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สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 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 
4.0) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

3) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานประกันสังคม 
 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4) โครงการส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/

กองฝึกอบรม 
5) โครงการจัดท าแผนการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญ
ขององค์กร (Succession Plan) 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

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

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญเป็น
มืออาชีพ และมี
ความก้าวหน้า 

7) โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส. กองฝึกอบรม 
8) โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ กองฝึกอบรม 
9) โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในสายงาน เพ่ือสร้าง
ความเป็นมืออาชีพ 

กองฝึกอบรม 

10. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับต้น กองฝึกอบรม 
11) โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง กองฝึกอบรม 
12) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าระดับช านาญการพิเศษ           
(The Leadership Dynamic Program) 

กองฝึกอบรม 

13) โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ (Social Security 
Model Officers) 

กองฝึกอบรม 

14) โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ กองฝึกอบรม 
15) โครงการพนักงานประกันสังคมบรรจุใหม่ กองฝึกอบรม 
16) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณพนักงานประกันสังคม กองฝึกอบรม 
17) โครงการจัดการความรู้ส านักงานประกันสังคม กองฝึกอบรม 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

กองฝึกอบรม 

19) การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการ
อบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

กองฝึกอบรม 

20) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ กองฝึกอบรม 
21) แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทุกสายงานและต าแหน่งงาน กองฝึกอบรม 
22) โครงการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Career Path) ของส านักงานประกันสังคม   

กองฝึกอบรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สภาพแวดล้อม        
ที่สนับสนุนงาน           
ด้านทรัพยากรบุคคล 

23) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันระงับ
อัคคีภัย ประจ าปี 2563 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การปลูกฝังค่านิยม 
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
ผูกพันต่อองค์กร 

24) โครงการ Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ 

กองฝึกอบรม 

25) โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรประกันสังคม และสร้างความผูกพัน
ในองค์กร 

กองฝึกอบรม 

26) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

27) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยส าหรับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/

กองฝึกอบรม 
28) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงใน
การเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

29) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ของส านักงานประกันสังคม 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนโครงการ/แผนงาน ทั้งสิ้น       

29 โครงการ/แผนงาน โดยสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  พ.ศ. 2563 ครบทุกโครงการ/
แผนงาน สามารถด าเนินการส าเร็จเกินเป้าหมาย จ านวน 15 โครงการ/แผนงาน และด าเนินการต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน    7 โครงการ/แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 51.72 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย         
มีโครงการ/แผนงาน จ านวน 6 โครงการ/แผนงาน สามารถด าเนินการเกินเป้าหมาย จ านวน 2 โครงการ/
แผนงาน และด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 2 แผนงาน 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ และ              
มีความก้าวหน้า มีโครงการ/แผนงาน จ านวน 16 โครงการ/แผนงาน สามารถด าเนินการเกินเป้าหมาย 
จ านวน 9 โครงการ/แผนงาน และด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 5 แผนงาน 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล มีโครงการ/แผนงาน 
จ านวน 1 โครงการ/แผนงาน  

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



 
 

สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 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 (1 ฉบับ) 
2. ระบบงานที่ได้รับการออกแบบ 
(1 ระบบ) 

          ด าเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการด าเนินงานให้
ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ให้แก่ผู้บริหาร คณะท างานฯ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 
2563 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานกองทุนเงินทดแทน            
กองฝึกอบรม และศูนย์สารนิเทศ และสรุปรายงานผล
การด าเนินการเสนอผู้บริหารเพ่ือด าเนินการในขั้นตอน
ถัดไปในปี 2564 จากการประชุมดังกล่าว สามารถ
ด าเนินการ ได้ดังนี้ 
         1. มีโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงาน         
ที่ทันสมัยของส านักงานประกันสังคม 1 ฉบับ 
         2. มีระบบงานที่ได้รับการออกแบบ 1 ระบบ 

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
ประกันสังคม “ก้าวสู่
ระบบราชการ 4.0” 
อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 4.0) 

เป้าหมาย : ผู้บริหาร/คณะท างาน/
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 4.0) ของส านักงาน
ประกันสังคม 
ตัวช้ีวัด : 
1. แผนการพัฒนาองค์กรของ
ส านักงานประกันสังคม (1 ฉบับ) 
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 
(1 ฉบับ) 
 

         ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของส านักงานประกันสังคม “ก้าวสู่ระบบ
ราชการ 4.0” อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ให้แก่ผู้บริหาร/
คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวข้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 
ของส านักงานประกันสังคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรของหน่วยงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามรอบการประเมินของผู้บริหารและ
สรุปผลการด าเนินงานและการตรวจ (Site Visit) เสนอ
ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
         1. มีแผนการพัฒนาองค์กรของส านักงาน
ประกันสังคม 1 ฉบับ 
         2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 1 ฉบับ 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานประกันสังคมได้ผ่าน
ขั้นตอนที่ 2 ของรางวัล PMQA 
รายหมวด และ PMQA 4.0 
และได้รับการเข้าตรวจประเมิน
จากคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ก.พ.ร. ใน
ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งได้รับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระดับดีเด่นของหมวด 2 
: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติฯ 
ประจ าปี 2563 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

  



 
 

7 
 

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 างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า        
48 เรื่อง 
2. ร้อยละของค าปรึกษา แนะน าจาก
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลสามารถน าไปใช้ประโยชน์     
ในการด าเนิน ได้ร้อยละ 80 

         ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานประกันสังคมแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต ่
มกราคม – พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
         1. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ านวน 55 เรื่อง 
         2. ร้อยละของค าปรึกษา แนะน าจากที่ปรึกษา
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนิน ได้ร้อยละ 93.10 
 
 
 

115.48 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา แนะน า
ที่ดี ท าให้การด าเนินงานของ
กองบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/

อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4. โครงการส่งเสริมงาน
บริการด้าน HR ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการบรหิารงานบุคคลของทุก
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ประกันสังคม จ านวน 161 คน รวม 
3 รุ่น  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับ
การอบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ครบตามหลักสูตรที่จัดอบรม 

         ด าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ตามโครงการส่งเสริม
งานบริการด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 3 รุ่น  
จ านวน 161 คน มีผู้เข้ารับการอบรมและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมครบตามหลักสูตรที่จัดอบรม ร้อยละ 100 

111.11 
 
 
 

เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการบรหิารงานบุคคล         
ท าให้พนักงานกลุ่มอ่ืนได้
รับทราบข้อมูลไม่ทั่วถึง 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
กองฝึกอบรม 

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

เป้าหมาย : ส านักงาน
ประกันสังคมมีแผนการสืบทอด
และทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญ
ขององค์กรจ านวน 2 ต าแหน่ง 
ตัวชี้วัด : โดยความส าเร็จของการ
จัดท าแผนการสืบทอดและทดแทน
ต าแหน่งที่ส าคัญขององค์กร 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 

         ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน 
สืบทอดของต าแหน่งที่ส าคัญของส านักงานประกันสังคม 
ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ และประกันสังคม
จังหวัด 

75 เนื่องจากมีการโยกย้าย
ข้าราชการ ท าให้กระทบ    
ต่อคณะกรรมกรรมการฯ     
จึงต้องจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ จึงท าให้การ
การด าเนินการเกิดความล่าช้า 
อีกท้ังต้องใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาหาข้อมูล เพ่ือเป็น
องค์ประกอบในการจัดท าแผนฯ 
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6. 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 50 
ของจ านวนหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลาง (ส านัก/กอง/ศูนย์ฟ้ืนฟู) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
        จัดท าเอกสารแผนอัตราก าลังของหน่วยงาน
ราชการบริหารส่วนกลาง (ส านัก/กอง/ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ 
ยกเว้น ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่) เสนอเลขาธิการ ด าเนินการส่งเอกสารแล้ว 
จ านวน 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน  
คิดเป็นร้อยละ 44.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

88.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงาน
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียด        
แผนอัตราก าลัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

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

เป้าหมาย : ข้าราชการบรรจุใหม่ของ
ส านักงานประกันสังคมส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค  
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 150 คน 
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ 
ไปปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 150 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 91.90 

 
 
 
 

105.59 
 

 
 
 
 

ควรมีการลงทะเบียน             
ก่อนเข้ารับการอบรม         
เพ่ือยืนยันการเข้าอบรม 
 

 
 
 
 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

8. โครงการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการ 

เป้าหมาย : ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการที่มีอายุงานตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 50 คน 
2. ความพึงพอใจในองค์ความรู้ที่
ได้รับเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 

 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 56 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100 

 
 
 

118.50 
 

 
 
 

ควรควบคุมระยะเวลา          
จัดกิจกรรมให้เหมาะสม          
เพ่ือไม่กระทบกับกิจกรรมวิชา
ต่อไป 

 
 
 

กองฝึกอบรม 

9. โครงการพัฒนาทักษะ
เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ในสายงาน เพ่ือสร้าง
ความเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมาย : ข้าราชการระดับช านาญ
การที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 50 คน 
2. ความพึงพอใจในองค์ความรู้ที่
ได้รับเพื่อเพ่ิมขีดสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 56 คน 
2. มีความพึงพอใจในองค์ความรู้ที่ได้รับเพ่ือเพ่ิมขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 94.60 

 
 
 

115.13 
 

 
 
 
ควรจัดอบรมเพียงสถานที่เดียว 
เพ่ือลดปัญหาทางด้าน        
การเดินทางของผู้เข้าอบรม 
 

 
 
 

กองฝึกอบรม 

10. โครงการนักบริหาร
ประกันสังคม ระดับต้น 

เป้าหมาย :  
1. ข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการ หรือ 
2. ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส/ช านาญงานที่มีอายุงาน 
10 ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน 
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 120 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 94.50 

 
 
 
 
 
 
 

119.07 

 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 
ท าให้ต้องปรับกิจกรรมกลุ่ม      
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

11. โครงการนักบริหาร
ประกันสังคม ระดับกลาง 

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

 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100 

 
 
 

105.56 
 

 
 
 
ควรมีการศึกษาดูจากหน่วยงาน
เอกสารที่มีเชื่อเสียง              
เป็นต้นแบบในการบริหาร
จัดการก าลังคน เพ่ือจะได้น า
แนวทางมาปรับใช้กับส านักงาน
ประกันสังคม 

 
 
 

กองฝึกอบรม 

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

เป้าหมาย :  
1. ข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ และ 
2. ข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส 
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 50 คน 
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ไป
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 95.60 

 
 
 
 
 

89.75 
 

 
 
 
 
 
1. เนื่องจากผู้ได้รับแต่งตั้งระดบั
ช านาญการพิเศษไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ ท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่เป็นตามตัวชี้วัด 
2. ควรจัดหัวข้อวิชาให้
เหมาะสมกับผู้เข้ารบการอบรม
ในแต่ละดับ 
3. ก าหนดขอบเขตกิจกรรม
และหัวข้อวิชาให้ชัดเจน เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนของหัวข้อวิชา 

 
 
 
 
 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

13. 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 าความรู้ประสบการณ์ 
ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน 
2. สามารถน าความรู้ประสบการณ์ 
ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 

112.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม 
เนื่องจากแต่ละหัวข้อวิชามี
ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อย
เกินไป ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ไม่ครอบคลุม 

 
 
 
 
 
 
 

กองฝึกอบรม 

14. 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      
ทีไ่ด้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน   
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 41 คน 
2. สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 97.60 

 
 
 
 
 
 
 

129.34 
 

 
 
 
 
 
 
 
สถานที่อบรมกับสถานที่ศึกษา 
ดูงานควรเป็นจังหวัดเดียวกัน 
เพ่ือลดปัญหาเรื่องระยะเวลา
การเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

15. โครงการพนักงาน
ประกันสังคมบรรจุใหม่ 

เป้าหมาย : พนักงานบรรจุใหม่ของ
ส านักงานประกันสังคมส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค  
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 50 คน  
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ 
ไปปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 93.60 

 
 
 
 

102 
 

 
 
 
 
สถานที่ฝึกอบรมไม่เหมาะสม 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมไม่
พร้อมใช้งาน ท าให้ผู้เข้ารับ     
การอบรมได้รับความรู้         
จากการอบรมลดลง 

 
 
 
 

กองฝึกอบรม 

16. โครงการ
เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ
พนักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย : พนักงานประกันสังคม      
ที่จะเกษียณอายุในปี 2563  
ตัวช้ีวัด : 
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คน  
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ 
ไปปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 22 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 95.60 

 
 
 

96.42 
 

 
 
 
หัวข้อกิจกรรมบางหัวข้อ       
ไม่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม 

 
 
 

กองฝึกอบรม 

17. โครงการจัดการ
ความรู้ส านักงาน
ประกันสังคม 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 
ตัวช้ีวัด :  
1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 95 คน  
2. ความพึงพอใจในการน าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 95 คน 
2. ไม่มีการจัดความพึงพอใจเนื่องจากเปลี่ยน
รูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้โปรแกรม ZOOM 

 
 
 

100 

 
 
 
มีการจัดอบรมในรูปแบบ
โปรแกรม ZOOM 

 
 
 

กองฝึกอบรม 

 
 
 
 
 



 
 

14 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

18. โครงการจ้างพัฒนา
หลักสูตร e-learning 
ของส านักงาน
ประกันสังคม 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม  
ตัวช้ีวัด :  
1. จ านวนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(e-learning) ที่ได้รับการผลิต/พัฒนา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 วิชา 

 
 
 
1. ด าเนินการจัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
e-learning ของส านักงานประกันสังคม 
2. จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร e-learning 
ของส านักงานประกันสังคม 

 
 
 

70 

 
 
 
เนื่องจากตามสัญญาแบ่งการจ่าย
ออกเป็น 3 งวด 
งวดที่ 1 จ่ายวันที ่19 มิถุนายน 
2563 
งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2563 
งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จในปี 2563 

 
 
 

กองฝึกอบรม 

19. การจัดส่งข้าราชการ
และพนักงาน
ประกันสังคมเข้ารับการ
อบรมด้านวิชาการ            
ที่หน่วยงานภายนอก     
เป็นผู้จัด 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม 
ตัวช้ีวัด : จ านวน 250 คน 

 
 
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 152 คน 

 
 

60.80 

 
 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
ท าให้การจัดส่งบุคลากรเข้าอบรม
ไดล้ดลงกว่าที่ก าหนด 

 
 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

20. การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
 - หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ       
เพ่ือการสื่อสาร ระดับ 
Elementary 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมส่วนกลาง 
ตัวช้ีวัด :  
ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา ร้อยละ 50 

 
 
 
ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา  
ร้อยละ 50 

 
 
 

100 

 
 
 
ควรเพิ่มช่องทางการอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าอบรมได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องกระทบกับ
การปฏิบัติงาน 

 
 
 

กองฝึกอบรม 

21.แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ทุกสายงานและ
ต าแหน่งงาน 

บุคลากรส านักงานประกันสังคม      
ทุกคน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

จ านวนบุคลากรส านักงานประกันสังคม จ านวน
ทั้งสิ้น 6,570 คน ได้รับการพัฒนารายบุคคล 
จ านวน  6,536 คน คิดเป็นร้อยละ 99.48 

99.48 เนื่องจากบุคลากรบางส่วนเข้าใจ
ว่าหากไม่จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลก็ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ตัวชี้วัด 

กองฝึกอบรม 

22. โครงการจัดท าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของบุคลากร      
ที่มีศักยภาพสูง (Career 
Path) ของส านักงาน
ประกันสังคม 

เป้าหมาย : ส านักงานประกันสังคม      
มีการจัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง จ านวน          
๒ ต าแหน่ง 
ตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จในการจัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ
ของส านักงานประกันสังคม จ านวน 
2 ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
ขอความเห็นชอบแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจาก
เลขาธิการ จ านวน 3 ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 
 
เนื่องจากภาระงานของหน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูลในการจัดท าแผนฯ     
มีปริมาณงานมาก จึงท าให้มี
ข้อจ ากัดทางด้านระยะเวลา       
ในการให้ข้อมูล และการ
ด าเนินการจัดประชุมการจัดท า
แผน         เกิดความล่าช้า 

 
 
 
 
 
 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 
23. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจ าปี 2563 

เป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
ประกันสังคมส่วนกลาง 
ตัวช้ีวัด :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
 
ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่      
เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 180 คน ระดับความ       
พึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม         
ระดับ 4.57 

 
 

100 

 
 
แผนการจัดฝึกอบรมฯ วันที่     
19 มีนาคม 2563 แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโรนา        
สายพันธ์ใหม่ 2019 ส านักงาน
เลขานุการกรม จึงขอเลื่อนการ
ฝึกอบรมออกไปจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคจะคลี่คลาย  

 
 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

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

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

 
 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การให้บริการดีขึ้น ร้อยละ 99.05 

 
 
 
 

111.91 
 

 
 
 
 
1. ควรบรรยายให้ความรู้พร้อม
กรณีศึกษาจากปัญหาจริง และ
แนะน าวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. ควรจัดอบรมหลักสูตรการ
จัดการบุคลิกภาพและการ
บริการให้กับพนักงานหลายๆ รุน่ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มี
ความส าคัญกับพนักงานทุกคน 

 
 
 
 

กองฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

25. โครงการการ 
เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
ประกันสังคมและสร้าง
ความผูกพันในองค์กร 

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

 
 
 
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 300 คน 
2. มีความพึงพอใจในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 93.31 

 
 
 

108.32 
 

 
 
 
เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19
ส่งผลกระทบต่อสถานที่ที่ใช้ใน 
การจัดฝึกอบรม 

 
 
 

กองฝึกอบรม 

26. โครงการขับเคลื่อน
ให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานประกันสังคม  
ตัวช้ีวัด :  
1. หน่วยงานต้นแบบที่ได้รับประกาศ
เกียรติคุณ จ านวน 7 หน่วยงาน 
2. เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือถ่ายทอด
บทเรียนเกี่ยวกับการส่งผลงาน
ประกวดรางวัลของหน่วยงาน
ภายนอกจ านวน 2 ฉบับ 

 
 
 
1. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน      
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการพัฒนาระบบงาน
และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
จ านวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน  
2. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือถ่ายทอดบทเรียนฯ 
ในระบบ In house ของส านักงานประกันสังคม
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

100 
 
 
 
 

 
 
 
เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19
ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

  



 
 

18 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

27. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการด าเนินการ
ทางวินัยส าหรับเจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย : ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัย
ของส านักงานประกันสังคมส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จ านวน 120 คน  
ตัวช้ีวัด:  
ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 และ      
มีความรู้ในเรื่องวินัยการด าเนินการ
ทางวินัย รวมถึงการน าความรู้ไปใช้    
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
1. มีผู้เข้าอบรม จ านวน 128 ราย เกินจาก
เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ จ านวน 120 ราย 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องวินัยและ        
การด าเนินการทางวินัย รวมถึงการน าความรู้ไปใช้  
ร้อยละ 97.60 
 

 
 
 
 
 

114.34 
 
 

 
 
 
 
 
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 

28. โครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลป้องกันและ
ลดความเสี่ยงในการเกิด 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ร้อยละของการด าเนินการได้ส าเร็จ
ตามกิจกรรม/เป้าหมาย ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้น าความรู้ไปใช้ รวมถึง
รับทราบกิจกรรม ปลูกจิตส านึก 
ร้อยละ 80 

1. สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามกิจกรรม/
เป้าหมาย ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้น าความรู้
ไปใช้ รวมถึงรับทราบกิจกรรม ปลูกจิตส านึก       
ร้อยละ 80 
 

100 
 
 

บรรยายให้ความรู้การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันสังคม /ด าเนินการ
คัดเลือกและมอบรางวัล            
แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดี          
มีคุณธรรม จริยธรรม และ          
ความซื่อสัตย์ และมอบรางวัล       
แก่หน่วยงาน ที่บริหารงานอย่าง 
มีคุณธรรม จริยธรรม /
ด าเนินการเข้าร่วมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส          
ได้ผลคะแนนระดับ A (88.48 
คะแนน) /จัดประชุม ZERO 
Corruption (กพบ.) /เผยแพร่
ความรู้การป้องกันการทุจริต 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/ 

กองฝึกอบรม 

  



 
 

20 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

29.โครงการจ้างที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ของส านักงาน
ประกันสังคม 
 

เป้าหมาย : ส านักงานประกันสังคม
สามารถด าเนินการพัฒนาและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนปฏิบัติราชการส านักงาน
ประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
“ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็ม
ศักยภาพ”  
ตัวช้ีวัด : 
1. จ านวนเรื่องในการให้ค าปรึกษา
แนะน ามากกว่าหรือเท่ากับ 48 เรื่อง 
2. รอ้ยละของค าแนะน าปรึกษาให้
ข้อเสนอแนะฯ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานได้        
ร้อยละ 80 

         ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ข้อเสนอแนะวางแผนการด าเนินงานการ
พัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคมแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ
ส านักงานประกันสังคม มกราคม – พฤศจิกายน 
2563 ดังนี้ 
         1. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง        
ธรรมาภิบาลของส านักงานประกันสังคม  
จ านวน 55 เรื่อง 
         2. ร้อยละของค าปรึกษา แนะน าจากที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ
ส านักงานประกันสังคม สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนิน ได้ร้อยละ 96.89 
 
 

117.85 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา แนะน า 
ที่ดี ท าให้การด าเนินงานของ
กองบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 


