
รายงานผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ประจําปี 2564
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านบริหารทรพัยากรบุคคล 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

นําเสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ ..............................



ตัวชี้วัดที่ 5.2 
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบพิจารณา
1. แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรพัยากรบุคคล 

(HR master plan)
(1.1) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1.2) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2564

2. การบริหารทรพัยากรบุคคล (HRM) และการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
(HRD) 

(2.1) HRM : 2.1.1 การจัดอัตรากําลัง 
   2.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

(2.2) HRD :  2.2.1 การพัฒนาบุคลากรรายตําแหน่งระยะยาว การพัฒนาบุคลากรประจําปี       
2.2.2 การพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพ การคัดเลือก&พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบ

ทอดตําแหน่ง

3. สภาพแวดล้อมที่สนบัสนุนงานด้านทรพัยากรบุคคล
(3.1) การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
(3.2) ความปลอดภัย/สขุอนามัย/สิ่งแวดล้อมในการทํางาน
(3.3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล
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วิสัยทัศน์ บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ 1. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบสากล
3. จัดหาสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร      
   สอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์การดําเนินการองค์กร
5. จัดระบบการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
6. ส่งเสริมให้ สปสช.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ

เป้าประสงค์ สปสช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

1. ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของ กพร. ในระดับ Advance (ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
=400 คะแนน) 

2. ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์ ITA  ในระดับ A (85-94.99)

แผนงาน 1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่นําไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง
3. เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจยัพื้นฐานที่สนับสนุนให้บุคลากรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2561-2565
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แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
3 แผนงาน 7 โครงการ

กลยุทธ์ โครงการ

HR 1 : ส่งเสริมวัฒนธรรม 

         (Good Governance)

1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภบิาล 

(ITA) โดยบูรณาการเขา้กบังานประจํา เพื่อนําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

2. ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่

การสร้างนวตกรรม

HR 2 : พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(High Performance)

3. พัฒนาระบบ HRD ตามวิถี New Normal & ดิจิทัล (UC Education Online) 

4. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (Professional UC) เพื่อสนับสนุนการ

ทํางานตามทิศทางและบริบทองค์กร  

5. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรพัยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภบิาล 

HR 3 : เสริมสร้างโครงสร้าง   

และปัจจัยพื้นฐาน 

        (HWP & Engagement)

6.    ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในการทํางาน

7.    ส่งเสริมการใชง้านสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) บน Web Sabuy
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ไตรมาส 1 ปี 2564

ผลปฏิบัติงานตาม 
HR ACTION PLAN 2564
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โครงการที่ 1: เสริมสร้างศกัยภาพองคก์รและระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพ 
หลักธรรมาภิบาล (ITA) โดยบูรณาการเข้ากับงานประจํา เพื่อนําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ผลการดําเนินงาน

• รายงานผลการควบคุมภายใน สปสช. ปี 2563 ไปยังกระทรวงสาธารณสุข และ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 

และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และรายงานผลการ

ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

• เสนอแผนพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร ปี 2564 ในการประชุมบริหารระบบบริหาร

คุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการ

ป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 ก.ย 2563 

• แจ้งเวียนทุกสํานักส่วนกลาง/เขต ขอให้ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพองค์กร ปี 2564 ตามหนังสือที่ 4.63/ว.0009 ลว 23 ต.ค 2563

• เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข และรับโล่

เกียรติคุณ ฯ กรณี สปสช. ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ปี 2563 ระดับ A วันที่ 2 ธ.ค 

2563

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสําคัญกับการปฏิรูประบบคณุภาพ
• มีคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคณุภาพ ฯ (QMR) 

ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากทุกกลุ่มภารกิจ ร่วมกันบริหาร
ระบบบริหารคุณภาพองคก์ร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• การกําหนดแผนงานที่จัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
• มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรค
ขาดการบูรณาการให้เข้ากับระบบบริหารคุณภาพและงานประจํา ทําให้

เป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
วางแผนงานด้านการบริหารคุณภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ 

6

เป้าหมาย • คะแนน ITA อยู่ในระดับ A = 85 - 94.99 คะแนน

(ระดับ 5)



โครงการที่ 2: ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองคก์ร (ACCEPT) 
สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม

ผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินการได้ตามแผนงานที่กําหนดดังนี้
งานวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวัตกรรม

ไตรมาส 1 ส่งเสริมรับรู้และสร้างความเข้าใจ ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) โดยดําเนินการผ่านกิจกรรมดังนี้

1.งานสถาปนาองค์กร 17 พย. 63 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกําลังใจ  เน้น ACCEPT ความเป็น T:Teamwork การดําเนินการมีส่วน

ร่วมจัดงานของสํานักงาน และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ภายในขององค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ การดําเนินงานร่วมกัน (Accountability + Teamwork) โดยเชิญชวนบุคลากร สปสช.ร่วมด้วยช่วยกัน

ดําเนินการแก้ปัญหาการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการ เช่น การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย การรับสาย Call Center และการลงพื้นที่สร้างความ

เข้าใจในการรับบริการตามแนวทางขององค์กร 

3  จัดทําแผนการสื่อสาร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทอ.) และดําเนินการได้ตามแผนดังนี้

• เรียนรู้การใช้ระบบ Sabuy การขอหนังสือรับรองและการลาผ่านระบบ โดยจัดทํา VDO Clip ใช้ในการสื่อสาร และการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

• จัดทําสื่อและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายในองค์กร กิจกรรมสร้างสุข การพัฒนาบุคลากร และการสร้างการรับรู้องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและการ

ทุจริตในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

4 จัดเสียงตามสาย สื่อสารกิจกรรมขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. (สร้างวัฒนธรรม การทํางานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ Teamwork 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) 

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

1.คะแนนประเมิน ACCEPT การวัดจะ

ดําเนินการใน Q3 ปี 64 เพื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี 63 

2.สามารถดําเนินการได้ตามแผนการสื่อสาร 

สทอ.ปี 64 ในทุกกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค
• ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบยังขาด

ความชํานาญ ในการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการสื่อสาร

ข้อเสนอแนะ

• พัฒน าค ว า ม รู้  และทั ก ษ ะ

ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในด้าน

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่

ทันสมัย  เพื่อการจัดทํา สื่อที่

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี
7

เป้าหมาย
1 คะแนนประเมิน ACCEPT ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (วัดใน Q3 ปีงบ 64 เปรียบเทียบกับ Q2 ปี 63 

2. การดําเนินการตามแผนการสื่อสาร สทอ.ปี 2564 



โครงการที่ 3: พัฒนาระบบ HRD ตามวิถี New Normal & ดิจิทัล 
(UC Education Online) 

ผลการดําเนินงาน

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลตําแหน่งงานภายในองคก์รเพื่อจดัทําร่างเส้นทางการ

พัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) 

2. การจัดทําเครื่องมือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (NHSO online)  ดําเนินการ

ประชุมร่วมกับ IT และสํานักที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1. เพื่อกําหนด

ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงชี้แจงและติดตามการใช้งาน ครั้งที่ 2.เพื่อแบ่งงาน 

และกําหนดแผนงาน ร่วมกัน

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• สปสช.มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยี
• ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ แบบ online

ปัญหาอุปสรรค
• ผู้ปฏิบัติงานขาดความชํานาญในการจัดทําเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจ

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ online

ข้อเสนอแนะ

• พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ และทักษะในการทํา

สื่อการเรียนรู้ online

8

เป้าหมาย
• 1.1 มีระเบียบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปัจจุบัน 

• 1.2 มีเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ที่

สอดคล้องกับบริบทขององค์กร  

• 1.3. มีหลักสูตรการอบรม Online สําหรับผู้ปฏิบัติงาน  2 เรื่อง และการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1 หน่วย



โครงการที่ 4: ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะผูป้ฏิบัติงาน (Professional UC) 
เพื่อสนับสนุนการทํางานตามทิศทางและบรบิทองค์กร 

ผลการดําเนินงาน
1. วิเคราะห์ Competency Gap ของผู้ปฏิบตัิงาน และจัดทําแผนฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรปี 64 เสนอ คกก.HR วันที่ 25 พ.ย.63 คกก. HR มีมติเห็นชอบ

แผน

2.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและsuccessor ด้วย public training โดยเสนอ

