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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ปี 2563

ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม 2563) 
    
    ส ำนักงำนประกันสังคมได้รับจัดสรรงบประมำณจำกเงินกองทุนเพ่ือบริหำรงำน
ส ำนักงำนประกันสังคมประจ ำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 4,420,515,932 บำท และงบประมำณจำกกำร
จัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทนประจ ำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 218,516,010 บำท               
เพ่ือด ำเนินงำนตำมภำรกิจและกรอบยุทธศำสตร์ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2563 โดยประเด็น
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัย
แรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึงกลุ่มแรงงำนที่มีควำม
ต้องกำรเฉพำะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนำบริกำร พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียม   
ควำมพร้อมและยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และเครือข่ำยกำรสื่อสำร
เพ่ือสร้ำงกำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริกำรได้เต็มศักยภำพ 
  
             แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 

กองทุนประกันสังคม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 17 39 56 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 6 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 4 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 19 24 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 16 72 88 

รวม 38 140 178 
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กองทุนเงินทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 10 17 27 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 - 5 5 

รวม 11 34 45 
 

 กองนโยบำยและแผนงำนท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่ ได้ เสนองำน/โครงกำร               
ซึ่งหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ส่งผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดรำยเดือน ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งกำรวัดผลจะน ำผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินตำมที่
กองได้ก ำหนดไว้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นกำรวัดผลงำน/โครงกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือน ำไปประเมินว่ำเป็นไป     
ในทิศทำงใดและควรปรับปรุงแก้ไขงำน/โครงกำรส่วนใดบ้ำง เพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนดไว้ 

แผนการด าเนินงาน ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม 2563) 2 กองทุน  
 ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 4    
(มกรำคม – ธันวำคม 2563) ประกอบด้วย 49 งำน 174 โครงกำรรวมทั้งสิ้น 223 งำน/โครงกำร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    เกณฑ์การประเมิน          

เกณฑ์กำรประเมินนี้ประเมินจำกตัวชี้วัดของงำน/โครงกำร ซึ่งหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
เป็นผู้เสนองำน/โครงกำร โดยทำงกองนโยบำยและแผนงำน ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ 

1. ระดับดี (สีเขียว)     ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้ำหมำย 
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง)       ด ำเนนิกำรได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้ำหมำย  
3. ระดับต่ า (สีแดง)       ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย  
 
 

ยุทธศาสตร์ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 27 56 83 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 1 17 18 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 0 4 4 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 5 20 25 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 16 77 93 

รวมทั้งสิ้น 49 174 223 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563  
ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม 2563) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงาน        
1. ระดับดี (สีเขียว)      ด ำเนินกำรตั้งแต่ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

158 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 70.85 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง)      ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

46 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 20.63 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
3. ระดับต่ า  (สีแดง)     ด ำ เนินกำรได้ต่ ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

19 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 8.52 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
งำน/โครงกำร
ที่ด ำเนินกำร 
ไตรมำส 4 

ผลกำรประเมิน (ระดับ) 

ดี 
100% ขึ้นไป 

ปำนกลำง 
50 – 99% 

ต่ ำกว่ำ  
50% 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 83 62 15 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 18 13 4 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 1 2 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 25 14 4 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 93 68 21 4 

รวม 223 158 46 19 

ร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 100 70.85 20.63 8.52 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 
ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม 2563) 

แผนการด าเนนิงานทั้งสิ้น 223 งาน/โครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

70.85% 
158 งาน/โครงการ 

20.63% 
46 งาน/โครงการ 

8.52 % 
19 งาน/โครงการ  

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 

ระดับ 
ต่ า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

73% 

56% 

25% 

72% 

75% 

23% 

16% 

50% 

22% 

18% 

4% 

28% 

25% 

6% 

7% 

เขียว เหลือง แดง 

ดี 62 งำน/โครงกำร ปานกลาง 15 งำน/โครงกำร 

ดี 13 งำน/โครงกำร 

ดี 1 งำน/โครงกำร 

83 งำน/โครงกำร 

18 งำน/โครงกำร 

4 งำน/โครงกำร 

25 งำน/โครงกำร 

93 งำน/โครงกำร 

 ปานกลาง 4 งำน/โครงกำร 

ดี 14 งำน/โครงกำร 

ดี 68 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 4 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 21 งำน/โครงกำร 

ต่ า 7 งำน/โครงกำร 

ต่ า 4 งำน/โครงกำร 

ต่ า 6 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 2 งำน/โครงกำร 

ต่ า 1 งำน/โครงกำร 

ต่ า 1 งำน/โครงกำร 

ยกเลิก : 8 งาน/โครงการ 
และกนัเงินไว้ด าเนินการในปี 2564 : 5 งานโครงการ 
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การด าเนินการที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ ากว่าเป้าหมายด าเนินการได้น้อยกว่า 50% 
ของเป้าหมาย รวม 19 งาน/โครงการ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 83 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 77 งาน/โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 92.77 ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.23 ได้แก่ (ยกเลิก : 4 งำน/โครงกำร 
และกันเงินไว้ด ำเนินกำรในปี 2564 : 1 งำน/โครงกำร) 
1. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application (สบท.) 
(งบประมาณ 12,012,000 บาท) 
  แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน (ระดับ 2 พัฒนำระบบ แล้วเสร็จ   
ร้อยละ 80 ภำยในเดือนธันวำคม 2563)    
    ผล  : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน ด ำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ ขณะนี้คณะกรรมกำรฯ 
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่มีผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำฯ  
ซึ่งคำดว่ำจะลงนำมในสัญญำในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 (ขอกันเงินไว้ด าเนินการในปี 2564) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคม (งบประมาณ 47,800 บาท) (สสร.)     
    ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำรเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกันกับหน่วยปฏิบัติที่ได้รับ
จัดสรรเงิน จึงขอยกเลิกด ำเนินกำรในส่วนของส ำนักเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแรงงำนนอกระบบ 
3. โครงการจัดจ้างรับ-ส่งประมวลผลข้อมูลระบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณียาเมทาโดน 
(งบประมาณ 2,880,000 บาท) (สจพ.) 
 ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกหน่วยงำนที่เป็นผู้รับจ้ำงรับส่ง-ข้อมูล จะต้องพัฒนำระบบใหม่ทั้งระบบ เพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกำรรับ-ส่ง ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได ้ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบดังกล่ำว ประกอบกับ
จ ำนวนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรมีประมำณ 15 – 25 แห่ง/เดือน ผู้ประกันตนประมำณ 300 – 400 รำย/เดือน       
ซึ่งไม่คุ้มค่ำในกำรพัฒนำระบบจึงขอยกเลิกโครงกำร   
                     ทั้งนี้ ได้ทบทวนกำรจัดส่งรำยงำนและแบบค ำขอรับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ เนื่องจำก         
กำรจัดท ำไม่ซับซ้อน สถำนพยำบำลสำมำรถส่งรำยงำนและแบบค ำขอรับ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์     
(E-mail) ทดแทนกำรจัดจ้ำงรับ-ส่ง ประมวลผลข้อมูลกำรเบิกจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ กรณีค่ำสำรเมทำโดน
เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำ จึงขอยกเลิกโครงกำรดังกล่ำว 
4. โครงการจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายด้านการลงทุน (งบประมาณ 1,000,000 บาท) (กบล.) 
 แผน : 1. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร 
  2. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดของสัญญำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรลงทุน รวมทั้งกำรแปลควำมหรือกำรเจรจำต่อรองกับคู่สัญญำ 
    ผล  : ไม่ได้ด ำเนินโครงกำร เนื่องด้วยปี 2563 ส ำนักงำนประกันสังคมยังไม่มีกำรจ้ำงบริษัทจัดกำรกองทุน
ทั้งในและต่ำงประเทศ เนื่องจำกส ำนักงำนอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรลงทุน (SAA)           
ซึ่งได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงคำดว่ำจะมีกำรจ้ำงบริษัทกองทุนได้ในปีถัดไป 
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5. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนเงินทดแทนในต่างประเทศของ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  คณะกรรมการการแพทย์กองทุนเงินทดแทน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณ 13,000,000 บาท) (สกท.)  

ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)       
6. งานจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (งบประมาณ 530,000 บาท) (สกท.) 
    ยกเลิกโครงการ โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ใช้แรงงำนด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนประจ ำปี 2563 (สัปดำห์ควำมปลอดภัย) เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)       
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 18 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 17 งาน/โครงการ          
คิดเป็นร้อยละ 94.44 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ได้แก ่(ยกเลิก : 1 งำน/โครงกำร) 
7. โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social Security 
Association : ASSA) (งบประมาณ 468,600 บาท) (ศฟง.ภาค1) 

ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)       

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 4 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ               
คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ได้แก่  
8. โครงการการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ (สปย.) 
 แผน : จ ำนวนกฎกระทรวงเก่ียวกับกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน (จ ำนวน 1 เรื่อง) 
    ผล : คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานมีมติเห็นชอบในร่างกฎกระทรวงและ         
มีข้อสังเกตให้ส านักงานประกันสังคมทบทวนกรณีการประกันบ านาญ 60 เดือนก่อนเสนอกระทรวงแรงงาน
เพ่ือขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เสนอรัฐมนตรีลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
           - อยู่ระหว่างน าเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา  เพ่ือพิจารณาข้อสังเกต      
ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน คาดว่าจะเข้าที่ประชุมในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 25 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 18 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 72 ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28 ได้แก่ (ยกเลิก : 1 งำน/โครงกำร 
และกันเงินไว้ด ำเนินกำรในปี 2564 : 3 งำน/โครงกำร) 
9. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส านักงานประกันสังคม 
(งบประมาณ 10,000,000 บาท) (สบท.) 
 แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน  คือ ระดับ 8 รวบรวม บันทึก จัดเรียง
องค์ประกอบ EA ที่ส ำคัญ   

ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน จัดท ำสัญญำเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนโดยละเอียด และส่งแผนกำรด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงจัดท ำขอบเขตและ         
ควำมต้องกำร (Requirements) และด ำเนินกำรจัดประชุมต่อไป 
10.  โครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) 
(งบประมาณ 4,507,500 บาท)  (ศสน.)  
 แผน : ระด ับควำมส ำ เร ็จของกำรด ำ เน ินงำนตำมแผน  ค ือ ระด ับ 3  บร ิกำรประชำสัมพันธ์             
แจ้งข้อมูลให้ผู้ประกันตนและระบบกำรใช้งำน SMS ทำงระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใช้งำนจริง 
 ผล : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน เนื่องจำกมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรณีไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรมในกำรพิจำรณำกำรให้คะแนนทำงเทคนิค และได้รำยงำนควำมเห็นกำรพิจำรณำอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลำง 
เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2563 คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลำง) แจ้งผลกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2563 พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ สปส. ได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่น
ข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อ่ืน แต่คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์เห็นว่ำกำรประกวดรำคำจ้ำง
โครงกำรฯ ในครั้งนี้ มิได้มีควำมซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือเทคนิคเฉพำะ กรณีนี้ สปส. จึงต้องใช้เกณฑ์รำคำ
ในกำรพิจำรณำ ซึ่งมีผลต่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ดังนั้น จึงให้ สปส. ยกเลิกกำรจัดซื้อจ้ำงในครั้งนี้ และ
ด ำเนินกำรใหม่ให้ถูกต้องต่อไป (ขอกันเงินไว้ด าเนินการในปี 2564) 
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ผู้ประกันตน (งบประมาณ 25,800 บาท) 
(สปจ.อุดรธานี) 
     แผน : จ ำนวนสื่อมวลชนเข้ำร่วมสัมมนำ (50 คน) 
     ผล : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19)    
12. โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคลการให้บริการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง  (งบประมาณ 6,520,100 บาท) (ศสน.) 
 แผน : 1. กำรให้บริกำรตรวจสอบข้อมูล ด้วยตนเอง (6,000 ครั้ง) 
            2. ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร (ร้อยละ 85) 
         3. จ ำนวนกำรตอบข้อสอบถำมผ่ำน Social Media และสื่อออนไลน์ของส ำนักงำนประกันสังคม (7,500 ครั้ง) 
         4. จ ำนวนกำรใช้บริกำรสำยด่วน 1506 ผ่ำนช่องทำง โทรศัพท์ (85,000 สำย) 
 ผล : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน เนื่องจำกในขั้นตอนกำรน ำร่ำง TOR และเอกสำรเพ่ือเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นนั้น มีผู้วิจำรณ์ร่ำง TOR ในประเด็นระยะเวลำในกำรเตรียมระบบและสถำนที่   
ที่ก ำหนดไว้ 2 เดือน ไม่เพียงพอ เนื่องจำกโครงสร้ำงระบบของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมหลำกหลำย     
ซึ่งต้องมีกำรเชื่อมข้อมูลหลำยระบบ จึงขอก ำหนดเป็น 3 เดือน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (e-bidding)       
ในกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน TOR ลงประกำศตำมข้ันตอนของระเบียบพัสดุ 
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13. โครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ส านักงานประกันสังคม 
(งบประมาณ 25,320,000 บาท )  (ศสน.) 
    แผน : 1. ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร (ร้อยละ 80) 

 2. จ ำนวนกำร add เป็นเพื่อนกับ Line Official Account (5,000,000 บำท)  
 3. จ ำนวนกำรแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก (20,000,000 บำท) 

 ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน เนื่องจำกช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้มีภำรกิจเร่งด่วน จึงท ำให้เกิด 
ควำมล่ำช้ำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เหมำะสม รวมถึงกำรจัดท ำ TOR ของโครงกำรและก ำหนดรำคำกลำง
มีควำมจ ำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ เพ่ือมำประกอบกำรจัดท ำขอบเขตงำน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำหนดรำคำกลำงและขอบเขตงำน (TOR) ในเดือนกันยำยน 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน 
(TOR) และจะด ำเนินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป (ขอกันเงินไว้ด าเนินการในปี 2564) 
14. โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรม CSR  (งบประมาณ 150,000 บาท ) (ศสน.) 
     ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)       
15.โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน  (งบประมาณ 
15,000,000 บาท ) (กบล.)  
   แผน : ผลกำรศึกษำกำรวิเครำะห์กำรปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหำรกำรลงทุน (1 ฉบับ) 
   ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน เนื่องจำกคณะกรรมกำรอนุมัติเงินฯ ให้เมื่อเดือนกรกฎำคม 2563         
โดยกำรด ำเนินกำรตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR และคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งต้องสรรหำบุคคล          
จำกภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนระบบ IT มำให้ค ำแนะน ำ ต้องใช้ระยะเวลำประมำณ 2 เดือน      
และเมื่อวันที่  2 กันยำยน 2563  ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน  (TOR)             
และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยปัจจุบันได้รับ
รำยชื่อที่ปรึกษำด้ำนกำรเงินและ ICT จำกศูนย์ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง และอยู่ระหว่ำงประสำนและติดต่อ
สอบถำมที่ปรึกษำว่ำมีคุณสมบัติตำมที่ระบุไว้ใน TOR หรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรคัดเลือก          
(ขอกันเงินไว้ด าเนินการในปี 2564) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 93 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 88 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 94.62 ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.38 ได้แก่ (ยกเลิก : 2 งำน/โครงกำร 
และกันเงินไว้ด ำเนินกำรในปี 2564 : 2 งำน/โครงกำร) 
16. ค่าจ้างออกแบบ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (งบประมาณ 3,250,000 บาท) 

  ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกกรมโยธำธิกำรและผังเมืองยื่นควำมประสงค์จะออกแบบอำคำรให้ส ำนักงำนฯ 
โดยไม่ต้องด ำเนินกำรจ้ำงออกแบบอำคำร  
17. โครงการจ้างท่ีปรึกษากฎหมาย (กม.)  
     ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกคณะกรรมกำรประกันสังคมและท่ีปรึกษำ (ชุดที่ 13) มีข้อคิดเห็นว่ำโครงกำรจ้ำง
ที่ปรึกษำกฎหมำยยังไม่ควรเสนอในช่วงนี้ ควรรอนโยบำยที่ชัดเจนก่อน  
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18. โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e - learning ของส านักงานประกันสังคม (งบประมาณ 1,600,000 บาท) (กฝ.) 
     แผน : จ ำนวนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (e-learning) ที่ได้รับกำรผลิต/พัฒนำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 วิชำ (3 วิชำ)  
  ผล : ด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำกว่ำแผน เนื่องจำกวิธีกำรขั้นตอนด ำเนินงำนและ กำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกต้องใช้ระยะเวลำและด ำเนินกำรหลำยครั้ง ประกอบกับขั้นตอน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีหลำยขั้นตอนและใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร หน่วยงำนที่แจ้งควำมประสงค์ในกำรผลิต
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บำงหน่วยงำนขอยกเลิกกำรผลิตสื่อบทเรียน จึงท ำให้ต้องเริ่มด ำเนินกำรค้นหำ
คัดเล ือกวิชำและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ  เ พื ่อจัดท ำสื ่อบทเรียนทดแทน  ซึ ่งส ำนัก งำน
ประกันสังคมได้จ้ำงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  โดยศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ทั้งนี้ 
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประกันสังคมให้กันเงินงบประมำณไว้ด ำเนินกำรในปี 2564 แล้ว (ขอกันเงินไว้
ด าเนินการในปี 2564) 
19. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
(พื้นที่/จังหวัด/สาขา)  (งบประมาณ 739,000 บาท) 
     แผน : 1. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (151 คน) 
  2. บุคลำกรส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำน
วิชำกำรต่ำงๆ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร (ร้อยละ 80)  
  ผล : ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 39 (จ ำนวน 62 คน) เนื่องจำกหลักสูตรที่
ต้องกำรส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ยังไม่มีกำรเปิดในจังหวัดหรือไม่ตรงกับช่วงเวลำที่เข้ำ
อบรมได้ ประกอบกับกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ที่มีมำตรกำรป้องกันอย่ำง
เคร่งครัด ในกำรงดจัดประชุมหรืออบรมที่มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก 

 
 

.......................................................................................................  
มติที่ประชุม            ........................................................................................................................ ................. 

