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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านบริหารทรพัยากรบุคคล 
ไตรมาสที่ 3 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 3 ปี 2564

ผลปฏิบัติงานตาม 
HR ACTION PLAN 2564

5



โครงการที่ 1: เสริมสร้างศกัยภาพองคก์รและระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพ 
หลักธรรมาภิบาล (ITA) โดยบูรณาการเข้ากับงานประจํา เพื่อนําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร (QMS) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. สื่อสารประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ของเลขาธิการ 

สปสช. ผ่านช่องทาง Intranet และเว็ปไซต์ สปสช.

2. กํากับติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริหารระบบ

บริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการ

ป้องกันทุจริต (QMR) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 มิ.ย. 2564  ดังนี้

2.1 จัดทําคู่มือการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง ปี 2564

2.2 การบริหารความเสี่ยงระดับสาํนัก/เขต

2.3 ผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ปี 2564 ตามเกณฑ์

            ประเมินสถานะระบบราชการ (PMQA) 4.0 ของ ก.พ.ร

2.4 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 

2.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

             (ITA) ตามแนวทางการประเมิน ของ ป.ป.ช.

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ผู้บริหารระดับสูง ให้ความสําคัญกับการกํากับติดตามการ
บริหารงานตามแผนพัฒนาระบบคุณภาพ

• คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคณุภาพ ฯ (QMR) 
ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากทุกกลุ่มภารกิจ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการกํากับติดตาม

• การกําหนดแผนพัฒนาระบบคุณภาพแบบส่วนรวม
• มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรค

    ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ
     ควรกระตุ้นให้มีการกํากับติดตามการบริหารจัดการความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
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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 สู่การ

สร้างนวัตกรรม

ไตรมาส 3 ส่งเสริมรับรู้และสร้างความเข้าใจ ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) และงาน สทอ.โดย

ดําเนินการผ่านกิจกรรมดังนี้
1. จัดทํา VDO Clip และ infographic เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยเน้น Accountability, Customer service, Teamwork 

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เน้นการให้บริการ call center และการประสานหาเตียง จํานวน 4 ชิ้นงาน ส่งผ่าน Mail และ line 

กลุ่มต่างๆ 

2. จัดทําหลักสูตรปฐมนิเทศ เป็นออนไลน์ จํานวน 2 งาน คือ งานสวัสดิการ และ งานบุคคล

3 ดําเนินการตามแผนการสื่อสารปี 64 สทอ. ดําเนินการตามแผนยกเว้น การจัดทํา ACCEPT broad เลื่อนไปจัดทําปีหน้า (เนื่องจาก

สถานการณ์ COVID-19) 

1.1 จัดทํา banner ประกาศเจตนารมณ์ธรรมาภิบาล การทํางานที่บ้าน สวัสดิการ การทําความดีของผู้ปฎิบัติงาน ข่าวสารการพัฒนา

บุคลากรฯลฯ ตามช่องทางต่างๆ บน website sabuy จํานวน  5  ชิ้นงาน และสื่อสารทาง line  42 ชิ้นงาน , จัดทําข่าว สื่อสาร

ภายในองค์กร 36 ข่าวสาร , VDO Clip 3 ตอน 

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

1. ผลการประเมิน ACCEPT การวัดดําเนินการ

ใน Q4 ปี 64 เพื่อเปรียบเทียบกับ ปี 63 

2. การดําเนินงานตามแผนการสื่อสาร สทอ.ปี 

64 

ปัญหาอุปสรรค
• ด้วยเกิดสถานการณ์โควิด รอบ 3  

ทําให้ต้องปรับแผนการทํางาน ผ่าน

สื่อออนไลน์ แทนทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะ
• ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร ต้อง

ปรับตัวในการทํางาน แบบ WFH 

และสร้างวัฒนธรรมในการทํางาน

แ บ บ New normalโ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีมาดําเนินงาน

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.รวบรวมศึกษา เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความเป็นปัจจุบัน  ความซ้ําซ้อน 

และประเด็นที่ไม่ครบถ้วน ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง แนวทางและหลักเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ สปสช. และหน่วยงานอื่นๆ 

และ จัดทําร่างระเบียบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน สปสช. 

2. กําหนดแนวทางและจัดทําร่างเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

(Development Roadmap) 

3. อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างจดัทําเครื่องมือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (NHSO 

online) และ ติดตามการจัดทําเนื้อหาบทเรียนออนไลน์จากผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• สปสช.มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยี
• ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ แบบ online

ปัญหาอุปสรรค
1. การจัดทํา Development Roadmap ต้องรอความชัดเจนจากการปรับ

โครงสร้างองค์กร ที่จะมีขึ้น เพื่อการดําเนินการต่อไป

2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความชํานาญในการจัดทําเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจ

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ online

ข้อเสนอแนะ

พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ และทักษะในการทําสื่อ

การเรียนรู้ online
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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. อยู่ระหว่างดําเนินการจัดการฝึกอบรม ตามแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปี 64 

จํานวน 4 หลักสูตร (10 รุ่น)

2. ติดตามการ จัดทํา/ทบทวนแผน IDP ปี64 ของผู้ปฏิบัติงาน แต่ละสํานัก โดยส่ง

ข้อมูลกลับมาแล้วร้อยละ 70 

3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและsuccessor (SC) ด้วย public training โดยเสนอ

หลักสูตรและรายชื่อ คนย.พิจารณาอนุมัติเมื่อ3 พ.ย.63 และคัดเลือกผู้บริหาร & 

SC ส่งเข้าอบรมสถาบันภายนอก 10 หลักสูตร (10 คน)

4. ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นําเชิงกลยุทธส์ู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เพื่อพัฒนาTL & SC ตามแผน  จัดทําหนังสือแจ้งประธานกลุ่มภารกิจรบัทราบ

แนวทางและขั้นตอนการพัฒนา กลุ่ม SC กลุ่ม TLและสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการพัฒนา SC & TL ปี 64-65 และการจัดทํา IDP ของ SC / TL

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร

ปัญหาอุปสรรค
• สถานการณ์การแพร่ระบบของโควิด-19 ทําให้หน่วยงานจัดการฝึกอบรม

ภายนอกต่างๆมีความไม่ชัดเจนในการดําเนินการ ทําให้ต้องคอยติดตาม

ตลอด

• ใช้เวลาในการดําเนินงาน และการสื่อสาร ชี้แจงการจัดทํา IDP และการ

พัฒนาผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม SC / TL เนื่องจากรายชื่อทั้งสองกลุ่มไม่สามารถ

เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
• สถานการณ์การแพร่ระบบของโควิด-19 ผู้ปฏิบัติงานทําให้ต้องติดตามข่าว

การจัดอบรมของหน่วยจัดภายนอก อย่างใกล้ชิดและมีการประสานงานทุก

ฝ่ายอย่างรวดเร็ว

• รายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่เป็น SC / TL ควรเปิดเผยได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้อง

ประกาศ 9

เป้าหมาย• ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี IDP ร้อยละ 100

• ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาตามแผน IDP ร้อยละ 100 

• มีการจัดทําแผนพัฒนา และดําเนินการตามแผนพัฒนา Talent & 

Successor ได้ร้อยละ 100 



โครงการที่ 5: พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรพัยากรบุคคล 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน
1. การทบทวนโครงสร้างอัตรากําลัง  เสนอโครงสร้างองค์กรใหม่ ต่อ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เห็นชอบเมื่อ 7 มิ.ย. 64 อยู่ระหว่างทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในอัตรากําลัง ระดับชั้นงาน

และตําแหน่งงาน รองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และแนวทางการทํางานแบบ่ Hybrid Working Model

2. การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน  6 ม.ค. 64 คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบ

ให้ขยายเพดานโครงสร้างเงินเดือนของ ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ทุกระดับในอัตรา 20 % เพื่อให้

เหมาะสมกับค่างานและภารกิจขององค์กร เพื่อธํารงรักษาบุคลากร สามารถแข่งขันกับตลาดได้ 

และวันที่ 1 มี.ค. 64 มีมติให้ปรับฐานเงินเดือนบุคลากรตามกลุ่ม ผบห.ระดับสูง 2% ผบห./

วิชาการ 3% O4-O2 4% และ O1-S1 5% มีผล 1 เม.ย. 64

3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

จากการประเมินผลงานประจําปี เริ่มใช้ปีงบ 2564 ซึ่ง่มีการพัฒนาจากเดิม คือ ยกเลิกเกรด ใช้

คะแนนประเมินในการคํานวณอัตราเลื่อนเงินเดือนตามวิธีการที่กําหนด อยู่ระหว่างดําเนินการ

สํารวจความพึงพอใจหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานจากการประเมินฯ ประจําปี ครั้งที่ 1/64 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 มีความต้องการด้าน

กําลังคนเพิ่มขึ้นจากภารงานที่เพิ่มขึ้น
• บุคลากรบางส่วนมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทําให้

ต้องใช้กําลังคนเพิ่มขึ้นในการทํางานนั้น
• การดําเนินการบางเรื่องต้องใช้เวลามากในการพิจารณาและตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบงาน HR ที่ดีขึ้น
• ควรมีการนเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงปรับปรุง

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระด้านกําลังคนขององค์กร
• ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการทํางานที่หลากหลาย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี



โครงการที่ 6: ส่งเสริมคณุภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในการทํางาน

ผลการดาํเนนิงาน

1.โครงการ “สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 2564

1. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer ประจําปี 2563

2. จัดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและรายงานผลการประเมนิความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer

ประจําปี 2563 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขประจําปี 2564 เสนอขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข อนุมัติ

4. แจ้งเวียนส่งรายงานผลประเมินความสุขฯ ให้แต่ละสํานัก เพื่อการจัดทํากิจกรรมสร้างสุขของแต่ละสํานัก 

5. ดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โครงการ “ สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 2564  ระดับองค์กร

- มิติจิตวิญญาณดี   กิจกรรมใส่บาตร วันสถาปนา สํานักงาน วันที่  19 พ.ย. 2563

- มิติการงานดี  กิจกรรมสัปดาห์ธรรมภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต  ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2564 

