
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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



 
 

1 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2564  

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

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

1) โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการด าเนินงานให้
ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงาน
ประกันสังคมตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

3) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานประกันสังคม 
 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4) โครงการจัดท าแผนการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญ
ขององค์กร (Succession Plan) 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5) โครงการวางแผนอัตราก าลังของหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
(ส านัก/ศูนย์ฟื้นฟูฯ ยกเว้นส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่) 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

6) โครงการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการสายงานวิชาชีพสายงาน
ขาดแคลน รวมทั้งกลุ่มท่ีมีความสามารถเฉพาะของส านักงาน
ประกันสังคม 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญเป็น
มืออาชีพ และมี
ความก้าวหน้า 

7) โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส. กองฝึกอบรม 
8) โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ กองฝึกอบรม 
8) โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับต้น กองฝึกอบรม 
10) โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง กองฝึกอบรม 
11) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าระดับช านาญการพิเศษ           
(The Leadership Dynamic Program) 

กองฝึกอบรม 

12) โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ (Social Security 
Model Officers) 

กองฝึกอบรม 

13) โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ กองฝึกอบรม 
14) โครงการบุคลากรประกันสังคมบรรจุใหม่ กองฝึกอบรม 
15) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณพนักงานประกันสังคม กองฝึกอบรม 
16) โครงการจัดการความรู้ส านักงานประกันสังคม กองฝึกอบรม 

  



 
 

2 
 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 17) โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของส านักงาน
ประกันสังคม 

กองฝึกอบรม 

18) การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการ
อบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

กองฝึกอบรม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สภาพแวดล้อม        
ที่สนับสนุนงาน           
ด้านทรัพยากรบุคคล 

21) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันระงับ
อัคคีภัย ประจ าปี 2563 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การปลูกฝังค่านิยม 
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
ผูกพันต่อองค์กร 

22) โครงการ Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ 

กองฝึกอบรม 

23) โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรประกันสังคม และสร้างความผูกพัน
ในองค์กร 

กองฝึกอบรม 

24) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

25) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยส าหรับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/

กองฝึกอบรม 
26) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงใน
การเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

27) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ของส านักงานประกันสังคม 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 มีจ านวนโครงการ/แผนงาน ทั้งสิ้น       

27 โครงการ/แผนงาน โดยสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 18 โครงการ/
แผนงาน และยกเลิกโครงการ/แผนงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จ านวน 9 โครงการ/
แผนงาน โดยสามารถด าเนินการส าเร็จเกินเป้าหมาย จ านวน 9 โครงการ/แผนงาน และด าเนินการต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน 8 โครงการ/แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย         
มีโครงการ/แผนงาน จ านวน 6 โครงการ/แผนงาน สามารถด าเนินการส าเร็จเกินเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ/
แผนงาน และด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 1 โครงการ/แผนงาน 
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 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ และ              

มีความก้าวหน้า มีโครงการ/แผนงาน จ านวน 14 โครงการ/แผนงาน สามารถด าเนินการเกินเป้าหมาย 
จ านวน 4 โครงการ/แผนงาน ด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 3 โครงการ/แผนงาน และยกเลิกโครงการ/
แผนงาน จ านวน 5 โครงการ/แผนงาน 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล มีโครงการ/แผนงาน 
จ านวน 2 โครงการ/แผนงาน สามารถด าเนินการเกินเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ/แผนงาน ด าเนินการต่ ากว่า
เป้าหมายจ านวน 1 โครงการ/แผนงาน 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังค่านิยม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความผูกพันต่อองค์กร มีโครงการ/แผนงาน จ านวน 6 โครงการ/แผนงาน สามารถด าเนินการเกินเป้าหมาย 
จ านวน 3 โครงการ/แผนงาน และยกเลิกโครงการ/แผนงาน จ านวน 3 โครงการ/แผนงาน 

