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ตัวชี้วดัที่ 5.2 การบริหารทรัพ
ยากรบุคคล

รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติ
การดานบรหิารทรัพ

ยากรบุคคล 
ไตรมาสที่ 1 ป 2563

นําเสนอ คณ
ะกรรมการหลักประกันสขุภาพ

แหงชาติ

วันที่ 6 มกราคม 2563



ตัวชี้วัดที่ 5.2 
การบริหาร

ทรัพ
ยากรบุคคล

องคประกอบพ
จิารณ

า
1.

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพ
ยากรบุคคล (HR 

m
aster plan)
(1.1) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพ

ยากรบุคคล
(1.2) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2563

2.
การบริหารทรัพ

ยากรบุคคล (HRM
) และการพั

ฒ
นาทรัพ

ยากรบุคคล 
(HRD) 

(2.1) HRM
 : 2.1.1 การจัดอัตรากําลัง 
   2.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

(2.2) HRD :  2.2.1 การพัฒ
นาบุคลากรรายตาํแหนงระยะยาว การพัฒ

นาบุคลากรประจําป         
2.2.2 การพฒั

นาบุคลากรกลุมที่มีศักยภาพ การคัดเลือก&พัฒ
นาบุคลากรกลุมผูสบื

ทอดตําแหนง

3.
สภาพ

แวดลอมที่สนบัสนุนงานดานทรัพ
ยากรบคุคล

(3.1) การสรางความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
(3.2) ความปลอดภัย/สุขอนามัย/สิ่งแวดลอมในการทํางาน
(3.3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานดานทรัพยากรบุคคล

2



วิสัยทัศน
บุคลากร สปสช. ดี มีความสุข เกง และ ทนัตอการเปลี่ยนแปลง 

พ
นัธกิจ

1. บริหารระบบทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภบิาล
2. พัฒ

นาและปรับปรุงระบบบริหารบริหารทรพัยากรบุคคลตามระบบสากล
3. จัดหาสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลเพื่อสรางขวัญ

กําลังใจและเพิ่มคุณ
ภาพชีวติบคุลากร

4. พัฒ
นาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีผลงานคานิยมและวัฒ

นธรรมองคกร สอดคลองกับยุทธศาสตร
การดําเนินการองคกร
5. จัดระบบการพฒั

นาบุคลากรใหเหมาะสมและสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง
6. สงเสริมให สปสช.เปนแหลงเรียนรูดานหลักประกันสุขภาพ

เปาประสงค
สปสช. เปนองคกรที่มีธรรมาภ บิาล และมสีมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

เปาประสงค

1. ผานการประเมินองคกรตามเกณ
ฑ ปปช. (ITA)  ไมต่ํากวารอยละ 90

2. ผานการประเมินองคกรสมรรถนะสูง ไมต่ํากวารอยละ 80
(เกณ

ฑ กพร.) 

กลยุทธ
1. สงเสริมวฒั

นธรรมการทํางานที่นําไปสูองคกรที่มธีรรมาภบิาลและมีสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง
2. พัฒ

นาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณ
ฑธรรมาภบิาลและมาตรฐานองคกรสมรรถนะสูง

3. เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ และมีความสุข

แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพั
ฒ
นาทรพั

ยากรบุคคล 

ปงบประมาณ
 2561-2565
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แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพั
ฒ
นาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ

 2563

3 กลยุทธ 7 โครงการ

กลยุทธ
โครงการ

HR 1 : สงเสริมวัฒ
นธรรม 

         (Good Governance)

1.
เสริมสรางศกัยภาพ

องคกร ระบบบริหาร ดวยระบบคุณ
ภาพ

 และหลัก

ธรรมาภบิาล (Q
M
S) โดยบูรณ

าการเขากับงานประจํา

2.
สงเสริม คานิยมวัฒ

นธรรมองคกร (ACCEPT) สรางวัฒ
นธรรมที่เปนมือ

อาชพี
 สูการสรางนวตกรรม

HR 2 : พั
ฒ
นาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(High Perform
ance)

3.   พ
ฒั
นาระบบการพั

ฒ
นาผูปฏิบัติงาน

4.
สงเสริม พั

ฒ
นาศักยภาพ

ผูปฏิบัติงาน รองรับยคุดิจิตอล  

5.
พั
ฒ
นาประสิทธิภาพ

 ประสิทธิผลการบริหารทรัพ
ยากรบุคคล อยางมีธรร

มาภบิาล 

HR 3 : เสริมสรางโครงสราง และ

         ปจจยัพื้
นฐาน 

         (H
W
P &

 Engagem
ent)

6.    สรางความผูกพั
น และสรางสุขในการทํางาน 

7.    พั
ฒ
นาระบบ HRIS สู Sm

art O
ffice 
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ไตรมาส 1 ป 2563

ผลป
ฏิบัติงานตาม 

H
R A

C
TIO

N
 PLA

N
 2563
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โครงการที่ 1: เสริมสรางศักยภาพ
องคกร ระบบบริหาร ดวยระบบคุณ

ภาพ
 

และหลักธรรมาภบิาล (Q
M
S) โดยบูรณ

าการเขากับงานประจํา

ผลการดําเนินงาน
•

รายงานผลการควบคุมภายใน สปสช. ป 2562 ไปยังกระทรวงการคลัง และ

อนุกรรมการตรวจสอบ ไดแก หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ปค 3) รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปค 4) และ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค 5) 

•
เสนอแผนพัฒ

นาระบบคุณ
ภาพองคกร ป 63 ในการประชมุกรรมการบริหาร 

สปสช. วันที่ 15 พย 62

•
แจงทุกสํานักสวนกลาง/เขต ขอใหดําเนินการตามแผนพัฒ

นาระบบบริหาร

คุณ
ภาพองคกร ป 63 ตามหนงัสือที่ 4.63/ว.11 ลว 7 พย 62

ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

•
ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญ

กับการปฏิรูประบบคุณ
ภาพ

•
มีคณ

ะกรรมการบริหารระบบบรหิารคุณ
ภาพ ฯ (Q

M
R) 

ประกอบดวย ผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ รวมกันบริหาร
ระบบบริหารคณุ

ภาพองคกร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
•

การกําหนดแผนงานที่จัดเจนตั้งแตตนปงบประมาณ
•

มีงบประมาณ
สนับสนุนที่เพียงพอ

ปญ
หาอุปสรรค

ขาดการบูรณ
าการใหเขากับระบบบริหารคุณ

ภาพและงานประจํา ทําให

เปนภาระแกผูปฏิบัติ

ขอเสนอแนะ
วางแผนงานดานการบริหารคุณ

ภาพองคกรอยางเปนระบบ 

6

เปาหมาย
1.

คะแนน ITA ไมต่ํากวาคาเปาหมายขององคกร (90) (คะแนน 

1-5 หางกัน I1.5)

2.       คะแนน IT ไมนอยกวาคาเฉลี่ยของป 60 -61 (85.5 + 81.63) / 2 = 83.43    

          ปรับเปน 84) (คะแนน 1-5 หางกัน 0.5)

3.
คะแนนประเมินตนเอง เพิ่มขึ้นจากป 62 พัฒ

นา Gap ที่พบในป 

61-62  (ป 61 ได base line และโอกาสพฒั
นา) 

PP4
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าเป้าหมายทงัหมดอกีครั ง
Piyaporn Piyachant, 14/12/2562



สงเสริม คานิยมวฒั
นธรรมองคกร ( ACCEPT) 

สรางวัฒ
นธรรมที่เปนมืออาชีพ

 สูการสรางนวตกรรม

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1
1.

จัดกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สปสช. เพื่อ

สงเสริม รับรู ผลงานที่เปนรูปธรรมประสบความสาํเร็จจนไดรับรางวัลดีเดน ในการนํา

วัฒ
นธรรมองคกร ACCEPT ไปใชในการดําเนนิงาน และใหบุคลากรไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดังกลาว และทําคุณ
ประโยชนใหแกองคกรผาน

วัฒ
นธรรม ACCEPT รวมถึงเชิดชู คนดี สปสช.(วันที่ 17 พย.62) 

2.
จัดปฐมนิเทศ รุนที่ 1 เพื่อใหบุคลากรใหมทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมสําหรับ

การปฏิบัตงิานโดยไดเรียนรูงานขององคกร นโยบาย เปาหมาย ภารกิจขององคกร มี

พฤติกรรมที่สอดคลองกบัคานิยมและวัฒ
นธรรมองคกร ( ACCEPT) รวมถึงใหสามารถ

ปรับตวัพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเกดิทัศนคติที่ดีตอองคกร พรอมสําหรับการ

ทํางานไดอยางรวดเร็ว (กาํลังดําเนินการ จะจัดวันที่ 16-18 ธค.62)

ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

มีผูเขารวมงานเปนไปตามเปาหมาย คือ ทั้งสวนกลาง และ สปสช.เขต 

มีการสื่อสาร สงเสริม ดานการทํางานที่ประสบความสําเร็จ โดยใชหลัก ACCEPT มา

เปนกลไกในการดําเนินงาน  โดยมีการสัมภาษณ
 ผูที่ไดรบรางวัล รวมเรยีนรูเสนทางสู

รางวัลเลิศรัฐ ป 62

ปญ
หาอุปสรรค

1. สถานที่จัดงาน ยังไมสามารถรองรับ บคุลากร สปสช.ไดเพียงพอ 

2. ผูบริหารหลายทานติดภารกิจ ไมสามารถมารวมได 

ขอเสนอแนะ
ในปตอไป ควรมีการนําตัวอยาง ของสํานัก หรือ บุคลากรที่ใชหลัการ 

ACCEPT 
ดําเนินงานจนเกิดผลสําเร็จ มาเผยแพร หรือเปนตัวอยางใหมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อใหเกิดผลการนํา ACCEPT มาใชอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

7

เปาหมาย
รอยละ 80 ของแตละกิจกรรมดําเนินการตาม

แผนที่กําหนด) 



โครงการที่ 3 : พั
ฒ
นาระบบการพั

ฒ
นาผูปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน
ทบทวน / ปรับปรุง ระบบพ

ัฒ
นาบุคลากรขององคกร

•
สํานักบรหิารทรัพยากรบุคคลฯ รวมกับทมีที่ปรึกษาดําเนินโครงการ

ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 2 เพื่อพัฒ
นาระบบ

สมรรถนะ และ จัดทําเสนทางการพัฒ
นาบุคลากรรายตาํแหนง 

(Developm
ent Roadm

ap )โดยไดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

(Com
petency W

orkshop) กับสํานักในสวนกลางและ ตัวแทน 

สปสช.เขต จาํนวน 5 เขต ซึ่งเปนตัวแทนเขตแตละภาค เพื่อคนหา

สมรรถนะ รายกลุมงาน (Job Fam
ily) ระหวางวันที่ 8-31 ต.ค 62 

และจะดําเนินการประเมินสมรรถนะนะหวางวันที่ 23 ธค. 62 - 10 

มค. 63 และจัดทําเสนทางการพัฒ
นาบุคลากรรายตําแหนง 

(Developm
ent Roadm

ap) คาดวาจะแลวเสร็จ
ในไตรมาสที่ 2 

ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

•
โดยสวนใหญ

ไดรับความรวมมือจากผูบริหารและผูปฏบิัติงานในทุก
สํานักและ สปสช.เขต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Com

petency 

W
orkshop) เปนอยางดี

.ปญ
หาอุปสรรค

•
การประชุมเชิงปฏิบัติ

ดว้ยวิธี teleconference กับ สปสช. เขต อาจทํา

ใหมกีารสื่อสารที่ ติดขัด ใชเวลาในการทําความเขาใจใหตรงกัน 

ขอเสนอแนะ
•

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการควร เปนการประชุมที่สามารถสื่อสารไดทั้ง

สองทางอยางมีประสิทธิภาพ

8

เปาหมาย •
รอยละ100ของตําแหนงงานที่มีการกาํหนด com

petency

•
รอยละ100ของตําแหนงงานมีการจัดทําเสนทางการพัฒ

นาบุคลากร

• รอยละ 100ของตําแหนงที่จัดทําและประเมินสมรรถนะ ที่กาํหนด



โครงการที่ 4 : สงเสริม พั
ฒ
นาศักยภาพ

ผูปฏิบัติงาน รองรับยุคดิจิตอล 

ผลการดําเนินงาน
1. พั

ฒ
นาผูทดแทนตาํแหนงสําคัญ

 ตอเนื่องจากป62 และวางแผนสําหรับป63  -
จัดทาํและนําเสนอ

แนวทางการพัฒ
นาผูทดแทนตําแหนง (Successors)ตอคณ

ะกรรมการบริหารและพฒั
นาบุคลากร เมื่อวันที่ 

11 ธ.ค. 62 

2 สงเสรมิและพ
ัฒ
นาผูปฏิบตัิงาน  รองรับยุคดิจิตัล : เสนอแผนพัฒ

นาบุคลากร ป 63 ตอ คกก. บริหาร

และพัฒ
นาทรัพยากรบุคคล วนัที่ 9 ก.ย 62 คกก.มีมติเห็นชอบใหดําเนินการฝกอบรม 6 เรื่อง  ไดแก การ

เสริมสรางศักยภาพผูนําการเปลี่ยนแปลง ความรูเรื่องดิจิทัลสําหรับบุคลากร การสื่อสารที่ดีในยุคดิจิทัล การ

สอนงานแบบ O
JT เตรียมความพรอมกอนเกษียณ

อายผุูปฏิบัติงาน สุขสันตรับวันเกษียณ
 โดยไดดําเนินการ

ฝกอบรมการเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไปแลว เมื่อวันที่ 16-18 ก.ย. และ 30-31 ต.ค. 62

 2.2 พัฒ
นาการเรียนรูดวย self learning  : จัดทาํแผนแลกเปลี่ยนเรยีนรูป 63 จํานวน 5 เรื่อง

โดยมุงสราง 

M
ind Set เรื่อง

Digital Transform
ation ผูปฏิบัติงานและพัฒ

นาตอยอดหลักสูตรเสริมสรางศกัยภาพผูนํา

การเปลี่ยนแปลง

ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

•
มีคณ

ะกรรมการบริหารและพัฒ
นาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนผูบริหารจาก

ทุกกลุมภารกิจ เพื่อรวมกนัพจิารณ
าใหความเห็นตอแผนพัฒ

นา
Successors และแผนพัฒ

นาบุคลากรประจําป

ปญ
หาอุปสรรค

•
ตองใชเวลาจํานวนมากในการจัดทําและพจิารณ

าแผน กลั่นกรอง คิด

รอบดาน นําไปปฏิบัตไิด เพื่อใหไดรับความเห็นชอบจากคณ
ะ

กรรมการบริหารและพัฒ
นาทรัพยากรบุคคล 

ขอเสนอแนะ
•

จัดทํา  Tim
eline เพื่อกํากับติดตามการดาํเนินการใหเปนไปตามแผน

•
เรงการจัดทําแผนพัฒ

นาบุคลากรประจําป ใหแลวเสร็จกอนสิ้น

ปงบประมาณ
ในปตอไป

9

เปาหมาย
•

รอยละ 90 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒ
นาตามแผน IDP

•
รอยละ 100 ของการดําเนินการตามแผนพัฒ

นาผูทดแทน

ตําแหนง (Successors).

•
รอยละ100 ความสําเร็จของแผนงานที่กําหนด  (Inhouse Self Learning  พัฒ

นา

แหลงเรียนรู และการสื่อสารภายในองคกร)



โครงการที่ 5 : พั
ฒ
นาประสิทธิภาพ

 ประสิทธิผลการบริหารทรัพ
ยากรบุคคล

อยางมธีรรมาภิ บาล

ผลการดําเนินงาน
การทบทวนโครงสรางองคกร / โครงสรางเงินเดือน / อัตรากาํลัง / 

รูปแบบการจาง 
1.

จางที่ปรึกษา เพื่อพัฒ
นาขอเสนอฯ โดยที่ปรึกษาไดเสนอผลการศึกษา

และขอเสนอเบื้องตนตอ คกก. HR  11 ก.ย. 62 เสนออนุกรรมการจัดทํา
ขอเสนอการสรรหาและคาตอบแทน 13 ก.ย. 62 เสนอ คนย. 25 ก.ย. 62

2.
สทอ. จดัทํารางขอเสนอการนําผลการศึกษามาปรบัใชใหเหมาะสมกับ 
สปสช. เสนอ คกก. HR วันที่ 13 พ.ย. 62 และรวบรวมความเห็นจาก 
Cluster ตาง ๆ เสนอ คกก. HR วันที่ 11 ธ.ค. 62 เพื่อสรุปขอเสนอ
นําเขา คนย. พิจารณ

า คาดวาจะเสนอ คนย. พิจารณ
าภายใน ม.ค. 63

ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

•
ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญ

กับการปรับปรุงระบบการบริหาร HR
•

มีคณ
ะกรรมการบริหารและพัฒ

นาทรัพยากรบุคคล (คกก. HR) ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนจากทุกกลุมภารกิจ เพื่อรวมกันพัฒ

นา
ปรับปรุงระบบบริหาร

HR เรื่องตาง ๆ ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

ปญ
หาอุปสรรค

•
บุคลากรยังขาดความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงาน HR

•
อัตรากําลังมจีาํนวนจํากัด ในขณ

ะที่หนวยงานตาง ๆ มีความตองการ
ดานกําลังคนเพิ่มขึ้นจากภารงานที่เพิ่มขึ้น

•
บุคลากรบางสวนมีศกัยภาพไมสอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย ทํา
ใหตองใชกําลังคนเพิ่มขึ้นในการทํางานนั้น

ขอเสนอแนะ
•

ควรมีการสื่อสารเพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจในระบบงาน HR ที่ดีขึ้น
•

ควรมีการนเทคโนโลยมีาใชปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงปรับปรุง
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระดานกําลังคนขององคกร

•
ควรพัฒ

นาศักยภาพบุคลากรใหสามารถรองรับการทํางานที่หลากหลาย 
และทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

10

เปาหมาย
1.

ขอเสนอการพัฒ
นาระบบ HRM

 ไดรับความเหน็ชอบ

และดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 เรื่อง

2.
เสนอทบทวน HR M

aster Plan ป 64 ในเดือน ก.ย. 63

3.
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกดาน.ในแตละป สูงขึ้นกวาป 60



โครงการที่ 6 : สรางความผูกพ
ัน และสรางสุขในการทํางาน 

ผลการดําเนินงาน
1.1 พฒั

นาคุณ
ภาพชีวิต มิดจิิตวิญ

ญ
าณ

ดี : Happy Soul ในระดับองคกร

     1) กจิกรรมวันแหงสต ิ(วิปสสนาสาธิต) รวมกั ย ธพส. 

         -  มีการจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัส เริ่มในวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562 จัดมาแลวจํานวน 5 ครั้ง  บุคลากร สปสช. เขารวม

กิจกรรมเฉลี่ยครั้งละ 8  คน  

     2) ใสบาตร รวมทําบุญ
 ในวันสําคัญ

ทางพระพทุธศาสนาที่ ธพส.จัด ณ
 ศนูยราชการ ฯี  หรือจัดเองในวันสําคัญ

ตาง เชน วัน

สถาปนา วันสงกรานต 

        -  รวมใสบาตรขาวสารอาหารแหง ในวันสถาปนา สปสช. วันที่  19 พฤศจกิายน  2562  

   1.2 พัฒ
นาคุณ

ภาพชีวิต มิติสุขภาพกายดี : Happy Body (สทอ.รวมกับ สบท.)

      1) เขาพรรษาลดอวน สรางบุญ

        - สรุปผลการดําเนินการโครงการใหคณ
ะกรรมการสรางสุของคกรทราบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2562       

  1.3 พัฒ
นาคณุ

ภาพชีวิต มิติสุขภาพเงินดี : Happy m
oney  

 อยูระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมรุนที่ 1 ในวนัที่ 18  ธันวาคม 2562 ประมาณ
ผูเขารวมประชุม  26 คน 

2. พัฒ
นา ปจจัย / กลไก การสรางความผูกพันของบุคลากร ( Engagem

ent  

2.1) ทบทวนพัฒ
นาระบบสวัสดิการเกื้อกลู  

      - จัดทําขอเสนอทบทวนสวัสดกิารและประโยชนเกื้อกูลของ สํานักงานตอคณ
ะกรรมการ HR  ในวันที่ 27 พ.ย. 2562

ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

•
บุคลากรใหความสนใจในการเขารวมในกิจกรรมที่จัด

•
บุคลากรไดนําความรูที่ไดรับนําไปใชใหเกิดประโยชน

ตอตนเอง

ปญ
หาอุปสรรค

•
ผูบริหารไมใหความสําคัญ

และไมใหบคุลากรมาเขารวม

กิจกรรม

ขอเสนอแนะ
•

ควรมีการเสนอแผนการจัดการดานความสุขขององค

ตั้งแตตนป

•
ผูบริหารควรใหความสําคัญ

 และมีเปาหมายรวมกันใน

การพัฒ
นาคุณ

ภาพชีวิตของบุคลากร

11

เปาหมาย
•

                      1. ระดับคะแนนคาเฉลี่ยความสขุจาก Happinom
eterในภาพรวมองคกร อยู

                                    ในระดับมีความสขุ ( Happy) 

2. คะแนนความผูกพันตอองคกร เพิ่มขึ้น 0.5 คะแนนจาก ป 62 ป 63 

             3. อัตราการลาออกของบุคลากร = รอยละ 4 ( Baselineป 60 = รอยละ 3.74  ป 61 =3.35).



โครงการที่ 7 : พั
ฒ
นาระบบ HRIS สู Sm

art O
ffice 

ผลการดําเนินงาน
1. จัดซื้อโปรแกรม M

y HR ทําสัญ
ญ
า 13 พ.ย. 62

2. เริ่มสื่อสารใหผูปฏิบัตงิานรับทราบแผนการดําเนินงาน และสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นเมื่อแลวเสร็จในการประชุม กก.บริหาร 15 พ.ย. 62 

3. เก็บขอมูลความตองการของระบบเพื่อกําหนดเงื่อนไขการทํางานในระบบ 

ไดแก ระบบทะเบียนประวัติ ระบบสรรหา ระบบเงินเดือน ระบบลาและ

เวลาทํางาน และระบบประเมินผลงาน จากผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูแทน 

Cluster / เขต และ งาน Call Center แลวเสร็จ 2 ธ.ค. 62

3. อยูระหวางการสรุปความตองการทั้งหมด กอนกําหนดเงื่อนไขในระบบ 

เพื่อดําเนินการทดสอบระบบตอไปตามแผนการดําเนินการ

ผลการวิเคราะห/ ปจจัยสําเร็จ

•
ส ปสช.มีความพรอมดานทรัพยากรในการพัฒ

นาระบบดานเทคโนโลยี
•

บริหารใหความสําคัญ
กับการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการทํางานเพื่อ

ประสิทธิภาพของงาน
•

ผูปฏิบัติงาน HR มีประสบการณ
และความเขาใจในการขึ้นระบบงาน HR

•
ไดรับความรวมมอืจากผูเกี่ยวของในสวนตาง ๆ ในการใหขอมูลความ
ตองการ / การทดสอบ การใชงานระบบ

ปญ
หาอุปสรรค

•
บุคลากรมีพื้นฐานความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหม
ไมเทากัน 

•
ความเสี่ยงตอความปลอดภยัดานขอมูลสารสนเทศที่เปนความลับ จาก
การใชงานเทคโนโลยแีบบ Self Service

ขอเสนอแนะ
•

ควรมีการใหความรูการใชงานเมื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม ในรูปแบบที่
เขาใจงายกับทุกคน

•
ควรสรางความเขาใจ และกระตุนความตระหนักถึงการใชงานขอมูล
สารสนเทศอยางปลอดภัย

12

เปาหมาย
1.

มีฐานขอมูลสารสนเทศ HRM
 ที่สําคัญ

 3 เรื่อง

2.
ใหบริการ Self Service ดานงานบุคคล  ได 3 เรื่อง

3.
สื่อสาร ประชาสัมพันธ หรืออบรม การใชงานแกกลุมเปาหมาย 1 ครั้ง



3. อัตราการลาออก ปงบประมาณ
 2560 –

2563 ไตรมาส 1 (ภาพ
รวม 0.93%

)
1. อัตรากําลัง และการจางจริง

ระดับ
อัตรากาํลังที่

คกก.หลักฯ อนุมัติ จางจริง
กําลังสรรหา

วาง

T
7

7
-

-
M
/E

95
75

-
20

O
641

614
5

22
S

171
167

3
1

 รวมอตัรากําลงัที่
ไดรับงบประมาณ

แลว
914*

863
8

43

หมายเหตุ : *ยังไมรวมอัตรากําลังที่ คกก.หลักฯ อนุมัตแิลว แตยังไมได
รับงบประมาณ

อีก 76 อัตรา 
รวมอัตรากําลังที่ คกก.หลักฯ อนุมัตแิลวทั้งสิ้น 990 อัตรา

2. ตําแหนงที่จะ
เกษียณ

อายุงาน
ในปงบประมาณ

 
2563 (ก.ย. 62)

ตําแหนง
จาํนวน

รองเลขาธิการ
2

ผอ.อาวุโส
3

ผอ.
7

รอง ผอ.
3

ผูทรงคณุ
วุฒิ

1
หวัหนากลุมงาน

6
หวัหนางาน

2
รวม

24

ขอมลูบุคลากร
: สํานกังานหลักประกนัสขุภาพ

แหงชาติ ณ
 ธ.ค. 2562

หมายเหตุ :
ระดับ

ตําแหนง
T

 ผูบริหารระดับสูง = รองเลขาธกิาร / ผช. เลขาธิการ
M

 ผูบริหาร = ผอ.อาวุโส / รอง
ผอ. / ผช.ผอ.

E
วิชาการ = ผูทรงคุณ

วุฒ
ิ / ผูเชี่ยวชาญ

พ
ิเศษ / ผูเชี่ยวชาญ

O
 ปฏิบตัิการ = หวัหนากลุมงาน / หัวหนางาน / เจาหนาที่อาวุโส / เจาหนาที่

S
ปฏิบัติการ = ลูกจางอาวุโส / ลูกจาง



จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่
อ

1.รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพ
ยากร

บุคคล ไตรมาสที่ 1 ป 2563

2. ใหความเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่
มเติม

ขอบพ
ระคุณ


