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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบคุคล
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

น าเสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 6 มกราคม 2563



ตัวชี้วัดที่ 5.2
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบพิจารณา
1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

master plan)
(1.1) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1.2) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(HRD) 

(2.1) HRM : 2.1.1 การจัดอัตราก าลัง 
2.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

(2.2) HRD : 2.2.1 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
2.2.2 การพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพ การคัดเลือก&พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบ

ทอดต าแหน่ง
3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรพัยากรบคุคล

(3.1) การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
(3.2) ความปลอดภัย/สุขอนามัย/สิ่งแวดล้อมในการท างาน
(3.3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล
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วิสัยทัศน์ บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เก่ง และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ 1. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบสากล
3. จัดหาสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสร้างขวัญก าลังใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การด าเนินการองค์กร
5. จัดระบบการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
6. ส่งเสริมให้ สปสช.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ

เป้าประสงค์ สปสช. เป็นองค์กรที่มธีรรมาภบิาล และมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

1. ผ่านการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ปปช. (ITA)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90
2. ผ่านการประเมินองค์กรสมรรถนะสูง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ กพร.)

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่น าไปสู่องค์กรที่มธีรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง
3. เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2561-2565
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
3 กลยุทธ์ 7 โครงการ

กลยุทธ์ โครงการ
HR 1 : ส่งเสริมวัฒนธรรม 

(Good Governance)
1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กร ระบบบริหาร ด้วยระบบคุณภาพ และหลัก

ธรรมาภิบาล (QMS) โดยบูรณาการเข้ากับงานประจ า
2. ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมือ

อาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม

HR 2 : พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(High Performance)

3.   พัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน รองรับยุคดิจิตอล  
5. พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรร

มาภิบาล 

HR 3 : เสริมสร้างโครงสร้าง และ
ปัจจัยพื้นฐาน 
(HWP & Engagement)

6. สร้างความผูกพัน และสร้างสุขในการท างาน 
7.    พัฒนาระบบ HRIS สู่ Smart Office 
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ไตรมาส 1 ปี 2563

ผลปฏิบัติงานตาม 
HR ACTION PLAN 2563
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โครงการที่ 1: เสริมสร้างศักยภาพองค์กร ระบบบรหิาร ด้วยระบบคุณภาพ 
และหลักธรรมาภิบาล (QMS) โดยบูรณาการเข้ากับงานประจ า

ผลการด าเนินงาน
• รายงานผลการควบคุมภายใน สปสช. ปี 2562 ไปยังกระทรวงการคลัง และ

อนุกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ปค 3) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค 4) และ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค 5) 

• เสนอแผนพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร ปี 63 ในการประชุมกรรมการบริหาร 
สปสช. วันที่ 15 พย 62

• แจ้งทุกส านักส่วนกลาง/เขต ขอให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพองค์กร ปี 63 ตามหนังสือที่ 4.63/ว.11 ลว 7 พย 62

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส าคัญกับการปฏิรูประบบคุณภาพ
• มีคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ ฯ (QMR)

ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากทุกกลุ่มภารกิจ ร่วมกันบริหาร
ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• การก าหนดแผนงานที่จัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
• มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรค
ขาดการบูรณาการให้เข้ากับระบบบริหารคุณภาพและงานประจ า ท าให้
เป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
วางแผนงานด้านการบริหารคุณภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ 
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เป้าหมาย 1. คะแนน ITA ไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขององค์กร (90) (คะแนน 
1-5 ห่างกัน I1.5)

2.       คะแนน IT ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 60 -61 (85.5 + 81.63) / 2 = 83.43
ปรับเป็น 84) (คะแนน 1-5 ห่างกัน 0.5)

3. คะแนนประเมินตนเอง เพิ่มขึ้นจากปี 62 พัฒนา Gap ที่พบในปี 
61-62  (ปี 61 ได้ base line และโอกาสพัฒนา) 



ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) 
สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1
1. จัดกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สปสช. เพื่อ

ส่งเสริม รับรู้ ผลงานที่เป็นรูปธรรมประสบความส าเร็จจนได้รับรางวัลดีเด่น ในการน า
วัฒนธรรมองค์กร ACCEPT ไปใช้ในการด าเนินงาน และให้บุคลากรได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานดังกล่าว และท าคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรผ่าน
วัฒนธรรม ACCEPT รวมถึงเชิดชู คนดี สปสช.(วันที่ 17 พย.62) 

2. จัดปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรใหม่ทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การปฏิบัติงานโดยได้เรียนรู้งานขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย ภารกิจขององค์กร มี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) รวมถึงให้สามารถ
ปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมส าหรับการ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว (ก าลังด าเนินการ จะจัดวันที่ 16-18 ธค.62)

