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โปรดอธบิายแผนการดําเนนิงานดา้นทรพัยากรบคุคลในปีบญัช ี2561 (ทกุโครงการ)

1. โครงการสง่เสรมิวัฒนธรรม 
คณุธรรม จรยิธรรม การทํางาน 
เพือ่นําไปสูอ่งคก์รสมรรถนสงู
และมธีรรมาภบิาล
(ยุทธ ์HR ที ่1)

เป้าหมายหลัก
1 ความสําเร็จ
ของการปฏบิัติ
ในเรือ่ง
วัฒนธรรม
องคก์รตาม
แผนทีก่ําหนด
ใน ไมต่ํ่ากวา่
รอ้ยละ 80 
ของเป้าหมาย
ความโครงการ

ไดด้ําเนนิการตาม
เป้าหมาย รอ้ยละ 
100

โดยการดําเนนิงานในเรือ่งวัฒนธรรมองคก์ร ไดท้ําผา่นกจิกรรม ทีไ่ดว้างแผนงานไว ้ครบทกุกจิกรรม
1 งานปฐมนเิทศ บคุลากรใหม ่โดยทกุคนทีเ่ขา้มาเป็นบคุลากรใหมไ่ดร้ับการเขา้อบรม ความรู ้กฎระเบยีบ 
วัฒนธรรมการทํางาน ของสปสช.ครบตามจํานวน วัดผลโดย แบบสอบถามความพงึพอใจ
2 งานประชมุใหญบ่คุลากร ไดจ้ัดใหม้กีารชีแ้จง นโยบาย และ แนวทางในการทํางาน และการเนน้ยํ้าเรอืงของ
วัฒนธรรมองคก์ร ทกุครัง้ วัดผลโดย แบบสอบถามความพงึพอใจ และจํานวนบคุลากรทีเ่ขา้รว่มงาน 
3 งาน KM องคก์ร ไดม้กีารจัดนทิรรรศการ เรือ่งวัฒนธรรมธรรมองคก์ร วัดผลโดย แบบสอบถามความพงึพอใจ
 และจํานวนบคุลากรทีเ่ขา้รว่มงาน
4 มแีผนการจัดทําสอืสารประชาสัมพันธ ์ผา่นสอืตา่งๆ ภายในองคก์รทาง Sociel Media และชอ่งทางการ
สือ่สารภายในองคก์ร เชน่ เสยีงตามสาย จัดทกุวันเพือ่สือ่สาร ขา่วสาร  นโยบาย และงานวัฒนธรรมองคก์รและ
 จรยิธรรม ตามแผน

Folder หลกัฐานแนบ 1
01_01 (PDF) สรุปผลการดําเนินงานงาน
วฒันธรรม ปีงบประมาณ 61

นางสาวชนัท
นุช จนีะเจรญิ

เป้าหมายหลัก
2 คะแนน
คณุธรรมและ
ความโปรง่ใส
ในการ
ดําเนนิงาน
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ
 (คะแนน ITA)
 ไมต่ํ่ากวา่
รอ้ยละ 85

มกีารดําเนนิตาม
แนวทางการ
ประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใส
ในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ของ
ป.ป.ช.

1. ทําแผนแมบ่ทการป้องกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
2. ทําแผนปฏบิัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ พ.ศ. 2561 ภายใตแ้ผนแมบ่ทการป้องกัน
ฯ 
3. รายงานความกา้วหนา้การปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ พ.ศ.
 2561 ตอ่ประธาน QMR พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ ตามหนังสอืที ่4.63/634 ลว 29 มถินุายน 2561
4. ทําเว็ปไซตร์ายงานประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสฯ (ITA) สปสช. ในหัวขอ้ ขอ้มลูขา่วสารตาม พรบ. ที่
หนา้เว็ปหลัก 
5. ตดิตามความกา้วหนา้การจัดการความเสีย่งโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติ (Fraud risks) ปี 2561 วันที ่22 
มถินุายน 2561
6. สง่แบบขออทุธรณ์ผลการสํารวจหลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence-Base Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) พรอ้มเอกสาร/หลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ครัง้ที ่1 ปี 2561 ไปยัง สถาบันสง่เสรมิการบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(IGP) ตามหนังสอื ที ่สปสช. 4.63/6834 ลว 1 สงิหาคม 2561  
7. ปรับปรงุคูม่อืพัฒนาความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน ปี 2561
8. ป.ป.ช. แจง้ผลคะแนน ITA ปี 2561 ของ สปสช. เทา่กับ 88.33 คะแนน (ผา่นเกณฑ ์KPI 61)

Folder หลกัฐานแนบ 2
01_01 :(.pdf): แผนแม่บทป้องกนัทุจรติฯ
01_02 :(.pdf): แผนปฏบิตักิารป้องกนัทุจรติฯ
01_03 :(.rar): ความกา้วหนา้แผนทุจรติฯ
01_04 :(.pdf): ทําเว็ป ITA
01_05 :(.folder): ความกา้วหนา้ Fraud 
risks
01_16 :(.rar): อุทธรณ ์EBIT
01-07 :(.rar): คู่มือพฒันาความโปรง่ใสฯ
01_08 :(.pdf): ผลคะแนน ITA 61

นายพรรคพงศ ์
วฒุวิงศ ์

แบบสอบถามการบรหิารทรพัยากรบคุคลของทนุหมนุเวยีน ประจาํปีบญัชี 2561
2. การเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล (70%)
2.1 การดําเนนิงานตามแผนทรพัยากรบุคคลประจําปีบญัชี 2561 (35%)