 โดยมีโครงการ/แผนงานที่ยกเลิก ดังนี้ 
 1. โครงการวางแผนอัตราก าลังของหน่วยงานราชการส่วนกลาง (ส านัก/ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ยกเว้น
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่) 
 2. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง 
 3. โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ (Social Security Model Officers) 
 4. โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ 
 5. โครงการบุคลากรประกันสังคมบรรจุใหม่ 
 6. โครงการเตรียมพร้อมก่อนเกษียณพนักงานประกันสังคม 
 7. โครงการ Service Mind :การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ 
 8. โครงการการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรประกันสังคมและสร้างความผูกพันในองค์กร 
 9. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2564  
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 -2565) 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
1. โครงการทบทวน
โครงสร้างองค์กรและ
รูปแบบการด าเนินงานให้
ทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมก้าว
เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 

เป้าหมาย : ผู้บริหาร คณะท างานฯ 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผลการศึกษาจากการทบทวน 
โครงสร้างและรูปแบบการ
ด าเนินงานที่ทันสมัยของส านักงาน
ประกันสังคม  
2. ส านักงานประกันสังคมมีแนวทาง
ในการปรับปรุงโครงสร้าง             
ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

          ด าเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการด าเนินงานให้
ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ให้แก่ผู้บริหาร คณะท างานฯ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าจะด าเนินการภายในเดือน
ธันวาคม 2564 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 1 – 5 และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการเสนอผู้บริหารเพ่ือด าเนินการในขั้นตอน
ถัดไปในปี 2565 จากการประชุมดังกล่าว สามารถ
ด าเนินการ ได้ดังนี้ 
         1. มีโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงาน         
ที่ทันสมัยของส านักงานประกันสังคม  
         2. มแีนวทางการปรับปรุงโครงสร้างให้
เหมาะสม 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เนื่องจากเกิดสถานการณ์        
โรคระบาดโควิด 19 ท าให้ต้อง
ปรับแผนการด าเนินการ          
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ของส านักงาน
ประกันสังคมตามเกณฑ์
คุณภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

เป้าหมาย : ผู้บริหาร/คณะท างานฯ 
/และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพ การ
บริหารจัดการของส านักงาน
ประกันสังคมตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)             
ตัวช้ีวัด : 
     1. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของส านักงาน
ประกันสังคม            
     2. ส านักงานประกันสังคมมีการ
พัฒนางาน ตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA  

      
 
 
 
 
 
 
     1. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
(Application Report) จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) 
รายงานผลการด าเนินงาน หมวด : 1 การน า
องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 2) รายงาน
ผลการด าเนินงาน หมวด : 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) รายงานผลการ
ด าเนินงาน PMQA 4.0  
     2. ในปี 2564 ส านักงานประกันสังคมได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ ประเภทรายหมวด หมวด 3 : การ
มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผล
จากการพัฒนางานบริการที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 

 กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน
ประกันสังคม 

เป้าหมาย : ส านักงานประกันสังคม
สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ประกันสังคม ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ประกันสังคม ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 
ตัวช้ีวัด : 
     1. ให้ค าปรึกษาแนะน างาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า        
60 เรื่อง 
     2. ร้อยละของค าปรึกษา แนะน า
จากที่ปรึกษาด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินได้       
ร้อยละ 80 

         
 
 
 
 
      ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงานประกันสังคมแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต ่
มกราคม – ธันวาคม 2564 ดังนี้ 
      1. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ านวน 60 เรื่อง 
       2. ร้อยละของค าปรึกษา แนะน าจากที่ปรึกษาด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนิน ได้ร้อยละ 92.45 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 

 

      
 
 
 
 
     การด าเนินการจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาฯ ไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินการที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากผู้ที่ได้รับการจัดจ้าง 
ยังไม่ได้ข้นทะเบียนกับศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง 
แนวทางการจัดการก าหนด
คุณสมบัติของที่ปรึกษาฯจะต้อง
ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษากระทรวง 
การคลังให้เรียบร้อย 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4. โครงการจัดท าแผนการ
สืบทอดและทดแทน
ต าแหน่งงานที่ส าคัญของ
องค์กร (Succession 
Plan) 

เป้าหมาย : ส านักงาน
ประกันสังคมมีแผนการสืบทอด
และทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญ
ขององค์กร 
ตัวชี้วัด : โดยความส าเร็จของการ
จัดท าแผนการสืบทอดและทดแทน
ต าแหน่งที่ส าคัญขององค์กร  

      
 
 
 
     อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดและ
ทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องในปี 2565  

 
 
 
 

50 

      
 
 
 
     - การประเมินสถานการณ์
และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า     
ว่าองค์กรจะสรรหา พัฒนา และ
เตรียมบุคลากรใดมาทดแทน
ต าแหน่งส าคัญ  
     - การศึกษาและประเมิน
ความพร้อมของทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

5. โครงการวางแผน
อัตราก าลังของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง (ส านัก/
ศูนย์ฟ้ืนฟู ยกเว้น
ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่)  
 

เป้าหมาย : กองบริหารทรัพยากร
บุคคลมีแผนอัตราก าลังของหน่วย
บริหารราชการส่วนกลาง ได้แก่ 7 
ส านัก 6 กองและ 5 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 
18 หน่วยงาน (ส านัก/กอง/ศูนย์
ฟ้ืนฟูฯยกเว้น ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่) ที่เหมาะสม
และสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัด : มีแผนอัตราก าลังร้อยละ 
100 ของจ านวนหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลาง (ส านัก/กอง/ศูนย์
ฟ้ืนฟู) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
ยกเลิกการด าเนินโครงการประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 ส่งผล
ให้ภารกิจของส านักงาน
ประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาท ภารกิจใหม่ เช่น WFH 
ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
มาตรการลดการติดเชื้อ ท าให้
การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6. โครงการปรับปรุง
ค่าตอบแทนข้าราชการ
สายงานวิชาชีพ สายงาน
ขาดแคลน รวมทั้งกลุ่มท่ีมี
ความสามารถเฉพาะของ
ส านักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย : ข้าราชการส านักงาน
ประกันสังคมที่ปฏิบัติงานสายงาน
วิชาชีพเฉพาะ 
ตัวช้ีวัด : คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน                 
ของข้าราชการสายงานวิชาชีพ      
สายงานขาดแคลน รวมทั้งกลุ่ม                 
ที่มีความสามารถเฉพาะของส านักงาน
ประกันสังคม 

 
 
 
     ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง  
หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย ลงวันที่ 14 ตุลาคม         
พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 

100 

 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ และมีความก้าวหน้า 
7. โครงการอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ของ 
สปส. 

เป้าหมาย : ข้าราชการบรรจุใหม่ของ
ส านักงานประกันสังคมส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค  
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน 
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ 
ไปปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 76 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 90.20 

 
 
 
 

76.00 
100 

 
 
 
 

     ควรมีการลงทะเบียน             
ก่อนเข้ารับการอบรม         
เพ่ือยืนยันการเข้าอบรม 
 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

8. โครงการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการ 

เป้าหมาย : ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการที่มีอายุงานตั้งแต่ 4 ปีขึ้น
ไป 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน 
2. ความพึงพอใจในองค์ความรู้ที่
ได้รับเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน        
ร้อยละ 80 

 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 104 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 92.70 

 
 
 

104.00 
100 

 

 
 
 

     ปรับแผนและรูปแบบ 
การฝึกอบรมเป็นผ่านระบบ
ออนไลน์ 

กองฝึกอบรม 

9. โครงการนักบริหาร
ประกันสังคม ระดับต้น 

เป้าหมาย :  
1. ข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการ หรือ 
2. ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส/ช านาญงานที่มีอายุงาน 
5 ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 150 คน 
จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน 
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 จ านวน 49 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 

98 
100 

 
 
 
 
 
 
 

     เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 
ด าเนินการปรับแผนฯ ขอเลื่อน
รุ่นที่ 2 – 3 ไปด าเนินการในปี 
2565 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

10. โครงการนักบริหาร
ประกันสังคม 
ระดับกลาง 

เป้าหมาย : ข้าราชการระดับช านาญการที่
มีอายุงาน 15 ปี ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 50 คน 
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

 
 
 
ยกเลิกการด าเนินโครงการประจ าปี 2564 

 
 
 
- 
 

 
 
 
     1. เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด COVID-19 
และไม่สามารถปรับรูปแบบการ
ด าเนินการได้ 
     2. เป็นโครงการที่เน้นให้ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานซึ่งกัน
และกัน เน้นให้มีการสร้าง
เครือข่าย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

กองฝึกอบรม 

11. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า ระดับ
ช านาญการพิเศษ 
(The Leadership 
Dynamic Program) 

เป้าหมาย :  
1. ข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ และ 
2. ข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส 
**ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้** 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 45 คน 
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ไป
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 45 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไป
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 96.00 

 
 
 
 
 

100 
100 

 

 
 
 
 
 
     ปรับแผน และรูปแบบการ
ฝึกอบรมเป็นผ่านระบบ
ออนไลน์ 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

12. โครงการ           
นักปฏิบัติการ
ประกันสังคมต้นแบบ 
(Social Security 
Model Officers) 

เป้าหมาย : ข้าราชการส านักงาน
ประกันสังคมทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดีเด่น จนเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับ
ของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คน 
2. ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาและ
สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ 
ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
ยกเลิกการด าเนินโครงการประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
     1. เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด COVID-19 
และ ไม่สามารถปรับรูปแบบ
การด าเนินการได้  
     2. เป็นโครงการที่เน้นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานซึ่งกันและกัน เน้นให้
มีการสร้างเครือข่าย เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 

กองฝึกอบรม 

  



 
 

13 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

13. โครงการบุคลากร
ประกันสังคมต้นแบบ 

เป้าหมาย : ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานประกันสังคมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีผล 
การปฏิบัติงานดีเด่น หรือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน จนเป็นที่ประจักษ์ 
และยอมรับของหน่วยงาน  
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คน  
2. ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาและ
สามารถน าความรู้ประสบการณ์      
ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน   
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
ยกเลิกการด าเนินโครงการประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
     1. เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด COVID-19 
และ ไม่สามารถปรับรูปแบบ
การด าเนินการได้  
     2. เป็นโครงการที่เน้นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานซึ่งกันและกัน เน้นให้
มีการสร้างเครือข่าย เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

14. โครงการบุคลากร
ประกันสังคมบรรจุใหม่ 

เป้าหมาย : พนักงานบรรจุใหม่ของ
ส านักงานประกันสังคมส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค  
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน  
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ 
ไปปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
 
ยกเลิกการด าเนินโครงการประจ าปี 2564 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
     1. เนื่องจากสถานการณ์    
การแพร่ระบาด COVID-19  
     2. ไม่มีการสอบคัดเลือก
บุคลากรของส านักงาน
ประกันสังคม และการอบรม
ได้รับความรู้จากการอบรม
ลดลง 

กองฝึกอบรม 

15. โครงการ
เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ
พนักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย : ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานประกันสังคมที่จะ
เกษียณอายุ ในปี 2564 จ านวน 40 
คน 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 40 คน  
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ 
ไปปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
 
ยกเลิกการด าเนินโครงการประจ าปี 2564 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
     1. เนื่องจากสถานการณ์       
การแพร่ระบาด COVID-19 
ไม่สามารถปรับรูปแบบการ
ด าเนินการได้  
     2. เป็นโครงการที่เน้นให้   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด
กิจกรรม เรียนรู้การปรับตัวก่อน          
การเกษียณ 

กองฝึกอบรม 

 
 



 
 

15 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

16. โครงการจัดการ
ความรู้ส านักงาน
ประกันสังคม 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 
ตัวช้ีวัด :  
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 97 คน  
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 97 คน 
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 92.80 

 
 
 

100 
100 

 
 
 
     มีการจัดฝึกอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ 

กองฝึกอบรม 

17. โครงการจ้างพัฒนา
หลักสูตร e-learning 
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม  
ตัวช้ีวัด :  
จ านวนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(e-learning) ที่ได้รับการผลิต/พัฒนา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 วิชา 

 
 
 
     1. ด าเนินการจัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร       
e-learning ของส านักงานประกันสังคม 
      2. จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร e-learning 
ของส านักงานประกันสังคม 
      3. ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดการ
พัฒนาหลักสูตรฯ จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3 

 
 
 

100 

 
 
 
เนื่องจากตามสัญญาแบ่งการส่ง
มอบงานออกเป็น 3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ส่งงานวันที่ 
17 มีนาคม 2564 
ครั้งที่ 2 ส่งงานวันที่ 
24 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 3 นัดส่งงานวันที่  
6 พฤศจิกายน 2564 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

18. การจัดส่งข้าราชการ
และพนักงาน
ประกันสังคมเข้ารับการ
อบรมด้านวิชาการ            
ที่หน่วยงานภายนอก     
เป็นผู้จัด 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 
ตัวช้ีวัด :  
ผู้เข้าอบรม จ านวน 250 คน 

 
 
 
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 127 คน 

 
 
 

50.80 

 
 
      
     เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 หน่วยงานภายนอกมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ฝึกอบรม และหลักสูตรที่มีการจัด
อบรมส่งผ่านส านักงาน
ประกันสังคมน้อยลง จึงท าให้การ
จัดส่งบุคลากรลดลง 

กองฝึกอบรม 

19. โครงการการพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศ 
  

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมส่วนกลาง 
ตัวช้ีวัด :  
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา ร้อยละ 60 

 
 
 
ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 

100 

 
 
 
ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้
ทางด้านภาษามาพัฒนาตนเองให้
เกิดความรู้ ทักษะที่ดีขึ้น 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 
20. แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ทุกสาย
งานและต าแหน่งงาน 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมทุกคน ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค 
ตัวช้ีวัด : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมทุกคน ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค 
 
 

 
 
 
     จ านวนบุคลากรของส านักงานประกันสังคม 
จ านวนทั้งสิ้น 6,488 คน ได้รับการพัฒนา
รายบุคคล จ านวน  6,384 คน  
คิดเป็นร้อยละ 98.33 

 
 
 

98.33 

      
 
 
     1. เนื่องจากเป็นการขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาคในการ
ด าเนินการตามแผนฯ 
      2. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการประจ ารอบ
การประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 
2565 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

21. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจ าปี 2564 

เป้าหมาย : 
1. ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม 
2. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  
1 - 12 
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
ส านักงานประกันสังคม 
4. เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดภายใน
อาคาร 
5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน          
ซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศระบบ Fire Alarm 
ตัวช้ีวัด : 
     1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย จ านวน 
180 คน 
     2. ระดับความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
     ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  
1. มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 180 คน  
2. มีระดับความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ระดับ 4.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
100 

 
 
 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังค่านิยม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความผูกพันต่อองค์กร 
22. โครงการ Service 
Mind :การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม จ านวน 2 รุ่นๆละ  
50 คน 
ตัวช้ีวัด :   
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการให้บริการดีขึ้น       
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
ยกเลิกการด าเนินโครงการประจ าปี 2564 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
     1. เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด COVID-19 
และไม่สามารถปรับรูปแบบการ
ด าเนินการได้  
     2. เป็นโครงการที่เน้นให้   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดลอง
ปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรม 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

23. โครงการการ 
เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
ประกันสังคมและสร้าง
ความผูกพันในองค์กร 

เป้าหมาย : ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานประกันสังคม  
ตัวช้ีวัด :  
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 300 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจในการ 
น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 

 
 
 
ยกเลิกการด าเนินโครงการประจ าปี 2564 

 
 
 
- 
 

 
 
 
     1. เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด COVID-19 
และไม่สามารถปรับรูปแบบการ
ด าเนินการได้  
     2. เนื่องจากเป็นโครงการ    
ที่เน้นจัดกิจกรรม ละลาย
พฤติกรรม สร้างเครือข่าย เพ่ิม
สมรรถนะและสร้างความผูกพัน
ในองค์กรให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  

กองฝึกอบรม 

24. โครงการขับเคลื่อน
ให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

เป้าหมาย : 
บุคลากรในส านักงานประกันสังคม  
จ านวน 161 คน 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 161 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจในการน า
ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน        
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
ยกเลิกการด าเนินโครงการประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     รูปแบบการด าเนินงานผู้เข้า
อบรมจ าเป็นต้องมีการระดม
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ได้ซึ่ง
พฤติกรรมของบุคลากร เพื่อให้
เกิด Impact และประสิทธิผล 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

25. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการด าเนินการ
ทางวินัยส าหรับเจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย : ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัย
ของส านักงานประกันสังคมส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จ านวน 120 คน 
ตัวช้ีวัด:  
     1. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม             
ร้อยละ 80 
     2. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในเรื่องวินัยการด าเนินการ 
ทางวินัย รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ 
ร้อยละ  80 

 
 
 
 
 
1. มีผู้เข้าอบรม จ านวน 120 ราย  
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องวินัยและ        
การด าเนินการทางวินัย รวมถึงการน าความรู้ไปใช้  
ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 

100 
100 

 
 

 
 
 
 
 
     ผู้เข้าอบรมสามารถท าแบบ      
วัดความรู้เรื่องวินัยและ        
การด าเนินการทางวินัยผ่าน
เกณฑ ์ที่ก าหนดและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการสอบสวน
วินัยได้ โดยผ่านการฝึกอบรม
แบบ Work Shop เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการสอบสวน
ทางวินัยจนเสร็จสิ้น 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/ 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

26. โครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลป้องกันและ
ลดความเสี่ยงในการเกิด 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย : 
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานประกันสังคมมีจิตส านึกท่ีดี
ในการปฏิบัติหน้าที่และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและ
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ 
2. ส านักงานประกันสังคมมีระบบการ
ปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และ
สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาบุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมให้มีจิตส านึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตัวช้ีวัด : 
     1. ร้อยละของการด าเนินการได้
ส าเร็จตามกิจกรรม/เป้าหมาย ร้อยละ 
90 
     2. ร้อยละของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับองค์ความรู้รวมถึง
รับทราบกิจกรรมปลูกจิตส านึก    
ร้อยละ 80 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามกิจกรรม/
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
     2. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้น า
ความรู้ไปใช้ รวมถึงรับทราบกิจกรรม ปลูก
จิตส านึก ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111.11 
 

100 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
     บรรยายให้ความรู้การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันสังคม /ด าเนินการ
คัดเลือกและมอบรางวัลแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์ และมอบรางวัลแก่
หน่วยงานที่บริหารงานอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม /ด าเนินการ
เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ได้ผลคะแนนระดับ 
A (89.93 คะแนน) /จัดประชุม 
ZERO Corruption /เผยแพร่
ความรู้การป้องกันการทุจริต 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/ 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

27. โครงการจ้างที่
ปรึกษาด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลของส านักงาน
ประกันสังคม 
 

เป้าหมาย : ส านักงานประกันสังคม
สามารถด าเนินการพัฒนาและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์    
ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงาน
ประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
“ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็ม
ศักยภาพ”  
ตัวช้ีวัด : 
     1. จ านวนเรื่องในการให้
ค าปรึกษาแนะน ามากกว่าหรือเท่ากับ 
60 เรื่อง  
     2. รอ้ยละของค าแนะน าปรึกษาให้
ข้อเสนอแนะฯ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานได้        
ร้อยละ 80 

          
 
 
 
     ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ข้อเสนอแนะวางแผนการด าเนินงานการพัฒนา
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคมแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ
ส านักงานประกันสังคม มกราคม – ธันวาคม 
2564 ดังนี้ 
     1. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง        
ธรรมาภิบาลของส านักงานประกันสังคม  
จ านวน 60 เรื่อง 
     2. ร้อยละของค าปรึกษา แนะน าจากท่ีปรึกษา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ
ส านักงานประกันสังคม สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนิน ได้ร้อยละ 97.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

 

      
 
 
 
     การด าเนินการจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาฯ ไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินการที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากผู้ที่ได้รับการจัดจ้างยัง
ไม่ได้ข้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง 
แนวทางการจัดการก าหนด
คุณสมบัติของที่ปรึกษาฯจะต้อง
ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษากระทรวง 
การคลังให้เรียบร้อย 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 


