คะแนน IIT  ไม่น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยของปี 60 -61 

((85.5 + 81.63)/2 = 83.43 

ปรับเป็น 84)  (คะแนน 1-5 

ห่างกัน 0.5)

3. คะแนนประเมินตนเอง 

เพิ่มขึ้นจากปี 62 พัฒนา Gap

 ที่พบในปี 61-62 

    (ปี 61 ได้ base line และ

โอกาสพัฒนา) 

   

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

องค์กร และระบบบริหาร ด้วย

ระบบคุณภาพ (QMS) หลักธรร

มาภิบาล (ITA) โดยบูรณาการ

เข้ากับงานประจําเพื่อนําไปสู่

องค์กรสมรรถนะสูง 

1.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร และส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภบิาล (QMS) 

ด้วยกระบวนการ

   1.1.1 : ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

องค์กรและ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรง

ใส  ด้วยกลไก คกก.QMR  

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

   1.1.2 :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน 

(Knowledge Sharing) การบริหารคุณภาพ การ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในและนอก

องค์กร

   1.1.3 : กํากับติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ 

คุณธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  (Cross 

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

   1.1.4  สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และการมี

ส่วนร่วมในเรื่องงานคุณภาพ การมีคุณธรรมจริยธรรม 

ความโปร่งใส ตามหลกัธรรมาภิบาล

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63
1. ดําเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 63 

เช่น 

    1.1 ผู้บริหาร ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ 

    1.2 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต วันที่

 6 กพ 63

    1.3 จัดนิทรรศการสัปดาห์ธรรมาภิบาลฯ วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 63

2. บูรณาการการตรวจ IQA กับการตรวจสอบภายใน ของ สตส. จํานวน 3  

เขต ได้แก่  สปสช. เขต 8 อุดรธานี สปสช. เขต 10 อบลราชธานี  เขต 9 

นครราชสีมา และรายงานความก้าวหน้าในการประชุม คกก.QMR ครั้งที่ 1/63

 วันที่ 3 มีค 63 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม วันที่ 20-21 กพ 63 

และรายงานความก้าวหน้าในการประชุม คกก.QMR ครั้งที่ 1/63 วันที่ 3 มีค 

63 

4. ระบุและประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต 

และ ตัวชี้วัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยง (KRI) ปี 63 ผ่านมติเห็นชอบจากการ

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/63 วันที่ 28 มค 63 

5. สมัคร รางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 ปี 63 และรายงานความก้าวหน้าในการ

ประชุม คกก. QMR ค 1/63 วันที่ 3 มีค 63

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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1. ความสําเร็จของ

การปฏิบัติในเรื่อง

วัฒนธรรมองค์กรตาม

แผนที่กําหนดในแต่ละปี

1. ร้อยละ 80 (วัด

ความสําเร็จของแต่ละ

กิจกรรมตามแผนที่กําหนด)

2. โครงการส่งเสริมค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร (Accept)  ผ่านการสื่อสารภายใน

องค์กร  และกิจกรรมต่างๆ (เกษียณอายุ มุทิตาจิต 

ประชุมใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมวันสําคัญขององค์กร 

(วันสถาปนาองค์กร  วันครบรอบ นพ.สงวน นิตยารัม

พงษ์)  และวันสําคัญตามประเพณี (สงกรานต์ ปีใหม่))

2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของผู้ปฏิบัติทั้งองค์กร (KM & OD)

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1 จัดกิจกรรมร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

1.Accountability  สํานึกในหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีและไม่ทุจริต

 Creativity คิดสร้างสรร โดยการรวมพลคน สปสช.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ทั้ง

ส่วนกลางและเขต Plan for the future วางแผนอนาคตในการประกาศเจตนารมณ์ 

สปสช.จะไม่ทุจริต Teamwork การทํางานเป็นทีม บุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วม

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 

2 กิจกรรมชื่นชมคนดี เช่น พนักงานขับรถ ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานจน

ได้รับการชมเชย และแม่บ้านที่เก็บสิ่งของได้ ตามๆห้องต่างๆ ภายในองค์กร 

3.จัดกิจกรรมสื่อสารการควบคุมและแนวทางปฏิบัติ เชื่อโรคโควิด 19 วันที่ 25 กพ.  เป็น

การสื่อสารให้ บุคลากร สปสช. ทราบถึงวิกฤต ข้อเท็จจริง และแนวทาง และ รณรงค์ให้

เกิดค่านิยม การสร้างความสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) 

4 เตรียม การจัดปฐมนิเทศ รุ่นที่ 3 ตามแผน 

5 จัดประชุมคณะกรรมการ KM 2020 เพื่อเตรียมงาน

งานนอกเหนือแผน 

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โควิด-19 รวมในการวางแผนการรองรับเหตุการณ์ ภัย

เชื้อโควิด และนําข้อมูลมาสื่อสาร ให้บุคลากรรับทราบ และ สร้างค่านิยมในการดูแล 

ตัวเอง และ ผู้อื่น เป็นต้น

2 พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตาม

เกณฑ์ธรรมาภิบาล

และมาตรฐานองค์กร

สมรรถนะสูง

(HPO)

3. โครงการพัฒนาระบบการ

พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  (ระบบ 

HRD)  ให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงขององค์กร และ

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. ทบทวน / ปรับปรุง ระบบพัฒนาบุคลากรของ
องค์กร  ตามโครงสร้างตําแหน่งใหม่ และสถานการณ์ที่

เหมาะสม ในประเด็น

  - ระบบสมรรถนะบุคลากร  กําหนดสมรรถนะราย

ตําแหน่ง 

  - พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะรายตําแหน่ง 

และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะรายตําแหน่ง 

  - ประเมินสมรรถนะ รายตําแหน่ง รายบุคคล 

  - เส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายตําแหน่ง 

(Development Roadmap)

 

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

 ทบทวน / ปรับปรุง ระบบพัฒนาบุคลากรขององค์กร

1.จ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินโครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 2 

เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบสมรรถนะ และ จัดทําเส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายตําแหน่ง

 (Development Roadmap) โดยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Competency Workshop)

 กับสํานักในส่วนกลางและ ตัวแทน สปสช.เขต จํานวน 5 เขต  เพื่อค้นหาสมรรถนะ ราย

กลุ่มงาน (Job Family) ระหว่างวันที่ 8-31 ต.ค 62

2.ดําเนินการประเมินสมรรถนะนะหว่างวันที่ 23 ธค. 62 -  28 ก.พ. 63 ที่ปรึกษา 

ดําเนินการวิเคราะห์และประมวลผล การประเมิน นําเสนอผลการวิเคราะห์และ

ประมวลผล การประเมิน ในคณะกรรมการ HR เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 63 และ 

คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน วันที่ 18 มี.ค. 63

2.1 พัฒนาขีด

สมรรถนะ

บุคลากรสู่การเป็น

องค์กรสมรรถนสูง 

(ย.2-1)

TRIS : ยุทธศาสตร์

ด้านพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

1. ปี 63 ร้อยละ 100  

2. ปี 63 ร้อยละ 100

3. ปี 63 ร้อยละ 100 

4. ปี 63 ร้อยละ 90    

5. ปี 63 ร้อยละ 100 

6. ปี 63 ร้อยละ 100   

1. ร้อยละของตําแหน่ง

งานที่มีการกําหนด 

competency หลัก  

2. ร้อยละของตําแหน่ง

งานที่มีการจัดทํา

เส้นทางการพัฒนา

บุคลากร 

(Development 

Roadmap)

3. ร้อยละของตําแหน่ง

ที่จัดทําและประเมิน

สมรรถนะ 
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4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรับยุคดิจิตัล

1. พัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญ ต่อเนื่องจากปี 
2562  และวางแผนสําหรับปี 2564 โดย

  - จัดทํา แนวทาง / แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อทดแทนตําแหน่งสําคัญ รายตําแหน่ง ร่วมกับ

หัวหน้างาน 

  - วิเคราะห์ Gap ศักยภาพของผู้ทดแทนตําแหน่งใน

ตําแหน่งที่จะทดแทน รายบุคคล

  - พัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญ ตามแผนที่กําหนด 

2.. สง่เสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน รองรับยุคดิจิตัล
   - พัฒนาจาก competency gap  จาก IDP ที่จัดทํา

ในปี 2562 (ใน 3 อันดับแรก ให้ครบ 100 %)  และ

ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี (ทักษะดิจิตอล)

   - พัฒนาการเรียนรู้ด้วย self learning  ในแหล่ง

เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ (1 เดือน 1 ความรู้

, ชุมชนเสวนา,)  

    - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด หอ จม.เหตุ สปสช.)

1. พัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญต่อเนื่องจากปี 62และวางแผนสําหรับ63-64

1.1 จัดทําและนําเสนอแผนการพัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่ง (Successors)ต่อคณะกรรมการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร วันที่ 11 ธ.ค. 62 

1.2  กําหนด และประเมินสมรรถนะ จัดทํา IDP ของกลุ่ม Successors   จัดประชุมรับ

ฟังผลการฝึกอบรม และข้อเสนอแนะในการพัฒนากลุ่มSuccessor หลักสูตรเสริมสร้าง

ศักยภาพผู้นําการเปลี่ยนแปลง เมื่อ 29 ม.ค 63 มีแผนพัฒนา Successors ปี 63-64 ที่

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คนย. เมื่อ 10 มี.ค. 63

2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  รองรับยุคดิจิตัล : 

2.1. เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ปี 63 ต่อ คกก. HR วันที่ 9 ก.ย 62 คกก.มีมติเห็นชอบให้

ดําเนินการฝึกอบรม 6 เรื่อง  ได้แก่ การเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความรู้เรื่อง

ดิจิทัลสําหรับบุคลากร การสื่อสารที่ดีในยุคดิจิทัล การสอนงานแบบ OJT เตรียมความ

พร้อมก่อนเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน สุขสันต์รับวันเกษียณ  

2.2. เสนอปรับรายละเอียดแผนฝึกอบรม ปี 63 ต่อคณะกรรมกร HR วันที่ 15 ม.ค. 63 

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ และได้ดําเนินการสื่อสารให้บุคลากรเรียนรู้เรื่อง ความรู้เรื่อง

ดิจิทัล ผ่านระบบ Online Learning  สํานักงาน ก.พ.  จํานวน2 หัวข้อ ได้แก่ ความ

มั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เนต และการปฏิบัติตนสําหรับข้าราชการยุคดิจิทัล และ Digital

 Code of Merit และเลือกเสรีอีก 1 หัวข้อ  จัดอบรมหลักสตูรทักษะการสอนงานการ

เขียนเขียนหนังสือราชการ วันที่ 30-31 ม.ค.63 หลักสูตรทักษะการสอนงานการจัดและ

บันทึกรายงานการประชุม วันที่ 19-20 มี.ค. 63

2.3 เสนอหลักสูตรอบรมภายนอก (Public Training) เพื่อพัฒนาผู้บริหารต่อ คกก. 

