
รายงานผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ประจําป 2564
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบคุคล
รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาสที่ 1 ป 2564

นําเสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

วันท่ี  9 ธันวาคม 2563



ตัวชี้วัดที่ 5.2
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

องคประกอบพิจารณา
1. แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการดานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

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

2. การบริหารทรพัยากรบุคคล (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 การพัฒนาบุคลากรกลุมท่ีมีศักยภาพ การคัดเลือก&พัฒนาบุคลากรกลุมผูสืบ

ทอดตําแหนง

3. สภาพแวดลอมที่สนับสนนุงานดานทรพัยากรบคุคล
(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. จัดหาสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลเพ่ือสรางขวัญกําลังใจและเพ่ิมคุณภาพชีวิตบุคลากร
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. เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข

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) โดยบูรณาการเขากบังานประจาํ 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. สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัตงิาน (Professional UC) เพื่อสนับสนุนการ

ทํางานตามทิศทางและบริบทองคกร  

5. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคล อยางมีธรรมาภิบาล 

HR 3 : เสริมสรางโครงสราง   

และปจจัยพืน้ฐาน 

(HWP & Engagement)

6. สงเสริมคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในการทํางาน

7.    สงเสริมการใชงานสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) บน Web Sabuy
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ไตรมาส 1 ป 2564

ผลปฏิบัติงานตาม 
HR ACTION PLAN 2564
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โครงการท่ี 1: เสริมสรางศกัยภาพองคกรและระบบบรหิาร ดวยระบบคุณภาพ 
หลักธรรมาภิบาล (ITA) โดยบูรณาการเขากับงานประจํา เพื่อนําไปสูองคกรสมรรถนะสงู 

ผลการดําเนินงาน

• รายงานผลการควบคุมภายใน สปสช. ป 2563 ไปยังกระทรวงสาธารณสุข และ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไดแก หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.1) รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 

และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และรายงานผลการ

ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

• เสนอแผนพัฒนาระบบคณุภาพองคกร ป 2564 ในการประชุมบริหารระบบบริหาร

คุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการ

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

• แจงเวียนทุกสํานักสวนกลาง/เขต ขอใหดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพองคกร ป 2564 ตามหนังสือที่ 4.63/ว.0009 ลว 23 ต.ค 2563

• เขารวมพิธีประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข และรับโล

เกียรติคุณ ฯ กรณี สปสช. ผานเกณฑประเมนิ ITA ป 2563 ระดับ A วันที่ 2 ธ.ค 

2563

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบคุณภาพ
• มีคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ ฯ (QMR)

ประกอบดวย ผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ รวมกันบริหาร
ระบบบริหารคุณภาพองคกร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

• การกําหนดแผนงานที่จัดเจนตั้งแตตนปงบประมาณ
• มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

ปญหาอุปสรรค
ขาดการบูรณาการใหเขากับระบบบริหารคุณภาพและงานประจํา ทําให

เปนภาระแกผูปฏิบัติ

ขอเสนอแนะ
วางแผนงานดานการบริหารคุณภาพองคกรอยางเปนระบบ 
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เปาหมาย • คะแนน ITA อยูในระดับ A = 85 - 94.99 คะแนน

(ระดับ 5)



โครงการท่ี 2: สงเสรมิ คานิยมวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) 
สรางวัฒนธรรมที่เปนมืออาชีพ สูการสรางนวตกรรม

ผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดดังนี้
งานวัฒนธรรมองคกร สงเสริม คานิยมวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) สรางวัฒนธรรมท่ีเปนมืออาชีพ สูการสรางนวัตกรรม

ไตรมาส 1 สงเสริมรับรูและสรางความเขาใจ คานิยมวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) โดยดําเนินการผานกิจกรรมดังนี้

1.งานสถาปนาองคกร 17 พย. 63 มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู สรางขวัญกําลังใจ  เนน ACCEPT ความเปน T:Teamwork การดําเนินการมีสวน

รวมจัดงานของสํานักงาน และแลกเปล่ียนสถานการณ ภายในขององคกร ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกปญหา  

2. สงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ การดําเนินงานรวมกัน (Accountability + Teamwork) โดยเชิญชวนบุคลากร สปสช.รวมดวยชวยกนั

ดําเนินการแกปญหาการยกเลิกสัญญาหนวยบริการ เชน การตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย การรับสาย Call Center และการลงพื้นท่ีสรางความ

เขาใจในการรับบริการตามแนวทางขององคกร 

3  จัดทําแผนการส่ือสาร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทอ.) และดําเนินการไดตามแผนดังนี้

