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เสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภพแห่งชาติ

วันที่ 2 กันยายน 2562

การทบทวน

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(HR Master Plan) พ.ศ. 2560 - 2564

สู่การจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี 2563

โดย...สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

Thitima.p
Typewritten Text
เอกสารหมายเลข 5.4.1

Thitima.p
Typewritten Text

Thitima.p
Typewritten Text

Thitima.p
Typewritten Text



กระบวนการ กรอบเวลา ทบทวน HR Master Plan และการจัดทําแผนปฏิบัติการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563

กระบวนการ ระยะเวลา

1)  รับฟังความเห็น คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก.พ. 62

2)  รับฟังเสียง ผู้ปฏิบัติงานในเวทีต่าง ๆ (CoP HR / ประชุมใหญ่ จนท. / Admin Branch) มี.ค. - พ.ค. 62

3)  ระดมสมอง ดําเนินการภายในสาํนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร พ.ค. 62

4)  เสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เห็นชอบ ให้ เสนอ คนย. 26 มิ.ย. 62

5)  เสนอคณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์ (คนย.) เห็นชอบ ให้เสนอ อนุสรรหาฯ   9 ก.ค. 62

6)  เสนอคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 31 ก.ค. 62

7)  เสนอคณะอนุกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์ (Pre-Board) ส.ค. 62 

8)  เสนอคณะกรรมการหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ  (Board) เพื่อทราบ 2 ก.ย. 62

9)  เสนอคณะกรรมการบริหาร สปสช. เพื่อทราบ 13 ก.ย. 62 



วัตถุประสงค์   
1) ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ได้รับการพัฒนา พร้อมขับเคลื่อนองค์กร ตามกรอบแนวทาง

สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย สปสช. ตามที่กําหนด

2) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สปสช. มีทิศทางสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ     ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขององค์กร  และสถานการณ์

ปัจจุบัน 

3) มีแผนปฏิบัติการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนขึ้นปีงบประมาณ 2563
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กรอบแนวคิดในการทบทวน HR Master Plan ในปี 2562 (1)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12



ผลงาน ปัญหาอุปสรรค HR

ปี 2562
ยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพ

2560 - 2564

กรอบแนวคิดในการทบทวน HR Master Plan ปี 2562 (2)



แผนปฏิบัติการ :  

      มุ่งเน้นดําเนินการ ตอบสนองยุทธ์ 5 สปสช. เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 

==>  สปสช.เปน็องค์กรทีม่ีมีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง และ

สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธ์ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
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คงใช้ แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปี 2560 – 2564 ต่อเนื่อง

ทบทวน2562

จุดเน้นแผนปฏิบัติการ ปี 2563 ==> HR Digital Transformation 

1. ทบทวนโครงสร้าง อัตรากําลัง รูปแบบการจ้างงานทีเ่หมาะสม

สอดคล้องกับสถานการณ์

2. การพัฒนาระบบ HRD และผู้ปฏิบัติงาน / Successor รองรับ

การทํางานยุค Digital 

3. พัฒนาสารสนเทศงานทรพัยากรบุคคล (HRIS) สนับสนุนการ

ทํางาน ยุค Digital 

4. องค์กรแห่งความสุข Happy Work Place

 กลวิธี  1.1 ส่งเสรมิวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม การทํางานตามคา่นิยมองค์กร

กลวิธี  2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร ตามทิศทาง Thailand 4.0 (ทักษะดิจติัล)

          2.2 พัฒนาประสทิธิภาพและประสิทธิผลการบรหิารบุคล

          2.3 ทบทวนภารกิจและกรอบอัตรากําลงัใหเ้หมาะสมกบับทบาทและ สถานการณ์

กลวิธี  3.1 เสริมสรา้งคุณภาพชีวิต และความสุขในการทาํงาน

          3.2 การสรา้งความผูกพนัต่อองค์กร (Engagement) 

          3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบรหิารบุคลากร
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ผังยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒)

“บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

วิสัยทัศน ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ :                        สปสช.เป็นองค์กรที่มีมีธรรมาภบิาล และมีสมรรถนะสูง 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ๙)  ความสําเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ๑) ผ่านการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ปปช. (ITA) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐

 ยุทธ์หลักประกัน  ๑๐) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน HR MP     ๒) ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ กพร. ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐

      ตามมาตรฐานการประเมินของ ปปช.  

กลยุทธ์ ที่ ๓

S๓- เสริมสร้างโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการ

ทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุข 

(Strengthen Structure & Basic Factor for HWP 

& Engagement)

กลยุทธ์ ที่ ๑

S๑- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานเพื่อไปสู่องค์กร

ที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง 

(Promote Culture to Good Governance)

กลยุทธ์ ที่ ๒

S๒- พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรร

มาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง

(Develop HRM & HRD to HPO)

 กลวิธี :

 ๑.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

       ธรรมาภิบาลในการทํางาน

 กลวิธี :

๒.๑ พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร สู่การเป็นองค์กร

       สมรรถนสูง รองรับยุค Digital

 ๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

       บุคคลอย่างมีธรรมาภิบาล

 ๒.๓ ทบทวนภารกิจและกรอบอัตรากําลังให้

       เหมาะสม กับบทบาท และสถานการณ์

 กลวิธี :

 ๓.๑ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการ

       ทํางาน

๓.๒ สร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร 

 ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน

       ทรัพยากรบุคคล  (HRIS) 

ตัวชี้วัด 

๑. คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๒. คะแนนการยอมรับของบุคลากรในการเป็นองค์กรที่

มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง (IIT)

๓. คะแนนผลการประเมิน PMQA (ประเมินตนเอง) 

๔. ความสําเร็จของการปฏิบัติงานแผนวัฒนธรรม 

องค์กรตาม แผนงานที่กําหนด ในแต่ละปี 

 ตัวชี้วัด 

๑. ระดับความสุขของผู้ปฏิบัติงานในภาพรวม

๒. ผลประเมินความปลอดภัย / สุขอนามัย   

สภาพแวดล้อมในการทํางาน

๓. อัตราการลาออกของบุคลากรในแต่ละปี

๔. มีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่พร้อมใช้

งาน ๓ ระบบ ในปี ๒๕๖๓ และ ๗ ระบบในปี 

๒๕๖๔ 

 ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละตําแหน่งงาน - ที่มีการกําหนด Competency 

หลัก - มี Development Road Map - มีการจัดทําและ

ประเมิน Competency Gap

๒. ร้อยละการดําเนินงานตามแผนพัฒนา Successor 

๓. ร้อยละความสําเร็จของแผน Inhouse Training / Self 

Learning พัฒนาแหล่งเรียรู้  และการสื่อสาร

๔. จํานวนข้อเสนอการทบทวน และพัฒนา ได้รับความเห็น

ชองจาก กก. อนุกก. ที่เกี่ยวข้องและดําเนินการแล้วเสร็จ

๕. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่องานทรัพยากรบุคคล

จุดเน้น  ปี ๖๓ – ๖๕

๑. ส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ

ความโปร่งใสในการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร 

ผ่านกิจกรรม เครื่องมือคุณภาพต่างๆ

๒. สื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วม ความเข้าใจเพื่อ 

รักษาระดับการมีคุณภาพ คุณธรรม ความโปร่งใส 

ด้วยกลไก คกก. อนุ กก.  และกลุ่มที่สนใจ

 จุดเน้น  ปี ๖๓ – ๖๕

๑. พัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (HRD) ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร และยุคดิจิตัล

๒. พัฒนาสมรรถนะ Successor &  ผู้ปฏิบัติงานตาม

Development Road Map 

๓. ทบทวนโครงสร้าง อัตรากําลัง รูปแบบการจ้างงาน

๔. สื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่อง

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 จุดเน้น  ปี ๖๓ – ๖๕

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อมในการ

ทํางาน และความสุขในการทํางาน

๒. พัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง 

๓. พัฒนาสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS)

อกก. สรรหา

และ

ค่าตอบแทน

คนย.ปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จ คกก. HR 

ความร่วมมือของผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 -2564

ไปสู่ HR Master Plan สปสช. ปี 2560 -2564 (ฉบับทบทวน ปี2562) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 

แผนปฏิบัติการด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (ฉบับทบทวน ปี2563-2565) 

S1: สร้างความมั่นใจในการ

เข้าถึงบริการของกลุ่ม

เปราะบาง และกลุ่มที่ยัง

เข้าไม่ถึงบริการ 

S2: สร้างความมั่นใจใน

คุณภาพมาตรฐานและ

ความเพียงพอของบริการ

S3: สร้างความมั่นใจ

ในประสิทธิภาพการ

บริหารกองทุน

S4: สร้างความมั่นใจใน

การมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน 

S5: สร้างความมั่นใจใน      

ธรรมาภิบาล 

5.3 HR Master Plan & 

Succession plan 

HR กลยุทธ์ ที่ ๑

S๑- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานเพื่อไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะ

สูงอย่างต่อเนื่อง 

(Promote Culture to Good Governance)

 กลวิธี :

 ๑.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทํางาน

จุดเน้น  ปี ๖๓ – ๖๔

๑.ส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพความโปร่งใสในการทํางาน 

วัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรม เครื่องมือคุณภาพต่างๆ

๒.สื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วม ความเข้าใจเพื่อ รักษาระดับการมีคุณภาพ คุณธรรม 

ความโปร่งใส ด้วยกลไก คกก. อนุ กก.  และกลุ่มที่สนใจ

HR กลยุทธ์ ที่ ๒

S๒- พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กร

สมรรถนะสูง (Develop HRM & HRD to HPO)

 กลวิธี :

๒.๑ พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร สู่การเป็นองค์กรสมรรถนสูง ตามทิศทางประเทศไทย ๔.๐

 ๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารบุคคลอย่างมีธรรมาภิบาล

 ๒.๓ ทบทวนภารกิจและกรอบอัตรากําลังให้เหมาะสม กับบทบาท และสถานการณ์

 จุดเน้น  ปี ๖๓ – ๖๔

๑.พัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (HRD) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

๒.พัฒนาสมรรถนะ Successor &  ผู้ปฏิบัติงานตาม Development Road Map

๓.ทบทวนโครงสร้าง อัตรากําลัง รูปแบบการจ้างงาน

๔.สื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล

 HR กลยุทธ์ ที่ ๓

S๓- เสริมสร้างโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการทํางาน ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมีความสุข 

(Strengthen Structure & Basic Factor for Engagement)

 กลวิธี :

 ๓.๑ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการทํางาน

๓.๒ สร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร 

 ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล  (HRIS) 

 จุดเน้น  ปี ๖๓ – ๖๔

๑.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทํางาน และความสุข

ในการทํางาน

๒.พัฒนาปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๓.พัฒนาสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS)



ความเชื่อมโยงของ HR Master Plan ปี 2563 – 2564 (ทบทวน ปี 2562)
ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 

ยุทธศาสตร์ HR Master Plan ปี 2563 – 2564 (ทบทวน ปี 2562)

S1: สร้างความมั่นใจในการ

เข้าถึงบริการของกลุ่ม

เปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่

ถึงบริการ 

S2: สร้างความมั่นใจใน

คุณภาพมาตรฐานและ

ความเพียงพอของบริการ

S3: สร้างความมั่นใจใน

ประสิทธิภาพการบริหาร

กองทุน

HR S1

ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานสู่

องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง

HR S2

พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์

ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง

HR S3

เสริมสร้างโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐาน สนับสนุน

การทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุข 

S4: สร้างความมั่นใจในการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

S5: สร้างความมั่นใจใน      

ธรรมาภิบาล 

5.3 HR Master Plan & 

Succession plan 



8  โครงการหลัก แผนปฏิบัติการปี 2563

10

กลยุทธ์ กลวิธี / โครงการ

HR 1 : ส่งเสริมวัฒนธรรม 

         (Good Governance)

1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กร ระบบบรหิาร ด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล 

(QMS) โดยบูรณาการเข้ากับงานประจํา

2. ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การ

สร้างนวตกรรม

HR 2 : พัฒนาการบริหารทรัพยากร       

         บุคคล (High Performance)

3.    พัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

4. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน รองรับยุคดิจิตอล  

5. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบรหิารทรพัยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล 

HR 3 : เสริมสร้างโครงสร้าง และ

          ปัจจัยพื้นฐาน 

         (HWP & Engagement)

6.    พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสุขในการทํางาน 

7.    พัฒนาความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

8.    พัฒนาระบบ HRIS สู่ Smart Office 

แผนปฏิบัติการปี 
63



ปรับชื่อ 
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิฉบบัที ่4 

พ.ศ.2560 - 2564” 

ให้สอดคลอ้งตามมต ิครม. 4 ธ.ค.60

ปรับกรอบเวลา
แผนระยะ 5 ปี ให้สิ้นสดุในป ี2565 

“แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565”      
 (ฉบับทบทวน 2563-2565)

11

มติ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 ก.ค. 62 
ประเด็นทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 – 2564

ยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพ

2560 - 2564



เรียนเสนอที่ประชุม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อ....

1.  รับทราบ 
   1.1  การทบทวน HR Master Plan ปี 2560-2564 (ทบทวนปี 2562)     
   1.2  แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563  

1.3  ปรับชื่อและกรอบเวลาแผน “แผนยุทธศาสตร์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”       
         พ.ศ.2560 - 2564” เป็น “แผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล     

                ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565” (ฉบับทบทวน 2563 - 2565) ให้สอดคล้องกับ
“แผนปฏิบัติราชการ สปสช. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565” (ฉบับทบทวน 2563 –

2565)

2.  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

12

เล่มแผนปฏิบัติรา
สปสช ดา้น. HR (



ภาคผนวก

13



ความเป็นมา

ตั้งแต่ปี 2553  จัดทํา “แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรพัยากร

บุคคล” สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  และทบทวนทุกปี

ฉบับปี 2560- 2564 ดําเนินการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาหลกัประกันสุขภาพ ใน

กลยุทธ์ S.5 สร้างความมั่นใจในธรรมาภิบาล คกก.หลักประกันสุขภาพฯ อนุมัติ 9 พ.ย.59

ทบทวน ครั้งที่ 1 ปี 2560 กก.หลักประกันสุขภาพ ฯ รับทราบการทบทวน  มอบ 

สํานักงานใช้เป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  4 ก.ย. 60

ทบทวนครั้งที่ 2  ปี 2561  โดย กก. HR / คนย. เสนอ อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการ

สรรหาและค่าตอบ เห็นชอบ 3 ส.ค.61 คกก.หลักประกันสุขภาพ รับทราบ ก.ย. 61

ทบทวนครั้งที่ 3 ปี 2562  

14



15



กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

1.1 ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

คุณธรรม 

จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในการ

ทํางาน

1. คะแนนคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 (ITA) 

2. คะแนนการยอมรับของบุคลากรในการเปน็

องค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูง 

(IIT)

3. คะแนนการประเมนิ (ตนเอง) PMQA 4.0

4. ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติในเรื่อง

วัฒนธรรมองค์กรตามแผนที่กําหนดในแต่

ละปี 

1. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพองค์กรและระบบบรหิาร ด้วยระบบ

คุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล (QMS) โดยบูรณาการเข้ากับ

งานประจํา
• ขับเคลื่อน พัฒนา ผ่านกลไก คกก.QMR   

• กํากับติดตามและตรวจประเมิน

• Knowledge Sharing ทั้งภายในและนอกองค์กร

• สื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม

2. โครงการส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT สร้าง

วัฒนธรรมที่เป็นมอือาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม)
• สื่อสาร 

• กิจกรรม KM&OD 

• งานประเพณี

16

กลยุทธ์ HR 1  : ส่งเสริมวัฒนธรรมการทาํงานเพื่อไปสู่องค์กรทีม่ธีรรมาภบิาลและมสีมรรถนะสงูอยา่งต่อเนื่อง

8 โครงการหลัก แผนปฏิบัติการปี 2563



กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

2.1 พัฒนาขีด 

สมรรถนะบุคลากร 

สู่การเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง 

      

1. ร้อยละ 100 ของตําแหน่งงาน ที่

1.1  มีการกําหนด competency หลัก  

1.2  มีการจัดทําเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

 1.3  จัดทําและประเมินสมรรถนะ (competency gap)

2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP

 

3. ร้อยละ 100 ของการดําเนินการตามแผนพัฒนา

Successor

  4. ร้อยละ 100 ของความสําเร็จของแผนงานที่กําหนด

1.  โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  (ระบบ HRD) ตาม

โครงสร้าง ตําแหน่งใหม่ และสถานการณ์ที่เหมาะสม ในประเด็น
 ระบบสมรรถนะบุคลากร  กําหนดสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน / สายอาชีพ 

 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

 พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 

 ประเมินสมรรถนะ หา Development Gap

 จัดทําความก้าวหน้าในอาชีพ/งาน (Career path) 

 แนวทาง / แผนพัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานรองรับยุคดิจิตัล
      2.1  พัฒนาผู้ทดแทนตําแหน่งสําคัญ (Successor) ตามแผน 

   2.2  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน

17

กลยุทธ์ HR 2 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการปี 2563



กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

2.2  พัฒนา

ประสิทธิภาพ

      และประสิทธิผล 

      การบริหารงาน

      บุคคล อย่างมี

       ธรรมาภิบาล

2.3 ทบทวนภารกิจและ    

     กรอบอัตรากําลังให้

     เหมาะสมกับบทบาท 

     และสถานการณ์

1. ข้อเสนอการพัฒนาระบบ HRM 

จากการทบทวนในปี 62 ได้รับ

ความเห็นชอบจาก คนย./อนุ 

กก. ที่เกี่ยวข้อง และดําเนินการ

แล้วเสร็จ จํานวน 2 เรื่อง

2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ระบบงานทรพัยากรบุคคล 6 

ด้าน    

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล 
• ทบทวน/ปรับปรุง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างตําแหน่ง โครงสร้าง

ค่าตอบแทน กรอบอัตรากําลัง รูปแบบการจ้างงาน 

• กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) ตาม

โครงสร้างตําแหน่งใหม่

• จัดสรรกําลังคนให้เหมาะสม 

• ทบทวน/พัฒนา ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• สร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มกระบวนการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และ

การรับรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ แก่บุคลากรทุกระดับ

18

กลยุทธ์ HR 2 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการปี 2563



กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

3.1 เสริมสร้างคุณภาพ

     ชีวิตและความสุขใน

     การทํางาน

3.2  สร้างความ 

      ผูกพันต่อองค์กร 

     (Engagement)

1. คะแนนความสุขในการ

ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น

2. ผลประเมินความ

ปลอดภัย / สุขอนามัย / 

สภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน ดีขึ้นกว่าเดิม

3. ความผูกพันต่อองค์กร

ของผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น  

4. อัตราการลาออกของ

บุคลากรในแต่ละป ีไม่

เกิน 4 %

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทาํงาน และสร้างสุขในการทาํงาน 
• สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มสุข HWP ในองค์กร และในหน่วยงาน 

• ระดับองค์กร : Happy Soul / Happy Body

• ระดับหน่วยงาน : Happy 8 Plus

• พัฒนา /ปรับเปลี่ยน วิถีการทํางาน สถานที่ทํางานให้สอดคล้องกับการทํางานและส่งเสริม

สุขภาพ เป็น Smart Office 

• พัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน (SHE)

2.  โครงการพัฒนาความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
• ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล  

• พัฒนา การพัฒนาสมรรถนะ  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน / อาชีพ

• ส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร :  การสร้างแรงบันดาล

ใจ การถ่ายทอดปณิธานคุณหมอสงวน กิจกรรมเพื่อพี่ผู้เกษียณ 
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กลยุทธ์ HR 3  : เสริมสร้างโครงสร้าง และปัจจัยพื้นฐาน ที่สนับสนุนใหบุ้คลากรทํางานได้อยา่งมคีวามสขุ  (HWP)

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการปี 2563



กลวิธี ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

3.3 พัฒนาสารสนเทศที่

      สนับสนุนงาน

      ทรัพยากรบุคคล

(HRIS)

1. มีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคล ที่พร้อมใช้งาน 3 ระบบ ในปี 
2563 และ 7 ระบบในป ี2564  

1. โครงการพัฒนาระบบ HRIS ต่อเนื่อง  สู่ Smart Office 

ใน 5 ระบบ 
ก) ระบบทะเบยีนประวัติ  
ข) ระบบการสรรหา 
ค) ระบบเงินเดือน  
ง) ระบบการลา  
จ) ระบบประเมินผลงาน 
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กลยุทธ์ HR 3  : เสริมสร้างโครงสร้าง และปัจจัยพื้นฐาน ที่สนับสนุนใหบุ้คลากรทํางานได้อยา่งมคีวามสขุ (HWP)

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการปี 2563



กรอบแนวคิด HR Master Plan พ.ศ. 2560- 2564 
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ผลงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562

1. ทบทวน จัดทําประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 4 เรื่อง

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5 เรื่อง : 

3. สรรหา ผบห. ทดแทนตําแหน่งทีจ่ะเกษียณ 8 อัตรา แล้วเสร็จ

ก่อนล่วงหน้า 4 ด.

4. ปรับปรุง / ทดลองใช้ระบบสารสนเทศ (I–HR) ในการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

5. กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการคัดเลือก Successor 

6. พัฒนา Successor ตามแผนพัฒนาระยะสั้น

7. จัดทําสมรรถนะและวิเคราะห์ชอ่งวา่งสมรรถนะ

8. พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ตามแผนพฒันารายบุคคล (IDP) โดยการอบรม

ภายในและภายนอก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฐมนิเทศ  ทุน ก.พ.

9. ส่งเสริม พัฒนา สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานเพือ่ความสุขในการทํางาน 

2 เรื่อง

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 

การปฏิรูปประเทศ มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยน

โครงสร้าง รูปแบบการจ้างงาน อัตรากําลัง ให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการทดแทนตําแหน่ง

ที่เกษียณ

2. การพัฒนาแบบ Disruptive ที่เป็นรูปธรรม และการนํา

เทคโนโลยีพัฒนารูปแบบการทํางานในอนาคต

3. ผู้ปฏิบัติงานยังมี Mindset เดิม ยึดติดวิธีการทํางาน

แบบเดิม 

4. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ทักษะด้าน Digital  การใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทํางาน

5. ระบบสารสนเทศ I-HR ที่พัฒนาเอง ไม่สามารถรองรับ

ความต้องการด้านระบบ HR ได้ทั้งระบบ ไม่สะดวกต่อ

การใช้งาน 



ความเสี่ยงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2562
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ความเสี่ยง  risk identify Likelihood Impact ระดบั risk
1 บคุลากร ไมป่ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นําไปสูก่ารร้องเรียน 4 4 E

2 ระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบคุคลไมม่ีประสทิธิภาพ ใช้

งานมานาน

3 5 E

3 กลไกและการมีสว่นร่วมในการขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรและ

สื่อสารวฒันธรรมองค์กร ไมเ่ข้มแขง็ไมเ่พียงพอ

4 4 E

4 การขาดการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานบคุคล เพื่อทดแทน

ผู้ เกษียณอาย ุ(Succession Plan)
3 4 H

5 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ (ITA) ไมไ่ด้ตามเป้าหมาย
3 4 H



วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย STREAKHOLDER ANALYSIS
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การวิเคราะห์ TOWS MATRIX เพื่อทบทวน HR MASTER PLAN ในปี 2562 
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จุดแข็ง (Strengths : S)
S1 ระบบ (System) S5 ทักษะ (Skill)

S2 โครงสร้าง (Structure) S6 สไตล์ (Style)

S3 กลยุทธ์ (Strategy) S7 ค่านิยมร่วม

S4 บุคลากร (Staff)   (Shared Values)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
W1 ระบบ (System) W5 ทักษะ (Skill)

W2 โครงสร้าง (Structure) W6 สไตล์ (Style)

W3 กลยุทธ์ (Strategy) W7 ค่านิยมร่วม

W4 บุคลากร (Staff)    (Shared Values)โอกาส (Opportunities : O)
O1 การเมือง (Political)

O2 เศรษฐกิจ (Economic)

O3 สังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural)

O4 เทคโนโลยี (Technological)

อุปสรรค (Threats : T)
T1 การเมือง (Political)

T2 เศรษฐกิจ (Economic)

T3 สังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural)

T4 เทคโนโลยี (Technological)

เชิงรุก (SO Strategy) เชิงแก้ไข (WO Strategy) 

เชิงป้องกัน (ST Strategy) เชิงรับ (WT Strategy)



SWOT HR NHSO 2562
จุดแข็ง (Strengths : S)

S1 ระบบ (System)
1. ใช้การบริหารอย่างมีส่วนร่วม ผ่านรูปแบบ คกก./คทง. มีระบบรับฟังความเห็นของบุคลากรทุก

ระดับ
2. มีโครงสร้างเงินเดือนชัดเจน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนมีความถูกต้อง ตรงตามเวลา 
3. มีระบบการประเมินผลงาน และ KPI ชัดเจนในการวัดผล ใช้ประโยชน์ในการบริหารค่าตอบแทน
4. มีระบบสมรรถนะที่นํามาใช้ในการประเมินผลการปฏบิัติงานและการพัฒนาบุคลากร 
5. มีระบบการคัดเลือกสรรหาผู้ปฏิบัติงานที่ตอบสนองการทดแทน
6. มีระบบสวัสดิการเกื้อกูลที่หลากหลาย สร้างขวัญและกาํลังใจแกผู่้ปฏิบัติงาน

S2 โครงสร้าง (Structure)
1. มีการแบ่งโครงสร้างการทาํงานตามสายงาน
2. มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน
3. มีการกระจายอํานาจการบริหารงาน ทําให้การบริหารจัดการมคีวามยืดหยุ่น คล่องตัว
4. มีกลไก คกก.HR และ อนุ กก. ภายใต้บอร์ดหลัก ร่วมขับเคลื่อน สนับสนุนงานHR

S3 กลยุทธ์ (Strategy)
1. แผนยุทธศาสตร์ สปสช. กําหนดทิศทางทุก 5 ปี มีการทบทวน และใช้อย่างต่อเนื่อง
2. มีการใช้ HR Master Plan เป็นทิศทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน HR ประจําปี
3. แผนยุทธศาสตร์ สปสช. ให้ความสําคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกําหนดเป็น

จุดเน้นยุทธศาสตร์ในแต่ละปี
4. HR Master Plan 61 อ้างอิงกรอบร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

S4 บุคลากร (Staff)
1. ยึดมั่นปณิธานการก่อตั้งระบบหลักประกันสุขภาพของ นพ.สงวน ผู้ก่อตั้ง
2. มีความเป็นนักวิชาการสูง มีความตั้งใจทุ่มเท ใฝ่รู้ มีจิตอาสา
3. มีสัมพันธภาพที่ดี เป็นพี่เป็นน้อง มีการรวมตัวไมเ่ป็นทางการแบบสมัครใจ ในรูปแบบ ชมรม หรือกลุ่ม

เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การติดตาม ป้องกันการปฏิบัติที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
4. มีเครือข่ายภายนอก ที่สามารถประสานความรว่มมอืในการทาํงานได้ 

S5 ทักษะ (Skill)
1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุข
2. บุคลากรคุ้นชินกับการทาํงานเชิงลึก ในส่วนที่รับผิดชอบ
3. มีความเชี่ยวชาญดา้นการออกแบบการบริหารกองทุน
4. มีความสามารถในการประสานงานกับภาคีเครือข่ายทัง้ส่วนของวิชาชีพ และ ภาคประชาชน
5. สามารถตอบสนองนโยบายใหม่และเร่งด่วนได้ดี 

S6 สไตล์ (Style)
1. ผู้นํามีความยืดหยุ่น และมีความใส่ใจผู้ปฏิบัติงาน 
2. ใช้การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) การตัดสินใจร่วม และการนําร่วมกัน 

(Collective decision & Leadership)
3. ผู้บริหารมีความระมัดระวังในการใช้อํานาจ ในการตัดสินใจ มิให้เกิดการร้องเรียนในการปฏบิัติงาน
4. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญในการดูแลขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
5. ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มีความมุ่งงานสูง สามารถตอบสนองนโยบายเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว

S7 ค่านิยมร่วม (Shared Values)
1. มีการกาํหนดค่านิยมองค์กร (ACCEPT) เป็นวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกนั และมีการนํามาใช้ในการ

ประเมินผลงานเพื่อพัฒนา
2. บุคลากรมีความภาคภมูิใจในความเป็น สปสช. ที่ได้ทํางานเพื่อประชาชน 
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จุดอ่อน (Weaknesses : W)
W1 ระบบ (System)

1. ระบบ HR ภาพรวม : เน้นที่งานธุรการ มากกวา่งานเชิงวิเคราะห์/พัฒนาสิ่งใหม่
2. อัตรากําลัง : ไม่มีการวิเคราะห์วางแผนอัตรากําลังตามโครงสรา้ง/บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ระบบการพัฒนาบุคลากร 1) ยังไม่สอดคล้อง รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 2) ไม่มีแผนพัฒนา

บุคลากรตาม Development Roadmap ที่ชัดเจน 3) ไม่มีเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ 4) 
แผนพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 5) การเตรยีมความพร้อม Successor รองรับการ
เกษียณอายุในตําแหน่งสําคัญใน 2-3 ปีข้างหน้า ยังดําเนินการได้เพียงบางส่วน

4. HRIS : ไม่มีรายงานข้อมูลด้าน HR เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ระบบการประเมินผลงานไม่เข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงบ่อย ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจ

W2 โครงสร้าง (Structure)
1. โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ใช้มาตั้งแต่ปี 56
2. มีการปรับปรุงโครงสร้างตามภาระกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแบบเฉพาะหน้า เป็นบางส่วน 
3. ไม่ได้ทบทวนวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรภาพรวมทั้งระบบ ทําให้หลายงานมีความซ้ําซ้อน ไม่ชัดเจน 

ทํางานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการงานระหว่างกลุ่มภารกจิ
4. โครงสร้างองค์กรมีหลายระดับ ทําให้มีขั้นตอนในการดําเนินการที่ไม่คล่องตัว

W3 กลยุทธ์ (Strategy)
- ไม่มี -

W4 บุคลากร (Staff)
1. กว่า 25 % อยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี มีความเสี่ยงในการวางแผนพัฒนาเพื่อทดแทนไม่ทนั
2. ในช่วง 5 ปี (2561 – 2566) มีตําแหน่งผู้บริหารจะเกษียณอายุงาน ปีละกว่า 10 คน
3. ขาดขวัญกาํลังใจในการทาํงาน เนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ มาเป็นเวลากว่า 5 ปี 
4. ภาระงานมาก เกิดภาวะเครยีด ส่งผลต่อสุขภาพ และความสุขในการทํางาน
5. การรักษา และดึงดูดผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพให้อยู่ในองค์กร
6. ยังมีความเข้าใจทีไ่มเ่พียงพอ ในนโยบาย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในงาน HR ที่เปลี่ยนแปลง

W5 ทักษะ (Skill)
1. ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะงานเชิงกว้าง (ทํางานได้เฉพาะส่วนที่รับผิดชอบ) การมองงานภาพรวมทัง้

ระบบ การบูรณาการงาน ทักษะเฉพาะในตําแหน่งงาน ทักษะภาษาอังกฤษ
2. ผู้บริหาร ขาดทักษะในการบริหารงานที่รอบด้าน โดยเฉพาะด้าน HR กฎหมาย รวมถึงทักษะในการ

บริหารจัดการแบบมืออาชีพ 
3. ผู้ปฏิบัติงาน HR ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะงาน HR Admin มากกว่างานวิเคราะห์

พัฒนาระบบ ทําให้การบริหารบุคคลขับเคลื่อนได้ช้า  
4. บุคลากรส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะในการทาํงานยุค 4.0 มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไม่ดีเท่าทีค่วร

W6 สไตล์ (Style)
1. ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความเป็นตัวตนสูง
2. ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล 
3. มีการตีความในข้อระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง ออกเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกนั
4. มุ่งหวังผลงานมาก จนละเลยคุณภาพชีวิต/ความสุขของผู้ร่วมงาน ขาดการมองผลสําเร็จของงาน

ภาพรวมทีเ่กีย่วข้องกับผู้อื่น
5. ทํางานเชิงลึกจนไม่สามารถทดแทนกันได้ รวมถึงงานที่ซับซ้อนและใช้ทักษะเฉพาะ
6. มีการมอบหมายงานตามตัวบุคคล ไม่ได้มอบหมายตามบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง  
7. ทํางานตอบสนองงานเร่งด่วน/แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่าวางแผนงานเชิงระบบในระยะยาว
8. ใช้เวลาในการประชุมในการทาํงานเรื่องต่าง ๆ มากเกนิไป

W7 ค่านิยมร่วม (Shared Values)
1. ค่านิยมที่องค์กรคาดหวังยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรอย่างเต็มที่ เกิดค่านิยมเฉพาะกลุ่มทีอ่าจ

เป็นค่านิยมไม่พึงประสงค์ 
2. ไม่มีกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 
3. การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม/การปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ไม่เป็นรูปธรรม ไม่ต่อเนื่อง 27
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โอกาส (Opportunities : O)
O1 การเมือง (Political)

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เน้นการให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง มีขีด

สมรรถนะสูง บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี เก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 

มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ ร่วมต่อต้านการทจุริต 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉ.12 ยทุธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครฐั การป้องกัน

ทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

3. รัฐบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 ใน

การพัฒนาทนุมนุษย์

4. นโยบายระดับประเทศให้ความสําคัญ สนับสนุน ระบบหลักประกันสุขภาพในเวทีโลก

5. มีทิศทางนโยบายที่จะขยายระยะเวลาเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรัฐ

6. กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์ ประเมินผลการดําเนินการทนุหมุนเวียนประจําปี 2562

O2 เศรษฐกิจ (Economic)
1. องค์กรมีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการรับบริหารการจ่ายชดเชยให้หน่วยงานภายนอก 

2. การกาํหนดอัตราจ้างงานขั้นต่ําวฒุิป.ตรี ภาครัฐในอัตราสูงกว่าภาคเอกชน ทําให้ผู้จบใหม่

สนใจมาสมัครงานมากขึ้น

O3 สังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural)
1. สังคมประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการทํางานร่วมกนั ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นําเทคโนโลยี่ นวัตกรรมมาใช้ในการ

พัฒนางาน พัฒนาคนแบบก้าวกระโดด 

2. สังคมไร้พรมแดน จากเทคโนโลยี่ ทําให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา 

3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.เฉพาะ และมีการหนุนเสริมการทาํงานร่วมกนัเป็นอย่างดี 

4. มีเครือข่ายความรว่มมอืการพัฒนาองค์กรในระดับนานาชาติ

5. สปสช. เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นานาชาติให้ความสนใจ

มาศึกษาดูงานระบบหลักประกันฯ ของ สปสช. มากขึ้น 

6. ผู้ที่อายุเกิน 60 ปี ยังคงมีสุขภาพดีสามารถทาํงานได้ต่อไป ทําให้สามารถจา้งผู้เกษียณอายุที่มีความรู้

ความสามารถทีอ่งค์กรต้องการและขาดแคลนต่อไปได้

O4 เทคโนโลยี (Technological)
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่เพิ่มช่องทาง วิธีการเรยีนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา 

2. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามทิศทางประเทศไทย 4.0

3. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิตัล ตามแผนดิจิตัล 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 4

4. ก.พ. กําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ 5 การ

พัฒนากําลังคนให้พร้อมสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล

5. การนํา Disruptive Technology (เทคโนโลยี่เปลี่ยนโลก) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธภิาพระบบบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

28
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อุปสรรค (Threats : T)
T1 การเมือง (Political)

1. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่มขี้อสรุป ความชัดเจนมีผลต่อทิศทางการ

ดําเนินการของ สปสช. 

2. กฎหมายและ พ.ร.บ.ใหม่ ๆ ส่งผลต่อการดําเนินการขององค์กรที่ต้องทบทวน/บริหาร

จัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง (พ.ร.บ.ปฐมภูมิ, พรบ.ขยายอายเุกษียณของราชการ) 

3. ความไม่ชัดเจนในบทสรุปของการแกไ้ข พรบ.หลักประกันสุขภาพ 

4. มติ ครม. ให้ กพร. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ไม่ให้เกิน 30% ของ

งบค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากบอร์ด

5. ความไม่ชัดเจนในการขยายอายุเกษียณราชการทั้งระบบ ทําให้ไม่สามารถวางแผนการจ้าง

งานที่เหมาะสมและการเตรยีมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

T2 เศรษฐกิจ (Economic)
1. การแข่งขันของตลาดแรงงาน เรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ทําให้การสรรหาบุคลากรที่มี

ศักยภาพและประสบการณ์สูงเข้าสู่องค์กรได้ยากขึ้น 

2. ค่าแรงขั้นต่ําปรับสูงขึ้นส่งผลค่าครองชีพสูงขึ้น ทําให้ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพของบุคลากร

สูงขึ้น เกิดหนี้สินมากขึ้น ความสุขในการทาํงานลดลง

3. มติ ครม. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ให้เหมาะสม คุ้มค่า ไม่เป็น

ภาระกบัรัฐบาล

T3 สังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural)
1. ความสนใจของบุคคลสายสาธารณสุขที่จะทํางานกับ สปสช. น้อยลง

2. การเข้าสู่สังคมสูงวัย ทําให้ต้องเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดําเนินงานด้านผู้สูงวัย มากขึ้น

3. ความไม่ชัดเจนของการขยายอายเุกษียณเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทําให้ไม่สามารถวางแผนเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับได้

T4 เทคโนโลยี (Technological)
1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ส่งผลต่อการเตรยีมความพร้อม เรื่องทักษะของบุคลากร เพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

2. การรับมือกับ Disruptive Technology (เทคโนโลยี่เปลี่ยนโลก) 

3. การปรับเปลี่ยนวิธีการและเครื่องมือในการทํางานต้องใช้เวลาในการปรับปรุงทั้งด้านกายภาพ และทักษะ 

ความรู้ของบุคลากร ทําให้องค์กรมีความเสี่ยงที่จะปรับเปลี่ยนไม่ทนักับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

29
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สรุปการวิเคราะห์ TOWS MATRIX เพื่อทบทวน HR MASTER PLAN ในปี 2562 

30

เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ทิศทางประเทศไทย 4.0 โดยการมีส่วนร่วม  ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบตัิงาน โดยใช้เทค

โนโลยี่ เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสม สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (W1,2,4,5,6,7 / O1,3,4) กลยุทธที่ 2
2. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (W1,2,4,5,6,7 / O1,2,3,4) กลยุทธที่ 2
3. สร้างเสริมขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิต และความสุขในการทํางาน เพื่อยกระดับความผูกพันต่อองค์กร (W4,6,7 / O2,4) กลยุทธที่ 3
4. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ (W1,5 / O1,3,4) กลยุทธที่ 3
5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม (W4,5,6,7 / O1,3,4) กลยุทธที่ 1

เชิงรุก (SO Strategy) 
1. สร้างการมีส่วนร่วม และการสื่อสารแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล (S1,6 / O1,3,4) กลยุทธที่ 1
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย (S1,2,3 / O1,3,4) กลยุทธที่ 3

เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. วางแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (S1,2,4,6,7 / T1,2,3,4) กลยุทธที่ 2
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างสุขในการทํางาน (S1,3,6,7 / T1,2,3,4) กลยุทธที่ 3

เชิงรับ (WT Strategy)
1. ทบทวนโครงสร้างการทํางาน ลดกระบวนการซ้ําซ้อน/ไม่จําเป็น ปรับวิธีทํางาน/บูรณาการงานระหว่างกลุ่มภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (W2,5,6 / T1) กลยุทธที่ 2
2. วิเคราะห์อัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจ และควบคุมการจ้างจริงให้อยู่ภายใต้งบประมาณด้านบุคลากร (W1,2 / T1,2) กลยุทธที่ 2
3. พัฒนาและดึงศักยภาพบุคลากรให้นํามาใช้สร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อใช้กําลังคนน้อยลง/เท่าเดิม แต่ได้ผลงาน/มีประสิทธิภาพมากขึ้น (W1,4,5,6,7 / T1,2) กลยุทธที่ 2



SWOT ANALYSIS การบริหารทรัพยากรบุคคล สปสช. ปี 2562

   พบว่า....  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สปสช. 

ยังมีโอกาสพัฒนามาก 

จึงควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โดยใช้ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส เป็น ตัวกระตุ้น เร่งรัด

กลวิธี “เชิงแก้ไข (WO Strategy)”

กลวิธี “เชิงแก้ไข (WO Strategy) = การปรับปรุง”

1. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบรหิารบุคคล โดยหลัก     

ธรรมภิบาล  ตอบสนองทิศทางประเทศไทย 4.0 โดยการมีส่วนร่วม

ให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร  ใช้เทคโนโลยี่ นวตกรรม และ

เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสม

2. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

3. สร้างเสริมขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิต และความสุขในการทํางาน 

เพื่อยกระดับความผูกพันต่อองค์กร

4. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบรหิารงานทรพัยากรบุคคล เพื่อใช้

ประโยชน์ในการตัดสินใจระดับสายงาน และเชิงกลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร สร้าง

วัฒนธรรมที่เป็นมอือาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม 
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สรุปประเด็นสาํคัญ ตามตัวชี้วัดของกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ประจําปี 2561
ผลคะแนน ผลการดําเนินงาน

 4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  4.6802 

4.5 การบริหารทรพัยากรบุคคล 4.7510 • กองทุนฯ มีโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลครบถ้วน และจัดให้มีการจัดทําคํา

บรรยายลักษณะงานของทุกตําแหน่งงาน รวมถึงมีทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําปี 2562 

• ทุนหมุนเวียนมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปีบัญชี 2561 ได้แล้ว

เสร็จ และมีแผนงาน/โครงการที่สามารถดําเนินงานได้ตามแผนที่กําหนดไว้ คดิเป็น

ร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนมีการดําเนินงานที่ดีกว่าแผนที่กําหนดไว้

จํานวน 7 แผนงาน จากทั้งหมด จํานวน 13 แผนงาน นอกจากนี้ ในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560-2564 (ฉบับทบทวน) และ

จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําปี 2562 ยังขาดคุณภาพในองค์ประกอบ คือการแสดง

ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของทุนหมุนเวียน 
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ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “การประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” วันที่  17 พค. 2562
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แผนระยะ 5 ปี: 

ระยะแรกให้

สิ้นสุด

ในปี 2565




