
แบบ กนผ-ข2 

(โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ) 
แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 

เงินกองทุนเพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
ประจ าปี 2565 

 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
                                             บริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 20 บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ: การบริหารราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
                                                              เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ : กลยุทธ์ 5.6 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด 
                    สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของส านักงานประกันสังคม 
3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรdเป็นเรื่องที่ส านักงานประกันสังคมให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ถ้าผู้ปฏิบัติงาน
มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพ่ือร่วมงาน และองค์กร ท างานอย่างมีความสุข ท างานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ        
ผลที่ได้รับก็คือบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการ และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้งานบรรลุเป้าหมาย คือ ทีมงานซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญ ที่น าไปสู่
ความส าเร็จของเป้าหมาย ส านักงานประกันสังคม จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม เพ่ือให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกันและสร้างความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เด่นชัดขึ้น ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนความส าเร็จ      
ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ส านักงานก าหนด
ไว้ว่าจะปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ      
มีความเชี่ยวชาญมีบุคลิกภาพที่ดีและมีภาวะผู้น า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากร
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดสามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของส านักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
  ด้วยเหตุนี้ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดท า โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรของส านักงานประกันสังคมขึ้น เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน     
มีจิตส านึกในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันเป็นทีม เข้าใจถึงวิธีการแก้ปัญหาสามารถตัดสินใจ
ในงานที่รับผิดชอบได้ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย 
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(โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ) 
4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกันและต่อองค์กรสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการท างานเป็นทีม เพ่ือน าไปใช้ในการท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุขและเพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายขององค์กร 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกันและ
ประยุกต์ใช้แนวคิดน าไปปฏิบัติได้จริง 
5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 จัดฝึกอบรม ระยะเวลา จ านวน 2 วัน 1 คืน หลักสูตร “การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม
อย่างมีความสุข (Happy Team)” ประกอบด้วย 
 1. การบรรยาย 
  -เทคนิคการท างานเป็นทีม และการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 3 ชั่วโมง 
  -ระดมความคิดการสร้างพลังในการท างานเป็นทีม จ านวน 2 ชั่วโมง 
  -นโยบายการด าเนินงานกระทรวงแรงงงาน และส านักงานประกันสังคม จ านวน 1 ชั่วโมง 
  -สรุปบทเรียนน าเสนอข้อคิด แนวคิดจากกิจกรรมกลุ่ม จ านวน 1 ชัว่โมง 
 2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
  -กิจกรรมละลายพฤติกรรม และสร้างสัมพันธภาพท างานร่วมกันอย่างมีความสุข จ านวน 3 ชั่วโมง 
  -กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 2 ชั่วโมง 
 วิทยากร 
 1. การบรรยาย รวมจ านวน 6 ชั่วโมง 
  -บุคลากรของรัฐ  
 2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมจ านวน 5 ชั่วโมง 
  -ทีมวิทยากรบุคคลภายนอก จ านวน 3 คน   
6. เป้าหมาย 
 บุคลากรทุกคนทุกระดับ จ านวน 30 คน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 มกราคม – มีนาคม 2565 ณ สถานที่เอกชนนอกจังหวัด 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผลผลิต: จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผลลัพธ์: ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานร้อยละ 80 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกันและต่อองค์กรสร้าง       
ความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 2. ท าให้บุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถ พร้อมที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร  
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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(โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ) 
10. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

            

2. ประสาน/เตรียมวางแผนด าเนินโครงการ             
3. จัดฝึกอบรม             
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ภายใน
วันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

            

 

11. งบประมาณ 
 โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือบริหารส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2565 ยุทธศาสตร์   
ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย          
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม  จ านวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ดังนี้ 

ประมาณการรายจ่าย  

งบด าเนนิงาน –ค่าใช้สอย  จ านวน 120,000 บาท (อัตราค่าใช้จ่ายต่อคนๆ ละ 4,000 บาท)  

รายการค่าใช้จ่าย รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 

1. ค่าวิทยากร รวมจ านวน 11 ชั่วโมง เป็นเงิน 21,600 บาท ดังนี้ 
-บุคลากรของรัฐ(บรรยาย) จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท = 3,600 บาท 
-บุคคลภายนอก(กิจกรรมกลุ่ม) จ านวน 5 ชั่วโมงๆละ 3 คนๆละ 1,200 บาท = 18,000 บาท 

2. ค่าทีพ่ัก  จ านวน 1 วัน จ านวน 30 คน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 

3. ค่าอาหาร(จัดไม่ครบทุกมือ้) จ านวน 2 วัน(4 มื้อ) จ านวน 30 คน เปน็เงิน 31,500 บาท ดังนี ้
-อาหารเช้า 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท จ านวน 30 คน = 6,000 บาท 
-อาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 250 บาท จ านวน 30 คน = 15,000 บาท 
-อาหารเย็น 1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท จ านวน 30 คน = 10,500 บาท 

4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 30 คน เปน็เงิน 6,000 บาท  

5. ค่าจ้างพาหนะ จ านวน 2 วัน ๆ ละ 4,500 บาท (รวมน้ ามันเชื้อเพลิง) เป็นเงิน 27,000 บาท 

6. ค่าใช้สถานที่และอปุกรณ ์ จ านวน 2 วัน x 1,500 บาท = 3,000 บาท 

7. ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 6,900 บาท (เบิกจ่ายตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด)  

รวมเป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมืน่บาทถ้วน) 

ทั้งนีค้่าใช้จ่ายเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั สามารถถัวจ่ายได้ทกุรายการ 
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12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยงของโครงการ แนวทางการจัดการ 
- - 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย   
 
 

(นายพรชัย เกิดอุทัย) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 

 
14. ผู้เสนอโครงการ 

 
          

(นายบรรจง แจ่มเกตุ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

15. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

อนุมัต ิ
 
 

(นายทองสุข ขัตินนท์) 
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 


