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๑ 

บทนํา  
 
๑.๑  ภาพรวมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. 

  การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ดําเนินการด้านบุคคล ต้ังแต่การสรรหา คดัเลือก บรรจุ
บุคคลที่มคีุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งการพัฒนา ธํารงรักษาให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ มีสขุภาพกายและใจที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําให้สมาชิกในองค์กร ที่
ต้องพ้นสภาพจากการทํางานด้วยเหตุเกษียณหรือเหตุอ่ืน ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

แผนยุทธศาสตร์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล  (HR Master Plan) เป็นการกําหนดวิธีการในการวาง
แผนการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ที่เก่ียวกับการเตรียมบุคลากรใหม้ีคุณภาพ เหมาะสมกับงานและเวลาอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นแผนระยะยาวขององค์กร ที่บ่งบอกทิศทางขององค์กร โดยมีแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแผนระยะ
สั้นที่กําหนดขึน้เป็นปีต่อปี ในการช่วยขับเคลื่อน ใหแ้ผนระยะยาวประสบความสําเร็จ 

แผนยุทธศาสตร์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ผ่าน
มา ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมี
การจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี   โดยจัดทําสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติในช่วงเวลาน้ัน ๆ  และมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากร ของ สปสช.มีความรู้ทักษะ และผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนงานหลักประกันสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ทีกํ่าหนด  

ปัจจุบัน สปสช. ใช้ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 
๒๕๖๑)  ซึ่งมกีารทบทวน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดย คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และใช้เป็น
กรอบจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติได้ พิจารณาเห็นชอบ 
การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  และมอบให้สํานักงานใช้เป็นแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๖๐  
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๑.๒ ข้อมูลเบือ้งต้นด้านทรพัยากรบคุคล สปสช.ปี ๒๕๖๑1 

ปัจจุบัน สปสช. แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๓๗ ส่วนงาน ดังรายละเอียด ภาพโครงสร้างองค์กร ดังต่อไปนี้  
โครงสร้างองคก์ร 

 
  

                                                            
1 ข้อมลู ณ มิถนุายน ๒๕๖๑ 
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สถานภาพด้านอัตรากําลัง 

 อัตรากําลังของ สปสช. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น ๘๘๙ คน (ไม่รวม
เลขาธิการ) แบ่งเป็น ผู้บริหาร ๙๔ คน  เจ้าหน้าที่ ๖๕๐ คน และลูกจ้าง ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑,  ๗๑ และ ๑๙ 
ตามลําดับ   โดยมีสัดส่วนอัตรากําลังตามช่วงอายุ ระดับช้ันงาน วุฒิการศึกษา และสายงาน ดังภาพ     
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ทั้งน้ี ส่วนงานที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล คือ สาํนกับริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคก์ร ซึ่งมี
โครงสร้างสํานัก ดังภาพ  
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๑.๓ ผลงานการดําเนนิการ ตามแผนปฏิบติัการปี ๒๕๖๑    

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สปสช. มีผลงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามจุดเน้นปี ๒๕๖๑ (ปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการสํานักงาน (Improve management))  ดังต่อไปน้ี  

๑. เพ่ิมสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลแก่บุคลากร ได้แก่: เงินชดเชย กรณีเกษียณอายุงาน และเสียชีวิต  
๒. ปรับปรุงข้อบังคับบริหารงานบุคคล ฉบับใหม่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  ให้ผู้เกษียณอายุออกจากงานต้ังแต่วัน

ถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
๔. พัฒนา ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงานบุคคล โดยจัดทําเป็นประกาศหลักเกณฑ์แนวทาง การ

สรรหาผู้บริหารทดแทนผู้เกษียณประจําปี การทดลองปฏิบัติงาน และการช่วยปฏิบัติงาน 
๕. จัดทํามาตรการสําหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ได้ตามเกณฑ์  
๖. ทบทวนภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจ นําสู่การปรับปรุงโครงสร้างการทํางานระดับกลุ่ม

ภารกิจและสํานัก 
๗. ศึกษา ทบทวนระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการเก้ือกูล โดยที่ปรึกษาภายนอก  
๘. กําหนดกรอบและตําแหน่งงานท่ีควรมีผู้ทดแทนตําแหน่ง (Succession Plan) 
๙. จัดทําสมรรถนะและวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รายปี 
๑๐. พัฒนาหลักสูตรเฉพาะตามลักษณะงาน : CFO, การจัดทําโครงการ และประเมินผลโครงการ 
๑๑. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และด้านการเงิน ด้านสุขภาพประกอบด้วยโครงการ Walk Your Fat 

Off สําหรับผู้ที่มี BMI เกินเกณฑ์ การตรวจสุขภาพประจําปี และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธ์ุตามฤดูกาล อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) ส่วนด้านการเงิน ประกอบด้วย การศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการด้านการวางแผนทางการเงิน ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา 

๑๒. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามทิศทางและมาตรฐานการประเมินของ ปปช.(ITA)  ด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO และ 
PMQA มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

๑๓. การส่งเสริมค่านิยมองค์กร ด้วยกิจกรรมภายในองค์กร ได้แก่ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ประจําปี (OD) งานวันสถาปนาสํานักงาน ประชุมใหญ่บุคลากร และโครงการแด่ผู้
เกษียณ เป็นต้น 
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๑.๔  กระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล   

ในการจัดทํา / ทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สปสช. เป็นการดําเนินการในเชิง
บูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยนําประเด็นสําคัญจากผู้บริหาร สปสช. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
จากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน  ความคิดเห็นของ
บุคลากร สปสช. ที่เก่ียวกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากเวทีการประชุมต่าง ๆ  
รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกที่เก่ียวข้อง (SWOT) เป็นข้อมูลดําเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๒  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สํานักงานได้ดําเนินการ ทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒)  โดยกลไกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ดังน้ี 

กิจกรรม / กระบวนการทบทวน HR Master Plan ระยะเวลา 
๑. ทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาและความท้าทายต่างๆ (ระดมสมองภายใน 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร : สทอ) 
 
 

พฤษภาคม ๖๑ ๒. ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   
๓. รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากร ต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จาก

กลไกต่าง ๆ  ได้แก่  ๑) ชุมชนคนทํางานบริหารทรัพยากรบุคคล สปสช.เขต (CoP 
HR)  ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงาน 
(Admin Branch)  ๓) การประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (กก. HR)  ๔) การประชุมกรรมการบริหาร สปสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (สัญจร)  
๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนและจุดเน้น งบบริหารปี ๒๕๖๒  

๔. สรุป วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในปี ๒๕๖๑   
 

มิถุนายน ๖๑ 
๕. SWOT วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร   
๖. ทบทวน HR Master Plan พร้อมจัดทํา (รา่ง) แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๒ 

ตาม HR Master Plan ฉบับทบทวน ๒๕๖๒  
๗. เสนอ กก. HR  และ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ (คนย.) เพ่ือให้

ข้อเสนอแนะ  
กรกฎาคม ๖๑ 

๘. เสนอ อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน เพ่ือให้ความเห็นชอบ  ๓ สิงหาคม ๖๑ 
๙. เสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๓ กันยายน ๖๑ 

๑๐. สื่อสาร HR Master Plan ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจําปี ๒๕๖๒ ให้ผู้บริหารและบุคลากร สปสช. รบัทราบ 

กันยายน ๖๑ 
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๒ 

กรอบ/ประเด็นที่นํามาทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ในปี ๒๕๖๑ เพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลปี ๒๕๖๑  ได้ดําเนินการทบทวนความเหมาะสม ความสอดคล้องกับประเด็นต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ดังน้ี  

ภายนอกองค์กร 
๑. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ภายในองค์กร 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๒. แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ผ่านมา 
๓. จุดเน้นการดําเนินงานที่สําคัญของแผนปฏิบัติการ สปสช.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒.๑  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)2 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ในที่น้ีจะ
กล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ข้อ ๓ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

ข้อ ๔ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
ยุทธศาสตร์ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

ข้อ ๑ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ใหม้ีขนาดที่เหมาะสม  
ข้อ ๒ การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
ข้อ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
ข้อ ๔ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
  

                                                            
2 ฉบบัร่าง ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
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๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาในทุกมิติอย่างบูรณาการ  
รวมทั้งมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือสร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ 
และความคิดสร้างสรรค์  โดยมียุทธศาสตร์ทีนํ่ามาเช่ือมโยงกับการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล คือ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาตร์ที่ ๖ ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การพัฒนาความรู้และทักษะ การดําเนินการตาม
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของสังคม สามารถเรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดย
การ ๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมของบุคลากรให้มีคุณธรรมจรยิธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
ค่านิยมองค์กร ๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ๔) ลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพและบุคลากรคําานึงถึงผลกระทบต่อสุขอนามัย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย  
โดยมีแนวทางการพัฒนา  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยทิศทางและกรอบคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์
เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยกําหนดเป้าประสงค์ ๓ มิติ คือ “ประชาชนเข้าถึงบริการ”  “การเงินการ
คลังมั่นคง” “ดํารงธรรมาภิบาล” มีตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ๑๐ ตัวช้ีวัด  ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๙ ยุทธวิธี   

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  
(ทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒)  และปรับปรุงเพ่ิมเติมกลวิธี ภายใต้กลยุทธ์ที่ ๓ “สร้างความมัน่ใจในประสทิธิภาพการบริหาร
กองทุน”  โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ สําคัญ ๓ เรื่อง คือ ๑) การเพ่ิม
แหล่งเงินสําหรับบริการสุขภาพภาครัฐ  ๒) ชุดสิทธิประโยชน์หลักสําหรบัทุกคน และ ๓) กลไกหลักในการบริหารจัดการ
ทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ฯ และ สปสช.จะสนับสนุน/เร่งรัดดําเนินงาน    
ดังภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

“ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดนิไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกัน
สุขภาพอยา่งถ้วนหน้าด้วยความม่ันใจ” 

x 

วิสัยทัศน ์ 

 ยุทธวิธี : 
1.1 เสริมสรา้งให้ประชาชน 

(Empowerment) มีความ
ตระหนักรู้ด้านสุขภาพ รับรู้ เข้าใจ
วิธีการใช้สิทธิ และไปใช้บริการเมื่อ
จําเป็น 

1.2 จัดกลไกการค้นหากลุ่มเปราะบาง /
ประชาชนที่เข้าไม่ถึงบรกิาร 
(Identify vulnerable &  
underutilization group)  

1.3 เพิ่มกลไกการจัดการเพือ่คุ้มครอง
สิทธผิู้ที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ 
เน้นสื่อสารเชิงรุก (Proactive 
communication & Right 
protection)  

1.4 ทบทวนประเภทและขอบเขต
บริการสาธารณสุข (Review 
proper benefit package) ที่
สอดคล้องตามความจําเป็นของกลุ่ม
เปราะบาง / บริการที่ยงัมีปัญหา
การเข้าถึงบริการ 

 ยุทธวิธี : 
2.1 สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐาน 

(Ensure quality) ส่งเสริมกลไกการ
ประกันคุณภาพหน่วยบริการ 
 พัฒนาความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ 
(Strengthen quality board) 
 กํากับติดตามคุณภาพบริการและ
ความปลอดภัย (Monitor quality & 
Patient safety) 

2.2 Ensure adequacy of health 
services สนับสนุนความเพียงพอ
ของบริการและเหมาะสมสาํหรบัทุก
กลุ่ม 
 จัดหาบริการให้กับกลุ่มเปราะบาง/
กลุ่มท่ียังมีปัญหาการเข้าถึงบรกิาร 
(Targeting)  
 สนับสนนุการขยายระบบบริการ
ปฐมภูมิในเขตเมือง (Primary health 
care in urban) 
 สนับสนนุการทํางานร่วมกับ กสธ. 
เพ่ือให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการ
เข้าถึงบริการปฐมภูมิ 
 จัดหานวัตกรรมระบบบริการ
รูปแบบใหม่ๆ (Promote health 
service innovation) 

2.3 สนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย ท่ีเน้นชุมชน
เป็นฐาน เพ่ือสนับสนุนการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชน 
(Strengthening P&P and 
Health literacy)  

 ยุทธวิธี : 
3.1 ร่วมกับทุกภาคส่วนในการแสวงหา

แหล่งเงินใหม่  (Sustain source of 
finance) เพ่ือความยั่งยืน  

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนฯ (Improve efficiency of 
fund management)  
 ปรับประสิทธิภาพการบริหาร

รายการบริการจ่ายท่ีกําหนดราคา
เฉพาะ 

 ทําแผนพัฒนาการจัดสรร
งบประมาณ (Payment 
development plan) 

 สร้างกลไกให้ผู้ให้บริการตรวจสอบ
กันเอง 

 สนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล การบริการตามท่ีจําเป็น 

 หนุนเสริมใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ
การแพทย์ฯ ในบัญชีนวัตกรรมฯ
(Thailand ๔.๐) 

 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารกองทุน
ฯ ท้องถ่ิน/พ้ืนท่ี  

3.3 สนับสนุนสร้างความกลมกลืนของ
ระบบประกันสุขภาพรัฐ (Encourage 
harmonization)   
 สนับสนุนการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ (ด้าน
หลักประกันสุขภาพ)   
 ขับเคลื่อนบูรณาการระบบบริหาร

จัดการระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 

 ยุทธวิธี :  
4.1 ขยายการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

ระบบของภาคียุทธศาสตร์และผู้
มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Expand 
participation & Ownership)  
 ทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับ 

กสธ. UHOSNET ผ่านกลไก
ต่าง ๆ   
 เครือข่ายวิชาชีพต่างๆ เช่น 

การกําหนดมาตรฐาน เง่ือนไข
บริการฯ 
 ขยายความร่วมมือกับอปท. 

เพื่อบรรลุประสิทธิภาพการ
จัดการกองทุนฯ ท้องถิ่น 
 เพิ่มความเข้มแข็งความเป็น

เจ้าของระบบหลักประกันฯ 
ของเครือข่ายภาคประชาชน ๙ 
ด้าน 
 ขยายการมีส่วนร่วมของภาคี

ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เช่น 
นักการเมือง นักศึกษา  

4.2 จัดระบบ/กลไกการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน  ได้
เสีย/เครือข่ายต่างๆ 
(Stakeholder relation) 

4.3 ปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็น
ท่ัวไปฯ (Improve hearing 
process) ด้วยวิธีการและ
รูปแบบท่ีหลากหลาย  

4.4 ร่วมมือกับกลไกหลักประกัน
สุขภาพระดับโลก (UHC in 
Global Health) ช่วยขับ 
เคล่ือนยุทธศาสตร์หลัก ประกัน
สุขภาพในประเทศ  

 ยุทธวิธี :  
5.1 เพิ่มขีดความสามารถกลไกอภิบาลใน

ระบบหลักประกันสุขภาพฯ สร้างชุมชน
แห่งความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ
ร่วมกัน (Empower governing body) 
 เสริมศักยภาพความเข้มแข็ง คกก. 
 จัดทําแนวทางดําเนินงานและกําหนด

ความรับผิดชอบร่วมกัน  
 มี Board relation unit เพื่อ

ประสานงาน อํานวยความสะดวก 
 มี Field visiting เพื่อรับฟังปัญหา/ 

สถานการณ์ และข้อเสนอจากพ้ืนท่ี 
5.2 สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และการ

ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ 
(Ensure evidence informed 
decision)  
 จัดตั้งหน่วยงานท่ีทําข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ/เพิ่มความเข้มแข็งกลไก
ติดตามประเมินผลให้ตอบโจทย์การใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์และ     คืนข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้อง 
 เพิ่มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการ

จัดการองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 มุ่งพัฒนาบุคลากร สปสช. (HR Master 

plan & Succession plan)   ให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข  

5.4 เพิ่มการกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบให้ สปสช.เขต
(Decentralization)   

5.5 ทบทวนระบบการบริหารจัดการต่างๆ 
(Revise & Improve management & 
Supporting system)  ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  
  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหาร
จัดการ สภาพแวดล้อม ฯลฯ 

เป้าประสงค์ :            ประชาชนเข้าถึงบริการ      การเงินการคลังม่ันคง           ดํารงธรรมาภิบาล 

๑. ประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (Effective coverage)  
๒. การใช้สิทธิเม่ือไปใช้บริการสุขภาพของผู้มีสิทธิ (Compliance rate) 
๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  
๔. รายจ่ายสุขภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
๕. รายจ่ายสุขภาพเทียบกับรายจ่ายของรฐับาล 

๖) ครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  
๗) ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  
๘) ความมุ่งม่ันและความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการทั้งสองคณะ 
๙) ความสําเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง 
๑๐) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตามมาตรฐานการประเมินของ ปปช. 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
สร้างความม่ันใจใน

ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
สร้างความม่ันใจในการเข้าถึง
บริการของกลุ่มเปราะบาง และ

กลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
สร้างความม่ันใจในการ 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 
สร้างความม่ันใจใน 

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 
สร้างความม่ันใจในคุณภาพ
มาตรฐานและความเพียงพอ

ของบริการ 
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ดังนั้น จากการทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  (ทบทวน 
พ.ศ.๒๕๖๒) ยังคงใช้ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ สร้างความมั่นใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) กลวิธี ๕.๓ 
HR Master Plan และ succession plan มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร สปสช.ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข และทันต่
อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแผนยทุธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคที่มีอยู่มีความสอดคล้อง เช่ือมโยงกันอยู่ 
นั่นคือ แผนยทุธศาตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฉบับปี ๒๕๖๒ จึงยังคง วิสัยทัศน์ พันธกจิ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ เดิมต่อเนื่องต่อไป 

๒.๔ จุดเน้น ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ผ่านมา 

 จุดเนน้แผน :  ปี ๒๕๕๓- ๒๕๕๕  
 องค์กรที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 สร้างขวัญกําลงัใจกระบวนการเรียนรู้ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร  
 ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 

  จุดเนน้แผน :  ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 องค์กรสมรรถนะสูง High Performance Organization 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization 
 องค์กรแห่งความสุข Happy Work Place 

   จุดเนน้แผน : ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 องค์กรที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 องค์กรที่มีสมรรถนะสูง High Performance Organization 
 องค์กรแห่งความสุข Happy Work Place 

 จะเห็นได้ว่า จุดเน้นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกัน
ในแต่ละแผน  ทั้งเรื่ององค์กรที่มีสมรรถนะสงู องค์กรที่มีธรรมาภิบาล องค์กรแห่งความสุข แสดงว่าการดําเนินการ
ในเรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยเวลา และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง   

๒.๕  จุดเน้น การดําเนินงานที่สําคัญของแผนปฏิบัติการ สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
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แผนปฏิบัติการ สปสช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจุดเน้นที่สําคัญ  ๕ เรื่อง ได้แก่ 

๑. เพ่ิมการเข้าถึงบริการกลุ่มเปราะบาง 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนท้องถิ่น/ LTC/กองทุนฟ้ืนฟูระดับจังหวัด 
๓. เพ่ิมการเข้าถึงบริการ P&P ผูป่้วยเรื้อรัง  PCC กทม 
๔. พัฒนาระบบและขยายศักยภาพ Medical Audit System 
๕. การบริหารจัดการองค์กร (HR/ Smart Office) 
๖. ขับเคลื่อน UHC ที่เช่ือมโยงระดับชาติและนานาชาติ 

เน่ืองจากสถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลปัจจุบัน ภายใน ๑-๓ ปี ข้างหน้า มีตําแหน่งสําคัญที่จะ
เกษียณอายุงานจํานวนมาก แต่ยังไม่มีแผนการสรรหา การพัฒนา เตรียมความพร้อม ผู้ที่จะทดแทนตําแหน่ง
สําคัญๆ  ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการหารือการจัดทําแผนทดแทนตําแหน่งสําคัญ (succession plan) ทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว ตามจุดเน้น HR Master Plan ปี ๖๑ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมยังมีปัญหาในการทดแทนตําแหน่งสําคัญ อีก
ทั้งผู้ปฏิบัติงานที่ขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นไป ไมพ่ร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่มีการพัฒนาบุคลากรผูกกับ Carrier 
Ladder ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบทิศทางการเจริญเติบโตในการทํางานที่รับผิดชอบ  ยังไม่มีแผนความก้าวหน้าในสาย
งาน (Career Path) หรือมีแต่ไม่ชัดเจนย้ายคนไม่ตรงความรู้ ความสามารถ  ไม่ทราบเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
ยังไม่มี Road map การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน   ดังน้ัน ในปี ๒๕๖๒ ควรมุ่งเน้น แผนทดแทนตําแหน่งที่สําคัญ การ
พัฒนาสมรรถนะ ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการทดแทนตําแหน่งที่จะเกษียณอายุงาน   กําหนด 
Need อบรมทีต่รงกันสมรรถนะหลักในตําแหน่งงาน (Core Competency)  พัฒนาคนในลักษณะ Proactive  
กําหนดหลักสตูร กับ ตําแหน่งจะต้องขึ้นไป โดยควรพิจารณา Competency + IDP + Training Roadmap ใน
แต่ละระดับช้ันงานเพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ และเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับตําแหน่ง โดยมีรูปแบบ
การพัฒนาที่หลากหลาย หรอื Self-learning   

นอกจากน้ี ผล Engagement ปี ๒๕๖๐  พบว่า บุคลากรไม่พึงพอใจในปัจจัยสําคัญ ได้แก่ ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ ที่มผีลต่อความผูกพันแก่องค์กร   

   

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือบรรลุผล จุดเน้นที่ ๕ “การบริหารจัดการองค์กร (HR / Smart Office) ๕.๑ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ การพัฒนาปรับระบบการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะแผนการทดแทน
ตําแหน่งสําคัญ (Succession plan) การทบทวนโครงสร้าง / อัตรากําลัง ระดับช้ันงาน  ระบบค่าตอบแทน และ 
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สวัสดิการเก้ือกูล เพ่ือสร้างสขุในการทํางานและผูกพันกับองค์กร เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร  โดยมีตัวช้ีวัดจุดเน้น และสิ่ง่มอบ ดังน้ี 

ตัวช้ีวัดจุดเน้น ปี ๒๕๖๒ 

 มีระบบและแผนการทดแทนตําแหน่งสําคัญที่จะเกษียณ ใน ๓ ปี (ตําแหน่ง หลักเกณฑ์ แนว
ทางการดําเนินการ แผนการพัฒนาผู้ที่จะทดแทนตําแหน่ง) 

 ระดับความสุขในการทํางานระดับองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร เพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัดจุดเน้น ปี ๒๕๖๓ – ๖๔ 

 มีระบบและแผนการพัฒนาบุคลากร ในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
 มีฐานข้อมูลบุคลากรที่จะใช้ในการดําเนินการ การตัดสินใน และการวางแผน 
 ระดับความสุขในการทํางานระดับองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร เพ่ิมขึ้น 

ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวมาน้ี สอดคล้อง เช่ือมโยง ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี และเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์หลกัประกันสุขภาพ ข้อ ๙ ระดับความสําเร็จการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และข้อ ๑๐ ร้อยละการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามมาตรฐานการประเมิน  ของรัฐ (ปปช.) จึงได้นํา  
จุดเน้นที่ ๕  “การบริหารจัดการองค์กร (HR / Smart Office)  ๕.๑ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไปกําหนดในแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

  

patcharaporn.w
Text Box

patcharaporn.w
Typewritten Text
๑๒



15 
 

๒.๖ กรอบแนวคิด แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฉบับปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้นํา
แนวคิดต่าง ๆ มาผสมผสานเป็นกรอบในการจัดทําแผน  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ 
สปสช. 60-64 

กลยุทธ์  5   สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 

TQA (7 หมวด)  1.การนําองค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์  3.การมุ่งเน้นลูกค้า 4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้  5.การมุ่งเน้นบุคลากร  6.การจัดการกระบวนการ   7.ผลลัพธ์ 

High 
Performance 
Organization  

1.High Control to High Trust 
2.Focus on Making "Things" to Making "Knowledge” 
3.Individual Decisions Making to Team Decisions Making 
4.Individual Rewards to Team-based Reward 
5.Vertical to Horizontal Organization 
6.Fixed Structure to Dynamic Structure 
7.Companies with Walls to Companies without Walls 
8.Financial Secrecy to Open-Book Management 
9.Blame the Person to Blame the Process  

Learning 
Organization  

1.System Thinking  2.Personal Master  3.Mental Models   
4.Building Shared Vision  5.Team Learning  

8 Happy 
Workplace 

1. สุขภาพดี  2. น้ําใจงาม 3. ผ่อนคลาย  4. หาความรู้  5. คุณธรรม  6. ใช้เงินเป็น           
7. ครอบครัวดี  8. สังคมด ี

ธรรมาภิบาล ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจาย
อํานาจ หลักนิติธรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ 

 และการทบทวนแผนในปี ๒๕๖๑  ได้เพ่ิมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ ในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๑  และในการทบทวนแผนประจําปี ๒๕๖๒  เมื่อ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แล้ว จึงได้นํา กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเป็นกรอบในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของ สปสช. ประจําปี ๒๕๖๒ อีกด้วย ดังน้ัน กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาตร์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สปสช. ประจําปี ๒๕๖๒ จึงเป็น ดังน้ี   
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กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) 
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร์ 
สปสช. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลยุทธ์  ๕   สรา้งความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 

TQA (๗ หมวด) ๑.การนําองค์กร ๒.การวางแผนเชงิกลยุทธ์  ๓.การมุ่งเน้นลูกค้า ๔.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้  ๕.การมุ่งเน้นบุคลากร  ๖.การจัดการกระบวนการ   ๗.ผลลัพธ์ 

High Performance 
Organization 

๑. High Control to High Trust       ๒. Focus on Making "Things" to Making "Knowledge” 
๓. Individual Decisions Making to Team Decisions Making 
๔. Individual Rewards to Team-based Reward 
๕. Vertical to Horizontal Organization    ๖. Fixed Structure to Dynamic Structure 
๗. Companies with Walls to Companies without Walls 
๘. Financial Secrecy to Open-Book Management    
๙. Blame the Person to Blame the Process  

Learning Organization ๑.System Thinking  ๒.Personal Master  ๓.Mental Models   
๔.Building Shared Vision  ๕.Team Learning  

๘ Happy Workplace ๑. สุขภาพดี  ๒. น้ําใจงาม ๓. ผ่อนคลาย  ๔. หาความรู้  ๕. คุณธรรม  ๖. ใช้เงินเป็น           
๗. ครอบครัวดี  ๘. สังคมดี 

ธรรมาภิบาล ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจาย
อํานาจ หลักนิติธรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ คุณลักษณะ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันดีในตัว)   
๒ เงื่อนไข (มีความรู้ ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม) 

นโยบายการเปล่ียนแปลง
ประเทศสู่ ประเทศไทย ๔.๐ 

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เป็นท่ีพ่ึงของประชาชน และ
เชื่อถือไว้วางใจได้ ด้วยการสานความร่วมมือ สรรสร้างนวตกรรม  ดิจิตอลเทคโนโลย่ี 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสุข มี
ความเสมอภาคเป็นธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
ข้อ ๖.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ ข้อ ๖.๕ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมภิบาล ในภาครัฐ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้บริการผ่าน E-government 
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๓ 

การประเมิน วิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis)  

เพ่ือประเมินสถานการณ์ ตรวจสอบสภาพองค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่มผีลต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล  และนาํมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปสช. ให้มี
ประสิทธิภาพ มากย่ิงขึ้น  

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  (จุดแข็ง – จุดอ่อน) 

พิจารณาสถานการณ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนในการบริหารทรัพยากร 
บุคคลของ สปสช.  ตามหลัก ๗S Model ของ McKinsey   ดังน้ี 

ตารางที่ ๑  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน การบริหารทรัพยากรบุคคล สปสช. ประจําปี ๒๕๖๑  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ระบบ (System) 
๑. มีระบบโครงสร้างเงินเดือนท่ีชัดเจน ระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนมีความถูกต้อง ตรงตามเวลา  
๒. มีระบบการประเมินผลงานท่ีชัดเจนและใช้ประโยชน์ใน

การบริหารค่าตอบแทน 
๓. มีการนําระบบสมรรถนะมาใช้ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร  
๔. มีระบบสารสนเทศท่ีเข้มแข็งสามารถสนับสนุนการ

ดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเต็มท่ี 
 

ระบบ (System) 
๑. ขาดการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังตามโครงสร้างและ

บทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
๒. ยังไม่มีแผนและการพัฒนาบุคลากรตามแผนเสน้ทางการ

พัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ท่ีชัดเจน 
๓. ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมการทดแทยตําแหน่งระยะยาว 

(Succession plan) รองรับการเกษียณอายุในตําแหน่งสําคัญ
ใน ๒-๓ ปีข้างหน้า 

๔. เส้นทางการพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพยัง
ไม่ชัดเจน  

๕. ระบบข้อมูลและรายงานด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โครงสร้าง (Structure) 
๑. มีการแบ่งโครงสร้างการทํางานตามสายงาน 
๒. มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
๓. มีการกระจายอํานาจการบริหารงาน ทําให้การบริหาร

จัดการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
๔. มีกลไกต่าง ๆในการขับเคล่ือนและสนับสนุนงานด้าน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงสร้าง (Structure) 
๑. โครงสร้างองค์กรมีหลายระดับ ทําให้มีข้ันตอนในการดําเนินการ

ท่ีไม่คล่องตัว 

patcharaporn.w
Text Box

patcharaporn.w
Typewritten Text
๑๕



18 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
กลยุทธ์ (Strategy) 
๑. แผนยุทธศาสตร์ สปสช. กําหนดทิศทางทุก ๕ ปี มีการ

ทบทวน และใช้อย่างต่อเนื่อง 
๒. มีการใช้ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเป็นทิศทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป ี

กลยุทธ์ (Strategy) 

บุคลากร (Staff) 
๑. มีความต้ังใจทุ่มเท ใฝ่รู้ มีจิตอาสา 
๒. มีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคลากร  เป็นพ่ีเป็นน้อง 
๓. มีการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการ แบบสมัครใจ เพ่ือร่วม

ขับเคล่ือนการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การติดตาม 
ป้องกันการปฏิบัติท่ีสุ่มเสี่ยงให้ก่อการทุจริตในองค์กร 

 

บุคลากร (Staff) 
๑. ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานเนื่องจากไม่มีค่าตอบแทน

อ่ืนท่ีจูงใจ นอกจากเงินเดือนประจํา   
๒. ความผูกพันต่อองค์กรตํ่า โดยเฉพาะปัจจัยในเร่ืองค่าตอบแทน

และสวัสดิการ 
๓. บุคลากร ๒๕% อยู่ในช่วงอายุ ๕๐-๕๙ ปี มีความเสี่ยงในการ

วางแผนพัฒนาเพ่ือทดแทนไม่ทัน 
๔. มีภาระงานมาก เกิดภาวะเครียด ความสุขในการทํางานลดลง 

ทักษะ (Skill) 
๑. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุข 
๒. บุคลากรทํางานเชิงลึก ในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
๓. มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการบริหารกองทุน 
๔. มีความสามารถในการประสานงานกับภาคีเครือข่ายท้ัง

ส่วนของวิชาชีพ และ ภาคประชาชน 
๕. สามารถตอบสนองนโยบายใหม่และเร่งด่วนได้ดี  

ทักษะ (Skill) 
๑. ขาดทักษะเฉพาะในตําแหน่งงาน3  และทักษะภาษาอังกฤษ 
๒. ขาดทักษะในการบริหารงานท่ีรอบด้าน สําหรับผู้บริหาร 

โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานบุคคล และด้านกฎหมาย  

สไตล์ (Style) 
๑. ผู้นํามีความยืดหยุ่น และมีความใส่ใจกับผู้ปฏิบัติงาน 
๒. ผู้บริหารมีความระมัดระวังในการใช้อํานาจในการ

ตัดสินใจ 
๓. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) 
๔. มีความอะลุ้มอะล่วยสูง  
๕. มีความระมัดระวังมิให้เกิดการร้องเรียนในการ

ปฏิบัติงานมากข้ึน 

สไตล์ (Style) 
๑. มีความเป็นตัวตนสูง 
๒. มีการตีความในข้อระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง ออกเป็นการ

ปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน 
๓. มุ่งหวังผลงานมาก จน ขาดความสนใจในเร่ืองความสุขในการ

ทํางาน 
๔. การทํางานเชิงลกึทําให้ไม่สามารถทดแทนกันได้รวมถึงงานที่

ซับซ้อนและใช้ทักษะเฉพาะ 
ค่านิยมร่วม (Shared Values) ค่านิยมร่วม (Shared Values)  

                                                            
3 ทักษะเฉพาะในตําแหน่งงาน3 เช่น นักบริหารงานบุคคล  นักพัฒนาคุณภาพ นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น   
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. มีการกําหนดค่านิยมองค์กร (ACCEPT) เป็นวัฒนธรรม

ในการทํางานร่วมกัน 
๒. บุคลากรมีความภาคภูมิใจในความเป็น สปสช. ท่ีได้

ทํางานเพื่อประชาชน  

๑. รูปธรรมค่านิยมองค์กร ไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
๒. ขาดการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมและการปฏิบัติตามค่านิยม

องค์กร 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  (โอกาส – อุปสรรค) 

พิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สปสช.  ตามหลัก PEST Analysis  ดังน้ี 

ตารางที่ ๒ แสดงผลการวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การบริหารทรัพยากรบุคคล สปสช. ประจําปี ๒๕๖๑ 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

การเมือง (Political) 
๑. มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ท่ี ๖ การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นการให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส มีความทันสมัย ทันการ
เปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี 
เก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและ
เป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ร่วมต่อต้านการทุจริต  

๒. มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒  ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น
ธรรม  

๓. รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔. นโยบายระดับประเทศยังให้ความสําคัญ สนับสนุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ  
๕. มีทิศทางนโยบายท่ีจะขยายระยะเวลาเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานใน

องค์กรรัฐ 
๖. กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์ แนวทางในการประเมินผลการ

ดําเนินการทุนหมุนเวียนประจําปี ๒๕๖๒ 

การเมือง (Political) 
๑. การแก้ไข พรบ.หลักประกันฯ อาจส่งผลต่อการ

ปรับเปลี่ยนบทบาท และภาระงานรวมถึงการ
จัดการอัตรากําลัง 

๒. ครม. มีมติให้ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน ไม่ให้เกิน ๓๐% ของ
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ี
ได้รับอนุมัติจากบอร์ด 

เศรษฐกิจ (Economic) 
๑. องค์กรมีโอกาสท่ีจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการรับบริหารการจ่าย

ชดเชยให้หน่วยงานภายนอก  

เศรษฐกิจ (Economic) 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 
 
 

๑. การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่อง
ค่าตอบแทน สวัสดิการ ทําให้การสรรหาบุคลากร
ท่ีมีศักยภาพเข้าสู่องค์ได้ยากข้ึน  

๒. ค่าครองชีพสูงข้ึนทําให้ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ
ของบุคลากรสูงข้ึน เกิดหนี้สินมากข้ึน 

๓. มติ ครม. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน ให้เหมาะสม คุ้มค่า ไม่เป็นภาระ
กับรัฐบาล 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural) 
๑. สังคมประเทศไทย ๔.๐ มุ่งเน้นการทํางานร่วมกัน ลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง และนําเทคโนโลย่ี นวตกรรมมาใช้ในการพัฒนางาน 
พัฒนาคนแบบก้าวกระโดด  

๒. สังคมไร้พรมแดน จากเทคโนโลย่ี ทําให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลา  

๓. มีความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พรบ.เฉพาะ และมี
การหนุนเสริมการทํางานร่วมกันเป็นอย่างดี  

๔. มีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาองค์กรในระดับนานาชาติ 
๔. เป็นหน่วยงานท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

ในเรื่องการสร้างหลักประกันสุขภาพ 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural) 
๑. ความสนใจของบุคคลสายสาธารณสุขท่ีจะทํางาน

กับ สปสช. น้อยลง 
๒. การเข้าสู่สังคมสูงวัย ทําให้ต้องเน้นพัฒนา

บุคลากรให้มีความพร้อมในการดําเนินงานด้านผู้
สูงวัย มากข้ึน 

 

เทคโนโลยี (Technological) 
๑. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท่ีเพ่ิมช่องทาง วิธีการเรียนรู้ ได้ทุก

ท่ีทุกเวลา  
๒. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลย่ี และนวตกรรม  ตามทิศทางประ

เทสไทย ๔.๐  

เทคโนโลยี (Technological) 
๑. การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และการใช้เทคโนโลย่ี

มาก ทําให้ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
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๓.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (TOWS Matrix)  

การทบทวนยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระยะ ๓ ปี
ข้างหน้า ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่เรียกว่า TOWS 
Matrix มาเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญ โดยนําผลการประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ TOWS Matrix เพ่ือนําไปสู่การกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การ
พัฒนาต่อไป ดังตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อม และมาตรการที่เกิดจากความสัมพันธ์  

 
 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)  
โอกาส 
(O) 

SO Strategy: 
มาตรการเชิงรุก 

ใช้จุดแข็งและโอกาสในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

WO Strategy: 
มาตรการเชิงแก้ไข 

พัฒนาจุดอ่อนจากโอกาสที่มีให้เกิด
ประโยชน์ 

โอกาส  
(O) 

อุปสรรค 
(T) 

ST Strategy: 
มาตรการเชิงป้องกัน 

นําจุดแข็งมาพัฒนาเพ่ือลดอุปสรรค 

WT Strategy: 
มาตรการเชิงรับ 

พัฒนาลดจุดอ่อนและอุปสรรค  

อุปสรรค
(T) 
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ตารางที่ ๓  ผลการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเทคนิค TOWS Matrix 
 Strengths – S 

 
๑. มียุทธศาสตร์องค์กรกําหนดทิศทางทุก ๕ ปี มีแผนยุทธศาสตร์ HR 

และมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๒. ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๓. มีกลไกต่าง ๆในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานด้านบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๔. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านสาธารณสุข 
๕. มีการกําหนดค่านิยมองค์กร (ACCEPT) เป็นวัฒนธรรมในการทํางาน

ร่วมกัน 
๖. บุคลากรมีความภาคภูมิใจในความเป็น สปสช. ท่ีได้ทํางานเพ่ือ

ประชาชน 
๗. มีการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการ แบบสมัครใจ เพ่ือร่วมขับเคลื่อน

การดําเนินการต่าง ๆ เช่น การติดตาม ป้องกันการปฏิบัติท่ีสุ่มเสี่ยง
ให้ก่อการทุจริตในองค์กร 

Weaknesses – W 
 

๑. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

๒. ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการทดแทนตําแหน่งรองรับการ
เกษียณอายุในตําแหน่งสําคัญ  

๓. ยังไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนา 
(development roadmap) และแผนระยะยาว 

๔. ขาดทักษะเฉพาะในตําแหน่งงาน4  และทักษะในการบริหารงานท่ีรอบ
ด้าน สําหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
กฎหมาย ภาษาอังกฤษ 

๕. ระบบข้อมูลและรายงานด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนด้านบุคคล 

๖. บุคลากรขาดขวัญกําลังใจเนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนท่ีจูงใจ ไม่เห็น
เส้นทางความก้าวหน้า ทําให้ความผูกพันต่อองค์กร ลดลง 

๗. ภาระงานมาก การเงินค่าครองชีพสูงเกิดความเครียด ส่งผลถึงความสุข
ในการทํางานลดลง 

๘. การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ยังไม่เป็นรูปธรรม 
Opportunities – O 