หลักสูตรและรายชื่อ คนย.พิจารณาอนุมัติเมื่อ3 พ.ย.63 และคัดเลือกผู้บริหารส่ง

เข้าอบรมสถาบันภายนอก 2 คน 2 หลักสูตร

3. สื่อสารให้ผู้ปฏิบตัิงานเข้ารับการอบรมหลกัสูตรความรู้เรื่องดิจิทัลสําหรับบคุลากร 

(e-learning). ให้ครบถ้วนแล้วเสร็จภายในปี 64

4. จัดทํารายละเอียดการพัฒนา Talent & Successor และเตรียมการจัดจ้าง 

บริษัทฝึกอบรมเข้ามาดําเนินการพัฒนา

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร

ปัญหาอุปสรรค

• ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลามากในการจัดทําหนังสือเสนอขออนุมัติ 

เนื่องจากมีการแก้ไขบ่อยครั้ง

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการสื่อสารพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา

และวัตถุประสงค์ก่อนดําเนินการทําหนังสือเพื่อขออนุมัติ

9

เป้าหมาย • ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี IDP ร้อยละ 100

• ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาตามแผน IDP ร้อยละ 100 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนา Talent & Successor ได้ร้อยละ 100 



โครงการที่ 5: พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรพัยากรบุคคล 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน
1. การทบทวนโครงสร้างอัตรากําลัง  กลุ่มภารกิจต่างๆ ทบทวนลักษณะงาน ปริมาณงาน 
คุณสมบัติ/ทักษะ/ความชํานาญของบุคคลที่ต้องการในงาน และการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การทํางาน และจัดทําข้อเสนออัตรากําลัง เสนอต่อ คกก. HR เมื่อ ต.ค. 63 และเสนอ คนย. 
พิจารณาเมื่อ พ.ย. 63 มีมติ คงกรอบอัตรากําลังระดับ O ของ Cluster ที่มีอยู่ ตามที่บอร์ด
อนุมัติและมีงบประมาณแล้ว หากส่วนงานใดมีความจําเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงจํานวน
กรอบอัตรากําลังในระดับชั้นงานเดิมที่มี ให้เสนอ คกก. HR และ คนย. พิจารณาตามลําดับ
เป็นรายกรณี
2. การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน  เสนอข้อมูลผลการศึกษาเรื่องโครงสร้างค่าตอบแทน 
โดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต่อ อนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและ
ค่าตอบแทน เมื่อ 3 พ.ย. 63 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. และมอบ สปสช. ดําเนินการจัดทําข้อเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป
3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อน
เงินเดือนจากการประเมินผลงานประจําปี และประกาศใช้ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2564 แจ้ง
เวียนบุคลากรเมื่อ 30 ก.ย. 63 ซึ่ง่มีการพัฒนาจากเดิม คือ ยกเลิกเกรด ใช้คะแนนประเมิน
ในการคํานวณอัตราเลื่อนเงินเดือนตามวิธีการที่กําหนด 10

เป้าหมาย • ข้อเสนอการพัฒนาระบบ HRM ได้รับความเห็นชอบจาก กก. ที่
เกี่ยวข้อง และดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 2 เรื่อง

• เสนอทบทวน HR Master Plan ปี 2565 ต่อ กก. ที่เกี่ยวข้อง ใน
เดือน ก.ย. 63

• คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (50-75 %)

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบบริหาร HR
• มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คกก. HR) ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากทุกกลุ่มภารกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหาร HR เรื่องต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรยังขาดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน HR
• อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด ในขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการ

ด้านกําลังคนเพิ่มขึ้นจากภารงานที่เพิ่มขึ้น
• บุคลากรบางส่วนมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทําให้

ต้องใช้กําลังคนเพิ่มขึ้นในการทํางานนั้น
• การดําเนินการบางเรื่องต้องใช้เวลามากในการพิจารณาและตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบงาน HR ที่ดีขึ้น
• ควรมีการนเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงปรับปรุง

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระด้านกําลังคนขององค์กร
• ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการทํางานที่หลากหลาย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี



โครงการที่ 6: ส่งเสริมคณุภาพชีวิต ความผูกพัน 
และความสุขในการทํางาน

ผลการดําเนินงาน

• 1. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer

ประจําปี 2563

• 2. จัดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและรายงานผลการ

ประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer ประจําปี 2563 ต่อคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

• 3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขประจําปี 2564 เสนอ

คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข อนุมัติดําเนินการ

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ระดับความสุขในภาพรวมขององค์กร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน มีระดับคะแนนเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นทุกปี

• มีการประชาสัมพันธ์แผนงานการจัดกิจกรรมสร้างสุขระดับองค์กร

• นักสร้างสุขของแต่ละสํานักมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรค
1. ภาระงานที่มากขึ้นของนักสร้างสุข ทําให้การจัดกิจกรรมระดับสํานัก 

เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง

2. ปัจจัยจากสถานการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบ เช่น สถานการณ์ การ

ระบาทของโรค Covid 19

ข้อเสนอแนะ
• ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่าง

รวดเร็วในปัจจุบัน

11

เป้าหมาย
•  ระดับความสุขในภาพรวมขององค์กรอยู่ในระดับมีความสุข (Happy (50 -

74.99 %) 

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (50 - 74.99 %)

• อัตราการลาออกของบุคลากร ไม่เกินร้อยละ 4



โครงการที่ 7: ส่งเสริมการใช้งานสารสนเทศงานทรพัยากรบุคคล (HRIS) 
บน Web Sabuy

ผลการดําเนินงาน
• เปิดใช้งานครบทุกระบบแล้วจํานวน 6 ระบบ 

1) ระบบฐานข้อมลูทะเบียนประวัติบคุลากร 2) ระบบสรรหา 

3) ระบบเงินเดือน 4) ระบบการประเมินผลการปฏบิตัิงานประจําปี 

5) ระบบลาและเวลาทํางาน 6) ระบบ self service 

• ประชาสัมพันธ์การใช้ดู Slip เงินเดือน online 

เป็นประจําทุกเดือน และการใช้งานระบบอื่นๆ 

เป็นระยะตามกําหนดเวลาที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง

• บุคลากรส่งคาํขอปรับปรุงข้อมลูสว่นตัวเข้ามาอยา่ง

ต่อเนื่อง รวมถึงใช้งาน self service ทุกระบบที่เปิด

ใช้โดยไม่มีการทําธุรกรรมนอกระบบ

12

เป้าหมาย • ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน HRIS บน 

Web Sabuy 100%

ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรมีพื้นฐานความเข้าใจและความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เท่ากัน 
• ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศที่เป็น

ความลับ จากการใช้งานเทคโนโลยีแบบ Self Service

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการให้ความรู้การใช้งานเมื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ 

ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายกับทุกคน
• ควรสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นความตระหนักถึงการ

ใช้งานข้อมูลสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ
• สปสช.มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการพัฒนาระบบ

ด้านเทคโนโลยี
• ผบห. ให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน

การทํางานเพื่อประสิทธิภาพของงาน
• ผู้ปฏิบัติงาน HR มีประสบการณ์&เข้าใจระบบ HRIS
• ความร่วมมือ/ความสนใจในการใช้ระบบของผู้ปฏิบัติงาน



2. การสรรหาบุคลากร1. อัตรากําลัง และการจ้างจริง

ข้อมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ธ.ค. 2563

หมายเหตุ :
ระดับ ตําแหน่ง

T  ผู้บริหารระดับสูง = รองเลขาธิการ / ผช. เลขาธิการ
M  ผู้บริหาร = ผอ.อาวุโส / ผอ. / รอง ผอ. / ผช.ผอ.
E วิชาการ = ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ
O  ปฏิบัติการ = หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่
S ปฏิบัติการ = ลูกจ้างอาวุโส / ลูกจ้าง

ระดับ
อัตรากําลังที่

คกก.หลักฯ อนุมัติ
จ้างจริง กําลังสรรหา ว่าง

T 7 5 - 2
M/E 95 69 2 24

O 641 596 15 30

S 171 170  - 1
รวมอัตรากําลังที่ได้รับ

งบประมาณแล้ว
914 840 17 57

อัตรากําลังที่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ

76  -  - 76

รวม 990 840 17 133



3. ความเคลื่อนไหวบุคลากร 4. อัตรา Turn Over Rate ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
ไตรมาส 1 (ณ ธ.ค. 63) : ภาพรวม 0.59%

ข้อมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ธ.ค. 2563



จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อ

1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

2. ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอบพระคุณ


