
ลําดับ กลยุทธ์ HR กลวิธี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ  งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการ

ทํางานที่นําไปสู่องค์กร

ที่มีธรรมาภิบาลและมี

สมรรถนะสูงอย่าง

ต่อเนื่อง

 (Governance)

1.1ส่งเสริมวัฒนธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม 

และ   ธรรมาภิบาล ใน

การทํางาน 

1. คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 (ITA) 

2. คะแนนการยอมรับของบุคลากรในการ

เป็นองค์กรที่มธีรรมาภิบาล และ

สมรรถนะสูง (IIT) 

3. คะแนนผลการประเมิน PMQA 4.0 

(ประเมินตนเอง)

1.  คะแนน ITA ไม่ต่ํากว่าค่าเป้าหมายขององค์กร (90)

  (คะแนน 1-5 ห่างกัน 1.5)

2.  คะแนน IIT  ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 60 -61 

((85.5 + 81.63)/2 = 83.43 ปรับเป็น 84)  (คะแนน 

1-5 ห่างกัน 0.5)

3.  คะแนนประเมินตนเอง เพิ่มขึ้นจากปี 62 พัฒนา 

Gap ที่พบในปี 61-62 

    (ปี 61 ได้ base line และโอกาสพัฒนา) 

    

 

1. โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพองค์กร และ

ระบบบริหาร ด้วย

ระบบคุณภาพ (QMS) 

หลักธรรมาภิบาล (ITA)

 โดยบูรณาการเข้ากับ

งานประจําเพื่อนําไปสู่

องค์กรสมรรถนะสูง 

1.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (QMS) 

ด้วยกระบวนการ

   1.1.1 : ขับเคลื่อน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กรและ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส 

 ด้วยกลไก คกก.QMR  (ISO/PDCA/R2R/IC&RM/ITA/PMQA/HPO) 

   1.1.2 :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน (Knowledge Sharing) การบริหารคุณภาพ การส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในและนอกองค์กร

   1.1.3 : กํากับติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ คุณธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  (Cross 

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

   1.1.4  สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในเรื่องงานคุณภาพ การมีคุณธรรม

จริยธรรม ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1,579,000 สทอ. QMS

1. ความสําเร็จของการปฏิบัติในเรื่อง

วัฒนธรรมองค์กรตามแผนที่กําหนดในแต่

ละปี

1. ร้อยละ 80 (วัดความสําเร็จของแต่ละกิจกรรมตาม

แผนที่กําหนด)

1. โครงการส่งเสริม

ค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กร

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Accept)  ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร  

และกิจกรรมต่างๆ (เกษียณอายุ มุทิตาจิต ประชุมใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมวันสําคัญขององค์กร (วัน

สถาปนาองค์กร  วันครบรอบ นพ.สงวน นิตยารัมพงษ์)  และวันสําคัญตามประเพณี (สงกรานต์ ปีใหม่))

2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติทั้งองค์กร

ต.ค. 62 - ก.ย. 63             4,565,000  สทอ. HRD

 แผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563

ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565

แผนปฏบิตักิารฯ HR 63.xlsx 1 / 4



ลําดับ กลยุทธ์ HR กลวิธี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ  งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

2.1 พัฒนาขีด

สมรรถนะบุคลากรสู่

การเป็นองค์กรสมรรถ

นสูง 

TRIS : ยุทธศาสตร์

ด้านพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

1. ร้อยละของตําแหน่งงานที่มีการกําหนด

 competency หลัก  

2. ร้อยละของตําแหน่งงานที่มีการจัดทํา

เส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

(Development Roadmap)

3. ร้อยละของตําแหน่งที่จัดทําและ

ประเมินสมรรถนะ (competency gap) 

ที่กําหนด

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ตามแผน IDP

5.  ร้อยละการดําเนินการตามแผนพัฒนา

ผู้ทดแทนตําแหน่ง (Successors)

6. ร้อยละความสําเร็จของแผนงานที่

กําหนด  (Inhouse Self Learning  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการสื่อสาร

ภายในองค์กร)

1.ร้อยละ 100ของตําแหน่งงานที่กําหนด

competencyหลัก

1. โครงการพัฒนา

ระบบการพัฒนา

ผู้ปฏิบัติงาน  (ระบบ 

HRD)  ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลง

ขององค์กร และ

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ

 20 ปี 

2. โครงการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรับยุคดิจิตอล

   

    

1.1 ทบทวน / ปรับปรุง ระบบพัฒนาบุคลากรขององค์กร  ตามโครงสร้างตําแหน่งใหม่ และสถานการณ์

ที่เหมาะสม ในประเด็น

  - ระบบสมรรถนะบุคลากร  กําหนดสมรรถนะรายตําแหน่ง 

  - พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะรายตําแหน่ง และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะรายตําแหน่ง 

  - ประเมินสมรรถนะ รายตําแหน่ง รายบุคคล 

  - เส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายตําแหน่ง (Development Roadmap)

 

2.1. พัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญ ต่อเนื่องจากปี 2562  และวางแผนสําหรับปี 2564 โดย

  - จัดทํา แนวทาง / แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทดแทนตําแหน่งสําคัญ รายตําแหน่ง ร่วมกับ

หัวหน้างาน 

  - วิเคราะห์ Gap ศักยภาพของผู้ทดแทนตําแหน่งในตําแหน่งที่จะทดแทน รายบุคคล

  - พัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญ ตามแผนที่กําหนด 

2.2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  รองรับยุคดิจิตัล

   - พัฒนาจาก competency gap  จาก IDP ที่จัดทําในปี 2562 (ใน 3 อันดับแรก ให้ครบ 100 %)  และ

ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี (ทักษะดิจิตอล)

   - พัฒนาการเรียนรู้ด้วย self learning  ในแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ (1 เดือน 1 ความรู้,

 ชุมชนเสวนา,)  

    - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด หอ จม.เหตุ สปสช.)

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 4,710,000             สทอ. HRD2 พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตาม

เกณฑ์ธรรมาภิบาล

และมาตรฐานองค์กร

สมรรถนะสูง

    (HPO)

แผนปฏบิตักิารฯ HR 63.xlsx 2 / 4



ลําดับ กลยุทธ์ HR กลวิธี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ  งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

บุคล อย่างมีธรรมาภิ

บาล

2.3 ทบทวนภารกิจ

และกรอบอัตรากําลังให้

เหมาะสมกับบทบาท 

และสถานการณ์

1. จํานวนข้อเสนอที่ได้รับความเห็นชอบ

จาก คนย./อนุ กก. ที่เกี่ยวข้อง และ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2. ระยะเวลาในการเสนอทบทวน HR 

Master Plan ต่อ อนุ กก. / คกก. ที่

เกี่ยวข้อง        

3. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 6 ด้านในภาพรวม  เพิ่มขึ้น

 

1. ข้อเสนอการพัฒนาระบบ HRM ได้รับความ

เห็นชอบจาก คนย./อนุ กก. ที่เกี่ยวข้อง และ

ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 2 เรื่อง

2. เสนอทบทวน HR Master Plan ปี 2564 ต่อ อนุ 

กก. ที่เกี่ยวข้อง หรือ คกก.หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ในเดือน ก.ย. 63

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกด้าน.ในแต่ละปี 

สูงขึ้นกว่าปี 60 

Base Line 60 ความพึงพอใจ  

   1) ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 2.83 %

    2) ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2.73

    3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.95

    4) ด้านการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ (career path)/แผนการสืบทอดตําแหน่งที่

สําคัญ (succession plan)2.64

   5) ด้านการพัฒนาบุคลากร 3.08

   6) ด้านการสิ่อสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน HR 

3.05

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อย่าง

มีธรรมาภิบาล

1.  ทบทวน / ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผ่านคกก. HR หรือ 

คกก. อกก. ที่เกี่ยวข้อง  ในประเด็น ที่กําหนด และอื่นๆ (หากมี)

     -  โครงสร้างองค์กร โครงสร้างตําแหน่ง  กรอบอัตรากําลัง รูปแบบการจ้างงาน 

      - โครงสร้างค่าตอบแทน 

      - การกําหนดตําแหน่งสําคัญที่จะทดแทน (Successor) 

      - กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) ตามโครงสร้างตําแหน่งใหม่

3. ทบทวน/วิเคราะห์/พัฒนา ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน  ระดับองค์กรที่

เชื่อมโยงกัน

4. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ด้าน

5. สื่อสาร สร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  ในหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 

ประกาศ ที่เกี่ยวข้องการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเวที ต่าง ๆ (กก.บห. เสียงตามสาย Mail Line) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 205,000              สทอ.

