
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปี 2562 

ส านักงานประกันสังคม 

 
 

 

 

 

 

 



๒    
แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

ของส่วนราชการ   

 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่ า  

ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐาน

จากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจ 

ออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  

ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล   

พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพ่ือให้ส่วนราชการ

จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปี งบประมาณที่ผ่านมา  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

๓.๒ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 

๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และ

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  

๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม)  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 



๓    
แบบ - กรม 

 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน 

ชื่อ-สกุล  นางนวพร  นารถบุญ 

ต าแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2956 2139 - 41 

E-Mail - 

วัน เดือน ปี ที่ท างาน   11 เมษายน 2560 



๔    
แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐        17.50  

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕  5 5.00 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง             

  ๑) แผนอัตราก าลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  3 3.75 
  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  2 2.50 

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  3 3.75 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  2 2.50 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         20.00 

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  3 6.67 

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะน าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  3 6.67 

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  3 6.67 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         20.00 
  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓  3 10.00 

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง     
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓  3 10.00 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐         20.00 

  
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ        
ส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓  3 10.00 

  

๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑  3 10.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน  

๒๐.๐๐         ๒๐.๐๐ 

  ๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓  3  15.00 

  
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจก
บุคคลกับองค์กร 

๕.๐๐ ๐   ๕  5  5.00 

น้ าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนที่ได้ 97.50 



๕    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2559 - 2562 

(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ของส่วนราชการ 
ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหาร

จัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

และสอดคล้องกับทิศทางของโลกใน

ปัจจุบันและอนาคต 

ปี 2559 – 2561 

1) การสรรและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรเชิงกลยุทธ์ 

    - สร้างแบรนด์ สปส.ผ่านบุคลากรจนให้เกิดการรับรู้เป็นที่ประจักษ์ชัด 

    - สร้างการบริหารค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม 

2) การสร้างภาวะผู้น าและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

    - สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้น าในองค์กร 

3) การสร้างองค์กรที่น่าอยู่ 

    - สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

    - พัฒนาระบบการก าหนดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

    - พัฒนาเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ 

4) ด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของงานบุคคลให้เข้มแข็ง 

    - สร้าง HR มืออาชีพ 

ปี 2562 

1) พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรน่าอยู่ 

    - สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร 

    - สร้างโครงสร้างพื้นฐานของงานบุคคลให้เข้มแข็ง 

    - พัฒนาระบบงานด้าน HR องค์รวม 

2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง 

    - พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ 

3) พัฒนาโครงสร้างบุคลากรเพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ 

    - พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้น าในองค์กร 

 



๖    
แบบ - กรม 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

 
 
 
 
 
 

3 

๑. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์
อัตราก าลังที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบอัตรา 
ก าลังประจ าปีที่ส่วนราชการต้องการ และน าไปสู่การก าหนด
จ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณา (๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และ
ระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

 
 

2 

๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้
อย่างไม่เปน็ทางการชดัเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๓ คะแนน) 

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 
 
 
 
 
 

3 

๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions) ของ
ต าแหน่งงานส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ 
(๑ คะแนน) 

๒) มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development 
Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วน
ราชการ (๒ คะแนน)    

๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท า
แผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 

๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

 
 
 

2 

๑. ก าหนดต าแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง
หลักดังกล่าว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบคุลากร
ผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อจัดท าแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

 
 
 



๗    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลติภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
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๑. มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด (๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบัน
กับปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (๒ คะแนน) 

๓. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพก าลังคน              
ในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

 
 
 
 

3 

๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของส านักงาน 
ก.พ. และข้อมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน      
(๓ คะแนน) 

๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
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๑. มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบ                    
การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ 
ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ ระบบ SAM 
๒.๒ ระบบลา Online 
๒.๓ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบ
สารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๓ คะแนน) 

 
 
 
 
 



๘    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 
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๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าแหน่งตามที่ก าหนด   
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏบิัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใชป้ระโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อก าหนดเป็นเงือ่นไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ

ข้าราชการ/ส านัก กอง/องค์กร 
อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. 

๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  (Knowledge 
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 
(๑ คะแนน) 
1.1 การตรวจสอบการขึน้ทะเบียน นายจ้าง ลูกจ้างท าอย่างไร 
1.2 การช าระเงินผ่านช่องทาง E-Receipt 
1.3 ๕ ขั้นตอนผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ ส่งเงินสมทบ                

โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารรับใบเสร็จรับเงินผ่าน 
www.sso.go.th ได้แล้ว 

๒. มี ร ะบบการสอนงาน  (Coaching หรื อ  On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอน
ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็น
ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป (๒ คะแนน) 
๒.๑. มีระบบการสอนงานแบบพี่สอนน้อง โดยใช้แนวปฏิบตั ิ
       ในการสอนงาน 
๒.๒. มีการอบรมหลักสูตรหัวหน้างานเพื่อให้หัวหน้างาน          

กลับไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ 
       ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพ 
       ในการปฏิบัติงาน 

 
 



๙    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

9)  สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และ 
     พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา 
     บุคลากรของส่วนราชการ 
(ต่อ) 

3 ๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้           
ในระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 
๓.๑. มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมภายใน ๓  เดือน 

เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไปพร้อมทั้งน ามาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
10)  ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร 
       บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ๑. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบ
คุณธรรมเป็นส าคัญ (ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่ระบบ           
การบริหารทรัพยากรบุคคลเปน็ไปตามระบบคุณธรรม              
โดยกลไกทีส่่วนราชการใช้มีดงัตอ่ไปนี้ (๓ คะแนน) 
๓.๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ส านักงานประกันสังคม 
๓.๒ แต่งตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมของส านักงาน

ประกันสังคม เพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ข้าราชการของส านักงานประกันสังคม สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อท าหน้าที่
คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จัดท าแผนงานเพื่อรองรับ   แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับบริบทการ
ท างานและสภาพปัญหาด้านจริยธรรมของส านักงาน
ประกันสังคม จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารส านักงานประกันสังคมและคณะกรรมการ
จริยธรรม จัดให้มีช่องทางเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน
เก่ียวกับการประพฤติผิดประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 



๑๐    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

10)  การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร 
       บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
(ต่อ) 

 ๓.๔ การเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ซึ่งเป็นกลไกในการให้ด าเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรม 

11) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ 
      ด าเนนิการเกี่ยวกับจรยิธรรม  
       กฎหมาย และความรบัผิดชอบต่อ 
      ตัดสินใจดา้นการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับ 
     ดูแลองค์กรที่ดี  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

 ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี  

     - มีข้าราชการร้องทุกข์ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
       1) กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน ๑ ราย  
       ๒) กรณีการคัดเลือกข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภท    
           วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน ๑ ราย  
๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  
     เลขาธิการส านักงานประกันสังคมมีนโยบายในการสร้าง
บรรยากาศและกระบวนการเพื่อส่งเสริม ก ากับและส่งผลให้
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดย
จัดท าประกาศส านักงานประกันสังคม และหนังสือแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ดังนี้     
1.1 ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง มาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันสังคม ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อปลูกและปลุกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันสังคม ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี
เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และความเชื่อถือ
ยกย่องจากลูกจ้ าง  นายจ้าง ผู้ประกันตน และ
ประชาชนทั่วไป 

1.2 ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ
เลขาธิการส านักงานประกันสังคม ประกาศ ณ วันที่ 
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประกาศว่าจะ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะปฏิบัติตน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
โปร่งใส และกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายใต้ภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บเงินสมทบ การจ่ายสิทธิประโยชน์ และ
การบริหารกองทุน ตลอดจนภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของส านักงาน
ประกันสังคมปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
และจะย ืนหยัด ต่อต้า นกา รท ุจ ร ิตคอร ์ร ัป ชั ่น              
ใ น ท ุก รูปแบบ อันไปสู่ การเป็นข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่ดีของประเทศชาติ ประชาชนและองค์กร
ต่อไป 

 