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ผลการ
ดําเนนิงาน
ตามเป้าหมาย

รอ้ยละผลการดําเนนิงานตามแผน เอกสารแนบ
เลขที่ ผูร้บัผดิชอบ
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ผลการ
ดําเนนิงาน
ตามเป้าหมาย

รอ้ยละผลการดําเนนิงานตามแผน เอกสารแนบ
เลขที่ ผูร้บัผดิชอบ

เป้าหมายหลัก
3  คะแนนการ
ยอมรับของ
บคุลากรใน
การเป็น
องคก์รทีม่ธีรร
มาภบิาลและ
สมรรถนะสงู 
(คะแนน IIT) 
ไมต่ํ่ากวา่รอ้ย
ละ 85

1) มกีารดําเนนิงาน
ประเมนิ หมวด 1-7
2) หารอืกําหนด
ตัวชีว้ัด หมวด 7

1. ประเมนิ PMQA/HPO ปี 2561 หมวด 1,2,4,5,6 วันที ่31 มกราคม 2561 และประเมนิหมวด 3 วันที ่28 
กมุภาพันธ ์2561
2. รายงานความกา้วหนา้การดําเนนิงาน HPO ปี 2561 ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร สปสช. วันที ่9 มคี 61
3. ประเมนิ PMQA/HPO หมวด 7 ปี 2561 ณ ก.พ.ร. วันที ่16 กรกฎาคม 2561
4. กําหนดตัวชีว้ัดหมวด 7 ตามแนวทางประเมนิ PMQA 4.0 ของ ก.พ.ร. วันที ่4 กันยายน 2561

Folder หลกัฐานแนบ 3
01_01 :(.folder): ประเมนิ หมวด 1-6
01_02 :(.pdf): รายงานความกา้วหนา้ฯ 
01_03 :(.folder): ประเมนิ หมวด 7
01_04 :(.xlsx): กําหนดตวัชีว้ัดหมวด 7 

ยพรรคพงศ ์วฒุวิ

2. โครงการสง่เสรมิและพัฒนา
สมรรถนะบคุลากร  
(ยุทธ ์HR ที ่2-1)

เป้าหมายหลกั
1. รอ้ยละ 40 
ของกลุม่งาน
ทีม่กีารกําหนด
 competency
 หลัก

1) สว่นกลาง รอ้ยละ
 42 ของกลุม่งานที่
มกีารกําหนด 
competency หลัก

2) เขต รอ้ยละ 100
 ของกลุม่งานทีม่ี
การกําหนด 
competency

1) สว่นกลาง มกีารกําหนดและประเมนิ competency รายกลุม่งานเพิม่จากปี 2560 (7 สํานัก 21 กลุม่งาน) 
จํานวน 2 สํานัก 8 กลุม่งาน รวมเป็น 9 สํานัก 29 กลุม่งาน คดิเป็น 42%  ของจ.น.กลุม่งานในสว่นกลาง เสร็จ 
ส.ค. 61 สง่ผลประเมนิ competency ทีท่ําเพิม่ปี 2561 รวมจํานวน 41 ตัว ให ้HRD แลว้ เมือ่ 24 ก.ย. 61 เพือ่
ดําเนนิการวางแผนพัฒนาตอ่ไป

2) เขต มกีารกาํหนดและประเมนิ competencyรายกลุ่มงานปีงบประมาณ2561สามารถดําเนินการไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 
100 ของ สปสช. เขตทัง้หมด 13 เขต  

Folder 02 โครงการพฒันาสมรรถนะฯ
02_01 ผลจัดทํา Competency 
สว่นกลางปี 61.pdf

02_06 การกําหนดและประเมนิ 
Competency เขต ปี 61.pdf

1) ส่วนกลาง 
นางสาวพชัรา
พร วรีสทิธิ ์

2) เขต นาง
จริชฎา เชยีงกูล

เป้าหมายหลกั
2. รอ้ยละ 70
ของบคุลากร
ทีไ่ดร้ับการ
พัฒนา
competency
 ตามทีก่ําหนด
ในแตล่ะ
ตําแหน่งงาน 
(ทีด่ําเนนิการ
กําหนด 
competency
 หลักแลว้ตาม
 1)

 
2. รอ้ยละ 70 ของ
สมรรถนะทีก่ําหนด
ไวไ้ดร้ับการพัฒนา  
  

ผลดําเนินกจิกรรมย่อยในโครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมายหลกั) 
2.รอ้ยละ 70 ของสมรรถนะทีก่าํหนดไวไ้ดร้บัการพฒันา โดยมกีจิกรรมสนับสนุนการดําเนินการดงันี ้
1. มกีารจดัทํารา่ง Training roadmap ตาม competency gap 
2. มกีารกาํหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรประจําปี 2561 และสามารถดําเนินการไดต้ามแผนรอ้ยละ100
3. มแีผนการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร (Public Training)  ประจําปี 2561   และสามารถดําเนินการไดร้อ้ยละ 88 
   (เป้าหมายรอ้ยละ 80ของแผน)
4.  มกีารส่งเสรมิสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รบัการพฒันาศกัยภาพบคุลากร Public Training ประจําปี 2561 ตามแผน 
IDP ทีก่าํหนดไวจ้ํานวน 86 คน 57 หลกัสูตร 
5.  มสี่งเสรมิ สนับสนุนงบประมาณการพฒันาศกัยภาพบคุลากร แบบCross Functional  Teamwork ประจําปี 2561 
จํานวน 1 สํานักมบีคุลากรเขา้รว่มจํานวน 80 คน 
6. พฒันาระบบself learning และแหล่งเรยีนรูไ้ดแ้ก ่พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นหลกัประกนัสุขภาพและเป็น
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาวทางราชการ สามารถดําเนินการไดร้อ้ยละ 100 ตามแผนทีก่าํหนด
7. พฒันาระบบการเขา้ถงึขอ้มูลความรู ้และกจิกรรมส่งเสรมิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไดแ้กก่จิกรรม 1 เดอืน 1 ความรู,้ 
กจิกรรมชมุชนเสวนา, Reader Challenge, web site หอ้งสมุด สามารถดําเนินการไดร้อ้ยละ 100 ของแผนทีก่าํหนด

