
รายงานผลการดําเนินงานทุน
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านบริหารทรพัยากรบุคคล 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

นําเสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ ..............................



ตัวชี้วัดที่ 5.2 
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบพิจารณา
1. แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรพัยากรบุคคล 

(HR master plan)
(1.1) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1.2) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565

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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เป้าประสงค์ :    สปสช. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

การประเมินระบบคุณภาพองค์กร
1. ระดับความสําเร็จ HPO
2. ITA
3. ระดับความสําเร็จ RM
4. ระดับความสําเร็จ IC

การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. HR Master plan & HR Action Plan
2. HRM (Manpower & Performance Apprisal)
3. HRD (Development Roadmap / IDP & 

Talent / Succession) 

ประเมินสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงาน HR
1. Employee Engagement & Satisfaction
2. Safety/ Health/Environment (SHE)
3. HR information system (HRIS)

S1 : Promote Culture to 
Good Governance

S2 : Develop HRM & HRD to 
High Performance Organization (HPO)

S3 : Strengthen Structure & Basic Factor 
for Engagement

วิสัยทัศน์  การบรหิารพฒันาทรพัยากรบุคคล
“บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

2561 - 2565

ตัวชี้วัดหลัก

กลยุทธ

โครงการ

กิจกรรม

1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กร
และระบบบริหาร ด้วยระบบ
คุณภาพ หลักธรรมาภิบาล 
(ITA) โดยบูรณาการเข้ากับ
งานประจํา เพื่อนําไปสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความตระหนัก กระตุ้น
เตือน ให้ความรู้ อบรม เรื่อง
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในให้อยู่ในงานประจํา 
ด้วยการจัดอบรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง
ที่ดีเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติ

• แสดงเจตนารมณ์ การไม่
ยอมรับการทุจจริตทุก
รูปแบบ และทุกงาน (Red 
Line) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

• ประเมินผล ITA และ PMQA

2. ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรม
องค์กร (ACCEPT) สร้าง
วัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ     
สู่การสร้างนวัตกรรม

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM & LO) ส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศ กระตุ้นการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร (PDCA) 
ด้วยการจัดประกวด
นวัตกรรม หรือกิจกรรมอื่น 
ๆ

3. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ 
(Professional UC) มี
ความรู้ และ Multi 
function skill พร้อม
ปรับเปลี่ยนไปทํางานตาม
สถานการณ์เร่งด่วน

• กําหนดและพัฒนาบุคลากร
ตาม career path ที่
สอดคล้องโครงสร้างใหม่

• พัฒนาทักษะ Digital ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

• พัฒนาหลักสูตรความรู้ระบบ
หลักประกันฯ UC 
Education Online 

• เน้นรูปแบบการพัฒนา
บุคลากร โดยการ OJT 
เรียนรู้จากการทํางาน มี 
ผบห. ทําหน้าที่เป็น Coach

4. พัฒนาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรร
มาภิบาล 

• การปรับปรุงระเบียบด้าน 
HR รองรับการทํางาน
รูปแบบใหม่แบบ Hybrid / 
New Normal / Digital 
(เช่น การจัดประเภทงานที่
รองรับการปฏิบัติงาน นอก/
ใน สถานที่ตั้ง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น)

• การจัดอัตรากําลังตาม
โครงสร้างชั้นงานใหม่ 
ยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยน
ตามภารกิจ

• การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการทํางานใหม่

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความ
ผูกพัน และความสุขในการ
ทํางาน

• วัฒนธรรมการทํางานแบบ 
Hybrid Working เพื่อสร้าง 
Employee Experiences 
(ความประทับใจของ
บุคลากร)

• การดูแลบุคลากรในสถาณ
การณ์วิกฤต COVID-19

6. ส่งเสริมการใช้งาน
สารสนเทศงานทรัพยากร
บุคคล (HRIS) บน Web 
Sabuy สู่ Smart office

• จัดทําคู่มือ และสื่อสาร เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการใช้งาน self 
service ในระบบ HRIS 
อย่างต่อเนื่อง

• ปรับปรุงระบบ HRIS ให้
สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กร ระดับชั้นงาน ระบบ
การประเมินใหม่

• ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้ระบบ Smart 
Office อื่น ๆ  นําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• การประเมินการใช้งานระบบ 
HRIS ของบุคลากร ที่ตอบสนอง
ประสิทธิภาพของระบบงาน HR

หลังการทบทวน
3 กลยุทธ์ 
6 โครงการ 

ใช้งบประมาณ
3.983 ลบ.

