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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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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

รบัผดิชอบ จุดเนน้ปีงบ 2562 จุดเนน้ปีงบ 2563 จุดเนน้ปีงบ 2564

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ปี 2560 - 2564  (ทบทวน 2562)

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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