 
02_02 (Folder) แผนและผลการพัฒนา
บุคลากรปี 61 
02_03 (Folder) แผนและผลการพัฒนา
ศกัยภาพผูบ้รหิาร Public Training ปี 61 
02_04 ผลการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร
ทกุระดบั Public Training ปี 61.pdf 
02_05: ผลการพัฒนาบุคลากร แบบ 
Cross Functional ปี 61.pdf
02_07 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
 ปี 61.pdf
02_08 ร่างการจัดทํา Training 
Roadmap ปี 61.pdf

นางจริชฎา 
เชยีงกลู
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ผลการ
ดําเนนิงาน
ตามเป้าหมาย

รอ้ยละผลการดําเนนิงานตามแผน เอกสารแนบ
เลขที่ ผูร้บัผดิชอบ

เป้าหมายหลกั
1. รอ้ยละความ
พงึพอใจของ
บุคลากรตอ่
ระบบงานบรหิาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 6 ดา้น แตล่ะ
ดา้นเพิม่ข ึน้จากปี
 2560
   
2. อัตราการ
ลาออกปี 61 
นอ้ยกว่า 4%

 
1. รอ้ยละความพงึ
พอใจระบบ HR 6 
ดา้น เพิม่ขึน้จากปี 
2560 = 1.4% 
(ปี 2560 = 59.0%
ปี 2561 = 60.4%)

2. อัตราลาออก 
3.27%

ผลดําเนินการตามเป้าหมายหลกัของโครงการ
1. ประเมนิความพงึพอใจระบบ HR เดอืน ก.ย. 61 = 60.4% เพิม่ขึน้จากปี 2560 = 1.4% สรปุผลประเมนิได ้
ตามตาราง (เตรยีมเสนอใน คกก.บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลในเดอืน ต.ค. 61)

2. อตัราการลาออกของบคุลากร รอ้ยละ 3.27 (29 ราย)

Folder 03 โครงการพฒันาระบบ HR
03_001 (M) สรุปผลประเมนิความพงึ
พอใจงาน HR ปี 2561.pdf

03_002 (M) อัตราการลาออก ปี 
2561.pdf

นางสาวพชัรา
พร วรีสทิธิ ์

Folder 03 โครงการพฒันาระบบ HR
03_01 ก.1)_ประกาศการแบ่งสว่นงานฯ
 พ.ศ. 2561.pdf

03_02 ก.2)2.1_ประกาศหลกัเกณฑ์
วธิกีารแตง่ตัง้ตําแหน่งบรหิาร พ.ศ. 2561
 และคําสัง่แตง่ตัง้ คกก. สมัภาษณ์.rar
03_03 ก.2)2.2_ประกาศหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารชว่ยปฏบิัตงิานฯ พ.ศ. 2561.pdf
03_04 ก.2)2.3_ประกาศหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีาทดลองปฏบิัตหินา้ทีฯ่ พ.ศ. 
2561.pdf

03_05 ก.3)_รายงานการประชมุอนุสรร
หาฯ 3 ส.ค. 61_วาระที ่3.2 หนา้ 6.pdf
03_06 ก.3)_วาระประชมุ คกก.หลกัฯ 3 
ก.ย. 61_วาระที ่5.6 3) หนา้ 3.pdf

03_07 ก.4)4.1_ประกาศเงนิชดเชยฯ 
พ.ศ. 2560.pdf
03_08 ก.4)4.2_รายงานการประชมุอนุ
สรรหาฯ 3 ส.ค. 61_วาระที ่3.1 หนา้ 
2.pdf
03_09 ก.4)4.2_รายงานการประชมุ 
คกก. HR 8 ส.ค. 61_วาระที ่3.1 หนา้ 
4.pdf

3. โครงการพัฒนาระบบ
บรหิารทรัพยากรบคุคลในเรือ่ง
ตา่งๆ ดังนี้ (ยุทธ ์HR ที ่2-2)
1) กรอบอัตรากําลังและ JD
2) กระบวนการสรรหา บรรจุ 
แตง่ตัง้ เลือ่นระดับบคุลากร
3) แผนทดแทนตําแหน่งสําคัญ
 succession plan
4) ระบบเสน้ทางความกา้วหนา้
ในสายอาชพี (career path)
5) ระบบคา่ตอบแทนและ
สวัสดกิาร
6) ระบบการประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิาน

เป้าหมายรอง
1) มกีารทบทวน
โครงสรา้งและ
กรอบอตัรากาํลงั

2) มกีารทบทวน
กระบวนการสรร
หา

3) มกีารเสนอ
และอนุมตัใิห ้
ดาํเนินการ 
succession 
plan ตาํแหน่ง
สาํคญั

4) มกีารทบทวน
ระบบคา่ตอบแทน
 และสวสัดกิาร

1) ทบทวนและ
ประกาศ
โครงสรา้ง&กรอบ
อัตรากําลัง 1 ฉบับ

2) ทบทวนและ
ประกาศหลักเกณฑ์
วธิกีารการสรรหา
ผูบ้รหิาร 2 ฉบับ 
และคําสั่งแตง่ตัง้ 
คกก.สัมภาษณ์ 
จํานวน 4 ฉบับ รวม
....ชดุ

3) มกีารดําเนนิการ
succession plan 

4) เพิม่ประโยชน์
ตอบแทนเงนิชดเชย
 1 เรือ่ง (รอเสนอ 
คกก ทีเ่กีย่วขอ้งพิจารณา)

ผลดําเนินกจิกรรมย่อยในโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายรอง
ก.1) กรอบอตัรากําลงั: มกีารทบทวนโครงสรา้งการทํางานและการบรหิารกรอบอัตรากําลัง และจัดทําประกาศ
การแบง่สว่นงานฯ พ.ศ. 2561 มผีล 20 ก.ค.61 สาระสําคัญ ปรับโครงสรา้งสํานักในกลุม่ภารกจิสนับสนุน
เครอืขา่ยระบบบรกิาร และเพิม่วธิกีารการบรหิารกรอบอัตรากําลังระดับบรหิาร

ก.2) การสรรหา บรรจุ แต่งต ัง้: ทบทวนกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส เป็นธรรม ดังนี้
    2.1 ทบทวนกระบวนการแตง่ตัง้ผูบ้รหิารใหม้คีวามโปรง่ใส ชดัเจน เป็นธรรม โดยจัดทําประกาศหลักเกณฑ์
วธิกีารแตง่ตัง้ตําแหน่งบรหิาร พ.ศ. 2561 และคําสั่งแตง่ตัง้ คกก.สัมภาษณ์ผูป้ฏบิัตงิานในระดับตา่งๆ 
    2.2 ทบทวนกระบวนการชว่ยปฏบิัตงิานใหม้คีวามชดัเจนและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยจัดทําประกาศ
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารชว่ยปฏบิัตงิานของผูป้ฏบิัตงิาน พ.ศ. 2561 
    2.3 ทบทวนกระบวนการการทดลองปฏบิัตหินา้ทีข่องบคุลากรบรรจุใหมใ่หม้คีวามชดัเจนและเป็นไปตาม
ขอ้บังคับการบรหิารงานบคุคล ปี 2560 ทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยจัดทําประกาศหลักเกณฑแ์ละวธิกีาทดลอง
ปฏบิัตหินา้ทีข่องบคุคลผูไ้ดร้ับการบรรจุแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2561

ก.3) succession plan: ขอ้เสนอ succession plan ผา่นความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการจัดทําขอ้เสนอ
การสรรหาและคา่ตอบแทน เมือ่วันที ่3 ส.ค. 61 และเสนอ คกก.หลักฯ เมือ่วันที ่3 ก.ย. 61 อยูร่ะหวา่ง
ดําเนนิการตามแผน 

ก.4) ระบบค่าตอบแทนและสวสัดกิาร: 
   4.1 การเพิม่ประโยชนต์อบแทน เงนิชดเชย กรณีเกษียณอายงุาน และเสยีชวีติ ตอ่ทีป่ระชมุ คกก.หลักประกัน
สขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่13/2560 วันที ่6 พ.ย. 2560 มมีตเิห็นชอบ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุลงนาม
แลว้ มผีล 1 ก.ย. 2560

4 2 โครงการปรับปรงระบบบรหิารทรัพยากรบคคล ระยะที่ 1 การพัฒนาสทิธปิระโยชนผ์ป้ฏบิัตงิาน : ระบบ

นางสาวพชัรา
พร วรีสทิธิ ์
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ผลการ
ดําเนนิงาน
ตามเป้าหมาย

รอ้ยละผลการดําเนนิงานตามแผน เอกสารแนบ
เลขที่ ผูร้บัผดิชอบ

4. โครงการพัฒนาระบบการวัด
และประเมนิผลการดําเนนิงาน
ขององคก์ร สปสช.

เป้าหมายหลกั
มปีระกาศ
หลกัเกณฑก์าร
วดัและการ
ประเมนิองคก์ร
และประกาศใช ้
ภายใน ธ.ค. 
2560

ประกาศตัวชีว้ัด 
สปสช. 
ปีงบประมาณ 61 ใน
เดอืน พ.ย. 60 และ
กําหนดใหม้กีารนํา
ตัวชีว้ัดระดับองคก์ร
ขา้งตน้มาใช ้
กําหนดตัวชีว้ัด
ระดับหน่วยงาน

1. ประกาศตวัชีว้ดั สปสช. ปีงบประมาณ 61 (KPI ระดบัองคก์ร) ในเดอืน พ.ย.. 60
2. กาํหนดใหน้ําตวัชีว้ดัระดบัองคก์รขา้งตน้มาใชก้าํหนดตวัชีว้ดัระดบัหน่วยงาน โดยประกาศหลกัเกณฑก์ารประเมนิ
ระดบัหน่วยงานและระดบับคุลสําหรบัปี 2561 แจง้เวยีนบคุลากรเมือ่ 29 พ.ย. 60  และแจง้เวยีน KPI ระดบัหน่วยงาน 23 
ก.พ. 61

