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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

บทน า 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริการทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) จึงต้องก าหนด
แผนงานที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้ส านักงานประกันสังคมมีการบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความโปร่งใส 
ซ่ือสัตย์สุจริต นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกสายงานและต าแหน่งงานให้มีความรู้ 
ความสามารถ สมรรถนะ และ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ จึงได้ก าหนด
สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
         ส านักงานประกันสังคมมีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย บุคลากรเป็นคนดี     
คนเก่ง มีความก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
 
 

1. สร้างบุคลากรให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
โปร่งใส ไร้ทุจริต และมีความเชี่ยวชาญงาน      
อย่างมืออาชีพ 

2. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
ทันสมัย และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

3. ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ         
อย่างชัดเจน และส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพสูง       
ให้เป็นผู้สืบทอดต าแหน่งงานส าคัญของส านักงาน
ประกันสังคม 

4. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกสายงานและ
ต าแหน่งงาน อย่างต่อเนื่อง 

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรทุกคนเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

6. บริหารจัดการสรรหาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ค านิยาม 
        “คนด”ี หมายถึง บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

        “คนเก่ง” หมายถึง บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ และความ
เชี่ยวชาญในการท างานอย่างมืออาชีพ 
 
 

ค่านิยมร่วม SHARING 
Stable  

Honest                            
Active                    

Responsibility  
Intelligent  

Non stop learning  
Growth  

มีความม่ันคงในหน้าที่ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
กระตือรือร้น 
ความรับผิดชอบ 
ฉลาด 
การไม่หยุดที่จะเรียนรู้ 
ความก้าวหน้าเจริญเติบโต 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

 

ขั้นตอนการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการขับเคลื่อน และโครงการ/แผนงาน 
เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เป้าประสงค์ มาตรการขับเคลื่อน โครงการ/แผนงานที่สนับสนุน 

1.1 มีโครงสร้างองค์กรและ 
รูปแบบการด าเนินงาน            
ที่คล่องตัวและทันสมัย 

1. มีการทบทวนโครงสรา้งองค์กร
และรูปแบบการด าเนินงานให้
ทันสมัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1) โครงการทบทวน โครงสร้างองค์กรและ
รูปแบบการด าเนินงานให้ทันสมัยรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 
4.0 

2. มีการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของส านักงานประกันสังคม ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

3) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลส านักงานประกันสังคม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

4) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกันสังคม  

  

    
มาตรการ 
ขับเคลื่อน 

4 
 
ยุทธศาสตร ์

8 
 

เป้าประสงค์ 
12 
 

มาตรการ 
29 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/แผนงาน 

เป้าประสงค์ โครงการ/ 
แผนงาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

เป้าประสงค์ มาตรการขับเคลื่อน โครงการ/แผนงานที่สนับสนุน 

1.2 วางแผนและบริหาร
ก าลังคนให้สอดคล้อง 
กับการด าเนินงาน        
ตามยุทธศาสตร์ 

3. สร้างความต่อเนื่องแก่ต าแหน่ง
งานที่ส าคัญขององค์กร 

5) โครงการจัดท าแผนการสืบทอดและ
ทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญขององค์กร 
(Succession Plan) 

 4. มีอัตราก าลังที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

6) โครงการวางแผนอัตราก าลังของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง (ส านัก/ศูนย์ฟื้นฟูฯ 
ยกเว้นส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่)  

5. สร้างการบริหารค่าตอบแทน
ที่มีความเหมาะสม 

7) โครงการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการ
สายงานวิชาชีพ สายงานขาดแคลน รวมทั้ง
กลุ่มท่ีมีความสามารถเฉพาะ ของส านักงาน
ประกันสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพและมีความก้าวหน้า 
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะ 

6. มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร              
ที่รองรับความแตกต่างและ
หลากหลาย 

8) โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่                
ของ สปส. 

9) โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ  
    ระดับปฏิบัติการ 
10) โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับต้น 
11) โครงการนักบริหารประกันสังคม 

ระดับกลาง 
12) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า ระดับ

ช านาญการพิเศษ (The Leadership 
Dynamic Program) 

13) โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ 
(Social Security Model Officers) 

14) โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ 
15) โครงการบุคลากรประกันสังคมบรรจุใหม่ 
16) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ

พนักงานประกันสังคม 
17) โครงการจัดการความรู้ส านักงาน

ประกันสังคม 
18) โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

เป้าประสงค์ มาตรการขับเคลื่อน โครงการ/แผนงานที่สนับสนุน 

  19) การจัดส่งข้าราชการและพนักงาน
ประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

20) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
21) แผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ทุกสายงาน

และต าแหน่งงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
งานด้านทรัพยากรบุคคล 

8. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนอง
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

22) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กร (ERP)   

3.2 บุคลากรมีความ
ปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ดี 

9. มีแผนด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ดี 

23) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนการป้องกันระงับอัคคีภัยประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปลูกฝังค่านิยม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ                     
                  ความผูกพันต่อองค์กร 
4.1 ให้บุคลากรมีวัฒนธรรม
องค์กร และความผูกพันที่ดี 
ต่อองค์กร 

10. ปลูกฝังค่านิยมขององค์กร                 
ให้บุคลากร 

24) โครงการ Service Mind : การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ  

11. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
ความผูกพัน 

25) โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรประกันสังคม 
และสร้างความผูกพันในองค์กร 

26) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

4.2 เสริมสร้างระบบคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

12. มีการส่งเสริมให้บุคลากร                  
มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

27) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการ
ทางวินัยส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม 

28) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน     
และลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

29) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนา            
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน
ประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 -2565) มีทั้งสิ้น 26 โครงการ/
แผนงาน ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

เป้าประสงค์ มาตรการขับเคลื่อน โครงการ/แผนงานที่สนับสนุน 

1.1 มีโครงสร้างองค์กร
และ รูปแบบการ
ด าเนินงานที่คล่องตัว 
และทันสมัย 

1. มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร
และรูปแบบการด าเนินงาน          
ให้ทันสมัยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1) โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและ
รูปแบบการด าเนินงานให้ทันสมัยรองรับ               
การเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 

2. มีการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของส านักงานประกันสังคมตามเกณฑ์
คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

3) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกันสังคม  

1.2 วางแผนและบริหาร
ก าลังคนให้สอดคล้อง   
กับการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

3. สร้างความต่อเนื่องแก่
ต าแหน่งงานที่ส าคัญขององค์กร 

4) โครงการจัดท าแผนการสืบทอดและทดแทน
ต าแหน่งงานที่ส าคัญขององค์กร 
(Succession Plan) 

4. มีอัตราก าลังที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการด าเนินงาน            
ตามยุทธศาสตร์ 

5) โครงการวางแผนอัตราก าลังของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง (ส านัก/ศูนย์ฟื้นฟูฯ 
ยกเว้นส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่)  

5. สร้างการบริหารค่าตอบแทน 
ที่มีความเหมาะสม 

(มีแผนการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ 
                    และมีความก้าวหน้า 
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะ 

6. มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร              
ที่รองรับความแตกต่างและ
หลากหลาย 

6) โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่               
ของ สปส. 

7) โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ               
ระดับปฏิบัติการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

เป้าประสงค์ มาตรการขับเคลื่อน โครงการ/แผนงานที่สนับสนุน 

  8) โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับต้น 
9) โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง 
10) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า                  

ระดับช านาญการพิเศษ (The Leadership 
Dynamic Program) 

11) โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ 
(Social Security Model Officers) 

12) โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ 
13) โครงการบุคลากรประกันสังคมบรรจุใหม่ 
14) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ

พนักงานประกันสังคม 
15) โครงการจัดการความรู้ส านักงาน

ประกันสังคม 
16) โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 
17) การจัดส่งข้าราชการและพนักงาน

ประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ     
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด  

18) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
19) แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทุกสายงาน 

และต าแหน่งงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนงาน        
ด้านทรัพยากรบุคคล 

8. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนอง
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(มีแผนการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2565) 

3.2 บุคลากรมีความ
ปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดล้อม              
ในการท างานที่ดี 

9. มีแผนด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการท างานที่ดี 

20) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนการป้องกันระงับอัคคีภัย  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปลูกฝังค่านิยม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความผูกพัน       
                  ต่อองค์กร 

เป้าประสงค์ มาตรการขับเคลื่อน โครงการ/แผนงานที่สนับสนุน 

4.1 ให้บุคลากร           
มีวัฒนธรรมองค์กร          
และความผูกพันที่ดี          
ต่อองค์กร 