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
มีผู้เข้าร่วมงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ท้ังส่วนกลาง และ สปสช.เขต 
มีการสื่อสาร ส่งเสริม ด้านการท างานท่ีประสบความส าเร็จ โดยใช้หลัก ACCEPT มา
เป็นกลไกในการด าเนินงาน  โดยมีการสัมภาษณ์ ผู้ท่ีได้รบรางวัล ร่วมเรียนรู้เส้นทางสู่
รางวัลเลิศรัฐ ปี 62

ปัญหาอุปสรรค
1. สถานที่จัดงาน ยังไม่สามารถรองรับ บุคลากร สปสช.ได้เพียงพอ 
2. ผู้บริหารหลายท่านติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมได้ 

ข้อเสนอแนะ
ในปีต่อไป ควรมีการน าตัวอย่าง ของส านัก หรือ บุคลากรที่ใช้หลัการ 
ACCEPT ด าเนินงานจนเกิดผลส าเร็จ มาเผยแพร่ หรือเป็นตัวอย่างให้มาก
ยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลการน า ACCEPT มาใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของแต่ละกิจกรรมด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด) 



โครงการที่ 3 : พัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

ผลการด าเนินงาน
ทบทวน / ปรับปรุง ระบบพัฒนาบุคลากรขององค์กร
• ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลฯ ร่วมกับทีมที่ปรึกษำด ำเนินโครงกำร

ปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนำระบบ
สมรรถนะ และ จัดท ำเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรรำยต ำแหน่ง 
(Development Roadmap) โดยได้ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
(Competency Workshop) กับส ำนักในส่วนกลำงและ ตัวแทน 
สปสช.เขต จ ำนวน 5 เขต ซึ่งเป็นตัวแทนเขตแต่ละภำค เพื่อค้นหำ
สมรรถนะ รำยกลุ่มงำน (Job Family) ระหว่ำงวันที่ 8-31 ต.ค 62 
และจะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะนะหว่ำงวันที่ 23 ธค. 62 - 10 
มค. 63 และจัดท ำเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรรำยต ำแหน่ง 
(Development Roadmap) คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ในไตรมำสที่ 2

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• โดยส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุก

ส านักและ สปสช.เขต ในการประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Competency 
Workshop) เป็นอย่ำงดี

.

ปัญหาอุปสรรค
• การประชุมเชิงปฏิบัติ ดว้ยวิธี teleconference กับ สปสช. เขต อาจท า

ให้มีการสื่อสารที่ ติดขัด ใช้เวลาในการท าความเข้าใจให้ตรงกัน 

ข้อเสนอแนะ
• ในการประชุมเชิงปฏิบัติการควร เป็นการประชุมที่สามารถสื่อสารได้ทั้ง

สองทางอย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย
• ร้อยละ100ของต าแหน่งงานที่มีการก าหนด competency
• ร้อยละ100ของต าแหน่งงานมีการจัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
• ร้อยละ100ของต าแหน่งที่จัดท าและประเมินสมรรถนะ ที่ก าหนด



โครงการที่ 4 : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน รองรับยุคดิจิตอล 

ผลการด าเนินงาน
1. พัฒนาผู้ทดแทนต าแหน่งส าคัญ ต่อเนื่องจากป6ี2 และวางแผนส าหรับปี63 - จัดท ำและน ำเสนอ
แนวทำงกำรพัฒนำผู้ทดแทนต ำแหน่ง (Successors)ต่อคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร เมื่อวันท่ี 
11 ธ.ค. 62 
2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัตงิาน  รองรับยุคดิจิตัล : เสนอแผนพัฒนำบุคลำกร ปี 63 ต่อ คกก. บริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล วันท่ี 9 ก.ย 62 คกก.มีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรฝึกอบรม 6 เร่ือง  ได้แก่ กำร
เสริมสร้ำงศักยภำพผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ควำมรู้เรื่องดิจิทัลส ำหรับบุคลำกร กำรสื่อสำรท่ีดีในยุคดิจิทัล กำร
สอนงำนแบบ OJT เตรียมควำมพร้อมก่อนเกษียณอำยุผู้ปฏิบัติงำน สุขสันต์รับวันเกษียณ โดยได้ด ำเนินกำร
ฝึกอบรมกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เมื่อวันท่ี 16-18 ก.ย. และ 30-31 ต.ค. 62
2.2 พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วย self learning  : จัดท ำแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปี 63 จ ำนวน 5 เร่ือง โดยมุ่งสร้ำง 
Mind Set เร่ือง Digital Transformation ผู้ปฏิบัติงำนและพัฒนำต่อยอดหลักสูตรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลง

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริหารจาก

ทุกกลุ่มภารกิจ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นต่อแผนพัฒนา
Successors และแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี

ปัญหาอุปสรรค
• ต้องใช้เวลาจ านวนมากในการจัดท าและพิจารณาแผน กลั่นกรอง คิด

รอบด้าน น าไปปฏิบัติได้ เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อเสนอแนะ
• จัดท า  Timeline เพื่อก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
• เร่งการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้น

ปีงบประมาณในปีต่อไป
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เป้าหมาย
• ร้อยละ90 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP
• ร้อยละ100 ของการด าเนินการตามแผนพัฒนาผู้ทดแทน

ต าแหน่ง (Successors).
• ร้อยละ100 ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนด  (Inhouse Self Learning  พัฒนา

แหล่งเรียนรู้ และการสื่อสารภายในองค์กร)



โครงการที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพ ประสทิธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีธรรมาภิบาล

ผลการด าเนินงาน
การทบทวนโครงสร้างองค์กร / โครงสร้างเงินเดือน / อัตราก าลัง / 

รูปแบบการจ้าง 
1. จ้างที่ปรึกษา เพ่ือพัฒนาข้อเสนอฯ โดยที่ปรึกษาได้เสนอผลการศึกษา

และข้อเสนอเบื้องต้นต่อ คกก. HR 11 ก.ย. 62 เสนออนุกรรมการจัดท า
ข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน 13 ก.ย. 62 เสนอ คนย. 25 ก.ย. 62

2. สทอ. จัดท าร่างข้อเสนอการน าผลการศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ 
สปสช. เสนอ คกก. HR วันท่ี 13 พ.ย. 62 และรวบรวมความเห็นจาก 
Cluster ต่าง ๆ เสนอ คกก. HR วันที่ 11 ธ.ค. 62 เพื่อสรุปข้อเสนอ
น าเข้า คนย. พิจารณา คาดว่าจะเสนอ คนย. พิจารณาภายใน ม.ค. 63

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบการบริหาร HR
• มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คกก. HR) ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากทุกกลุ่มภารกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหาร HR เรื่องต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรยังขาดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน HR
• อัตราก าลังมีจ านวนจ ากัด ในขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการ

ด้านก าลังคนเพิ่มขึ้นจากภารงานที่เพิ่มขึ้น
• บุคลากรบางส่วนมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ท า

ให้ต้องใช้ก าลังคนเพิ่มขึ้นในการท างานนั้น

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบงาน HR ที่ดีขึ้น
• ควรมีการนเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมถึงปรับปรุง

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระด้านก าลังคนขององค์กร
• ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการท างานที่หลากหลาย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
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เป้าหมาย 1. ข้อเสนอการพัฒนาระบบ HRM ได้รับความเห็นชอบ
และด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 เรื่อง

2. เสนอทบทวน HR Master Plan ปี 64 ในเดือน ก.ย. 63
3. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจรวมทุกด้าน.ในแต่ละปี สูงขึ้นกว่าปี 60



โครงการที่ 6 : สร้างความผูกพัน และสร้างสุขในการท างาน 

ผลการด าเนินงาน
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิดิจิตวิญญาณดี : Happy Soul ในระดับองค์กร

1) กิจกรรมวันแห่งสติ (วิปัสสนาสาธิต) ร่วมกยั ธพส. 
- มีการจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัส เริ่มในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จัดมาแล้วจ านวน 5 ครั้ง  บุคลากร สปสช. เข้าร่วม

กิจกรรมเฉลี่ยครั้งละ 8 คน  
2) ใส่บาตร ร่วมท าบุญ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ ธพส.จัด ณ ศูนย์ราชการ ฯี หรือจัดเองในวันส าคัญต่าง เช่น วัน

สถาปนา วันสงกรานต์ 
- ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันสถาปนา สปสช. วันที่  19 พฤศจิกายน  2562

1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพกายดี : Happy Body (สทอ.ร่วมกับ สบท.)
1) เข้าพรรษาลดอ้วน สร้างบุญ

- สรุปผลการด าเนินการโครงการให้คณะกรรมการสร้างสุของค์กรทราบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2562
1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพเงินดี : Happy money  

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ประมาณผู้เข้าร่วมประชุม  26 คน 
2. พัฒนา ปัจจัย / กลไก การสร้างความผูกพันของบุคลากร (Engagement  

2.1) ทบทวนพัฒนาระบบสวัสดิการเก้ือกูล  
- จัดท าข้อเสนอทบทวนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ ส านักงานต่อคณะกรรมการ HR  ในวันที่ 27 พ.ย. 2562