                     กิจกรรม “การทําความดี เป็นสุขเสมอ “ ยกย่องชื่นชมคนทําดี ตามวาระโอกาส 

2. ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดกิารเกือ้กลู ฯ
    ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการของ หน่วยงานราชการ สปส. หน่วยงานรัฐที่อยู่ใน

กลุ่มองค์กรมหาชนกลุ่ม 1

3. การส่งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรค
1. ดําเนินการประสานขอความอนุเคราะห์การเข้ารับวัคซีนป้องโรคโควิด 19 จากกรมควบคุมโรค และ สสจ. ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

       - ครั้งที่ 1 สปสช. ส่วนกลาง และ เขต รวมจํานวน 617 คน , ครั้งที่ 2 1 สปสช. ส่วนกลาง และ เขต รวมจํานวน 163 คน

       - ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สปสช. ส่วนกลาง , สปสช. เขต และขนายรวมครอบครับของผู้ปฏิบัติงาน รวมจํานวน 270 คน

2.  การดําเนินการติดตามเผ้าระวังและป้องกันโรคผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19  จํานวน 5 ราย  โดยมอบอุปกรณ์ป้องกัน

โรคและติดตามอาการทางโทรศพัทอ์ย่างต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ระดับความสุขในภาพรวมขององค์กร มีระดับคะแนนเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นทุกปี

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี

• มีการประชาสัมพันธ์แผนงานการจัดกิจกรรมสร้างสุขระดับ

องค์กร

• นักสร้างสุขของแต่ละสํานักมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขอย่าง

ต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรค
1. ภาระงานที่มากขึ้นของนักสร้างสุข ทําให้การจัดกิจกรรม

ระดับสํานัก เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง

2. ปัจจัยจากสถานการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบ เช่น 

สถานการณ์ การระบาดของโรค Covid 19

ข้อเสนอแนะ
• ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เข้า

มาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

11

เป้าหมาย • ระดับความสุขในภาพรวมขององค์กรอยู่ในระดับมีความสุข (Happy (50 - 74.99 %) 

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (50 - 74.99 %)

• อัตราการลาออกของบุคลากร ไม่เกินร้อยละ 4



โครงการที่ 7: ส่งเสริมการใช้งานสารสนเทศงานทรพัยากรบุคคล (HRIS) 
บน Web Sabuy

ผลการดําเนินงาน
• เปิดใช้งานครบทุกระบบ จํานวน 6 ระบบ 1) ระบบฐานข้อมลูทะเบยีนประวัติบคุลากร 2) ระบบสรรหา  3) ระบบ

เงินเดือน 4) ระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิงานประจําปี 5) ระบบลาและเวลาทํางาน 6) ระบบ self service 
• ประชาสัมพันธ์การใช้ดู Slip เงินเดือน online เป็นประจําทุกเดือน และ

การใช้งานระบบอื่นๆ เป็นระยะตามกําหนดเวลาที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง
• บุคลากรส่งคาํขอปรับปรุงข้อมลูสว่นตัวเข้ามาอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงใช้งาน 

self service ทุกระบบที่เปิดใช้โดย ไม่มีการทําธุรกรรมนอกระบบ

12

เป้าหมาย
• ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน HRIS บน 

Web Sabuy 100%

ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรมีพื้นฐานความเข้าใจ ความสนใจ และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เท่ากัน (บางคน
ไม่ดู Slip เงินเดือน เนื่องจากดูเฉพาะยอดเงินเข้าจาก
ธนาคาร)

• ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ความลับ จากการใช้งานเทคโนโลยีแบบ Self Service

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการให้ความรู้การใช้งานเมื่อเปลี่ยน

เทคโนโลยีใหม่ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายกับทุกคน
• ควรสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นความตระหนัก

ถึงการใช้งานข้อมูลสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ
• สํานักงานอยู่ระหว่างการพัฒนาให้

เป็น Smart Office และ ผบห. ให้
ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงาน

• ผู้ปฏิบัติงาน HR มีประสบการณ์ &
เข้าใจระบบ HRIS

• ความร่วมมือ/ความสนใจในการใช้
ระบบของผู้ปฏิบัติงาน

• มีการรณรงค์การใช้งานระบบอย่าง
ต่อเนื่อง และกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนพิมพ์ 50 ทวิ เอง จากระบบ 



2. การสรรหาบุคลากร1. อัตรากําลัง และการจ้างจริง

ข้อมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ มิ.ย. 2564

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 รอเริ่มงาน ว่าง

T 7 6 1 0
M/E 95 72 1 22

O 641 600 41

S 171 169  2
รวมอัตรากําลังที่ได้รับ

งบประมาณแล้ว 914 847 2 65

อัตรากําลังที่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ 76   76

รวม 990 847 2 141



3. ความเคลื่อนไหวบุคลากร ปี 2564
ไตรมาส 1-3 (ณ มิ.ย. 64)

4. อัตรา Turn Over Rate ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
ไตรมาส 1-3 (ณ มี.ค. 64) : ภาพรวม 0.83%

ข้อมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ มิ.ย. 2564



จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อ

1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

2. ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอบพระคุณ


