แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ. 2560 – 2564
1. เหตุผลและความจําเปน
ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดกําหนดวิสัยทัศนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วาในป
พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะตองเปนผูนําระบบวิจัยที่สรางความรูเชิงประจักษเพื่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพไทย และดําเนินการตามยุทธศาสตรหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหมุงไปสูเปาหมายที่วางไว
4 ยุทธศาสตร คือ สรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพ สรางและจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ และพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการวิจัยระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
หน ว ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นฐานะเป น หน ว ยงานที่ มี บ ทบาทด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่สําคัญตอการขับเคลื่อนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ
สถาบันใหบรรลุผลสําเร็จ และสามารถทําใหสถาบันเปนองคกรชั้นนําในการสรางองคความรูจากงานวิจัยระบบ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได
ดําเนินการตั้งแต ป 2560 สิ้นสุด ป 2564 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในดานการสรางงานวิจัย
ระดับประเทศ จึงเห็นสมควรทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ. 2560 – 2564 ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหสามารถผลักดันการดําเนินงานของสถาบันใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสามารถผลักดันการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขใหบรรลุผลสําเร็จ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยทรัพยากรบุคคล
3. เพื่อผลักดันแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 256๐
– 2564 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

HR strategic plan 2560-2564

Page 1

3. วิสัยทัศน พันธกิจ
วิสัยทัศนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผูนําระบบวิจัยที่สรางความรูเชิงประจักษ เพื่อการ
พัฒนาระบบสุขภาพไทย

วิสัยทัศนหนวยทรัพยากรมนุษย
พัฒ นาระบบบริห ารงานบุ คคลเพื่ อเพิ่ม สมรรถนะขี ด
ความสามารถในการทํางานของบุคลากรเพื่อสนับสนุน
ใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนผูนําระบบวิจัย

พันธกิจสถาบันวิจัยระบบสาธารสุข
พัฒนาระบบวิจัยเพื่อขับเคลื่อนความรูอยางมี
ทิศทางและมีสวนรวม

พันธกิจหนวยทรัพยากรมนุษย
๑. พัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. เสริมสราง ปลูกฝง และพัฒนาสมรรถนะ และ
ขีดความสามารถในงานใหแกผูปฏิบัติงานทุกระดับ
๓. เสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เหมาะสม
และเปนธรรม

4. โครงสรางองคกร
หนวยทรัพยากรมนุษย เปนหนวยงานหนึ่งภายใตสํานักบริหารกลาง (ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 โครงสรางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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5. หนาที่รับผิดชอบ
หนวยทรัพยากรมนุษยมีหนาที่รับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 การวางแผนอัตรากําลัง
1.1.1 ประสานและจัดเตรียมขอมูล วิเคราะหขอมูลดานกําลังคนเพื่อเปนการคาดการณความ
ต องการทรั พยากรบุค คล โดยพิจ ารณาทั้ง ปจ จั ย ภายในและภายนอกสถาบั น เพื่ อ
พยากรณจํานวนบุคลากรในตําแหนงปฏิบัติการทั่วไป ปฏิบัติการวิชาชีพ วิชาการ และ
บริหารวาควรมีจํานวนเทาใดเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทและปริมาณงานของสถาบัน
1.1.2 เสนอแผนการบริหารอัตรากําลังคนของสถาบันตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขเพื่อใหความเห็นชอบ
1.1.3 จัดทํากรอบบัญชีอัตราเงินเดือนตามโครงสรางและตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน
1.1.4 จัดทํารายละเอียดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงผูปฏิบัติงาน
1.1.5 ควบคุม กํากับ การดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามแผนบริหารอัตรา
กําลังคนที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1.2 การสรรหาบุคลากร
1.2.1 จัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานของสถาบัน
1.2.2 ดําเนินการสรรหาบุคคลตามประกาศฯ ของสถาบัน
1.2.3 จัดทําสัญญาจางและตอสัญญาจางผูปฏิบัติงาน
1.2.4 ประเมินผลการทดลองงาน
1.3 การยายบุคลากร
1.3.1 การขอยายของผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานที่มีความประสงคจะขอยายยื่นเรื่องขอยาย
ตอผู บังคับ บัญ ชาตามลําดับ จะดําเนินการยายประจําป ๆ ละ 2 ครั้ ง คือ เดือน
มิถุนายน และ เดือนธันวาคม และ การยายเมื่อมีความจําเปนเรงดวน
1.3.2 สอบถามความเห็นชอบจากหนวยงานตนทางและหนวยงานปลายทางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
1.3.3 จัดทําคําสั่งยาย
1.4 การเลื่อนระดับตําแหนง
1.4.1 หนวยทรัพยากรมนุษยแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใหผูปฏิบัติงานทราบเพื่อใหแจงความประสงคเพื่อ
ขอรับการประเมินปละหนึ่งครั้ง
1.4.2 หนวยทรัพยากรมนุษยตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่ขอรับการประเมิน
1.4.3 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สถาบันกําหนด
1.4.4 จัดทําคําสั่งเลื่อนผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
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1.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
1.5.1 หนวยทรัพยากรมนุษยชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขใหผูปฏิบัติงานทราบกอนรอบการประเมิน
หรือในชวงรอบการประเมินใหผูปฏิบัติงานทราบโดยทั่วกัน
1.5.2 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สถาบันกําหนด
1.5.3 จัดทําสรุปผลการประเมินผูปฏิบัติงานทั้งในสวนของงานและสมรรถนะที่ผูปฏิบัติงาน
ควรไดรับการพัฒนา
1.6 บริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
1.6.1 ปรับเพิ่มเงินเดือนผูปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่สถาบันกําหนด
1.6.2 จัดทํา Slip เงินเดือน ใหแกผูปฏิบัติงาน
1.6.3 จัดทํารายละเอียดขอมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขเพื่อใหความเห็นชอบในการจายคาตอบแทนพิเศษ และจายคาตอบแทน
พิเศษใหแกผูปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่กําหนด
1.6.4 ดําเนินการจายคาตอบแทนตามระเบียบที่กําหนด
1.7 สวัสดิการ
1.7.1 ดําเนินการตรวจสอบสิทธิและบันทึกขอมูลการเบิกจายเงินสวัสดิการ ตาง ๆ ไดแก คา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร และ คาสงเคราะหอื่น ๆ
1.7.2 ดําเนินการเรื่องประกันสังคม ประกันภัยกลุม บัตรผูปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพประจําป
เครื่องแบบผูปฏิ บัติงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ฌาปนกิจสงเคราะห เงินบําเหน็จ และ สวัสดิการอื่น ๆ ไดแก คาทําศพ คา
ของเยี่ยม คาของขวัญ และ คาของรางวัลอื่น ๆ
1.8 การพนออกจากงาน
1.8.1 ดําเนินการเรื่องการออกจากงานหรือเลิกจางผูปฏิบัติงาน
1.8.2 ดําเนินการเรื่องการการจายคาชดเชยใหแกผูปฏิบัติงานที่ถูกสั่งใหออกจากงานหรือ
เลิกจาง
1.8.3 ดําเนินการเรื่องจายบําเหน็จใหแกผูปฏิบัติงานตามสิทธิ
1.9 งานดานกฎหมาย
1.9.1 ดําเนินการทางวินัยแกผูปฏิบัติงานที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
1.9.2 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสั่งพักงาน
1.9.3 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขของ
สถาบัน
1.10 การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ
1.10.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการลา ตั้งแตเสนอขออนุมัติลา สรุปการลาของผูปฏิบัติงาน
1.10.2 จัดประชุมผูปฏิบัติงานประจําเดือน
1.10.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
1.10.4 ดําเนินการตามมติคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
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1.10๕ จัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวทางที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
2.1 วิเคราะหสวนขาด ความตองการของสถาบัน จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ดําเนินการ
ตามแผน สรุปประเมินผลและใหขอเสนอแนะ
2.2 จัดทํา/จัดหาหลักสูตร ดําเนินการและสรุปผลการจัดอบรมภายใน (In-house Training)
2.3 จัดกิจกรรมสรางสัมพันธใหผูปฏิบัติงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
2.4 ปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม
2.5 พัฒนาผูปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตําแหนง
2.6 พัฒนาเสริมสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน ไดแก การศึกษา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน การ
ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย การปฏิ บั ติ ง านสอน การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการ การเพิ่ ม พู น ความรู แ ละ
ประสบการณหรือการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน และ การพัฒนาอื่น ๆ ตาม
ระเบียบของสถาบัน
2.7. ดําเนินการโครงการทางวิชาการตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางใน
การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล
6. แผนยุทธศาสตร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร สวรส กับ ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร สวรส กับ ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
Issues

