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ส ำนักงำนประกันสังคม โดยกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)          
โดยก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 ) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงแรงงำน 

อีกทั้ง ตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ ำปีบัญชี 2563 
ระหว่ำงกระทรวงกำรคลังกับส ำนักงำนประกันสังคมได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน             
ทุนหมุนเวียน ส ำหรับตัวชี้วัดร่วมด้ำนที่ 5 กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน 
พนักงำน และลูกจ้ำง ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ 5.2 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 2 หลักเกณฑ์กำรประเมินผลฯ 
ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่ำงพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำร (กองทุนเงินทดแทน) ข้อที่ 2 กำรจัดท ำและด ำเนินงำนตำมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว) และ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี วัดระดับควำมส ำเร็จที่ระดับ 5 กำรจัดท ำ/ทบทวน
แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว) และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำบัญชี 
2564 ได้แล้วเสร็จภำยในปีบัญชีและได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ รวมทั้งมีกำรสื่อสำร          
ให้ผู้บริหำรและหน่วยงำนภำยในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทรำบภำยในปีบัญชี 2563  

2) หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับทุนหมุนเวียนที่มีควำมพร้อมในกำรบริหำร
จัดกำร (กองทุนประกันสังคม) ข้อที่ 1 แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว) และแผนปฏิบัติกำร      
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี (HR Master Plan) วัดระดับควำมส ำเร็จที่ระดับ 5 จัดท ำ/ทบทวน
แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว) และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปีได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนก่อนเริ่มปีบัญชี มีกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำรและพนักงำน
ภำยในทุนหมุนเวียนรับทรำบภำยในปีบัญชี 2563 และแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว) มีคุณภำพ
และมีองค์ประกอบครบถ้วน 

ส ำนักงำนประกันสังคมโดยกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล จึงได้จัดท ำแผนกำรปฏิบัติรำชกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นไปที่แผนกำรด ำเนินงำนในส่วนของกำรพัฒนำเป็นส ำคัญ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในภำพรวม สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ที่ก ำลัง เปลี่ยนแปลงไป 
พร้อมทั้งให้มีควำมพร้อมและสำมำรถรับมือกับแนวโน้มสถำนกำรณ์ที่จะเกิดต่อไปในอนำคต 

 
   

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 ธันวำคม 2563



  

แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

สำรบัญ 
 หน้ำ 

บทที่ 1 สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี 1 
  (พ.ศ. 2563 – 2565)  

 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร และประเด็นยุทธศำสตร์ 1 

 1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคมที่มีควำม  3 
  เชื่อมโยงกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

บทที่ 2 กำรวิเครำะห์ผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4 

 2.1 กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนประกันสังคม  6 

  โดยกำรวิเครำะห์ HR SWOT ANALYSIS  

 2.2 กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนประกันสังคม 9  

บทที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 11 

 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมร่วม 11  

 3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์และมำตรกำรขับเคลื่อน 12 

 3.3 แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนประกันสังคม 17 
  ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565) 

ภำคผนวก 
 ภำคผนวก ก ผลส ำรวจควำมพึงพอใจส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2564  
 ภำคผนวก ข รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563  
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สำรบัญภำพ 
  

 หน้ำ 

รูปที่ 1 ผังควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  2 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงแรงงำน กับแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม  
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

รูปที่ 2  แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 2  
 

รูปที่ 3  ผังควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี 3 
(พ.ศ. 2563 – 2565) กับแผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนประกันสังคม  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 
รูปที่ 4  ผังแสดงควำมเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลฯ 13 

 
รูปที่ 5 แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี                  14 
 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 
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 แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคมได้ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักงำนประกันสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และนโยบำยกระทรวงแรงงำน โดยมุ่งเน้นไปที่แผนกำรด ำเนินงำนในส่วนของกำรพัฒนำเป็นส ำคัญ เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนในภำพรวม สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ที่ก ำลังเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้ง 
มีควำมพร้อมและสำมำรถรับมือกับแนวโน้มสถำนกำรณ์ที่จะเกิดต่อไปในอนำคต ทั้งนี้ แผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ก ำหนดสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร และประเด็นยุทธศำสตร์  

 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์  
         ร่วมสร้ำงสรรค์สังคมแรงงำน ที่มีหลักประกัน
ถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืน 
 
 

1. สร้ำงควำมครอบคลุม ดูแลบริกำรสิทธิประโยชน์
ของวัยแรงงำน 

2. พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มแรงงำน 
ที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ 

3. ออกแบบ พัฒนำบริกำร สิทธิประโยชน์       
เตรียมควำมพร้อมยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 

4. เชื่อมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล      
และเครือข่ำย กำรสื่อสำรคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 

5. ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ 
กำรบริหำรกำรประกันสังคมและ             

เงินทดแทน โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
เพ่ือให้แรงงำนมีหลักประกันกำรด ำรงชีวิต 
 

ค่ำนิยมองค์กร 
Creative Development     

Helpful                              
Accountability                     

Notable Leadership             
Go forward into the Digital World   

 
Expert & Ethics   

Sacrifice  

สร้ำงสรรค์ 
มีน้ ำใจ เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริกำร 

ส ำนึกรับผิดชอบ 

มีควำมโดดเด่นเป็นผู้น ำ 

ก้ำวทันโลก และกำรเปลี่ยนแปลง กระตือรือร้น          
พร้อมปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัล 

ด้วยควำมเป็นมืออำชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม 

อย่ำงมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ 

 

บทที่ 1 

สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 



2 
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(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

 รูปที่ 1  ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน กับแผนปฏิบัตริาชการส านักงานประกนัสังคม  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 

 
 

รูปที่ 2  แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 



3 
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 1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคมที่มีควำมเชื่อมโยง
กับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในส่วน               
ของประเด็นยุทธศำสตร์ที่มีควำมเชื่อมโยงกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมี จ ำนวน 2 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำนด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และเครือข่ำยกำรสื่อสำร       
เพ่ือสร้ำงกำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน โดยในส่วนของกำรเชื่อมโยงภำยในส ำนักงำนประกันสังคม
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กรให้มีควำมทันสมัย สนับสนุนกำรท ำงำนภำยในองค์กร          
อย่ำงครอบคลุมเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรสนับสนุนงำนบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมกันกับกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรมีควำมรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ และทันต่อเหตุกำรณ์ เป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ   
เพ่ือส่งเสริมและเติมเต็มกำรบริกำรให้แก่ทุกคนในระบบประกันสังคมได้อย่ำงเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริกำรได้เต็มศักยภำพ
เพ่ือให้ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรจำกเดิมไปสู่ระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพสูง (HPO) ที่มีควำมทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมำภิบำล อีกทั้ง
บุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม มีควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญที่รอบด้ำน มีควำมแม่นย ำ 
สร้ำงสรรค์ มองกำรณ์ไกล พร้อมปรับตัว รับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงและมีจิตส ำนึกบริกำรอย่ำงใส่ใจที่เป็น
หัวใจหลักของงำนประกันสังคม สำมำรถถ่ำยทอดและสะท้อนถึงภำพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน 

 
รูปที่ 3  ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

กับแผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

 
 ปัจจัยในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล     

ได้น ำผลส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และน ำปัญหำ อุปสรรค
จำกผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563 ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) น ำมำวิเครำะห์ SWOT เพ่ือด ำเนินกำร
ทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ 
ทักษะ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ พร้อมรองรับ            
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมบุคลำกร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมโปร่งใส           
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพที่ชัดเจน อันจะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อน และพัฒนำ
องค์กรให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีก ำลังเปลี่ยนแปลงได้ในทุกรูปแบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กองวิจัยและพัฒนำได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในปี 2563 จำกกำรผลส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลในปี 2563 พบว่ำ ได้คะแนนพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก 2 ด้ำน คือ ด้ำนภำพรวมที่มีผล
ต่อกำรท ำงำนในองค์กร มีค่ำเฉลี่ย 3.82 และด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน มีค่ำเฉลี่ย 3.72 
และคะแนนควำมผูกพันในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยภำพรวม 3.93 โดยเห็นควรปรับปรุง ดังนี้ 

 1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังให้เหมำะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพองค์กร 
 2. แนวทำงกำรท ำงำน หรือแนวปฏิบัติไม่ชัดเจน ท ำให้เกิดควำมคลำดเลื่อนในกำรสื่อสำร                    

กับภำยนอก 
 3. กำรสร้ำงควำมผูกผันและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
 4. กำรลดขั้นตอนกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
 5. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว 
 6. ปรับปรุงภำพลักษณ์ขององค์กรให้มีควำมน่ำเชื่อถือแก่ผู้ประกันตน 

 กองบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี              
(พ.ศ. 2563 – 2565) มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมโครงกำร/แผนงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ทั้งสิ้น          
29 โครงกำร/แผนงำน สามารถด าเนินการส าเร็จเกินเป้าหมาย จ านวน 15 โครงการ/แผนงาน และ
ด าเนินการต  ากว่าเป้าหมาย จ านวน 7 โครงการ/แผนงาน โดยพบว่ำมีปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/แผนงำน ดังนี้ 
 

บทที่ 2 

กำรวิเครำะห์ผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
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 ปัญหำและอุปสรรค  
 1. เนื องจากเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19   

ท าให้ต้องปรับแผนการด าเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2. บุคลำกรขำดม่ันใจในเรื่องของควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 

 3. กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละโครงกำร เนื่องจำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม          
บำงคนไม่สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำได้ครบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เนื่องจำกติดภำรกิจ              
กำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งตรงกับระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  
 ข้อเสนอแนะ 

 1. จัดท ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน มีแผนพัฒนำรำยบุคคล และแผนสืบทอด
ทดแทนต ำแหน่งงำนที่ส ำคัญขององค์กร 
 2. ควรจัดท ำปฏิทินหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม              
ในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำรับทรำบและจัดสรรเวลำในกำรพัฒนำ           
ได้โดยไม่มีผลกระทบกับกำรปฏิบัติงำน 

 ส ำนักงำนประกันสังคม ได้น ำปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ มำปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ และเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจน       
กำรก ำหนดโครงกำร/แผนงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี ควำมรู้ 
ทักษะ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง     
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต จึงได้วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน ภำยนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค (SWOT)  
จำกสภำพแวดล้อมและบริบทของส ำนักงำนประกันสังคมที่สะท้อนถึงสภำวกำรณ์ปัจจุบันและอนำคต     
สรุปได ้ดังนี้ 
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2.1  กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนประกันสังคม โดยกำรวิเครำะห์ 
HR SWOT ANALYSIS  

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weakness) 

1. มีกองทุนขนำดใหญ่ที่มีเสถียรภำพ และ      
มีโครงสร้ำงองค์กรที่ชัดเจน 

2. มีเงินนอกงบประมำณ เพ่ือใช้สอย
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือพัฒนำบุคลำกร       
ขององค์กร ทั้งกำรฝึกอบรมภำยในและ
ภำยนอกอย่ำงเพียงพอ 

3. บุคลำกรมีควำมทุ่มเทตั้งใจในกำรท ำงำน      
มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนงำนบุคคล               
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำน       
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต              
ทุ่มเทแรงกำยแรงใจ เสียสละอุทิศเวลำ     
ให้รำชกำรและยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับ 

4. บุคลำกรมีควำมผูกพันกับองค์กร               
โดยมีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือดูแล
บุคลำกร เช่น ทุนกำรศึกษำต่อทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่ง    
ห้องออกก ำลังกำย 

5. มีอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุน            
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อย่ำง
เพียงพอ และทันสมัย 

1. มีกำรปรับเปลี่ยนโยกย้ำยบ่อยครั้ง      
โดยไม่ได้ค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญ 
ประสบกำรณ์หรือสำยงำนที่เคย             
อยู่มำก่อน ท ำให้กำรด ำเนินงำน               
ไม่ต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหำรองค์กรมีกำรเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง ท ำให้กำรบริหำรนโยบำย       
ไม่ต่อเนื่อง 

3. มีอัตรำกำรลำออก/โอน และอัตรำ           
กำรเกษียณอำยุรำชกำรสูงของข้ำรำชกำร 
จ ำนวนมำก 

4. ขำดแคลนบุคลำกรในสำยอำชีพเฉพำะ
ด้ำน เช่น นักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กำรบริหำร       
กำรลงทุน ฯลฯ 

5. บุคลำกรยังขำดกำรพัฒนำทีต่่อเนื่อง 
6. ระบบ IT ขำดประสิทธิภำพ                     

ขำดควำมเชื่อมโยงในแต่ละระบบ 
7. ยังไม่มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร       

ที่ชัดเจน 
8. ขำดแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) 
9. กำรแต่งตั้งเลื่อนระดับไม่เป็นไปตำมหลัก 

ธรรมำภิบำล ผลงำน ควำมสำมำรถ 
10. กระบวนกำรสรรหำเพ่ือทดแทนต ำแหน่ง      

ที่ว่ำงล่ำช้ำ 
11. บุคลำกรรุ่นใหม่เติบโตไม่ทันในสำยงำน 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat) 

1. มีนโยบำยส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ       
ทุนมนุษย์ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 

2. โครงสร้ำงทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลง       
เปิดโอกำสให้พัฒนำได้ง่ำยขึ้น 

3. มีกำรขยำยเครือข่ำยทั้งภำคเอกชนและ
ภำครัฐเพิ่มมำกข้ึน 

4. มีเทคโนโลยีก้ำวหน้ำทันสมัยมำช่วย            
ในกระบวนกำรท ำงำนให้รวดเร็ว คล่องตัว         
มำกขึ้น และช่วยในกำรค้นหำข้อมูล       
เพ่ือพัฒนำกระบวนงำน 

5. มีสื่อประชำสัมพันธ์หลำกหลำยช่องทำง 
6. มีกำรเปิดรับบุคลำกรใหม่ ๆ ที่รองรับ       

กำรท ำงำนในอนำคต 
7. มีกำรส่งเสริมอบรมพัฒนำบุคลำกร 
8. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำ Work 

form Home เช่น ประชุมออนไลน์       
กำรอบรมผ่ำนระบบ ZOOM 

1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

2. นโยบำยเน้นหนัก เร่งด่วน ของรัฐบำล      
ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนประกันสังคม เช่น กำรก ำหนด
เป้ำหมำยแรงงำนนอกระบบ 

3. เศรษฐกิจที่ตกต่ ำ ส่งผลกระทบต่อรำยได้     
ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

4. กฎหมำยทุนหมุนเวียนเป็นปัญหำอุปสรรค 
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล             
ในส่วนของพนักงำนประกันสังคม 

5. กฎหมำยมีควำมซ้ ำซ้อนในกำรบังคับใช้ 
6. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรโยกย้ำยตำม

นโยบำยของรัฐบำลท ำให้กำรท ำงำน         
ไม่ต่อเนื่อง และส่งผลให้ Career path  
ของกำรท ำงำนเปลี่ยนไป 

7. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท ำให้
บุคลำกรบำงกลุ่มตำมไม่ทันโครงสร้ำง
สังคมเปลี่ยนไป 

8. ขำดกำรวำงแผนในกำรจัดอัตรำก ำลัง        
ที่เหมำะสม 

9. มีกำรปรับเปลี่ยนโยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่ท ำให้
กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง 

10. มีกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจหน้ำที่ของ
บุคลำกรชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้ำง
ของแต่ละหน่วยงำน 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

 ปัจจัยภำยใน 
 1. มีกำรโยกย้ำยบุคลำกร ท ำให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรพัฒนำ

บุคลำกรไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
 2. โครงสร้ำงขององค์กรขำดควำมยืดหยุ่น ท ำให้ไม่สำมำรถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข

ปัญหำต่ำง ๆ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบันได้ 
 3. กำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร และกำรเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนต่ำง ๆ         

เช่น โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเกษียณ หรือหลักสูตร
ฝึกอบรมอ่ืน ๆ ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมไม่น ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสม และยังไม่ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 ปัจจัยภำยนอก 

 1. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/แผนงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนโครงกำร/
แผนงำนให้เหมำะสมจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดจะคลี่คลำย 

 2. กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน ท ำให้บุคลำกรบำงกลุ่มไม่ทันต่อ
โครงสร้ำงสังคมที่เปลี่ยนไป 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

 2.2 กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนประกันสังคม  น ำข้อมูล      
ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ SWOT ANALYSIS มำวิเครำะห์ในรูปแบบ TOWS Analysis โดยน ำมำสร้ำงกลยุทธ์
ได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 Strength Weakness 

Op
po

rtu
ni

ty
 

ประเด็นยุทธศำสตร์เชิงรุก  (SO) 
1)  ให้โอกำสบุคลำกรได้อบรมพัฒนำตนเอง 

โดยได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน          
ในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2)  พัฒนำทักษะของบุคลำกรด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยี 

3)  กำรสร้ำงควำมผูกพันแก่บุคลำกร                  
ในองค์กร 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์เชิงแก้ไข (WO) 
4)  พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมเกี่ยวกับภำรกิจ              

ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
5)  วำงแผนกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพ่ือรองรับอัตรำว่ำง

จำกกำรเกษียณอำยุ 
6)  วำงแผนและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล       

ให้เหมำะสมกับงำน 
7)  วำงแผนกำรทดแทนต ำแหน่งที่ขำดแคลนในอนำคต 
8)  กำรจัดกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำรท ำงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ให้รอบด้ำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม
ของแต่ละบุคคล 

9)  สร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ career 
path ทุกระดับให้ชัดเจน   

10)  มีกระบวนกำรสรรหำเฉพำะด้ำนให้มีควำมต่อเนื่อง 
สร้ำงควำมผูกพันและควำมสำมัคคีในองค์กร 

Th
re

at
 

ประเด็นยุทธศำสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
11)  พัฒนำบุคลำกรให้พร้อมรองรับ         

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
12)  พัฒนำระบบจัดเก็บฐำนข้อมูล       

ของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ        
ในกำรบริหำรจัดกำร 

13)  ปรับกระบวนกำรกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลง 

14)  มีกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจหน้ำที่                 
ของบุคลำกรชัดเจนซึ่งสอดคล้อง                 
กับโครงสร้ำงของแต่ละหน่วยงำน   

15)  กำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้ำน
เทคโนโลยีท ำให้บุคลำกรพัฒนำ                   
ตำมไม่ทัน 

16)  ก ำหนดกรอบต ำแหน่งให้เหมำะสม     
กับภำระงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์เชิงรับ (WT) 
17)  พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมรองรับ          

กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
18)  พัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล          

ให้มีควำมรู้ในทุกด้ำน 
19)  พัฒนำควำมเชื่อมโยงของฐำนข้อมูลบุคลำกร

สร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันภำยในองค์กร 
20)  จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และ

แผนสืบทอดต ำแหน่ง  
21)  จัดโครงสร้ำงบุคลำกรของแต่ละหน่วยงำน        

ให้สอดคล้องกับภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนและ
ขนำดของหน่วยงำน 
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 กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยในสำระส ำคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค ำนิยำม เป้ำประสงค์ 
ยังคงเนื้อหำเช่นเดิม แต่ได้ปรับเปลี่ยนโครงกำร/แผนงำน ให้สอดคล้องกับบริบทและสถำนกำรณ์                    
ที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้ทิศทำงกำรพัฒนำ แนวคิด แนวทำงของกำรด ำเนินกำรส ำคัญ ๆ ยังคงรักษำควำมต่อเนื่อง
ของแผนและสำมำรถด ำเนินกำรได้สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน
ประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกเดิม 33 โครงกำร/แผนงำน 
เป็น 29 โครงกำร/แผนงำน พร้อมทั้งได้ปรับชื่อแผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลฯ เป็น 
“แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565)”  
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 จำกกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ         
3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จึงต้อง
ก ำหนดแผนกำรที่มีควำมชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล        
ที่ทันสมัยพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต มีบุคลำกรที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่ชัดเจน และ
ส่งเสริมบุคลำกรที่มีศักยภำพสูงเป็นผู้สืบทอดต ำแหน่งงำนส ำคัญในองค์กรได้ นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำ
ให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องในทุกสำยงำนและต ำแหน่งงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และ 
ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร จึงได้ก ำหนดสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และค่ำนิยมร่วม 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
         ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่ทันสมัย บุคลำกรเป็นคนดี     
คนเก่ง มีควำมก้ำวหน้ำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี และ 
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร 
 
 

1. สร้ำงบุคลำกรให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส 
ไร้ทุจริต และมีควำมเชี่ยวชำญงำนอย่ำงมืออำชีพ 

2. พัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ทันสมัย 
และพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น          
ในอนำคต 

3. ก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ         
อย่ำงชัดเจน และส่งเสริมบุคลำกรที่มีศักยภำพสูง       
ให้เป็นผู้สืบทอดต ำแหน่งงำนส ำคัญของส ำนักงำน
ประกันสังคม 

4. พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรทุกสำยงำนและ
ต ำแหน่งงำน อย่ำงต่อเนื่อง 

5. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลำกรทุกคนเกิดควำม
ผูกพันต่อองค์กร ท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และ 
มีคุณภำพชีวิตที่ดี 

6. บริหำรจัดกำรสรรหำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ 

ค ำนิยำม 
        “คนด”ี หมำยถึง บุคลำกรมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมโปร่งใส และมีควำมซื่อสัตย์
สุจริต 

        “คนเก่ง”หมำยถึง บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และควำมเชี่ยวชำญ      
ในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ 
 
 

 

บทที่ 3 

แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี  
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 
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ค่ำนิยมร่วม SHARING 

Stable  
Honest                            
Active                    

Responsibility  
Intelligent  

Non stop learning  
Growth  

มีควำมม่ันคงในหน้ำที่ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
กระตือรือร้น 
ควำมรับผิดชอบ 
ฉลำด 
กำรไม่หยุดที่จะเรียนรู้ 
ควำมก้ำวหน้ำเจริญเติบโต 

 
3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ และมำตรกำรขับเคลื่อน 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำน
ประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) ประกอบด้วยยุทธศำสตร์
ที่ช่วยขับเคลื่อนทั้ง 4 ด้ำน ดังนี้ 

 1. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Management : HRM) 
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและทันสมัย 
โดยมีมำตรกำรขับเคลื่อนของกำรทบทวนโครงสร้ำงองค์กร และรูปแบบกำรด ำเนินงำนให้ทันสมัย                  
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรบริหำรองค์กร ให้มีประสิทธิภำพ 
   2. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Development : HRD) 
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ เป็นมืออำชีพ และ                  
มีควำมก้ำวหน้ำ โดยมีมำตรกำรขับเคลื่อนเป็นแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่รองรับควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย และมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

  3. ด้ำนสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล (HR Enabler) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สภำพแวดล้อมที่สนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล โดยมีมำตรกำรขับเคลื่อนด้ำนระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ตอบสนองกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และแผนด้ำนควำม
ปลอดภัย สุขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี 

   4. ด้ำนกำรปลูกฝังค่ำนิยม (Culture) เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปลูกฝังค่ำนิยม         
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมผูกพันต่อองค์กร  โดยมีมำตรกำรขับเคลื่อน      
ด้ำนกำรปลูกฝังค่ำนิยมและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลำกร พร้อมส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

รูปที่ 4  ผังแสดงความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 
 
 

 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ 
และทันสมัย 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
กำรพัฒนำบุคลำกร 
ให้มีควำมสำมำรถ  
ควำมเช่ียวชำญ  
เป็นมืออำชีพ  

และมีควำมก้ำวหน้ำ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
สภำพแวดล้อม 
ท่ีสนับสนุนงำน 

ด้ำนทรัพยำกรบคุคล 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   
กำรปลูกฝังค่ำนิยม 

สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

และควำมผูกพัน 
ต่อองค์กร 

ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

(HRM) 

 

ด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล  

(HRD) 
 

ด้ำนสภำพแวดล้อม 
ที่สนับสนุนงำน 

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล  
(HRE) 

ด้ำนกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยม  

(Culture) 
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รูปที่ 5 แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 โครงกำร/แผนงำนที่สนับสนุน 

14 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

โครงกำร/แผนงำนที่สนับสนนุภำยใต้ 
แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565) 
จ ำนวน 29 โครงกำร/แผนงำน 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

1) โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการด าเนินงาน 
ให้ทันสมัยรองรับการเปลี ยนแปลง พร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงาน
ประกันสังคมตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

3) โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4) โครงการจ้างที ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล         
ของส านักงานประกันสังคม 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5) โครงการจัดท าแผนการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงาน        
ที ส าคัญขององค์กร (Succession Plan) 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

6) โครงการวางแผนอัตราก าลังของหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
(ส านัก/ศูนย์ฟื้นฟูฯ ยกเว้นส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที ) 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

7) โครงการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการสายงานวิชาชีพ     
สายงานขาดแคลน รวมทั้งกลุ่มที มีความสามารถเฉพาะ       
ของส านักงานประกันสังคม 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถ 
ความเชี ยวชาญ     
เป็นมืออาชีพ และ       
มีความก้าวหน้า 

8) โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส. กองฝึกอบรม 
9) โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ กองฝึกอบรม 
10) โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับต้น กองฝึกอบรม 
11) โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง กองฝึกอบรม 
12) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าระดับช านาญการพิเศษ  

(The Leadership Dynamic Program) 
กองฝึกอบรม 

13) โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ (Social Security 
Model Officers) 

กองฝึกอบรม 

14) โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ กองฝึกอบรม 
15) โครงการพนักงานประกันสังคมบรรจุใหม่ กองฝึกอบรม 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 16) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณพนักงานประกันสังคม กองฝึกอบรม 
17) โครงการจัดการความรู้ส านักงานประกันสังคม กองฝึกอบรม 
18) โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของส านักงาน 

ประกันสังคม 
กองฝึกอบรม 

19) การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับ           
การอบรมด้านวิชาการที หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

กองฝึกอบรม 

20) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ กองฝึกอบรม 
21) แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทุกสายงานและต าแหน่งงาน กองฝึกอบรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สภาพแวดล้อม        
ที สนับสนุนงาน           
ด้านทรัพยากรบุคคล 

22) โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) (ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล) 

ส านักบริหาร
เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ 
กองฝึกอบรม/ 
กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
23) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกัน   

ระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2563 
ส านักงาน

เลขานุการกรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การปลูกฝังค่านิยม 
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
ผูกพันต่อองค์กร 

24) โครงการ Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที  
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ 

กองฝึกอบรม 

25) โครงการเพิ มสมรรถนะบุคลากรประกันสังคม และสร้างความผูกพัน
ในองค์กร 

กองฝึกอบรม 

26) โครงการขับเคลื อนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

27) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยส าหรับ 
เจ้าหน้าที ส านักงานประกันสังคม 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/

กองฝึกอบรม 
28) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี ยง 

ในการในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
29) โครงการจ้างที ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ของส านักงานประกันสังคม 
กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 
 



17 
 

  

แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
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แผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565) 

 

เป้ำประสงค์ โครงกำร/แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระยะด ำเนินกำร หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและทันสมัย 

1.1 มีโครงสร้ำง
องค์กรและรูปแบบ
กำรด ำเนินงำน             
ที่คล่องตัวและ
ทันสมัย 

1) โครงกำรทบทวน โครงสร้ำงองค์กรและรูปแบบ             
กำรด ำเนินงำนให้ทันสมัยรองรับกำรเปลี่ยนแปลง  
พร้อมก้ำวสู่ระบบรำชกำร 4.0 

- ผลกำรศึกษำจำกกำรทบทวน โครงสร้ำงและรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนที่ทันสมัยของส ำนักงำนประกันสังคม  

- ส ำนักงำนประกันสังคมมีแนวทำงในกำรปรับปรุงโครงสร้ำง                   
ให้เหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

    กลุ่มพัฒนำ
ระบบและ
บริหำร 

 2) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม ตำมเกณฑ์คุณภำพ 

    กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 

- รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA) ของส ำนักงำนประกันสังคม            

- ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรปรับปรุงกระบวนงำน ตำมแนวทำง
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)   

  กลุ่มพัฒนำ
ระบบและ
บริหำร 

 3) โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี 

    (พ.ศ. 2566 - 2570)  

มีแผนปฏิบัติรำชกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จ ำนวน 1 เล่ม 

  กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

เป้ำประสงค์ โครงกำร/แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระยะด ำเนินกำร หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 2564 2565 

 4) โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำนประกันสังคม  

-  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไม่น้อยกว่ำ               
48 เรื่อง 

-  ร้อยละของค ำปรึกษำ แนะน ำจำกที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนิน                       
ได้ร้อยละ 80 

  กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

1.2 วำงแผนและ
บริหำรก ำลังคนให้
สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ 

5) โครงกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดและทดแทนต ำแหน่ง
งำนที่ส ำคัญขององค์กร (Succession Plan)  

ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดและทดแทนต ำแหน่ง            
ที่ส ำคัญขององค์กร (Succession Plan) จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 

    กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

6) โครงกำรวำงแผนอัตรำก ำลังของหน่วยงำนรำชกำร
ส่วนกลำง (ส ำนัก/ศูนย์ ฟ้ืนฟูฯ ยกเว้นส ำนักงำน
ประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่)  

มีแผนอัตรำก ำลังร้อยละ 100 ของจ ำนวนหน่วยงำนรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง (ส ำนัก/กอง/ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ) 

  กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

7) โครงกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนข้ำรำชกำรสำยงำนวิชำชีพ 
สำยงำนขำดแคลน รวมทั้งกลุ่มที่มีควำมสำมำรถ
เฉพำะของส ำนักงำนประกันสังคม  

คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์กำรให้ค่ำตอบแทน                 
ของข้ำรำชกำรสำยงำนวิชำชีพ สำยงำนขำดแคลน รวมทั้งกลุ่ม                 
ที่มีควำมสำมำรถเฉพำะของส ำนักงำนประกันสังคม 

  กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

เป้ำประสงค์ โครงกำร/แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระยะด ำเนินกำร หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญเป็นมืออำชีพ และมีควำมก้ำวหน้ำ 

2.1 พัฒนำบุคลำกร
ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและ
สมรรถนะ 

8) โครงกำรอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ของ สปส. -  ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 100 คน 
-  ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำน ร้อยละ 80 

  กองฝึกอบรม 

9) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำร ระดับปฏิบัติกำร -  ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 100 คน 
-  ควำมพึงพอใจในองค์ควำมรู้ที่ได้รับ เพ่ือน ำไปใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน ร้อยละ 80 

    กองฝึกอบรม 

10) โครงกำรนักบริหำรประกันสังคม ระดับต้น -  ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 150 คน 
-  ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำน ร้อยละ 85 

  กองฝึกอบรม 

11) โครงกำรนักบริหำรประกันสังคม ระดับกลำง 
 

-  ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 50 คน 
-  ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำน ร้อยละ 90 

  กองฝึกอบรม 

12) โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(The Leadership Dynamic Program) 

-  ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 45 คน 
-  ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำน ร้อยละ 80 

  กองฝึกอบรม 

13) โครงกำรนักปฏิบัติกำรประกันสังคมต้นแบบ 
     (Social Security Model Officers) 

-  ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 30 คน 
-  ผู้เข้ำอบรมมีกำรพัฒนำ และสำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์               

ที่ได้รับมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 80 (ติดตำมผล) 

  กองฝึกอบรม 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

เป้ำประสงค์ โครงกำร/แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระยะด ำเนินกำร หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 2564 2565 

 14) โครงกำรบุคลำกรประกันสังคมต้นแบบ -  ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 30 คน 
-  ผู้เข้ำอบรมมีกำรพัฒนำ และสำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้รับ

มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 80 (ติดตำมผล) 

  กองฝึกอบรม 

15) โครงกำรบุคลำกรประกันสังคมบรรจุใหม่ -  ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 100 คน 
-  ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 80 

  กองฝึกอบรม 

16) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเกษียณพนักงำน
ประกันสังคม 

-  ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 40 คน 
-  ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน           

ร้อยละ 80 

  กองฝึกอบรม 

17) โครงกำรกำรจัดกำรควำมรูส้ ำนักงำนประกันสังคม -  จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 97 คน 
-  ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 80 

  กองฝึกอบรม 

18) โครงกำรจ้ำงพัฒนำหลักสูตร e-learning  
     ของส ำนักงำนประกันสังคม 

จ ำนวนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
(E-Learning) ที่ได้รับกำรผลิต/พัฒนำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 วิชำ 

  กองฝึกอบรม 

19) โครงกำรจัดส่งข้ำรำชกำรและพนักงำนประกันสังคม
เข้ำรับกำรอบรมด้ำนวิชำกำรที่หน่วยงำนภำยนอก
เป็นผู้จัด 

ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 250 คน   กองฝึกอบรม 

20) โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำร้อยละ 60   กองฝึกอบรม 
21) แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ทุกสำยงำน และ                 

ต ำแหน่งงำน         
บุคลำกรส ำนักงำนประกันสังคมทุกคนทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค   กองฝึกอบรม 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

เป้ำประสงค์ โครงกำร/แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระยะด ำเนินกำร หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  สภำพแวดล้อมที่สนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

3.1 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ          
เพ่ือสนับสนุนงำน                
ด้ำนทรัพยำกร
บุคคล 

22) โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร (Enterprise Resource Planning : 
ERP) (ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล) 

มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
(ระบบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล) 

  ส ำนักบริหำร
เทคโนโลยี

สำรสนเทศ/ 
กองฝึกอบรม/ 
กองบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 
3.2 บุคลำกรมี
ควำมปลอดภัย 
สุขอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนที่ดี 

23) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรซักซ้อมแผน กำร
ป้องกันระงับอัคคีภัยประจ ำปี 

- ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผน 
  กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย จ ำนวน 180 คน 
- ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ระดับ 3 

  ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปลูกฝังค่ำนิยม สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมผูกพันต่อองค์กร 

4.1 ให้บุคลำกร     
มีวัฒนธรรมองค์กร
และควำมผูกพัน      
ที่ดีต่อองค์กร 

24) โครงกำร Service Mind : กำรพัฒนำศักยภำพ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริกำร  

-  ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 100 คน 
-  ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรให้บริกำร 
   ดีขึ้น ร้อยละ 80 (ติดตำม) 

  กองฝึกอบรม 
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

เป้ำประสงค์ โครงกำร/แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระยะด ำเนินกำร หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 2564 2565 

 25) โครงกำรเพ่ิมสมรรถนะบุคลำกรประกันสังคม และ
สร้ำงควำมผูกพันในองค์กร 

-  ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 300 คน 
-  ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 80 

  กองฝึกอบรม 

26) โครงกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  
 

-  ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 161 คน 
-  ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน                 

ร้อยละ 80 

  กองฝึกอบรม 

4.2 เสริมสร้ำง
ระบบคุณธรรม 
จริยธรรม และ      
ธรรมำภิบำล 

27) โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประกันสังคม 

-  ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรม ร้อยละ 80 
-  ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ในเรื่องวินัยกำรด ำเนินกำร               

ทำงวินัย รวมถึงกำรน ำควำมรู้ไปใช้ ร้อยละ  80 

  กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล/ 

กองฝึกอบรม 
28) โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลป้องกัน และ                     

ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-  ร้อยละของกำรด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมกิจกรรม/เป้ำหมำย     

ร้อยละ 90 
-  ร้อยละของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับองค์ควำมรู้                

รวมถึงรับทรำบกิจกรรมปลูกจิตส ำนึก ร้อยละ 80 

  กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

29) โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำลของส ำนักงำนประกันสังคม 

-  จ ำนวนเรื่องในกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำมำกกว่ำ  หรือ                  
เท่ำกับ 48 เรื่อง 

-  ร้อยละของค ำแนะน ำปรึกษำให้ข้อเสนอแนะฯ สำมำรถ                 
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนได้ร้อยละ 80 

  กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

(รวมโครงกำร/แผนงำน) 26 27  
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แผนปฏิบัตริำชกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) 

 

 

 


