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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบคุคล
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

น าเสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่  8 กรกฎาคม 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 3 ปี 2563

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

ผลการด าเนินงาน
• สื่อสารท าความเข้าใจแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) 63 ของ 

ป.ป.ช. ในส่วนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) รวมทั้งเตรียมข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ (OIT) ผ่านการประชุมกรรมการบริหาร สปสช. วันที่ 5 ม.ิย. 63 

• รายงานการเตรียมการประเมิน ITA 63 ในการประชุม คกก. QMR ครั้งที่ 3/63 วันที่ 
11 มิย 63

• ด าเนินการตรวจ IQA แล้วเสร็จตามแผน และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต 63 ในการประชุม คกก. QMR ครั้ง
ที่ 3/63 วันที่ 11 มิย 63

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 • คะแนน ITA ไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขององค์กร (90) (คะแนน 
1-5 ห่างกัน I1.5)

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

• คะแนนประเมนิตนเอง เพิ่มขึ้นจากปี 62 พัฒนา Gap ที่พบในปี 
61-62  (ปี 61 ได้ base line และโอกาสพัฒนา) 



โครงการที่ 2: ส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) 
สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ สู่การสร้างนวตกรรม

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3
1) ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
• สอดแทรก ACCEPT ผ่านกิจกรรม ปฐมนิเทศ 
• กิจกรรมชื่นชมคนดี ช่ืนชมคนเก่ง มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนางาน ของ

ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ และการกล่าวชื่น
ชมในการประชุมผู้บริหาร โดยเชื่อมโยงสอดแทรก ACCEPT อย่างต่อเนื่อง

2) สื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร (ACCEPT)
• จัดท าสื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจความหมาย ACCEPT ที่มีการเพิ่มเติมในรายละเอียด บน

ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ lotus note, line group, เสียงตามสาย
• สื่อสาร ส่งเสริม การท างานที่ประสบความส าเร็จ ที่ใช้หลัก ACCEPT เป็นกลไกในการ

ด าเนินงาน ทาง lotus note และการชี้แจงในการประชุมกรรมการบริหาร 
• สื่อสารการสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบ new normal  ให้บุคลากรสามารถปรับวิถี

การท างานสามารถน าดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงานได้ และเป็นไปตามแนวทางที่องค์กร
ก าหนด โดยประชาสัมพันธ์ทาง Lotus Note 4 ชิ้นงาน และ line องค์กร จ านวน 15 
ช้ินงาน

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
บุคลการสามารถปรับวิถีในการท างาน ผ่านเทคโนโลยี 

มีผลงาน และได้รับการชืน่ชม ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร

ปัญหาอุปสรรค
1.การจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มบุคลากร ไม่สามารถด าเนินการได้ 
2.บุคลากรยังไม่มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถท างานที่
บ้านได้อย่างมีประสทืธิภาพ
3. ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก ท าให้ การส่งเสริม ACCEPT ไม่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
1.ใช้การสื่อสารวิธี tele-conference หรือโปรแกรมต่างๆสื่อสารแบบ
ทางไกล 
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์
3.การเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาท างาน น่าจะท าให้การด าเนินการต่อเนื่องได้มาก
ขึ้น 7

เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของแต่ละกิจกรรมด าเนินการตามแผนที่ก าหนด) 



โครงการที่ 3 : พัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

ผลการด าเนินงาน
ทบทวน / ปรับปรุง ระบบพัฒนาบุคลากรขององค์กร
• บริษัทที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบสมรรถนะ และ จัดท าเส้นทางการพัฒนา

บุคลากรรายต าแหน่ง (Development Roadmap) รวมถึงสมรรถนะ รายกลุ่มงาน 
(Job Family) และ ประเมินสมรรถนะ วิเคราะห์และประมวลผล การประเมิน 
น าเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผล การประเมิน ในคณะกรรมการ HR เมื่อ
วันที่ 11 มี.ค. 63 และ คณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน 
วันที่ 18 มี.ค. 63 จัดประชุมชี้แจงเรื่องระบบสมรรถนะ และเส้นทางการพัฒนา
บุคลากรรายต าแหน่ง (Development Roadmap) เพื่อสื่อสารท าความเข้าใจกับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการน ามาพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 25 พ.ค.63 และ
เสนอเลขาธิการขออนุมัติใช้ สมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้น า/ผู้บริหาร เส้นทางการ
พัฒนาสมรรถนะรายต าแหน่ง และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• โดยส่วนใหญ่ได้รับสนใจให้ความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน

ทุกส านักและ สปสช.เขต ในการประเมินสมรรถนะ การน าสมรรถนะไป
ใช้ในการพัฒนาและ การเติบโตในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรค
• ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนมีความไม่มั่นใจในผลการประเมินสมรรถนะ

เนื่องจากการช่วงท าการประเมิน ผู้ประเมินยังขาดความเข้าใจที่มากพอ

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการสื่อสารท าความเข้าใจ เรื่องระบบสมรรถนะ และการประเมนิ

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เวลาได้ทดลองประเมินจริงเพื่อลด
ข้อสงสัย และส่งกลับภายในเวลาที่ก าหนด
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เป้าหมาย
• ร้อยละ100 ของต าแหน่งงานที่มีการก าหนด competency

• ร้อยละ100 ของต าแหน่งงานมีการจัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
• ร้อยละ100 ของต าแหน่งที่จัดท าและประเมินสมรรถนะ ที่ก าหนด



ผลการด าเนินงาน
1.พัฒนาผู้ทดแทนต าแหน่งส าคัญ : จัดท าแนวทางและแผนการปฏิบัติงานพัฒนาผู้ทดแทน
ต าแหน่งเสนอเลขาธกิารอนุมัติ เมื่อ 17 เม.ย. 63
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  รองรับยุคดิจิตัล : ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรปี 2563 ได้แก่ สื่อสารให้บุคลากรเรียนรู้เรื่อง ความรู้ดิจิทัลในหัวข้อที่จ าเป็น จ านวน 2 
หัวข้อ และเลือกเสรีอีก 1 หัวข้อ ผ่านระบบ Online Training ส านักงาน ก.พ. และแจ้งผลการ
อบรมส าเร็จของแต่ละส านักต่อคณะกรรมการบริหาร สปสช. จ านวน 2 ครั้ง ผู้ปฏิบัติงานอบรม
ได้ร้อยละ 42.61
3.พัฒนาการเรียนรู้ด้วย self learning  : ปรับปรุงห้องสมุดหลักประกันสุขภาพฯ ให้เป็น
ห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน โดยไปศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ และได้วางแผนงาน
ไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล

โครงการที่ 4 : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน รองรับยุคดิจิตอล 

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• มีผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหาร สปสช. สนับสนุน

การพัฒนาโดยวิธี Online Training 

ปัญหาอุปสรรค
• HR ไม่สามารถ เข้าไปติดตามการเรียนใน Online Training ได้ 
• ผู้ปฏิบัติงานไม่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ผ่าน Online 
• ผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นความส าคัญ และไมใ่ส่ใจเข้ารับการอบรม

ข้อเสนอแนะ
• HR จัดท าหลักสูตรการอบรมโดยใช้วิธี online ขึ้นเอง
• HR เพิ่มความถี่ในการสื่อสาร กระตุ้นและให้รายละเอียดการเข้า

ไปเรียนรู้ในระบบ ให้ชัดเจนและมากขึ้น

9

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
1. การทบทวนโครงสร้างองค์กร / โครงสร้างเงินเดือน / อัตราก าลัง / รูปแบบการจ้าง 
1.1 จ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาข้อเสนอฯ โดยที่ปรึกษาได้เสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเบ้ืองต้นต่อ 

คกก. HR 11 ก.ย. 62 เสนออนุกรรมการจัดท าข้อเสนอการสรรหาและคา่ตอบแทน 13 ก.ย. 62
เสนอ คนย. 25 ก.ย. 62

1.2 จัดท าร่างข้อเสนอการน าผลการศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ สปสช. เสนอ คกก. HR วันที่ 13 
พ.ย. 62 และรวบรวมความเห็นจาก Cluster ต่าง ๆ เสนอ คกก. HR วันที่ 11 ธ.ค. 62 เพื่อสรุป
ข้อเสนอน าเขา้ คนย. พิจารณา คาดว่าจะเสนอ คนย. พิจารณา23 ธ.ค. 62 มีมติให้รอความชัดเจน
ของ คกก.หลักฯ เรื่อง Disruptive สปสช. 

1.3 จัดท าข้อเสนอทบทวนโครงสร้างองค์กร การบริหารกรอบอัตราก าลัง ระดับปฏิบัติการ และ
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับชั้นงาน เสนอ คกก. HR 10 มิ.ย. 63 อยู่ระหว่างเสนอ คนย. พิจารณา

2. การเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือก Talent และหลักเกณฑ์คัดเลือก Successor
2.1 คนย. เห็นชอบหลักเกณฑ์คัดเลือก Talent & Successor เมื่อ 17 ม.ีค. 63 เสนอเลขาธิการอนุมัติ
2.2 คนย. เห็นขอบรายชื่อ Successor กลุ่มที่ 2 และรายชื่อ Talent และเสนอเลขาธิการอนุมัติแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินการวางแผนพัฒนา
3. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ปี 2564 เสนอ คกก. HR 10 ม.ิย. 63 อยู่ระหว่างเสนอ 
คนย. พิจารณา

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

ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากทุกกลุ่มภารกิจ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร HR เร่ืองต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรยังขาดความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงาน 

HR
• อัตราก าลังมีจ านวนจ ากัด ในขณะท่ีหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการ

ด้านก าลังคนเพิ่มขึ้นจากภารงานท่ีเพิ่มขึ้น
• บุคลากรบางส่วนมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ท าให้ต้องใช้ก าลังคนเพิ่มขึ้นในการท างานนั้น
• การด าเนินการบางเรื่องต้องใช้เวลามากในการพิจารณาและตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบงาน HR ท่ีดีขึ้น
• ควรมีการนเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมถึง

ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือลดภาระด้านก าลังคน
ขององค์กร

• ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการท างานท่ี
หลากหลาย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

10

เป้าหมาย 1. ข้อเสนอการพัฒนาระบบ HRM ได้รับความเห็นชอบและด าเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง       
2. เสนอทบทวน HR Master Plan ปี 64 ในเดือน ก.ย. 63 
3. คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจรวมทุกด้าน.ในแต่ละปี สูงขึ้นกว่าปี 60



โครงการที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพ ประสทิธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีธรรมาภิบาล (ต่อ)

ผลการด าเนินงาน 
4. ทบทวน HR Master Plan ปี 64

จัดท าร่างแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)และแผนปฏบิัติการการทรัพยากร
บุคคลประจ าปีแล้วเสร็จ เสนอ คกก. บริหารทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน (คกก. HR) 
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 โดยสิ่งที่น ามาเป็นกรอบในการทบทวนเพิ่มเติม คือ 1) บริบทองค์กร
มหาชนกลุ่ม 1 2) วิถี New Normal ในการปฏิบัติงาน และ   3) แนวทางการด าเนินงาน
รัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากร (ต่อเนื่องจากปี 2563)   คกก. HR มีมติให้
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

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
• การด าเนินการบางเรื่องต้องใช้เวลามากในการพิจารณาและตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบงาน HR ที่ดีขึ้น
• ควรมีการนเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมถึงปรับปรุง

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระด้านก าลังคนขององค์กร
• ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการท างานที่หลากหลาย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
11

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. จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมการ

อบรม จ านวน 24 คน
2. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม วันแห่งสติ ของ ธพส. ทุกวัน

พฤหัสบดี สิ้นสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2563
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันตนเองโรคโควิด 19
4. ป้องกันการแพร่เชื่อโควิด โดยจัดเตรียมเจลล้างมือวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ของ ส านักงาน 

พร้อมทั้งสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการดูแลป้องกันตนเอง
5. รายงานผลการด าเนินงานครึ่งปีแรก โครงการ สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี 2563 

ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสขุ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 
เมษายน 2563

6. ประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าจากนักสร้างสุข จากกิจกรรมสร้างสุข ปี 2562 เพื่อสร้าง
เป็นตัวอย่างและสร้างบรรยากาศก่อนการส ารวจความสุขของบุคลากร สปสช. ปี 63

7.     เตรียมด าเนินการส ารวจความสุขบุคลากร สปสช. ปี 2563 ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 63

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้ปฏิบัติงาน
• ผู้บริหารให้ความส าคัญและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร

ปัญหาอุปสรรค
1. สถานการณ์การระบาทของเชื้อโรค โควิด 19 และข้อจ ากัดของการอบรม
ท าให้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจิตวิญญาณ ไม่สามารถด าเนินการได้
2. ผู้บริหารระดับหน่วยงานยังไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมสร้างสุข
อย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
การสร้างจิตส านึก เป็นเรื่องยาก เป็นความสนใจเฉพาะตัว อาจต้อง

สอดแทรกในกิจกรรมอื่น ๆ แทน

12

เป้าหมาย 1. ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความสุขจาก Happinometer ในภาพรวม    
องค์กร อยู่ในระดับมีความสุข (Happy)

2. คะแนนความผูกพันต่อองค์กร เพ่ิมขึ้น 0.5 คะแนนจาก ปี 62 



โครงการที่ 7 : พัฒนาระบบ HRIS สู่ Smart Office 

ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรมีพื้นฐานความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ใหม่ไม่เท่ากัน 
• ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับ 

จากการใช้งานเทคโนโลยีแบบ Self Service
• การไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ในบางกิจกรรม อาจเกิดปัญหา

ในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการให้ความรู้การใช้งานเมื่อเปลี่ยนเทคโนโลยใีหม่ ในรูปแบบที่

เข้าใจง่ายกับทุกคน
• ควรสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นความตระหนักถึงการใช้งานข้อมูล

สารสนเทศอย่างปลอดภัย 13

ผลการด าเนินงาน
1. จัดซื้อโปรแกรม My HR ท าสัญญา 13 พ.ย. 62
2. อบรมการใช้งาน User ทั่วไป หลักสูตรที่ 1 (การขอหนังสือรับรอง / ปรับปรุงค่าลดหย่อน 

/ ตรวจสอบ&ขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว / เปลี่ยนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพประจ าปี) เมื่อ 4,5,6 
ก.พ. 63 จ านวน 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 276 คน

3. เปิดใช้งานโปรแกรม sabuy.nhso ระบบ Employee Self Service 5 เรื่อง --> 11 ก.พ. 
63 เปิดใช้งาน 1) การดูประวัติส่วนตัว และขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว 2) การปรับปรุงค่า
ลดหย่อนภาษี 3) การขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ 
2 มี.ค. 63 เปิดใช้งาน 4) การเปลี่ยนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพประจ าปี 
27 เม.ย. 63 เปิดใช้งาน 5) e-pay slip

4. จัดท าคู่มือย่อแบบ Infographic ประชาสัมพันธ์การใช้งาน sabuy.nhso ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เป็นระยะ ตั้งแต่ 11 ก.พ. 63 เป็นต้นมา รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

5. อยู่ระหว่างขึ้นระบบประเมินผล ระบบสรรหา และระบบการลา ตามแผนด าเนินงาน

เป้าหมาย
1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ HRM ที่ส าคัญ 3 เรื่อง
2. ให้บริการ Self Service ด้านงานบุคคล  ได้ 3 เรื่อง
3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรืออบรม การใช้งานแก่

กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง

ผลการวิเคราะห์ / ปัจจัยส าเร็จ
• สปสช.มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการพัฒนาระบบ

ด้านเทคโนโลยี
• ผบห. ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ในการท างานเพื่อประสิทธิภาพของงาน
• ผู้ปฏิบัติงาน HR มีประสบการณ์&เข้าใจการขึ้น

ระบบงาน HR
• ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ในการ

ให้ข้อมูลความต้องการ / การทดสอบ การใช้งานระบบ
• ความร่วมมือ/ความสนใจในการใช้ระบบของ

ผู้ปฏิบัติงาน



2. การสรรหาบุคลากร1. อัตราก าลัง และการจ้างจริง

ข้อมูลบุคลากร : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ มิ.ย. 2563

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

ระดับ อัตราก าลังที่
คกก.หลักฯ อนุมัติ จ้างจริง ก าลังสรรหา ว่าง

T 7 7 - -
M/E 95 75 - 20
O 641 612 7 22
S 171 170 1 0

รวมอัตราก าลังที่ได้รับ
งบประมาณแล้ว 914 864 8 42

อัตราก าลังที่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ 76 - - 76

รวม 990 864 8 118



3. ความเคลื่อนไหวบุคลากร 4. อัตรา Turn Over Rate ปีงบประมาณ 2560 – 2563 
ไตรมาส 1-3 (ภาพรวม 1.39%)

ข้อมูลบุคลากร : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ มิ.ย. 2563



5. การเกษียณอายุงานบุคลากร 
สปสช. ปี 2563 - 2567

ข้อมูลบุคลากร : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ มิ.ย. 2563

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 3 ปี 2563

2. ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอบพระคุณ


