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รายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตารางที่ 7 – 12) 

 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ) 

    การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

กิจกรรมย่อยท่ี 104 ด้านจัดบริการสิทธิประโยชน์ (เปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 26.34)      
เหตุผล  ด้วยส านักงานประกันสังคมได้มีการจัดระบบประกันสังคมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการส าหรับ

ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการด้านประกันสังคมได้อย่างแท้จริง ได้แก่  
      1. การจัดระบบประกันสังคมด้านการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  
      2. การจัดระบบประกันสังคมด้านการจัดเก็บเงินสมทบ  
      3. การจัดระบบประกันสังคมด้านการจัดสิทธิประโยชน์  

   ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการประกาศพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 20 ตุลาคม 2558    
ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีสาระส าคัญ
ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

         - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพ่ิม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์  

         - กรณีคลอดบุตร มีสิทธิได้รับไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  
         - กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน            
         - กรณีว่างงาน เพ่ิม : ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณี

นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ าท่วม  
         - ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ เพ่ิม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/      

ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ  
         - ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย เพ่ิม : สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน   

ที่จงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้เกิดข้ึน  
         - กรณีทุพพลภาพ เพ่ิม : ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกาย    

มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  
         - ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต  
         - กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 
             แก้ไข : ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือน

ขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือน        
ที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสี่ 

             ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไป
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วย   
สิบสอง 
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         - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์  
      เพ่ิม : ผู้ประกันตนสามารถท าหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ 

โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาทหรือไม่มีบุคคลที่ท าหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย   
ลุง ป้า น้า อา    

         - ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี  
        - ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท    

ของส่วนราชการ  
         - ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีส านักงานในประเทศ และไปประจ าท างาน        

ในต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ส านักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงกระบวนงานด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประกันตน

เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม   
ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จากเดิม 600 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/คน/ปี ประกาศ
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น โดยที่ไม่ต้องส ารองจ่ายไปก่อน แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์ตามท่ีประกาศคณะกรรมการการแพทย์ก าหนด  

อนึ่ง ส านักงานประกันสังคมมีการบริการจัดระบบบริการทางการแพทย์รวมกับหน่วยงานอ่ืนมากขึ้น 
ท าให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น  ประกอบกับผู้ประกันตนทราบถึงสิทธิประโยชน์        
ที่พึงได้รับตามกฎหมายประกันสังคม ท าให้อัตราการใช้บริการสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามล าดับ 

     จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวม         
ด้านจัดบริการสิทธิประโยชน์ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.34  

กิจกรรมย่อยท่ี 107 ด้านยานพาหนะ (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 70.89) 
เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.88 

และปริมาณงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.62 อันเนื่องมาจากภารกิจของหน่วยงานที่มีการลดขั้นตอน            
ของกระบวนการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการติดต่อสื่อสาร มีการติดต่อราชการผ่าน Application Line, การประชุมผ่านระบบ 
VDO Confer Rent เป็นต้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภารกิจด้านการออกตรวจสถานประกอบการ  
การติดตามเร่งรัดหนี้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบได้มีการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์       
ในการประสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนได้รับข่าวสาร ท าให้การเดินทางโดยยานพาหนะรถยนต์เพ่ือปฏิบัติงานข้างต้น      
ลดน้อยลงตามล าดับ  

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมเพ่ิมขึ้น  
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 70.89  
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กิจกรรมย่อยท่ี 113 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 56.69) 
         เหตุผล  ส านักงานฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประเภทเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ตามมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐให้ด าเนินการจัดอบรมนอกแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
           1. ส านักงานฯ ได้รับอนุมัติ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 3,488,000.00 บาท ซึ่งจ านวนเงิน
ดังกล่าวได้มีการใช้จ่ายเงนิคาบเกี่ยวมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานฯ 
ไมไ่ด้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรข้างต้น 
           2. ส านักงานฯ ได้รับอนุมัติ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 6,407,800.00 บาท          
แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานฯ ไม่ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรข้างต้น 
           นอกจากนี้ ส านักงานประกันสังคม เพ่ิมช่องทางการให้ความรู้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
โดยผ่านช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ระบบ E-learning) รวมทั้งมีการขยายการฝึกอบรบด้านภาษาอังกฤษ     
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จึงส่งผลท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนชั่วโมงคนการฝึกอบรมลดลง          
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.32 ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 68.09 และต้นทุนต่อหน่วย      
ในภาพรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 56.69 ตามล าดับ       

กิจกรรมย่อยท่ี 117 ด้านงานช่วยอ านวยการ (เปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 45.81) 
         เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 
4.88 ปริมาณงานเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 93.53 และต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 45.81
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมด้านการอ านวยการในเรื่องต่างๆ การติดต่อประสานงานหน่วยงาน 
รวมถึงการติดตามเรื่องการด าเนินงาน เพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 

กิจกรรมย่อยท่ี 121 ด้านอาคารและสถานที่ (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 31.74) 
         เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 
4.88 ปริมาณงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.39 และต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 31.74       
เนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานฯ มีการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
และระบบสาธารณูปโภคภายในหน่วยงานเพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ปรับปรุง
โรงอาหารบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ส านักงานประกันสังคม (ส านักงานใหญ่)  

กิจกรรมย่อยท่ี 122 ด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 62.99) 
         เหตุผล  ด้วยในทุกปีงบประมาณ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม ได้ประกาศเจตจ านงสุจริต     
ในการบริหารงาน ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม และมอบนโยบายด้านการป้องกัน
การทุจริตภายใต้โครงการ “ส านักงานประกันสังคมใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ร่วมต้านทุจริต” เพ่ือเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต   โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1   :   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม ได้ประกาศเจตจ านงสุจริต 

     ในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม  
 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ส านักงานประกันสังคม 

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.47 จ านวนเรื่องที่มีการด าเนินการทางด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิดของบุคลากร
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 38.94 ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมจึงเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 70.89  
 
 
 
  
 



หน้า 5 
 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ) 

    การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

กิจกรรมหลักที่ 4 ด้านจัดบริการสิทธิประโยชน์ (เปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 26.36) 
เหตุผล  ด้วยส านักงานประกันสังคมได้มีการจัดระบบประกันสังคมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการส าหรับ

ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการด้านประกันสังคมได้อย่างแท้จริง ได้แก่  
      1. การจัดระบบประกันสังคมด้านการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  
      2. การจัดระบบประกันสังคมด้านการจัดเก็บเงินสมทบ  
      3. การจัดระบบประกันสังคมด้านการจัดสิทธิประโยชน์  

   ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการประกาศพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 20 ตุลาคม 2558    
ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีสาระส าคัญ
ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

         - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพ่ิม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์  

         - กรณีคลอดบุตร มีสิทธิได้รับไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  
         - กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน            
         - กรณีว่างงาน เพ่ิม : ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณี

นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ าท่วม  
         - ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ เพ่ิม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/      

ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ  
         - ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย เพ่ิม : สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน   

ที่จงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้เกิดข้ึน  
         - กรณีทุพพลภาพ เพ่ิม : ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกาย    

มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  
         - ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต  
         - กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 
             แก้ไข : ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือน

ขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือน        
ที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสี่ 

             ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไป
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วย   
สิบสอง 

         - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์  
      เพ่ิม : ผู้ประกันตนสามารถท าหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ 

โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาทหรือไม่มีบุคคลที่ท าหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย   
ลุง ป้า น้า อา    
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         - ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี  
        - ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท    

ของส่วนราชการ  
         - ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีส านักงานในประเทศ และไปประจ าท างาน        

ในต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ส านักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงกระบวนงานด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประกันตน

เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม   
ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จากเดิม 600 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/คน/ปี ประกาศ
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น โดยที่ไม่ต้องส ารองจ่ายไปก่อน แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์ตามท่ีประกาศคณะกรรมการการแพทย์ก าหนด  

อนึ่ง ส านักงานประกันสังคมมีการบริการจัดระบบบริการทางการแพทย์รวมกับหน่วยงานอ่ืนมากขึ้น 
ท าให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น ประกอบกับผู้ประกันตนทราบถึงสิทธิประโยชน์        
ที่พึงได้รับตามกฎหมายประกันสังคม ท าให้อัตราการใช้บริการสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามล าดับ 

     จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมของกิจกรรมหลัก
ด้านจัดบริการสิทธิประโยชน์ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.36 
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ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน 
(คงท่ี/ผันแปร) (ต่อ) 

    การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

    ต้นทุนทางตรง (ต้นทุนคงท่ี) 
     ต้นทุนทางตรงประเภทต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรม      
หรือผลผลิตของหน่วยงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายทางตรงประเภทต้นทุนคงที่ของส านักงานประกันสังคม เป็นค่าใช้จ่าย      
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มข้ัน เงินประจ าต าแหน่งต่างๆ 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น) และบุคลากรภาครัฐทุกคนพึงได้รับตามสิทธิ  

    ต้นทุนทางตรง (ต้นทุนผันแปร) 
     ต้นทุนทางตรงประเภทต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่ เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรม         
หรือผลผลิตของหน่วยงาน 

      ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเห็นว่า ต้นทุนรวม
ทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ของแต่ละหน่วยงาน
เปลี่ยนแปลงเพ่ิม (ลด) ดังนี้    
     1) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1-5 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.06 

    2) กองบริหารการเงินและการบัญชี ลดลง คิดเป็นร้อยละ 29.65 
    3) กองกฎหมาย ลดลง คิดเป็นร้อยละ 34.49 

     4) ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 31.98 
     5) กองนโยบายและแผนงาน เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 91.90 
     6) ส านักเสริมสร้างความม่ันคงแรงงานนอกระบบ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 29.12 
     7) กองบริหารการลงทุน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 31.50 
     8) กองฝึกอบรม ลดลง คิดเป็นร้อยละ 98.00 
     9) กองคลัง เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 21.54 
     10) กองวิจัยและพัฒนา เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 96.50  

    เหตุผล 
    1. การเพ่ิม (ลด) ต้นทุนทางตรงประเภทคงที่ จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของบุคลากร     

ภายในส านักงานประกันสังคมเป็นหลัก รวมถึงงบประมาณที่ส านักงานได้รับจัดสรรจากรัฐบาลในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

     2. การเพ่ิม (ลด) ต้นทุนทางตรงประเภทผันแปร จะขึ้นอยู่กับปริมาณของกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่างกัน   
ในแต่ละปีงบประมาณ เช่น การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่างๆ สังกัด
ส านักงานประกันสังคม การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  การพัฒนาบุคลการ      
ตามมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐให้ด าเนินการจัดอบรมนอกแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น 

 