Folder 04 โครงการพฒันาระบบ
ประเมนิผลองคก์รฯ
04_01 ประกาศตวัชีว้ัด สปสช. 
ปีงบประมาณ 61
04_02 ประกาศหลกัเกณฑก์าร
ประเมนิผลงานสว่นงานฯ ปี 2561
04_03 KPI ระดบัหน่วยงานปี 2561.rar

นางสาวพชัรา
พร วรีสทิธิ ์

5. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติการทํางาน (ยุทธ ์HR ที ่
3-1)

เป้าหมายหลัก

1 ความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อ

คุณภาพชีวิตการ

ทํางาน (เน้น

สุขภาพและ

การเงิน)  ไม่ต่ํา

กว่าร้อยละ 65

 คะแนนความสุข

ภาพรวมองค์กร ข้อมูล 

ปี 2561 เป็นbase line

 ผลคะแนนปี 2561= 

ร้อยละ 59.70

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายรอง

 5.1 โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการวางแผนทางด้านการเงิน

      รุ่นที่ 1 วันที่  6 /3/2561  จํานวน 30 คน    รุ่นที่ 2 วันที่ 13/3/2561  จํานวน 42 คน 

5.2  การจัดทําแบบสํารวจการวัดความสุขของบุคลากร ตามเครื่องมือ HAPPINOMETER ระหว่างเดือน พ.ค. – ส.ค. 2561  มีผู้ร่วมทําแบบสํารวจ 

880 คน คิดเป็นร้อยละ 99.70

5.3 โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติงาน ด้านปรัชญาเศรษฐิกพอเพียง  ระหว่างวันที่ 1-2 /8/2561 จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

ของกลุ่มเป้าหมาย

05_01 โครงการอบรมวางแผนการเงิน

05_02 การสํารวจ HAPPINOMETER

05_02.1 ผลการสํารวจ HAPPINOMTER ปี 2561

05_03 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวนวิยา 

จันทร์สําราญ

03_10 ก.5)5.1_ประกาศหลกัเกณฑก์าร
ประเมนิผลงานสว่นงานฯ ปีงบประมาณ 
2561.pdf
03_11 ก.5)5.1_KPI ระดบัหน่วยงานปี 
2561.rar
03_12 ก.5)5.2_แบบประเมนิผูบ้รหิาร.
pdf
03_13 ก.5)5.3_รายงานการประชมุ 
คกก. HR 8 ส.ค. 61_วาระที ่3.3 หนา้ 
14.pdf
03_14 ก.5)5.3_รายงานการประชมุ 
คกก. HR 19 ก.ย. 61_วาระที ่3.2  หนา้ 
14.pdf

5) มกีาร
วเิคราะหข์อ้มูล
และปรบัปรงุ
ระบบการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน)

คกก.ทเกยวของพจารณา)

5 )ทบทวนเกณฑป์ระเมิน
ปี 61 จํานวน 1 ฉบบั

 4.2 โครงการปรบปรงุระบบบรหารทรพยากรบคุคล ระยะท 1 การพฒนาสทธประโยชนผปูฏบตงาน : ระบบ
คา่ตอบแทนและสวัสดกิาร สปสช. (ระยะเวลา ส.ค. 61 - 13 ม.ค. 62)  เสนอแผนดําเนนิการตอ่ 
คณะอนุกรรมการจัดทําขอ้เสนอการสรรหาและคา่ตอบแทน เมือ่วันที ่3 ส.ค. 61 และ เริม่ดําเนนิการโครงการ 
และสือ่สารแผนงานให ้ผูบ้รหิารและบคุลากร สปสช. ทราบ ในการประชมุ คกก. บรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บคุคล วันที ่8 ส.ค. 61 อยูร่ะหวา่งดําเนนิการตามแผน

ก.5) การวเิคราะหข์อ้มูลและการปรบัปรุงระบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน:
   5.1 มกีารทบทวนและจดัทําประกาศหลกัเกณฑก์ารประเมนิระดบัหน่วยงานและระดบับคุลสําหรบัปี 2561  แจง้เวยีน
บคุลากรเมือ่ 29 พ.ย. 60  และแจง้เวยีน KPI ระดบัหน่วยงาน  23 ก.พ. 61
   5.2 ปรับปรงุแบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีระดับผูบ้รหิาร (ผอ.ขึน้ไป) เริม่ใชร้อบการประเมนิประจําปี
รอบ 1/2561
   5.3  อยูร่ะหวา่งทบทวนการกําหนด KPI รายบคุคลใหช้ดัเจนขึน้ ในการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปี 
2562 เสนอคกก.บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ในการประชมุวันที ่8 ส.ค. 61 และ 19 ก.ย. 61 มมีติ
เห็นชอบในหลักการ อยูร่ะหวา่งจัดทํารายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ผลการ
ดําเนนิงาน
ตามเป้าหมาย

รอ้ยละผลการดําเนนิงานตามแผน เอกสารแนบ
เลขที่ ผูร้บัผดิชอบ

เป้าหมายหลัก

2.อัตราการ

ตรวจพบผู้มี BMI 

เกินจากการ

ตรวจสุขภาพ

ประจําปี ลดลง

จากปี 2560 

ร้อยละ 5

อัตราการตรวจพบผู้มี

ภาวะน้ําหนักเกินข้อมูล

ปี 2561เป็น base line

ผลการตรวจผู้มี BMI 

เกิน ปี 2561 = ร้อยละ

 53.26

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายรอง

5.4 การอบรม CPR ให้แก่บุคลากร สปสช. ส่วนกลางและ สปสช. เขต 13  จํานวน 114 คน เป็นเงิน 198,480 บาท ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ย. 60

5.5 โครงการ Walk your Fat off ปี 5  จัดพิธีเปิดโครงการและทดสอบร่างกายในวันที่ 19  มีนาคม  2561  

    บุคลากร ส่วนกลาง      เข้าร่วม  190  คน    บุคลากร สปสช. เขต   เข้าร่วม  104 คน  จัดกิจกรรมกแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัล วันที่ 11

 มิย  2561

5.6 การตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่บุคลากร สปสช. ส่วนกลางและเขต 13  ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561  จํานวนผู้เข้ารับการตรวจ 398

 คน ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย ≥ 23 กก./ตรม.  จํานวน  212  คน   คิดเป็น 53.26 % ของผู้เข้ารับการตรวจ

05_04 อบรม CPR

05_05 โครงการ Walk your fat off ปี 5

05_06 ตรวจสุขภาพประจําปี 2561

นางสาวนวิยา 

จันทร์สําราญ

6. โครงการพัฒนาความผกูพัน
ของบคุลากร (Engagement) 
(ยุทธ ์HR ที ่3-2)

เป้าหมายหลกั
1. มี
แผนพัฒนา
ปัจจัยสําคัญ
ทีส่ง่ผลตอ่ 
Engagement
2. มกีาร
ดําเนนิการ
ตามแผน ไม่
ตํ่ากวา่รอ้ยละ 
80 ของ
แผนงาน
โครงการที่
กําหนด

ม ี1 แผนงาน
โครงการ
อยูร่ะหวา่ง
ดําเนนิการ ซึง่
เป็นไปตามแผนที่
กําหนด

         จากผลการประเมนิ Engagement ในเดอืน ก.ย. - ต.ค. 60 พบวา่ปัจจัยสําคัญตอ่ Engagement ที่
ตอ้งพัฒนาไดแ้ก ่เงนิเดอืนคา่ตอบแทน และ สวัสดกิาร จงึมกีารจัดทําแผนพัฒนาปัจจัยสําคัญจํานวน 1 
แผนงาน คอืโครงการปรับปรงุระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล ระยะที ่1 การพัฒนาสทิธปิระโยชนผ์ูป้ฏบิัตงิาน : 
ระบบคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร ขณะนี้อยูร่ะหวา่งดําเนนิการตามแผน ทัง้นีส้ามารถดําเนินการเป็นไปตามแผน 
100%
           1. สัมภาษณ์ผูบ้รหิารฯ เสร็จเมือ่ 24 ส.ค. 61  โดยสัมภาษณ์ผูบ้รหิาร สปสช. 21 ทา่น ผูแ้ทนคกก.หลัก
ฯ และอนุกก.ชดุตา่งๆ 5 ทา่น รวม 26 ทา่น (เป้าหมาย 10 ทา่น)  รายงานผลการสัมภาษณ์ตอ่ คกก. บรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบคุคล วันที ่19 ก.ย. 61 
           2. การสํารวจความตอ้งการคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร ผูป้ฏบิัตงิาน สปสช. เสร็จเมือ่ 21 ก.ย. 61 
จํานวนผูต้อบแบบสอบถาม 75.3% (เป้าหมาย 60%)

Folder 06 โครงการพฒันา 
Engagement
06_01 ผลสาํรวจ Engagement 60 
(ก.ย. - ต.ค. 60) 
06_02 แผนพัฒนา และผลดําเนนิการ
ตามแผน Engagement.pdf
06_03 รายงานการประชมุอนุสรรหาฯ 3 
ส.ค. 61_วาระที ่3.1 หนา้ 2.pdf
06_04 รายงานการประชมุ คกก. HR 8 
ส.ค. 61_วาระที ่3.1 หนา้ 4.pdf
06_05 รายงานการประชมุ คกก. HR 19
 ก.ย. 61_วาระที ่3.1 หนา้ 4.pdf

นางสาวพชัรา
พร วรีสทิธิ ์
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ผลการ
ดําเนนิงาน
ตามเป้าหมาย

รอ้ยละผลการดําเนนิงานตามแผน เอกสารแนบ
เลขที่ ผูร้บัผดิชอบ

หมายเหตุ สามารถเพิม่จํานวนแถวแผนงาน/โครงการไดต้ามเหมาะสม

มี ไมม่ ี
- การจัดทํารายงานตาม
แผนปฏบิตักิาร ดา้น
ทรัพยากรบคุคล ประจําปี 
2561

 -มกีารจัดทํารายงานตามแผนปฏบิตักิารฯ ทีค่รอบคลมุถงึองคป์ระกอบตา่ง ๆ อยา่งครบถว้น ไดแ้ก่
ปัจจัยสําเร็จ ปัญหา/อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
(โปรดอธบิาย)...มกีารจัดทํารายงานตามแผนปฏบิตักิาร ครอบคลมุทกุองคป์ระกอบครบถว้น โดยมกีาร
รายงานเป็นรายไตรมาส (ครบทัง้ 4 ไตรมาส) 

Folder 2.1.2 การจดัทาํรายงานตาม
แผนฯ ปี 2561
Q1_รายงาน ไตรมาส 1.rar
Q2_รายงาน ไตรมาส 2.rar
Q3_รายงาน ไตรมาส 3.rar
Q4_รายงาน ไตรมาส 4.rar

นางสาวพชั
ราพร วรีสทิธิ ์

- การนําเสนอใหผู้บ้รหิาร
ระดบัสงูสดุพจิารณารายงาน
ตามแผนปฏบิตักิาร ดา้น
ทรัพยากรบคุคล ประจําปี 
2561

-มกีารนําเสนอใหผู้บ้รหิารระดบัสงูสดุพจิารณารายงานตามแผนปฏบิตักิารฯ หรอืไม่ เมือ่ใด
(โปรดอธบิาย)....มกีารรายงานผลดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารตอ่ คกก.หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
เป็นรายไตรมาส ดงันี้
 - ไตรมาส 1 ในการประชมุครัง้ที ่1/61 วนัที ่8 ม.ค. 61
 - ไตรมาส 2 ในการประชมุครัง้ที ่4/61 วนัที ่2 เม.ย. 61
 - ไตรมาส 3 ในการประชมุครัง้ที ่7/61 วนัที ่2 ก.ค. 61
 - ไตรมาส 4 ในการประชมุครัง้ที ่9/61 วนัที ่3 ก.ย. 61

นางสาวพชั
ราพร วรีสทิธิ ์

Folder 2.1.3 การนําเสนอรายงานตาม
แผนฯ ประจาํปี 2561
Folder 01 ไตรมาส 1-61
Q1_01 วาระ คกก. หลกัฯ 8 ม.ค. 61 (วาระที่

 5.5 หนา้ 1)
Q1_02  รายงานผล HR Action Plan 61 
ไตรมาสที ่1
Folder 02 ไตรมาส 2-61
Q2_01 วาระ คกก. หลกัฯ 2 เม.ย. 61(วาระที่

 5.4 หนา้ 2)
Q2_02 รายงานผล HR Action Plan 61 
ไตรมาสที ่2
Folder 03 ไตรมาส 3-61
Q3_01 วาระ คกก. หลกัฯ 2 ก.ค. 61(วาระที่

 5.4 หนา้ 3)
Q3_02 รายงานผล HR Action Plan 61 
ไตรมาสที ่3
Q3_02_S Slide สรุปรายงานผล  HR 
Action Plan 61 ไตรมาสที ่3

Folder 04 ไตรมาส 4-61
Q4_01 วาระ คกก. หลกัฯ 3 ก.ย. 61(วาระที่

 5.6 1) หนา้ 2)
Q4_02 รายงานผล HR Action Plan 61 
ไตรมาสที ่4
Q4_02_S : (pdf) : Slide สรุปรายงานผล 
HR Action Plan 61 ไตรมาสที ่4

ประเด็นยอ่ยทีใ่ชพ้จิารณา การดําเนนิงาน คําอธบิาย เอกสารแนบเลขที่
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ผลการ
ดําเนนิงาน
ตามเป้าหมาย

รอ้ยละผลการดําเนนิงานตามแผน เอกสารแนบ
เลขที่ ผูร้บัผดิชอบ

2.2 การทบทวนแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารดา้นทรพัยากรบุคคล ประจําปีบญัชี 2562 (35%)

มี ไมม่ ีประเด็นยอ่ยทีใ่ชพ้จิารณา การดําเนนิงาน คําอธบิาย เอกสารแนบเลขที่

2.2.1 การจัดทํา/ทบทวน
แผนยทุธศาสตร์

Folder 2.2.1_การทบทวน HR Master
 Plan 2562
2.2.1_01 รายงานการประชมุ คกก. HR 11
 ก.ค. 61_วาระที ่3.4 หนา้ 8.pdf
2.2.1_02 รายงานการประชมุอนุสรรหาฯ 3 
ส.ค. 61_วาระที ่5.1 หนา้ 9.pdf
2.2.1_03 วาระประชมุ คกก.หลกัฯ 3 ก.ย. 
61_วาระที ่5.6 2) หนา้ 2.pdf

2.2.1_04 เอกสารทบทวน HR Master 
Plan ปี 62 นําเสนอ คกก.หลกัฯ 3 ก.ย. 
61.rar

 -มกีารจัดทํา/ทบทวนแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัตกิารฯประจําปีบัญชี 2561 หรอืไม่ อยา่งไร
และจัดทําเมือ่ใด
        มกีารทบทวนทบทวนแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัตกิารฯประจําปีบัญช ี2562 และแผน
ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัตกิารฯประจําปีบัญช ี2562 โดยสํานักบรหิารทรัพยากรบคุคลและ
พัฒนาองคก์ร เป็นแกนหลัก ตัง้แต ่มถินุายน 2561 โดยมกีระบวนการและขัน้ตอนการดําเนนิการ 
ผา่นทีป่ระชมุตา่งๆ ดังนี้
     1. ทบทวนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ2560-2564 : 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 สรา้งความมั่นใจในธรรมาภบิาล (Ensure good governance))
     2. รวบรวมความเห็นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลจากกลไกตา่ง ๆ :- CoP HR / 
Admin Branch /กก. HR / Workshopการจัดทําแผนและจุดเนน้ปี 2562
     3. วเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ปัญหาอปุสรรค การบรหิารทรัพยากรบคุคล
     4. SWOT ปัจจัยทีม่ผีลกระทบทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ทีเ่กีย่วขอ้ง
     5. ทบทวน HR Master Plan ในสว่นจุดเนน้การดําเนนิงานทีส่ําคัญของแตล่ะกลวธิใีนแตล่ะปี
 (2562 – 2564) พรอ้มจัดทําแผนปฏบิัตกิารประจําปี 2562 ตาม HR Master Plan และจุดเนน้ที่
เปลีย่นแปลง
    6. เสนอ คกก. HR / คนย. เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ
    7. เสนอ อนุ กก.สรรหาฯ และ / หรอื กก. หลักประกนัสขุภาพฯ เพือ่ใหค้วามเห็นชอบ กอ่น
ปีงบประมาณ 2562
    8. สือ่สารให ้ผูบ้รหิารและบคุลากร สปสช. รับทราบ
ซึง่มกีารนําเสนอตามกระบวนการในกลไก ตา่ง ๆ ดังนี้
      - ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล เมือ่ 11 ก.ค. 61
      - คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร ์เมือ่ 19 ก.ค. 61
      - คณะอนุกรรมการจัดทําขอ้เสนอการสรรหาและคา่ตอบแทน เมือ่ 3 ส.ค. 61
      - คกก.หลักฯ เมือ่วนัที ่3 ก.ย. 61

