
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
1. งานทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการด าเนินงาน 
ผลการศึกษาการทบทวน
บทบาทภารกิจตลอดจน
รูปแบบการด าเนินงานของ
ส านักงานประกันสังคม 
จ านวน 1 ฉบับ 

ผู้บริหาร คณะท างานฯ 
และเจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

เลื่อนการอบรมจนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะ
คลี่คลาย เนื่องจากการทบทวนบทบาทภารกิจ
ตลอดจนรูปแบบการด าเนินงานของส านักงาน
ประกันสังคม เป็นการท ากิจกรรมกลุ่มระดมความ
คิดเห็น 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานประกันสังคม ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของ
ส านักงานประกันสังคม 
จ านวน 1 ฉบับ 

ผู้บริหาร คณะท างานฯ 
และเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน
ซึ่งเก่ียวข้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการของส านักงาน
ประกันสังคมตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประเมินสถานะ 
การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัดการประเมิน
ส่วนราชการประจ าปี 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

3. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
มีแผนปฏิบัติราชการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ส านักงานประกันสังคม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) จ านวน 1 เล่ม 

ผู้บริหาร คณะท างานฯ 
และเจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) และเตรียมข้อมูลจัดประชุม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

4. โครงการจ้างท่ีปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกันสังคม 
1. ให้ค าปรึกษาแนะน า
งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง 
2. ร้อยละของค าปรึกษา 
แนะน าจากท่ีปรึกษาด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนิน                       
ได้ร้อยละ 80 

ส านักงานประกันสังคม
สามารถด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานประกันสังคม
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนปฏิบัติราชการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานประกันสังคม
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

1. ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม
2565 จ านวน 15 เรื่อง 
2. ร้อยละของค าปรึกษา แนะน าจากที่ปรึกษาด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนิน ได้ร้อยละ 86 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35  % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

5. โครงการจัดท าแผนการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญขององค์กร (Succession Plan) 
ความส าเร็จของการจัดท า
แผนการสืบทอดและ
ทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญ
ขององค์กร 

ส านักงานประกันสังคมมี
แผนการสืบทอดและ
ทดแทนต าแหน่งงานที่
ส าคัญขององค์กร 

อยู่ระหว่างแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญ
ของส านักงานประกันสังคม (Succession Plan) 
เนื่องจากคณะกรรมการบางท่านเกษียณอายุราชการ
หรือมีการโยกย้ายต าแหน่งท าให้ไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

6. โครงการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังของส านักงานประกันสังคม 
1. มีรายงานฉบับสมบูรณ์
ตามโครงการ 
2. การจัดสรรอัตราก าลัง
ของส านักงาน
ประกันสังคมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

วิเคราะห์และวางแผน
อัตราก าลังของ
หน่วยงานสังกัด
ส านักงานประกันสังคม 
158 หน่วยงาน 

ด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และ
วางแผนอัตราก าลังของส านักงานประกันสังคม 
ระยะเวลาด าเนินการ 210 วัน โดยแบ่งการ
ด าเนินการออกเป็น 4 งวด และทางที่ปรึกษา
โครงการฯ ได้ส่งงานงวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ และมีความก้าวหน้า 
7. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส. 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 100 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

ข้าราชการบรรจุใหม่ของ
ส านักงานประกันสังคม
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อด าเนินการตามแผน 
เดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 100 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการที่มีอายุงาน
ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อด าเนินการตามแผน
ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
9. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับต้น 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 150 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ/ 
ช านาญงาน ที่เข้าสู่ระดับ 
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อด าเนินการตามแผน 
เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม (ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดในเดือนมีนาคมได้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ยังไม่คลี่คลาย) 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 50 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
10. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 100 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

ข้าราชการระดับช านาญ
การ/ช านาญงาน ที่เข้าสู่
ระดับตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อด าเนินการตามแผน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า ระดับช านาญการพิเศษ (The Leadership Dynamic Program) 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 45 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

ข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อด าเนินการตามแผนใน
เดือนตุลาคม 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
 

 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

12. โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ (Social Security Model Officers) 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 30 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

ข้าราชการทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคที่ผ่านการ
คัดเลือก มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดีเด่น 

เลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมยังไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 30 
คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

13. โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 30 คน  
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงาน
ประกันสังคมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ที่ผ่านการคัดเลือก
มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดีเด่น 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและเอกสารเพ่ือด าเนินการ
ฝึกอบรมตามแผนในเดือนเมษายน 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