๑๑    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
11) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ 
      ด าเนนิการเกี่ยวกับจริยธรรม  
       กฎหมาย และความรบัผิดชอบต่อ 
      ตัดสินใจดา้นการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับ 
     ดูแลองค์กรที่ดี  
     (ต่อ) 

 

1.3 ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง นโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประกาศ ณ 
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติของส านักงานประกันสังคม รวมทั้ง
เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ก าหนดนโยบาย
เกี่ ยวกับความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ของ
ส านักงานประกันสังคม จ านวน ๔ ด้าน คือ    
๑) ด้านนโยบายของผู้บริหาร และความพยายาม

ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส  
๒) ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายใน

องค์กร และการมีส่วนร่วม  
         ๓) ด้านการใช้ดุลพินิจ  

              ๔) ด้านการมีระบบกลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน           
1.4 ส านักงานประกันสังคมมีหนังสือ ที่ รง ๐๖๐๗/                 

ว ๓๘๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งเวียนให้
ก าชับการปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยเคร่งครัด และให้รายงานผลการก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีเรี่ยไร และกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส านักงาน
ประกันสังคมทราบเป็นไตรมาส (ทุกระยะ ๓ เดือน)  

2. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ า
ในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
     ส านักงานประกันสังคมได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
เพื่อความเชี่ยวชาญในสายงาน เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ
ให้กับข้าราชการ  เพื่ อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ต า ม น โ ย บ า ย บ ริ ห า ร ก า ร พั ฒ น า 
(Administration Based) คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะ 
ผู้น า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีความช านาญเฉพาะ
ด้านในลักษณะมืออาชีพเป็นองค์กรที่น่าอยู่ สร้างการรับรู้ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง และมุ่งรักษาบุคลากร  
ที่มีศักยภาพสูง (High Potential Staff) ให้อยู่ร่วมกันใน 



๑๒    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
11) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ 
      ด าเนนิการเกี่ยวกับจริยธรรม  
       กฎหมาย และความรบัผิดชอบต่อ 
      ตัดสินใจดา้นการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับ 
     ดูแลองค์กรที่ดี  
     (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

การพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด สู่องค์กรที่ยั่งยืน การที่
จะพัฒนาเป็นองค์กรที่ยั่งยืน สามารถธ ารงรักษาคนดีและ
คนเก่งให้อยู่ในองค์กรได้ จะต้องมีทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การ
ท างานเป็นทีม และมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์การมองภาพรวมองค์กร       
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการก าหนด
สมรรถนะของบุคลากร และกระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท างานให้แก่องค์กรจาก
สภาวการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส านักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความส าคัญกับการ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
วางแผนก าลังคนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรให้มี
ความสามารถ มีสมรรถนะ ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติ
ภารกิจและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความเป็นเลิศ มีเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 

3.  ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
     ส านักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ ในการคัดเลือก 
“เจ้าหน้าที่ที่ท างานดีมีคุณธรรม” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยให้ตอบแบบสอบถามและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน
ระบบ QR CODE เพื่อให้กลุ่มงานคุ้มครอง จริยธรรม 
ส านักงานประกันสังคม น าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการ
จัดท าหลักเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ท างานดมีี
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

12) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

 ๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร    
(๑ คะแนน)  

     ๑.๑ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานประหยัดพลังงาน                
           เพื่อมุ่งเน้นการลดใช้พลังงาน 
     ๑.๒ จัดให้มีอุปกรณ์ส านักงานที่เหมาะสมและทันสมัย    
           เพื่อให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
     ๑.๓ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย  
           และสร้างความปลอดภัยตามมาตรฐาน เช่น 
           - อุปกรณ์วิทยุสื่อสารส าหรับหน่วยงานเพื่อใช้ในการ 
             ควบคุมและดูแลรักษาความปลอดภัย 
           - ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Access Control)  
           - ระบบบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด CCTV          
              เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และดูแลรักษาความปลอดภัย 
     ๑.๔ จัดให้มีหน่วยบริการทางธนาคารภายในบริเวณสถาน  
           ที่ท างาน 
     ๑.๕ จัดให้มีพื้นที่สวนหย่อม และพื้นที่สูบบุหรี่ที่ไม่เป็น 
           การรบกวนผู้อื่น 
     ๑.๖ จัดให้มีสถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่สะดวก 
           และปลอดภัย  
     ๑.๗ จัดสถานที่ออกก าลังกาย เช่น ห้องออกก าลังกาย  
           สนามเปตอง สนามปิงปอง และแอโรบิค เพื่อส่งเสริม 
           และปลูกฝังการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
     ๑.๘  ดูแลและควบคุมระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ 
            สะอาด และพร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา 
๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการท างานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
แต่กิจกรรมที่ด าเนินการมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน) 

     ๒.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายทุกสัปดาห์ 
     ๒.๒ จัดสถานที่อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
           ทางศาสนาประจ าเดือน 
    ๒.๓ จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟหรือการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ 
          ฉุกเฉินประจ าปี 
     ๒.๔ เข้าร่วมโครงการกีฬาข้าราชการพลเรือนระหว่างหน่วยงาน 
      ๒.๕ เข้าร่วมโครงการกีฬากระทรวงแรงงาน 

 



๑๔    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (ต่อ) 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

12) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

3 ๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการท างานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
และกิจกรรมที่ด าเนินการมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน) 

     ๓.๑ มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ 
           ข้าราชการ คือ 

      - สวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 
      - สวัสดิการโครงการสินเชื่อธนาคาร 
      - สวัสดิการการประกันภัยในพื้นที่เสี่ยง 
      - สวัสดิการประกันชีวิตภาคสมัครใจ 
      - ทุนการศึกษาบุตรของแม่บ้านกระทรวงแรงงาน 
      - จัดให้มีรถยนต์ใช้ในงานราชการ เพื่อใช้อ านวย 

            ความสะดวกในการติดราชการระหว่างหน่วยงานและ 
           งานทั่วไป  พร้อมทั้งพนักงานขับรถยนต์ 
     ๓.๒ มีแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 

       - การจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพข้าราชการ      
         ณ สถานที่ท างาน 
       - การจัดสรรคอมพิวเตอร์ ให้ข้าราชการ ๑ คน           
         ต่อ ๑ เครื่อง ใช้ในการปฏิบัติงาน 

     ๓.๓ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี สถานที่ 
           ท างานสะดวกสะอาดและปลอดภัย เช่น อาคารจอด 
           รถยนต์ ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ร้านอาหาร 
           สวัสดิการ อาคารส านักงาน ลิฟต์ ระบบเสียงตามสาย  
           เพื่อให้ข้าราชการได้รับความสะดวกสบายรวมถึงความ  
           ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
     ๓.๔ มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริหารและ 
           ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน โดยการร่วมแสดงความยินดี  

      หรือการแสดงมุทิตาจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕    
แบบ - กรม 

 
มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
12)  ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ 
       ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับ 
       องค์กร 
(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

5 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธกีารท างานทีส่ามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศกัยภาพ สามารถสร้างสรรค์และ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ด าเนินการทีป่รากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ส่วนราชการ ในมิติดา้นการท างาน  
๑. จัดให้มีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายเลขพร้อมก าหนด

ค่าใช้จ่ายให้ส าหรับผู้บริหาร และหน่วยงานตา่ง ๆ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวและมปีระสิทธิภาพ 

๒. จัดให้มีอุปกรณ์ Tablet ส าหรับผู้บริหารและหน่วยงาน เพื่อ
ใช้ในการเข้าร่วมประชุม โดยมุ่งเน้นการลดกระดาษ และ
เดินหน้าตามนโยบาย Thailand 4.0  

๓. จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับผู้บริหาร 
และหน่วยงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดย
มุ่งเน้นความคล่องตัวและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๔. จัดให้มีสวัสดิการในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บคุลากร  

    - สวัสดิการสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารที่ท าความตกลง 
    - สวัสดิการสนิเชื่อเอนกประสงค์กับธนาคารที่ท าความตกลง 
    - สวัสดิการการประกันภัยในการปฏิบัตงิานในพืน้ที่เสี่ยง 
    - สวัสดิการประกันชีวิตภาคสมัครใจ ในอัตราเบี้ยประกันกลุ่ม 
    - ทุนการศึกษาบุตรของแม่บ้านกระทรวงแรงงาน 
๕. ให้บริการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร แก่ข้าราชการ  
    ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญในสงักัด 
๖. ให้บริการรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการและหน่วยงาน  
    ที่เก่ียวข้องกระทรวงแรงงาน 
๗. ให้บริการรถรับ–ส่งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญา                         
    ถึงส านักงานประกันสังคมและส านักงานประกันสังคมถึง 
    ด้านหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญา 

 

 

 

 



๑๖    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส านักงานประกันสังคม (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562) 

รายการ 
ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2561 ปีท่ี 2560 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตราก าลังคน       

๑) ข้าราชการ 1,856 83.04 1,871 82.53 1,866 82.53 
๒) ลูกจ้างประจ า 208 9.31 222 9.79 237 10.48 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - 
๔) พนักงานราชการ 171 7.65 174 7.68 158 6.99 
ผลรวมก าลังคน 2,235 100 2,267 100 2,261 100 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       
๑) การเข้ารับราชการ 98 100 109 100 79 100 

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

93 
5 
- 
- 
 

94.90 
5.10 

- 
- 

106 
3 
- 
- 
 

97.25 
2.75 

- 
- 

65 
14 
- 
- 
 

82.28 
17.72 

- 
- 
 

๒) การสูญเสียข้าราชการ 118 100 105 100 112 100 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ 

46 
22 
47 
3 

38.99 
18.64 
39.83 
2.54 

39 
23 
40 
3 

37.14 
21.90 
38.10 
2.86 

42 
34 
35 
1 

37.50 
30.36 
31.25 
0.89 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส านักงานประกันสังคม (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562) 

รายการ 
ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2561 ปีท่ี 2560 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร 4 3 1 4 3 1 4 2 2 
๒. อ านวยการ 112 87 25 112 94 18 112 93 19 
๓. วิชาการ 1,528 1,414 114 1,524 1,412 112 1,524 1,399 125 
๔. ทั่วไป 397 352 45 397 362 35 397 372 25 

รวม 2,041 1,856 185 2,037 1,871 166 2,037 1,866 171 

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



๑๗    
แบบ - กรม 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส านักงานประกันสังคม (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562) 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปีที่ 2562 ปีที่ 2561 ปีที่ 2560 
ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= ๒๔ 1 1 3 - 3 2 
๒๕-๒๙ 38 12 53 20 43 16 
๓๐-๓๔ 130 38 127 40 136 44 
๓๕-๓๙ 189 51 169 50 186 47 
๔๐-๔๔ 266 65 263 66 266 61 
๔๕-๔๙ 299 66 317 58 334 50 
๕๐-๕๔ 341 53 346 65 330 69 
>=๕๕ 244 62 236 65 216 63 
รวม 1,508 348 1,514 364 1,514 352 

๒.๔ จ านวนบุคลากรของกองบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562) 

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
๑. ข้าราชการ 27 26 27 
๒. พนักงานราชการ - - - 

รวม 27 26 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘    
แบบ - กรม 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2651 ปี 2560 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

      

งบประมาณรวมของ
ส่วนราชการ (ล้านบาท) 

47,011.31 100 43,515.71 
 

100 41,463.93 100 

งบประมาณรายจ่ าย
ประเภทงบบุ คลากร 
(ล้านบาท) 

863.19 1.84 859.72 1.98 943.10 2.03 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทุนรวม
แยกตามแหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง) 

      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,025.52 2.18 1,014.15 2.32 990.42 2.39 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - - - - 10.14 0.02 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง - - - - - - 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

1.40 0.00 0.40 0.01 0.47 0.00 
 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 

5.97 0.01 5.90 0.01 5.92 0.01 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 46,108.60 97.81 42,620.47 97.66 40,484.12 97.57 
ต้นทุนในการผลิตอื่น 0.01 0.00     
รวมต้นทุนผลผลิต 47,141.50 43,640.92 41,491.07 

๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรม
ย่อยเกี่ยวกับบุคลากร 

   

ต้นทุนรวมด้านบริหาร
บุคลากร (บาท) 

7,000,274.34 7,492,928.73 7,212,037.90 

จ านวนบุคลากรที่ ใ ช้
ค านวณ (คน) 

2,257 2,294.00 3,343.00 

ต้นทุนต่ อหน่ วยด้ าน
บริหารบุคลากร 

3,101.58 3,266.32 2,157.36 

ต้นทุนด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

4,423,846.75 13,863,166.80 4,552,911.26 

จ านวนช่ัวโมง/คนการ
ฝึกอบรม 

117,478 159,450 538,235.00 

ต้นทุนต่อหน่วยด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

37.66 86.94 8.46 

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



๑๙    
แบบ - กรม 

๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 

  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 

รายการ 
หน่วย

วัด 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 

ที่ได ้
เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

ที่ได ้
เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

ที่ได ้

ตัวชี้วัดที่ ๑ .........................   

 

เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 1 

  

ตัวชี้วัดที่ ๒ .........................  

  

ตัวชี้วัดที่ ............................  

  

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

รอบ 

การประเมิน/ปีท่ี 

ระดับผล 

การประเมิน 

ช่วงคะแนน 

การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 

การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ 
วิชาการและ

ทั่วไป 

รอบ ๑/ 

ปี 2562 

  

  

  

ดีเด่น 83.10 – ขึ้นไป 2.90 – 5.00 98 400 

ดีมาก 75.40 – 83.09 2.85 – 2.89 5 148 

ดี 67.70 – 75.39 2.80 – 2.84 1 7 

พอใช้ 60.00 – 67.69 2.75 – 2.79 - 2 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน - - 

รอบ ๒/ 

ปี 2562 

  

  

  

ดีเด่น 80 – 100 2.80 – 5.00 101 433 

ดีมาก 70 – 79.99 2.75 – 2.79 1 119 

ดี 65 – 69.99 2.70 – 2.74 2 13 

พอใช้ 60 – 64.99 2.65 – 2.69 - 1 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน - - 

 

 

 

 

 

   



๒๐    
แบบ - กรม 

รอบ 

การประเมิน/ปีท่ี 

ระดับผล 

การประเมิน 

ช่วงคะแนน 

การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 

การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ 
วิชาการและ

ทั่วไป 

รอบ ๑/ 

ปี 2561 

  

  

  

ดีเด่น 84 -100 2.83 – 6.00 92 389 

ดีมาก 70 – 74.99 2.78 – 2.82 10 151 

ดี 65 – 69.99 2.73 – 2.77 - 15 

พอใช้ 60 – 64.99 2.00 – 2.72 - 2 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน - - 

รอบ ๒/ 

ปี 2561 

  

  

  

ดีเด่น 78 – 100 2.84 – 6.00 120 411 

ดีมาก 70 – 77.99 2.79 – 2.83 2 136 

ดี 65 – 69.99 2.74 – 2.78 - 16 

พอใช้ 60 – 64.99 2.69 – 2.73 - 2 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน - 1 

รอบ ๑/ 

ปี 2560 

  

  

  

ดีเด่น 90 – 100 2.82 – 6.00 98 407 

ดีมาก 80 – 89.99 2.72 – 2.81 22 115 

ดี 70 – 79.99 2.62 – 2.71 1 8 

พอใช้ 60 – 69.99 2.52 – 2.61 - 2 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน - - 

รอบ ๒/ 

ปี 2560 

  

  

  

ดีเด่น 84 – 100 2.85 – 6.00 78 442 

ดีมาก 76 – 83.99 2.80 – 2.84 38 97 

ดี 68 – 75.99 2.75 – 2.79 7 8 

พอใช้ 60 – 67.99 2.70 – 2.71 - 1 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน - - 

 โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการก าหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ของแต่ละปี 

................ ................  สรุปการแบ่งกลุ่มคะแนนตามระดับผลการประเมิน  ...................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

......................................................................... ........................................................................................................  



๒๑    
แบบ - กรม 

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
1) ส านักงานประกันสังคม ประสบปัญหาในการปรับปรุงโครงสร้างภายในเนื่องจากมีอัตราก าลัง                 

ไม่เพียงพอรองรับโครงสร้างที่มีการปรับปรุงตามภารกิจที่เปลี่ยนไป 
2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการฝึกอบรมและการบริหารจัดการฝึกอบรม  
    2.1) กองฝึกอบรมได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรส าหรับบุคลากรส านักงานประกันสังคม ประกอบด้วย                     

หน่วยปฏิบัติงานหลัก เช่น ส่วนงานสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ส่วนงานการเงิน
และบัญชี ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ และส่วนงานเงินสมทบ ซึ่งทุกส่วนงานกองฝึกอบรม                   
มีหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรผู้รับผิดชอบ รวมไปถึง
การชี้แจงกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ที่ได้บัญญัติขึ้นด้วย หน่วยงานสนับสนุน กองฝึกอบรม                
มีหลักสูตรส าหรับบุคลากรทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานประกันสังคม อาทิเช่น 
โครงการการเพ่ิมสมรรถนะพนักงานประกันสังคมและสร้างความผูกพันในองค์กร โครงการ Service Mind :  
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ หลักสูตรนักบริหารประกันสังคม ระดับต้นและระดับกลาง 
รวมไปถึงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด ซึ่งกองฝึกอบรม ได้ให้   
การสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกด้าน ซึ่งจากพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวยังพบปัญหาและ
อุปสรรค ดังต่อไปนี้ 

 - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ เมื่อมีประสบการณ์มักจะลาออกไปปฏิบัติงาน            
ที่อ่ืน หรือเกิดการโอนย้ายและสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานบ่อยครั้ง จนขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ             
ในแต่ละหน่วยงาน  

 - การคัดสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับงาน ไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ หรือเป็น
งานที่บุคลากรไม่ถนัด ถึงแม้กองฝึกอบรมจะด าเนินงานจัดฝึกอบรมให้ แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ  
ท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ  

 - การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพ่ิมความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ อาทิเช่น
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืน ๆ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้น าความรู้     
ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และไม่ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 2.๒) ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 - ยังไม่มีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 
- มีการโยกย้ายบุคลากร ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่ อง ส่งผลให้การพัฒนา

บุคลากรไม่ประสบความส าเร็จ 
- งานที่รับผิดชอบไม่ได้มีการพัฒนาบุคลากรภายในอย่างเดียว มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

ภายนอกด้วย ท าให้มีภาระงานทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ิมข้ึน 
 2.๓) การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมผล (3 เดือน) เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีภาระงาน
และหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก และเร่งรีบในการตอบแบบตอบรับท าให้ไม่สามารถตอบแบบตอบรับได้ครบ                
ตามจ านวนและก าหนดเวลา ผลตอบแบบประเมินอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง  
 
 



๒๒    
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๒.๘  นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1) นวัตกรรมเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คือ ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วย  
การบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 - 2562) 
        2) ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4 .0 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 6    
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายรัฐบาลดิจิทัลและนโยบาย Doing 
Business ท าให้ เกิดการบูรณาการงานระหว่างภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐ                          
ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน คือ ส านักงานประกันสังคมมีระบบ e-service 
ในการให้นายจ้างแจ้งเข้า-ออก การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ในการให้บริการแก่นายจ้าง โดยไม่ต้องมายื่นเรื่อง
ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน ลดกระบวนการ มีระบบ e-payment ให้นายจ้างช าระเงินสมทบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มี e-filing ในการให้นายจ้างส่งข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตน มีการบูรณาการร่วมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนนายจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ                  
การให้บริการของบุคลากรดีขึ้น และช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการ
มากขึ้น 
 3) ส านักงานประกันสังคมได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ (HPO) ทันสมัย 
คล่องตัว โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กร                  
ธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน และเนื่องจากส านักงาน
ประกันสังคมมีภารกิจเกี่ยวข้องกับเงินของประชาชนโดยตรง เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของ
ส านักงานประกันสังคมให้มีสมรรถนะสูง ด้วยการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะ
บุคลากร โดยส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส านักงาน
ประกันสังคมจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการทางวินัยและสามารถปฏิบัติงาน
ด้านวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง          
การรักษาวินัยข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมทั้งการกระตุ้นเตือน
และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเป็นข้าราชการที่ดี และเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ               
การด าเนินการสอบสวนทางวินัยสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ ยกระดับ
ความสามารถในการด าเนินการสอบสวนทางวินัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ 
(Workshop) เกี่ยวกับการหลักการท ารายงานการสอบสวน ปฏิบัติการสอบสวน และท ารายงานการสอบสวน 
การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย คดีปกครองที่ส าคัญเกี่ยวกับวินัยและด าเนินการทางวิ นัย 
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เกี่ยวกับวินัยราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจาก                  
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการสอบสวนทางวินัย และเล็งเห็นความส าคัญ                 
ในเรื่องการรักษาวินัยมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                
ลดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัย
ของส านักงานประกันสังคม เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวมาจากหลายท้องที่ จึงได้สร้างช่องทาง



๒๓    
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ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดต่อประสานงานหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรม โดยได้จัดท าไลน์กลุ่มสืบสวน
ทางวินัยผ่านทาง Application line เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เป็นช่องทางและเครื่องมือในการรับความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการรักษาวินัยและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการ                 
ทางวินัยได้โดยสะดวก ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวินัยของส านักงานประกันสังคมได้ใช้ Application line เพ่ือเป็น
ช่องทางในการน ากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค าวินิจฉัยของศาล เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูน
ความรู้และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป 
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ท างานดีมีคุณธรรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ท างานดีมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าปี 2562 ขึ้นใหม่ เ พ่ือเป็นเกณฑ์ม าตรฐาน                    
ในการคัดเลือกอย่างเป็นธูปธรรม มีความโปร่งใสมีความเป็นธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้เจ้าหน้าที่              
ทั่วประเทศแสดงความคิดเห็นในการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “เจ้าหน้าที่ที่ท างานดีมีคุณธรรมจริยธรรม” ซึ่งเป็นรางวัล                   
อันทรงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมและเป็นบุคคลต้นแบบของคนดี               
มีคุณธรรมจริยธรรมให้ส่วนราชการสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก             
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และให้ส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด                    
ให้คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ท างานดีมีคุณธรรม จริยธรรม (ส่วนกลาง) เพ่ือพิจารณาคัดเลือก                      
โดยส านักงานประกันสังคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “เจ้าหน้าที่ที่ท างานดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม” ขึ้นในส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในโครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 และเมื่อท าการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 
ส านักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ                 
ให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ท างานดีมีคุณธรรมประจ าปี 2562 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่หรือใบประกาศเกียรติ 
และจะได้รับการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษ 
 4) อยู่ระหว่างการจัดท าช่องทางการสื่อสารด้านการพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ภายใต้
ชื่อ Learning SSO Channel ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลอันจะท าให้
ทันสมัยทันเหตุการณ์เพ่ิมมากยิ่งข้ึนภายใต้ในส่วนงานของกองฝึกอบรม 

 
 

 

 

 

 



๒๔    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 

 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ  และ 

 แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ/ต าแหน่งวิชาการ/ต าแหน่งทั่วไป 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 

 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และ 

 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 

 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 

 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕    
แบบ - กรม 

 

3.1 แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

 

3.2 แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเม่ือเทียบกับกรอบอัตราก าลังท่ีมี 

 



๒๖    
แบบ - กรม 

 

 



๒๗    
แบบ - กรม 

 

3.3 แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ 

 

 



๒๘    
แบบ - กรม 

3.4 แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙    
แบบ - กรม 

3.5 แผนภาพพีรามิดข้าราชการจ าแนกตามช่วงอายุ 

 

 



๓๐    
แบบ - กรม 

 

3.6 แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลการของหน่วยงานกองบริหารทรัพยากรบุคคลต่อบุคลากรทั้งหวัด 

 

 



๓๑    
แบบ - กรม 

3.7 แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ 

 



๓๒    
แบบ - กรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓    
แบบ - กรม 

3.8 แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ 

 