มี นางปิยพร ปิ
ยะจนัทร ์
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ผลการ
ดําเนนิงาน
ตามเป้าหมาย

รอ้ยละผลการดําเนนิงานตามแผน เอกสารแนบ
เลขที่ ผูร้บัผดิชอบ

มี  -แผนยทุธศาสตรด์า้นบรหิารทรัพยากรบคุคลมอีงคป์ระกอบครบถว้นหรอืไม่ ดังนี้
• การวเิคราะหป์ัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส อปุสรรค (SWOT) ดา้นทรัพยากร
บคุคล สภาวะปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคตของการบรหิารทรัพยากรบคุคลของทนุหมนุเวยีน 
• การแสดงใหเ้ห็นถงึความเชือ่มโยงและการสนับสนุนยทุธศาสตรห์ลักของทนุหมนุเวยีน 
• ระยะเวลาของแผนยทุธศาสตรด์า้นบรหิารทรัพยากรบคุคลมคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์นุ
หมนุเวยีน 
• ยทุธศาสตรด์า้นบรหิารทรัพยากรบคุคล เชน่ ยทุธศาสตรด์า้นการวดัและประเมนิผลการ
ดําเนนิงานของทนุหมนุเวยีน ยทุธศาสตร ์ ดา้นการบรหิารอตัรากําลัง และยทุธศาสตรด์า้นพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล
• การกําหนดเป้าหมายทีส่ามารถวดัและตดิตามประเมนิผลของแตล่ะยทุธศาสตรท์ีช่ดัเจน
• การแปลงแผนยทุธศาสตรเ์ป็นแผนปฏบิัตกิารดา้นบรหิารทรัพยากรบคุคลประจําปี
(โปรดอธบิายในชอ่งนี)้..แผนยทุธศาสตรด์า้นบรหิารทรัพยากรบคุคลมอีงคป์ระกอบครบถว้น ตาม
เอกสารไฟลท์ีแ่นบมาดว้ย

มี  -มกีารจัดทําแผนปฏบิัตกิารฯประจําปีบัญชี 2562 หรอืไม่
อยา่งไร และจัดทําเมือ่ใด
(โปรดอธบิายในชอ่งนี)้...มกีารจัดทําแผนปฏบิัตกิาร ประจําปีบัญช ี2562 ตามเอกสารไฟลท์ีแ่นบ
มาดว้ย

มี  -แผนปฏบิัตกิารมอีงคป์ระกอบครบถว้นหรอืไม่ ดังนี้
  •ชือ่แผนงาน 
  •เป้าประสงค ์
  •ชือ่หน่วยงานและ ชือ่ผูร้ับผดิชอบ 
  •งบประมาณ 
  •ขัน้ตอนและระยะเวลาดําเนนิงานในแตล่ะขัน้ตอนทีช่ดัเจน
 •เป้าหมายทีท่า้ทาย  
 •ตัวชีว้ดัและคา่เกณฑว์ดัทีม่คีณุภาพและสามารถนําไปตดิตามและประเมนิผลไดจ้รงิ
(โปรดอธบิายในชอ่งนี)้...แผนปฏบิัตกิารมอีงคป์ระกอบครบถว้น ทกุหัวขอ้องคป์ระกอบ (ตาม
เอกสารไฟลท์ีแ่นบมาดว้ย)

2.2.3 การสือ่สารแผน
ยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิัตกิารประจําปี
บัญช ี2562

มี  -มกีารสือ่สารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัตกิารฯประจําปีบัญช ี2562 หรอืไม่ อยา่งไร
(โปรดอธบิายในชอ่งนี)้.......มกีารสือ่สารแผนยทุธศาสตร ์HR Master Plan และแผนปฏบิตักิารปี 2562 
ดงันี้

   - สือ่สารในทีป่ระชมุ กก.บรหิาร ก.ย. 61
   - สง่ email ประชาสมัพนัธ ์บุคลากรเมือ่ 21 ก.ย. 61

Folder 2.2.3 การสือ่สารแผนยุทธฯ
และแผนปฏบิตักิาร ปี 2562
2.2.3_01_Email ประชาสมัพนัธ ์HR MP ปี
 62 และ Action Plan ปี 62.rar

นางสาวพชั
ราพร วรีสทิธิ ์

นางปิยพร ปิ
ยะจนัทร ์

2.2.2 แผนปฏบิตักิารฯ
ประจําปีบญัช ี2562

Folder 2.2.2 แผนปฏบิตักิารฯ HR 
ประจาํปี 2562
2.2.2_01 HR Action Plan 62.pdf