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• บุคลากรให้ความสนใจในการเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัด
• บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเอง

ปัญหาอุปสรรค
• ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญและไม่ให้บุคลากรมาเข้าร่วม

กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการเสนอแผนการจัดการด้านความสุขขององค์

ตั้งแต่ต้นปี
• ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ และมีเป้าหมายร่วมกันใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
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เป้าหมาย• 1. ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความสขุจาก Happinometer ในภาพรวมองค์กร อยู่
ในระดับมีความสุข (Happy) 

2. คะแนนความผูกพันต่อองค์กร เพิ่มขึ้น 0.5 คะแนนจาก ปี 62 ปี 63
3. อัตราการลาออกของบุคลากร = ร้อยละ 4 ( Baselineปี 60 = ร้อยละ 3.74 ปี 61 =3.35).



โครงการที่ 7 : พัฒนาระบบ HRIS สู่ Smart Office 

ผลการด าเนินงาน
1. จัดซื้อโปรแกรม My HR ท าสัญญา 13 พ.ย. 62
2. เริ่มสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบแผนการด าเนินงาน และส่ิงที่จะ

เกิดขึ้นเมื่อแล้วเสร็จในการประชุม กก.บริหาร 15 พ.ย. 62 
3. เก็บข้อมูลความต้องการของระบบเพื่อก าหนดเงื่อนไขการท างานในระบบ 

ได้แก่ ระบบทะเบียนประวัติ ระบบสรรหา ระบบเงินเดือน ระบบลาและ
เวลาท างาน และระบบประเมินผลงาน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทน 
Cluster / เขต และ งาน Call Center แล้วเสร็จ 2 ธ.ค. 62

3. อยู่ระหว่างการสรุปความต้องการทั้งหมด ก่อนก าหนดเงื่อนไขในระบบ 
เพื่อด าเนินการทดสอบระบบต่อไปตามแผนการด าเนินการ

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• สปสช.มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยี
• บริหารให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท างานเพื่อ

ประสิทธิภาพของงาน
• ผู้ปฏิบัติงาน HR มีประสบการณ์และความเข้าใจในการขึ้นระบบงาน HR
• ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลความ

ต้องการ / การทดสอบ การใช้งานระบบ

ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรมีพื้นฐานความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่

ไม่เท่ากัน 
• ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับ จาก

การใช้งานเทคโนโลยีแบบ Self Service

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการให้ความรู้การใช้งานเมื่อเปลี่ยนเทคโนโลยใีหม่ ในรูปแบบที่

เข้าใจง่ายกับทุกคน
• ควรสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นความตระหนักถึงการใช้งานข้อมูล

สารสนเทศอย่างปลอดภัย
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เป้าหมาย 1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ HRM ที่ส าคัญ 3 เรื่อง
2. ให้บริการ Self Service ด้านงานบุคคล  ได้ 3 เรื่อง

3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรืออบรม การใช้งานแก่กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง



3. อัตราการลาออก ปีงบประมาณ 2560 – 2563 ไตรมาส 1 (ภาพรวม 0.93%)1. อัตราก าลัง และการจ้างจริง

ระดับ อัตราก าลังที่
คกก.หลักฯ อนุมัติ จ้างจริง ก าลังสรรหา ว่าง

T 7 7 - -
M/E 95 75 - 20
O 641 614 5 22
S 171 167 3 1

รวมอัตราก าลังที่
ได้รับงบประมาณแล้ว 914* 863 8 43

หมายเหตุ : *ยังไม่รวมอัตราก าลังที่ คกก.หลักฯ อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้
รับงบประมาณอีก 76 อัตรา 
รวมอัตราก าลังที่ คกก.หลักฯ อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 990 อัตรา

2. ต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุงาน
ในปีงบประมาณ 
2563 (ก.ย. 62)

ต าแหน่ง จ านวน
รองเลขาธิการ 2
ผอ. อาวุโส 13

ผอ. 7
รอง ผอ. 3

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1
หัวหน้ากลุ่มงาน 6

หัวหน้างาน 2
รวม 24

ข้อมูลบุคลากร : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ธ.ค. 2562

หมายเหตุ : ระดับ ต าแหน่ง
T ผู้บริหารระดับสูง = รองเลขาธิการ / ผช. เลขาธิการ
M ผู้บริหาร = ผอ.อาวุโส / รอง ผอ. / ผช.ผอ.
E วิชาการ = ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ
O ปฏิบัติการ = หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่
S ปฏิบัติการ = ลูกจ้างอาวุโส / ลูกจ้าง



จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อ

1. รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

2. ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอบพระคุณ


