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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบคุคล
รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาสที่ 2 ป 2564

นําเสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

วันท่ี  5 เมษายน 2564



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 2 ป 2564

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

กลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพองคกร (QMS) มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี
• จัดนิทรรศการ “สัปดาหธรรมาภิบาล บอกรัก สปสช. ดวยใจสุจริต”  ป 2564 " วันที่ 15-25 ก.พ. 2564 

และจัดทําคลิปวีดีโอส่ือสาร "การทํางานบนหลักหลักธรรมาภิบาล" ของผูบริหาร สปสช. และคลิปวีดีโอให

ความรู “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง” รวมจํานวน 8 คลิป ผานชองทาง Mail, 

Youtube, Facebook, กลุม Line 

• กํากับติดตามและรายงานความกาวหนาความกาวหนาการบริหารความเส่ียงองคกร แผนการการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน และการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ป 2564 ตอคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การ

บริหารความเส่ียง หลักธรรมาภิบาล และการปองกันทุจริต (QMR) ไดติดตาม ในการประชุมครั้งที่ 

1/2564 วันที่ 3 มี.ค. 2564

• เตรียมการประเมิน ITA ป 2564 โดยประสาน ผูบริหาร บุคลากร สปสช. รวมตอบแบบวัดการรบัรูตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเอง (IIT) และเชิญชวนให สํานักสวนกลาง สปสช.เขต 

ส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เชน คกก.หลัก คกก.ควบคุม อนุกก. อปสข. อคม. ภาคประชาชน 

ผูขายพัสดุ เปนตน เขารวมตอบแบบวัดการรับรูที่มีตอหนวยงาน (EIT)

• สงผลงานเพื่อสมัครรางวัล “คุณภาพการบริการจดัการภาครัฐ ป 2564” ตามเกณฑประเมินสถานะระบบ

ราชการ (PMQA) 4.0 ของ ก.พ.ร.

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ผูบริหารระดับสูง ใหความสําคัญกับการกํากับติดตามการ
บริหารงานตามแผนพัฒนาระบบคุณภาพ

• คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ ฯ (QMR)
ประกอบดวย ผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ 
เขามามีสวนรวมในการกํากับติดตาม

• การกําหนดแผนพัฒนาระบบคุณภาพแบบสวนรวม
• มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

ปญหาอุปสรรค

ไมมี 

ขอเสนอแนะ
ควรกระตุนใหมีการกํากับติดตามการบริหารจัดการความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
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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 สงเสรมิ คานิยมวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) สรางวัฒนธรรมที่เปนมืออาชีพ สูการสรางนวัตกรรม

ไตรมาส 2 สงเสริมรับรูและสรางความเขาใจ คานิยมวัฒนธรรมองคกร (ACCEPT) โดยดําเนินการผานกิจกรรมดังน้ี

1.จัดทําปายประชาสัมพันธ ACCEPT ติดต้ังบริเวณ หนาหองประชุม 201

2.จัดทําคลิปเสียงสื่อสาร ความหมายของ ACCEPT สงไปตามสื่อตางๆ ขององคกร 

3 ปฐมนิเทศ บุคลากรใหม รุนที่ 2 จํานวน 2 ทาน รุนที่ 3 จํานวน 5 ทาน โดยใชชองทางการสื่อสาร ทางกรุป Line ใหความรู 

ความเขาใจ ภาพรวมขององคกร รวมไปถึง วัฒนธรรมองคกร 

4. จัดเตรียมประชุมใหญบุคลากร ประจําป 2564 ในวาระการสงมอบงานเลขาธิการแก เลขาธิการทานใหม ในวันที่ 2 เม.ย. 64

5 จัดเตรียมการ Re Orientation ผูบริหารสวนกลาง และ สปสช. เขต เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร และทบทวนความเขาใจใน

งานที่มอบหมายใหดําเนินการ 

6 ดําเนินการตามแผนการสื่อสารป 64 ไตรมาส ตามชองทาง ดังน้ี ผานทาง website sabuy จํานวน  7  ช้ินงาน  สื่อสารผานทาง 

ชองทาง line  34 ช้ินงาน  ขาวเพื่อสื่อสารภายใน 34 ขาวสาร  คลิปวีดีโอ กลุมงาน QMS  8 ตอน งาน HRD Accept  6 คลิป  

งานหองสมุดดิจิทัล 1 ช้ินงาน 

ผลการวิเคราะห / ปจจัยสําเร็จ

1.คะแนนประเมิน ACCEPT การวัดจะ

ดําเนินการใน Q3 ป 64 เพ่ือเปรียบเทียบกับ 

ป 63

2.สามารถดําเนินการไดตามแผนการสื่อสาร 

สทอ.ป 64 ไตรมาส 2 ในทุกกิจกรรม

ปญหาอุปสรรค
• ดวยผูปฏิบัติมีภาระงานมาก ทําให

การเขารวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สราง วัฒนธรรมองคกร เปนไป

คอนขางยาก 

ขอเสนอแนะ
• การปรับตัวของบุคลากรใหทันตอ

ยุคสมัย พรอมจะเรียนรู ส่ิงใหม

และนําไปใชไดอยางรวดเร็ว 
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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.รวบรวมศึกษา เปรียบเทียบ และวิเคราะหความเปนปจจุบัน  ความซ้ําซอน 

และประเด็นที่ไมครบถวน ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง แนวทางและหลักเกณฑ 

ที่เก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ สปสช. และหนวยงานอ่ืนๆ 

2. ศึกษารวบรวมขอมูลตําแหนงงานภายในองคกรเพ่ือจัดทํารางเสนทางการ

พัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) 

3. อยูระหวางบริษัทผูรับจางจัดทําเคร่ืองมือพัฒนาบทเรียนออนไลน (NHSO 

online) และ ติดตามการจัดทําเนื้อหาบทเรียนออนไลนจากผูรับผิดชอบ

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• สปสช.มีความพรอมดานทรัพยากรในการพัฒนาระบบดานเทคโนโลยี
• ผูบริหารทุกระดับใหความสําคญักับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

พัฒนาแหลงเรียนรูและรูปแบบการเรียนรู แบบ online

ปญหาอุปสรรค
ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญในการจัดทําเน้ือหาและรูปแบบที่นาสนใจ

เหมาะสมกับการเรียนรูแบบ online

ขอเสนอแนะ

พัฒนาผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของใหมีความรู และทักษะในการทําส่ือ

การเรียนรู 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 

ผลการดาํเนินงาน

1. ดําเนินการจัดจางพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามแผน

ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรป 64 

2. จัดทําแนวทางและสื่อสารใหผูปฏิบัติงาน จัดทํา/ทบทวนแผน IDP ป64

3. พัฒนาศักยภาพผูบริหารและsuccessor (SC) ดวย public training โดยเสนอ

หลักสูตรและรายชื่อ คนย.พิจารณาอนุมัติเมื่อ3 พ.ย.63 และคัดเลือกผูบริหาร & 

SC สงเขาอบรมสถาบันภายนอก 3 คน 3 หลักสูตร

4. ดําเนินการจางจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางศักยภาพผูนําเชิงกลยุทธสู

องคกรสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาTL & SC  และจัดทําหนังสือแจงประธานกลุม

ภารกิจรับทราบแนวทางและข้ันตอนการพัฒนาตาม IDP กลุม SC และกลุม TL

และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนา SC & TL ป 64-65

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร

ปญหาอุปสรรค
• ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง

• หนังสือเก่ียวกับการสมัครฝกอบรมจากหนวยงานภายนอกมาถึง สปสช.