14. โครงการบุคลากรประกันสังคมบรรจุใหม่ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 100 คน  
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

พนักงานบรรจุใหม่ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

รุ่นที่ 1 
 - จ านวนพนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 62 คน  
 - อบรมระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565  
รุ่นที่ 2 
 - จ านวนพนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 68 คน  
 - อบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2565  
รุ่นที่ 3 
 - จ านวนพนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 57 คน 
 - อบรมระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 100  % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

15. โครงการเตรียมพร้อมก่อนเกษียณพนักงานประกันสังคม 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 40 คน  
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานประกันสังคมที่
จะเกษียณอายุ ในปี 
2565 จ านวน 40 คน 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อด าเนินการตามแผน 
ประมาณช่วงเดือนกันยายน 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

16. โครงการจัดการความรู้ส านักงานประกันสังคม 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 90 คน  
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 103 คน 
รุ่นที่ 1 
 - จ านวนพนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 36 คน 
 - อบรมระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
รุ่นที่ 2 
 - จ านวนพนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 33 คน 
 - อบรมระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
รุ่นที่ 3 
 - จ านวนพนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 34 คน 
 - อบรมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
 
ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเท่ากับ 90.87 
 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 100  % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

17. โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของส านักงานประกันสังคม 
จ านวนสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(e-learning) ที่ได้รับการ
พัฒนา จ านวน 3 วิชา 

บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม  
 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 2565  
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 บทเรียน จะไดร้ับ
การพัฒนาแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2565 
วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) จัดท า TOR เพ่ือจัดจ้างหน่วยงานภายนอก 
(ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565) 
2) ด าเนินการขออนุมัติจัดจ้างหน่วยงานภายนอก 
(ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565) 
3) ประสานผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแต่ละส านัก/กองเพื่อ
จัดท าเนื้อหาหลักสูตร (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2565) 
4) ตรวจสอบเนื้อหาบทเรียนจากหน่วยงานที่จัดจ้าง
(ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2565) 
5) น าหลักสูตรใหม่ขึ้นระบบ e-learning 
ของส านักงานประกันสังคม 
(ระหว่างเดือนธันวาคม 2565) 
 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

18. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 250 คน 

บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 

เดือน มกราคม 2565 รวมจ านวน 9 คน 
1. หลักสูตรการบังคับคดีส าหรับเจ้าพนักงานบังคับ
ทางปกครอง รุ่น 5 ของกรมบังคับคดี จ านวน 1 คน  
2. หลักสูตรด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับ
ผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ของ สกมช. จ านวน 1 คน  
3. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.1) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 3 คน  
4. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับ
ปฏิบัติการ รุ่นที่ 20 ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จ านวน 1 คน  
5. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับ
ช านาญการข้ึนไป รุ่นที่ 30 ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 1 คน  
6. หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 
ของส านักงาน ก.พ. จ านวน 1 คน  
7. หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน
การคลังส าหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ของ
กรมบัญชีกลาง จ านวน 1 คน 
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 รวมจ านวน 13 คน 
1. หลักสูตรข้อก าหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการ
ก าหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลาง
งานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่น 3  ของส านักงาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 5 คน  
2. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวง 
ศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ของส านักปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 คน 
3. หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของกรมบัญชีกลาง จ านวน 1 คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 25  % 

 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

  4. หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการ
ไทย รุ่นที่ 27 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
ส านักงาน ก.พ. จ านวน 1 คน  
5. หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน
การคลังส าหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 ของ
กรมบัญชีกลาง จ านวน 1 คน  
6. หลักสูตรการอบรมและเปิดใช้งานระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour 
Big Data Analytics) ของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน จ านวน 1 คน  
7. หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
ระดับพ้ืนฐานของโครงการเร่งรัดการพัฒนา
บุคลากรด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Intensive Cybersecurity Capacity Building 
Program) ระยะที่ 1 รุ่นที่ 21 -34 ของส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์แห่งชาติ จ านวน 3 คน 
 
เดือนมีนาคม 2565  รวมจ านวน 37 คน 
1. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Certificate in Public 
Procurement : e-CPP) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของกรมบัญชีกลาง ในหลักสูตร B1  
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น จ านวน 1 คน 
หลักสูตร B2  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง 
จ านวน 1 คน หลักสูตร C2  หลักสูตรหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ระดับกลาง จ านวน 1 คน  
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 
30 จ านวน 34 คน 

 

 

 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

19. โครงการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
1. ร้อยละ 90 ของ
เป้าหมายจ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
2. ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาร้อยละ 60 

บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมส่วนกลาง 
จ านวน 100 คน 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่งบุคลากร จ านวน ๒๘ 
คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษแบบดิจิทัลในองค์กร ระยะเวลาอบรม 
๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 
20. แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทุกสายงานและต าแหน่งงาน 
บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมทุกคน 
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมทุกคน 
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

แจ้งการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ผ่านระบบ IHC SSO รายละเอียดตามหนังสือกอง
ฝึกอบรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๓๔/๑๑๓๓ ลงวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 

 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
21. งานพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของพนักงานประกันสังคม 
พนักงานประกันสังคมมี
ระบบ DPIS ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 

มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

อยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล DPIS 5 เป็น โปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS 6 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

22. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย จ านวน 
180 คน 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ระดับ 3 

1. ผู้บริหารส านักงาน
ประกันสังคม 
2. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
และส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่1-12 
3. เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของส านักงาน
ประกันสังคม 
4. เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
ความสะอาดภายในอาคาร 
5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า 
ระบบเครื่องปรับอากาศ 
ระบบ Fire Alarm 

เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผน 
การป้องกันระงับอัคคีภัย ออกไปจนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จะคลี่คลาย เนื่องจากเป็นโครงการจ าลองสถานการณ์
ทีต่้องฝึกปฏิบัติไปด้วย 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 

 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังค่านิยม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความผูกพันต่อองค์กร 
23. โครงการ Service  Smart Smile (3S) : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 100 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อด าเนินการตามแผน 
เดือนตุลาคม 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 

 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
24. โครงการการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรประกันสังคมและสร้างความผูกพันในองค์กร 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 200 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 

บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อด าเนินการตามแผน 
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 

 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 
 

 

 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

25. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน 
1. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรของ
ส านักงานประกันสังคม 
2. บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้และแสดง
พฤติกรรมสอดคล้องกับ
ค่านิยม CHANGE ของ
ส านักงานประกันสังคม 

บุคลากรในส านักงาน
ประกันสังคม  
จ านวน 162 คน 

อยู่ระหว่างเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของส านักงานประกันสังคม 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

26. โครงการฝึกอบรมการด าเนินการทางวินัยส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม 
1. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 80 
2. ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ในเรื่องวินัย
การด าเนินการ ทางวินัย 
รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ 
ร้อยละ  80 

ข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัยของ
ส านักงานประกันสังคม
จ านวน 120 คน 
 
 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อด าเนินการตามแผน 
เดือนมิถุนายน 2565 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

27. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ร้อยละของการ
ด าเนินการได้ส าเร็จตาม
กิจกรรม/เป้าหมาย 
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับองค์
ความรู้รวมถึงรับทราบ
กิจกรรมปลูกจิตส านึก 
ร้อยละ 80 

1. ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ประกันสังคมมีจิตส านึกที่
ดีในการปฏิบัติหน้าที่และ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรมและไม่
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไป
ในทางท่ีมิชอบ 
2. ส านักงาน
ประกันสังคมมีระบบการ
ปฏิบัติงานที่สามารถ
ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ และสามารถ
จัดการกับกรณีการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาบุคลากร
ส านักงานประกันสังคม
ให้มีจิตส านึกในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

รวมกิจกรรมที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 จ านวน
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง จากเป้าหมายกิจกรรมที่ก าหนดไว้
ทั้งหมดจ านวน 27 ครั้ง 
 
 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย = 45 % 

 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 

ความส าเร็จ 
ตามแผน ปี 2565 

28. โครงการจ้างท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงานประกันสังคม 
1. จ านวนเรื่องในการให้
ค าปรึกษาแนะน ามากกว่า
หรือเท่ากับ 48 เรื่อง  
2. รอ้ยละของค าแนะน า
ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะฯ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนินงานได้ ร้อย
ละ 80 

ส านักงานประกันสังคม
สามารถด าเนินการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานประกันสังคม 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 
– 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
“ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้บริการได้เต็ม
ศักยภาพ”  

1. ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคม ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2565 
จ านวน 15 เรื่อง 
2. ร้อยละของค าปรึกษาแนะน าด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานได้ ร้อยละ 95.20 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย =  35 % 
 
คาดการณ์ ณ ธ.ค. 65 

100 % 

 