นโยบายและยุทธศาสตร์ (คนย.) และมีมติ เห็นชอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารและผู้

ทดแทนตําแหน่ง จํานวน 24 หลักสูตร เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62และ ส่งผู้บริหารเข้ารับการ

พัฒนาตามแผนจํานวน 11 หลักสูตร จํานวน 12 คน

(competency gap) 

ที่กําหนด

4. ร้อยละของบุคลากร

ที่ได้รับการพัฒนาตาม

แผน IDP

5.  ร้อยละการ

ดําเนินการตาม

แผนพัฒนาผู้ทดแทน

ตําแหน่ง (Successors)

6. ร้อยละความสําเร็จ

ของแผนงานที่กําหนด  

(Inhouse Self 

Learning  พัฒนา

แหล่งเรียนรู้ และการ

สื่อสารภายในองค์กร)
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ลําดับ กลยุทธ์ HR กลวิธี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม
 ระยะเวลา
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตาม

เกณฑ์ธรรมาภิบาล

และมาตรฐานองค์กร

สมรรถนะสูง

(HPO) 

(ต่อ)

2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการ

บริหารบุคล อย่าง

มีธรรมาภิบาล

2.3 ทบทวน

ภารกิจและกรอบ

อัตรากําลังให้

เหมาะสมกับ

บทบาท และ

สถานการณ์

1. จํานวนข้อเสนอที่

ได้รับความเห็นชอบ

จาก คนย./อนุ กก. ที่

เกี่ยวข้อง และ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2. ระยะเวลาในการ

เสนอทบทวน HR 

Master Plan ต่อ อนุ 

กก. / คกก. ที่เกี่ยวข้อง

        

3. ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อระบบงาน

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 6 

ด้านในภาพรวม  

เพิ่มขึ้น

1. ข้อเสนอการพัฒนาระบบ 

HRM ได้รับความเห็นชอบจาก

 คนย./อนุ กก. ที่เกี่ยวข้อง 

และดําเนินการแล้วเสร็จ 

จํานวน 2 เรื่อง

2. เสนอทบทวน HR Master 

Plan ปี 2564 ต่อ อนุ กก. ที่

เกี่ยวข้อง หรือ คกก.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ในเดือน ก.ย. 63

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

รวมทุกด้าน.ในแต่ละปี สงูขึ้น

กว่าปี 60 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรร

มาภิบาล 

1.  ทบทวน / ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผ่านคกก. HR หรือ คกก.

 อกก. ที่เกี่ยวข้อง  ในประเด็น ที่กําหนด และอื่นๆ 

(หากมี)

     -  โครงสร้างองค์กร โครงสร้างตําแหน่ง  กรอบ

อัตรากําลัง รูปแบบการจ้างงาน 

      - โครงสร้างค่าตอบแทน 

      - การกําหนดตําแหน่งสําคัญที่จะทดแทน 

(Successor) 

      - กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(career path) ตามโครงสร้างตําแหน่งใหม่

3. ทบทวน/วิเคราะห์/พัฒนา ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน  ระดับองค์กร

ที่เชื่อมโยงกัน

4. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบงาน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ด้าน

5. สื่อสาร สร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  ในหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ

 ประกาศ ที่เกี่ยวข้องการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน

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

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1. การทบทวนโครงสร้างองค์กร / โครงสร้างเงินเดือน / อัตรากําลัง / รูปแบบการ
จ้าง 
    1.1 ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร และอัตรากําลังที่

เหมาะสมกับภารกิจ โดยที่ปรึกษาเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเบื้องต้นต่อ คกก. HR 

วันที่ 11 ก.ย. 62 เสนออนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน วันที่ 13 

ก.ย. 62 เสนอ คนย.วันที่  25 ก.ย. 62

     1.2 สทอ. จัดทําร่างข้อเสนอการนําผลการศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ สปสช. 

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

 HR วันที่ 11 ธ.ค. 62 เพื่อสรุปข้อเสนอนําเข้า คนย. พิจารณา 23 ธ.ค. 62 มีมติให้รอ

ความชัดเจนของ คกก.หลักฯ เรื่อง Disruptive สปสช. ก่อน

     1.3 สทอ. จัดทําข้อเสนอทบทวนโครงสร้างองค์กร การบริหารกรอบอัตรากําลัง 

ระดับปฏิบัติการ และหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับชั้นงาน เตรียมเสนอ คกก. HR ในเดือน 

มี.ค. 63 เพื่อเสนอ คนย. พิจารณาต่อไปในเดือน เม.ย. 63

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
    2.1 เสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2562 ต่อ คกก. 