HRM & HRD

แผนปฏบิตักิารฯ HR 63.xlsx 3 / 4



ลําดับ กลยุทธ์ HR กลวิธี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  กืจกรรม

 ระยะเวลา

ดําเนินการ  งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

3 เสริมสร้างโครงสร้าง 

และปัจจัยพื้นฐาน ที่

สนับสนุนให้บุคลากร

ทํางานได้อย่างมี

ความสุข  (Happy 

Work Place)

3.1 เสริมสร้างคุณภาพ

     ชีวิตและความสุขใน

     การทํางาน

3.2 การสร้างความ

ผูกพันต่อองค์กร 

(Engagement)

1. คะแนนความสุขของผู้ปฏิบัติงาน จาก 

Happinometer 

2. ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละปี 

3. อัตราการลาออกของบุคลากรในแต่ละ

ปี 

 

1. ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความสุขจาก Happinometer

 ในภาพรวมองค์กร อยู่ในระดับมีความสุข (Happy) 

2. คะแนนความผูกพันต่อองค์กร เพิ่มขึ้น 0.5 คะแนน

จาก ปี 62 ปี 63 ตามลําดับ

3. อัตราการลาออกของบุคลากร = ร้อยละ 4

( Baselineปี 60 = ร้อยละ 3.74  ปี 61 =3.35)

1.โครงการสร้างความ

ผูกพัน และสร้างสุขใน

การทํางาน 

1. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข (HWP) ในระดับองค์กร  และระดับหน่วยงาน (Happy 8 Plus) โดย 

คกก. ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและนักสร้างสุข

  1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิดิจิตวิญญาณดี : Happy Soul ในระดับองค์กร

     1) กิจกรรมนั่งสมาธิ/ผ่อนพักตระหนักรู้ ทุกวันพระ 

     2) ใส่บาตร ร่วมทําบุญ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ ธพส.จัด ณ ศูนย์ราชการ ฯี  หรือจัดเองใน

วันสําคัญต่าง เช่น วันสถาปนา วันสงกรานต์ 

    3) กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตวิญญาณ

   1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพกายดี : Happy Body (สทอ.ร่วมกับ สบท.)

      1) ส่งเสริมการออกกําลังกายประจําสัปดาห์  และในการประชุมต่าง ๆ 

      2) ตรวจสุขภาพประจําปีผู้ปฏิบัติงาน สปสช.* (งบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล)

      3) เข้าพรรษาลดอ้วน สร้างบุญ 

      4) ชุมชนเสวนา เน้นการดูแลสุขภาพและจิตวิญาณ** (งบ HRD)

      5) บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานสปสช. เพื่อวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ

  1.3 สํารวจความสุขผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ด้วยเครื่องมือ HAPPYNOMITER* (งบสวัสดิการสํานักงาน)

2. พัฒนา /ปรับเปลี่ยน สถานที่ทํางานให้สอดคล้องกับการทํางานและส่งเสริมสุขภาพ เป็น Smart Office 

 (สบท.)

3. พัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน (SHE) (สบท.)

4. พัฒนา ปัจจัย / กลไก การสร้างความผูกพันของบุคลากร (Engagement  

       1). สนับสนุนส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร :  การสร้าง

แรงบันดาลใจ การถ่ายทอดปณิธานคุณหมอสงวน กิจกรรมเพื่อพี่ผู้เกษียณ 

       2) ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเกื้อกูล  

       3) พัฒนาข้อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะ  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน / อาชีพ

 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63               200,000 สทอ. 

(HRM งาน

สวัสดิการ) 

3.3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุน

งานทรัพยากรบุคคล  

(HRIS) ต่อเนื่อง สู่ 

Smart Office

1. จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศ HR ที่

สําคัญ

2. จํานวนเรื่องที่ให้บริการ Self Service 

แก่บุคลากร

3. จํานวนครั้งในการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ หรืออบรมการใช้งาน

ระบบ 

 1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ HRM ที่สําคัญ 3 เรื่อง

2. ให้บริการ Self Service ด้านงานบุคคล  ได้ 3 เรื่อง

3. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรืออบรม การใช้งาน

ระบบแก่กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง

1. โครงการพัฒนา

ระบบ HRIS   (5.5.6)

1. วางระบบ HRIS ใน 5 ระบบ (ระบบทะเบียนประวัติ  ระบบการสรรหา ระบบเงินเดือน  ระบบการลา  

ระบบประเมินผลงาน)

2. ทดลองการใช้งาน (parallel run) ประเมินผลการใช้งาน สรุปวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 

3. พัฒนาระบบหรือข้อมูลให้สามารถใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรืออบรม การใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้

งาน Self Service ได้ 

5. ใช้งานจริงในผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 3,774,000            สทอ.

(HRM)

15,033,000

หมายเหตุ 

1.  แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560-2564 เสนอ คกก.หลักฯ เมื่อ 9 พ.ย. 59

2) แผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563 (ตามแผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) เสนอต่อคณะกรรมการหลักฯ วันที่ 4 ก.ย. 62

3) ส่วนงานที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการนี้ ประกอบด้วย สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  สํานักบริหารทั่วไป  สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน   สํานักแผนและงบประมาณ  

 

* ระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  2) ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ  3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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