 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ๖ การปรับสมดุล

และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒  เน้นประสิทธิภาพ 

โปร่งใส เป็นธรรม  
3. รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ 

พัฒนาคนแบบก้าวกระโดด  
4. นโยบายระดับประเทศยังให้ความสําคัญ สนับสนุระบบหลักประกัน

สุขภาพ  
5. มีทิศทางนโยบายที่จะขยายระยะเวลาเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานใน

องค์กรรัฐ 
6. กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์ แนวทางในการประเมินผลการ

ดําเนินการทุนหมุนเวียนประจําปี ๒๕๖๒ 
7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตาม พรบ.เฉพาะ และมีการ

หนุนเสริมการทํางานร่วมกันเป็นอย่างดี  
8. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี่ และนวตกรรม  ตามทิศทางประเทศ

ไทย ๔.๐ ทําให้เรียนรู้พัฒนาตนเองได้ทุกที ทุกเวลา 

 
มาตรการเชิงรุก (SO Strategy)  
1. สร้างการมีสว่นร่วม และการสือ่สารแก่บุคลากร เพือ่

เพิ่มความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย 

 

มาตรการเชิงแก้ไข (WO Strategy)  
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษบกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ ทิศทางประเทศไทย 
๔.๐ ให้เป็นท่ียอมรับของลูกค้าภายใน และไปสู่การ
เป็นองค์กรสมรรถนะสงู  

๒. สร้างเสริมขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิต และความสุขใน
การทํางาน เพ่ือยกระดบัความผูกพันต่อองค์กร 

๓. ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยม
องค์กร 

๔. บูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างคนดี 
มีความสุข เก่ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ทันสมัย 

Threats – T 
 

1. การแก้ไข พรบ.หลักประกันฯส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาท และ
ภาระงานรวมถึงการจัดการอัตรากําลัง 

2. มติ ครม. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ให้
เหมาะสม คุ้มค่า ไม่เป็นภาระกับรัฐบาล 

3. การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ทําให้
การสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ทําได้ยากข้ึน 

4. ความสนใจของบุคคลสายสาธารณสุข ท่ีจะทํางานกับ สปสช. 
น้อยลง 

5. ค่าครองชีพสูงข้ึนทําให้ค่าใช้จ่ายในการดํารงค์ชีพของบุคลากรสูงข้ึน 
เกิดหนี้สินมากข้ึน  

6. การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และการใช้เทคโนโลยี่มาก ทําให้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลดลง 

 
มาตรการเชิงป้องกัน (ST Strategy) 

1. วางแผนการบริหารความเสีย่งเพือ่การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธภิาพ 

2. ส่งเสริมคณุภาพชีวิต และสร้างสุขในการทํางาน  

 
มาตรการเชิงรับ (WT Strategy) 

 

 
 

                                                            
4 ทักษะเฉพาะในตําแหน่งงาน เช่น นักบริหารงานบุคคล  นักพัฒนาคุณภาพ นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น   
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จากบริบท/ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา รวมท้ังการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม  ในการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สปสช. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยเทคนิค TOWS Matrix พบว่า  ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. ในปัจจุบัน ยังมี
โอกาสพัฒนามาก ในขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกหลายเรื่องเป็นโอกาสที่จะนํามาใช้ในการลดจุดอ่อนที่มี  ดังน้ัน แนว
ทางการพัฒนา /กลวิธีที่ใช้ในปี ๒๕๖๒ จึงควรเป็น “กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy)”  พัฒนาจุดอ่อนโดยใช้โอกาสท่ีมีจาก
ภายนอกเป็นตัวกระตุ้น เร่งรัดการพัฒนา  เพ่ือปรับปรุงระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มปีระสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เพ่ิมขึ้น  กลวิธีที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จึงควรเป็น  ดังน้ี   

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที ่๑๒ ทิศทางประเทศไทย ๔.๐ ให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร และไปสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง  

๒. สร้างเสริมขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิต และความสุขในการทํางาน ยกระดับความผูกพันต่อองค์กร 
๓. บูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างคนดี มีความสุข เก่ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๔. ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

ตัดสินใจระดับสายงาน และเชิงกลยุทธ์ (เพ่ิมปี ๒๕๖๒) 

ซึ่งกลวิธีที่ ๑ – ๔ เป็นกลวิธีเดิมของแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ทบทวนปี ๒๕๖๑) โดยในปี ๒๕๖๒ จะ
เพ่ิมกลวิธีที่ ๕  โดยมีจุดเน้นของแผนในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ในแต่ละกลวิธี  รวมท้ังแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๒ ดัง
รายละเอียด แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ทบทวนปี ๒๕๖๒) และ
แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี ๒๕๖๒ ในภาคผนวก ๑ และ ๒ ตามลําดับ  
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๔ 

บทสรุป 
       

๔.๑ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล  

จาก กรอบ/ประเด็นที่นํามาใช้ในการทบทวน ในบทที ่๒  พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล สปสช. ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ พศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๑) มคีวามสอดคล้อง เช่ือมโยงกัน 
ดังน้ี 

๑. เช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที ่๖ ต้องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้องค์กรมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับภารกิจ  มีความทนัสมัย ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง มีขีด
สมรรถนะสูง บุคลากรแป็นคนดี เก่ง มีความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ปลอดจากทุจริต  
ซึ่งวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ก็เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๒. เช่ือมโยงกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ ทีนํ่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐  ซึ่งกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   สปสช. พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๑) ก็ได้เพ่ิมกรอบแนวคิดทั้ง ๒ เรื่องให้ สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน อยู่แลว้  
๓. เช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพ สปสช. ฉบับที่ ๔  ฉบับทบทวน ๒๕๖๒ ที่ก็ยังคงทิศทางการ

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นใจในธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร์ที่ ๕) และมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร สปสช. ให้เป็นคนดี มีความสุข เก่ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

๔. เช่ือมโยงกับ จุดเน้นการดําเนินการในแผนปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๖๒ ทีเ่น้นการบริหารจัดการองค์กร (HR / 
Smart Office) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ในเร่ืองการพัฒนาแผนทดแทนตําแหน่งงานของ
ผู้ปฎิบัติงาน การสร้างความสุขในการทํางาน  การพัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งการทบทวนภารกิจและโครงสร้าง
องค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลย่ีมาสนับสนุน ตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็น ประเทศไทย ๔.๐  

โดยสรุป ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยังคงสอดคล้อง  
เช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาตร์หลักประกันสุขภาพ ฉบับที ่๔  รวมท้ังกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันอีกด้วย 

ส่วนการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส ทีม่ีผล 
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ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ในบทที่ ๓  พบว่า กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ควรใช้ คือ “กลยุทธเชิง
แก้ไข” แก้ไขจดุอ่อน โดยใข้โอกาสจากภายนอก เช่น ทิศทางการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ การส่งเสริมใหใ้ช้เทคโนโลย่ีและนวตกรรมในการสร้างผลงาน ซึ่งสถานการณ์การบริหารบริหาร
และพัฒนาทรพัยากรบุคคลในปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๑) ระบบข้อมูลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังเป็นระบบ 
Manual เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลไม่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการดําเนินงาน การวางแผน และการตัดสินใจได้  ในขณะที่ 
สปสช. มีศักยภาพและเทคโนโลย่ีงานสารสนเทศทันสมัย เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งกรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์ แนวทางใน
การประเมินผลการดําเนินการทุนหมุนเวียนประจําปี ๒๕๖๒ จัดให ้สปสช. อยู่ในกลุ่มทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการ  

ดังน้ัน แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒) จึงเพ่ิม
กลวิธี การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีฐานข้อมลูบุคลากรที่สําคญัใน ๕ ด้าน5 ระบบ
รายงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน วางแผน และตัดสินใจในในระดับสายงาน 
และเชิงกลยุทธ์ได้ 

๔.๒ ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จของแผน 

สภาวะปัจจุบัน ปัจจัยสําคญัทีส่่งผลต่อความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี  ๒๕๖๒  คือ นโยบายด้าน
บริหารทรัพยากรบุคลากรที่ชัดเจน ของเลขาธิการ สปสช. ที่เป็นแนวทางการดําเนินงานสําคัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒-
๒๕๖๔   ได้แก่   

๑. ให้ความสําคญักับการปรับระบบบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (บทบาท โครงสร้าง 
อัตรากําลัง หลักเกณฑ์ แนวทางการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้)   

๒. สนับสนุน ส่งเสริมการปรับสทิธิประโยชน์และสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ 
ความสุขและความผูกพันต่องค์กรของผู้ปฏิบัติงาน  

๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ ITA   

นอกจากน้ี ยังมีกลไกที่เก่ียวข้อง คือ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ี ประกอบด้วย ผู้บริหารและ
ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ  ทําหน้าที่ กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทําข้อเสนอเชิง
นโยบายและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งมีคณะอนุกรรมการ 
จัดทําข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน  ซึ่งเป็นอีกกลไกสําคัญทีจ่ะผลักดันแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  ต่อไป 
 
                                                            
5 ฐานข้อมลูบคุลากรท่ีสําคญั ๕ ด้านประกอบด้วย ๑. ข้อมลูสว่นบคุคล ๒. ข้อมลูการทํางาน ๓. ข้อมลูการพฒันาของบคุลากร ๔. ข้อมลูเร่ือง
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ๕. ข้อมลูอตัรากาลงั 
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๔.๓ แผนยุทธศาสตร์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒) 

 จาการทบทวนสถานการณ์ดังกล่าวทั้งหมด ประกอบกับ ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔6 เพ่ิงใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานทรัพยากรบุคคล สปสช.เพียง ๒ ปี จึงพิจารณาเห็นว่าในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ คงใช้ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนเดิม โดยเพ่ิมเติมกรอบแนวคิด 
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส่วนยุทธศาสตร์ที ่๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลกัของการพัฒนาประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่๑๒ โดยคงยุทธศาสตร์เดิม ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่นําไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเน่ือง 
๒. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง 
๓. เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ คงใช้กลวิธีเดิมต่อเน่ือง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการที่จะเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิม 
กลวิธีที่ ๓.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือจะได้ผลลัพธ์การดําเนินการมาสู่การวางแผน 
ตัดสินใจ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต่อไป  ซึ่งในแต่ละกลวิธีจะมีการกําหนดจุดเน้นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ
สําคัญที่ต้องดําเนินการ (แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ๒๕๖๒) ในขณะที่การกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในด้าน
ต่างๆ ของยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ยึดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ที่ต้องการให้เกิดระบบอภิบาลดี มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ   
 

  

                                                            
6 อนมุตัิจากคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติเม่ือ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

patcharaporn.w
Text Box

patcharaporn.w
Typewritten Text
๒๔



27 
 

        ผังสรุปแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔                 

                (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒) 
 

 

“บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เกง่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

วิสัยทัศน์  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 กลวิธี : 
 ๑.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
       การทํางาน เพื่อไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล   
       และมีสมรรถนะสูง 

 กลวิธี : 
 ๒.๑ พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กร 
       สมรรถนสูง ตามทิศทางประเทศไทย ๔.๐ 
 ๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
       บริหารบุคล อยา่งมีธรรมาภิบาล 
 ๒.๓ ทบทวนภารกิจและกรอบอัตรากําลังให้  
       เหมาะสมกับบทบาท และสถานการณ ์

 กลวิธี : 
 ๓.๑ การเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
       มีความสุขในการทํางาน   
 ๓.๒ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร  
 ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน 
       ทรัพยากรบุคคล  (IHR) 

เป้าประสงค์ :            สปสช.เป็นองค์กรที่มีมีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสงู   

๙)   ความสําเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง ==>  ผ่านการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ปปช. (ITA)  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ 
๑๐) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ==>ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ กพร. ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
      ตามมาตรฐานการประเมินของ ปปช.   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
S๓- เสริมสร้างโครงสร้าง ปัจจัยพ้ืนฐานสนับสนุนการ

ทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุข 
(Strengthen Structure & Basic Factor for 

Engagement) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
S๑- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานท่ีนําไปสู่องค์กรท่ี

มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเน่ือง  
(Promote Culture to Good Governance) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
S๒- พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง 

(Develop HRM & HRD to HPO)

 ตัวชี้วัด  
๑. ความสําเร็จของการปฏิบัตินเรื่องวัฒนธรรม  
       องค์กรตาม แผนงานที่กําหนด ในแตล่ะปี  
๒. คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
๓. คะแนนการยอมรับของบุคลากรในการเป็น

องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง (IIT) 
๔. คะแนนผลการประเมิน PMQA อยู่ในระดับ

Advance ในปี ๖๔  

 ตัวชี้วัด  
๑. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิต 

และมีความสุขในการทํางาน  
๒. ผลการประเมินความปลอดภัย / สุขอนมัย / 

สภาพแวดล้อมนการทํางาน 
๓. ผลประเมินความผูกพันต่อองค์กร 
๔. อัตราการลาออกของบุคลากรในปต่ละปี 
๕. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่สามารถใช้

ประโยชน์ในการดําเนินการเพิ่มข้ึน 

 ตัวช้ีวัด  
๑. ตําแหน่งงานที่มีการกําหนด competency หลัก  

(กลุ่มงาน) 
๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาcompetency ตามที่

กําหนดในแต่ละตําแหนง่งาน (กลุ่มงาน)  
๓. ความสําเร็จของแผน พฒันาบุคลากรในหลักสูตร

พื้นฐานของแต่ละระดับช้ันงาน  
๔. ความสําเร็จของแผนพฒันาบุคลากรกลุ่ม Talent 

และ Successor 
๕. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบงานบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ ด้าน 
๖. มีการปรับโครงสร้างการทํางาน หรือโครงสรา้งองค์กร 

หรือกรอบอัตรากําลัง ตามสถานการณ ์

 จุดเน้น  ปี ๖๒ – ๖๔ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน วัฒนธรรมการทํางานและ 
๒. มาตรฐานทางจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร( 

ACCEPT) แนวทางPMQA (กพร.) และ ITA  ผ่าน
กิจกรรมและเครื่องมือคุณภาพต่างๆ 

๓. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อ 
รักษาสภาพ การมีคณุธรรมและความโปร่งใส

 จุดเน้น  ปี ๖๒ – ๖๔ 
๑. พัฒนาแผนการทดแทนตําแหน่งที่สําคัญ  
๒. พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๓. กําหนด ประเมิน พฒันา Competency ของ

บุคลากรตามระดับช้ันงาน ตาม Career Path 
๔. พัฒนาศักยภาพกลุ่ม Successor & Talentสื่อสาร 
๕. พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
๖. สร้างการมีสว่นร่วม เพิม่การสือ่สาร สร้างความรับรู้ 

เข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จุดเน้น  ปี ๖๒ – ๖๔ 
๑. ส่งเสริมคณุภาพชีวิต และเสริมสรา้งความสุขใน

การทํางาน 
๒. พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในการทาํงาน 
๓. พัฒนาปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร

อย่างต่อเน่ือง  
๔. พัฒนาระบบข้อมลู IHR 
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ภาคผนวก ๑ 

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒) 

และแผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี ๒๕๖๒  
 

วิสัยทัศน ์(การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล) :  
 “บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”  

พันธกิจ :  
๑. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม ยุติธรรม มปีระสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบสากล 
๓. จัดหาสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจและเพ่ิมคุณภาพชีวิตบุคลากร 
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มผีลงานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

ดําเนินการองค์กร 
๕. จัดระบบการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง 
๖. ส่งเสริมให้ สปสช.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักประกันสขุภาพ 

เป้าประสงค ์:  
 สปสช.เป็นองค์กรที่มีมีธรรมาภิบาล และมสีมรรถนะสูง   

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ :  
๑. ผ่านการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ปปช. (ITA)  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ กพร. ไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๘๐ 

กลยุทธ์ (การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : 
๑. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่นําไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเน่ือง 
๒. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง 
๓. เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

กลยุทธ์ กลวิธ ีตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : 

กลยุทธ์ ๑  ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานทีน่ําไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสงูอย่างต่อเนื่อง 
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กลวิธ ี
๑.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม การทํางานเพ่ือนําไปสู่องค์กรมีธรรมาภิบาลและมสีมรรถนะสูง 

ตัวชี้วัด 
๑. ความสําเร็จของการปฏิบัติในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรตาม แผนงานที่กําหนด ในแต่ละปี 
๒. คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
๓. คะแนนการยอมรับของบุคลากร ในการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและ สมรรถนะสูง (IIT)   
๔. คะแนนผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ๔.๐ 

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล (QMS) 

 การสร้างสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่งเสริมการทํางานตามเกณฑ์ PMQA โดยบูรณาการกับเคร่ืองมือคุณภาพต่าง ๆ  
 ส่งเสริมวัฒนธรรม ACCEPT ที่มุ่งเน้นร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

กลยุทธ์ ๒  พฒันาการบริหารทรัพยากรบคุคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสงู 

กลวิธ ี
 ๒.๑  การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง               
 ๒.๒  การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีธรรมาภิบาล 

 ๒.๓  การทบทวนภารกิจและกรอบอัตรากําลังให้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และสถานการณ์               

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของตําแหน่งงานท่ีมีการกําหนด competency หลัก (กลุ่มงาน) 
๒. ร้อยละของตําแหน่งงาน ที่ได้รับการพัฒนาcompetency ตามท่ีกําหนดในแต่ละตําแหน่งงาน  (กลุ่มงาน)  
๓. ร้อยละความสาํเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรพ้ืนฐานของแต่ละระดับช้ันงาน  
๔. ร้อยละความสาํเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Talent และ Successor 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ที่รองรบัทิศทาง Thailand ๔.๐ และการสร้างนวตกรรม  

   กําหนดแผนการพัฒนา competency โดยทบทวน  ประเมินเพ่ือหา competency  gap  
   กําหนด Training roadmap ตาม competency gap และ career path 
   สร้างแหล่งเรียนรู้ คลังความรู้ พัฒนาระบบ self learning online 
   พัฒนา competency  ตามระดับช้ันงาน และกลุ่ม Talent และ Successor 

๒. โครงการพฒันาประสิทธภิาพและประสิทธผิลการบรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างมีธรรมาภิบาล  
 การมีที่ปรกึษาจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน HR ในระยะยาว 
 การจัดสรรกําลังคนให้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางพระราชดําริ  

(ทบทวน/ปรับปรุง กรอบอัตรากําลัง JD และ กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งต้ังบุคลากร) 
 การจัดทําแผนทดแทนตําแหน่งสําคัญ succession plan และกลุ่ม Talent 
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 ทบทวน/ปรับปรุง ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทบทวน/ปรับปรุงระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร 
 สร้างการมีส่วนร่วม ความเขา้ใจ และการรบัรู้แก่บุคลากรในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน

ต่างๆ 
 
กลยุทธ์ ๓  เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพืน้ฐานทีส่นับสนุนให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีความสุข             

(Happy Work Place) 
กลวิธ ี

๓.๑  การเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทํางาน               
 ๓.๒  การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) 

ตัวชี้วัด 

๑. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน   
๒. ผลการประเมนิความปลอดภัย / สุขอนามยั / สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
๓. อัตราการลาออกของบุคลากรในแต่ละปี 
๔. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่สามารถใช้ประโยชน์ในการดําเนินการ การวางแผนและการตัดสินใจ  

โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๑. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต ด้านสุขอนามัย และสรา้งความสุขในการทํางาน  

 ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น เดินเปลี่ยนชีวิต ตรวจสุขภาพ ยืดเหยียด 
 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตด้านการเงินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรมชุมชนเสวนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 สร้างเสริมกิจกรรมส่งเสริมความสุขในการทาํงาน ด้วย Happinometer 

๒. โครงการปรับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท่ีทํางาน (สบท. ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน) 
๓. โครงการพัฒนาปัจจัย / กลไก การสร้างความผูกพนัของบุคลากร (Engagement) 

 การสร้างอุดมการณ์ตามแนวทางพระราชดําริ ที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อสังคมและองค์กร 
 ประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 จัดกิจกรรม/พัฒนาระบบ กลไก เพ่ือสร้างความผูกพัน 

๔. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลบุคลากร (IHR)  
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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ จุดเนน้ปีงบ 2562 จุดเนน้ปีงบ 2563 จุดเนน้ปีงบ 2564

1 สง่เสรมิ
วฒันธรรมการ
ทํางานทีน่ําไปสู่
องคก์รทีม่ธีรร
มาภบิาลและมี
สมรรถนะสงู
อยา่งตอ่เนือ่ง

 (Governance)

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

1 ความสําร็จของการปฏบิตัิ
ในเรือ่งวฒันธรรมองคก์ร
ตามแผนทีก่ําหนดในแตล่ะ
ปี 

2 คะแนนคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
 (ITA) 

3  คะแนนการยอมรับของ
บคุลากรในการเป็นองคก์ร
ทีม่ธีรรมาภบิาล และ
สมรรถนะสงู (IIT) 

4. คะแนนผลการประเมนิ 
PMQA 4.0

1 รอ้ยละ 80 (วดัความสําเร็จของแตล่ะ
กจิกรรม) 

2 คะแนน ITA ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 90 (ปี 
64) (base line จากปี 60 ) 

3  คะแนน IIT ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 90 ปี 
64  (base line จากปี 60 )  
   

4. ปี 61 ไดb้ase line และโอกาส
พัฒนา   
   ปี 64 ผลการประเมนิ PMQA อยูใ่น
ระดบักา้วหนา้ (advance) 400 คะแนน

1) โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพองคก์ร 
และระบบบรหิาร ดว้ยระบบคณุภาพ และ
หลักธรรมาภบิาล (QMS)
  - การสรา้งสํานกึในคณุธรรม ความ
ซือ่สตัยส์จุรติ ดว้ยหลักเศรษฐกจิพอเพยีง
  - สง่เสรมิการทํางานตามเกณฑ ์PMQA 
โดยบรูณาการกบัเครือ่งมอืคณุภาพตา่ง ๆ 
  - สง่เสรมิวฒันธรรม ACCEPT ทีมุ่ง่เนน้
รว่มกนั ผา่นกจิกรรมตา่งๆ 

2. -โครงการสง่เสรมิคา่นยิมและ
วฒันธรรมการทํางานขององคก์รเพือ่
นําไปสูอ่งคก์รสมรรถนะสงู 
  

สทอ. 1  สง่เสรมิ สนับสนุน วฒันธรรมการ
ทํางานและมาตรฐานทางจรยิธรรม 
วฒันธรรมองคก์ร( ACCEPT) แนวทาง
PMQA (กพร.) และ ITA  ผา่นกจิกรรม
และเครือ่งมอืคณุภาพตา่งๆ

2. การดําเนนิการตามเกณฑ ์PMQA มี
การปรับปรงุ/พัฒนาและบรูณาการ กบั
ระบบ ISO 

3. สือ่สารและสรา้งการมสีว่นรว่มของ
บคุลากรเพือ่ รักษาสภาพ การมคีณุธรรม
และความโปรง่ใส  

1  สง่เสรมิ สนับสนุน วฒันธรรม
การทํางานและมาตรฐานทาง
จรยิธรรม วฒันธรรมองคก์ร( 
ACCEPT) แนวทางPMQA (กพร.) 
และ ITA  ผา่นกจิกรรมและ
เครือ่งมอืคณุภาพตา่งๆ

2 การดําเนนิการตามเกณฑ ์PMQA
 มกีารปรับปรงุ/พัฒนา และบรูณา
การกบั ISO, IC&RM, ITA  

3. การสือ่สารและสรา้งการมสีว่น
รว่มของบคุลากรเพือ่ รักษาสภาพ 
การมคีณุธรรมและความโปรง่ใส  

1 สง่เสรมิ สนับสนุน วฒันธรรมการ
ทํางานและมาตรฐานทางจรยิธรรม 
วฒันธรรมองคก์ร( ACCEPT) 
แนวทางPMQA (กพร.) และ ITA  
ผา่นกจิกรรมและเครือ่งมอืคณุภาพ
ตา่งๆ 

2. ประเมนิผลการพัฒนาตามเกณฑ์
 PMQA 

3. สือ่สารและสรา้งการมสีว่นรว่ม
ของบคุลากรเพือ่ รักษาสภาพ การ
มคีณุธรรมและความโปรง่ใส  

2.1 พัฒนาขดี
สมรรถนะ
บคุลากรสูก่าร
เป็นองคก์ร
สมรรถนสงู 

1. รอ้ยละของตําแหน่งงาน
ทีม่กีารกําหนด 
competency หลัก (กลุม่
งาน)

2. รอ้ยละของบคุลากรทีม่ี
competency gap  จาก 
competency ทีก่ําหนด 
ไดร้ับการพัฒนา

3. รอ้ยละความสําเร็จของ
แผน พัฒนาบคุลากรใน
หลักสตูรพืน้ฐานของแตล่ะ
ระดบัชัน้งาน 

4.  รอ้ยละความสําเร็จของ
แผน พัฒนาบคุลากรกลุม่ 
Talent และ Successor  

1. ปี 62 รอ้ยละ 100

2. ปี 62 รอ้ยละ 80 
   ปี 63 และ 64 รอ้ยละ 100    

3. ปี 62 รอ้ยละ 80    
    ปี 63 และ 64 รอ้ยละ 100 
   

4. ปี 62 รอ้ยละ 50 
   ปี 63 รอ้ยละ 80 
   ปี 64 รอ้ยละ 100 

1. โครงการสง่เสรมิและพัฒนาสมรรถนะ
บคุลากร ทีร่องรับทศิทาง Thailand 4.0 
และการสรา้งนวตกรรม 
   -กําหนดแผนการพัฒนา competency 
โดยทบทวน  ประเมนิเพือ่หา 
competency  gap 
    -กําหนด Training roadmap ตาม 
competency gap และ career path
    -สรา้งแหลง่เรยีนรู ้คลังความรู ้พัฒนา
ระบบ  self learning online
    -พัฒนา competency  ตามระดบัชัน้
งาน และกลุม่ Talent และ Successor

สทอ. 1. กําหนด competengy รายตําแหน่ง
งาน (กลุม่งาน) รอ้ยละ 100 ของ
ตําแหน่งงาน

2. ประเมนิ competency ในตําแหน่ง
งานทีจ่ัดทําแลว้ เพือ่หาcompetency 
gap ในการวางแผนพัฒนา

3. พัฒนา competency gap ของ
บคุลากรในตําแหน่งงานทีจ่ัดทํา 
competency แลว้ตามแผน 

4. พัฒนา competency ของบคุลากร 
ตามระดบัชัน้งาน (หลักสตูรพืน้ฐาน) 
เพือ่ใหม้กีารพัฒนาตาม Career Path 