หลังการทบทวนผังแผนปฏิบัติราชการ ด้าน HR ปี 2561 - 2565 
(ทบทวน ฉบับปี 2565)

ก่อนการทบทวน

3 กลยุทธ์

7 โครงการ



แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
3 กลยุทธ์ 6 โครงการ

กลยุทธ์ โครงการ

HR 1 : ส่งเสริมวัฒนธรรม 

         (Good Governance)

1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภบิาล 

(ITA) โดยบูรณาการเขา้กบังานประจํา เพื่อนําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

2. ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ     สู่

การสร้างนวัตกรรม 

HR 2 : พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(High Performance)

3. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชพี (Professional UC) มี

ความรู้ และ Multi function skill พร้อมปรับเปลี่ยนไปทํางานตามสถานการณ์

เร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการทํางานตามทิศทางและบริบทองค์กร

4. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภบิาล 

HR 3 : เสริมสร้างโครงสร้าง   

และปัจจัยพื้นฐาน 

        (HWP & Engagement)

5. ส่งเสริมคุณภาพชวีิต ความผูกพัน และความสุขในการทํางาน

6. ส่งเสริมการใช้งานสารสนเทศงานทรพัยากรบุคคล (HRIS) บน Web Sabuy สู่ 

Smart office
4



ไตรมาส 1 ปี 2565

ผลปฏิบัติงานตาม 
HR ACTION PLAN 2565

5



โครงการที่ 1: เสริมสร้างศกัยภาพองคก์รและระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพ 
หลักธรรมาภิบาล (ITA) โดยบูรณาการเข้ากับงานประจํา เพื่อนําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ผลการดําเนินงาน

1. ได้ดําเนินการทบทวนปรับปรุงคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) โดยกําหนดขอบเขตการ

รับรองเฉพาะระบบสนับสนุน หรือด้านจัดซื้อจัดจ้าง  กําหนดวัดตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน และภายนอก ประมาณ ม.ค. และ ก.พ. 2565 ตามลําดับ

2. ได้ระบุความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2565 และอยู่ในขั้นวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาแนวทางการ

ตอบสนองความเสี่ยง

3. ตั้งทีมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาปิดจุดอ่อนจากผลการประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา  

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานคุณภาพ “Tune Brian 

1/65”  การจัดการระบบงานคุณภาพยุค new normal”  วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• การวางแผนพัฒนาระบบงานที่ชัดเจน และทําอย่างต่อเนื่องในกรอบ
คิดที่ไม่เปลี่ยนแปลง

• ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาํคญัอยา่งมาก และให้นโยบายพัฒนางาน
คุณภาพที่ชัดเจน

• ระบบการกํากับติดตามงาน ผ่านกลไก คณะกรรมการบริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร์  และคณะกรรมการบริหาร

ปัญหาอุปสรรค
• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทําให้มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักใน

บางส่วนงาน อาจทําให้การทํางานส่วนนี้กระทบบ้าง

ข้อเสนอแนะ
• ควรดําเนินการให้ได้ตามแผนปฏิบัติการ  และควรทบทวนแผนปฏิบัติการ

เพื่อปรับให้หยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

6

เป้าหมาย
1.องค์กรผ่านการตรวจประเมิน  และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 

2015 ด้านจัดซื้อจัดจ้าง

2.บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง 

(COSO ERM)

3.มีผลการประเมิน ITA อย่างน้อยในระดับ A



โครงการที่ 2: ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองคก์ร (ACCEPT) 
สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. จัดทําแผนส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

2. กิจกรรมวันสถาปนาองค์กร : ดําเนินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาองค์กร 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมและ

การทํางานเป็นทีม

3. จัดทํา โปสเตอร์ฟิวเจอร์บอร์ด  ACCEPT เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ บริเวณ

ทางเข้าสํานักงานชั้น 2.

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• การดําเนินงานตามแผนส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

ปัญหาอุปสรรค
• ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

ย้ายงาน และไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง

ข้อเสนอแนะ

• บริหารจัดการเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจต่างๆ และ

สายงานสนับสนุนองค์กร ได้มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ

7

เป้าหมาย • สามารถดําเนินการตามแผนได้ ร้อยละ 100



โครงการที่ 3: ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ (Professional UC) 

มีความรู้ และ Multi function skill พร้อมปรับเปลี่ยนไปทํางานตามสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการทํางานตามทิศทางและบริบทองค์กร

ผลการดําเนินงาน

1. ศึกษารายละเอียดงานตามโครงสร้างองคก์รใหม่และ mapping 

หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่กับ job family 

2. ทบทวนแนวทางการทําแผน IDP 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําร่างแผนพัฒนาบุคลากรปี 2565 เพื่อเสนอ