ลาชา ทําใหตองมีความเรงดวนในการจัดการสงผูสมัครเขาอบรม

ขอเสนอแนะ
• ควรจัดทําคูมือจัดซ้ือจัดจางสําหรับผูปฏิบัติงานทั่วไป

• ควรมีการติดตามขาวสารการฝกอบรมของหนวยงานที่ สปสช. ประสงคเขา

รวมอบรมอยางสม่ําเสมอ
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เปาหมาย• ผูปฏิบัติงานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป IDP รอยละ 100

• ผูปฏิบติังานไดรับการพัฒนาตามแผน IDP รอยละ 100

• มีการจัดทําแผนพัฒนา และดําเนินการตามแผนพัฒนา Talent & 

Successor ไดรอยละ 100



โครงการท่ี 5: พัฒนาประสทิธิภาพ ประสิทธิผล การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
อยางมีธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน
1. การทบทวนโครงสรางอัตรากําลัง อยูระหวางการทบทวนโครงสรางองคกร โครงสราง

อัตรากําลัง ตามแนวทางการทํางานรูปแบบใหม แบบ Hybrid Working

2. การทบทวนโครงสรางคาตอบแทน 6 ม.ค. 64 คกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เห็นชอบ

ใหขยายเพดานโครงสรางเงินเดือนของ ผูปฏิบัติงาน สปสช. ทุกระดับในอัตรา 20 % เพื่อให

เหมาะสมกับคางานและภารกิจขององคกร เพื่อธํารงรักษาบุคลากร สามารถแขงขันกับตลาดได 

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

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

3. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน

จากการประเมินผลงานประจําป เริม่ใชปงบ 2564 ซ่ึงมีการพัฒนาจากเดิม คือ ยกเลิกเกรด ใช

คะแนนประเมนิในการคํานวณอัตราเลื่อนเงินเดือนตามวิธีการที่กําหนด อยูระหวางดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ครั้งที่ 1/64 ตามหลักเกณฑฯ ใหม
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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 %)

ผลการวิเคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบบริหาร HR
• มีคณะกรรมการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล (คกก. HR) ซ่ึง

ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ เพื่อรวมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหาร HR เรื่องตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ปญหาอุปสรรค
• บุคลากรยังขาดความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับระบบงาน HR
• อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด ในขณะที่หนวยงานตาง ๆ  มีความตองการดาน

กําลังคนเพิ่มข้ึนจากภารงานที่เพิ่มข้ึน
• บุคลากรบางสวนมีศักยภาพไมสอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย ทําให

ตองใชกําลังคนเพิ่มข้ึนในการทํางานน้ัน
• การดําเนินการบางเรื่องตองใชเวลามากในการพิจารณาและตัดสินใจ

ขอเสนอแนะ
• ควรมีการสื่อสารใหบุคลากรมีความเขาใจในระบบงาน HR ที่ดีข้ึน
• ควรมีการนเทคโนโลยีมาใชปรับปรงุกระบวนการทํางาน รวมถึงปรับปรุง

ระบบงานใหมีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อลดภาระดานกําลังคนขององคกร
• ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถรองรับการทํางานที่หลากหลาย 

และทันตอการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยี



โครงการท่ี 6: สงเสรมิคุณภาพชีวิต ความผูกพัน 
และความสุขในการทํางาน

ผลการดําเนินงาน

1.โครงการ “สปสช. องคกรแหงความสุข ป 2564
1. สรุปขอมูลและวิเคราะหผลการประเมินความสุขดวยเคร่ืองมือ Happinometer ประจําป 2563

2. จัดการประชุม คณะกรรมการขับเคล่ือนองคกรแหงความสุขและรายงานผลการประเมินความสุขดวย

เคร่ืองมือ Happinometer ประจําป 2563 ตอคณะกรรมการขับเคล่ือนองคกรแหงความสุข

3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมขับเคล่ือนองคกรแหงความสุขประจําป 2564 เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือน

องคกรแหงความสุข อนุมัติดําเนินการ

4. แจงเวียนสงรายงานผลประเมินความสุขฯ ใหแตละสํานัก เพื่อการจัดทํากิจกรรมสรางสุขของแตละสํานัก 

5. ดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โครงการ “ สปสช. องคกรแหงความสุข ป 2564  ระดับองคกร

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

- มิติการงานดี  กิจกรรมสัปดาหธรรมภบิาล บอกรัก สปสช. ดวยใจสุจริต  ระหวางวันท่ี 17-19 ก.พ. 2564

กิจกรรม “การทําความดี เปนสุขเสมอ “ ยกยองชื่นชมคนทําดี ตามวาระโอกาส 

2. ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดกิารเกื้อกูล ฯ

1. ศึกษาขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน สวัสดิการของ หนวยงานราชการ 

สปส. หนวยงานรัฐท่ีอยูในกลุมองคกรมหาชนกลุม 1

ผลการวเิคราะห / ปจจัยสําเร็จ

• ระดับความสุขในภาพรวมขององคกร มีระดับคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นทุกป

• ระดับความผูกพันตอองคกรของผูปฏิบัติงาน มีระดับคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มขึ้นทุกป

• มีการประชาสัมพันธแผนงานการจัดกิจกรรมสรางสุขระดับองคกร

• นักสรางสุขของแตละสํานักมีการจัดกิจกรรมสรางสุขอยางตอเนื่อง

ปญหาอุปสรรค
1. ภาระงานท่ีมากขึ้นของนักสรางสุข ทําใหการจัดกิจกรรมระดับสํานัก 

เปนไปอยางไมตอเนื่อง

2. ปจจัยจากสถานการณภายนอกท่ีเขามากระทบ เชน สถานการณ การ

ระบาดของโรค Covid 19

ขอเสนอแนะ
• ตองมีการเรียนรูและปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเขามาอยาง

รวดเร็วในปจจุบัน
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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) ระบบ

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

การใชงานระบบอื่นๆ เปนระยะตามกําหนดเวลาที่เกี่ยวของในแตละเรื่อง
• บุคลากรสงคําขอปรับปรงุขอมูลสวนตัวเขามาอยางตอเนื่อง รวมถึงใชงาน 

self service ทุกระบบที่เปดใชโดยไมมีการทําธุรกรรมนอกระบบ

12

เปาหมาย
• ผูปฏิบัติงานใชงาน HRIS บน 

Web Sabuy 100%

ปญหาอุปสรรค
• บุคลากรมีพ้ืนฐานความเขาใจ ความสนใจ และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมไมเทากัน (บางคน
ไมดู Slip เงินเดือน เนื่องจากดูเฉพาะยอดเงินเขาจาก
ธนาคาร)

• ความเส่ียงตอความปลอดภัยดานขอมูลสารสนเทศท่ีเปน
ความลับ จากการใชงานเทคโนโลยีแบบ Self Service

ขอเสนอแนะ
• ควรมีการใหความรูการใชงานเมื่อเปลีย่น

เทคโนโลยีใหม ในรูปแบบที่เขาใจงายกับทุกคน
• ควรสรางความเขาใจ และกระตุนความตระหนัก

ถึงการใชงานขอมูลสารสนเทศอยางปลอดภัย

ผลการวเิคราะห / ปจจัย
สําเร็จ
• ผบห. ใหความสําคัญกับการนํา

เทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการ
ทํางานเพื่อประสิทธิภาพของงาน

• ผูปฏิบัติงาน HR มีประสบการณ&
เขาใจระบบ HRIS

• ความรวมมือ/ความสนใจในการใช
ระบบของผูปฏิบัติงาน

• มีการรณรงคการใชงานระบบ
อยางตอเน่ือง และกําหนดใหทุก
คนพิมพ 50 ทวิ เองจากระบบ



2. การสรรหาบุคลากร1. อัตรากําลัง และการจางจริง

ขอมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ มี.ค. 2564

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 73 22
O 641 602 1 38
S 171 169 2

รวมอัตรากําลังท่ีไดรับ
งบประมาณแลว 914 849 1 64

อัตรากําลังท่ียังไมไดรับ
งบประมาณ 76 76

รวม 990 849 1 140



3. ความเคลื่อนไหวบุคลากร 4. อัตรา Turn Over Rate ปงบประมาณ 2560 – 2564 
ไตรมาส 1-2 (ณ มี.ค. 64) : ภาพรวม 0.83%

ขอมูลบุคลากร : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ มี.ค. 2564



จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อ

1. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ 2 ป 2564

2. ใหความเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอบพระคุณ
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