5.พัฒนาศกัยภาพกลุม่ Talent และ 
Successor

1. พัฒนา competency gap ของ
บคุลากรในตําแหน่งงานทีจ่ัดทํา 
competency แลว้ตามแผน 

2. พัฒนาศกัยภาพบคุลากร ตาม
ระดบัชัน้งาน (หลักสตูรมาตรฐาน) 
เพือ่ใหม้กีารพัฒนาตาม Career 
Path ตามแผน 

3 .พัฒนาศกัยภาพกลุม่ Talent 
และ Successor

1. พัฒนาระบบ การพัฒนาบคุคล
ดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรองรับการ
ปรับโครงสรา้ง บทบาทหนา้ที ่ละ
กรอบอตัรากําลัง 

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ปี 2560 - 2564  (ทบทวน 2562)

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

2 พฒันาการ
บรหิาร
ทรพัยากร
บคุคลตาม
เกณฑธ์รรมาภิ
บาลและ
มาตรฐาน
องคก์ร
สมรรถนะสงู

    (HPO)
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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ จุดเนน้ปีงบ 2562 จุดเนน้ปีงบ 2563 จุดเนน้ปีงบ 2564

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ปี 2560 - 2564  (ทบทวน 2562)

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

2.2  พัฒนา
ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล
การบรหิารบคุล 
อยา่งมธีรรมาภิ
บาล

2.3 ทบทวน
ภารกจิและ
กรอบ
อตัรากําลังให ้
เหมาะสมกบั
บทบาท และ
สถานการณ์

1. ความพงึพอใจของ
บคุลากรตอ่ระบบงาน
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 6 ดา้น*
 

2. มกีารปรับโครงสรา้งการ
ทํางาน หรอืโครงสรา้ง
องคก์ร หรอืกรอบอตัรากําลัง

1. ปี 60  หา base line  เฉลีย่ 6 ดา้น 
59 %
    ปี 61 - 63 คะแนนเฉลีย่รวมทกุดา้น
สงูขึน้กวา่ ปีทีผ่า่นมา 
    ปี 64  รอ้ยละความพงึพอใจเฉลีย่
รวมทกุดา้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

2. มกีารปรับโครงสรา้งการทํางาน หรอื
โครงสรา้งองคก์ร หรอืกรอบอตัรากําลัง 

1. โครงการพัฒนาประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
อยา่งมธีรรมาภบิาล
- การมทีีป่รกึษาจากภายนอกเพือ่พัฒนา
ระบบงาน HR ในระยะยาว
- การจัดสรรกําลังคนใหเ้หมาะสมเกดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุตามแนวทาง
พระราชดําร ิ
 (ทบทวน/ปรับปรงุ กรอบอตัรากําลัง JD 
และ กระบวนการสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้
บคุลากร)
- การจัดทําแผนทดแทนตําแหน่งสําคญั 
succession plan และกลุม่ Talent
- ทบทวน/ปรับปรงุ ระบบคา่ตอบแทนและ
สวสัดกิาร
- การวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน และทบทวน/ปรับปรงุระบบการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ระดบับคุคล 
ระดบัหน่วยงาน ระดบัองคก์ร
-สรา้งการมสีว่นรว่ม ความเขา้ใจ และการ
รับรูแ้กบ่คุลากรในเรือ่งการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลดา้นตา่งๆ

สทอ. 1. พัฒนระบบแผนการทดแทนตําแหน่ง
ทีส่ําคญั (succession plan)  ตอ่เนือ่ง

2. พัฒนาระบบเสน้ทางความกา้วหนา้ใน
สายอาชพี (career path) และการ
พัฒนาบคุลากรของ HR ตาม career path

3. พัฒนาระบบและประสทิธภิาพการ
บรหิารงานบคุคลระยะที ่1 ระบบ
คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร (จากขอ้เสนอ
ทีไ่ด)้

4. ศกึษาวเิคราะห ์พัฒนาประสทิธภิาพ
การบรหิารงานบคุคล ระยะที ่2 
(โครงสรา้ง, บทบาทหนา้ที,่ กรอบ
อตัรากําลัง)

5. การสรา้งการมสีว่นรว่ม เพิม่
กระบวนการการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ
และการรับรูก้ารบรหิารทรัพยากรบคุคล
ดา้นตา่งๆ แกบ่คุลากรทกุระดบั

1. ดําเนนิการตามระบบแผนการ
สรรหาและทดแทนตําแหน่งทีส่ําคญั
 (succession plan) (ตอ่เนือ่ง)

2. พัฒนาระบบและพัฒนา
ประสทิธภิาพการบรหิารงานบคุคล 
ระยะที ่2 (โครงสรา้ง บทบาทหนา้ที่
 กรอบอตัรากําลัง)

3. การสรา้งการมสีว่นรว่ม เพิม่
กระบวนการการสือ่สาร สรา้งความ
เขา้ใจและการรับรูก้ารบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลดา้นตา่งๆ แก่
บคุลากรทกุระดบั

1. พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากร
บคุคลดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
รองรับการปรับโครงสรา้ง บทบาท
หนา้ที ่ละกรอบอตัรากําลัง 

2. การสรา้งการมสีว่นรว่ม เพิม่
กระบวนการการสือ่สาร สรา้งความ
เขา้ใจและการรับรูก้ารบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลดา้นตา่งๆ แก่
บคุลากรทกุระดบั

3 เสรมิสรา้ง
โครงสรา้งและ
ปจัจยัพืน้ฐานที่
สนบัสนุนให้
บคุลากรทํางาน
ไดอ้ยา่งมี
ความสขุ 

(Happy Work 
Place & 
Engagemen)

3.1 การ
เสรมิสรา้งให ้
บคุลากรมี
คณุภาพชวีติทีด่ี
มคีวามสขุใน
การทํางาน

1. ความพงึพอใจของ
บคุลากรตอ่คณุภาพชวีติ 
และมคีวามสขุในการทํางาน 

2. ผลการประเมนิความ
ปลอดภัย / สขุอนามยั / 
สภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน 
 

1.บคุลากรมคีวามพงึพอใจตอ่คณุภาพ
ชวีติรอ้ยละ 60 ปี 60 และ รอ้ยละ 80 
ในปี 64 

2. ปี 64 ระดบั Happinometer ใน
ภาพรวมองคก์ร เพิม่ขึน้จากคา่baselin 
ปี 61

3. ผลการประเมนิความปลอดภัย / 
สขุอนามยั / สภาพแวดลอ้มนการ
ทํางาน ดกีวา่หรอืเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ําหนด

1. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติ ดา้น
สขุอนามยั และสรา้งความสขุในการทํางาน 
 - สง่เสรมิกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ เชน่ 
เดนิเปลีย่นชวีติ ตรวจสขุภาพ ยดืเหยยีด
 - สนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิคณุภาพชวีติ
ดา้นการเงนิตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 - กจิกรรมชมุชนเสวนา ดา้นการพัฒนา
คณุภาพชวีติ
 - สรา้งเสรมิกจิกรรมสง่เสรมิความสขุใน
การทํางาน ดว้ย Happinometer

2. โครงการปรับคณุภาพสิง่แวดลอ้มในที่
ทํางาน (สบท. ดา้นความปลอดภัย และ
สิง่แวดลอ้มในการทํางาน)

สทอ. สบท 1.  สง่เสรมิคณุภาพชวีติ  และสรา้งเสรมิ
ความสขุในการทํางาน อยา่งนอ้ย 2 เรือ่ง 
(เนน้สขุภาพและการเงนิ)

2. พัฒนาคณุภาพสงิแวดลอ้มในการ
ทํางาน  อยา่งนอ้ย 2 เรือ่ง

1.  สง่เสรมิคณุภาพชวีติ  และสรา้ง
เสนมิความสขุแกบ่คุลากร อยา่ง
นอ้ย 2 เรือ่ง

2. พัฒนาคณุภาพสงิแวดลอ้มใน
การทํางาน  อยา่งนอ้ย 2 เรือ่ง

  

1.  สง่เสรมิคณุภาพชวีติ  และสรา้ง
เสนมิความสขุแกบ่คุลากร อยา่ง
นอ้ย 2 เรือ่ง

2. พัฒนาคณุภาพสงิแวดลอ้มใน
การทํางาน  อยา่งนอ้ย 2 เรือ่ง
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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงาน
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สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

3.2 การสรา้ง
ความผกูพันตอ่
องคก์ร 
(Engagement)

1 ผลประเมนิความผกูพัน
ของบคุลากร ในปัจจัย
สําคญั 3 ลําดบัแรก 
(เงนิเดอืน งานทีม่คีณุคา่ 
สวสัดกิาร) เพิม่ขึน้

2. อตัราการลาออกของ
บคุลากรในแตล่ะปี

 1 ปี 64 เพิม่ขึน้จาก base line ปี 60   
   อกี 5%
(Baselineปี 60 =(เงนิเดอืน 57 %  
งานทีม่คีณุคา่ 66 % สวสัดกิาร 53 %)

2. อตัราการลาออกของบคุลากร ในแต่
ละปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 4
( Baselineปี 60 = รอ้ยละ 3.74)

1. โครงการพัฒนา ปัจจัย / กลไก การ
สรา้งความผกูพันของบคุลากร 
(Engagement)
  ・ การสรา้งอดุมการณ์ตามแนวทาง
พระราชดําร ิทีก่อ่ใหเ้กดิความผกูพันตอ่
สงัคมและองคก์ร
  ・ ประเมนิความผกูพัน
  ・ จัดกจิกรรม/พัฒนาระบบ กลไก เพือ่
สรา้งความผกูพัน

สทอ. 1. พัฒนาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพัน
ของบคุลากรตามแผน ตอ่เนือ่ง  
(คา่ตอบแทนและสวสัดกิารเกือ้กลู)

1. พัฒนาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความ
ผกูพันของบคุลากร ตอ่เนือ่ง  

1. ประเมนิความผกูพันของบคุลากร
เทยีบกบั Base Line กอ่นการ
พัฒนาปัจจัยทีม่ผีล

3.3 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนงาน
ทรัพยากรบคุคล 
 (IHR)

1. มรีะบบฐานขอ้มลู
บคุลากร ทีส่ามารถใช ้
ประโยชนใ์นการดําเนนิการ 
 เพิม่ขึน้ 

 1. มฐีานขอ้มลูบคุลากร ทีส่ามารถใช ้
ในการดําเนนิงานอยา่งนอ้ย 3 ระบบ ใน
ปี 2564 เชน่
 (1) ระบบการออกคําสัง่ การสรรหา 
บรรจ ุแตง่ตัง้  2) ระบบการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน 3) ระบบรายงาน)

1. โครงการพัฒนาระบบ IHR สทอ. 
สบส.

พัฒนาระบบขอ้มลู ใน 5 ดา้น 
(ขอ้มลูบคุลากร ขอ้มลูการทํางาน ขอ้มลู
การพัฒนา ขอ้มลูเรือ่งคา่ตอบแทนและ
สทิธปิระโยชน)์

ประเมนิ และพัฒนาตอ่ยอด ระบบ
สารสนเทศดา้นทรัพยากรบคุคล 
เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการตดัสนิใจใน
ระดบัสายงาน และเชงิกลยทุธ์

ประเมนิ และพัฒนาตอ่ยอด ระบบ
สารสนเทศดา้นทรัพยากรบคุคล 
เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการตดัสนิใจใน
ระดบัสายงาน และเชงิกลยทุธ์

หมายเหต ุ
1.  แผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 2560-2564 เสนอ คกก.หลักฯ เมือ่ 9 พ.ย. 59
2) แผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2561 (ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 2561-2564) เสนอตอ่คณะกรรมการหลักฯ วนัที ่4 ก.ย. 60
3) แผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2562 (ตามแผนยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 2562-2564) เสนอตอ่คณะกรรมการหลักฯ วนัที ่3 ก.ย. 61
4) สํานักทีร่ับผดิชอบในแผนปฏบิตักิารนี ้ประกอบดว้ย 

 สํานักบรหิารทรัพยากรบคุคลและพัฒนาองคก์ร  สํานักบรหิารทัว่ไป  สํานักบรหิารสารสนเทศการประกนั  สํานัก EIA    สํานักแผนและงบประมาณ  

* ระบบงานบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 6 ดา้น ไดแ้ก ่1) ดา้นการสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้  2) ดา้นการบรหิารคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร  3) ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
    4) ดา้นการปฏบิตังิานและความกา้วหนา้ในสายอาชพี (career path) การทดแทนตําแหน่งทีส่ําคญั (succession plan)  5) ดา้นการพัฒนาบคุลากร  6) ดา้นการสิอ่สารประชาสมัพันธเ์กีย่วกบังาน HR
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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม  กจืกรรม

 ระยะเวลา
ดาํเนนิการ  งบประมาณ

(บาท)
 หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

1 สง่เสรมิวฒันธรรม
การทํางานที่
นําไปสูอ่งคก์รทีม่ี
ธรรมาภบิาลและมี
สมรรถนะสงูอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

 (Governance)

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

1 ความสําร็จของการปฏบิัติ
ในเรือ่งวฒันธรรมองคก์ร
ตามแผนทีก่ําหนดในแตล่ะปี 

2 คะแนนคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
 (ITA) 

3  คะแนนการยอมรับของ
บคุลากรในการเป็นองคก์รที่
มธีรรมาภบิาล และ
สมรรถนะสงู (IIT) 

4. คะแนนผลการประเมนิ 
PMQA 4.0

1 รอ้ยละ 80 (วดัความสําเร็จของแตล่ะ
กจิกรรม) 

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

3  คะแนน IIT ไมต่ํ่ากวา่ base line ปี 
60 (85.50)  
   

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

โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพองคก์ร และ
ระบบบรหิาร ดว้ยระบบคณุภาพ และหลัก
ธรรมาภบิาล (QMS)

1.จัดกจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ตามหลักธรรมาภบิาล 
(QMS) และการพัฒนาระบบบรหิารคณุภาพองคก์ร
    1.1 ดําเนนิงานดา้นระบบบรหิารงานคณุภาพองคก์ร แบบบรูณา
การกบังานประจํา และเครือ่งมอืคณุภาพทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนา
งาน (ISO/IQA/KM/PDCA/R2R) 
    1.2 การตรวจประเมนิระบบคณุภาพองคก์ร (ISO 9001 : 2015) 
โดย สรอ.
2.จัดกจิกรรมสง่เสรมิวฒันธรรม คณุธรรม และจรยิธรรมการทํางาน 
เพือ่นําไปสูอ่งคก์รทีม่ธีรรมาภบิาลและมสีมรรถนะสงู 
(IC&RM/ITA/PMQA/HPO)
       - วเิคราะหป์ัจจัยทีม่ผีลตอ่คะแนน ITA 
       - ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานตาม
มาตรฐานการประเมนิของรัฐ(ITA)
       - สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและความโปรงใส 
       - จัดทําคูม่อืพัฒนาความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน
3.จัดกจิกรรมเผยแพรแ่ละสรา้งความเขา้ใจในเรือ่งงานคณุภาพ 
และคณุธรรมจรยิธรรมตามหลักธรรมาภบิาล 
4.สือ่สาร สรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากรเพือ่คงสภาพ การมี
คณุธรรมและความโปรง่ใส  

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1,188,000 สทอ. QMS

โครงการสง่เสรมิคา่นยิมและวฒันธรรมการ
ทํางานขององคก์รเพือ่นําไปสูอ่งคก์ร
สมรรถนะสงู 

1. สง่เสรมิการรับรูแ้ละความเขา้ใจ คา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร 
(Accept)  ผา่นสือ่สารภายในองคก์ร ชอ่งทางและกจิกรรมตา่งๆ 
(เกษียณอาย ุมทุติาจติ ประชมุใหญ ่บคุลากร ปฐมนเิทศบคุลากร
ใหม่
กจิกรรมในวนัสําคัญตา่ง ๆ ขององคก์ร (วนัสถาปนาองคก์ร  วนั
ครบรอบ นพ.สงวน นติยารัมพงษ์)  และวนัสําคัญตามประเพณีของ
ไทย (สงกรานต ์ปีใหม)่
2. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และเสรมิสรา้งความสมัพันธข์อง
บคุคลากร (KM & OD)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62       3,500,000  สทอ. HRD

แผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจาํปี 2562
ตามแผนยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  2560-2564

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

610803  ปรับ62- HR MP จดุเนน้ 62-64 เสนอ อนุสรรหา-บอรด์.xlsx ActionPlan62 เสนอบอรด์
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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม  กจืกรรม

 ระยะเวลา
ดาํเนนิการ  งบประมาณ

(บาท)
 หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

แผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจาํปี 2562
ตามแผนยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  2560-2564

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

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

1. รอ้ยละของตําแหน่งงาน
ทีม่กีารกําหนด 
competency หลัก (กลุม่
งาน)
2. รอ้ยละของบคุลากรทีม่ี
competency gap  จาก 
competency ทีก่ําหนด 
ไดร้ับการพัฒนา
3. รอ้ยละความสําเร็จของ
แผน พัฒนาบคุลากรใน
หลักสตูรพืน้ฐานของแตล่ะ
ระดับชัน้งาน 
4.  รอ้ยละความสําเร็จของ
แผน พัฒนาบคุลากรกลุม่ 

1. ปี 62 รอ้ยละ 100  

2. ปี 62 รอ้ยละ 80 
   

3. ปี 62 รอ้ยละ 80    
  

4. ปี 62 รอ้ยละ 50 
   

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาสมรรถนะ
บคุลากร ทีร่องรับทศิทาง Thailand 4.0 
และการสรา้งนวตกรรม 
   
    

1. กําหนด competengy รายตําแหน่งงาน (กลุม่งาน) สว่นทีเ่หลอื
ของสว่นกลางทัง้หมด
2. ประเมนิ competency ในตําแหน่งงานทีจ่ัดทําแลว้ เพือ่หา
competency gap ในการวางแผนพัฒนา
3. พัฒนา competency gap ของบคุลากรในตําแหน่งงานทีจ่ัดทํา 
competency แลว้ตามแผน โดยทบทวน  ประเมนิเพือ่หา 
competency  gap กําหนด Training roadmap
4. พัฒนา competency ของบคุลากร ตามระดับชัน้งาน (หลักสตูร
พืน้ฐาน)  กลุม่ Talent และ Successor 
5. พัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนาประจําปี
6. พัฒนาหอ้งสมดุใหเ้ป็น ระบบ self learning และแหลง่เรยีนรู ้
และคลังความรู ้:-หอจดหมายเหต ุสปสช
7. จัดกจิกรรมสง่เสรมิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ (1 เดอืน 1 ความรู,้ชมุชน
เสวนา, Reader Challenge หอจดหมายเหต ุสปสช.)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 4,200,000      สทอ. HRD

2.2  พัฒนา
ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล
การบรหิารบคุล 
อยา่งมธีรรมาภิ
บาล

2.3 ทบทวน
ภารกจิและ
กรอบอตัรากําลัง
ใหเ้หมาะสมกบั
บทบาท และ
สถานการณ์

1. ความพงึพอใจของ
บคุลากรตอ่ระบบงานบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
6 ดา้น*

 

1. ปี 62 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจรวม
ทกุดา้นสงูขึน้กวา่ปี 60 

Base Line 60 ความพงึพอใจ  
   1) ดา้นการสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้ 2.83
 %
    2) ดา้นการบรหิารคา่ตอบแทนและ
สวสัดกิาร 2.73
    3) ดา้นการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 
2.95
    4) ดา้นการปฏบิัตงิาน และ
ความกา้วหนา้ในสายอาชพี (career 
path)/แผนการสบืทอดตําแหน่งทีส่ําคัญ
 (succession plan)2.64
   5) ดา้นการพัฒนาบคุลากร 3.08
   6) ดา้นการสิอ่สาร ประชาสมัพันธ์
เกีย่วกบังาน HR 3.05

โครงการพัฒนาประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
อยา่งมธีรรมาภบิาล 

1. พัฒนา ระบบคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร (จากขอ้เสนอทีไ่ด)้ใน
โครงการปรับปรงุระบบบรหิารงานทรัพยากรบคุคลระยะที ่1(ปี 61)
2. พัฒนระบบแผนการทดแทนตําแหน่งทีส่ําคัญ (succession 
plan)   เสนอตําแหน่งสําคัญทีจ่ะทดแทน ตอ่ คกก.ทีเ่กีย่วขอ้ง
พจิารณาอนุมัตใิหด้ําเนนิการเพือ่หา successor 
3. ทบทวน พัฒนาระบบเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี 
(career path) และการพัฒนาบคุลากรของ HR ตาม career path
4. วเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และปรับปรงุระบบ
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานระดับบคุคล ระดับหน่วยงาน ระดับ
องคก์ร ทีเ่ชือ่มโยงกนั
5. จัดทําโครงการ และจัดจา้งทีป่รกึษา ศกึษาวเิคราะห ์พัฒนา
ประสทิธภิาพการบรหิารงานบคุคล ระยะที ่2 (โครงสรา้ง, บทบาท
หนา้ที,่ กรอบอตัรากําลัง)
6. สํารวจความพงึพอใจของบคุลากรตอ่ระบบงานบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบคุคล 6 ดา้น
7. จัดการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจและการรับรูก้ารบรหิารทรัพยากร
บคุคลดา้นตา่งๆ แกบ่คุลากรทกุระดับในเวท ีตา่ง ๆ (กก.บห. เสยีง
ตามสาย Mail Line)
8.ประชมุอนุกรรมการ กก. ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแผนทีก่ําหนด

ม.ค.- ก.ย. 62

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

4,080,000     สทอ.
HRM & HRD

2 พัฒนาการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล
ตามเกณฑธ์รร
มาภบิาลและ
มาตรฐานองคก์ร
สมรรถนะสงู

    (HPO)

610803  ปรับ62- HR MP จดุเนน้ 62-64 เสนอ อนุสรรหา-บอรด์.xlsx ActionPlan62 เสนอบอรด์
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ลําดบั กลยทุธ ์
HR กลวธิี ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม  กจืกรรม

 ระยะเวลา
ดาํเนนิการ  งบประมาณ

(บาท)
 หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

แผนปฏบิตักิารดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจาํปี 2562
ตามแผนยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  2560-2564

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

3 เสรมิสรา้ง
โครงสรา้งและ
ปัจจัยพืน้ฐานที่
สนับสนุนให ้
บคุลากรทํางาน
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

(Happy Work 
Place & 
Engagemen)

3.1 การ
เสรมิสรา้งให ้
บคุลากรมี
คณุภาพชวีติทีด่ี
มคีวามสขุใน
การทํางาน

1. บคุลากรมคีวามสขุใน
การทํางาน 

2. ผลการประเมนิความ
ปลอดภัย / สขุอนามัย / 
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
 

1.ปี 62 ระดับความสขุจาก 
Happinometer ในภาพรวมองคก์ร 
เพิม่ขึน้จากคา่ baseline ปี 61

2. ผลการประเมนิความปลอดภัย / 
สขุอนามัย / สภาพแวดลอ้มนการทํางาน
 ดกีวา่หรอืเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด

1. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติ ดา้น
สขุอนามัย และสรา้งความสขุในการทํางาน 

2. โครงการปรับคณุภาพสิง่แวดลอ้มในที่
ทํางาน (สบท. ดา้นความปลอดภัย และ
สิง่แวดลอ้มในการทํางาน)

1.จัดกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ (]ลดอว้นสรา้งบญุ ตรวจสขุภาพ 
อบรม CPR ชมุชนเสวนาดา้นสขุภาพ และคณุภาพชวีติ
2. สนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิคณุภาพชวีติดา้นการเงนิตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง 
3. สว่เสรมิกจืกรมสรา้งสขุตามคา่ Baseline ความสขุของแตล่ะ
หน่วยงาน และในภาพรวมองคก์ร 
4. พัฒนาคณุภาพสงิแวดลอ้มในการทํางาน   (สบท. งบตา่งหาก)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62          500,000 สทอ. (HRM 
งานสวสัดกิาร) 

สบท. 
งบตา่งหาก

3.2 การสรา้ง
ความผกูพันตอ่
องคก์ร 
(Engagement)

1 ผลประเมนิความผกูพัน
ของบคุลากร ในปัจจัยสําคัญ
 3 ลําดับแรก (เงนิเดอืน 
งานทีม่คีณุคา่ สวสัดกิาร) 
เพิม่ขึน้

2. อตัราการลาออกของ
บคุลากรในแตล่ะปี

 1 ปี 64 เพิม่ขึน้จาก base line ปี 60     
 อกี 5%
(Baselineปี 60 =(เงนิเดอืน 57 %  
งานทีม่คีณุคา่ 66 % สวสัดกิาร 53 %)

2. ปี 62 อตัราการลาออกของบคุลากร
ตํ่ากวา่รอ้ยละ 4
( Baselineปี 60 = รอ้ยละ 3.74  ปี 61 
3Q=2.82)

1. โครงการพัฒนา ปัจจัย / กลไก การ
สรา้งความผกูพันของบคุลากร 
(Engagement)
  

1. จัดกจิกรรมตามแผนพัฒนาปัจจัยสําคัญทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพัน
ของบคุลากร  (คา่ตอบแทนและสวสัดกิารเกือ้กลู)
2. จัดกจิกรรม/พัฒนาระบบ กลไก เพือ่สรา้งความผกูพัน
3. ประเมนิความผูก้พันตอ่องคก์ร

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 300,000        สทอ.

3.3 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนงาน
ทรัพยากรบคุคล 
 (IHR) 

1. มรีะบบฐานขอ้มลู
บคุลากร ทีส่ามารถใช ้
ประโยชนใ์นการดําเนนิการ  
เพิม่ขึน้ 

 1. สามารถใชร้ะบบ IHR ในการออก
คําสัง่ ในการสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้

1. โครงการพัฒนาระบบ IHR 1. ทบทวนขอ้มลู และFlow การทํางานในแตล่ะเรือ่ง
2. พัฒนารปูแบบการเก็บขอ้มลู การออกรายงาน  
3. ประสานการจัดทําระบบกบั สบส.
4. ทดสอบระบบ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 -               สทอ.
(HRM & 

HRD) รว่มกบั 
สบส.

13,768,000

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

 

* ระบบงานบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 6 ดา้น ไดแ้ก ่1) ดา้นการสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้  2) ดา้นการบรหิารคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร  3) ดา้นการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน
    4) ดา้นการปฏบิัตงิานและความกา้วหนา้ในสายอาชพี (career path) การทดแทนตําแหน่งทีส่ําคัญ (succession plan)  5) ดา้นการพัฒนาบคุลากร  6) ดา้นการสิอ่สารประชาสมัพันธเ์กีย่วกบังาน HR

610803  ปรับ62- HR MP จดุเนน้ 62-64 เสนอ อนุสรรหา-บอรด์.xlsx ActionPlan62 เสนอบอรด์
14/8/2018 17:47
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ภาคผนวก ๒ 
สาระสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒) 
 
๓.๑ ทิศทางและกรอบคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์ฯ 
 การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้ความสําคัญ
กับการมองความเช่ือมโยงของนโยบาย/เป้าหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพและระบบ
หลักประกันสุขภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ดังนี้  

 
ความเชื่อมโยงของกฎหมาย/ทิศทางนโยบาย/ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔, จัดทําโดย สํานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช.  
 
 

๓.๒ วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์  
 

วิสัยทัศน์  “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ” 
 

พันธกิจ   
“พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาค

ส่วน และเป็นตัวแทนประชาชนในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตามความจําเป็น”  
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พันธกิจเฉพาะ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ และเสริมสร้างความเท่า

เทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ 

๒. สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสขุภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน     ทุกคน
เข้าถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผูใ้ห้บริการ 

๓. บริหารเงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๔. ดําเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนรว่มในระบบหลกัประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า รวมทั้ง
ส่งเสริมความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยเน้นการเคารพในสิทธิและศักด์ิศรีซึ่งกนัและกัน  

๕. พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่างๆ และใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 

เป้าประสงค์ ๓ ประการ (๓ Goals of “CSG”)  
 

C: Effective, Equitable and 
Responsive Coverage 

 

ประชาชนเขา้ถึงบริการ 

S: SAFE Financing System 

 

 

การเงนิการคลังม่ันคง 

G: Good Governance 

 

 

ระบบอภิบาลดี 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑๐ ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย
(Goal) 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย  
(Indicators and Targets) 

ประชาชน
เข้าถึงบริการ 

 

๑. ประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ7 (Effective coverage) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามภายในปี ๒๕๖๔  

๒. ร้อยละการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการสุขภาพผู้ป่วยนอกมากกว่าร้อยละ ๘๐ และผู้ป่วยในมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๔  

๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 
๗๕ ภายในปี ๒๕๖๔ 

การเงิน 
การคลัง 
มั่นคง 

๔. ร้อยละรายจ่ายสุขภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อยู่ระหว่างร้อยละ ๔.๖ ถึง ๕.๐ 
ในปี ๒๕๖๔ 

๕. ร้อยละรายจ่ายสุขภาพเทียบกับรายจ่ายของรัฐบาล อยู่ระหว่างร้อยละ ๑๗ ถึง ๒๐ ในปี ๒๕๖๔ 
๖. ร้อยละของครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Catastrophic 

health expenditure) ไม่เกินร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๖๔ 
๗. ร้อยละครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Health 

impoverishment) ไม่เกิน ๐.๔ ในปี ๒๕๖๔   
ดํารง 

ธรรมาภิบาล 
๘. ระดับความสําเร็จของความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม
ภายในเวลา ๕ ปี  

๙. ร้อยละความสําเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐8  
๑๐. ร้อยละการประเ มินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงาน  (Integrity and 

Transparency Assessment ITA) ตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ (ปปช.) ไม่ตํ่ากว่า  
ร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๔  

                                                            
7  นิยาม “ความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล” (Effective coverage) หมายถึง ความครอบคลุมการได้รับบริการใน ๓ มิติ คือ ประชาชนท่ี

มีความจําเป็นได้บริการ/รักษาพยาบาล (Need) สามารถเข้าถึงบริการ/ได้รับการรักษา (Utilization = Availability and Access) และ
เป็นบริการท่ีได้ผล/มีคุณภาพ (Effective intervention/Quality) เช่น HIV/AIDS, DM/HT  เม่ือป่วย - ได้รับการตรวจ/รักษา - และ
ควบคุมโรคได้ เป็นต้น ส่วนวิธีการวัด จะมีการพัฒนาระบบข้อมูล วิธีการวัด และความพร้อมต่างๆให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ 

8  เกณฑ์พิจารณาการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ๗ มิติ ประกอบด้วย ๑) การนําองค์กร ๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓) การให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ๔) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ๖) การจัดการกระบวนการ 
และ ๗) ผลลัพธ์การดําเนินการ  
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๓.๓ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และตัวชี้วัด  
 

๕ ยุทธศาสตร ์“สรา้งความมั่นใจ” (๕ Ensure Strategies) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : สร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ  
                    (Ensure coverage and access for vulnerable and underutilization groups) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :  สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการ  
                    (Ensure quality and  adequacy of health services) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :  สร้ า งความ ม่ันใจในประสิท ธิภาพการบ ริหารกองทุน  (Ensure financial 

efficiency) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ :  สร้างความม่ันใจในการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                     (Ensure participation and ownership of all stakeholders) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ :  สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 
 

๑๙ ยุทธวิธีรองรับการดาํเนนิงานตามยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : สร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ยังเขา้ไม่ถึงบริการ
(Ensure coverage and access for vulnerable and underutilization groups) 

ยุทธวิธี :  
1.1 เสริมสร้างให้ประชาชน (Empowerment) มีความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ ดูแลสุขภาพตัวเองได้

เหมาะสม และรับรู้ เข้าใจวิธีการใช้สิทธิ และไปใช้บริการเมื่อจําเป็น 
1.2 จัดกลไกการค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนท่ียังเข้าไม่ถึงบริการ (Identify 

vulnerable and underutilize groups) เพ่ือทราบสถานการณ์ปัญหาและออกแบบการจัดการ
ให้รับรู้สิทธิ และได้รับบริการท่ีจําเป็น 

1.3 เพิ่มกลไกการจัดการเพื่อคุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ (Proactive 
communication and Right protection) เน้นการสื่อสารเชิงรุกให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ การร้องเรียนที่
เข้าถึงง่ายและมีช่องทางหลากหลาย รวมท้ังการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ เป็นต้น  

1.4 ทบทวนปรับปรุงประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (Review proper benefit package)  
ท่ีสอดคล้องตามความจําเป็นของกลุ่มเปราะบาง หรือบริการท่ียังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : สร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพยีงพอของบรกิาร  
                     (Ensure quality and adequacy of health services) 
ยุทธวิธี :   

2.1 สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐาน (Ensure quality) ส่งเสริมกลไกการประกันคุณภาพหน่วย
บริการ   
 พัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ (Strengthen quality board)   
 การกํากับติดตามคุณภาพบริการและความปลอดภัย (Monitor quality and Patient safety) 

โดยร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2  สร้างความมั่นใจในความเพียงพอของบริการ (Ensure adequacy) สนับสนุนความเพียงพอของ

บริการและเหมาะสมสําหรับทุกกลุ่ม  
 จัดหาบริการให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ (Targeting) เช่น บริการ

สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสําหรับผู้ต้องขัง การดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง
ทุกคน เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น รวมทั้งจัดระบบให้เกิดการดูแลอย่างต่อเน่ือง 

 สนับสนุนการขยายระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง (Primary health care in urban) รองรับ
การดูแลคนเขตเมืองที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ 

 สนับสนุนการทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม ความสะดวกการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการส่งต่อ/ส่งกลับบริการเฉพาะด้าน 

 จัดหานวัตกรรมรูปแบบระบบบริการใหม่ๆ (Promote health service innovation) เพ่ือรองรับ
การเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและบริการทั่วไป เช่น การจัดบริการเชิงรุกในชุมชน 
โดยหน่วยบริการ/หน่วยงานอื่น/ภาคประชาชน บริการ Social enterprise  

2.3 สนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย (Strengthening P&P and Health 
literacy) ท่ีเน้นชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : สร้างความม่ันใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Ensure financial efficiency) 
ยุทธวิธี :  

3.1 ร่วมกับทุกภาคส่วนในการแสวงหาแหล่งเงินใหม่ (Sustain source of finance) เพ่ือสร้างความ
ย่ังยืนของระบบหลักประกันสุขภาพในระยะยาว  

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ (Improve efficiency of fund management)  
 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายการท่ีมีการจ่ายท่ีกําหนดราคาเฉพาะ (Central 

reimbursement) 
 ทําแผนพัฒนาการจัดสรรงบประมาณ (Payment development plan) 
 สร้างกลไกให้ผู้ให้บริการตรวจสอบกันเองในการให้บริการ 
 สนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การให้บริการตามที่จําเป็น 
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 หนุนเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในบัญชีนวัตกรรม (นโยบาย 
Thailand ๔.๐) 

 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พ้ืนท่ี  
3.3 สนับสนุนการสร้างความกลมกลืนระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ  (Encourage 

harmonization) 
 สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พ .ศ .๒๕๖๑ (ด้าน

หลักประกันสุขภาพ) ๓ เร่ืองที่สําคัญ ได้แก่ 
o จัดทําข้อเสนอและขับเคลื่อน เพ่ือเพ่ิมแหล่งเงินสําหรับบริการสุขภาพท่ีภาครัฐมี

ส่วนร่วม และปรับปรุงกระบวนการงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย 
o ร่วมกับกลไกท่ีมีอยู่แล้ว กําหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลัก 

และ ร่วมกับกลไก ๓ กองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์หลัก 

o ขับเคลื่อนให้มีหน่วยงานกลางในการทําหน้าท่ี National Clearing House และ
ขับเคลื่อนให้มีหน่วยงานหรือระบบความร่วมมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
พัฒนาระบบและดําเนินการ Auditing system and Quality assurance system 
สําหรับ ๓ กองทุน 

 ขับเคลื่อนการบูรณาการระบบบริหารจัดการระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เช่น วิธีและ
อัตราจ่ายค่าบริการ ระบบฐานทะเบียนผู้มีสิทธิ ระบบการตรวจสอบ และระบบบริการ
สอบถามข้อมูล เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : สร้างความม่ันใจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                     (Ensure participation and ownership of all stakeholders) 
ยุทธวิธี :  

4.1  ขยายและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ (Expand participation & ownership)  
 การทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข UHOSNET ท้ังระดับประเทศ ระดับ

เขต    ผ่านกลไกต่างๆ 
 เครือข่ายวิชาชีพต่างๆ เช่น การกําหนดมาตรฐาน เงื่อนไขบริการ และการควบคุมกํากับ

คุณภาพ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านการขับเคลื่อนรูปแบบประชารัฐ เพ่ือบรรลุ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
 เครือข่ายภาคประชาชน ๙ ด้าน โดยเฉพาะการดําเนินงานตามมาตรา ๕๐ (๕) 
 ภาคียุทธศาสตร์ใหม่ๆ เช่น นักการเมือง นักศึกษา นักวิชาการ ฯลฯ  
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4.2 จัดระบบ/กลไกในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย/ภาคีเครือข่ายต่างๆ 
(Stakeholder relation) รวมท้ังการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง  

4.3 ปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็นท่ัวไปฯ (Improve hearing process) โดยเพ่ิมความสําคัญของ 
Stakeholders กลุ่มต่างๆ  กําหนดประเด็นเฉพาะ ด้วยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4.4 ร่วมกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลก (UHC in Global Health) ช่วยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 
ยุทธวิธี :  

5.1 เพ่ิมขีดความสามารถของกลไกอภิบาลในระบบหลักประกันสุขภาพฯ (Empower governing 
body) โดยเฉพาะ Board member เพ่ือสร้างชุมชนแห่งความมุ่งม่ันและความรับผิดชอบร่วมกัน 
(Community of commitment and accountability) โดย 

 เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของคณะกรรมการ (Building & Strengthening 
Capacity) (สนับสนุนเอกสารวิชาการ/ข้อมูลต่างๆ จัดเวทีถกแถลง เพ่ือเพ่ิม/แลกเปลี่ยน
ความรู้ ส่งเสริมการใช้ความรู้ความสามารถ) เพ่ือทําให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ 
และเพ่ิมความรู้สึกร่วมรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของระบบ 

 จัดทําแนวทางการดําเนินงานและกําหนดความรับผิดชอบร่วมกัน (Guideline)  
 จัดให้มี Board relation unit เพ่ือประสานงานและอํานวยความสะดวกต่างๆ 
 มีกิจกรรม Field visiting เพ่ือรับฟังปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอจากพ้ืนที ่

5.2 สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ (Ensure 
evidence-informed decision)  

 จัดต้ังหน่วยงานที่ทําข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ หรือ เพ่ิมความเข้มแข็งของกลไกติดตาม
ประเมินผล (M&E) ที่มีอยู่เดิมให้ตอบโจทย์การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการคืนข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ 

 เพ่ิมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
5.3 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร สปสช. (HR Master Plan และ Succession plan) ให้เป็นคนดี  

คนเก่ง มีความสุข ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการติดตามผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
5.4 เพ่ิมการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทุกด้านให้ สปสช.เขต

(Decentralization) และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพื้นท่ีในการบริหารทรัพยากรสาธารณะ ช่วยลด
ความเหลื่อมล้ําได้ 

5.5 ทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการและระบบงานสนับสนุนต่างๆ (Revise and improve 
management and supporting system) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ปรับกฎหมาย/ระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม ฯลฯ 
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