พิจารณาอนุมัติต่อไป

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาํคญัต่อการพัฒนาบุคลากรและมุง่ให้เกิด
ความสะดวกและคณุภาพในการทําแผน IDP และการนําเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการพัฒนาบุคลากร

ปัญหาอุปสรรค

การทําความเข้าใจแนวทางการดําเนินการระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ

ผู้บริหาร ยังไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

สื่อสารทําความเข้าใจในรายละเอียดกับผู้บริหารให้มากขึ้น
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เป้าหมาย
วัดผลคะแนนตาม KPI TRIS (เต็ม 5) :  1. ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดทํา 

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี IDP ร้อยละ 100

2. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาตามแผน IDP ร้อยละ 100 

3. ดําเนินการตามแผนพัฒนา Talent & Successor ตาม

แผนงานประจําปี ได้ร้อยละ 100 



โครงการที่ 4: พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรพัยากรบุคคล 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน
1. การทบทวนโครงสร้างอัตรากําลัง     

• ทบทวนโครงสร้าง สปสช. เสนอคกก.หลักฯ เห็นชอบเมื่อ 7 มิ.ย. 64 ประกาศโครงสร้างส่วน

งานส่วนงานของ สปสช. พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ 5 ก.ค. 64 

• ทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามโครงสร้างองค์กรที่ คกก.หลักฯ กําหนด 

ประกาศใช้ 9 ก.ค. 64 

• ทบทวนโครงสร้างระดับชั้นงาน ตําแหน่งงาน รองรับโครงสร้างใหม่ ประกาศใช้ 1 ต.ค. 64

• อยู่ระหว่างดําเนินการวิเคราะห์ FTE เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังตามโครงสร้างองค์กรใหม่

2. การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน

• ทบทวนโครงสร้างเงินเดือนตามระดับชั้นงานใหม่ เสนอ คกก..หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เห็นขอบเมื่อ 1 พ.ย. 64 ประกาศใช้ 1 พ.ย. 64

3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

• ทบทวนระบบประเมินให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ และแนวทางการทํางานแบบ 

Hybrid Working เพื่อใช้ประเมินในปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ ประกาศใช้ 1 ต.ค. 64 9

เป้าหมาย
• วัดผลคะแนนตาม KPI TRIS (เต็ม 5) : สรุปปัญหา/แนวทางแก้ไข

ให้ คกก./อนุ กก. รับทราบเพื่อให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

ภายในปีงบฯ และมีผลงานดีกว่าเป้าหมายที่กําหนด

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบบริหาร HR การ
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร HR เรื่องต่าง ๆ มีการพิจารณาผ่าน คกก.
ผู้บริหารระดับสูง

ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรยังขาดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน HR
• อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด ในขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการด้าน

กําลังคนเพิ่มขึ้นจากภารงานที่เพิ่มขึ้น
• บุคลากรบางส่วนมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทําให้

ต้องใช้กําลังคนเพิ่มขึ้นในการทํางานนั้น
• การดําเนินการบางเรื่องต้องใช้เวลามากในการพิจารณาและตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบงาน HR ที่ดีขึ้น
• ควรมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงปรับปรุง

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระด้านกําลังคนขององค์กร
• ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการทํางานที่หลากหลาย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี



โครงการที่ 5: ส่งเสริมคณุภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในการทํางาน

ผลการดําเนินงาน

• แจ้งผลคะแนนความสุขภาพรวมองค์กร และผลการประเมินความสุขของแต่ละส่วนงาน 

และกลุ่มภารกิจ จากการแบบประเมินความสุข HAPPINOMETER ทราบ

• อยู่ระหว่างดําเนินการ ทบทวนรายชื่อนักสร้างสุข ตามโครงสร้าง สปสช. และแก้ไขคําสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ

• ระดับความสขุในภาพรวมขององคก์ร  มีระดับคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นทุกปี

• ระดับความผกูพันต่อองคก์รของผู้ปฏิบตัิงาน มีระดับคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นทุกปี

• มีการประชาสัมพันธ์แผนงานการจัดกิจกรรมสร้างสุขระดับองคก์ร
• นักสร้างสุขของแต่ละสํานักมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรค
• ปัจจัยจากสถานการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบ เช่น สถานการณ์ การ

ระบาดของโรค Covid 19

• การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานอย่างรวดเร็ว ทําให้วางแผนการดําเนินการ