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9

แผนยุทธศาสตร สวรส. พ.ศ. 2560 - 2564

1. Policy
(Setting &
Supporting)

ยุทธศาสตรที่ 1 เรงสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
สนองตอบตอประเด็นเรงดวนตาม
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ และ
ภารกิจของหนวยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางทิศทางและจัดลําดับ
ความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบตอระบบ
สุขภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและ
แผนพัฒนาของประเทศ
ยุทธวิธี
1. กําหนดทิศทางแผนงานวิจัยดานสุขภาพ
ของประเทศและจัดลําดับความสําคัญ อยางมีสวน
รวม และมีการบูรณาการจากทุกภาคสวน
2. ผลักดันใหเกิดการวิจัยตามทิศทางการวิจัย
ดานสุขภาพ
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Issues

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9

แผนยุทธศาสตร สวรส. พ.ศ. 2560 - 2564

2. Knowledge
Management

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการนํา
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค
ความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม โดยความรวมมือของภาคสวน
ตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาระบบสุขภาพ
ยุทธวิธี
1. สงเสริมการสรางและจัดการความรูดาน
สุขภาพที่มีคุณภาพใหไดรับการยอมรับ และ
สอดคลองกับปญหาระบบสุขภาพของประเทศ
2. ขับเคลื่อนงานวิจัยดานสุขภาพไปสูการ
กําหนดนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ในการ
พัฒนาดานสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมการเผยแพร
และใชประโยชนผลงานวิจัยดานสุขภาพ
3. เสริมสรางความรวมมือดานการวิจัยกับ
ภาคเอกชน ที่สอดคลองกับประเด็นวิจัยสุขภาพ

3. Development
of Research
System
Competency &
Partnership
Network

ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดพัฒนาระบบวิจัย
ของประเทศใหเขมแข็ง เปนเอกภาพ
และยั่งยืน รวมถึงสรางระบบนิเวศการ
วิจัยที่เหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของโครงสรางพื้นฐานดาน
การวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มจํานวนและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานการวิจยั และ
พัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาความรวมมือของ
เครือขายวิจัยในประเทศและระหวาง
ประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถใน
การวิจัยระบบสุขภาพ
ยุทธวิธี
1. พัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการงานวิจัยและใหทุนนักวิจัยทาง
สุขภาพ
2. พัฒนาความรวมมือกับภายในประเทศไทย
นานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ใน
การวิจัยเชิงระบบสุขภาพ ใหเกิด Excellent
center ทางการวิจัย
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Issues

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9

แผนยุทธศาสตร สวรส. พ.ศ. 2560 - 2564

4. Supporting
System & Good
Governance

-

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการวิจัยระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธวิธี
1. พัฒนาองคกรที่มีคุณภาพดานการบริหาร
จัดการ โดยเนนการพัฒนาการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และตอบสนองจาก
ตรวจสอบภายนอก
2. บริหารจัดการทุนและแหลงทุนเพื่อการ
วิจัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน

สําหรับทิศทางและเปาหมายในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปงบประมาณ 2562
สรุปไดดังนี้
1. แนวคิดการพัฒนาการวิจัยสุขภาพ
1.1 เปาหมายการวิจัยสุขภาพ คือ การสรางและจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาสุขภาพ โดยใช
เปาหมายการพัฒนาดานสุขภาพ เปนตัวกําหนดประเด็นการสรางความรู และมีการเชื่อมโยงความรูสูการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย ภายใตการมีส วนรวมของผูกําหนดนโยบายหรือผูเกี่ยวของ โดยมีการจัดการเพื่อใชความรูใหเกิ ด
ประโยชนมากที่สุด (Knowledge Translation)
1.2 การสรางความเขมแข็งของระบบวิจัยสุขภาพ
1.2.1 ส งเสริ มการพั ฒ นาเครื อข ายวิ จั ย เพื่ อให มี บุ คลากรด านการวิ จั ย (นั กวิ จั ย/ผู จั ดการ
งานวิจัย/ ผูประสานงานวิจัย) ที่มีศักยภาพ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย
1.2.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการวิจัย ไดแก การพัฒนามาตรฐานการทบทวนงานวิจัย
(review process) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Ethic committee)
1.2.3 พัฒนาและบริหารจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสงผลงานวิจัยทันตามเวลาที่
กําหนด และสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1.3 ขอบเขตการวิจัยสุขภาพ พิจารณาความสมดุลในปจจุบันและความสอดคลองกับแผนหรือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ที่เกี่ยวของ โดย
1.3.1 รักษาจุดแข็งในการวิจัยระบบสุขภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข
1.3.2 เพิ่มการวิจัย Policy Evaluation เพื่อเชื่อมโยงสู Policy Implementation
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1.3.3 การวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย/ การวิจัยทางคลินิก ที่มุงเนนใหเกิดความมั่นคงทาง
สุขภาพ และประโยชนทางเศรษฐกิจ/ สังคมของประเทศ
1.3.4 เพิ่มประเด็นอื่นๆ เชน Social determinants of health(SDH), legal enforcement,
health of urban population and etc. (future trends)
1.3.5 เพิ่มประเด็น Quick win (ระยะ 1 ป) หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ
(Agenda Based) เพื่อสรางความรูที่นําไปสูการขับเคลื่อนนโยบาย เชน National clearing house, Primary
care system, Drug system, Health literacy, Big data, Medical innovation, Ideal National Health
Insurance System
1.4 ประเด็นวิจัย Quick win และเปาหมายความสําเร็จในระยะ ๑ ป
1.4.1 National Clearing House โดยมีหนวยงานภายใตโครงสรางของ สวรส. เชน สมสส และ
สพตส. ที่อาจยังมีการดําเนินงานทับซอนกันอยู และควรมีการรวมเปนหนวยงานเดียวกัน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่
เปนมาตรฐานเดียวกันและเพื่อการประหยัดงบประมาณ
1.4.2 Drug system ประเด็นการวิจัยพัฒนาระบบ Central Pharmaceutical เพื่อใหเกิดการ
จัดซื้อยารวมหรือตอรองราคารวม เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถเขาสูระบบการซื้อยารวม ที่จะชวยใหเกิดการประหยัด
งบประมาณ
1.4.3 Ideal National Health Insurance System เพื่อการพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่ดีของ
ประเทศ
1.4.4 Regional Health System Reform ซึ่ง สวรส.ไดเดินหนาไปแลวในบางสวน ซึ่งวางแผนที่
จะทํากระบวนการ sandbox กับเขตสุขภาพหนึ่งเขต เพื่อใหเขตสุขภาพดังกลาวเปนตัวแทนของการวางระบบและทิศ
ทางการพัฒนา
1.4.5 Primary Care System Reform รูปแบบระบบบริการทั้งในเขตเมือง เขตชนบท ประเด็น
ความต องการให เกิ ดคณะกรรมการสุขภาพระดับเขต ส วนในเรื่องแพทยประจํ าครอบครัว ที่ศึกษาบทบาท ภารกิจ
competency และเรื่อง health outcome ที่จะตองวัดได
1.4.6 Health Literacy System Reform ซึ่งในสวนที่คณะกรรมการปฏิรูปมอบหมายคือ
Health Literacy ที่ไมไดมุงเนนเฉพาะของประชาชน แตเปน Health Literacy เขาถึงระดับผูบริหารทองถิ่น ผูนํา
ชุมชน เพื่อใหเขาใจถึงปญหาและระบบสุขภาพปจจุบันของประเทศไทย
1.4.7 Big data สิ่งที่ สวรส.จะทําคือมุงเนนในการทํา Big data ของโรค NCD ซึ่งยังคงเปน
ปญหาใหญ
1.4.8 Medical Innovation ซึ่งขณะนี้ไดสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือใหม เชน
เครื่องมือการตรวจวัดการสั่นในโรคพารกินสัน ซึ่งผานการทํา Pilot study เรียบรอยและกําลังเขาสูการทํา
Clinical โดย สวรส.จะพยายามผลักดันงานวิจัยตอไปจนถึงระดับ Commercial Scale เพื่อการนําไปใชในชีวิต
จริงใหได
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ผลการดําเนินตามยุทธศาสตร สวรส. สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพ
และยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ มีผลการดําเนินงานสําคัญป ๒๕๖๐ และ
๒๕๖๑ ไดแก การจัดทําทิศทาง/กรอบการวิจยั การสนับสนุนทุนวิจัยสุขภาพ การใชประโยชนจากผลงานวิจัย โดย
แสดงผลผลิตและผลลัพธการวิจัยระบบสุขภาพ ที่ทําใหเกิดองคความรูเพื่อพัฒนาสุขภาพ สังคม คุณภาพชีวิต การ
แกปญหาพื้นที่ การขับเคลื่อนสูนโยบาย และผลผลิตและผลลัพธการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย ที่ทําใหเกิด
องคความรู แนวปฏิบัติทางการแพทย/ การวิจัยพัฒนาตนแบบและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือทางการแพทย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ มีผลงานในเรื่องความสําเร็จของ
โครงการวิจัย และการสงเสริมบุคลากรดานการวิจัยและเครือขายวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึด
หลั กธรรมาภิ บ าล พั ฒ นาการบริห ารจั ด การตามแนวทางการประเมิน การบริห ารพัฒ นาทุน หมุน เวีย นของ
กรมบัญชีกลาง โดยมีผลประเมินในดานบทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล
สําหรับการดําเนินงานในระยะตอไป สรุปไดดังนี้
1. วิเคราะหสถานการณปจจุบัน เชื่อมโยงกับบทบาทจุดยืน (Position) ของ สวรส. เพื่อสรางโอกาสใน
การพัฒนา
2. คํ า นึ ง ถึ ง ความสอดคล อ งกั บ สถานการณ แ ละบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว รวมถึ ง แผน/
ยุทธศาสตรการพัฒนาตางๆ
3. ทบทวนเปาหมายใหชัดเจนทั้งเปาหมายองคกร และเปาหมายการวิจัยสุขภาพ โดยกําหนดเปาหมาย
ระยะสั้น โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ หรือประเด็นเรงดวน (Quick win) ที่ตองดําเนินการใหสําเร็จในระยะเวลา
๑ ป และเปาหมายระยะ ๓ ป รวมถึงสิ่งที่ตองการบรรลุเปาหมายและวิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย
4. ปรับโครงสรางองคกรใหรองรับกับบทบาท/ภารกิจ
จากแผนยุทธศาสตร ทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และผลการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร จะเห็ น ไดว าการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คล มี สว นสํ าคั ญ ต อการผลั กดั น แผน
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ไมวาจะเปนการสรรหาคัดเลือก การ
ธํ า รงรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถด า นต า ง ๆ เพื่ อ สื บ สานการดํ า เนิ น งานของสถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุขใหเปนผูนําระบบวิจัยที่สรางความรูเชิงประจักษเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันใหมีความชํานาญในสายอาชีพ สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูและบรรยากาศที่
กระตุ น ให เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ ข องแต ล ะส ว นงานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กล า วโดยสรุ ป ได ว า
“ทรัพยากรบุคคล” เปนพลังในการขับเคลื่อนงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
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หน วยทรั พยากรมนุ ษย ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงไดทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น โดยมุงเนนใหมี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2564 และ ทิศทางเปาหมาย
การดําเนินงานของ สวรส. ทั้งนี้เพื่อมุงสูการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายเดียวกันของสถาบัน
7. การวิเคราะหสภาวะปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของการบริหารทรัพยากรมนุษยของทุนหมุนเวียน
การวิเคราะหสภาพปจจุบันของการบริหารทรัพยากรมนุษยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดังนี้
โครงสรางการบริหารงาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีบทบาทหนาที่ดานการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ระบบสุขภาพของประเทศ มีฐานะเปนนิติบุคคล บริหารกิจการโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โดยมี ค ณะอนุ ก รรมการภายใต ค ณะกรรมการสถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข จํ า นวน 3
คณะ ได แ ก
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
กรรมการผูท รงคุ ณวุ ฒิ ในคณะกรรมการสถาบัน วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข จํ านวน 2 คน ผูทรงคุณวุฒิที่เป น
บุคคลภายนอกตรวจสอบ จํานวน 1 คน ผูแทนผูปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน และ ผูอํานวยการสถาบันฯ เปน
อนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการ เกี่ยวกับยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสถาบัน
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2. กลั่นกรองระเบียบ ประกาศที่ออกตามขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล
3. ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนดตามขอบังคับฯ วาดวยการ
บริหารงานบุคคล
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สําหรับคณะอนุกรรมการที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป ซึ่งในขณะนี้คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดใหม
เสร็จเรียบรอยแลว มีผลทําใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลชุดเกาหมดวาระลง และ กําลังดําเนินการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนคณะอนุกรรมการชุดใหมทั้งหมด ซึ่งทําใหคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล
ชุดใหมตองใชเวลาในการศึกษา เรียนรู บริบทขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีผูอํานวยการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งดวย
ความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี เ ป น ผู บ ริ ห ารสถาบั น มี ร องผู อํ า นวยการและ/หรื อ ผู ช ว ยผู อํ า นวยการที่
ผูอํานวยการแตงตั้งจากผูบริหารของสถาบันฯ ทําหนาที่รับผิดชอบงานตามที่ผูอํานวยการมอบหมายเพิ่มเติมจาก
งานประจําและพนจากการดํารงตําแหนงตามวาระของผูอํานวยการ ประกอบดวย 1 กลุมงาน 4 สวนงาน ดังนี้
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1. กลุมตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. สวนงานสนับสนุน ประกอบดวย 2 สํานัก
2.1 สํานักบริหารกลาง ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก หนวยงานสนับสนุนทั่วไป หนวยงาน
การเงินและบัญชี และ หนวยงานทรัพยากรมนุษย
2.2 สํานักนโยบายและแผน ประกอบดวย 2 หนวยงาน ไดแก หนวยงานนโยบายและแผน และ
หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส ว นงานวิ ช าการ ประกอบด ว ย 1 สํ า นั ก และ 1 หน ว ยงาน ได แ ก สํ า นั ก จั ด การงานวิ จั ย และ
ประสานงานโครงการ และ หนวยงานสื่อสาร
4. สวนงานวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 3 สํานัก ไดแก สํานักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ไทย สํานักพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย และสํานักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข
5. สวนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข ประกอบดวย 3 สํานัก ไดแก
สํานักสารสนเทศบริการสุขภาพ สํานักพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย และ สํานักพัฒนากลุมโรครวมไทย
การจัดองคการของสถาบันฯ เปนการจัดองคการแบบราชการ (Bureaucracy) มีการแบงงานกันทําใน
สาขาที่ ต นมี ค วามชํ า นาญ มี ก ารยึ ด ถื อ กฎ ระเบี ย บวิ นั ย โดยเคร ง ครั ด มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ชั ด เจน โดย
ผู บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบลดหลั่ น กั น ลงไป บุ ค คลในองค ก ารไม คํ า นึ ง ถึ ง
ความสัมพันธสวนบุคคล โดยพยายามทํางานใหดีที่สุดเพื่อเปาหมายขององคกร สถาบันฯ ไดมีการจัดองคกรตาม
หลักการ OSCAR ของเฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ดังนี้
1. หลักวัตถุประสงค (Objective) สถาบันมีวัตถุประสงคชัดเจน ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1.1 สํ ารวจ ศึกษาและวิเ คราะหทางวิช าการตาง ๆ เพื่อวางเปาหมาย นโยบาย และจัดทําแผน
โครงการ และมาตรการตาง ๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
1.2 ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนําผลการวิจัยไปใชในการ
กําหนดนโยบายและแผน
1.3 สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชน และสงเสริมความ
รวมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งดําเนินการวิจัย
ดานระบบสาธารณสุขที่มีความสําคัญตามนโยบายและไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวยงานวิจัยอื่นดําเนินการ
1.4 สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพพัฒนาที่เกี่ยวของกับการเลือก การรับ และการ
ถ ายทอดวิ ทยาการและเทคโนโลยี จ ากต า งประเทศ เพื่อ ใหไดวิ ทยาการและเทคโนโลยีที่มีป ระสิทธิ ภ าพและ
เหมาะสม
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1.5 บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูแลผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแกหนวยงานของรัฐ
เอกชน และสาธารณชน
1.6 บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
1.7 กระทํา การอื่ น ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสถาบันหรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
2. หลักความรูความสามารถเฉพาะอยาง (Specialization) มีการจัดแบงงานตามความสามารถของ
พนักงาน สวนใหญมีการมอบหนาที่เฉพาะเพียงอยางเดียวและงานหนาที่ที่คลายกันอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
คนคนเดียว
3. หลักการประสานงาน (Coordination) ทุกหนวยรวมมือกันทํางานที่สอดคลองกัน โดยใชหลักสามัคคี
ธรรมเพื่อประโยชนของสถาบัน
4. หลักของอํานาจหนาที่ (Authority) มีการกําหนดสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) มี
การแบงแยกอํานาจออกตามสายการบังคับบัญชา
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) มีการมอบหมายความรับผิดชอบและมอบหมายอํานาจเพื่อ
ทํางานใหสําเร็จดวยดี
สําหรับขอบเขตของการควบคุม (Span of control) ของผูบังคับบัญชาคนหนึ่งอยูระหวาง 2 – 10 คน
สวนโครงสรางเปนการจัดรูปแบบโครงสรางองคกรตามสายงานหลัก และมีการบังคับบัญชาจากบนลง
ลางลดหลั่นเปนขั้น ๆ
มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
เห็นชอบแผนบริหารอัตรากําลังคนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 ใหมีจํานวน
ผูปฏิบัติงานที่ใชงบบุคลากร จํานวน 50 คน และผูปฏิบัติงานที่ใชเงินรายไดจากแหลงอื่น จํานวน 90 คน รวม
140 คน ไดแก ตําแหนงปฏิบัติการทั่วไป 32 คน ปฏิบัติการวิชาชีพ 32 คน วิชาการ 48 คน และ ตําแหนง
บริหาร 28 คน
มีผูปฏิบัติงานจริงตามกรอบอัตรากําลังทั้งสิ้น 115 คน เปนผูปฏิบัติงานที่ใชงบบุคลากร จํานวน 44 คน
และ ผูปฏิบัติงานที่ใชงบจากแหลงอื่น 71 คน
แนวโนมในการบริหารทรัพยากรมนุษยของทุนหมุนเวียนควรมีการปรับโครงสรางสถาบัน โครงสราง
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของสถาบันในการเปนผูนําดานการวิจัยระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโครงสรางในสวนวิชาการควรมีการจัดโครงสรางใหสอดคลองกับการมอบหมายงานและการปฏิบัติงานจริง โดย
จัด แบ งตามแผนงานที่ แตล ะผู จัดการงานวิ จัยไดรับมอบหมาย พรอมทั้งจัดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
ประสบการณในแตละแผนงานใหเหมาะสม และจัดทําหลักสูตรพัฒนานักบริหารโครงการซึ่งเปนแกนหลักในการ
ดํ า เนิ น งานหลั ก ของสถาบั น ให ส ามารถเจรจาต อรอง และ บริห ารโครงการที่รั บ ผิ ดชอบไดอ ยา งมื ออาชี พ มี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล สงเสริม สนับสนุนใหผูจัดการงานวิจัยรวมแลกเปลี่ยนเรียนในระดับสากล สําหรับ
สวนงานสนับสนุนอื่น ๆ ควรจัดใหมีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพและมีความชํานาญในแตละดาน
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8. การวิเคราะหปจจัยสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานดาน
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ผานมา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัยสําเร็จ

ปญหา/อุปสรรค

1. ผูบริหาร (ผูอํานวยการ) ใหความสําคัญกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูมีความรูดาน
บริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยางดีทําใหสามารถ
กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยไดอยางครบถวน

1. ขาดหัวหนาหนวยทรัพยากรมนุษยที่รับผิดชอบงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง ทําใหตองมอบหมายงานให
ผูปฏิบัติงานระดับรองลงมา เชนนิติกรอาวุโสรักษาการใน
ตําแหนงหัวหนาหนวยทรัพยากรมนุษยแทนทําใหไม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและไมมีเวลาในการวาง
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากตองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่หลักดวย

2. มีการจางผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Outsource) มาชวย
ปฏิบัติงานทําใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุ
วัตถุประสงคเร็วขึ้น

2. ในเรื่องการออกกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ขาดการประสานงานหรือแจงให
ผูปฏิบัติงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกทาน
สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบไดอยางถูกตอง

3. ผูปฏิบัติงานใหความสนใจกับการบริหาร
3. การกําหนดอัตรากําลังกําหนดเพียงเชิงปริมาณวามีใน
ทรัพยากรมนุษย เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง สายงานปฏิบัติการทั่วไป ปฏิบัติการวิชาชีพ วิชาการ และ
กฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมอยางกวางขวาง บริหารในภาพรวมในแตละสํานัก/สวนงานกี่คน ยังขาดการ
วิเคราะหงานเพื่อกําหนดอัตรากําลังที่เหมาะสมในแตละ
ตําแหนงในแตละหนวยงาน
4. โครงสรางของสถาบันประกอบดวยหลายสํานัก บาง
สํานักที่ตั้งสํานักงานไมไดอยูที่อาคารสุขภาพแหงชาติทําให
การประสานในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไม
คลองตัว
5. สถาบันฯ ไดมอบอํานาจใหผูจัดการในสวนที่อยูนอก
อาคารสุขภาพแหงชาติมีอํานาจในการสรรหาบุคลากร
ภายในสํานักตนเองได ทําให สวรส. สวนกลางไมทราบ
ความเคลื่อนไหวของบุคลากรในภาพรวม
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ปจจัยสําเร็จ

ปญหา/อุปสรรค
6. ยังขาดการทบทวนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่
เกี่ยวของใหสมบูรณ สอดคลอง และ สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

9. การวิเคราะหสภาพปจจุบันของหนวยทรัพยากรมนุษย
หนวยทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
หนวยทรัพยากรมนุษย โดยใชหลักการ SWOT Analysis โดยสรุปไดดังนี้
9.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
หนวยทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของหนวยทรัพยากรบุคคล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยทรัพยากรมนุษย
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

1. มีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลมีบทบาท
หนาที่ในการใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการตางๆ ในการบริหารงานบุคคล

1. มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลชุดใหมทําใหขาดความตอเนื่องในการ
ดําเนินการตองสรางความเขาใจให
คณะอนุกรรมการฯ ทราบในขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ ของสถาบันใหมทั้งหมด
2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร 2. ขาดการติดตามและประเมินผลตามแผน
มนุษยของสถาบันเพื่อใชเปนทิศทางในการดําเนินงาน ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง
บุคคลของสถาบัน
3. มีการวิเคราะหงานและสมรรถนะที่ควรไดรับการ 3. ขอมูลสวนขาดที่ควรไดรับการพัฒนารายบุคคล
พัฒนาเพื่อจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
มีไมสมบูรณครบถวนทุกประเด็นทําใหไมสามารถ
วิเคราะหใหครบถวนวาผูปฏิบัติงานทานใดที่ยัง
ขาดความรู ทักษะอะไรบางที่ควรไดรับการพัฒนา

4. มีการกําหนดกรอบ เนื้อหาหรือประเด็นที่
เหมาะสมและจําเปนในการปฐมนิเทศ
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

5. ขาดการนําสมรรถนะที่กําหนดไปใชในการ
5. มีการกําหนดสมรรถนะ (Competency) ทั้ง
สมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะดาน ประเมินผูปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานเดียวกัน
การบริหาร (Management competency) และ
สมรรถนะตามบทบาทหนาที่ (Functional
competency) เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
6. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุน 6. บุคลากรขาดทักษะภาษาตางประเทศและ
การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
7. มีหนวยงานที่ดูแลและรับผิดชอบงานดานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอยางชัดเจน

7. ขาดหัวหนาหนวยทรัพยากรมนุษยรับผิดชอบ
งานโดยตรง

8. มีผูปฏิบัติงานตําแหนงโปรแกรมเมอรที่สามารถ
พัฒนาซอฟตแวรชวยในการบริหารงานบุคคล

8. ระบบการจัดเก็บและจัดการขอมูลดานกา
บริหารงานบุคคลยังไมเปนระบบและเปนปจจุบัน

9. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนใหบุคลากร
เปนมืออาชีพ มีทักษะ สมรรถนะ และความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานและใหความสําคัญตอ
การบริหารทรัพยากรมนุษย

9.1 บุคลากรมีภาระงานประจํามาก ทําใหขาด
โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
9.2 บุคลากรบางสวนยังยึดติดกับแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ ทําใหขาดความริเริ่ม
สรางสรรคในการพัฒนางาน

10.1 บุคลากรสวนใหญมีความรู ความสามารถความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานในงานที่ปฏิบัติ
10.2 บุคลากรมีความตั้งใจ ทุมเทในการปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมาย
10.3 บุคลากรเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม
มีการสอนงานและเรียนรูงานรวมกัน

10. บุคลากรบางสวนยังขาดความรู
ความสามารถและความเขาใจเฉพาะดานในงานที่
ปฏิบัติ เชน การประเมินผลโครงการ และ ระเบียบ
วิธีวิจัย

11. มีชองทางการสื่อสารดานการบริหารงานบุคคล
หลายชองทาง

11. ขาดการแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยใหผูปฏิบัติงานทราบอยาง
ตอเนื่อง
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

12. มีระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามขอบังคับฯ วาดวย 12.1 ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในหลักเกณฑและ
การบริหารงานบุคคลครบถวน
วิธีการในการบริหารงานบุคคลบางเรื่องไมถูกตอง
ตรงกัน
12.2 ขาดระบบในการสืบคน คนหาขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ แนวทางเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล
13. มีการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของผูปฏิบัติงาน

13. บุคลากรผูปฏิบัติงานยังขาดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาในสายอาชีพ

14. มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลภายใน ซึ่งมี
14. ขาดการประชุมหัวหนาหนวยงานภายใน
บทบาทหนาที่ในการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ สถาบันฯ เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ ที่เกี่ยวของ
ดานตาง ๆ รวมกันอยางตอเนื่อง
15. มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดระบบประเมินที่ยุติธรรม
โปรงใส และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

15. ขาดการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนใหผูประเมิน
เบื้องตนและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลง
รวมกัน (Performance Agreement) เกี่ยวกับ
การมอบหมายงานและการประเมินผลงาน กําหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยาง
เปนรูปธรรม

16. มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกรเพื่อใชเปนกรอบ
ในการกําหนดพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานตามความ
คาดหวังของสถาบันฯ

16. ขาดการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหกับ
บุคลากรทุกระดับเพื่อสรางความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันอยางตอเนื่อง

17. มีการกําหนดโครงสรางองคกรและภารกิจของ
หนวยงานชัดเจน

17. โครงสรางองคกรบางสวนยังไมเหมาะสม
สอดคลองกับบทบาทภารกิจของสถาบัน

18. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีเพียงพอ

18. ขาดการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
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9.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
หนวยทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการวิเคราะหโอกาส – อุปสรรค ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
หนวยทรัพยากรบุคคล ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหโอกาส – อุปสรรค ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยทรัพยากรมนุษย
โอกาส (Opportunities)

ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threats)

1. กระแสยุคโลกาภิวัตนทําใหการถายทอดองค
ความรู งานวิจัย นวัตกรรมใหม ๆ และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. มติ ครม. เห็นชอบใหจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเปนกระทรวงใหมแตยังไมมี
ความชัดเจนในรายละเอียด ทําให สวรส. วางแผนใน
การกําหนดบทบาทภารกิจ โครงสราง และ
อัตรากําลัง ใหสอดคลองกับกระทรวงใหมยาก

2. นโยบายมีนโยบายในการพัฒนาประเทศภายใต
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ใชแนวทาง “สานพลัง
ประชารัฐ” เปน ตัวการขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมี
สวนรวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยตาง ๆ รวมกันระดมความคิด ผนึก
กําลังกันขับเคลื่อนผานโครงการ บันทึกความรวมมือ
กิจกรรม หรืองานวิจัยตาง ๆ เอื้อให สวรส.
ดําเนินการบริหารจัดการทุนวิจัยตาง ๆ ไดอยาง
คลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. มีการแขงขันของตลาดแรงงานสูงในเรื่องการให
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อดึงดูดคน
เกงไปปฏิบัติงานในองคกร ทําให สวรส. หาคนเกงมา
ทํางานดวยยากมากยิ่งขึ้น

3. งบประมาณดานบุคลากรที่ไดรับจากรัฐบาลมีจํากัด
ทําให สวรส. ตองใชเงินรายไดในการจางบุคลากร
เพิ่มเติม
4. การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ของ
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง หรือ หนวยงานที่
เกี่ยวของอื่น ๆ ซึ่งสงผลกระทบกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของสถาบันฯ

HR strategic plan 2560-2564
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10. แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ตามที่หนวยทรัพยากรมนุษย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
ภารกิ จของสถาบันใหบรรลุเ ปาหมายที่ กําหนด หนว ยทรัพยากรมนุ ษยไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่
กําหนด โดยมีการกํากับตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว จากการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560 ตัวชี้วัดดานการจัดทํา/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการฯ ประจําปบัญชี 2561 ได คะแนนรอยละ 80 และมีขอสังเกตจาก
กรมบัญชีกลาง โดยบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด ผูทําหนาที่ประเมินวา แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ
สถาบันฯ ยังขาดองคประกอบในการประเมิน ดังตอไปนี้ 1) สภาวะปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของทุนหมุนเวียน 2) การนําปจจัยสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใชเปน
ปจจัยนําเขาหนึ่งในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) การแสดงใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของทุนหมุนเวียน หนวยทรัพยากรมนุษยจึงไดดําเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและผูเกี่ยวของเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุก
ภาคสวนเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2560 –
2564 ขึ้น โดยมุงเนนใหมีการวิเคราะหสภาวะปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
ทุนหมุนเวียน มีการนําปจจัยสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใชเปนปจจัยนําเขาหนึ่งในการ
จั ด ทํ า /ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล และเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษยในการสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางและจัดการความรู
เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ และ ยุทธศาสตรที่
๔ การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารงานวิ จั ย ระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบ าล เพื่ อ
สนับสนุนและเชื่อมโยงยุทธศาสตรดังกลาวขางตน แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเนนในเรื่องการ
พั ฒ นาทรั พยากรบุ คคล การบริ ห ารอั ตรากํ าลัง การพัฒ นาระบบงานดานบริห ารงานบุคคล และการสรา ง
วัฒนธรรมองคกรที่ดีและเปนธรรม ภายใตยุทธศาสตรดังนี้
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พนักงานและลูกจาง สวรส. มีทักษะและสมรรถนะใน
งานสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สวรส.

๑. มีแผนพัฒนารายบุคคล
๒. รอยละของหลักสูตรที่ไดดําเนินการตามแผน
๓. รอยละของผูเขาอบรมตามที่กําหนด

ยุทธศาสตรที่ ๒
การบริหารอัตรากําลัง

๑. สวรส. มีแผนบริหารอัตรากําลัง
๒. สวรส. มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สวรส. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

๑. มีแผนบริหารอัตรากําลัง
๒. มีโครงสรางอัตรากําลังที่ชัดเจน
๓. บุคลากรใหมเกิดความเขาใจในโครงสรางและ
ภารกิจขององคกร
๔. รอยละบุคลากรตามแผนบริหารอัตรากําลัง
๑. จํานวนกฎ ระเบียบที่ไดดําเนินการตามแผน
๒. รอยละของความสําเร็จของกิจกรรมที่ได
ดําเนินการ
๓. มีระบบขอมูลบุคลากรที่ถูกตอง ครบถวน

ยุทธศาสตรที่ ๔
การสรางวัฒนธรรมองคกร

พนักงานและลูกจาง สวรส. มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความรักและความผูกพันกับองคกร
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๑. รอยละของจํานวนผูเขาอบรมที่เขารวมกิจกรรม
๒. ระดับความพึงพอใจตอสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
๓. ระดับความรัก ความผูกพัน ความภักดีตอ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Page 19

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปาประสงค พนักงานและลูกจาง สวรส. มีทักษะและสมรรถนะในงานสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบัน
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ(ลานบาท)
ตัวชี้วัด
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๒.๕ ๒.๕ ๒.๕ ๒.๕ ๒.๕ รอยละของผูปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

๑. วิเคราะหงานและสมรรถนะผูปฏิบัติงาน
๒. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
๓. ดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
๔. ประเมินผลการอบรมตามแผนพัฒนา
รายบุคคล
๕. นําผลไปใชปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
๑. วิทยากรบรรยายใหความรู
๒. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร(TQM-Total ๒. ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ
๓. ฝกปฏิบัติในการทํากระบวนงานตางๆ
Quality Management)
๓. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ประจําป
2. ผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชากําหนดขอตกลง
รวมกัน
3. ผูปฏิบัติงานประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
4. ผูบังคับบัญชาพิจารณาผลการประเมิน
5. เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการฯ
6. แจงผลการประเมินใหผูปฏิบัติงาน
7 พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน
รวมงบประมาณ
๑. โครงการพัฒนา ความรู ทักษะ
และสมรรถนะผูปฏิบัติงาน
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-

- ๐.๑ ๐.๑ รอยละของผูป ฏิบัติงานไดรับ
การอบรม
-

-

- 1. มีการชี้แจงหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินใหผูปฏิบัติงาน
ทราบภายในเดือนตุลาคม
2. มีตัวชี้วัดที่ผูปฏิบัติงานทําการ
ตกลงรวมกับผูบังคับบัญชา
ภายในเดือนธันวาคม

ผูรับผิดชอบ
ทีม HRD

ทีม HRD
HRM

๑๒.๗
Page 20

ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที่ ๒ การบริหารอัตรากําลัง
เปาประสงค สวรส.มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน รวมถึงมีหลักเกณฑและวิธีการที่เหมาะสม และเปนแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล
แผนงาน/โครงการ
๑. โครงการบริหารอัตรากําลัง

๒. โครงการพัฒนาการคัดเลือกและสรรหา
บุคลากร

๓. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
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กิจกรรม
๑. ทบทวนอัตรากําลังคน
๒. จัดทําขอเสนอแผนบริหารอัตรา
กําลังคน
๓. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลฯและคณะกรรมการ สวรส.
เพื่อใหความเห็นชอบ
1. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
2. ประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคล
หลายชองทาง
3. ดําเนินการคัดเลือกและสรรหา
บุคลากร
๑. จัดทําหลักสูตรผูปฏิบัติงานใหม
๒. จัดทําระบบการปฐมนิเทศ
ผูปฏิบัติงานใหม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ(ลานบาท)
ตัวชี้วัด
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
- - - - - รอยละของบุคลากรตามแผน
บริหารอัตรากําลัง

-

-

-

-

- มีการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

-

-

-

-

- มีการปฐมนิเทศตามหลักสูตร
และระบการปฐมนิเทศที่กําหนด

ผูรับผิดชอบ
ทีม HRD

HRM

ทีม HRD

-
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ตารางที่ 7 แสดงผลสรุปแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
เปาประสงค สวรส.มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
๑. โครงการปรับปรุงระบบงานดานการ
บริหารงานบุคคล

๒. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลภายใตคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๓ โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารงาน
บุคคล
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กิจกรรม
จางผูเชี่ยวชาญดานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเพื่อถายทอด
ประสบการณ
1. การสรรหาบุคลากร
2. การวิเคราะหงาน
๓. การวิเคราะหอัตรากําลัง
๔. การพัฒนาบุคลากร
1. ประสานคณะอนุกรรมการฯ
2. จัดเตรียมวาระการประชุม
และเอกสารประกอบประชุม
3. ดําเนินการจัดประชุม
4. สรุปรายงานการประชุม
1. กําหนดรอบเวลาในการบันทึก
ขอมูล
2. บันทึกขอมูลตามรอบเวลาที่
กําหนด
3. ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของขอมูล

งบประมาณ(ลานบาท)
ตัวชี้วัด
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
- ๑.๐ ๑.๐
- มีรายงานผลการถายทอดประสบการณ
1. การสรรหาบุคลากร
2. การวิเคราะหงาน
๓. การวิเคราะหอัตรากําลัง
๔. การพัฒนาบุคลากร
๐.๒ ๐.๒ ๐.๑

-

-

-

๐๑

-

ผูรับผิดชอบ
HRM

๐.๑ รอยละความสําเร็จของงานและกิจกรรมที่
ไดดําเนินการมติคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

HRM

- มีระบบฐานขอมูลบุคลากรที่ถูกตองและ
ครบถวน

HRM
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

๔ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการลา ๑. พัฒนาโปรแกรมระบบใบลา
ออนไลน
ดวยใบลาออนไลน
๒.จัดทํารายงานขอมูลการลา
รวมงบประมาณ

งบประมาณ(ลานบาท)
ตัวชี้วัด
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
- ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๑. รอยละความสําเร็จโครงการที่ได
ดําเนินการตามแผน
๒. รอยละความพึงพอใจของผูใชงาน
ระบบ
๒.๗๕

ผูรับผิดชอบ
HRM

ตารางที่ 8 แสดงผลสรุปแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เหมาะสมและเปนธรรม
เปาประสงค พนักงานและลูกจาง สวรส. มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรักและความผูกพันกับองคกร

แผนงาน/โครงการ
๑. โครงการสัมมนาประจําปของ สวรส.
(Retreat)

HR strategic plan 2560-2564

กิจกรรม
๑. วางแผนการจัดสัมมนานอก
สถานที่
2. จัดทําโครงการสัมมนา
3. ประสานการจัดสัมมนา
(วิทยากร สถานที่ ผูปฏิบัติงาน)
4. ดําเนินการจัดสัมมนา
5. ประเมินผลการจัดสัมมนา

งบประมาณ(ลานบาท)
ตัวชี้วัด
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ รอยละของผูปฏิบัติงานที่มีความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสัมมนา
ภาพรวม

ผูรับผิดชอบ
ทีม HRD
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ(ลานบาท)
ตัวชี้วัด
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ รอยละของผูปฏิบัติงานที่เขารวม
ประชุม

๒. โครงการประชุมผูปฏิบัติงานประจําเดือน 1. จัดทําแผนการประชุม
2. ประสานวาระการประชุม
3. จัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานผลการประชุม
๓. โครงการเสริมสรางความผูกพันในองคกร 1. จัดทําแบบสอบถามถาม
๐.๑ ๐.๑ ๐.๘
ผูปฏิบัติงานถึงกิจกรรมที่ควร
ดําเนินการเพื่อสรางความรักความ
ผูกพันตอสถาบัน
2. ออกแบบและดําเนินการ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ
ผูปฏิบัติงาน
3. ประเมินผลโครงการ
รวมงบประมาณ

HR strategic plan 2560-2564

๐.๘

๐.๘ 1. รอยละของผูปฏิบัติงานที่มีความ
พึงพอใจตอสถาบันฯ อยูในระดับมาก
2. รอยละของผูปฏิบัติงานที่มีความ
รัก ความผูกพัน ความภักดีตอสถาบัน
ฯ อยูในระดับมาก

ผูรับผิดชอบ
ทีม HRD

ทีม HRD

๔.๑

Page 24