• เรียนรูการใชระบบ Sabuy การขอหนังสือรับรองและการลาผานระบบ โดยจัดทํา VDO Clip ใชในการส่ือสาร และการเบิกคาเลาเรียนบุตร

• จัดทําส่ือและประชาสัมพันธ กิจกรรมภายในองคกร กิจกรรมสรางสุข การพัฒนาบุคลากร และการสรางการรับรูองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลและการ

ทุจริตในองคกรอยางตอเนื่อง

4 จัดเสียงตามสาย ส่ือสารกิจกรรมขององคกร เชน กิจกรรม 5 ส. (สรางวัฒนธรรม การทํางานเปนทีมและสรางความสัมพันธ Teamwork 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity & Innovation) 

ผลการวิเคราะห / ปจจัยสําเร็จ

1.คะแนนประเมิน ACCEPT การวัดจะ

ดําเนินการใน Q3 ป 64 เพ่ือเปรียบเทียบกับ 

ป 63

2.สามารถดําเนินการไดตามแผนการสื่อสาร 

สทอ.ป 64 ในทุกกิจกรรม

ปญหาอุปสรรค
• ผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบยังขาด

ความชํานาญ ในการใชเทคโนโลยี

เพื่อการส่ือสาร

ขอเสนอแนะ

• พัฒ นา ค ว า ม รู  แ ล ะ ทั กษ ะ

ผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในดาน

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่

ทันสมัย เพื่อการจัดทําสื่อที่

เขาถึงกลุมเปาหมายไดดี
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เปาหมาย
1 คะแนนประเมิน ACCEPT คาเฉล่ียไมนอยกวาปท่ีผานมา (วัดใน Q3 ปงบ 64 เปรียบเทียบกับ Q2 ป 63 

2. การดําเนินการตามแผนการส่ือสาร สทอ.ป 2564 



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

ผลการดําเนินงาน

1. ศึกษารวบรวมขอมูลตําแหนงงานภายในองคกรเพ่ือจัดทํารางเสนทางการ

พัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) 

2. การจัดทําเคร่ืองมือพัฒนาบทเรียนออนไลน (NHSO online)  ดําเนินการ

ประชุมรวมกับ IT และสํานักที่เก่ียวของ จํานวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1. เพ่ือกําหนด

ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงชี้แจงและติดตามการใชงาน คร้ังที่ 2.เพ่ือแบงงาน 

และกําหนดแผนงาน รวมกัน

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• สปสช.มีความพรอมดานทรัพยากรในการพัฒนาระบบดานเทคโนโลยี
• ผูบริหารทุกระดับใหความสําคญักับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

พัฒนาแหลงเรียนรูและรูปแบบการเรียนรู แบบ online

ปญหาอุปสรรค
• ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญในการจัดทําเน้ือหาและรูปแบบที่นาสนใจ

เหมาะสมกับการเรียนรูแบบ online

ขอเสนอแนะ

• พัฒนาผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของใหมีความรู และทักษะในการทํา

ส่ือการเรียนรู online

8

เปาหมาย
• 1.1 มีระเบียบการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับบริบทขององคกรปจจุบัน 

• 1.2 มีเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ท่ี

สอดคลองกับบริบทขององคกร  

• 1.3. มีหลักสูตรการอบรม Online สําหรับผูปฏิบัติงาน  2 เร่ือง และการ

พัฒนาแหลงเรียนรู 1 หนวย



โครงการท่ี 4: สงเสรมิการพฒันาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน (Professional UC) 
เพื่อสนับสนุนการทํางานตามทิศทางและบรบิทองคกร 

ผลการดําเนินงาน
1. วิเคราะห Competency Gap ของผูปฏิบัติงาน และจัดทําแผนฝกอบรมและ

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

แผน

2. พัฒนาศักยภาพผูบริหารและsuccessor ดวย public training โดยเสนอ

หลักสูตรและรายชื่อ คนย.พิจารณาอนุมัติเม่ือ3 พ.ย.63 และคัดเลือกผูบริหารสง

เขาอบรมสถาบันภายนอก 2 คน 2 หลักสูตร

3. สื่อสารใหผูปฏิบัติงานเขารับการอบรมหลักสูตรความรูเรื่องดิจิทัลสําหรับบุคลากร 

(e-learning). ใหครบถวนแลวเสร็จภายในป 64

4. จัดทํารายละเอียดการพัฒนา Talent & Successor และเตรียมการจัดจาง 

บริษัทฝกอบรมเขามาดําเนินการพัฒนา

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร

ปญหาอุปสรรค

• ผูปฏิบัติงานใชเวลามากในการจัดทําหนังสือเสนอขออนุมัติ 

เนื่องจากมีการแกไขบอยคร้ัง

ขอเสนอแนะ

ควรมีการส่ือสารพูดคุยกับผูบริหาร เพ่ือใหเขาใจความเปนมา

และวัตถุประสงคกอนดําเนินการทําหนังสือเพ่ือขออนุมัติ

9

เปาหมาย • ผูปฏิบัติงานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป IDP รอยละ 100

• ผูปฏิบติังานไดรับการพัฒนาตามแผน IDP รอยละ 100

• ดําเนินการตามแผนพัฒนา Talent & Successor ไดรอยละ 100



โครงการท่ี 5: พัฒนาประสทิธิภาพ ประสิทธิผล การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
อยางมีธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน
1. การทบทวนโครงสรางอัตรากําลัง กลุมภารกิจตางๆ ทบทวนลักษณะงาน ปริมาณงาน 
คุณสมบัติ/ทักษะ/ความชํานาญของบุคคลที่ตองการในงาน และการนําเทคโนโลยมีาใชใน
การทํางาน และจัดทําขอเสนออัตรากําลัง เสนอตอ คกก. HR เมื่อ ต.ค. 63 และเสนอ คนย. 
พิจารณาเมื่อ พ.ย. 63 มีมติ คงกรอบอัตรากําลังระดับ O ของ Cluster ที่มีอยู ตามที่บอรด
อนุมัติและมีงบประมาณแลว หากสวนงานใดมีความจําเปนตองการเปลี่ยนแปลงจํานวน
กรอบอัตรากําลังในระดับช้ันงานเดิมที่มี ใหเสนอ คกก. HR และ คนย. พิจารณาตามลําดับ
เปนรายกรณี
2. การทบทวนโครงสรางคาตอบแทน เสนอขอมูลผลการศึกษาเรือ่งโครงสรางคาตอบแทน 
โดย สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ตอ อนุกรรมการจัดทําขอเสนอการสรรหาและ
คาตอบแทน เมื่อ 3 พ.ย. 63 ที่ประชุมใหขอเสนอแนะในการทบทวนโครงสรางคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงาน สปสช. และมอบ สปสช. ดําเนินการจัดทําขอเสนอเพื่อพิจารณาตอไป
3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑการเลื่อน
เงินเดือนจากการประเมินผลงานประจําป และประกาศใชกอนเริ่มปงบประมาณ 2564 แจง
เวียนบุคลากรเมื่อ 30 ก.ย. 63 ซ่ึงมีการพัฒนาจากเดิม คือ ยกเลิกเกรด ใชคะแนนประเมนิ
ในการคํานวณอัตราเลื่อนเงินเดือนตามวิธีการที่กําหนด 10

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

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

• คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก (50-75 %)

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบบรหิาร HR
• มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คกก. HR) ซ่ึง

ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ เพื่อรวมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหาร HR เรื่องตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ปญหาอุปสรรค
• บุคลากรยังขาดความเขาใจในเรือ่งตางๆ ที่เก่ียวของกับระบบงาน HR
• อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด ในขณะที่หนวยงานตาง ๆ มีความตองการ

ดานกําลังคนเพิ่มข้ึนจากภารงานที่เพิ่มข้ึน
• บุคลากรบางสวนมีศักยภาพไมสอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย ทําให

ตองใชกําลังคนเพิ่มข้ึนในการทํางานน้ัน
• การดําเนินการบางเรื่องตองใชเวลามากในการพิจารณาและตัดสินใจ

ขอเสนอแนะ
• ควรมีการสื่อสารใหบุคลากรมีความเขาใจในระบบงาน HR ที่ดีข้ึน
• ควรมีการนเทคโนโลยีมาใชปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงปรับปรุง

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อลดภาระดานกําลังคนขององคกร
• ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถรองรับการทํางานที่หลากหลาย 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี



โครงการท่ี 6: สงเสรมิคุณภาพชีวิต ความผูกพัน 
และความสุขในการทํางาน

ผลการดําเนินงาน

• 1. สรุปขอมูลและวิเคราะหผลการประเมนิความสขุดวยเครื่องมอื Happinometer

ประจําป 2563

• 2. จัดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขและรายงานผลการ

ประเมินความสุขดวยเครื่องมือ Happinometer ประจําป 2563 ตอคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข

• 3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขประจําป 2564 เสนอ

คณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข อนุมัติดําเนินการ

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ระดับความสุขในภาพรวมขององคกร มีระดับคะแนนเฉลีย่เพิ่มข้ึนทุกป

• ระดับความผูกพันตอองคกรของผูปฏิบัติงาน มีระดับคะแนนเฉลี่ย

เพิ่มข้ึนทุกป

• มีการประชาสัมพันธแผนงานการจัดกิจกรรมสรางสุขระดับองคกร

• นักสรางสุขของแตละสํานักมีการจัดกิจกรรมสรางสุขอยางตอเน่ือง

ปญหาอุปสรรค
1. ภาระงานที่มากข้ึนของนักสรางสุข ทําใหการจัดกิจกรรมระดับสํานัก 

เปนไปอยางไมตอเน่ือง

2. ปจจัยจากสถานการณภายนอกที่เขามากระทบ เชน สถานการณ การ

ระบาทของโรค Covid 19

ขอเสนอแนะ
• ตองมีการเรียนรูและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เขามาอยาง

รวดเร็วในปจจุบัน

11

เปาหมาย
• ระดับความสุขในภาพรวมขององคกรอยูในระดบัมีความสุข (Happy (50 -

74.99 %) 

• ระดับความผูกพันตอองคกรของผูปฏิบัตงิานอยูในระดบัมาก (50 - 74.99 %)

• อัตราการลาออกของบุคลากร ไมเกินรอยละ 4



โครงการท่ี 7: สงเสรมิการใชงานสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
บน Web Sabuy

ผลการดําเนินงาน
• เปดใชงานครบทุกระบบแลวจํานวน 6 ระบบ 

1) ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากร 2) ระบบสรรหา 

3) ระบบเงินเดือน 4) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

5) ระบบลาและเวลาทํางาน 6) ระบบ self service 

• ประชาสัมพันธการใชดู Slip เงินเดือน online 

เปนประจําทุกเดือน และการใชงานระบบอื่นๆ

เปนระยะตามกําหนดเวลาที่เกี่ยวของในแตละเรื่อง

• บุคลากรสงคําขอปรับปรุงขอมูลสวนตัวเขามาอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงใชงาน self service ทุกระบบที่เปด

ใชโดยไมมีการทําธุรกรรมนอกระบบ

12

เปาหมาย • ผูปฏิบัติงานใชงาน HRIS บน 

Web Sabuy 100%

ปญหาอุปสรรค
• บุคลากรมีพื้นฐานความเขาใจและความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีใหมไมเทากัน 
• ความเสี่ยงตอความปลอดภัยดานขอมูลสารสนเทศที่เปน

ความลับ จากการใชงานเทคโนโลยีแบบ Self Service

ขอเสนอแนะ
• ควรมีการใหความรูการใชงานเมื่อเปลี่ยนเทคโนโลยใีหม 

ในรูปแบบที่เขาใจงายกับทุกคน
• ควรสรางความเขาใจ และกระตุนความตระหนักถึงการ

ใชงานขอมูลสารสนเทศอยางปลอดภัย

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ
• สปสช.มีความพรอมดานทรัพยากรในการพัฒนาระบบ

ดานเทคโนโลยี
• ผบห. ใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีใหมๆ  มาใชใน

การทํางานเพื่อประสิทธิภาพของงาน
• ผูปฏิบัติงาน HR มีประสบการณ&เขาใจระบบ HRIS
• ความรวมมือ/ความสนใจในการใชระบบของผูปฏิบัติงาน



2. การสรรหาบุคลากร1. อัตรากําลัง และการจางจริง

ขอมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ ธ.ค. 2563

หมายเหตุ :
ระดับ ตําแหนง

T ผูบริหารระดับสูง = รองเลขาธิการ / ผช. เลขาธิการ
M ผูบริหาร = ผอ.อาวุโส / ผอ. / รอง ผอ. / ผช.ผอ.
E วิชาการ = ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญพิเศษ / ผูเชี่ยวชาญ
O ปฏิบัติการ = หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน / เจาหนาท่ีอาวุโส / เจาหนาท่ี
S ปฏิบัติการ = ลูกจางอาวุโส / ลูกจาง

ระดับ
อัตรากําลังท่ี

คกก.หลักฯ อนุมัติ
จางจริง กําลังสรรหา วาง

T 7 5 - 2
M/E 95 69 2 24
O 641 596 15 30
S 171 170 - 1

รวมอัตรากําลังท่ีไดรับ
งบประมาณแลว

914 840 17 57

อัตรากําลังท่ียังไมไดรับ
งบประมาณ

76 - - 76

รวม 990 840 17 133



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

ขอมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ ธ.ค. 2563



จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อ

1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ 1 ป 2564

2. ใหความเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอบพระคุณ
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