ได้ยาก

ข้อเสนอแนะ
• ปรับวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ Online
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เป้าหมาย

• ระดับความสุขในภาพรวมขององค์กรอยู่ในระดับมีความสุข (Happy (50 -

74.99 %) 

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (50 - 74.99 %)



โครงการที่ 6: ส่งเสริมการใช้งานสารสนเทศงานทรพัยากรบุคคล (HRIS) 
บน Web Sabuy สู่ Smart office

ผลการดําเนินงาน

• เปิดใช้งานครบทุกระบบแล้วจํานวน 6 ระบบ  (1) ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร 

(2) ระบบสรรหา (3) ระบบเงินเดือน (4) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี (5) 

ระบบลาและเวลาทํางาน (6) ระบบ self service 

• ประชาสัมพันธ์การใช้ดู Slip เงินเดือน online เป็นประจําทุกเดือน และการใช้งานระบบอื่น ๆ 

เป็นระยะตามกําหนดเวลาที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง

• บุคลากรส่งคําขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้งาน self service ทุก

ระบบที่เปิดใช้โดยไม่มีการทําธุรกรรมนอกระบบ

• มีการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้งานระบบฯ โดยอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลจํานวน

ผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ ไตรมาส 1/65 (รายงาน ไตรมาส 4/64 จํานวนการใช้งานระบบเฉลี่ยทุก

ระบบ 88.25%)

• อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการประเมินที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างองค์กร และระดับชั้นงานและตําแหน่งใหม่ 
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เป้าหมาย
• วัดผลคะแนนตาม KPI TRIS (เต็ม 5) : สรุปปัญหา/แนวทางแก้ไข

ให้ คกก./อนุ กก. รับทราบเพื่อให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

ภายในปีงบฯ และมีผลงานดีกว่าเป้าหมายที่กําหนด

ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรมีพื้นฐานความเข้าใจ ความสนใจ และความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีใหม่ไม่เท่ากัน (บางคนไม่ดู Slip เงินเดือน เนื่องจากดูเฉพาะ
ยอดเงินเข้าจากธนาคาร)

• ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับ จากการ
ใช้งานเทคโนโลยีแบบ Self Service

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการให้ความรู้การใช้งานเมื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ในรูปแบบที่

เข้าใจง่ายกับทุกคน
• ควรสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นความตระหนักถึงการใช้งานข้อมูล

สารสนเทศอย่างปลอดภัย

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยสําเร็จ
• ผบห. ให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทํางาน

เพื่อประสิทธิภาพของงาน
• ผู้ปฏิบัติงาน HR มีประสบการณ์&เข้าใจระบบ HRIS
• ความร่วมมือ/ความสนใจในการใช้ระบบของผู้ปฏิบัติงาน
• มีการรณรงค์การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และกําหนดให้ทุกคน

พิมพ์ 50 ทวิ เองจากระบบ



3. ความเคลื่อนไหวบุคลากร

1. อัตรากําลัง และการจ้างจริง

ข้อมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ 10 ธ.ค. 64

กรอบอัตรากําลัง
คกก.หลักฯ อนุมัติ 990 อัตรา

• รองเลขาฯ 7 อัตรา
• ตําแหน่งอื่น 983 อัตรา

ข้อมูลการจ้างจริง
ระดับ บริหาร วิชาการ ปฏิบัติการ รวม

T (รองเลขาฯ) 6   6
T1 56 15  71
T2 99 226 397 722
T3   38 38
รวม 161 241 435 837

2. การสรรหาบุคลากร



4. อัตรา Turn Over Rate ปี 2565 ไตรมาส 1 : ภาพรวม 1.43%

ข้อมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ 10 ธ.ค. 64

เหตุผลลาออก T T1 T2 T3 รวม

ได้งานใหม่ 1 1 2

ทําธุรกิจส่วนตัว 2 2

ดูแลครอบครัว 1 1 2

รวม 0 2 4 0 6



5. การเกษียณอายุงานบุคลากร สปสช. ปี 2565 - 2569

ข้อมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ 10 ธ.ค. 64

ระดบั/สายงาน 2565 2566 2567 2568 2569
T 1 2 1
บรหิาร 1 2 1
T1 8 5 7 8 11
บรหิาร 6 5 5 7 9
วชิาการ 2 2 1 2
T2 7 11 11 22 16
บรหิาร 4 5 5 8 4
วชิาการ 3 6 6 11 10
ปฏบิัตกิาร 3 2
T3 2 1 2
ปฏบิัตกิาร 2 1 2

รวม 18 17 18 32 30



จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อ

1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

2. ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอบพระคุณ


