
รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวยีน ไตรมาสที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพ
ยากรบุคคล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานบริหารทรพั
ยากรบุคคล 

ไตรมาสที่ ๑ ป ๒๕๖๒

นําเสนอคณ
ะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
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ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพ
ยากรบุคคล

องคประกอบพิ
จารณ

า
๑.แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพ

ยากรบุคคล (HR m
aster plan)

(๑.๑) แผนยุทธศาสตรและ แผนปฏิบตัิการดานบริหารทรพั
ยากรบุคคล

(๑.๒) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป ๒๕๖๒

๒.การบริหารทรัพ
ยากรบุคคล (HRM

) และการพั
ฒ
นาทรัพ

ยากรบุคคล (HRD) 
(๒.๑) HRM

 : ๒.๑.๑ การจัดอัตรากําลัง 
๒.๑.๒ การประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร

(๒.๒) HRD : ๒.๒.๑ การพฒั
นาบคุลากรรายตําแหนงระยะยาว การพัฒ

นาบุคลากรประจําป
            ๒.๒.๒ การพัฒ

นาบคุลากรกลุมที่มีศักยภาพ การคัดเลือก&พัฒ
นาบคุลากรกลุมผูสืบทอดตําแหนง

๓.สภาพ
แวดลอมที่สนบัสนุนงานดานทรัพ

ยากรบคุคล
(๓.๑) การสรางความผูกพันและความพึงพอใจของบคุลากร
(๓.๒) ความปลอดภัย/สุขอนามัย/สิง่แวดลอมในการทํางาน
(๓.๓) ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนงานดานทรัพยากรบคุคล
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วิสัยทัศน
บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เกง และ ทนัตอการเปลี่ยนแปลง 

พ
นัธกิจ

๑. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสม ยตุิธรรม มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒ

นาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบสากล
๓. จัดหาสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลเพื่อสรางขวญั

กําลังใจและเพิ่มคุณ
ภาพชีวิตบุคลากร

๔. พัฒ
นาศักยภาพบคุลากร ใหมีความรูความสามารถ มีผลงานคานยิมและวัฒ

นธรรมองคกร สอดคลองกับยุทธศาสตร
การดําเนินการองคกร
๕. จัดระบบการพัฒ

นาบุคลากรใหเหมาะสมและสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง
๖. สงเสริมให สปสช.เปนแหลงเรียนรูดานหลักประกันสุขภาพ

เปาประสงค
สปสช. เปนองคกรที่มีธรรมาภ บิาล และมสีมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

เปาประสงค

๑. ผานการประเมินองคกรตามเกณ
ฑ ปปช. (ITA)  ไมต่ํากวารอยละ ๙๐

๒. ผานการประเมินองคกรสมรรถนะสูง ไมต่ํากวารอยละ ๘๐
(เกณ

ฑ กพร.) 

กลยุทธ
๑. สงเสริมวัฒ

นธรรมการทํางานที่นาํไปสูองคกรที่มีธรรมาภบิาลและมีสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง
๒. พัฒ

นาการบรหิารทรัพยากรบุคคลตามเกณ
ฑธรรมาภบิาลและมาตรฐานองคกรสมรรถนะสูง

๓. เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
3

แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพั
ฒ
นาทรพั

ยากรบุคคล 

ปงบประมาณ
 ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพั
ฒ
นาทรัพ

ยากรบุคคล ปงบประมาณ
 ๒๕๖๑

๓ กลยุทธ ๗ โครงการ
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กลยุทธ ๑ สงเสริมวัฒ
นธรรม

การทํางานที่นําไปสูองคกรที่มี
ธรรมาภบิาลและมีสมรรถนะสูง

อยางตอเนื่อง

๑.
โครงการเสรมิสรางศักยภาพ
องคกร และระบบบริหาร ดวย
ระบบคุณ

ภาพ
 และหลักธรรมาภิ

บาล

๒.
โครงการสงเสริมคานิยมและ
วัฒ

นธรรมการทาํงานขององคกร
เพื่
อนําไปสูองคกรสมรรถนะสูง 

กลยุทธ ๒ พั
ฒ
นาการบริหาร

ทรัพ
ยากรบุคคลตามเกณ

ฑ
ธรร

มาภบิาลและมาตรฐานองคกร
สมรรถนะสูง

๓.
โครงการสงเสริมและพ

ัฒ
นา

สมรรถนะบุคลากร ที่รองรับทิศทาง 
Thailand 4.0 และการสรางนวตก
รรม 

๔.
โครงการพ

ัฒ
นาประสิทธภิาพ

และ
ประสิทธิผลการบริหารทรัพ

ยากร
บุคคล อยางมีธรรมาภบิาล 

กลยุทธ ๓ เสริมสรางโครงสราง
และปจจัยพื้

นฐานที่สนับสนนุให
บุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
และมีความสุข 

(H
appy W

ork Place)

๕.
โครงการพ

ัฒ
นาคุณ

ภาพ
ชีวิต ดาน

สุขอนามัย และสรางความสขุใน
การทํางาน 

๖.
โครงการพ

ัฒ
นา ปจจัย / กลไก 

การสรางความผูกพ
นัของบุคลากร 

(Engagem
ent)

๗.
โครงการพ

ัฒ
นาระบบ I-HR



`
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมวัฒ

นธรรมการทํางานที่นําไปสูองคกรที่มีธรรมาภบิาลและมีสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง

`
             

ไตรมาสที่ ๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป ๒๕๖๒

5

ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
•

ผูบริหารทุกระดบั ใหความสําคัญ
กับการปฏริูประบบคุณ

ภาพ
•

มีคณ
ะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณ

ภาพฯ (Q
M
R) ซึ่ง

ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ รวมกัน
บริหารระบบบริหารคุณ

ภาพองคกร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
•

การกําหนดแผนงานที่จัดเจนตั้งแตตนปงบประมาณ
•

มีงบประมาณ
สนับสนุนที่เพียงพอ

ปญ
หาอุปสรรค ขาดการบูรณ

าการใหเขากับระบบบริหาร

คุณ
ภาพและงานประจํา ทําใหเปนภาระแกผูปฏิบัติ

ขอเสนอแนะ วางแผนงานดานการบริหารคุณ
ภาพ

องคกร

อยางเปนระบบ 

ผลการดําเนินงาน

๑.
จดัทําแนวทางและแผนปฏิรูประบบคุณ

ภาพ ป 

๒๕๖๒

๒.
จดัทําแผนปฏิบัติการ การตรวจประเมินคุณ

ภาพ

ภายใน (IQ
A) การควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง (IC&RM
) การประเมิน คณุ

ธรรมฯ (ITA) และ

การประเมินองคกรสมรรถนะสูง (HPO
) ป ๒๕๖๒

๓.
จดัทําและเผยแพรคูมือพัฒ

นาความโปรงใสในการ

ปฏบิตัิงาน ปงบประมาณ
 ๒๕๖๒

๔.
เขารวมกิจกรรมรณ

รงคตอตานการทจุริตกับ

หนวยงานภายนอก

                

๑.
โครงการ 
เสริมสราง
ศักยภาพ
องคกร และ
ระบบบ 

บริหาร ดวย
ระบบคุณ

ภาพ
 

และหลักธรร
มาภบิาล



`
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมวัฒ

นธรรมการทํางานที่นําไปสูองคกรที่มีธรรมาภบิาลและมีสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง

                              

ไตรมาสที่ ๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป ๒๕๖๒
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
๑.  ผูเขารับการปฐมนิเทศทุกคน ไดรับความรู ความเขาใจในเนื้อหาการปฐมนิเทศ และเกิดทัศนคติที่ดี

กับองคกร รวมทั้งกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรใหมและบุคลากรเดิม  ความพรอม
และสามารถปรับตัวสาํหรับการปฏิบตัิงานในสํานกังานไดอยางรวดเร็ว

๒.  การที่ในปจจุบัน การสื่อสารมี ชองทางหลากหลาย และเขาถึงไดงายทําให สามารถสื่อสารขอมูล 
ตางๆ ไปยังบุคลากรไดอยางรวดเร็ว 

ปญ
หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

ปญ
หา วิทยากรมีภาระงานเยอะ และวิทยากร

ที่เกษียณ
อายุงาน

ขอเสนอแนะ มีการสรางวทิยากรสาํรอง และ

ทดแทน 

ผลการดําเนินงาน
๒.

โครงการ
สงเสริม

คานิยมและ
วัฒ

นธรรมการ
ทํางานของ
องคกรเพื่

อ
นําไปสูองคกร
สมรรถนะสูง 

๑. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุนที่ ๑ ประจําปงบประมาณ
 ๖๒ ดําเนินงานเรียบรอย การปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพื่อใหบุคลากรใหมทุกคนไดรับการ

เตรียมความพรอมสาํหรับการปฏบิัติงานโดยไดเรียนรูเกี่ยวกับองคกร นโยบาย เปาหมาย ภารกิจขององคกร 
๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู งานครบรอบการสถาปนาองคกรปที่ ๑๖ ดําเนินการเรียบรอย บุคลากรไดรับรูถึง ภารกิจ ประวัติความเปนมา และ มีการ
จัดแลกเปลี่ยนความรู และตัวอยางการทํางานที่ประสบความสําเร็จ พรอมทั้งมีกิจกรรมชื่นชนคนดี ถือวาเปนการสรางวัฒ

นธรรมองคกร 
๓. งานดานการสื่อสารวัฒ

นธรรม ดําเนินการเรียบรอย เสียงตามสาย เปนประจําทุกวัน จันทร ถึง ศุกร  โดยภาพรวมสื่อสารขาวสาร แวดวงสาธารณ
สุข 

หรือกจิกรรมตางๆของทาง HR และของสํานักตางๆ ใหบุคลากรไดรับทราบ เชน องคกรไดรับรางวัลเลิศรัฐ  การจัดกิจกรรมฉีดวัคซีน การจัดกิจกรรมนัก
สรางสุข การรณ

รงคใหใชระบบ E-From
  การประชาสัมพันธคูมืออเิลคทรอนิกของสํานักกฎหมายเรื่องการแตงตั้งคณ

ะกรรมการ และระเบยีบการจัดซื้อ
จัดจาง การชี้แจงระบบ USEP  และสิทธิประโยชนของรัฐธรรมนูญ

พระสงค ของสํานักบริการประชาชน 



๑.เนื่องจากในปงบประมาณ
 ๒๕๖๒

 มีการพัฒ
นารูปแบบ แนวทางการปฎิบัติงานเพิ่มมาก

ขึ้นทาํให การแจงจดัทําแผน IDP ลาชา
๒.หลกัสูตรการฝกอบรมภายนอกแจงกระชั้นชิดทําใหมีระยะเวลาดําเนินการคอนขางจํากัด  

ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณ
 และเครื่องมอืในการ

พัฒ
นางานดานการพฒั

นาบุคลากร 

•
การกําหนด com

petency รายกลุมงานในสํานักสวนกลาง เพิ่มจากป ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ (๙ สํานัก ๒๙ กลุมงาน) จํานวน ๓ สาํนัก ๘ กลุมงาน 
•

การจัดทําแผน IDP เสนอแนวทางการจัดทําแผน IDP ตอคณ
ะกรรมการ HR ๗

พ.ย. ๖๑
 และแจงเวียนแนวทางการจัดทําแผน IDP ใหบุคลากรทราบ 

๑๖
พ.ย. ๖๑ กําหนดสงแผน

IDP ภายใน ๑๗
ธ.ค. ๖๑

และจัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจกับบคุลากรสวนกลาง และเขต เมื่อ ๓
ธ.ค. ๖๑

•
การพ

ัฒ
นาบุคลากรประจําป 

๑.การพัฒ
นาบุคลากรตามแผน (In-House Training) เสนออนุมตัิแผนการฝกอบรมและพัฒ

นาบคุลากรประจําป ๗
หลักสูตร

จัดอบรมแลว
๓
หลักสูตร 

จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก ๑
ครั้ง เมื่อ ๒๘

พ.ย. ๖๑
๒.พัฒ

นาศักยภาพผูบริหาร (Public Training) เสนออนุมัติแนวทางและหลักสูตรการพฒั
นาศักยภาพผูบริหารประจําป เมื่อ ๗

พ.ย. ๖๑
และดําเนินการ

เสนออนุมัติเพื่อสมคัรเขาอบรมแลว ๕
คน ๕

หลักสูตร 
๓.พัฒ

นาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ (Public Training) เสนอนมุัตหิลักสตูรและคัดเลือกบุคลากรเขาอบรม ๖
หลักสูตร เขาอบรมแลว ๑ หลักสูตร  ไมมี

ผูสมัคร ๑
หลักสูตร และอยูระหวางรอผลการพิจารณ

าคัดเลือก ๔
หลักสูตร และบุคลากรขออนุมัติเขารับการอบรมแลว ๗

คน ๕
หลักสตูร

•
พ
ฒั
นาระบบ Self Learning และแหลงเรียนรู 

   ๑. จดักิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ( ๑
เดือน ๑

ความรู) หัวขอ ระบบหลกัประกนัสุขภาพของประเทศสาธารณ
รัฐเกาหลี ๑๔

ธ.ค. ๖๑
   ๒. จดักิจกรรมชุมชนเสวนา หัวขอ อุบัติเหตุภัยใกล ตัว ๑๘

ธ.ค. ๖๑
  

`
กลยุทธที่ ๒ พ

ฒั
นาการบริหารทรพั

ยากรบุคคลตามเกณ
ฑ
 ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองคกรสมรรถนะสูง

             

ไตรมาสที่ ๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป ๒๕๖๒
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
ปญ

หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
๓.

โครงการ
สงเสริม

และพ
ัฒ
นา

สมรรถนะ
บุคลากร ที่
รองรับ
ทิศทาง 

Thailand 
4.0 และ
การสราง

นวัตกรรม 



`
กลยุทธที่ ๒ พั

ฒ
นาการบริหารทรัพ

ยากรบุคคลตามเกณ
ฑ
ธรรมาภบิาลและมาตรฐานองคกรสมรรถนะสูง

                              

ไตรมาสที่ ๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป ๒๕๖๒
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ
•

ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญ
กับการปรับปรุงระบบคาตอบแทนและ

สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด KPI ประเมินผล
งานระดับหนวยงาน รวมถึงการเตรียม

Successor ในตําแหนงสําคัญ
ตางๆ

•
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการอยางมีสวนรวมของผูบังคับบญั

ชา
ในระดับตางๆ

•
มีคณ

ะกรรมการบริหารและพัฒ
นาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบดวย

ผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ เพื่อรวมกันพัฒ
นาปรับปรุงระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปญ
หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

•
การประเมินผลการงานและการเลื่อนเงินเดือนจากผลงานของ
หนวยงานตางๆ ยังคงมมีาตรฐานที่แตกตางกัน ควรมีการพัฒ

นา
ระบบการเลื่อนเงินเดือนตามผลประเมินที่เปนมาตรฐาน

•
บุคลากรยังขาดความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริหาร
บุคคล ควรมีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจที่ดขีึ้น

    ผลการดําเนนิงาน
๑. ระบบคาตอบแทน: อยูระหวางรอนําขอเสนอจากโครงการปรับปรุง
ระบบบริหารงานทรัพ

ยากรบุคคลระยะที่ ๑ เรื่องการปรับระบบ
คาตอบแทนและสวัสดิการ เสนอคณ

ะอนกุรรมการจัดทําขอเสนอ
การสรรหาและคาตอบแทน วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ เพื่

อเตรียมเสนอ
บอรดในเดอืน ม.ค. ๖๒

๒. Succession Plan กําหนดตําแหนงสําคัญ
ที่จะดําเนินการ และ

เสนอหลักเกณ
ฑ
ทั่วไปในการคัดเลือก Successor Candidate 

ผาน คกก. HR และ คนย. เห็นชอบแลวเมื่อ พ
.ย. ๖๑ อยูระหวาง

รอเสนอรายชื่อ Successor Candidate ที่แตละ Cluster เสนอ
มา เพื่

อให คนย. เห็นชอบ วนัที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑
๓. การประเมนิผลงาน: จัดทําและประกาศหลักเกณ

ฑ
การประเมินผล

งานระดับหนวยงาน และหลักเกณ
ฑ
ประเมนิผลงานระดับบริหาร 

ปงบประมาณ
 ๒๕๖๒ แลวเมื่อ ๒๒ พ

.ย. ๖๑ อยูระหวางรอ
หนวยงานตางๆ กําหนด KPI หนวยงาน และ คนย. พิ

จารณ
า KPI 

รายบุคคลระดับบริหาร คาดวาจะแลวเสร็จ ม.ค. ๖๒

๔.
โครงการ
พ
ฒั
นา

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
การบริหาร
ทรัพ

ยากร
บุคคล อยางมี
ธรรมาภบิาล 



`
กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้

นฐานทีส่นบัสนุนใหบคุลากรทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ
และมคีวามสุข 

                              

ไตรมาสที่ ๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป ๒๕๖๒
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

ผูบรหิารใหความสาํคัญ
 และเขารวมในกิจกรรมที่จัด 

ทําใหบคุลากรมองเห็นวาเปนโครงการที่สําคัญ

ปญ
หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

๑. บุคลากรยงัขาดความรูความเขาใจในบทบาท

หนาที่ของนักสรางสุขที่ชัดเจน

๒. รูสึกวาการถูกไดรับมอบหมายใหเปนนักสรางสุข

ของสํานัก ถือเปนภาระ

ผลการดําเนินงาน

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการองคความรูสูความสขุในการทํางาน (Routine to Happiness 

:R2h "หลักสตูรนกัสรางสขุของ สปสช. ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๑ จาํนวน ๘๒ คน

๒. จัดอบรม "การชวยฟนคืนชพี (CPR) " วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๔๘ คน

๕.
โครงการ
พั
ฒ
นา

คุณ
ภาพ

ชีวิต ดาน
สุขอนามัย 
และสราง
ความสุขใน
การทํางาน 



`
กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้

นฐานทีส่นบัสนุนใหบคุลากรทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ
และมคีวามสุข 

                              

ไตรมาสที่ ๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป ๒๕๖๒
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

ผูบรหิารและบคุลากรใหความสาํคัญ
กับการพัฒ

นา

ระบบการบริหารงานบุคคลในดานตางๆ จึงไดรบัขอมูล

ที่เปนประโยชนในการพฒั
นาปจจัยที่จะพัฒ

นา 

Engagem
ent ตอไป

ปญ
หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

จากการสัมมนารับฟงความเห็น พบวาบคุลากรยัง

ขาดความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน

บริหารบุคคล ควรมีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ

ที่ดีขึ้น ซึ่งจะชวยเสริมเรื่อง
Engagem

ent ได

ผลการดําเนินงาน

จัดสัมมนารับฟ
งความเห็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ จํานวน ๒

รอบ รวม ๗๓
คน เรื่องระบบ

คาตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๖๑ เพ
ื่อใชเปนขอมลูประกอบการพั

ฒ
นาระบบ

คาตอบแทนและสวัสดิการซึ่งเปนปจจัยสาํคัญ
ทีส่งผลตอ Engagem

ent

๖.
โครงการ

พั
ฒ
นา ปจจัย 

/ กลไก การ
สรางความ
ผูกพ

นัของ
บุคลากร 

(Engagem
ent)



`
กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้

นฐานทีส่นบัสนุนใหบคุลากรทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ
และมคีวามสุข 

                              

ไตรมาสที่ ๑ : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป ๒๕๖๒
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ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

นโยบายประเทศไทย ๔.๐
และจุดเนนขององคกรป 

๖๒
ที่สงเสริมการพฒั

นา e-form
 ทําใหรปูแบบการ

ทํางานดานเอกสารงานบุคคลมีความสะดวก รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น รวมถึงไดฐานขอมลูที่จะใชประโยชนไดตอไป

ปญ
หาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

เทคโนโลยแีละกระบวนการทาํงานใหม ตองอาศัยเวลาใน

การศึกษาทําความเขาใจของผูใชงาน โดยเฉพาะผูใชงาน

จํานวนมากที่มีพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีที่แตกตางกัน 

ควรมีการจัดทําคูมือที่งายตอการทําความเขาใจ

ประกอบการใชงาน

ผลการดําเนินงาน

๑. พั
ฒ
นาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปบนระบบ I-HR (e-form

) โดยใชในการประเมินผล
รอบที่ ๒/๖๑ เดอืน ต.ค. ๖๑

๒. อยูระหวางการพั
ฒ
นาการออกคําสั่งตางๆ เกี่ยวกับงานบุคคลบนระบบ I-HR คาดวาจะแลวเสร็จ ก.พ. ๖๒

๗.
โครงการ

พั
ฒ
นาระบบ 
I-HR
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จึงเรยีนเสนอที่ประชุมเพื่
อ

๑. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพ
ยากร

บุคคล ไตรมาสที่ ๑ ป ๒๕๖๒

๒. ใหความเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่
มเติม

ขอบพ
ระคุณ