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

    2.1 กําหนด KPI รายบุคคลระดับรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ประธานกลุ่มภารกิจ 

เพื่อใช้ในการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจําปีในระดับบริหาร  แล้วเสร็จ 6 

ม.ค. 63

    2.2 รวบรวม KPI หน่วยงาน และแจ้งเวียนบุคลากรทราบ เมื่อ 16 ม.ค. 63

    2.3 อยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ครั้งที่ 1/2563
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ลําดับ กลยุทธ์ HR กลวิธี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม
 ระยะเวลา
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3 เสริมสร้างโครงสร้าง 

และปัจจัยพื้นฐาน ที่

สนับสนุนให้บุคลากร

ทํางานได้อย่างมี

ความสุข  (Happy 

Work Place)

3.1 เสริมสร้าง

คุณภาพ

     ชีวิตและ

ความสุขใน

     การทํางาน

3.2 การสร้าง

ความผูกพันต่อ

องค์กร 

(Engagement)

1. คะแนนความสุข

ของผู้ปฏิบัติงาน จาก 

Happinometer 

2. ความผูกพันของ

ผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละปี 

3. อัตราการลาออก

ของบุคลากรในแต่ละปี 

 

1. ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย

ความสุขจาก 

Happinometer ในภาพรวม

องค์กร อยู่ในระดับมีความสุข 

(Happy) 

2. คะแนนความผูกพันต่อ

องค์กร เพิ่มขึ้น 0.5 คะแนน

จาก ปี 62 ปี 63 ตามลําดับ

3. อัตราการลาออกของ

บุคลากร = ร้อยละ 4

( Baselineปี 60 = ร้อยละ 

3.74  ปี 61 =3.35)

6.โครงการสร้างความผูกพัน 

และสร้างสุขในการทํางาน 

1. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข (HWP) ในระดับองค์กร  

และระดับหน่วยงาน (Happy 8 Plus) โดย คกก. ขับเคลื่อน

องค์กรแห่งความสุขและนักสร้างสุข

  1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิดิจิตวิญญาณดี : Happy Soul ใน

ระดับองค์กร   

   1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพกายดี : Happy Body 

(สทอ.ร่วมกับ สบท.)

   1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพเงินดี : Happy money  

   1.4 สํารวจความสุขผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ด้วยเครื่องมือ 

HAPPYNOMITER* (งบสวัสดิการสํานักงาน)

2. พัฒนา /ปรับเปลี่ยน สถานที่ทํางานให้สอดคล้องกับการ

ทํางานและส่งเสริมสุขภาพ เป็น Smart Office  (สบท.)

3. พัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน 

(SHE) (สบท.)

4. พัฒนา ปัจจัย / กลไก การสร้างความผูกพันของบุคลากร 

(Engagement  

       1). สนับสนุนส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมที่

ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร :  การสร้างแรงบันดาลใจ 

การถ่ายทอดปณิธานคุณหมอสงวน กิจกรรมเพื่อพี่ผู้เกษียณ 

       2) ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล  

       3) พัฒนาข้อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะ  เส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายงาน / อาชีพ

ต.ค. 62 - ก.ย. 

63

1. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข (HWP) ในระดับองค์กร   

   1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิดิจิตวิญญาณดี : Happy Soul ในระดับองค์กร

     1) กิจกรรมวันแห่งสติ (วิปัสสนาสาธิต) ร่วมกัย ธพส. 

         -  มีการจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัส เริ่มในวันที่ พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือน

กุมภาพันธ์ 2563  บุคลากร สปสช. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยครั้งละ 5  คน  

     2) ใส่บาตร ร่วมทําบุญ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ ธพส.จัด ณ ศูนย์ราชการ ฯี

  หรือจัดเองในวันสําคัญต่าง เช่น วันสถาปนา วันสงกรานต์ 

        -  ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวัน มาฆบูชา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ 

สปสช. ร่วมเป็นตัวแทน ใส่บาทพระสงฆ์ จํานวน 9 รูป  

  1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพเงินดี : Happy money  

      1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เงินทองต้องจัดการ ไม่ต้องมีมากมาย แต่ต้องมีมาก

พอ" จํานวน 2 รุ่น 

      -  ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมรุ่นที่ 2 ในวันที่ 12  มีนาคม  2563 ประมาณ

ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 24 คน 

2. พัฒนา ปัจจัย / กลไก การสร้างความผูกพันของบุคลากร (Engagement  

    2.1 อยู่ระหว่างทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล
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ลําดับ กลยุทธ์ HR กลวิธี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม
 ระยะเวลา
ดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่

สนับสนุนงาน

ทรัพยากรบุคคล  

(HRIS) ต่อเนื่อง สู่ 

Smart Office

1. จํานวนฐานข้อมูล

สารสนเทศ HR ที่สําคัญ

2. จํานวนเรื่องที่

ให้บริการ Self 

Service แก่บุคลากร

3. จํานวนครั้งในการ

สื่อสาร ประชาสัมพันธ์

 หรืออบรมการใช้งาน

ระบบ 

 1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ 

HRM ที่สําคัญ 3 เรื่อง

2. ให้บริการ Self Service 

ด้านงานบุคคล  ได้ 3 เรื่อง

3. มีการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ หรืออบรม 

การใช้งานระบบแก่

กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง

7. โครงการพัฒนาระบบ HRIS   1. วางระบบ HRIS ใน 5 ระบบ (ระบบทะเบียนประวัติ
  ระบบการสรรหา ระบบเงินเดือน  ระบบการลา  
ระบบประเมินผลงาน)
2. ทดลองการใช้งาน (parallel run) ประเมินผลการ
ใช้งาน สรุปวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
3. พัฒนาระบบหรือข้อมูลให้สามารถใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพ
4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรืออบรม การใช้งานระบบ
แก่ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งาน
 Self Service ได้ 
5. ใช้งานจริงในผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

ต.ค. 62 - ก.ย. 
63

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

2. เริ่มสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบแผนการดําเนินงาน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อแล้วเสร็จ

ในการประชุม กก.บริหาร 15 พ.ย. 62 

3. เก็บข้อมูลความต้องการของระบบเพื่อกําหนดเงื่อนไขการทํางานในระบบ ได้แก่ ระบบ

ทะเบียนประวัติ ระบบสรรหา ระบบเงินเดือน ระบบลาและเวลาทํางาน และระบบ

ประเมินผลงาน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทน Cluster / เขต และ งาน Call Center 

แล้วเสร็จ 2 ธ.ค. 62

4. อบรมการใช้งาน User ทั่วไป หลักสูตรที่ 1 (การขอหนังสือรับรอง / ปรับปรุงค่า

ลดหย่อน / ตรวจสอบ&ขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว / เปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประจําปี) เมื่อ 4,5,6 ก.พ. 63 จํานวน 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 276 คน

5. เปิดใช้งานโปรแกรม sabuy.nhso ระบบ Employee Self Service 4 เรื่อง --> 11 

ก.พ. 63 เปิดใช้งาน 1) การดูประวัติส่วนตัว และขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว 2) การ

ปรับปรุงค่าลดหย่อนภาษี 3) การขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ และ 2 มี.ค. 63 เปิดใช้

งาน 4) การเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําปี

6. จัดทําคู่มือย่อแบบ Infographic ประชาสัมพันธ์การใช้งาน โปรแกรม sabuy.nhso 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ ตั้งแต่ 11 ก.พ. 63 เป็นต้นมา รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

7. อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล และทดสอบการใช้งานระบบการจ่ายเงินเดือน ตามแผน

ดําเนินงาน


