
รายงานผลการดําเนินงานทุน
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1

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาสที่ 4 ป 2564

นําเสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

วันที่ 6 กันยายน 2564



ตัวชี้วัดที่ 5.2
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

องคประกอบพิจารณา
1. แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR master plan)
(1.1) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1.2) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2564

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(HRD) 

(2.1) HRM : 2.1.1 การจัดอัตรากําลัง 
2.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

(2.2) HRD : 2.2.1 การพัฒนาบุคลากรรายตําแหนงระยะยาว การพัฒนาบุคลากรประจําป
2.2.2 การพัฒนาบุคลากรกลุมที่มีศักยภาพ การคัดเลือก&พัฒนาบุคลากรกลุมผูสืบ

ทอดตําแหนง

3. สภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนงานดานทรัพยากรบุคคล
(3.1) การสรางความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
(3.2) ความปลอดภัย/สุขอนามัย/ส่ิงแวดลอมในการทํางาน
(3.3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานดานทรัพยากรบุคคล
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วิสัยทัศน บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เกง และ ทันตอการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ 1. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบสากล
3. จัดหาสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลเพื่อสรางขวัญกําลังใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีผลงานคานิยมและวัฒนธรรมองคกร      

สอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินการองคกร
5. จัดระบบการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมและสอดคลองตอการเปล่ียนแปลง
6. สงเสริมให สปสช.เปนแหลงเรียนรูดานหลักประกันสุขภาพ

เปาประสงค สปสช. เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

เปาประสงค

1. ผานการประเมินองคกรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ PMQA 4.0 ของ กพร. ในระดับ Advance (ไมตํ่ากวารอยละ 80
=400 คะแนน) 

2. ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตามเกณฑ ITA ในระดับ A (85-94.99)

แผนงาน 1. สงเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่นําไปสูองคกรที่มีธรรมาภิบาล มีสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑธรรมาภิบาลและมาตรฐานองคกรสมรรถนะสูง
3. เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข

แผนปฏิบัติราชการดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปงบประมาณ 2561-2565
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แผนปฏิบัติราชการดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564

3 แผนงาน 7 โครงการ

กลยุทธ โครงการ

HR 1 : สงเสริมวัฒนธรรม 

(Good Governance)

1. เสริมสรางศักยภาพองคกรและระบบบริหาร ดวยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล 

(ITA) โดยบูรณาการเขากับงานประจํา เพื่อนําไปสูองคกรสมรรถนะสูง 

2. สงเสริม คานิยมวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) สรางวัฒนธรรมที่เปนมืออาชีพ สู

การสรางนวตกรรม

HR 2 : พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(High Performance)

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

4. สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน (Professional UC) เพื่อสนับสนุนการ

ทํางานตามทิศทางและบริบทองคกร  

5. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคล อยางมีธรรมาภิบาล 

HR 3 : เสริมสรางโครงสราง   

และปจจัยพื้นฐาน 

(HWP & Engagement)

6. สงเสริมคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในการทํางาน

7.    สงเสริมการใชงานสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) บน Web Sabuy
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ไตรมาส 4 ป 2564

ผลปฏิบัติงานตาม 
HR ACTION PLAN 2564
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โครงการที่ 1: เสริมสรางศักยภาพองคกรและระบบบริหาร ดวยระบบคุณภาพ 
หลักธรรมาภิบาล (ITA) โดยบูรณาการเขากับงานประจํา เพื่อนําไปสูองคกรสมรรถนะสูง 

ผลการดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบการควบคุมภายในใหเขมแข็งมากขึ้น โดยขับเคลื่อนกําหนดขอปฏิบติัท่ี
เขมงวด (Red line) เร่ือง การเบิกงบบริหารจัดการสํานักงาน การจัดซื้อจัดจาง การ

ปฏิบัติการดานบุคคล  เลขาธิการสื่อสารกําชับใหบุคลากรรับทราบและปฏิบัติอยาง

เครงครัด 

2. ออกประกาศสํานักงาน เร่ือง จริยธรรมในการบริหารและการจัดทําแผนความตองการ

ยา เวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทยท่ีจําเปน ตามโครงการพิเศษ พ.ศ.2564 และ

สื่อสารใหทราบอยางท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกองคกร

3. ขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ท่ีสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมกับงานวัฒนธรรม

องคกร มีการทําจิตอาสาลงตรวจคัดกรองผูติดเชื้อโควิด

4. กํากับติดตามความกาวหนา รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานตอ ปปช. ผาน ศปท. กระทรวงสาธารณสุข

ผลการวิเคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ผูบริหารระดับสูง ใหความสําคัญกับการกํากับติดตามการบริหารงาน
ตามแผนพัฒนาระบบคุณภาพ

• คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ ฯ (QMR) ประกอบดวย 
ผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ 
เขามามีสวนรวมในการกํากับติดตาม

• มีงบประมาณที่เพียงพอ

ปญหาอุปสรรค
• การระบาดของโควิด 19 อยางหนักมีผลใหตองเลื่อนบางกิจกรรม เชน IQA 

การพัฒนาความรูในระบบคุณภาพ  ออกไป

ขอเสนอแนะ
• การสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักและเขาใจถึงผลดีผลเสียผลกระทบมี

ความจําเปนอยางยิ่งในการสงเสริมใหเกิดการธํารงธรรมาภิบาลอยาง

ตอเนื่อง
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เปาหมาย • คะแนน ITA อยูในระดับ A = 85 - 94.99 คะแนน(ระดับ 5)
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โครงการที่ 2: สงเสริม คานิยมวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) 
สรางวัฒนธรรมท่ีเปนมืออาชีพ สูการสรางนวตกรรม

ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทํา VDO Clip และ infographic เพื่อสรางเสริมวัฒนธรรมองคกร โดยเนน Accountability, 

Customer service, Teamwork และใหกําลังใจผูปฏิบัติงาน ในชวงสถานการณ COVID-19 เนนการ

ใหบริการ 1330 และการประสานหาเตียง สงผาน Mail และ line กลุมตางๆ 

2. ผลิตสื่อใชในการปฐมนิเทศ เปนออนไลน จํานวน 2 งาน คือ งานสวัสดิการ และ งานบุคคล

3. จัดกิจกรรมประชุมใหญบุคลากร เพื่อสื่อสารสรางความเขาใจโครงสราง ทิศทางองคกร เนนย้ําสราง

ความเขมแข็งดานธรรมาภิบาล และการทํางานอยางมืออาชีพบนรากฐาน ACCEPT แกผูปฏิบัติงาน 

4. ดําเนินการตามแผนการสื่อสารป 64 สทอ. 

จัดทํา banner ประกาศเจตนารมณธรรมาภิบาล การทํางานที่บาน สวัสดิการ การทําความดีของ

ผูปฏิบัติงาน ขาวสารการพัฒนาบุคลากรฯลฯ ตามชองทางตางๆ บน website sabuy และ สื่อสารทาง 

line

ผลการวิเคราะห / ปจจัยสําเร็จ

1. เปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ACCEPT ในปท่ีผานมา 

2. การดําเนินงานตามแผนการสื่อสาร สทอ.ป 

64 

ปญหาอุปสรรค

• เกิดสถานการณโควิด รอบ 3 ทําใหตองปรับ

แผนการทํางาน ผานสื่อออนไลน แทนท้ังหมด 

ขอเสนอแนะ

• ผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกร ตองปรับตัวใน

การทํางาน แบบ WFH และสรางวัฒนธรรมใน

การทํางานแบบNew normalโดยใชเทคโนโลยี

มาดําเนินงาน

เปาหมาย
1 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานดาน ACCEPT คาเฉล่ียไมนอยกวาปที่ผานมา

2. การดําเนินการตามแผนการส่ือสาร สทอ.ป 2564 
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โครงการที่ 3: พัฒนาระบบ HRD ตามวิถี New Normal & ดิจิทัล 
(UC Education Online) 

ผลการดําเนินงาน

1. มีการจัดทํารางระเบียบการพัฒนาผูปฏิบัติงาน สปสช. 

2. กําหนดแนวทางและจัดทํารางเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Development 

Roadmap) 

3. สามารถขึ้นระบบ การเรียนรู online และมีเนื้อหา 6 เร่ือง บน website NHSO 

MOOC

4. เปดใชงาน Website  หองสมุดที่ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู ในเรื่อง

ระบบหลักประกันสุขภาพ จากสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส จํานวน 50 ฉบับ

ผลการวิเคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• สปสช.มีความพรอมดานทรัพยากรในการพัฒนาระบบดานเทคโนโลยี
• ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง

พัฒนาแหลงเรียนรูและรูปแบบการเรียนรู แบบ online

ปญหาอุปสรรค
1. การจัดทํา Development Roadmap ตองรอความชัดเจนจากการปรับ

โครงสรางองคกร และโครงสรางชั้นงานท่ีจะมีขึ้น เพื่อการดําเนินการตอไป

2. ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญในการจัดทําเนื้อหาและรูปแบบท่ีนาสนใจ

เหมาะสมกับการเรียนรูแบบ online

ขอเสนอแนะ

พัฒนาผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของใหมีความรู และทักษะในการทําส่ือ

การเรียนรู online

8

เปาหมาย
• 1.1 มีระเบียบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับบริบทขององคกรปจจุบัน 

• 1.2 มีเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ที่

สอดคลองกับบริบทขององคกร  

• 1.3. มีหลักสูตรการอบรม Online สําหรับผูปฏิบัติงาน  2 เรื่อง และการ

พัฒนาแหลงเรียนรู 1 หนวย
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Presentation Notes
HRD



โครงการที่ 4: สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน (Professional UC) 
เพื่อสนับสนุนการทํางานตามทิศทางและบริบทองคกร 

ผลการดําเนินงาน

1. อยูระหวางดําเนินการจัดการฝกอบรม ตามแผนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรป 64 

รุนสุดทาย และจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน

2. ผูปฏิบัติงานที่เปนกลุมเปาหมาย มีแผน IDP และอยูระหวางสนับสนุนให

ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาตามแผน IDP

3. พัฒนาศักยภาพผูบริหารและsuccessor (SC) ดวย public training โดยเสนอ

หลักสูตรและรายชื่อ คนย.พิจารณาอนุมัติเมื่อ3 พ.ย.63 และคัดเลือกผูบริหาร & 

SC สงเขาอบรมสถาบันภายนอก 10 หลักสูตร (14 คน)

4. ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางศักยภาพผูนําเชิงกลยุทธสูองคกรสมรรถนะสูง 

เพ่ือพัฒนาTL & SC ตามแผน จัดทําหนังสือแจงประธานกลุมภารกิจรับทราบ

แนวทางและข้ันตอนการพัฒนา กลุม SC กลุม TLและสนับสนุนการดําเนินงาน

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

ผลการวิเคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร

ปญหาอุปสรรค
• สถานการณการแพรระบบของโควิด-19 ทําใหหนวยงานจัดการฝกอบรม

ภายนอกตางๆมีความไมชัดเจนในการดําเนินการ และบางหลักสูตรยกเลิก

การอบรม

• ใชเวลาในการดําเนินงาน และการสื่อสาร ชี้แจงการจัดทํา IDP และการ

พัฒนาผูปฏิบัติงานกลุม SC / TL เนื่องจากรายชื่อท้ังสองกลุมไมสามารถ

เปดเผยใหทราบโดยท่ัวไป

ขอเสนอแนะ
• สถานการณการแพรระบบของโควิด-19 ผูปฏิบัติงานทําใหตองติดตามขาว

การจัดอบรมของหนวยจัดภายนอก อยางใกลชิดและมีการประสานงานทุก

ฝายอยางรวดเร็ว

• รายชื่อผูปฏิบัติงานท่ีเปน SC / TL ควรเปดเผยไดในระดับหนึ่ง โดยไมตอง

ประกาศ เพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน 9

เปาหมาย• ผูปฏิบัติงานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป IDP รอยละ 100

• ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาตามแผน IDP รอยละ 100

• มีการจัดทําแผนพัฒนา และดําเนินการตามแผนพัฒนา Talent & 

Successor ไดรอยละ 100
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โครงการที่ 5: พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคล 
อยางมีธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน
1. การทบทวนโครงสรางอัตรากําลัง เสนอโครงสรางองคกรใหม ตอ คกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เห็นชอบเม่ือ 7 มิ.ย. 64 ทบทวนโครงสรางการแบงสวนงานภายในแลวประกาศใชมีผล 9 ก.ค. 64 อยู
ระหวางทบทวนระดับชั้นงานและตําแหนงงาน รองรับโครงสรางองคกรใหม และการทํางานแบบ Hybrid 
Working
2. การทบทวนโครงสรางคาตอบแทน ขยายเพดานโครงสรางเงินเดือนของ ผูปฏิบัติงาน สปสช. 
ทุกระดับในอัตรา 20%  และปรับฐานเงินเดือนบคุลากรตามกลุม ผบห.ระดับสูง 2% ผบห./
วิชาการ 3% O4-O2 4% และ O1-S1 5% มีผล 1 เม.ย. 64
3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน
จากการประเมินผลงานประจําป เร่ิมใชปงบ 2564 ซึ่งมีการพัฒนาจากเดิม คือ ยกเลิกเกรด ใช
คะแนนประเมินในการคํานวณอัตราเลื่อนเงินเดือนตามวิธีการท่ีกําหนด และผลสํารวจความพึง
พอใจหลักเกณฑประเมินผลการปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในรอบประเมินฯ 1/64 คะแนน
อยูในระดับ พึงพอใจ - พึงพอใจมาก คิดเปน 57% - 65% จากผูตอบท้ังหมด 183 คน (23% 
ของผูมีสิทธิประเมิน) อยูระหวางทบทวนระบบประเมินใหสอดคลองกับโครงสรางองคกรใหม และ
แนวทางการทํางานแบบ Hybrid Working 10

เปาหมาย • ขอเสนอการพัฒนาระบบ HRM ไดรับความเห็นชอบจาก กก. ที่
เกี่ยวของ และดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 เร่ือง

• เสนอทบทวน HR Master Plan ป 2565 ตอ กก. ที่เกี่ยวของ ใน
เดือน ก.ย. 63

• คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก (50-75 %)

ผลการวิเคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบบริหาร HR
• มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คกก. HR) ซึ่ง

ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ เพื่อรวมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหาร HR เร่ืองตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปญหาอุปสรรค
• บุคลากรยังขาดความเขาใจในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน HR
• อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด ในขณะท่ีหนวยงานตาง ๆ มีความตองการดาน

กําลังคนเพิ่มขึ้นจากภารงานท่ีเพิ่มขึ้น
• บุคลากรบางสวนมีศักยภาพไมสอดคลองกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ทําให

ตองใชกําลังคนเพิ่มขึ้นในการทํางานนั้น
• การดําเนินการบางเร่ืองตองใชเวลามากในการพิจารณาและตัดสินใจ

ขอเสนอแนะ
• ควรมีการสือ่สารใหบุคลากรมีความเขาใจในระบบงาน HR ท่ีดีขึ้น
• ควรมีการนเทคโนโลยีมาใชปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงปรับปรุง

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระดานกําลังคนขององคกร
• ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถรองรับการทํางานท่ีหลากหลาย 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
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โครงการที่ 5: พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคล 
อยางมีธรรมาภิบาล (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
4. การทบทวนHR Master Plan ป 2565

เสนอทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการการทรัพยากรบุคคลประจําป 2565 ตอ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
• คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร สปสช. พิจารณา

เห็นชอบ 3 ส.ค. 64 
• คณะอนุกรรมการจัดทําขอเสนอการสรรหาและคาตอบแทน 

พิจารณาเห็นชอบ 13 ส.ค. 64
• คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร (ภายใต

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) พิจารณาเห็นชอบ 
23 ส.ค. 64

• คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รับทราบ 6 ก.ย. 64 11

เปาหมาย • ขอเสนอการพัฒนาระบบ HRM ไดรับ
ความเห็นชอบจาก กก. ที่เกี่ยวของ และ
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 เร่ือง

• เสนอทบทวน HR Master Plan ป 2565
ตอ กก. ที่เกี่ยวของ ในเดือน ก.ย. 63

• คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (50-75 %)

Presenter
Presentation Notes
HRM



โครงการที่ 6: สงเสริมคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในการทํางาน

ผลการดาํเนินงาน

1.โครงการ “สปสช. องคกรแหงความสุข ป 2564

1. สรุปขอมูลและวิเคราะหผลการประเมินความสุขดวยเครื่องมือ Happinometer ประจําป 2563

2. จัดการประชุม คณะกรรมการขบัเคลื่อนองคกรแหงความสุขและรายงานผลการประเมินความสุขดวยเครือ่งมือ Happinometer

ประจําป 2563 ตอคณะกรรมการขบัเคลื่อนองคกรแหงความสุขและอนุมัติผนการจัดกจิกรรมขบัเคลื่อนองคกรแหงความสุขประจําป 2564 

เสนอขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข อนุมัติ  แจงเวียนสงรายงานผลประเมินความสุขฯ ใหแตละสํานัก เพ่ือการจัดทํากิจกรรมสรางสุขสํานัก 

3. ดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โครงการ “ สปสช. องคกรแหงความสุข ป 2564  ระดับองคกร

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

- มิติการงานดี  กิจกรรมสัปดาหธรรมภิบาล บอกรัก สปสช. ดวยใจสุจริต  ระหวางวันที่ 17-19 ก.พ. 2564

กิจกรรม “การทําความดี เปนสุขเสมอ “ ยกยองช่ืนชมคนทําดี ตามวาระโอกาส 

4. การดําเนินการสํารวจความสุขดวยเครื่องมือ Happinometer อยูระหวางการดําเนินการ

2. ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดกิารเก้ือกูล ฯ
2.1 ทบทวนแผนการปรับปรุงระบบสวัสดิการ  ใหสอดคลองกับวิถีการทํางานรูปแบบ New Normal

3. การสงเสรมิสขุภาพและปองกันโรค
1. ดําเนินการประสานขอความอนุเคราะหการเขารับวัคซนีปองโรคโควิด 19 จากกรมควบคุมโรค และ สสจ. ใหแกผูปฏิบัติงาน

- ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  สปสช. สวนกลาง และ เขต รวมจํานวน 780 คน 

- ครั้งที่ 3 สปสช. สวนกลาง และ เขต รวมจํานวน 111 คน ระหวาง 19-24/6/2564

- ครั้งที่ 4 สปสช. สวนกลางและ เขต รวมจํานวน 44 คน ระหวาง 31/7-6/8/2564 

2.  การดําเนินการติดตามเผาระวังและปองกันโรคผูปฏิบัติงาน สปสช. ที่ติดเช้ือโรคโควิด 19  จํานวน 4 ราย  โดยมอบอุปกรณปองกันโรค

และติดตามอาการทางโทรศพัทอยางตอเน่ือง

ผลการวิเคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ระดับความสุขในภาพรวมขององคกร มีระดับคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนทุกป

• ระดับความผูกพันตอองคกรของผูปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกป

• มีการประชาสัมพันธแผนงานการจัดกิจกรรมสรางสุขระดับ

องคกร

• นักสรางสุขของแตละสํานักมีการจัดกิจกรรมสรางสุขอยาง

ตอเนื่อง

ปญหาอุปสรรค
1. ภาระงานที่มากข้ึนของนักสรางสุข ทําใหการจัดกิจกรรม

ระดับสํานัก เปนไปอยางไมตอเนื่อง

2. ปจจัยจากสถานการณภายนอกที่ เขามากระทบ เชน 

สถานการณ การระบาดของโรค Covid 19

ขอเสนอแนะ
• ตองมีการเรียนรูและปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่เขา

มาอยางรวดเร็วในปจจุบัน

12

เปาหมาย • ระดับความสุขในภาพรวมขององคกรอยูในระดับมีความสุข (Happy (50 - 74.99 %) 

• ระดับความผูกพันตอองคกรของผูปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (50 - 74.99 %)

• อัตราการลาออกของบุคลากร ไมเกินรอยละ 4
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โครงการที่ 7: สงเสริมการใชงานสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
บน Web Sabuy

ผลการดําเนินงาน
• เปดใชงานครบทุกระบบแลวจํานวน 6 ระบบ 1) ระบบฐานขอมลูทะเบียนประวัติบุคลากร 2) ระบบสรรหา  3) ระบบ

เงินเดือน 4) ระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําป 5) ระบบลาและเวลาทํางาน 6) ระบบ self service 
• ประชาสัมพันธการใชดู Slip เงินเดือน online เปนประจําทุกเดือน และ

การใชงานระบบอื่นๆ เปนระยะตามกําหนดเวลาที่เกี่ยวของในแตละเร่ือง
• บุคลากรสงคําขอปรับปรุงขอมูลสวนตัวเขามาอยางตอเนื่อง รวมถึงใชงาน 

self service ทุกระบบที่เปดใชโดยไมมีการทําธุรกรรมนอกระบบ

13

เปาหมาย
• ผูปฏิบัติงานใชงาน HRIS บน 

Web Sabuy 100%

ปญหาอุปสรรค
• บุคลากรมีพ้ืนฐานความเขาใจ ความสนใจ และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมไมเทากัน (บางคน
ไมดู Slip เงินเดือน เนื่องจากดูเฉพาะยอดเงินเขาจาก
ธนาคาร)

• ความเส่ียงตอความปลอดภัยดานขอมูลสารสนเทศที่เปน
ความลับ จากการใชงานเทคโนโลยแีบบ Self Service

ขอเสนอแนะ
• ควรมีการใหความรูการใชงานเม่ือเปลี่ยน

เทคโนโลยีใหม ในรูปแบบท่ีเขาใจงายกับทุกคน
• ควรสรางความเขาใจ และกระตุนความตระหนัก

ถึงการใชงานขอมูลสารสนเทศอยางปลอดภัย

ผลการวิเคราะห / ปจจัย
สําเร็จ
• ผบห. ใหความสําคัญกับการนํา

เทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการ
ทํางานเพื่อประสิทธิภาพของงาน

• ผูปฏิบัติงาน HR มีประสบการณ&
เขาใจระบบ HRIS

• ความรวมมือ/ความสนใจในการใช
ระบบของผูปฏิบติังาน

• มีการรณรงคการใชงานระบบ
อยางตอเนื่อง และกําหนดใหทุก
คนพิมพ 50 ทวิ เองจากระบบ
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2. การสรรหาบุคลากร1. อัตรากําลัง และการจางจริง

ขอมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ ส.ค. 2564

หมายเหตุ :
ระดับ ตําแหนง

T ผูบริหารระดับสูง = รองเลขาธิการ / ผช. เลขาธิการ
M ผูบริหาร = ผอ.อาวุโส / ผอ. / รอง ผอ. / ผช.ผอ.
E วิชาการ = ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเช่ียวชาญพิเศษ / ผูเช่ียวชาญ
O ปฏิบัติการ = หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน / เจาหนาที่อาวุโส / เจาหนาที่
S ปฏิบัติการ = ลูกจางอาวุโส / ลูกจาง

ระดับ
อัตรากําลังที่

คกก.หลักฯ อนุมัติ
จางจริง วาง

T 7 7 0
M/E 95 72 23
O 641 599 42
S 171 169 2

รวมอัตรากําลังที่ไดรับ
งบประมาณแลว 914 847 67

อัตรากําลังที่ยังไมไดรับ
งบประมาณ 76 76

รวม 990 847 143
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3. ความเคลื่อนไหวบุคลากร ป 2564
ไตรมาส 1-4 (ณ ส.ค. 64)

4. อัตรา Turn Over Rate ปงบประมาณ 2560 – 2564 
ไตรมาส 1-4 (ณ ส.ค. 64) : ภาพรวม 1.42%

ขอมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ ส.ค. 2564
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5.รายงานสรุปผลการสํารวจ Exit Interview ปงบประมาณ 2564

ขอมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ ส.ค. 2564

หมายเหตุ :
ระดับ ตําแหนง

M ผูบริหาร = M2: ผอ.อาวุโส / ผอ.  M1: รอง ผอ. / ผช.ผอ.
E วิชาการ = E2: ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญพิเศษ E1: ผูเชี่ยวชาญ
O ปฏิบัติการ = O4: หัวหนากลุมงาน O3: หัวหนางาน O2: เจาหนาที่อาวุโส O1: เจาหนาที่
S ปฏิบัติการ = S2: ลูกจางอาวุโส  S1: ลูกจาง

ไดงานใหม, 2, 22%

ศึกษาตอ, 1, 11%

ดูแลครอบครัว, 1, 11%

ดูแลสุขภาพตนเอง, 1, 11%กลับภูมิลําเนา, 1, 11%

ลาออกเน่ืองจากอายุ
ครบ 60 ป, 2, 22%

ไดรับคัดเลือกเปนเลขาธิการ 
สปสช., 1, 11%

เหตุผลการลาออก ปงบ 2564
(ขอมูลผูลาออก 9 ราย จากผูลาออกรวม 12 ราย)

เหตุผลลาออก T M2 O4 O3 O2 O1 S2 รวม

ไดงานใหม 2 2

ศึกษาตอ 1 1

ดูแลครอบครัว 1 1

ดูแลสุขภาพตนเอง 1 1

กลับภูมิลําเนา 1 1

ลาออกเนื่องจากอายุครบ 60 ป 1 1 2

ไดรับคัดเลือกเปนเลขาธิการ สปสช. 1 1

ไมตอบ 1 1 1 3

รวม 1 2 2 2 3 1 1 12

          การสํารวจ Exit Interview จากผูลาออกจาก สปสช. ในปงบประมาณ 2564 (การลาออกมีผลตั้งแต 2 

ต.ค. 63 - 1 ต.ค. 64) จํานวน 12 ราย มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 9 ราย (75%) ไมตอบแบบสอบถามจํานวน

 3 ราย (25%)

          จากขอมูลที่ไดรับจํานวน 9 ราย สามารถสรุปเหตุผลการลาออกได 2 สาเหตุหลัก ดังนี้

          1.  ไดงานใหม 2 ราย (22%)

          2.  ลาออกเนื่องจากอายุครบ 60 ป (ไมรอเกษียณอายุงาน ณ สิ้นปงบประมาณ) 2 ราย (22%)

          ทั้งนี้ อัตราการลาออกภาพรวมใน ปงบประมาณ 2562 อยูที่ 1.42% ซึ่งไมเกินคาเฉลี่ยที่กําหนดไว (4%)

 ซึ่งเปนธรรมชาติของการปรับเปลี่ยนงานโดยทั่วไป ที่องคกรตองมีผูลาออกและเขาใหมในอัตราที่ไมสูงจนเกินไป

ในสถานการณปกติ ดังจะเห็นไดจากขอมูลเหตุผลการลาออกของบุคลากร ขอที่ 1 คือ การไดงานใหม



6. การเกษียณอายุงานผูปฏิบัติงาน 
สปสช. ป 2564 - 2568

ขอมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ ส.ค. 2563

หมายเหตุ

ผูบริหารระดับสูง = รองเลขาธิการ / ผช. เลขาธิการ

ผูบริหาร = ผอ.อาวุโส / ผอ. / รอง ผอ. / ผช.ผอ.

วิชาการ = ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญพิเศษ /

ผูเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการ = หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน /

เจาหนาที่อาวุโส / เจาหนาที่ / ลูกจางอาวุโส / ลูกจาง



รายงานการวิเคราะหผลผลิตประสิทธิภาพของบุคลากร ปงบประมาณ 2564
(EMPLOYEE PRODUCTIVITY : EP)

18

หมายเหตุ:
 Cost per Employee : การวิเคราะหตนทุนคาใชจายดาน

ตาง ๆ ตอบุคลากร เพื่อประเมินความคุมคาในการใช
งบประมาณการบริหารตามแผนงานตาง ๆ 

 Productivity per Employee : การวิเคราะหประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณกองทุนฯ ตอบุคลากร เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติในดานตาง ๆ

EP ป 2564
 EP of Cost per Employee ป 64 = 1.52

ลดลงจากป 63 หมายความวา การใชงบประมาณ

การบริหาร ป 64 มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 EP of Productivity per Employee ป 64 = 

166.13 เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาอยางตอเน่ือง 

หมายความวา การปฏิบัติงานของบุคลากรในการ

บริหารงบประมาณกองทุนมีประสิทธิภาพ ป 64

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น



จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อ

1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ 4 ป 2564

2. ใหความเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

ขอบพระคุณ
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