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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
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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)
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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
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