10. ปลูกฝังค่านิยมขององค์กร                 
ให้บุคลากร 

21) โครงการ Service Mind : การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ  

11. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
ความผูกพัน 

22) โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
ประกันสังคม และสร้างความผูกพันใน
องค์กร 

23) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

4.2 เสริมสร้างระบบ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

12. มีการส่งเสริมให้บุคลากร                  
มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา 
ภิบาลในการปฏิบัติงาน 

24) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการ
ทางวินัยส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันสังคม 

25) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

26) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

เป้าประสงค์ โครงการ/แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

1.1   มีโครงสร้างองค์กร
และรูปแบบการ
ด าเนินงานที่
คล่องตัวและ
ทันสมัย 

1)   โครงการทบทวนโครงสร้าง
องค์กรและรูปแบบการ
ด าเนินงานให้ทันสมัยรองรับ                
การเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าวสู่
ระบบราชการ 4.0 

ผู้บริหาร คณะท างานฯ และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ผลการศึกษาจากการทบทวน 
โครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงาน        
ที่ทันสมัยของส านักงานประกันสังคม  

- ส านักงานประกันสังคมมีแนวทางในการ
ปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป  

กพร. 219,000 

2)   โครงการพัฒนาคุณภาพ         
การบริหารจัดการของส านักงาน
ประกันสังคมตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ผู้บริหาร/คณะท างานฯ /และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการของส านักงานประกันสังคม
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)             

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
ส านักงานประกันสังคม            

- ส านักงานประกันสังคมมีการปรับปรุง
กระบวนงาน ตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   

กพร. 669,700 

3)   โครงการจ้างที่ปรึกษาด้าน        
การบริหารทรัพยากรบุคคล        
ของส านักงานประกันสังคม  

ส านักงานประกันสังคมสามารถด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานประกันสังคมได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนปฏิบัติราชการการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

- ให้ค าปรึกษาแนะน างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 48 เรื่อง 

- ร้อยละของค าปรึกษา แนะน าจากที่
ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถน าไปใช้ประโยชน์               
ในการด าเนินงาน ได้ร้อยละ 80 

 

กบค. 450,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

เป้าประสงค์ โครงการ/แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

1.2  วางแผนและ
บริหารก าลังคน
ให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 

4)   โครงการจัดท าแผนการสืบทอด
และทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญ
ขององค์กร (Succession Plan)  

ส านักงานประกันสังคมมีแผนการสืบทอด 
และทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญขององค์กร 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 

ความส าเร็จของการจัดท าแผนการสืบทอด
และทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญขององค์กร 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 

กบค. - 

 5)   โครงการวางแผนอัตราก าลัง         
ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
(ส านัก/ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ยกเว้น
ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่  

กองบริหารทรัพยากรบุคคลมีแผนอัตราก าลัง
ของหน่วยบริหารราชการส่วนกลาง ได้แก่ 7 ส านัก 
6 กอง  และ 5 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน 
(ส านัก/กอง/ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ยกเว้น ส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) ที่เหมาะสม
และสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

- มีแผนอัตราก าลังร้อยละ 100         
ของจ านวนหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลาง (ส านัก/กอง/ศูนย์ฟ้ืนฟู) 

กบค. - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ และมีความก้าวหน้า 

เป้าประสงค์ โครงการ/แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2.1 พัฒนาบุคลากร      
ให้มีความรู้ 
ความสามารถ         
และสมรรถนะ 

6)   โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม ่
ของ สปส.  

ข้าราชการบรรจุใหม่ของส านักงานประกันสังคม
ส่วนกลางและภูมิภาค 

- ผู้เข้าอบรมจ านวน 100 คน 
- ความพึงพอใจในการน าความรู้ไป
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

กฝ. 2,023,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ และมีความก้าวหน้า 

เป้าประสงค์ โครงการ/แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

 7)   โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ 

ข้าราชการระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน         
ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป 

- ผู้เข้าอบรมจ านวน 100 คน 
- ความพึงพอใจในองค์ความรู้ที่ได้รับ          
เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน           
ร้อยละ 80 

กฝ. 1,700,000 

8)   โครงการนักบริหารประกันสังคม           
ระดับต้น 

1.   ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ หรือ 

2.   ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส/
ช านาญงาน ที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

- ผู้เข้าอบรมจ านวน 150 คน 
- ความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้           
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85 

กฝ. 3,540,000 

9)   โครงการนักบริหารประกันสังคม 
ระดับกลาง 

 
 

ข้าราชการระดับช านาญการที่มีอายุงาน
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

- ผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน 
- ความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้         
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

กฝ. 3,000,000 

10)   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
ระดับช านาญการพิเศษ           
(The Leadership Dynamic 
Program) 

1.   ข้าราชการประเภทวิชาการ                    
ระดับช านาญการพิเศษ และ            

2.   ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
**ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้** 

- ผู้เข้าอบรมจ านวน 45 คน 
- ความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 

กฝ. 1,575,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

เป้าประสงค์ โครงการ/แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

 11)   โครงการนักปฏิบัติการ
ประกันสังคมต้นแบบ 

        (Social Security Model 
Officers) 

ข้าราชการส านักงานประกันสังคมทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดีเด่น จนเป็น             
ที่ประจักษ์และยอมรับของหน่วยงาน 

- ผู้เข้าอบรมจ านวน 30 คน 
- ติดตามผลผู้เข้าอบรมมีการพัฒนา และ

สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับ 
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

กฝ. 401,400 

12)   โครงการบุคลากรประกันสังคม
ต้นแบบ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงาน
ประกันสังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค            
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น หรือสนับสนุน  
การปฏิบัติงาน จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
ของหน่วยงาน 

- ผู้เข้าอบรมจ านวน 30 คน 
- ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนา และสามารถน า

ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้   
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

กฝ. 401,400 

13)   โครงการบุคลากรประกันสังคม
บรรจุใหม่ 

พนักงานบรรจุใหม่ของส านักงานประกันสังคม
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- ผู้เข้าอบรมจ านวน 100 คน 
- ความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้           

ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

กฝ. 1,214,000 

14)   โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณพนักงานประกันสังคม 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานประกันสังคมที่จะ
เกษียณอายุ ในปี 2564 จ านวน 40 คน 

- ผู้เข้าอบรม จ านวน 40 คน 
- ความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้            
  ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

กฝ. 457,200 

15)   โครงการการจัดการความรู้
ส านักงานประกันสังคม 

บุคลากรส านักงานประกันสังคม - จ านวนผู้เข้าร่วม 97 คน 
- ความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้           

ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

กฝ. 54,000 

16)   โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร                
e-learning ของส านักงาน
ประกันสังคม 

บุคลากรส านักงานประกันสังคม จ านวนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) 
ที่ได้รับการพัฒนา จ านวนไม่น้อยกว่า          
3 วิชา 

กฝ. 1,600,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

เป้าประสงค์ โครงการ/แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

 17)   การจัดส่งข้าราชการและพนักงาน
ประกันสังคมเข้ารับการอบรม 
ด้านวิชาการท่ีหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้จัด  

บุคลากรส านักงานประกันสังคม ผู้เข้าอบรม จ านวน 250 คน กฝ. 5,100,000 

18)   โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

บุคลากรส านักงานประกันสังคมส่วนกลาง ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ     
ด้านภาษา ร้อยละ 60 

กฝ. 2,500,000 

19)   แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)      
ทุกสายงานและต าแหน่งงาน 

บุคลากรส านักงานประกันสังคมทุกคน                 
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

บุคลากรส านักงานประกันสังคมทุกคน                 
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

กฝ. - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3.2 บุคลากรมีความ
ปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม         
ในการท างานที่ดี 

20)   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผนการป้องกันระงับ
อัคคีภัย ประจ าปี 2564 

1.   ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม 
2.   เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส านักงาน

ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 - 12 
3.   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ

ส านักงานประกันสังคม 
4.   เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในอาคาร 
5.   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานซ่อมบ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบ Fire Alarm 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้   
  ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการป้องกัน  
  และระงับอัคคีภัย จ านวน 180 คน 
- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระดับ 3 

สลก. 100,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปลูกฝังค่านิยม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความผูกพันต่อองค์กร 

เป้าประสงค์ โครงการ/แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

4.1 ให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมองค์กร
และความผูกพันที่ดี
ต่อองค์กร 

21)   โครงการ Service Mind :           
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ  

บุคลากรของส านักงานประกันสังคม              
จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน 

- จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการให้บริการดีขึ้น ร้อยละ 80    

กฝ. 657,200 

22)   โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
ประกันสังคม และสร้างความ
ผูกพันในองค์กร 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
ประกันสังคม 

- ผู้เข้าอบรม จ านวน 300 คน 
- ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ 

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

กฝ. 4,710,000 

23)    โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

บุคลากรในส านักงานประกันสังคม  
จ านวน 161 คน 

- ผู้เข้าอบรม จ านวน 161 คน 
- ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ 

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

กพร. 468,800 

4.2  เสริมสร้างระบบ 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ         
ธรรมาภิบาล 

24)   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร         
การด าเนินการทางวินัยส าหรับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม 

ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง             
กับการด าเนินการทางวินัยของส านักงาน
ประกันสังคมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 120 คน 

- ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 
- ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่อง

วินัยการด าเนินการทางวินัย รวมถึง         
การน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ  80 

กบค. 
กฝ. 

620,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

เป้าประสงค์ โครงการ/แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

 25)   โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยง           
ในการเกดิทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ประกันสังคมมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติ
หน้าที่และมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
เป็นธรรมและไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปใน  
ทางท่ีมิชอบ 

2.   ส านักงานประกันสังคมมีระบบ              
การปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถ
จัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของการด าเนินการได้ส าเร็จตาม
กิจกรรม/เป้าหมาย ร้อยละ 90 

- ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับองค์ความรู้รวมถึงรับทราบกิจกรรม
ปลูกจิตส านึกร้อยละ 80 

กบค. 131,900 

  3.   พัฒนาบุคลากรส านักงานประกันสังคมให้มี
จิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

   

 26)   โครงการจ้างที่ปรึกษาด้าน       
การพัฒนาและเสริมสร้าง             
ธรรมาภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคม 

ส านักงานประกันสังคมสามารถด าเนินการพัฒนา
และเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี        
(พ.ศ. 2563 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5                 
“ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ” 

- จ านวนเรื่องในการให้ค าปรึกษาแนะน า
มากกว่าหรือเท่ากับ 48 เรื่อง 

- ร้อยละของค าแนะน าปรึกษา               
ให้ข้อเสนอแนะฯ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานได้            
ร้อยละ 80 

กบค. 450,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

แผนปฏิบัติการ (HR Action plan) ปี พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ โครงการ/แผนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ปี พ.ศ. 2564 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

1)   โครงการทบทวนโครงสร้าง
องค์กรและรูปแบบการ
ด าเนินงานให้ทันสมัยรองรับ
การเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าวสู่
ระบบราชการ 4.0 

1.   แต่งตั้งคณะท างานฯ             
2.   ประชุมคณะท างาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

3.   อบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยเชิญหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ส านักงาน ก.พ.ร./
ส านักงาน ก.พ. มาให้ความรู้เรื่องจัดตั้ง/
ยุบเลิกหน่วยงาน 

            

4.   สรุปผลการศึกษาทบทวนโครงสร้าง
ส านักงานประกันสังคม และการให้
ข้อเสนอการพัฒนาระบบงานและ
กระบวนงาน 

            

2)   โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของส านักงาน
ประกันสังคมตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

1.   แต่งตั้งคณะท างานฯ             
2.   ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานฯ 

PMQA /และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
            

3.   อบรมเชิงปฏิบัติการฯ /ผู้บริหาร/               
คณะท างานฯ/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง               
เพ่ือเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ 

            

4.   จัดท ารายงานผลการประเมินสถานะ
ราชการของส านักงานประกันสังคม   

            

5.   สรุปรายงานผลการประเมินสถานะราชการ 
      เสนอผู้บริหาร 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/แผนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ปี พ.ศ. 2564 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

 3)   โครงการจ้างที่ปรึกษาด้าน            
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานประกันสังคม  

1.   ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา             
2.   ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า 

และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกันสังคม
แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     

            

4)   โครงการจัดท าแผนการสืบ
ทอดและทดแทนต าแหน่งงาน                  
ที่ส าคัญขององค์กร 
(Succession Plan)  

1.   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน  
การสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงาน                
ที่ส าคัญขององค์กร 

            

2.   จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผน                  
การสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงาน                  
ที่ส าคัญขององค์กร  

            

3.   จัดท าแผนการสืบทอดและทดแทน
ต าแหน่งงานที่ส าคัญขององค์กร
(Succession Plan) 

            

4.   ขอความเห็นชอบแผนการสืบทอดและ
ทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญขององค์กร 
(Succession Plan) จากเลขาธิการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/แผนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ปี พ.ศ. 2564 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

 5)   โครงการวางแผนอัตราก าลัง
ของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง (ส านัก/ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ 
ยกเว้นส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่)  

1.   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง
ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 
จ านวน 9 หน่วยงาน (ส านัก/กอง/ศูนย์
ฟ้ืนฟูฯ ยกเว้น ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่) 

            

2.   ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง
ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 
(ส านัก/กอง/ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ยกเว้นส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) 

            

3.   ศึกษาขอบเขต อ านาจหน้าที่ ลักษณะงาน 
กระบวนการท างาน ของหน่วยงานที่จะท า
การวิเคราะห์อัตราก าลัง 

            

4.   ก าหนดชิ้นงาน และหน่วยนับ ของแต่ละ
หน่วยงาน 

            

5.   ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 
แต่ละชิ้นงาน 

            

6.   ค านวณอัตราก าลังที่ต้องใช้ในแต่ละงาน             
7.   สรุปอัตราก าลังรวมของแต่ละหน่วยงาน             
8.   จัดท าเอกสารแผนอัตราก าลังของหน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลาง (ส านัก/กอง/
ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ยกเว้นส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่) เสนอเลขาธิการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/แผนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ปี พ.ศ. 2564 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ            
เป็นมืออาชีพ และ              
มีความก้าวหน้า 

6)   โครงการอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ของ สปส.  

ด าเนินการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1             
ด าเนินการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2             
ด าเนินการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 3             

7)   โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน           
ในประเทศ  จ านวน 1 รุ่น 

            

8)   โครงการนักบริหาร 
ประกันสังคม ระดับต้น
จ านวน 2 รุ่น 

จัดฝึกอบรม/ดูงานในประเทศ รุ่นที่ 1             

จัดฝึกอบรม/ดูงานในประเทศ รุ่นที่ 2             

9)   โครงการนักบริหาร
ประกันสังคม ระดับกลาง 

ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
           เข้าค่ายทหาร 

            

ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงานในประเทศ (โครงการ 
           อันเนื่องมาจากพระราชด าริ/ปรัชญา 
           เศรษฐกิจพอเพียง) 

            

ช่วงที่ 3 การฝึกอบรม (บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ/ 
           อภิปราย) 

            

ช่วงที่ 4 การฝึกปฏิบัติและทดสอบความรู้             

ช่วงที่ 5 การศึกษาดูงานต่างประเทศ             
10)   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า       

ระดับช านาญการพิเศษ              
(The Leadership 
Dynamic Program)  

ด าเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานในประเทศ  
จ านวน 1 รุ่น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/แผนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ปี พ.ศ. 2564 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

 11)   โครงการนักปฏิบัติการ
ประกันสังคมต้นแบบ 
(Social Security Model 
Officers)   

        จ านวน 1 รุ่น 

ช่วงที่ 1 บรรยายวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และ  
           Work Shop 

            

ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงานในประเทศ (โครงการ 
           อันเนื่องมาจากพระราชด าริ/ปรัชญา 
           เศรษฐกิจพอเพียง) 

            

ช่วงที่ 3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ              

ช่วงที่ 4 การแบ่งปันประสบการณ์ การอภิปราย 
           แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และWork Shop     

            

12)   โครงการบุคลากร
ประกันสังคมต้นแบบ 
จ านวน 1 รุ่น 

ช่วงที่ 1 บรรยายวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และ  
           Work Shop 

            

ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงานในประเทศ การฝึกปฏิบัติ  
          และกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน 

            

ช่วงที่ 3 การแบ่งปันประสบการณ์ การอภิปราย 
           แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Work Shop    

   
 

         

13)   โครงการบุคลากร
ประกันสังคมบรรจุใหม่ 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม จ านวน 1 รุ่น             

14)   โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณพนักงาน
ประกันสังคม    

        จ านวน 1 รุ่น 

ช่วงที่ 1 บรรยายวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และ  
           Work Shop 

            

ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงานในประเทศ การฝึกปฏิบัติ  
           และกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)  
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มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

 15)   โครงการการจัดการความรู้
ส านักงานประกันสังคม 

ช่วงที่ 1 จัดอบรมการจัดการความรู้ให้กับ  
หน่วยงานที่ของบประมาณจัดท าโครงการการ
จัดการความรู้ในส านักงานประกันสังคมและ
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
           - จัดตั้งคณะท างานการจัดการความรู้
ในส านักงานประกันสังคม 
           - จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด 
           - จัดอบรมการจัดการความรู้ใน
ส านักงานประกันสังคม 

            

16)   โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร         
e-learning  ของส านักงาน
ประกันสังคม 

1.   จัดท า TOR เพ่ือจัดจ้างหน่วยงานภายนอก             

2.   ด าเนินการขออนุมัติจัดจ้างหน่วยงาน
ภายนอก  

            

3.   ประสานผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแต่ละส านัก/
กองเพ่ือจัดท าเนื้อหาหลักสูตร 

            

4.   ตรวจสอบเนื้อหาบทเรียนจากหน่วยงาน            
ที่จัดจ้าง 

            

5.   น าหลักสูตรใหม่ขึ้นระบบ e-learning    
ของส านักงานประกันสังคม 

            

  

20 



21 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
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มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

 17)   การจัดส่งข้าราชการและ
พนักงานประกันสังคมเข้า
รับการอบรมด้านวิชาการที่
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด  

ด าเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  
ด้านวิชาการท่ีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

            

18)   โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับ             
การอบรม 

            

19)   แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ทุกสายงานและต าแหน่งงาน 

1.   ด าเนินการจัดท าคู่มือแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

            

2.   แจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัตดิ าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

            

3.   กองฝึกอบรมรวบรวมสรุปรายงานผล
ด าเนินงานเสนอเลขาธิการ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

20)   โครงการฝึกอบรม           
เชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผน                   
การป้องกันระงับอัคคีภัย   

ฝึกอบรมโดยการบรรยายและสาธิตเกี่ยวกับ
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการหนีไฟ             
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การปลูกฝังค่านิยม 
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ           
ความผูกพัน                 
ต่อองค์กร 

21)   โครงการ Service Mind :  
การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บริการ  

ด าเนินการจัดฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น             
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 22)   โครงการเพ่ิมสมรรถนะ
บุคลากรประกันสังคม และ
สร้างความผูกพันในองค์กร 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม จ านวน 6 รุ่น             

23)   โครงการขับเคลื่อนให้เกิด             
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

จัดอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับ
บุคลากรในส านักงานประกันสังคม 

            

24)   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การด าเนินการทางวินัย
ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันสังคม 

1.   การจัดท าหลักสูตร             
2.   จัดหาสถานที่และวิทยากร             
3.   ขออนุมัติจัดอบรมจากเลขาธิการ             
4.   จัดอบรม             
5.   สรุปผลการจัดอบรม             

25)   โครงการเสริมสร้างธรรมา     
ภิบาลป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการเกิดทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ 

 
 

1.   ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยและ              
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                
ในโครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานประกันสังคม (6 ครั้ง) 

            

2.   ด าเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรม (12 ครั้ง)             
3.   มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดี              

มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์    
(1 ครั้ง) 
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  4.   เสริมสร้างให้ภาคประชาชนมีความรู้   
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต โดยการเผยแพร่เรื่องดังกล่าว 
รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการประมูล
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)                
แก่ประชาชน บุคคลที่มาติดต่อเสนอราคา 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ                
จัดจ้าง  (1 ครั้ง) 

            

5.   ด าเนินการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  

            

6.   คัดเลือกหน่วยงานที่บริหารงานอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล               
เพ่ือมอบรางวัลให้แก่ หน่วยงานที่ได้รับ 

     การคัดเลือก (1 ครั้ง) 

            

26)   โครงการจ้างที่ปรึกษาด้าน               
การพัฒนาและเสริมสร้าง                 
ธรรมาภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคม 

ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า              
และให้ข้อเสนอแนะวางแผนการด าเนินงาน   
การพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ
ส านักงานประกันสังคมแก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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