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

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

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



 
 

กองทุนประกันสังคม 
 
 



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

819,932,200
แผน 10 คร้ัง 3 6 9 12

ผล 3 6 9 12 100

แผน 20 คน 132,000 198,000 330,000 396,000

ผล 126,433 194,321 233,272 300,890 76

แผน 20 คน 3,332,423 3,409,349 3,486,274 3,560,000

ผล 3,311,536 3,323,074 3,418,660 3,508,970 99

แผน 20 ร้อยละ 96 96 96 96

ผล 94 94 93 93 97

แผน 10 ร้อยละ 78 84 84 82

ผล 82.95 81.77 84.81 84 103

แผน 20 ร้อยละ 95 95 95 95

ผล 93 92 92 93 97

รวม 94ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่6

จ ำนวนผู้ประกนัตน มำตรำ 40

ตัวชี้วัดที ่4 ร้อยละของจ ำนวนข้อร้องเรียนของผู้ประกนัตนในระบบประกนัสังคม
ทีไ่ด้รับกำรแกไ้ขภำยใน 25 วันท ำกำร นบัแต่วันทีไ่ด้รับเร่ือง

ตัวชี้วัดที ่5 ร้อยละของจ ำนวนผู้ประกนัตนส่งเงินสมทบทีน่ำยจ้ำงส่งผ่ำนระบบ
อินเตอร์เนต็

12

396,000

3,560,000

96

84

95

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

 กลยทุธ์ที ่1.1 : พัฒนานวัตกรรมการบริการทีม่คีวามหลากหลาย ในรูปแบบ และชอ่งทาง โดยมกีารบริการขัน้พ้ืนฐานทีเ่ปน็หน่ึงเดยีวกัน และสามารถให้บริการไดถึ้งระดบัรายบคุคล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการ หรือการเขา้ถึงขอ้มลูของผู้มสีิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง

ตัวชี้วัดที ่1

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนผู้ประกนัตนมำตรำ 33 และมำตรำ 39 ทีเ่พิม่ขึ้นในป ี2563

ตัวชี้วัดที ่3

แผนปฏบิตัริาชการส านักงานประกันสังคม ประจ าป ี2563
ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างความครอบคลุมการดแูลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำร ทีช่ ำระเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคมผ่ำนระบบธนำคำรและหนว่ยบริกำร

ควำมส ำเร็จในกำรปดิและส่งงบกำรเงินกองทนุประกนัสังคม

งานประจ า
1. งานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ

1



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

3,470,000

50 แผน 40 ร้อยละ - 50 50 50

ผล 26 26 30 59

84 แผน 40 ร้อยละ - 80 84 84

ผล 82 85 87 103

13,880 แผน 20 คน 1,840 4,840 13,640 13,880
ผล 1,186 1,584 6,684 10,689 77
รวม 80

สบท. 12,012,000 ยช. 6            
แผนแม่บทฯ 20

2 แผน 100 ระดับ - 1 1 2
ผล - 0 0 0 0
รวม 0

สสร. ไม่มีงบประมำณ ยช. 6            
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนช่องทำงกำรใหบ้ริกำรทีไ่ด้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ 1 แผน 50 ช่องทำง - 1 1 1
ผล 1 1 1 100

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกนัตนต่อกำรใหบ้ริกำร ประกนัสังคม
มำตรำ 40

90 แผน 50 ร้อยละ - 90 90 90

ผล 90 90 90 100

รวม 100

โครงการใหม่

โครงการเดมิ
2. การอบรมเชงิปฏบิตักิารแก่นายจ้างเพ่ือจัดท าขอ้มลูและจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ยช. 6          
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่3 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของนำยจ้ำงทีจ่่ำยเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ (e-Payment)

ตัวชี้วัดที ่2

3. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ 
Web Application

4. งานพัฒนาชอ่งทางการรับขึน้ทะเบยีนเปน็ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน
หน่วยบริการ

ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลผู้ประกนัตนทีน่ำยจ้ำงส่งเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคมผ่ำนระบบอินเตอร์เนต็

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกำรด ำเนนิงำน 

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สสร. 47,800 ยกเลิกคืนเงิน
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำวนผู้เข้ำร่วมประชุม ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 100 ของผู้เข้ำร่วม

ประชุมทัง้หมด
100 แผน 50 ร้อยละ - 100 100 100

ผล - - - - -

ตัวชี้วัดที ่2 แกนน ำเครือข่ำยประกนัสังคม มีควำมรู้และเทคนคิในกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ กำรขยำยควำมคุ้มครองประกนัสังคมเพิม่ขึ้น 
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 75

75 แผน 50 ร้อยละ - 75 75 75

ผล - - - - -

รวม -

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

3,040,700 ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 100 ของผู้เข้ำร่วม
ประชุมทัง้หมด

100 แผน 50 ร้อยละ 100 100 100 100 แผนแม่บทฯ 17

ผล 60 40 87 63 63

ตัวชี้วัดที ่2 แกนน ำเครือข่ำยประกนัสังคม มีควำมรู้และเทคนคิในกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ กำรขยำยควำมคุ้มครองประกนัสังคมเพิม่ขึ้น 
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 75

75 แผน 50 ร้อยละ 75 75 75 75

ผล 69 40 87 65 87

รวม 75

 กลยทุธ์ที ่1.2 : สร้างเครือขา่ยพลเมอืง/พลเมอืงอาสาสมคัร หรือเครือขา่ยภาคประชาชนร่วมให้บริการ เพ่ือร่วมให้บริการและดแูลวัยแรงงานในระดบัพ้ืนทีไ่ดอ้ยา่งใกล้ชดิ พร้อมสร้างความครอบคลุมในการให้บริการอยา่งทัว่ถึง โดยมกีารวางระบบการตอบแทน คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตสุมผลของการสร้างประโยชน์เก้ือกูลระหว่างกันอยา่งยัง่ยนื

6. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือขา่ยประกันสังคม

5.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือขา่ยประกันสังคม
โครงการเดมิ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

505,500 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกวำ่จ ำนวนเป้ำหมำยที่หน่วยงำนก ำหนด 10,110 แผน 100 คน 600 3,405 8,735 10,110 แผนแม่บทฯ 17

ผล 674 1,442 5,098 8,068 80  ถำม สสร.

รวม 80

8,008,600
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรขอค ำปรึกษำ แนะน ำเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์

ประกนัสังคม ไม่นอ้ยกว่ำ ทีห่นว่ยงำนก ำหนด
465,600 แผน 100 คน 106,210 246,485 341,850 465,600

ผล 59,313 284,568 397,107 551,994 119

รวม 119

สสร. 3,250,000 ยช. 4             
  แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 1,100 แผน 100 รำย 270 540 810 1,100
ผล 5,559 6,252 7,888 10,145 922

รวม 922

สสร. ไม่มีงบประมำณ

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิโครงกำร 5 แผน 100 ระดับ 1 2 4 5

ผล 1 3 3 3 60

รวม 60

7. โครงการ 1 ต าบล 1 หมูบ่า้น ประกันสังคมทัว่ไทย พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

8. โครงการออกหน่วยเคลื่อนทีบ่ริการเบด็เสร็จ Service Delivery Unit พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)

10. โครงการบรูณาการความร่วมมอืการขยายความคุ้มครองประกันสังคม
มาตรา 40 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ยช. 4 
แผนแม่บทฯ 17

โครงการใหม่
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏบิตังิานให้แก่เครือขา่ยประกันสังคม
ตามมาตรา 40

จ ำนวนเครือข่ำยประกนัสังคมเพิม่ขึ้น ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนเครือข่ำยประกนัสังคม ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 
(จ ำนวน 5,465 คน)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

20,058,780 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้ประกนัตนทีม่ีสิทธิได้รับบริกำรทำงกำรแพทยภ์ำยใต้

กฎหมำยประกนัสังคม
12 แผน 50 ล้ำนคน - - - 12

ผล 12 100

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมส ำเร็จของข้อร้องเรียนและข้อหำรือทีไ่ด้รับด ำเนนิกำร
ภำยใน 30 วัน

90 แผน 50 ร้อยละ - - - 90

ผล 90 100

รวม 100

สจพ. ไม่มีงบประมำณ
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรก ำกบัดูแลผู้ประกนัตนได้รับควำม

คุ้มครองด้ำนกำรรักษำพยำบำลจำกระบบประกนัสังคมทีเ่พิม่ขึ้น
100 แผน 100 ร้อยละ - - - 100

ผล 100 100

รวม 100

สจพ. ไม่มีงบประมำณ

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนสัญญำ/ข้อตกลงทีม่ีกำรปรับปรุงแกไ้ข 100 แผน 100 จ ำนวน - - - 100

ผล 100 100

รวม 100

แผนแม่บทฯ 17
11. งานจัดระบบบริการทางการแพทย์

กลยทุธ์ที ่1.3 : ปรับปรุง รูปแบบขอ้ตกลงการบริการดา้นการแพทย ์และสร้างอิสระการบริหารจัดการบริการ บนเงื่อนไขขอ้ตกลงทีเ่ปน็ธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ตดิตาม ร่วมกับภาคประชาชน ควบคุมการด าเนินทีม่ปีระสิทธิภาพ

12. งานทะเบยีนสิทธิรักษาพยาบาล ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

สจพ.

13. โครงการบริหารจัดการสถานพยาบาลประกันสังคม ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

งานประจ า (ไมม่งีบประมาณ)

งานประจ า

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

5



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สจพ. 2,482,300 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนสถำนพยำบำลได้รับรำงวัลสถำนพยำบำลในดวงใจ 20 แผน 50 แหง่ - - 20 20

ผล 31 31 155

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนสถำนพยำบำลทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมีกำรจัดบริกำรเปน็พิเศษ
ใหผู้้ประกนัตนทีป่ระทบัใจเกนิควำมคำดหมำย

20 แผน 50 แหง่ - - 20 20

ผล 20 20 100

รวม 128

 สจพ. 558,800

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของจ ำนวนสถำนพยำบำลหลักในโครงกำรประกนัสังคม
ทีเ่ข้ำร่วมประชุมชี้แจง

80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80

ผล 85 106
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของจ ำนวนส ำนกังำนประกนัสังคมกรุงเทพมหำนครพืน้ที่/

จังหวัด/สำขำ ทีเ่ข้ำร่วมประชุมชี้แจง
80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80

ผล 85 106
รวม 106

สจพ. 17,000,000 ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยข์อง
ผู้ประกนัตนประเภทผู้ปว่ยนอก ทีส่ถำนพยำบำลรำยงำน

100 แผน 100 ร้อยละ - - - 100

ผล 100 100

รวม 100

ยช. 4             
 แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

15.โครงการประชมุชีแ้จงสถานพยาบาลและเจ้าหน้าทีป่ระกันสังคมเก่ียวกับ
ขอ้มลูการใชบ้ริการทางการแพทยข์องผู้ประกันตนและการตรวจสอบขอ้มลู

16. โครงการจ้างรับ-ส่งขอ้มลูการใชบ้ริการทางการแพทยข์องผู้ประกันตน
ประเภทผู้ปว่ยนอก และขอ้มลูบญัชผู้ีปว่ยโรคเรื้อรัง

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2518
14. โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ 
โครงการเดมิ

6



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สจพ. 10,217,600 ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยข์องผู้ประกนัตน
ประเภทผู้ปว่ยใน ได้รับกำรวิเครำะหก์ำรจัดกลุ่มวินจิฉัย
โรคร่วมและน้ ำหนกัสัมพัทธ์

100 แผน 100 ร้อยละ - - - 100

ผล 100 100

รวม 100

สปย. 4,440,000 ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนธุรกรรมกำรเบกิจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทยใ์นกรณีกำร
รักษำพยำบำลโดยแพทยผู้์เชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะทำงและกำรท ำหมัน

370,000 แผน 100 รำยกำร 92,500 185,000 277,500 370,500

ผล 67,549 138,746 138,746 199,024 54

รวม 54

สจพ. 3,519,000

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนสถำนพยำบำลทีอ่ยูใ่นควำมตกลงจะต้องได้รับกำรตรวจ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล

60 แผน 100 แหง่ - - - 60

ผล 120 200

รวม 200

17. โครงการจ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมและน้ าหนักสัมพัทธ์
ของผู้ปว่ยในและวิเคราะห์ขอ้มลูผู้ปว่ยในทีม่ค่ีาใชจ้่ายสูงเกินปกติ

18. โครงการจ้างรับ/ส่ง และประมวลผลการเบกิจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย ์กรณีแพทยผู้์เชีย่วชาญพิเศษเฉพาะทาง

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงกำรต่อเนือ่ง
ยช.  4
แผนแม่บทฯ 17

19. โครงการตรวจประเมนิการให้บริการทางการแพทยข์อง
สถานพยาบาลหลักทีใ่ห้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจ าป ี2561-2563

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

7



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สจพ. 2,880,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของควำมพึงพอใจของสถำนพยำบำลทีใ่ช้ระบบกำรเบกิจ่ำย
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทยก์รณีค่ำสำรเมทำโดน

80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80

ผล 0 0

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของควำมถูกต้องของข้อมูลกำรเบกิจ่ำยค่ำบริกำร
ทำงกำรแพทย ์กรณีค่ำสำรเมทำโดนของสถำนพยำบำลทีเ่บกิ
ค่ำสำรเมทำโดน

80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80

ผล 0 0

รวม 0

5,960,000 ยช.  3
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้ประกนัตนทีไ่ด้รับควำมรู้และกำรตรวจสุขภำพเชิงรุก 29,800 แผน 100 คน 2,100 6,250 23,300 29,800 แผนแม่บทฯ 13

ผล 2,539 3,142 14,292 25,849 87
รวม 87

สจพ. 302,200

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้ประกนัตนได้รับกำรตรวจสุขภำพ แผน 50 คน - 400 400
ผล 400 400 100

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร แผน 25 คน - 100 100
ผล 261 261 261

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร แผน 25 ร้อยละ - 80 80
ผล 80 80 100
รวม 140

สจพ. 501,300

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร แผน 50 คน - 300
ผล 353 118

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร แผน 50 ร้อยละ - 80
ผล 80 100
รวม 109

โครงการใหม่

โครงการเดมิ

โครงการใหม่
22. โครงการส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคเชงิรุกในสถานประกอบการสู่
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 3
แผนแม่บทฯ 13

800

200

80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

20. โครงการจัดจ้างรับ-ส่งประมวลผลขอ้มลูระบบการเบกิจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย ์กรณียาเมทาโดน

21. โครงการส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคเชงิรุก

กลยทุธ์ที ่1.4 : พัฒนารูปแบบและวิธีการใชส้ิทธิการรักษาพยาบาล ทีอ่ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และทุกคนอยา่งเปดิกว้าง โดยสร้างความยดืหยุน่ของการใชบ้ริการทางการแพทยท์ีส่อดคล้องกับความตอ้งการในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแตล่ะราย

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

ยกเลิก
โครงกำร

23. โครงการ Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะทีด่ ี
สู่ฐานวิถีชวีิตใหม่

ยช. 3
แผนแม่บทฯ 13

300

80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

8



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

กบง. 4,218,800 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมทัว่ประเทศ แผน 50 คร้ัง 3 6 9 12

ผล 3 6 8 12 100

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนควำมส ำเร็จในกำรปดิงบกำรเงินกองทนุ แผน 50 แหง่ 417 834 1,251 1,668

ผล 417 834 1,112 1,668 100

รวม 100

กบง. 376,061,200 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนรำยกำรทีรั่บเงินสมทบ จ่ำยประโยชนท์ดแทน และโอนเงิน แผน 25 รำยกำร 16,200,000 32,400,000 48,600,000 64,800,000 แผนแม่บทฯ 17

ผล 16,190,919 32,792,901 44,376,453 66,497,976 103
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของนำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกนัตนช ำระเงินสมทบผ่ำน

หนว่ยบริกำร (ม.33 ม.39)
แผน 25 ร้อยละ 95 95 95 95

ผล 99 98 96 96 101

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละผู้ประกนัตน ม.40 ช ำระเงินสมทบผ่ำนธนำคำร และหน่วยบริกำร แผน 25 ร้อยละ 69 69 69 69
ผล 76 79 83 83 120

ตัวชี้วัดที ่4 ร้อยละผู้ประกนัตนรับประโยชนท์ดแทนผ่ำนหนว่ยบริกำร แผน 25 ร้อยละ 98 98 98 98
ผล 99 95 100 100 102
รวม 106

กบง. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนช่องทำง/รูปแบบ/ข้อตกลงกำรใหบ้ริกำรกบัธนำคำรและหนว่ย

บริกำร
2 แผน 100 ช่องทำง - - - 2

ผล 5 250

รวม 250

26. โครงการการพัฒนาการรับ-จ่ายเงิน

25. งานการเงิน (กองทุนประกันสังคม)

กลยทุธ์ที ่1.5 : ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมอืจากสถาบนัการเงิน และเครือขา่ยพันธมติรทีไ่มใ่ชส่ถาบนัการเงิน
งานประจ า

64,800,000

95

69

98

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 17

แผนแม่บทฯ 17

12
24. งานบญัช ี(กองทุนประกันสังคม)

โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)

1,668
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

กพร. /กบค. 104,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผลกำรศึกษำกำรปรับรูปแบบงำนใหบ้ริกำรของ
ส ำนกังำนประกนัสังคมจังหวัดสำขำ

1 แผน 100 เร่ือง - - - 1

ผล 1 100

รวม 100

สปย. 1,885,100
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนรำยกำรก ำกบัตรวจสอบ กำรจ่ำยประโยชนท์ดแทน 7 กรณี แผน 40 รำย 24,000 48,000 72,000 96,000

ผล 16,943 29,562 29,562 73,195 76
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนคร้ังกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย ์กรณีไตวำยเร้ือรังระยะสุดทำ้ย แผน 30 คร้ัง 300,000 600,000 900,000 1,200,000

ผล 429,901 1,018,934 1,535,739 2,046,535 171

ตัวชี้วัดที ่3 จ ำนวนสถำนพยำบำล/คลินกิ(เอกชน) ท ำข้อตกลงในกำร
ใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย์

แผน 30 แหง่ 30 60 90 120

ผล 159 209 286 372 310

รวม 175
สสร. 9,750,400 ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรใหค้วำมเหน็หรือแกไ้ขระบบงำนประกนัสังคม
ตำมมำตรำ 40 

300 แผน 100 คร้ัง 75 150 225 300 แผนแม่บทฯ 17

ผล 114 218 311 412 137

รวม 137

โครงการใหม่
27.โครงการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนบทบาทภารกิจและรูปแบบการให้บริการ 
ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

กลยทุธ์ที ่1.8 : ปรับปรุงและพัฒนา สิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ทีร่องรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเปน็ส่วนหน่ึงของการประกันสังคมในระดบัสากล ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ และคุ้มครองวัยแรงงานทุกกลุ่มไดอ้ยา่งครอบคลุม
งานประจ า

1,200,000

120

ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

29. การบริหารจัดการงานประกันสังคมมาตรา 40

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

28. งานสิทธิประโยชน์

กลยทุธ์ที ่1.6 : ปรับปรุง เพ่ิม ลด หรือ ขยาย ทัง้รูปแบบ หรือจ านวนของสาขา เพ่ือให้บริการทีเ่หมาะสมตอ่ความตอ้งการของผู้รับบริการแตล่ะพ้ืนทีอ่ยา่งมปีระสิทธิภาพ

96,000
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

กวพ. 9,827,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 พัฒนำโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง และคุณสมบติัเจ้ำหนำ้ทีส่ ำนกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยั วิจัยและพัฒนำในส ำนกังำนประกนัสังคม
1 แผน 20 รำยงำน  - 1 1 1 แผนแม่บทฯ 17

ผล 1 1 100

ตัวชี้วัดที ่2 กำรพัฒนำบคุลำกรด้ำนคณิตศำสตร์ประกนัภยั 6 แผน 20 คน  -  -  - 6
ผล 6 100

ตัวชี้วัดที ่3 สนบัสนนุข้อมูลหรือวิเครำะหข์้อมูลหรือใหค้ ำแนะน ำในกำรพัฒนำ
สิทธิประโยชน ์กำรขยำยควำมคุ้มครองระบบประกนัสังคม

5 แผน 50 เร่ือง 1 1 3 5

ผล 1 1 3 5 100

ตัวชี้วัดที ่4 ทบทวนแบบจ ำลองด้ำนคณิตศำสตร์ประกนัภยั กองทนุประกนัสังคม
และกองทนุเงินทดแทน

2 แผน 20 Model  -   -  - 2

ผล 2 100

ตัวชี้วัดที ่5 สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนกำรประกนัสังคมใหแ้ก ่ผู้บริหำร เจ้ำหนำ้ที่
ส ำนกังำนประกนัสังคม และประชำชนทัว่ไป

3 แผน 50 คร้ัง 1 1 2 3

ผล 1 1 2 4 133

รวม 117

สปย. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละจ ำนวนกำรตรวจแนะน ำกำรวินจิฉัยและจ่ำยประโยชน์
ทดแทน ตำมแผนประจ ำป ี2563

แผน 100 ร้อยละ  -  -  - 80

ผล 75 94

รวม 94

สปย. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนระบบกำรพัฒนำสิทธิประโยชนใ์หแ้กผู้่ประกนัตน แผน 100 กรณี - - - 1

ผล 1 100
รวม 100

80

แผนแม่บทฯ 171

30. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานดา้นคณิตศาสตร์ประกันภยั

32. โครงการพัฒนาการเพ่ิมสิทธิประโยชน์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

31. โครงการตรวจแนะน าการวินิจฉยัจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ส านักงาน
ประกันสังคมและสถานพยาบาล

โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สสท. 20,349,500 12
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนหนว่ยปฏบิติัทีไ่ด้รับกำรออกตรวจ แนะน ำ แผน 30 หนว่ย 3 3 10 12

ผล 2 2 9 12 100

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของกำรจัดเกบ็เงินสมทบจำกสถำนประกอบกำรที่
ขึ้นทะเบยีนกบัส ำนกังำนประกนัสังคม

แผน 40 ร้อยละ 96 96 96 96

ผล 95 95 95 95 99

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลผู้ประกนัตนทีน่ำยจ้ำงส่งผ่ำน
ระบบอินเตอร์เนต็

แผน 30 ร้อยละ 80 84 84 84

ผล 81.73 82.95 84.94 85.48 102

รวม 100
สสท. 867,800 ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9 12
ผล 3 7 10 13 108
รวม 108

สสท. 1,045,500 ยช. 4 
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม แผน 100 คร้ัง 3 8 12 15
ผล 4 5 6 9 60
รวม 60

สสท ไม่มีงบประมำณ

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้ประกนัตนทีข่ึ้นทะเบยีนกองทนุประกนัสังคม แผน 50 คน 13,433,511    13,532,511    13,631,511    13,730,511    

ผล 13,395,578    13,033,258    12,850,733    13,395,578    98

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนสถำนประกอบกำรทีข่ึ้นทะเบยีนกองทนุประกนัสังคม แผน 50 แหง่ 485,800        478,600        489,400        491,200        

ผล 490,076        487,084        486,192        490,076        100

รวม 99

35. งานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบยีบ ปรับปรุงก าหนดอัตรา
เงินสมทบการเพ่ิมการจัดเก็บเงินสมทบและการพัฒนาสิทธิประโยชน์

33. งานเงินสมทบ ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

      491,200

36. งานทะเบยีนนายจ้าง/ผู้ประกันตน

กลยทุธ์ที ่ 1.9 : ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการจัดเก็บเงินสมทบจากกลุ่มเปา้หมายของ สปส. (ผู้ประกันตน/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ให้มปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการจ่าย พร้อมสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมแรงงานถึงความส าคัญของส่งเงินสมทบ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

งานประจ า

งานประจ า (ไมม่งีบประมาณ)

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

96

84

แผนแม่บทฯ 17

15

  13,730,511

34. งานอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบค้างช าระของส านักงานประกันสังคม
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

37. งานตรวจสอบ    สตส. 2,921,400 ยช. 4           
ตัวชี้วัดที ่1 20 แผน 20 หนว่ย 5 11 13 20

ผล 5 6 8 8 40

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนส ำนกังำนประกนัสังคมกรุงเทพมหำนครพืน้ที่/จังหวัด/สำขำ
ทีไ่ด้รับกำรตรวจแนะน ำ และกำรสนบัสนนุกำรตรวจสอบบญัชีค่ำจ้ำง
รวมทัง้กำรประเมินผลกำรตรวจสอบบญัชีค่ำจ้ำง ณ หนว่ยปฏบิติั

46 แผน 20 หนว่ย 17 29 36 46

ผล 16 16 25 25 54

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละของจ ำนวนนำยจ้ำงทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบบญัชีค่ำจ้ำง
กองทนุเงินทดแทน

100 แผน 20 ร้อยละ 30 50 80 100

ผล 33 38 82 80 80

ตัวชี้วัดที ่4 ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำรตำมเปำ้หมำยทีไ่ด้รับ
กำรตรวจสอบ

100 แผน 20 ร้อยละ 25 50 75 100

ผล 25 60 59 75 75

ตัวชี้วัดที ่5 ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำรทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบ
บญัชีค่ำจ้ำงกองทนุประกนัสังคม

100 แผน 10 ร้อยละ - 30 75 100

ผล 80 80 80

ตัวชี้วัดที ่6 ร้อยละเปำ้หมำยกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรนติิบคุคลที่
จดทะเบยีนกบักรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำและอยูใ่นข่ำยคุ้มครอง
ตำมกฎหมำยทีติ่ดตำมใหข้ึ้นทะเบยีนประกนัสังคมใหม่

100 แผน 10 ร้อยละ 100 100 100 100

ผล 38 47 76 85 85
รวม 66ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

จ ำนวนส ำนกังำนประกนัสังคมกรุงเทพมหำนครพืน้ที ่/จังหวัด 
/สำขำทีไ่ด้รับกำรตรวจแนะน ำและสนบัสนนุกำรตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรรวมทัง้ประเมินผลกำรตรวจสอบ
สถำนประกอบกำร ณ หนว่ยปฏบิติั
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

38. งานสถิตแิละคณิตศาสตร์ประกันภยั กวพ. 431,500 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 ควำมส ำเร็จในกำรวิเครำะหแ์ละประเมินสถำนะกองทนุประกนัสังคม แผน 20 คร้ัง 1 2 3 4

ผล 3 11 17 21 525

ตัวชี้วัดที ่2 ควำมส ำเร็จในกำรสรุปข้อมูลส ำคัญส ำนกังำนประกนัสังคม แผน 20 คร้ัง 3 6 9 12

ผล 3 6 9 12 100

ตัวชี้วัดที ่3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี แผน 20 ระดับ 1 2 4 4

ผล 1 2 3 3 75

ตัวชี้วัดที ่4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำสถิติงำนประกนัสังคม แผน 20 ระดับ 1 2 4 4

ผล 1 3 3 3 75

ตัวชี้วัดที ่5 จ ำนวนข้อมูลพืน้ฐำนงำนประกนัสังคม (CD) แผน 20 ตำรำง 300 600 1,600 1,600

ผล 300 600 1,600 1,600 100

รวม 175

กวพ. 638,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนโครงกำรวิจัยทีส่ำมำรถลงนำมในสัญญำจ้ำงได้ 2 แผน 100 เร่ือง - 2 2 2

ผล 2 2 2 100
รวม 100

สสท. 405,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนสถำนประกอบกำรทีไ่ด้รับโล่ประกำศเกยีรติคุณ แผน 100 แหง่ - - 300 300 แผนแม่บทฯ 17

ผล 300 300 100
รวม 100

4

1600

แผนแม่บทฯ 17

แผนแม่บทฯ 174

12

4

300

39. งานวิจัยและพัฒนา 

โครงการเดมิ
40. โครงการมอบโล่ประกาศเกียรตคุิณสถานประกอบการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

41. โครงการให้ความรู้ดา้นการประกันสังคมแก่แรงงานตา่งดา้ว (Mini Office) พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

600,000

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรใหค้วำมรู้แกแ่รงงำนต่ำงด้ำว แผน 50 คร้ัง 7 21 62 120 แผนแม่บทฯ 17
ผล 8 11 42 107 89

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของแรงงำนต่ำงด้ำวมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในสิทธิประโยชน์
ตำมกฎหมำยประกนัสังคม และกฎหมำยเงินทดแทน ร้อยละ 70
โดยสำมำรถใช้สิทธิทีพ่ึงมีได้อยำ่งถูกต้อง

แผน 50 ร้อยละ 70 70 70 70

ผล 81 52 47 89 127

รวม 108

สตส. 175,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้แทนจำกส ำนกังำนบญัชีทีเ่ข้ำรับกำรอบรม แผน 40 คน - - 100 100 แผนแม่บทฯ 17

ผล 100 100 100
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมทีม่ีควำมรู้เพิม่ขึ้น สำมำรถเปน็ตัวเทน

นำยจ้ำงในกำรด ำเนนิกำรด้ำนประกนัสังคมได้อยำ่งถูกต้อง
แผน 30 ร้อยละ - - 80 80

ผล 100 100 125
ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละของเจ้ำของส ำนกังำนบญัชีมีควำมพึงพอใจ ผลกำรปฏบิติังำน

ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เพิม่ขึ้น
แผน 30 ร้อยละ - - 100 100

ผล 100 100 100
รวม 108

สตส. 376,700 ยช. 4 
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนสถำนประกอบกำรทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบตำมโครงกำรสถำน
ประกอบกำรเพือ่ปอ้งกนักำรแสวงประโยชนจ์ำกกำรใช้แรงงำน

แผน 60 แหง่ 264 264 484 660

ผล 326 326 503 822 125

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของสถำนประกอบกำรทีต่รวจสอบพบว่ำ มีควำมผิด
ปฏบิติัได้ถูกต้องตำมกฎหมำย

แผน 40 ร้อยละ - - - 100

ผล 90 90

รวม 111

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

43. โครงการตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ือปอ้งกันการแสวงประโยชน์
จากการใชแ้รงงานและกองทุน

80

80

120

70

100
42. โครงการส านักงานบญัชคุีณภาพกับงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

100

660
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สสท. 2,402,400 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคนทีเ่ข้ำรับกำรอบรม แผน 30 คน 150 150 300 300

ผล 150 150 300 300 100

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนหนีเ้งินสมทบกองทนุประกนัสังคมของแต่ละหนว่ยปฏบิติั
ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

แผน 20 ร้อยละ - - - 5

ผล 5 100

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อกฎหมำย
ระเบยีบ แนวปฏบิติั และสำมำรถวำงแผนกำรติดตำมเร่งรัดหนีไ้ด้
อยำ่งมืออำชีพ

แผน 50 ร้อยละ 90 90 90 90

ผล 90 90 90 90 100

รวม 100

300

5

90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
44. โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าทีต่ดิตามเร่งรัดหน้ีตามโครงการ
ลดหน้ีใหมใ่ส่ใจหน้ีเก่า
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สตส. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของจ ำนวนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรจำกฐำนข้อมูล
ภำครัฐทีเ่ชื่อมโยงและอยูใ่นข่ำยคุ้มครองตำมกฎหมำย
ทีย่งัไม่ขึ้นทะเบยีนประกนัสังคมครบถ้วน

50 แผน 100 ร้อยละ - - - 50 แผนแม่บทฯ 17

ผล 50 100

รวม 100

สตส. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 มีระบบ/แนวทำงกำรปอ้งกนักำรไม่น ำส่งเงินสมทบ และกลไก
กำรตรวจสอบทีม่ีประสิทธิภำพ

1 แผน 50 ระบบ - - - 1

ผล 1 100
ตัวชี้วัดที ่2 รำยงำนผลกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินสมทบ 20 แผน 50 ร้อยละ - - - 20

ผล 20 100

รวม 100

สตส. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำรูปแบบกำรตรวจเงินสมทบกองทนุ
เงินทดแทน

20 แผน 100 ร้อยละ - - - 20

ผล 27 135

รวม 135ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)

46. โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงความสามารถในการช าระเงินสมทบ
ของนายจ้าง

45. โครงการเชือ่มโยงขอ้มลูนายจ้างกับฐานขอ้มลูภาครัฐเพ่ือการตรวจสอบ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

47. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สปย. 240,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนรำยงำนแนวทำงกำรตรวจสอบข้อมูลกำรจ่ำยประโยชน์

ทดแทนและค่ำบริกำรทำงกำรแพทยท์ำงอิเล็กทรอนกิส์ 
จ ำนวน 2 ฉบบัต่อเดือน

แผน 100 ฉบบั 6 12 18 24 แผนแม่บทฯ 17

ผล 6 12 16 24 100

รวม 100

สจพ. 1,673,400 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนสถำนพยำบำลทีไ่ด้รับกำรตรวจกำรใช้ยำในสถำนพยำบำล
กำรจ่ำยยำบญัชี จ (2) กำรจ่ำยยำต้ำนไวรัสเอดส์

แผน 100 แหง่ 18 36 54 72

ผล 19 19 35 59 82

รวม 82

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

24

72

49. โครงการจ้างทีป่รึกษาการเภสัชกรรมเพ่ือก ากับคุณภาพการใชย้า
ของสถานพยาบาลและก ากับตรวจสอบการจ่ายชดเชยบญัชยีาหลัก
แห่งชาต ิจ(2) และยาตา้นไวรัสเอดส์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยทุธ์ที ่ 1.10 : พัฒนากลไก การจ่ายสิทธิประโยชน์และระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธิทีร่องรับการจ่ายทีห่ลากหลาย และรวดเร็ว โดย ม ี Platform ในรูปแบบใหมท่ีร่องรับอนาคต ไมว่่าจะเปน็รูปแบบดจิิทัล โครงขา่ยพลเมอืง อาสาสมคัร หรือชอ่งทางอ่ืนๆ เพ่ือร่วมตรวจสอบ อยา่งรัดกุม รอบคอบ สมเหตสุมผล และเปน็ธรรม
โครงการเดมิ
48. โครงการจ้างทีป่รึกษาระบบการเบกิจ่ายประโยชน์ทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สจพ. 11,261,800

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยท์ีส่ถำนพยำบำลรำยงำน
เพือ่เบกิค่ำบริกำรทำงกำรแพทยไ์ด้รับกำรตรวจสอบ กรณี
กำรรักษำโรคทีม่ีค่ำใช้จ่ำย (AdjRW มำกกว่ำหรือเทำ่กบั 2) ได้รับ
กำรตรวจสอบกำรบริกำรทำงกำรแพทยป์ระเภท Coding Audit 
จัดจ้ำงผู้ตรวจสอบ (Auditor) จ ำนวน 10 คน โดย 1คน จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลไม่นอ้ยกว่ำ 800 แฟ้ม/คน/ต่อ/ปี

         8,000 แผน 35 รำยกำร 2,000             4,000            6,000            8,000

ผล 2,132 4,266 6,385 8,533 107

ตัวชี้วัดที ่2 132,000 แผน 35 รำยกำร 33,000 66,000 99,000 132,000

ผล 33,455 65,737 102,953 138,508 105

ตัวชี้วัดที ่3 จ ำนวนรำยกำรตรวจสอบควำมผิดปกติของข้อมูลกำรรำยงำน
บริกำรทำงกำรแพทย ์(Data 100%) (รำยเดือน)

12 แผน 15 รำยกำร 3 6 9 12

ผล 3 6 9 12 100

ตัวชี้วัดที ่4 ร้อยละสถำนพยำบำลรำยงำนข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์
ถูกต้องมำกกว่ำร้อยละ 100

100 แผน 15 ร้อยละ 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100

รวม 104ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

50 โครงการตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้ริการทางการแพทย ์
กรณีโรคทีม่ค่ีาใชจ้่ายสูงและกรณีโรคทีม่ภีาระเสี่ยง

จ ำนวนข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยท์ีส่ถำนพยำบำลรำยงำน
เพือ่เบกิค่ำบริกำรทำงกำรแพทยไ์ด้รับกำรตรวจสอบ กรณีทีม่ี
ภำระเส่ียง ได้รับกำรตรวจสอบกำรบริกำรทำงกำรแพทย ์ประเภท 
Coding Audit และ Quality of care audit จัดจ้ำงผู้ตรวจสอบ 
(Auditor) จ ำนวน 10 คน โดยผู้ตรวจสอบ (Auditor) 1 คน จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลไม่นอ้ยกว่ำ 13,200 รำยกำร/คน/ปี

ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

สปย. 1,500,000 ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนเวชระเบยีนของผู้ประกนัตนทีรั่บกำรตรวจสอบในกำร
จ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย ์3,600 ฉบบั

3,600 แผน 100 ฉบบั 900 1,800 2,700 3,600 แผนแม่บทฯ 17

ผล 1,377 1,733 1,733 2,791 78

รวม 78

กบล. ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละผลตอบแทนจำกกำรลงทนุไม่ต่ ำกว่ำ benchmark 100 แผน 100 ร้อยละ 0 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100

รวม 100

กบล. 375,300 ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม แผน 100 คร้ัง 1 3 4 6
ผล 1 5 9 12 200
รวม 200

ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9 12 แผนแม่บทฯ 17
ผล 2 12 15 18 150
รวม 150

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 176

แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

54. งานอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม 

งานประจ า
52. งานน าเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ 29,178,700

51. ค่าจ้างทีป่รึกษาทางการแพทยแ์ละทีป่รึกษาทางการพยาบาล

กลยทุธ์ที ่ 1.11 : พัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนรูปแบบใหม ่รองรับทิศทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ การสร้างความครอบคลุมของการดแูลวัยแรงงานและบริบทการลงทุนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการสร้างความเขา้ใจและการยอมรับจากผู้เก่ียวขอ้งและสาธารณชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนให้มผีลตอบแทนทีเ่หมาะสมตอ่ภาระการจ่ายในอนาคต

กบล.

53. งานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม

4,308,180
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ไตรมาสที ่2ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชีว้ัด งาน/โครงการล าดบัที่  เปา้หมาย แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

กบล. 83,903,000

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละมูลค่ำทรัพยสิ์นทีถ่ือครองส ำนกังำนประกนัสังคมมี
ควำมถูกต้องครบถ้วน 100%

100 แผน 50 ร้อยละ 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละส ำนกังำนประกนัสังคมสำมำรถน ำเงินไปลงทนุได้
อยำ่งต่อเนือ่ง โดยไม่เสียโอกำสในกำรลงทนุและเปน็กำรเพิม่
ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุได้อีกทำงหนึง่

100 แผน 50 ร้อยละ 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100

รวม 100

กบล. 1,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิโครงกำร 100 แผน 50 ร้อยละ - - - 100

ผล 0 0

ตัวชี้วัดที ่2 บริษัททีป่รึกษำกฎหมำยสำมำรถด ำเนนิกำรจัดท ำรำยละเอียดของ
สัญญำและกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรลงทนุ รวมทัง้กำรแปลควำม
หรือกำรเจรจำต่อรองกบัคู่สัญญำ

1 ผล 50 ชิ้นงำน - - - 1

ผล 0 0

รวม 0ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 22
ไม่ได้ด ำเนนิ
โครงกำร

โครงกำรต่อเนือ่ง
ยช. 4 

แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

56. โครงการจัดจ้างบริษัททีป่รึกษากฎหมายดา้นการลงทุน

โครงการเดมิ
55. โครงการจัดจ้างหน่วยบริการดแูลและเก็บรักษาหลักทรัพย ์ ( Custodian)
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

สจพ. 399,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของกำรได้รับข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณี
ปลูกถ่ำยอวัยวะและค่ำยำแฟคเตอร์ส ำหรับผู้ปว่ยโรคเลือด
ออกง่ำย (ฮีโมฟีเลีย) ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 80 80 80 80 100

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีส่ำมำรถน ำมำ
ด ำเนนิกำรจ่ำยเงินได้อยำ่งถูกต้องทนัตำมก ำหนดเวลำ 

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 80 80 80 80 100

รวม 100

สปย. 6,450,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 ผู้ประกนัตนทีม่ีสิทธิบ ำบดัทดแทนไตใช้บริกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทยีมและเข้ำถึงยำฉีดเพิม่เม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)

2,000,000   แผน 100 รำยกำร 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

ผล 445,490 942,417 1,452,503 1,452,503 73

รวม 73
พืน้ที่/

จังหวัด/สำขำ
15,287,500 ยช. 4

แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 30,575 แผน 100 รำย 2,110 12,277 23,888 30,575

ผล 580 2,220 11,843 20,375 67

รวม 67

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏบิตัริาชการส านักงานประกันสังคม ประจ าป ี2563

ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเขา้ถึงกลุ่มแรงงานทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หมายเหตุ

2.โครงการจ้างรับ-ส่ง และประมวลผลการเบกิจ่ายค่าบริการทางการแพทย ์
ส าหรับการรักษาผู้ปว่ยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบ าบดัทดแทนไต

ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1

กลยทุธ์ที ่2.1 : พัฒนารูปแบบ การดแูล ผู้ประกันตนทีเ่จ็บปว่ยเรื้อรัง/ทุพพลภาพซ่ึงตอ้งการไดร้ับการดแูลอยา่งใกล้ชดิ หรือไมส่ามารถดแูลตนเองได ้ให้สามารถกลับมาใชช้วีิต หรือกลับเขา้สู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนทีซ่ึ่งผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใชส้ิทธิได้
โครงการเดมิ
1.โครงการจัดจ้างรับ-ส่งและประมวลผลขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบริการทาง
การแพทยก์รณีปลูกถ่ายอวัยวะและค่ายาแฟคเตอร์แก่ผู้ปว่ยกลุ่มโรคเลือด
ออกง่าย (ฮโีมฟีเลีย)

ผลการด าเนินงาน

3.โครงการประกันสังคมเยีย่มผู้ประกันตนเจ็บปว่ยในสถานพยาบาล และ
ผู้ทุพพลภาพ และผู้ปว่ยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

จ ำนวนผู้ประกนัตนทีไ่ด้รับของเยีย่มในรูปแบบกำรใหบ้ริกำรเชิงรุก
ใหก้บัผู้ประกนัทีเ่จ็บปว่ยในสถำนพยำบำลและทพุพลภำพและ
ผู้ปว่ยหลังภำวะวิกฤต (Intermediate Care)
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค 63

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หมายเหตุ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1

ผลการด าเนินงาน

ศสน. 3,400,000 ยช. 4
ตัวชีวัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรออกเยีย่มผู้ประกนัตน/ผู้ทพุพลภำพ 10 แผน 20 คร้ัง - 6 10 แผนแม่บทฯ 17

ผล 6 10 100

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนผู้ประกนัตน/ผู้ทพุพลภำพทีไ่ด้รับกำรตรวจเยีย่ม 30 แผน 30 คน - 18 30

ผล 18 30 100

ตัวชี้วัดที ่3 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้งำนประกนัสังคมผ่ำน
ส่ือต่ำงๆ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 180 คร้ัง

180 แผน 50 คร้ัง - 108 108

ผล 252 425 394

รวม 247

พืน้ที่/จังหวัด./สำขำ 3,290,000 ยช. 3

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 16,350 แผน 50 คน 2,150 3,650 13,850 16,350
ผล 3,417 3,417 12,110 17,792 109

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนรุ่นทีจ่ัดอบรม 327 แผน 50 รุ่น 41 73 277 327
ผล 36 36 163 242 74
รวม 91

กนผ. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 ผู้บริหำรใหข้้อคิดเหน็ต่อข้อเสนอพัฒนำระบบประกนัสังคมรองรับ
กำรใหบ้ริกำรผู้ประกนัตนต่ำงชำติ 

28,826,500 1 แผน 50 คร้ัง - - - 1

ผล 1 100

ตัวชี้วัดที ่2 มีข้อเสนอพัฒนำระบบประกนัสังคมรองรับกำรใหบ้ริกำร
ผู้ประกนัตนต่ำงชำติ

1 แผน 50 ข้อเสนอ - - - 1

ผล 1 100

รวม 100

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4.โครงการ สปส. มอบสุข

กลยทุธ์ 2.2 สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการประกันสังคมและเตรียมความพร้อมให้กลุ่มแรงงานรุ่นใหม ่เพ่ือเปน็ส่วนหน่ึงของแรงงานทีม่คุีณภาพ และมวีุฒิภาวะของระบบประกันสังคม
โครงการเดมิ
5.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

กลยทุธ์ 2.4 พัฒนาและบริหารสิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทน รวมถึงการบริการตามลักษณะและพฤตกิรรมของผู้ประกันตน ในแตล่ะกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ รวมไปถึงการ เชือ่มโยงกับการประกันสังคมนานาชาต ิเพ่ือรองรับการเคลื่อนยา้ยแรงงาน
โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)
6.โครงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาระบบประกันสังคมรองรับการ
ให้บริการแรงงานขา้มชาติ

แผนแม่บทฯ 11

23



กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63

กบล. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 6 แผน 100 คร้ัง 1 3 4 6 แผนแม่บทฯ 15

ผล 1 2 2 3 50

รวม 50

กบค. 28,155,600 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 90 แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90

ผล 100 100 100 100 111

รวม 111

กม. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จกำรขยำยอำยกุำรเปน็ผู้ประกนัตนตำมมำตรำ 33 6 แผน 50 ระดับ 1 1 3 6 แผนแม่บทฯ 17

ผล 1 1 1 3 50

ตัวชี้วัดที ่2 ระดับควำมส ำเร็จกำรขยำยอำยกุำรเปน็ผู้ประกนัตนตำมมำตรำ 40 5 แผน 50 ระดับ 1 1 5 5

ผล 1 1 5 5 100
รวม 75

สปย. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนกฎกระทรวงเกีย่วกบักำรพัฒนำสิทธิประโยชนใ์ห้

แกผู้่ประกนัตน
1 แผน 100 เร่ือง - - - 1 แผนแม่บทฯ 17

ผล 0 0
รวม 0

แผนปฏบิตัริาชการส านักงานประกันสังคม ประจ าป ี2563

ยทุธศาสตร์ที ่3  ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อม และยกระดบัคุณภาพชวีิตของ กลุ่มผู้สูงอายุ

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก

โครงการเดมิ

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

กลยทุธ์ที ่3.1 :เตรียมความพร้อมผู้ประกันตนให้ก้าวเขา้สู่วัยเกษียณอายอุยา่งมสีุขภาวะทีด่ ีและมเีศรษฐฐานะทีม่ัน่คง เพียงพอในการดแูลตนเองไดใ้นระยะยาว

โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)
1.โครงการส่งเสริมวินัยการออม

กลยทุธ์ 3.2 ร่วมยกระดบัคุณค่าของผู้ประกันตนสูงอายใุนการเปน็ส่วนหน่ึงสังคมผ่าน การแลกเปลี่ยน แบง่ปนั และเปดิโอกาส ในการใชศั้กยภาพของผู้ประกันตนสูงอาย ุเพ่ือตอ่ยอด และสร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ส ำนกังำนประกนัสังคมมีกำรเผยแพร่เร่ืองกำรออมกอ่นวัยเกษียณ
ผ่ำนส่ือ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4. โครงการการปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ

2.โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายเุขา้ท างานกับส านักงานประกันสังคม 
ประจ าป ี2563

กลยทุธ์ที ่3.3 ร่วมวางระบบการดแูลผู้ประกันตนสูงอายรุะยะยาว เพ่ือดแูลสุขภาพและความเปน็อยูข่องผู้ประกันตนสูงอาย ุผ่านระบบเครือขา่ยตา่งๆ ในพ้ืนที ่ (Network Engagement)
โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)
3. การขยายอายกุารเขา้เปน็ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 40

กลยทุธ์ 3.4 ขยายความตอ่เน่ืองของสิทธิและการดแูล ผู้ประกนัตนทีก่ำ้วสู่สังคมผู้สูงอำย ุทัง้ใน ดา้นสุขภาพ ความเปน็อยู ่และการเงินตลอดช่วงชีวิต พร้อมรองรับสถานการณ์การส่งเงินสมทบทีม่คีวามยดืหยุน่
โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สัดส่วนของผู้สูงอำยเุข้ำท ำงำนกบัส ำนกังำนประกนัสังคม คิดเปน็
ร้อยละ 90 ของจ ำนวนทีไ่ด้รับกำรจัดสรร

24



กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63

สบท. 590,040,900 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศทีส่ำมำรถใหบ้ริกำร
ได้โดยไม่เกดิ Downtime ไม่นอ้ยกว่ำ

99 แผน ร้อยละ 99 99 99 99

ผล 99 99 99 99 100

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมถูกต้องในกำรประมวลผลเฉล่ียต่อเดือน  98 50 แผน ร้อยละ 98 98 98 98

ผล 99 99 99 99 101

รวม 101
สบท. 1,438,000 ยช. 6  

แผนแม่บทฯ 20
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 12 100 แผน คร้ัง 3 6 9 12

ผล 1 6 9 12 100

รวม 100

สบท. 10,000,000

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกำรด ำเนนิงำน 8 100 แผน ระดับ - 1 3 8
ผล 0 0 0 2 25
รวม 25

แผนปฏบิตัริาชการส านักงานประกันสังคม ประจ าป ี2563

ยทุธศาสตร์ที ่4 เชือ่มโยงสังคมแรงงาน ดว้ยเครือขา่ยดจิิทัลและเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

2. งานอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1

กลยทุธ์ 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูการให้บริการเปน็หน่ึงเดยีวกันในลักษณะ Ommi Channel ส าหรับการให้บริการทัง้รูปแบบ Online และ Offline ให้เปน็บริการแบบไร้รอยตอ่ เพ่ือสร้างประสบการณ์ทีด่แีก่ผู้รับบริการ โดย
บรูณาการขอ้มลูกับหน่วยงานพันธมติรร่วมบริการและระบบตา่งๆ 
เพ่ือท าให้ผู้รับบริการไมรู่้สึกถึงความแตกตา่งในการรับบริการในแตล่ะแห่งงานประจ า
1.งานก าหนดนโยบาย วางแผน และสนับสนุนการปฏบิตังิานระบบคอมพิวเตอร์
 บ ารุงรักษางาน ฐานขอ้มลูและอุปกรณ์

50

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3.โครงการจ้างทีป่รึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) 
ของส านักงานประกันสังคม

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1

สลก. 49,590,282 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดหำระบบกล้องวงจรปดิแบบ
เชื่อมโยง CCTV

5 100 แผน ระดับ 1 2 4 5

ผล 1 1 3 5 100

รวม 100

สบท. 3,225,500 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกำรด ำเนนิงำน 4 100 แผน ระดับ - 1 3 4 แผนแม่บทฯ 20

ผล 1 3 4 100
รวม 100

ศสน. 154,800,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนยอดพิมพ์ปฏทินิ  4,900,000 30 แผน ฉบบั - - - 4,900,000 แผนแม่บทฯ 20

ผล 4,900,000 100
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนคร้ังในกำรออกหนว่ยประชำสัมพันธ์ 60 20 แผน คร้ัง 15 15 36 60

ผล 22 23 36 50 83
ตัวชี้วัดที ่3 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนประกนัสังคมผ่ำนส่ือต่ำงๆ 800 50 แผน คร้ัง - 450 800

ผล 257 2,291 286
รวม 190

งานประจ า

กลยทุธ์ 4.2  สนับสนุนการให้บริการทีห่ลากหลายดว้ยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การบริการทีม่คีวามคล่องตวั มปีระสิทิภาพ และตอบโจทย ์ Digital lifestyle
4. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิแบบเชือ่มโยง (CCTV)

กลยทุธ์ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กร  ให้มคีวามทันสมยั ปลอดภยั มเีสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกทีทุ่กเวลา
โครงการเดมิ
5.โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี2563

กลยทุธ์ 4.7 เปลี่ยน รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูและขา่วสารของ สปส . โดยพัฒนารูปแบบ ชอ่งทาง และออกแบบเน้ือหาขา่วสารในการสื่อสารกับสาธารณะ ทีเ่ขา้ใจง่าย มปีระสิทธิภาพ เชน่ การสื่อสาร ผ่านสื่อของ สปส . และ เครือขา่ยสื่อภายนอก /ชอ่งทาง Digital - Human 
touch / รูปแบบ Formal - Informal /ก าหนดกลุ่มเปา้หมาย

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

6.การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1

ศสน. 5,996,400 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของจ ำนวนข้อร้องเรียนและข้อร้องทกุข์ ทีไ่ด้รับกำรแกไ้ข

แล้วเสร็จ ภำยใน 25 วัน
92 30 แผน ร้อยละ 92 92 92 92 แผนแม่บทฯ 20

ผล 93.72 94.01 97 97 105

ตัวชี้วัดที ่2 กำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ประเภทส่ิงพิมพ ์ 36,000 30 แผน ชิ้น 9,000 18,000 27,000 36,000
ผล 6,944 13,741 46,391 57,041 158

ตัวชี้วัดที ่3 กำรเผยแพร่ภำพกจิกรรม 480 40 แผน คร้ง 120 240 360 480

ผล 211 438 724 962 200

รวม 159
ศสน. 1,184,500 ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 9 100 แผน คร้ัง 2 4 7 9 แผนแม่บทฯ 20
ผล 2 3 4 7 78
รวม 78

ศสน. 4,507,500 ยช. 6            
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกำรด ำเนนิงำน 3 100 แผน ระดับ -  - 2 3

ผล 0 0 0 0 0
รวม 0

ศสน. 122,124,000 โครงกำรต่อเนือ่ง 
ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนกำรตอบข้อสอบถำมผ่ำน Social Media 1506 115,500 40 แผน คร้ัง 30,000 60,000 90,000 115,500 แผนแม่บทฯ 20
ผล 68,429 246,579 377,641 469,314 406

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนกำรใช้บริกำรสำยด่วน 1506 1,150,000 40 แผน สำย 300,000 600,000 900,000 1,150,000
ผล 775,357 1,796,965 2,637,058 3,457,654 301

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละคุณภำพกำรใหบ้ริกำร 85 20 แผน ร้อยละ 85 85 85 85
ผล 95 94 95 100 118
รวม 306

7. งานบริการขอ้มลูขา่วสารงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

8.งานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

โครงการเดมิ
9.โครงการบริการส่งขอ้ความสั้นทางโทรศัพท์มอืถือ Short Message Service
 (SMS)

10.โครงการเชา่ระบบบริการศูนยบ์ริการขอ้มลูประกันสังคม Contact Center
 1506

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1

สปจ.อุดรธำนี 25,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนส่ือมวลชนเข้ำร่วมสัมมนำ 50 100 แผน คน -  - - 50

ผล - - - 0 0

รวม 0

กวพ. 969,600 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 400 50 แผน 400 แผนแม่บทฯ 20

ผล 452 113 ด ำเนนิกำร ธ.ค. 64
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน 85 50 แผน 85

ผล 100 118
รวม 115

สสร. 2,227,900 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำประชุมไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 100 ของผู้เข้ำประชุมทัง้หมด 100 แผน ร้อยละ -  - 60 100

ผล 100 100 100

รวม 100

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

10,580,000 ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 21,160 100 แผน คน 2,120 4,800 17,080 21,160 แผนแม่บทฯ 17

ผล 2,095 2,563 11,083 17,450 82
รวม 82

กลยทุธ์ 4.8 ปรับทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สปส. ให้เปน็ เชงิรุกและสร้างสรรค์ (Proactive and Creative) โดยยดึผู้รับบริการและสาธารณชน เปน็ศูนยก์ลาง ผ่านการท าความเขา้ใจในรูปแบบพฤตกิรรมการสื่อสารของกลุ่มเปา้หมายเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ ถึงขอ้มลู สปส . ในสังคมแรงงานไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมปีระสิทธิภาพ

โครงการเดมิ
12. โครงการประชมุวิชาการประกันสังคม ประจ าป ี2563

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20
13. โครงการประกันสังคมทัว่ไทยสู่แรงงานภาคอิสระ

14. การประชมุชีแ้จงให้ความรู้งานประกันสังคม

โครงการใหม่
11.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ผู้ประกันตน

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

100
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1

ศสน. 4,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดโครงกำรส่ือสำรสร้ำงกำรรับรู้งำนประกนัสังคม 3 50 แผน คร้ัง - 1 3 แผนแม่บทฯ 20

ผล 1 3 100
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่นอ้ยกว่ำ 150 คนต่อคร้ัง 240 50 แผน คน - 80 240

ผล 80 240 100
รวม 100

ศสน. 2,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข่ำวสำรงำนไม่นอ้ยกว่ำ 2 ส่ือและเผยแพร่
ผ่ำนส่ือไม่นอ้ยกว่ำ 10 คร้ัง

10 50 แผน คร้ัง 4 6 8 10 แผนแม่บทฯ 20

ผล 14 33 33 65 650

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกจิกรรม 4 50 แผน คร้ัง 1 2 3 4
ผล 1 3 3 5 125
รวม 388

กฝ. 34,000,000 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนรุ่นทีจ่ัดอบรม 1,700 30 แผน รุ่น 50 250 950 1,700
ผล 13 246 663 39

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อโครงกำรของผู้ทีเ่กีย่วข้อง 70 40 แผน ร้อยละ 70 70 70 70
ผล 95 96 95 136

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละควำมส ำเร็จทีไ่ด้ด ำเนนิกำรจัดโครงกำร 70 30 แผน ร้อยละ 70 70 70 70
ผล 2 46.4 53.33 76

รวม 89

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

15. โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม

16.โครงการจัดนิทรรศการและแถลงขา่วงานประกันสังคม

17.โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
สู่ผู้ประกันตน
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1

ศสน. 6,520,100 ยช. 6   
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 กำรใหบ้ริกำรตรวจสอบข้อมูล ด้วยตนเอง 6,000 20 แผน คร้ัง - - - 6,000
ผล 0 0

ตัวชี้วัดที ่2 ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 85 20 แผน ร้อยละ - - - 85  
ผล 0 0 คืนเงินเข้ำ กองทนุป ี63 

ตัวชี้วัดที ่3 จ ำนวนกำรตอบข้อสอบถำมผ่ำน Social Media และส่ือออนไลน์
ของส ำนกังำนประกนัสังคม

7,500 30 แผน คร้ัง - - - 7,500

ผล 0 0
ตัวชี้วัดที ่4 จ ำนวนกำรใช้บริกำรสำยด่วน 1506 ผ่ำนช่องทำง โทรศัพท์ 85,000 30 แผน สำย - - - 85,000

ผล 0 0
รวม 0

ศสน. 25,320,000 ยช. 6   
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 80 30 แผน ร้อยละ -  - 80
ผล 0 0

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนกำร add เปน็เพือ่นกบั Line Official Account 5,000,000 30 แผน คน -  - 1,000,000 5,000,000 กนัเงิน ป ี64
ผล 0 0 0

ตัวชี้วัดที ่3 จ ำนวนกำรแจ้งข้อมูลส่วนบคุคลของสมำชิก 20,000,000 40 แผน ข้อควำม -  - 4,000,000 20,000,000
ผล 0 0 0
รวม 0

ศศน. 150,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่นอ้ยกว่ำ 40 คน/คร้ัง  50 แผน คน - - - 80 แผนแม่บทฯ 20

ผล 0 0
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดโครงกำรส่ือสำรสร้ำงกำรรับรู้งำนประกนัสังคม 2 50 แผน คร้ัง  - - 2 ยกเลิกโครงกำร

ผล 0 0
รวม 0

ศูนยส์ำรนเิทศ 3,000,000            
150000 100 แผน คน - - -       150,000

ผล       150,000 100
รวม 100

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

18. โครงการบริการขอ้มลูประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เปา้หมาย
รายบคุคล

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
19.โครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
ส านักงานประกันสังคม

20. โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรม CSR

โครงการใหม่
21.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (หน้ากากอนามยั)
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนยอดกำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ (หนำ้กำกอนำมัย)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1

กวพ. 4,000,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจส ำนกังำนประกนัสังคม 

(ร่ำงรำยงำนฉบบัสมบรูณ์)
1 100 แผน เล่ม - - - 1 แผนแม่บทฯ 20

ผล 1 100
รวม 100

สจพ. 3,067,600
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 240 50 แผน คน - 240 240 240

ผล 134 134 260 108
ตัวขี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 80 25 แผน ร้อยละ - 80 80 80

ผล 80 80 80 100
ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละควำมรู้และควำมเข้ำใจด้ำนบริกำรทำงกำรแพทยใ์นระบบ

ประกนัสังคมและกำรส่งเสริมสุขภำพปอ้งกนัเพิม่ขึ้น
80 25 แผน ร้อยละ - 80 80 80

ผล 80 80 80 100
รวม 104

กบล 15000000

100 ฉบบั 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยทุธ์ที ่กลยทุธ์ 4.3  เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กร ให้มคีวามทันสมยั ปลอดภยั มเีสถียรภาพ รองรับ การให้บริการและการท างานจากทุกทีทุ่กเวลา
โครงการใหม่
24.โครงการจัดจ้างทีป่รึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหาร
การลงทุน
ตัวชี้วัดที ่1  ผลกำรศึกษำกำรวิเครำะหก์ำรปรับเปล่ียนระบบโปรแกรมบริหำร

กำรลงทนุ
1

ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

23. สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าทีส่ถานพยาบาลและเจ้าหน้าทีป่ระกันสังคม

กลยทุธ์ที ่4.12 สร้างความสัมพันธ์ และพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับผู้มสี่วนไดส้่วนเสียกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งให้มปีระสิทธิภาพ สามารถส่งขอ้มลูส าคัญตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สืบค้นได้

โครงการเดมิ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยทุธ์ 4.9 สร้างชอ่งทางการรับฟังและเปดิรับขอ้มลูจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการมสี่วนร่วมในการพัฒนา สปส . ในทุกมติิ
โครงการเดมิ
22.โครงการส ารวจความพึงพอใจ ส านักงานประกันสังคม ป ี2563
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63

กนผ. 18,008,980 ยช. 4
แผน 10 ร้อยละ 40 70 90 100
ผล 40 70 90 100 100
แผน 15 เล่ม 1 1 1 1
ผล 1 1 1 1 100
แผน 15 ขอ้เสนอ 3 6 9 12

ผล 12 25 28 43 358
แผน 15 ร้อยละ 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100
แผน 15 ร้อยละ 30 50 70 90

ผล 39 60 93 118 131
แผน 15 ร้อยละ 30 50 70 90
ผล 49 109 167 227 252
แผน 15 ร้อยละ 25 50 75 100

ผล 29 54 79 100 100
รวม 166

จ ำนวนขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเหน็ของคณะกรรมกำรประกนัสังคม 
ทีใ่ช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนประกนัสังคม

ตัวชี้วัดที ่4 ติดตำมและประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนเสนอต่อผู้บริหำรภำยใน
เดือนถดัไป

ตัวชี้วัดที ่5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนควำมร่วมมอื
ทวิภำคีและพหภุำคีด้ำนประกนัสังคม

ตัวชี้วัดที ่6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำนต่ำงประเทศ

ตัวชี้วัดที ่7 ร้อยละควำมส ำเร็จของจ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำร
ประกนัสังคม

100

1

12

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
หมายเหตุ

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานประกันสงัคม ประจ าปี 2563

ยทุธศาสตร์ที ่5 ปฏริูปองค์กรให้ก้าวทันตอ่การเปลีย่นแปลงเพ่ือให้บริการไดเ้ตม็ศักยภาพ

ล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กลยทุธ์ที ่5.1 : ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการด าเนินงาน ในสว่นตา่งๆ ขององค์กร ให้ทันสมัย มีประสทิธิภาพ รองรับการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นการบริการ สทิธิประโยชน์ และการบริหารจดัการองค์กรโดยรวม
งานประจ า
1. พัฒนาและขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์องค์กร

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณ

ตัวชี้วัดที ่2 จดัท ำแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี ภำยในเดือนกมุภำพันธ์

ตัวชี้วัดที ่3

แผนแมบ่ทฯ 17

90

90

100

100
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สลก. 93,933,700 ยช 4
162,440 แผน 20 คร้ัง 54,000 81,000 121,500 162,440

ผล 69,746 178,100 306,786 365,095 225
72,000 แผน 10 ชิ้น 24,000 36,000 54,000 72,000

ผล 319,730 566,296 593,789 616,357 856
5,400 แผน 20 คร้ัง 1,350 2,700 4,050 5,400

ผล 3,466 5,771 9,223 12,696 235
2,250 แผน 30 คร้ัง 555 1,110 1,665 2,250

ผล 522 1,018 1,553 2,162 96
22,800 แผน 20 คร้ัง 5,700 11,400 17,100 22,800

ผล 5,780 11,522 17,284 23,218 102
รวม 227

สลก. 175,000
แผน 50 คน 1,800 3,600 5,400 7,200
ผล 2,311 2,878 5,898 7,537 105
แผน 50 ร้อยละ 90 90 90 90
ผล 100 100 100 100 111
รวม 108

กพร. 239,900 ยช. 6
แผน 100 ร้อยละ 40 60 80 100

ผล 40 60 80 100 100
รวม 100

ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

แผนแมบ่ทฯ 20

แผนแมบ่ทฯ 17ตัวชี้วัดที ่1 กำรด ำเนินกำรด้ำนสำรบรรณ ธุรกำรกรม กำรประชุมกรม และกำรประชุม
หำรือขอ้รำชกำรหน่วยงำนในสังกดักระทรวงแรงงำน

ตัวชี้วัดที ่4 กำรประสำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภมูภิำคและกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรและผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกนัสังคม

ตัวชี้วัดที ่5 กำรใหบ้ริกำรของงำนอำคำรส ำนักงำนประกนัสังคมและกำรใหบ้ริกำร
เกีย่วกบัรถยนต์

จ ำนวนผู้มำใช้กจิกรรม/นันทนำกำรต่ำงๆ

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมส ำเร็จส ำหรับผู้มำใช้กจิกรรม/นันทกำรต่ำงๆ ตำมแผน

7,200

90

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรประเมนิส่วนรำชกำร
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏบิัติรำชกำร

100

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

2. งานเสริมสร้างสนับสนุนการท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ

3. งานสง่เสริมสวสัดกิารและสร้างขวญัก าลงัใจ

4. พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ์

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่2 กำรด ำเนินกำรเอกสำรไปรษณียแ์ละพัสดุทีจ่ดัส่งของส ำนักงำนประกนัสังคม

ตัวชี้วัดที ่3 กำรประสำนกำรใหบ้ริกำรงำนอ ำนวยกำรและกำรใหบ้ริกำรด้ำนสวัสดิกำร
แกข่ำ้รำชกำรและเจำ้หน้ำทีผู้่มำติดต่อ

ตัวชี้วัดที ่1
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กค. 24,291,500 ยช. 4
แผน 25 ร้อยละ 25 50 75 100
ผล 40 80 119 129 129
แผน 25 คร้ัง 195 430 640 850
ผล 255 287 567 816 96
แผน 25 รำยกำร 2,550 5,100 7,650 10,200
ผล 4,883 5,773 8,834 11,513 113
แผน 25 ร้อยละ 25 50 75 100
ผล 63 54 68 85 85
รวม 106

กค. 1,309,600 ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

แผน 100 คร้ัง 6 12 18 24

ผล 7 22 32 40 167

รวม 167

สปส.จว. 16,922,000 ยช. 4
465 แผน 100 คร้ัง 86 236 334 465

ผล 71 125 232 346 74

รวม 74

พืน้ที่/
จงัหวัด/สำขำ

3,033,500 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

แผน 100 ระดับ 1 (10) 2 (10) 2 (10) 2 (10)

ผล 1 (6) 2 (9) 2 (9) 2 (10) 100

รวม 100

10,200

100

แผนแมบ่ทฯ 17ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชุม

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรกอ่สร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงิน
ต่ ำกว่ำ 500,000 บำท)

ด ำเนินกำรครบ
ทุกจงัหวัด

(10 จงัหวัด)

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชุม 24

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

2

5. บริหารและตรวจสอบการเงิน การคลงั และการบัญชี

ตัวชี้วัดที ่3 จ ำนวนใบส ำคัญทีต่รวจสอบ

ตัวชี้วัดที ่4 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงบประมำณส ำนักงำนประกนัสังคม 

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

100

850

6. งานอนุกรรมการกลัน่กรองงบประมาณและขบัเคลือ่นการด าเนินงานจาก
เงินกองทุนเพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสงัคม

7. งานอนุกรรมการประกันสงัคมจงัหวดั

8. งานปรับปรุงและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที ่อาคารสถานที ่(กรณี งบต่ ากวา่ 
500,000 บาท)

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 17ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนรำยงำนกำรใช้จำ่ยเงินทีผ่่ำนกำรตรวจสอบถกูต้องทัง้หมด

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนคร้ังในกำรบริกำรจดัหำพัสดุ

34



กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

พืน้ที่/
จงัหวัด/สำขำ

2,785,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

แผน 100 ระดับ 1 (2) 2 (2) 3 (2) 3 (2)

ผล 0 2 (1) 2 (1) 2 (2) 50

รวม 50

สลก. 100,000 ยช. 4
แผน 50 คน  -  - 180 180

ผล 180 180 100

แผน 50 ระดับ  -  - 3 3

ผล 5 5 167

รวม 133

สปจ.ตำกสำขำ
แมส่อด

180,000

70 แผน 25 ร้อยละ 70 70 70 70

ผล 74 74 70 70 100

20 แผน 25 ร้อยละ 20 20 20 20

ผล 26 26 26 26 130

70 แผน 25 ร้อยละ 70 70 70 70

ผล 78 78 78 78 111

50 แผน 25 ร้อยละ 50 50 50 50
ผล 58 58 58 58 116
รวม 114

9. งานปรับปรุงและพัฒนาดา้นกายภาพ พ้ืนที ่อาคารสถานที ่กรณี 
งบ 500,000 - 2,000,000 บาท

ตัวชี้วัดที ่4 ลูกจำ้ง/ผู้ประกนัตนชำวเมยีนมำ รับรู้ถงึคุณค่ำกำรประกนัสังคม

ยช. 4     
แผนแมบ่ทฯ 17

11. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริการประกันสงัคมแก่ลกูจา้ง ผู้ประกันตน
ชาวเมียนมา (จา้งลา่มภาษาเมียนมา)

ตัวชี้วัดที ่2

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

3

ระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรลูกจำ้ง/ผู้ประกนัตนชำวเมยีนมำลดลง

ลูกจำ้ง/ผู้ประกนัตนชำวเมยีนมำ มคีวำมพึงพอใจในกำรบริกำรของ
ส ำนักงำนฯ

ระดับควำมพึงพอใจเจำ้หนัำทีผู้่เขำ้รับกำรฝึกอบรม

แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 ลูกจำ้ง/ผู้ประตนชำวเมยีนมำมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจงำนประกนัสังคม

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

180

3

ตัวชี้วัดที ่3

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรกอ่สร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงิน 
500,000- 2,000,000 บำท) (เสร็จส้ินภำยในปี 2563)

โครงการเดมิ
10. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ตัวชี้วัดที ่1 ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมได้รับ ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เกีย่วกบัแผนกำรป้องกนั

และระงับอคัคีภยั

ตัวชี้วัดที ่2
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สปจ.ระนอง 180,000 ยช. 4
แผน 50 คน 1 1 1 1
ผล 1 1 1 1 100
แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 98 98 98 98 123
รวม 111

สปส.บึงกำฬ 15,209,800 ยช. 6
แผน 100 ระดับ 1 2 3 4

ผล 1 2 3 4 100

รวม 100

พท.9 3,250,000 ยช.6
ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จกำรจำ้งออกแบบปรับปรุงอำคำรสถำนที่ 9 แผน 100 ระดับ 1 3 6 9

ผล 0 0 0 0 0
รวม 0

กพร./กบค. 42,700 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

1 แผน 50 ฉบับ - - - 1

ผล 1 100
1 แผน 50 ระบบ - - - 1

ผล 1 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที ่1 ผลกำรศึกษำจำกกำรทบทวน โครงสร้ำงและรูปแบบกำรด ำเนินงำน
ทีท่ันสมยัของส ำนักงำนประกนัสังคม

ตัวชี้วัดที ่2 ระบบงำนทีไ่ด้รับกำรออกแบบส ำหรับใช้ในกำรเสนอพิจำรณำปรับปรุง
โครงสร้ำง

12. โครงการสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกันตนชาวเมียนมา (จา้งลา่มภาษาเมียนมา)
แผนแมบ่ทฯ 17ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนบุคลำกร (ล่ำม) ทีม่คีวำมรู้ด้ำนภำษำเมยีนมำ

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกนัตนชำวเมยีนมำต่อกำรใหบ้ริกำรของ
ส ำนักงำนประกนัสังคมจงัหวัดระนอง  อยูใ่นระดับไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 80

1

80

15. โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการด าเนินงาน
ให้ทันสมัยรองรับการเปลีย่นแปลง พร้อมก้าวสูร่ะบบราชการ 4.0

4

ยกเลิกโครงกำร

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรกอ่สร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงินต้ังแต่ 
2,000,000 บำท ขึน้ไป หรือ งบ 500,000 บำท – 2,000,000 บำท เป็น
งบผูกพันสัญญำเกนิ ปี 2563)

แผนแมบ่ทฯ 20
13. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานประกันสงัคมจงัหวดับึงกาฬ

โครงการใหม่
14. ค่าจา้งออกแบบ ส านักงานประกันสงัคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที ่9

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สลก. 31,030,000 ยช. 6
3 แผน 100 ระดับ 1 2 3 3

ผล 1 2 3 3 100
รวม 100

2,780,000 ยช. 6
แผน 100 ระดับ 2 3 4 5

ผล 0 2 2 3 60
รวม 60

กตน. 3,720,800 ยช. 4
50 แผน 100 หน่วย 16 28 35 50 แผนแมบ่ทฯ 17

ผล 13 14 24 52 104
รวม 104

กตน. 3,481,580 ยช. 4
แผน 100 คร้ัง 3 5 8 10
ผล 2 5 8 10 100
รวม 100

กพร. 585,700 ยช. 6 
แผนแมบ่ทฯ 20

แผน 50 ฉบับ - - - 1

ผล 1 100

แผน 50 ฉบับ - - - 1
ผล 1 100
รวม 100

20. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการของส านักงานประกันสงัคม 
“ก้าวสูร่ะบบราชการ 4.0 อยา่งยัง่ยนื ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ

ตัวชี้วัดที ่2 แผนกำรพัฒนำองค์กรของส ำนักงำนประกนัสังคม 1

ตัวชี้วัดที ่1 รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ (PMQA 4.0) 
ของส ำนักงำนประกนัสังคม

1

โครงการใหม่

5
สปส. ชลบุรี

สำขำ
ศรีรำชำ

ระดับควำมส ำเร็จของกำรกอ่สร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงิน 
500,000 บำท – 2,000,000 บำท) ส้ินสุด ปี 2563

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเปล่ียนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชุม

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่1
17. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดนิ ค.ส.ล. และวางระบบท่อระบายน้ า

16. โครงการเปลีย่นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉกุเฉนิอาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ 

กลยทุธ์ที ่5.2 : พัฒนา ระบบงานทีม่ีประสทิธิภาพ และธรรมาภบิาล ทีเ่น้นรูปแบบการประสานความร่วมมือ ระหวา่งหน่วยงาน ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างองค์กรเปิดกวา้ง ยอมรับความแตกตา่ง และพร้อมรับการเปลีย่นแปลง โดยยดึค่านิยมองค์กรเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
งานประจ า
18. งานตรวจสอบภายใน

19 งานคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสงัคม

ตัวชี้วัดที ่1

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 20

10 แผนแมบ่ทฯ 17

แผนแมบ่ทฯ 20 ขัน้ตอน tor แลรำคำกลำงส่งเร่ืองใหก้องคลังด ำเนินกำรต่อไป

จ ำนวนหน่วยรับตรวจ 
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กฝ/สสท. 738,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

แผน 20 กระบวนงำน - - - 1
ผล 1 100

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพัฒนำเร่ืองกำรจดัท ำแฟ้มนำยจำ้ง
อเิล็กทรอนิกส์

แผน 30 คน 280 280 280 280

ผล 279 279 279 279 100
แผน 50 ร้อยละ  - 45 50 50

ผล 99 99 99 198
รวม 129

กม. 15,042,080 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนกำรยกร่ำงแกไ้ขกฎหมำยประกนัสังคมและกฎหมำยเงินทดแทน แผน 20 เร่ือง 1 2 3 4

ผล 2 2 4 8 200
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนเร่ืองทีด่ ำเนินกำรตรวจนิติกรรมสัญญำไมเ่กนิ 15 วัน แผน 20 เร่ือง 20 40 75 110

ผล 84 84 273 273 248
90 แผน 20 ร้อยละ 90 90 90 90

ผล 90 90 90 90 100
600 แผน 20 เร่ือง 150 300 450 600

ผล 147 147 447 602 100
720 แผน 20 เร่ือง 180 360 540 720

ผล 300 300 1,141 1,587 220
รวม 174

แผนแมบ่ทฯ 22

กลยทุธ์ที ่5.3 : ทบทวน ออกแบบ และปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ในการด าเนินงานทีม่ีความยดืหยุน่ รองรับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีจ่ะเกิดขึน้

ตัวชี้วัดที ่4

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่3

280

22. งานกฎหมาย

ตัวชี้วัดที ่5 จ ำนวนเร่ืองทีผ่่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอทุธรณ์

จ ำนวนร้อยละของกำรด ำเนินคดี ตำมกระบวนกำรขัน้ตอนได้ทันระยะเวลำ
ตำมกฎหมำย

งานประจ า

4

110

จ ำนวนเร่ืองทีด่ ำเนินกำรเกีย่วกบั กำรยดึ อำยดั ขำยทอดตลำด ทรัพยสิ์น
ยืน่ขอรับช ำระหนีแ้ล้วเสร็จหรือปิดเร่ือง

ตัวชี้วัดที ่3

50

21. โครงการปรับกระบวนงานการจดัท าแฟ้มนายจา้งอิเลก็ทรอนิกส์
และอบรมเชงิปฏบิัตกิารแก่เจา้หน้าทีผู้่ปฏบิัตงิาน เพ่ือจดัท าแฟ้มนายจา้ง
ตัวชี้วัดที ่1

ร้อยละของแฟ้มนำยจำ้งอเิล็กทรอนิกส์แทนแฟ้มเอกสำรของ สปส.พืน้ที่/
จงัหวัด/สำขำ

จ ำนวนกระบวนงำนแฟ้มอเิล็กทรอนิกส์ 1

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กม. 353,600 ยช. 6
 แผนแมบ่ทฯ 22

แผน 100 ร้อยละ - -   - 20

ผล 20 100
รวม 100

กม. ไมม่งีบประมำณ ยช. 6
20 แผน 100 ร้อยละ - - 20 20

ผล 20 20 100
รวม 100

ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจ้ำงที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเพือ่ยกร่ำงพ .ร.บ. 2 ฉบับ 15 แผน 100 ร้อยละ  - 15 15

ผล 0 0 0
รวม 0

1,495,295,800 ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมถกูต้องในกำรตรวจสอบและจดัท ำค ำส่ังเล่ือนค่ำจำ้ง 

ค่ำตอบแทนพิเศษและค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนประกนัสังคม
100 แผน 100 ร้อยละ - - 100 100

ผล 100 100 100
รวม 100

กบค. 3,061,200 ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

90 แผน 50 ร้อยละ 10 30 60 90

ผล 12 40 63 77 85
95 แผน 50 ร้อยละ 65 75 85 95

ผล 28 35 54 97 102
รวม 94

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 17

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
23 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัตปิระกันสงัคม พระราชบัญญัตเิงิน
ทดแทน กฎ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือรองรับความเปลีย่นแปลง
ตัวชี้วัดที ่1

ร้อยละต ำแหน่งว่ำงทีเ่ติมเต็ม (ขำ้รำชกำร พนักงำนรำชกำร 
พนักงำนประกนัสังคม)

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจำ่ยเงินนอกงบประมำณตำมแผน
กำรใช้จำ่ยเงิน

ตัวชี้วัดที ่1

25. โครงการจา้งทีป่รึกษากฏหมาย กม. ไมม่งีบประมำณ

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
24. โครงการเผยแพร่กฎหมายการประกันสงัคม

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงกฎหมำยต่อจ ำนวนกฎหมำย
ทีต้่องปรับปรุงแกไ้ขประจ ำปี

ตัวชี้วัดที ่2

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 22
คกก.ไมเ่หน็ชอบ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

20

แผนแมบ่ทฯ 22ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรเผยแพร่กฎหมำยต่อจ ำนวนกฎหมำย
ทีต้่องเผยแพร่ประจ ำปี

กลยทุธ์ที ่5.4 : สร้างสมดลุและความเป็นธรรมในระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล พร้อมรองรับต าแหน่งงานใหม่ ทัง้เน้ืองาน ต าแหน่งงาน รูปแบบและวธิีการจา่ยค่าตอบแทน รวมถึงกลไกการสร้างความก้าวหน้าในงานทีส่ามารถดงึดดูบุคลากรทีม่ีศักยภาพให้เขา้มาร่วมงานกับ สปส. ได้
งานประจ า
26. งานบริหารทรัพยากรบุคคล กบค.

27. งานพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นทรพัยากรบคุคลในส านักงานประกันสังคม 
ใหพ้รอ้มตอ่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

39



กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กบค. 450,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

แผน 50 เร่ือง 12 24 36 48

ผล 15 30 40 55 115

แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 94 96 95 96 120

รวม 117

กบค. 450,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 21

แผน 50 เร่ือง 12 24 36 48

ผล 15 30 40 55 115

แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 96 97.4 99 100 125

รวม 120

กบค. ไมม่งีบประมำณ ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดและทดแทนต ำแหน่งงำนทีส่ ำคัญ 2 แผน 50 ต ำแหน่ง - - - 2

ผล 2 100
ตัวชี้วัดที ่2 ส ำนักงำนประกนัสังคมมแีผนกำรสืบทอดและทดแทนต ำแหน่งงำน

ทีส่ ำคัญ
2 แผน 50 แผน - - - 2

ผล 2 100
รวม 100

48

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของค ำแนะน ำปรึกษำ ใหข้อ้เสนอแนะ วำงแผนจดัท ำแนวทำง
กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงธรรมำภบิำลของส ำนักงำน
ประกนัสังคมใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนได้

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

30. โครงการจดัท าแผนการสบืทอดและทดแทนต าแหน่งงานทีส่ าคัญขององค์กร 
(Success Plan)

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

80

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนเร่ืองในกำรใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ตัวชี้วัดที ่2

80

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

29. โครงการจา้งทีป่รึกษาดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมภบิาลของส านักงาน
ประกันสงัคม

ร้อยละของค ำปรึกษำ แนะน ำ จำกทีป่รึกษำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนได้

จ ำนวนเร่ืองในกำรใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ งำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงธรรมำภบิำลของส ำนักงำนประกนัสังคม

ตัวชี้วัดที ่1

48

โครงการเดมิ
28. โครงการจา้งทีป่รึกษาดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานประกันสงัคม
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กบค. ไมม่งีบประมำณ ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำแผนเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำใน
สำยอำชีพของบุคลำกรทีม่ศัีกยภำพสูงของส ำนักงำนประกนัสังคม

2 แผน 50 ต ำแหน่ง - - - 2

ผล 2 100
ตัวชี้วัดที ่2 ส ำนักงำนประกนัสังคมมแีผนเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพบุคลำกรที่

มศัีกยภำพสูง
แผน 50 แผน - - - 2

ผล 3 150
รวม 125

กฝ. 6,250,000 ยช. 6
36 แผน 10 คร้ัง 9 9 24 36 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 24 24 45 47 131
56 แผน 10 รำย 2 56

ผล 2 2 4
ตัวชี้วัดที ่3 จ ำนวนหลักสูตรกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม 22 แผน 20 หลักสูตร - 2 7 22

ผล 2 3 6 27
51 แผน 20 รุ่น 12 12 38 51

ผล 11 11 34 34 67
ร้อยละของบุคลำกรทีผ่่ำนกำรพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบอเิลคทรอนิกส์

50 แผน 20 ร้อยละ 50 50 50 50

ผล 60 76 76 76 152
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรท ำแผนปฏบิัติงำนฝึกอบรม 100 แผน 20 ร้อยละ 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100
รวม 83ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที ่5

2

กลยทุธ์ที ่5.5 : ปรับรูปแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทีร่องรับความแตกตา่งและหลากหลาย (ทัง้วยั วธิีคิด ศักยภาพ เชือ้ชาต ิหรือภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสริมให้แตล่ะคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคลอ้งกับการพัฒนาองค์กร
งานประจ า
32.  งานบรหิารและการวางแผนพัฒนาบคุลากร

31. โครงการจดัท าแผนพัฒนาเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชพี ของบุคลากร
ทีม่ีศักยภาพสงู (Career Path) ของส านักงานประกันสงัคม

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนคร้ังในกำรเบิกจำ่ยเงินเพือ่บริหำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนบุคลำกรทีศึ่กษำดูงำนต่ำงประเทศ

ตัวชี้วัดที ่4 จ ำนวนรุ่นทีก่องฝึกอบรมด ำเนินกำรจดัประชุม อบรม สัมมนำ

ตัวชี้วัดที ่6
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กวพ. 361,800 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทีไ่ด้รับกำรอนุมติัจดัซ้ือเพือ่เผยแพร่ใน

หอ้งสมดุ นิคม จนัทรวิทุร และหอ้งสมดุดิจทิัลของส ำนักงำนประกนัสังคม
545 แผน 35 รำยกำร 75 340 470 545

ผล 151 461 546 630 116
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนกำรเขำ้สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกเว็บไซต์ของ

หอ้งสมดุส ำนักงำนประกนัสังคม 
12,000 แผน 35 คร้ัง 3,000 6,000 9,000 12,000

ผล 3,048 13,243 21,265 28,141 235
ตัวชี้วัดที ่3 จ ำนวนผู้เขำ้ใช้บริกำรหอ้งสมดุนิคม จนัทรวิทุร  12,000 แผน 30 คร้ัง 3,000 6,000 9,000 12,000

ผล 3,048 4,440 7,990 11,974 100
รวม 152

กฝ. 3,084,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม 150 แผน 50 คน 50 50 100 150

ผล 50 50 100 132 88
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 100 100 91.9 91.9 115
รวม 101

กฝ. 850,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ - - 80 80

ผล 100 100 125
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - - 50 50

ผล 56 56 112
รวม 119

แผนแมบ่ทฯ 20

แผนแมบ่ทฯ 20

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 20

33. งานบริการห้องสมุดและศูนยข์อ้มูลขา่วสาร

โครงการเดมิ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

34. โครงการอบรมขา้ราชการบรรจใุหม่ของ สปส.

35. โครงการพัฒนาสมรรถนะขา้ราชการระดบัปฏบิัตกิาร
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กฝ. 850,000 ยช. 6              
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ - - 80 80
ผล 95 95 119

ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - - 50 50
ผล 56 56 112
รวม 115

ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - - 50 100

ผล 120 120 120
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85

ผล 95 95 111
รวม 116

กฝ. 3,000,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม 50 แผน 50 คน - - 50 50

ผล 50 50 100
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 90 แผน 50 ร้อยละ - - 90 90

ผล 100 100 111
รวม 106ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 20

แผนแมบ่ทฯ 20

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
2,360,000

38. โครงการนักบริหารประกันสงัคม ระดบักลาง

37. โครงการนักบริหารประกันสงัคม ระดบัตน้ กฝ.

36. โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมความเชีย่วชาญในสายงานเพ่ือสร้างความเป็น
มืออาชพี
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กฝ. 1,750,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม 50 แผน 50 คน - - - 50
ผล 30 60

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80
ผล 100 125
รวม 93

กฝ. 3,174,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม 360 แผน 50 คน 180 180 270 360

ผล 242 242 440 440 122
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 93 93 94 94 118
รวม 120

กฝ. 3,311,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 30 แผน 50 คน -   - - 30
ผล 30 100

ตัวชี้วัดที ่2 ผู้เขำ้อบรมมกีำรพัฒนำ และสำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ทีไ่ด้รับ
มำปรับใช้ในกำรปฏบิัติงำน

80 แผน 50 ร้อยละ -  - - 80

ผล 100 125
รวม 113

กฝ. 430,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม แผน 50 คน - - 102 173

ผล 95 95 55
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน แผน 50 ร้อยละ - - 80 80

ผล 93 93 116
รวม 86ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 20173

80

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 20

แผนแมบ่ทฯ 20

39. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า ระดบัช านาญการพิเศษ (The Leadership 
Dynamic Program)

40. โครงการสมัมนาผู้บริหารส านักงานประกันสงัคม

41. โครงการนักปฏบิตักิารประกันสังคมตน้แบบ Social Security Model Officers

42. การจดัการความรู้ในส านักงานประกันสงัคม 
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

1,753,100 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 กำรด ำเนินกำรจดักำรควำมรู้ใหด้ ำเนิกำรตำมกระบวนกำรที ่ก.พ.ร. ก ำหนด 

  มขีัน้ตอนกำรด ำเนินกำรทัง้ส้ิน 7 ขัน้ตอน
แผน 50 ขัน้ตอน 7 7 7 7

ผล 7 7 7 7 100
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนกำรจดักำรควำมรู้ แผน 50 เร่ือง 2 15 60 72

ผล 4 5 31 48 67
รวม 83

ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนส่ือบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ต 

(e-learning) ทีไ่ด้รับกำรผลิต/พัฒนำ จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 3 วิชำ
3 แผน 100 วิชำ - - - 3

ผล 0 0 0 0 0
รวม 0

กฝ. 5,100,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 100 แผน 50 คน 20 26 64 100
ผล 20 20 51 149 149

ตัวชี้วัดที ่2 บุคลำกรส ำนักงำนประกนัสังคมมคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
และกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้
ใหเ้กดิประโยชน์แกอ่งค์กร

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 80 80 80 100 124
รวม 137

พืน้ที่/
จงัหวัด/สำขำ

739,000 3 ยช. 6 
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 151 แผน 50 คน 48 95 139 151
ผล 14 20 33 62 41

ตัวชี้วัดที ่2 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 29 21 18 30 38
รวม 39

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 20

แผนแมบ่ทฯ 20

14

7

72

43. โครงการจดัการความรู้ส านักงานประกันสงัคม พืน้ที่/
จงัหวัด/สำขำ

44. โครงการจา้งพัฒนาหลกัสตูร e - learning ของส านักงานประกันสงัคม กฝ. 1,600,000

45. การจดัสง่ขา้ราชการและพนักงานประกันสงัคมเขา้รับการอบรมดา้นวชิาการ
ทีห่น่วยงานภายนอกเป็นผู้จดั

46. การจดัสง่ขา้ราชการและพนักงานประกันสงัคมเขา้รับการอบรมดา้นวชิาการ
ทีห่น่วยงานภายนอกเป็นผู้จดั

บุคลำกรส ำนักงำนประกนัสังคมมคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
และกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้
ใหเ้กดิประโยชน์แกอ่งค์กร
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กฝ. 4,000,000
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ 11 แผน 50 คน - - - 11

ผล 0 0 0 10 91
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - - 85

ผล 0 0 0 95 112
รวม 101

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของผู้เขำ้ร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำองักฤษ 60 แผน 100 ร้อยละ - 60 60 60
ผล 30 46 48 80
รวม 80

1,179,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 239 แผน 50 คน 10 45 215 239

ผล 0 20 115 226 95
ตัวชี้วัดที ่2 ผู้เขำ้ร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศเพือ่กำร

ปฏบิัติงำน
80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 0 20 39 58 73
รวม 84

สบท./กฝ 507,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม 112 แผน 50 คน -  - - 112
ผล 165 147

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละผู้เขำ้รับกำรอบรมมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพิม่ขึน้ไมน่้อยกว่ำ

80 แผน 50 ร้อยละ - - 80

ผล 89 111
รวม 129

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
ยช. 6แผนแมบ่ทฯ 20

แผนแมบ่ทฯ 20

ยช. 6 แผนแมบ่ทฯ 20

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

2,500,000

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

49. การฝึกทักษะภาษาตา่งประเทศเพ่ือการปฏบิัตงิาน พืน้ที่/
จงัหวัด/สำขำ

50. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและความ
มัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

47. ทุนอุดหนุนการศึกษาบุคลากรส านักงานประกันสงัคม 

48. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตา่งประเทศ กฝ.
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สปย./กฝ. 973,800 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้ทีเ่ขำ้รับกำรอบรม แผน 100 คน - - 50 150
ผล 50 150 100
รวม 100

สปย./กฝ. 240,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ขอ้มลูกำรวิเครำะหแ์ละระบุควำมเส่ียงด้ำนงำนประโยชน์ทดแทน 
จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 3 เร่ือง

แผน 50 เร่ือง -  -  - 3

ผล 3 100
ตัวชี้วัดที ่2 คู่มอื /แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนงำนประโยชน์ทดแทน แผน 50 เล่ม -  -  - 1

ผล 1 100
รวม 100

กตน./กฝ. 121,300 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม แผน 50 คน - - 26 26 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 32 32 123
ตัวชี้วัดที ่2 ผู้เขำ้รับกำรอบรมมคีวำมพึงพอใจกำรเขำ้รับกำรอบรม ในระดับ

ควำมพึงพอใจเฉล่ียมำกกว่ำร้อยละ 80
แผน 50 ร้อยละ - - 80 80

ผล 100 100 125
รวม 124

กค./กฝ. 1,181,800 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรมไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 90 90 แผน 50 ร้อยละ - - 90 90 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 184 184 204
ตัวชี้วัดที ่2 ผู้เขำ้อบรมได้รับควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบันทึกบัญชี ระเบียบกำร

เบิกจำ่ยเงิน ไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 80
80 แผน 50 ร้อยละ - - 80 80

ผล 97 97 121
รวม 163

26

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

150

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

3

1

80

51. โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพ่ือการเพ่ิมประสทิธิภาพงานวนิิจฉยั
ประโยชน์ทดแทน

52. โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารบริหารจดัการความเสีย่งดา้นงาน
ประโยชน์ทดแทน

53.โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการเพ่ิมทักษะและศักยภาพการตรวจสอบภายใน

54. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดา้นการเงินและการบัญชี
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กค./กฝ. 1,421,700 ยช. 6 
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรมไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 90 90 แผน 50 ร้อยละ 90 90 90 90
ผล 90 90 90 90 100

ตัวชี้วัดที ่2 ผู้เขำ้อบรมได้รับควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรขอรับจดัสรร
เงินนอกงบประมำณได้อยำ่งถกูต้องไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 80

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 80 80 96 96 120
รวม 110

โครงการใหม่
กฝ. 618,000 ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม 50 แผน 50 คน - - 50
ผล 50 100

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 90 แผน 50 ร้อยละ - - 90
ผล 93 103
รวม 102

กฝ. 3,311,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 30 แผน 50 คน - - 30 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 41 137
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ - - 80

ผล 98 122
รวม 129

กฝ. 445,200 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน แผน 50 ร้อยละ - - 80 80 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 96 96 120
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม แผน 50 คน - - 30 30

ผล 22 22 73
รวม 96

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 20

80

30

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

55. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดา้นบริหารงานงบประมาณและ
แผนปฏบิัตริาชการ

56. โครงการพนักงานประกันสงัคมบรรจใุหม่

57. โครงการบุคลากรประกันสงัคมตน้แบบ

58. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณพนักงานประกันสงัคม 

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กบค./กฝ. 819,100 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของผู้เขำ้รับกำรอบรม และเขำ้ร่วมกจิกรรมครบตำมหลักสูตรทีจ่ดั 90 แผน 100 ร้อยละ - - 90 90

ผล 100 100 111
รวม 111

สสร./กฝ. 489,600 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 144 แผน 50 คน - 144 144
ผล 152 152 106

ตัวชี้วัดที ่2 ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมผ่ำนกำรประเมนิควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม ไมน่้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

80 แผน 50 ร้อยละ  - 80 80

ผล 97 97 122
รวม 114

กม/กฝ. 584,800 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - - - 50
ผล 122 244

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละ 80 ของผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์ควำมรู้ 80% 
หลังกำรฝึกอบรม

80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80

ผล 92 115
รวม 180

กพร./กฝ. 62,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของผู้เขำ้รับกำรอบรมได้รับควำมรู้เพิม่ขึน้ในระดับดีขึน้ไป 70 แผน 100 ร้อยละ 70 70 70 70

ผล 88 88 88 88 126
รวม 126ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
60. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลตน้แบบเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏบิัตงิาน
ประกันสงัคมมาตรา 40 สูค่วามเป็นเลศิ (Smart Stars M 40)

61. โครงการบริหารจดัการขัน้ตอนอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตปิระกันสงัคม 
พ.ศ. 2533

62. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร "แนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐ"

59. โครงการสง่เสริมงานบริการดา้น HR ทีม่ีประสทิธิภาพ 
แผนแมบ่ทฯ 20

แผนแมบ่ทฯ 20
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สตส./กฝ. 331,600 ยช. 6 
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 160 แผน 50 คน - 160 160

ผล 135 135 84

ตัวชี้วัดที ่2 ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมมคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจงำนด้ำนกำรบันทึกผล
กำรติดตำมผลกำรตรวจสถำนประกอบกำรเพิม่ขึน้ สำมำรถบันทึกผล
กำรตรวจสอบ กำรติดตำมผลกำรตรวจสถำนประกอบได้อยำ่งถกูต้อง 
และมปีระสิทธิภำพ

80 แผน 30 ร้อยละ - - 80 80

ผล 84 84 105

ตัวชี้วัดที ่3 ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมร้อยละ 80 มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจงำนด้ำนกำรบันทึกผล
 กำรติดตำมผล กำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรเพิม่ขึน้

80 แผน 20 ร้อยละ - - 80

ผล 80 100
รวม 94

กฝ. 456,200 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80

ผล 100 125
ตัวชี้วัดที ่2 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 40 แผน 50  คน - - - 40

ผล 38 95

รวม 110

กบค. 131,900 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของกำรด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมกจิกรรม/เป้ำหมำย 90 แผน 50 ร้อยละ 30 30 60 90

ผล 39 65 100 100 111
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละของขำ้รำชกำรและเจำ้หน้ำทีไ่ด้น ำควำมรู้ไปใช้รวมถงึรับทรำบ

กจิกรรมปลูกจติส ำนึก
80 แผน 50 ร้อยละ 20 40 60 80

ผล 39 65 100 100 125
รวม 118ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
65. โครงการเสริมสร้างธรรมาภบิาลป้องกันและลดความเสีย่งในการเกิดทุจริต

63. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารตดิตามผลการตรวจสอบสถานประกอบการ
ผ่านระบบสารสนเทศ

กลยทุธ์ที ่5.6 :ปลกูฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากร จนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรทีเ่ดน่ชดั สามารถสะท้อนถึงภาพลกัษณ์ของ สปส. และถ่ายทอดไปสูก่ารให้บริการแก่สงัคมแรงงาน การท างานร่วมกับพันธมิตร เครือขา่ย และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

64. โครงการชวีติเปีย่มสขุ ไร้ทุกขห์ลงัเกษียณ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กฝ. 691,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - 100 100 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 100 100 100
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 100 แผน 50 ร้อยละ - 100 100

ผล 100 100 100
รวม 100

กฝ. 4,710,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 300 แผน 50 คน 150 150 300 300 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 168 168 339 339 113
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 97 97 97 97 121
รวม 117

พืน้ที่/จงัหวัด/สำขำ 21,468,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 5,367 แผน 50 คน 2,743 3,442 5,303 5,367 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 2,327 2,560 3,857 3,916 73
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85 85

ผล 84 74 73 77 91
รวม 82

สลก. 520,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 130 แผน 50 คน - - 130 130 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 106 106 82
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85 85

ผล 94 94 111
รวม 96

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

66. โครงการ Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าทีผู้่ปฏบิัตงิานดา้นบริการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
68. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

69. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

67. โครงการการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรประกันสงัคมและสร้างความผูกพันในองค์กร
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สสร. 184,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 46 แผน 50 คน - - - 46 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 40 87
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - - 85

ผล 86 101
รวม 94

กบง. 288,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 72 แผน 50 คน - - 72 72 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 62 62 86
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85 85

ผล 89 89 105
รวม 95

กพร. 52,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 13 แผน 50 คน - - 13 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 13 100
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85

ผล 85 100
รวม 100

กบค. 264,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 66 แผน 50 คน - - 66 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 57 86
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85

ผล 100 118
รวม 102ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

70. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

71. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

72.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

73. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

52



กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สสท. 296,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 74 แผน 50 คน 85 85 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 64 64 75
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85

ผล 94 94 111
รวม 93

กนผ. 180,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 45 แผน 50 คน - - - 45 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 45 100
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - - 85

ผล 100 118
รวม 109

สปย. 144,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 36 แผน 50 คน - - 36 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 36 100
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85

ผล 85 100
รวม 100

สบท. 224,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 56 แผน 50 คน 56 56 56 56 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 56 56 56 56 100
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85 85

ผล 85 85 85 85 100
รวม 100

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

74. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

75. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

76. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

77. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

ศสน. 320,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 80 แผน 50 คน - - 80 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 75 94
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85

ผล 85 100
รวม 97

สตส. 180,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 45 แผน 50 คน 45 45 45 45 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 42 42 42 42 93
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85 85

ผล 93 93 93 93 109
รวม 101

กบล. 284,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 71 แผน 50 คน - - 71 71 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 58 58 82
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85 85

ผล 82 82 96
รวม 89

กม. 260,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 65 แผน 50 คน 65 65 65 65 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 62 62 62 62 95
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85 85

ผล 85 85 85 85 100
รวม 98ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
80. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

81. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

78 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

79.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สจพ. 340,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 85 แผน 50 คน - - - 85 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 74 87
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - - 85

ผล 100 118
รวม 102

กฝ. 132,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม 33 แผน 50 คน - - - 33 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 33 100
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ - - - 85

ผล 85 100
รวม 100

สลก. 90,000 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับโล่ 60 แผน 50 รำย - - 60 60
ผล 63 63 105

ตัวชี้วัดที ่2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เขำ้รับมอบประกำศเกยีรติคุณผู้ท ำประโยชน์ 4 แผน 50 ระดับ - - 4 4
ผล 4 4 100
รวม 103

กบค/กฝ. 662,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละผู้เขำ้รับกำรอบรม 80 แผน 50 ร้อยละ - - 80 80 แผนแมบ่ทฯ 21

ผล 98 98 122
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละผู้เขำ้รับกำรอบรมมคีวำมรู้ในเร่ืองวินัยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

รวมถงึกำรน ำควำมรู้ไปใช้
80 แผน 50 ร้อยละ - - 80 80

ผล 108 108 134
รวม 128ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
85. โครงการด าเนินการทางวนัิยส าหรับเจา้หน้าทีส่ านักงานประกันสงัคม

82.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

83 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสงัคม

84. โครงการประกาศเกียรตคุิณผู้ท าคุณประโยชน์ตอ่ส านักงานประกันสงัคม 
ประจ าปี 2563
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63 ม.ค. - ธ.ค.63
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กพร. 59,900 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนหน่วยงำนทีส่มคัรเขำ้ประกวด 7 แผน 50 หน่วยงำน - - - 7 แผนแมบ่ทฯ 21

ผล 7 100
ตัวชี้วัดที ่2 เผยแพร่ขอ้มลูเพือ่ถำ่ยทอดบทเรียนเกีย่วกบักำรส่งผลงำนประกวด

รำงวัลของหน่วยงำนภำยนอก
1 แผน 50 ฉบับ - - - 1

ผล 1 100
รวม 100

สลก. 31,200 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมบริจำคโลหติ 800 แผน 50 คน 200 400 600 600 แผนแมบ่ทฯ 20

ผล 189 326 508 508 85
ตัวชี้วัดที ่2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้บริจำคโลหติ 4 แผน 50 ระดับ 4 4 4 4

ผล 4 4 4 4 100
รวม 92

สลก. 147,600 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม 29 แผน 100 คน  -  - 29 29
ผล 29 29 100
รวม 100ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

87. โครงการบริจาคโลหิต เน่ืองในโอกาสครบ 30 ปีประกันสงัคม

88. โครงการอบรมสมัมนา "การเสริมสร้างการท างานเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
การท างานร่วมกัน ประจ าปี 2563"

86. โครงการขบัเคลือ่นให้เกิดการสร้างวฒันธรรมองค์กร
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กองทุนเงินทดแทน 
 



ม.ค. - ม.ีค. ม.ค - ม.ิย.  ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ธ.ค.
กลยุทธ์ที่ 1.7  ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย รว่มกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสรมิ ปอ้งกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างใส่ใจ ผ่านการสรา้ง การรบัรู ้กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ และรว่มตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอย่างเหมาะสม


สกท. 47,600.00        
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการโครงการลดอุบัติการณ์ แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
อุบัติเหตุ  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของห้องผ่าตัด ผล 100 100 100 100 111

รวม 111
สกท. 99,540.00        

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการคัดกรองฯ แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
ผล 100 100 100 100 111
รวม 111

สกท. 26,245,500.00   
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างาน

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพฒันาศักยภาพ 100 ร้อยละ
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างานระยะที่ 14 
(โครงการต่อเนื่อง)

111

สกท. 50,700.00        
การวินิจฉัยโรคหอบจากการ  ประกอบอาชีพ

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพฒันาผู้เชี่ยวชาญ แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
และการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผล 100 100 100 100 111

รวม 111

ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตรส์ าหรบัการบรกิารทุติยภูมิ

ตัวชี้วดัที่ 1 90 แผน 90

ผล

90

100

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

90

100

90

100

ตัวชี้วดัที่ 1

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏิบตัิราชการส านักงานกองทุนเงนิทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรด์้ายความมั่นคงและการต่างประเทศ
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เปา้หมาย แผน/ผล

90

น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการเดิม

ตัวชี้วดัที่ 1 90

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2.  โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ
ที่มีฝุ่นหินซิลิกา

โครงการใหม่
1.  โครงการลดอุบตัิการณ์  อุบตัิเหตุ  ส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานของห้องผ่าตัด
ตัวชี้วดัที่ 1 90

4.  โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 

111
100
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แผนปฏิบตัิราชการส านักงานกองทุนเงนิทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

สกท. 1,200,000.00    
แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
ผล 100 100 100 100 111
รวม 111

สกท. 3,000,000.00    
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
ผล 100 100 100 100 111
รวม 111

สกท. 2,201,440.00    
ส าหรบัสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก  (SMEs)  
ด้วยยุทธศาสตร ์ Vision Zero

ร้อยละของการเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างวฒันธรรม แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
ความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนฯ ผล 100 100 100 100 111

รวม 111

สกท. 4,429,800.00    
แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
ผล 100 100 100 100 111
รวม 111รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
8.  โครงการศูนย์โรคจากการท างานระดับชาติ
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการศูนย์โรคจากการท างานระดับชาติ 90

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
7.  โครงการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงปอ้งกันอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วดัที่ 1 90

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
6.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพฒันาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

90

โครงการเดิม
5.  โครงการคลินิกโรคจากการท างาน   
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการคลินิกโรคจากการท างาน 90
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สกท. 1,100,800.00    
(Fundamental Occupational Medicine for Physicians) 
หลักสูตร 2 เดือน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการอบรมหลักสูตร
อาชีวเวชศาสตร์พืน้ฐานสาหรับแพทย์ (Fundamental
Occupational Medicine for Physicians) หลักสูตร 2 เดือน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

รวม 111

สกท. 741,900.00       
สัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ

แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
ผล 100 100 100 100 111
รวม 111

สกท. 363,200.00       
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพฒันานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90

ผล 100 100 100 100 111

 
สกท. 1,177,100.00    

ในกลุ่มโรคปอดจากการท างาน
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการการส่งเสริม เฝ้าระวงั ป้องกัน แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
 และติดตามอย่างเป็นระบบในกลุ่มโรคปอดจากการท างาน ผล 100 100 100 100 111

รวม 111

ผล 100 111

รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ 111

90

100

แผน

12.  โครงการการส่งเสรมิ เฝ้าระวัง ปอ้งกัน และติดตามอย่างเปน็ระบบ

ตัวชี้วดัที่ 1 90

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
11.  โครงการพัฒนานักบรหิารความปลอดภัยขั้นสูง
ตัวชี้วดัที่ 1 90

10.  โครงการปอ้งกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากการท างาน

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายโครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวงัผลกระทบ
ทางสุขภาพจากการท างานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ

90

โครงการใหม่
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
9.  โครงการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตรพ้ื์นฐานสาหรบัแพทย์ 

ตัวชี้วดัที่ 1 90 100 ร้อยละ 90 90

100

90

100

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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สกท. 746,000.00       
 (2 เดือน)  มหาวิทยาลัยบรูพา  

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์ แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
พืน้ฐานสาหรับแพทย์ (2 เดือน) ผล 100 100 100 100 111

รวม 111

สกท. 660,000.00       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพฒันาและปรับปรุงศูนย์พฒันา แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
องค์ความรู้ความปลอดภัยในการท างานเฉลิมพระเกียรติ ผล 100 100 100 100 111
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รวม 111

สกท. 723,400.00       
แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
ผล 100 100 100 100 111
รวม 111

สกท. 6,316,350.00    
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายเงินเพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน 80 แผน 100 ร้อยละ - - - 80

กองทุนเงินทดแทน ผล - - - 80 100
รวม 100รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรบัปรงุ รปูแบบข้อตกลงการบรกิารด้านการแพทย์ และสรา้งอิสระการบรหิารจัดการบรกิารบนเงือ่นไขข้อตกลงที่เปน็ธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ติดตาม รว่มกับภาคประชาชน ควบคุมการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ
งานประจ า
16.  งานสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนเงนิทดแทน

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
15.โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครอืข่ายความปลอดภัยฯ
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพฒันาความ

เข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน
90

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
14.  โครงการพัฒนาและปรบัปรงุศูนย์พัฒนาองค์ความรูค้วามปลอดภัย

ตัวชี้วดัที่ 1 90

โครงการเดิม
13.  โครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตรพ้ื์นฐานสาหรบัแพทย์

ตัวชี้วดัที่ 1 90
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สกท. 4,721,900.00    
แผน 100 ร้อยละ 80 80 80 80
ผล 100 100 100 100 125
รวม 125

สกท. 266,250.00       
ร้อยละความส าเร็จของการ  ตรวจเยี่ยม  แนะน า  สถานพยาบาล แผน 100 ร้อยละ 85 85 85 85
ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ผล 100 100 100 100 118

รวม 118

สกท. 7,439,900.00    
ร้อยละ  85  ของลูกจ้างได้รับค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฯ แผน 100 ร้อยละ 85 85 85 85

ผล 98 100 100 100 118
รวม 118

สกท. 13,000,000.00   
ในต่างประเทศของคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทน  คณะกรรมการการแพทย์
กองทุนเงนิทดแทน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

แผน 100 เร่ือง - - - -
ผล - - - -
รวม

สกท. 3,432,000.00    
แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80
ผล 100 100 100 100 125
แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80
ผล 100 100 100 100 125
รวม 125

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของลูกจ้างที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลถูกต้องและครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด

80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

งานประจ า
21.  โครงการจ้างที่ปรกึษาทางการแพทย์และที่ปรกึษาทางการพยาบาล 
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละการตอบข้อหารือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในความตกลง

 ของกองทุนเงินทดแทน  ภายใน  5  วนัท าการ
80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
20.  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเข้ารว่มประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนเงนิทดแทน 

ตัวชี้วดัที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันางานด้านกองทุนเงินทดแทน 1

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
19.  งานคณะกรรมการการแพทย์  กองทุนเงนิทดแทน
ตัวชี้วดัที่ 1 85

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
18.  งานตรวจสอบมาตรฐานการรกัษาพยาบาล
ตัวชี้วดัที่ 1 85

งานประจ า
17.  งานคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทน
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน
80
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สกท. 2,635,000.00    
แผน 100 รายการ     700,000    894,000  1,034,000     1,154,000
ผล     613,340    700,426    841,247       940,649 82
รวม 82

สกท. 1,300,000.00    
และโครงการคลินิกโรคจากการท างาน

จ านวนคร้ังที่ตรวจติดตามการด าเนินงานป้องกันและส่งเสริมเกี่ยวกับ แผน 100 คร้ัง  -  - 2 5
ความปลอดภัยในการท างานและโครงการคลินิกโรคจากการท างาน ผล 1 3 60

รวม 60

สกท. 530,000.00       
แผน 50 ราย - - - 15000
ผล - - - -

แผน 50 ร้อยละ - - - 50
ผล - - - -
รวม

สกท. 8,000,000.00    
ผ่านสภาองค์การ ลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง

แผน 50 ราย - - - 8000
ผล - - - 9607 120
แผน 50 รุ่น - - - 200
ผล - - - 217 109
รวม 114

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม 200

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.8 ปรบัปรงุและพัฒนา สิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ที่รองรบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเปน็ส่วนหน่ึงของการประกันสังคมในระดับสากล ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการ และคุ้มครองวัยแรงงานทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม
งานประจ า
25.  โครงการส่งเสรมิให้ความรูด้้านความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 8,000

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับงานกองทุนเงินทดแทน 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
24.  งานจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานกองทุนเงินทดแทน 15000

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1.7  ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย รว่มกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสรมิ ปอ้งกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างใส่ใจ ผ่านการสรา้ง การรบัรู ้กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ และรว่มตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอย่างเหมาะสม

23.  งานตรวจติดตามการด าเนินงานส่งเสรมิความปลอดภัยในการท างาน

ตัวชี้วดัที่ 1 5

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรปูแบบการบรกิารและการบรหิารการเงนิรองรบันวัตกรรมทางการเงนิในอนาคต โดยอาศัยความรว่มมือจากสถาบนัการเงนิและเครอืข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ
งานประจ า
22.  งานการเงนิกองทุนเงนิทดแทน
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ  จ่ายเงินทดแทนและโอนเงิน 1,154,000
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สกท. 1,000,000.00    
แผน 50 แห่ง 417 834 1,251 1,668
ผล 417 834 1,251 1,668 100
แผน 50 คร้ัง 3 6 9 12
ผล 3 6 9 12 100
รวม 100

กลยุทธท์ี ่ 1.7  ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มีสิ่งแวดล้อมในการท างานทีป่ลอดภัย รว่มกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสรมิ ป้องกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างใส่ใจ ผ่านการสรา้ง การรบัรู้ กระตุน้ให้เห็นความส าคัญ และรว่มตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอย่างเหมาะสม


ศฟง.ภาค 1 26,200.00       
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป แผน 40 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 100 100 100 100 125
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม แผน 30 จ านวน 

(คน)
50 50 100 100

ผล 120 120 170 170 170

จ านวนสถานประกอบการ แผน 30 จ านวน 
(สปก.)

1 1 3 3

ผล 1 1 2 2 67
รวม 121

ตัวชี้วดัที่ 3

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1 80

ตัวชี้วดัที่ 2 150

โครงการเดิม
27.  โครงการสรา้งจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการท างานสู่สถานประกอบการ

ตัวชี้วดัที่ 2 ความส าเร็จในการจัดท างบการเงินรวมทั่วประเทศ 12

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

26.  งานบญัชีกองทุน  (เงนิทดแทน)
ตัวชี้วดัที่ 1 ความส าเร็จในการปิดงบการเงินกองทุนเงินทดแทน 1,668

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรปูแบบการบรกิารและการบรหิารการเงนิรองรบันวัตกรรมทางการเงนิในอนาคต โดยอาศัยความรว่มมือจากสถาบนัการเงนิและเครอืข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ
งานประจ า

3
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ม.ค. - มี.ค. ม.ค. - มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.

ศฟง.ภาค 4 8,350.00            
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจ แผน 30 ร้อยละ - - - 80
ในระดับปานกลางขึ้นไป ผล - - - 100 125
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ แผน 40 คน - - - 50

ผล - - - 53 106
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ แผน 30 ร้อยละ - - - 80
ส่ิงแวดล้อมหลังเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น ผล - - - 100 125

รวม 117

ศฟง.ภาค 1 90,000.00           
ผู้เขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ศฟง.ภาค 2

จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ได้รับอุปกรณ์ ศฟง.ภาค 5 แผน 30 ราย 1 2 4 5
ช่วยในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ ผล 1 2 4 5 100
จ านวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ การฝึกอาชีพและ แผน 30 ชิ้น 1 1 3 5
การประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟฯู ผล 1 2 4 5 100
ร้อยละความพงึพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่ม แผน 40 ร้อยละ 80 80 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 100 100 100 100 125

รวม 110

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 5

ตัวชี้วัดที่ 3 80

โครงการเดมิ
29.  โครงการจัดท าอุปกรณใ์นการฝึกอาชพีและประกอบอาชพีส าหรับ

ตัวชี้วัดที่ 1 5

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 50

ตัวชี้วัดที่ 3 80

กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนารูปแบบ การดแูล ผู้ประกันตนที่เจ็บปว่ยเรื้อรัง/ทุพพลภาพซ่ึงตอ้งการไดร้ับการดแูลอย่างใกล้ชดิ หรือไม่สามารถดแูลตนเองไดใ้ห้สามารถกลับมาใชช้วีิต หรือกลับเขา้สู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใชส้ิทธิได้
โครงการใหม่
28.  โครงการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 1 80

น้ าหนัก
หน่วย
นับ

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 4

แผนปฏบิตัิราชการส านักงานกองทนุเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ชาต ิยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเขา้ถึง กลุ่มแรงงานที่มีความตอ้งการเฉพาะ

ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เปา้หมาย แผน/ผล

ภาค 5 ด าเนินการแล้ว
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แผนปฏบิตัิราชการส านักงานกองทนุเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 545,560.00         
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ได้เข้าร่วมโครงการ ศฟง.ภาค 2 แผน 50 คน - 3 10 17
ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพกิารของผู้ทุพพล ศฟง.ภาค 3 ผล - 2 6 15 88
ร้อยละความพงึพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่ม ศฟง.ภาค 4 แผน 50 ร้อยละ - 80 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล - 75 60 88 110

รวม 99

ศฟง.ภาค 2 672,620.00         
ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ศฟง.ภาค 3

จ านวนลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจเยี่ยมตามแผน ศฟง.ภาค 4 แผน 100 คน 45 73 182 350
ที่วางไว้ ศฟง.ภาค 5 ผล 52 105 290 370 106

รวม 106

ศฟง.ภาค 1 4,400,000.00       
ศฟง.ภาค 2

จ านวนชิ้นของการประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้สูญเสียสมรรถภาพ

ศฟง.ภาค 3 แผน 50 จ านวน 
(ชิ้น)

59 127 206 280

ศฟง.ภาค 4 ผล 81 145 217 318 114
ร้อยละความพงึพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่ม
แรงงานที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่

ศฟง.ภาค 5 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 100 100 100 100 125
รวม 119ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

งานประจ า
32.  โครงการจัดท ากายอุปกรณเ์สริมและกายอุปกรณเ์ทียม

ตัวชี้วัดที่ 1 280

ตัวชี้วัดที่ 2 80

โครงการเดมิ
31.  โครงการบรูณาการตรวจเยี่ยมลูกจ้างที่บาดเจ็บเน่ืองจากการท างาน/

ตัวชี้วัดที่ 1 350

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
30.  โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 17
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แผนปฏบิตัิราชการส านักงานกองทนุเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 24,450.00           
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าร่วมโครงการ ศฟง.ภาค 2 แผน 50 คน 50 50 140 140

ศฟง.ภาค 5 ผล 50 50 144 144 103
ร้อยละความพงึพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่ม แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 100 100 100 100 125

รวม 114

ศฟง.ภาค 1 468,600.00         
อาเซียน   (ASEAN Social Security Association : ASSA) 

จ านวนหัวข้อเร่ืองที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศ แผน 30 จ านวน 
(เร่ือง)

- - - 9

ผล - - -
จ านวนคนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แผน 30 จ านวน - - - 12
โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประกันสังคมอาเซียน

ผล - - - -

แผน 40 ร้อยละ - - - 80
ผล - - - -
รวม

ศฟง.ภาค 1 386,500.00         
สิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ศฟง.ภาค 2

จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ได้รับการติดตาม ศฟง.ภาค 3 แผน 50 จ านวน 
(คน)

21 29 63 85

และประเมินผล ศฟง.ภาค 4 ผล 22 32 61 79 93
ร้อยละความพงึพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่ม แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 100 100 96 92 115

รวม 104ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
35.  โครงการตดิตามและประเมินผลภายหลังผู้เขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1 85

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 9

ตัวชี้วัดที่ 2 12

โครงการเดมิ
34.  โครงการฝึกอบรมบคุลากรระหว่างประเทศสมาชกิสมาคมประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
33.  โครงการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันยาเสพตดิ  
ตัวชี้วัดที่ 1 140

ศฟง.2 ธ.ค.63

ยกเลิกโครงการ

ศฟง.1 ต.ค.63
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แผนปฏบิตัิราชการส านักงานกองทนุเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 250,000.00         
จ านวนชิ้นนวัตกรรมที่เป็นส่ิงประดิษฐ์และพฒันาอุปกรณ์

ศฟง.ภาค 2
แผน 50 จ านวน 

(ชิ้น)
- - - 3

ในการฟื้นฟสูมรรถภาพ ศฟง.ภาค 3 ผล - - - 3 100
ร้อยละความสามารถในการน านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ แผน 50 ร้อยละ - - - 80
ในการฟื้นฟสูมรรถภาพไปใช้ ผล - - - 100 125

รวม 113

ศฟง.ภาค 4 65,000.00           
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่เข้าร่วมโครงการ แผน 20 จ านวน 30 30 60 90

ผล 32 32 76 76 84
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ผ่านการประเมินความรู้ แผน 40 ร้อยละ 70 70 70 70
ก่อนและหลังเข้าอบรม ผล 75 75 97 84 120
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจในระดับ แผน 40 ร้อยละ 80 80 80 80
ปานกลางขึ้นไป ผล 81 81 88 88 110

รวม 109

ศฟง.ภาค 3 72,500.00           
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  สามารถผ่านการทดสอบ ศฟง.ภาค 4 แผน 50 ร้อยละ - 30 90 90
การปฏบิัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ ศฟง.ภาค 5 ผล - 33 100 100 111
จ านวนคนที่ได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แผน 50 คน - 40 74 114

ผล - 41 75 114 100
รวม 106

ตัวชี้วัดที่ 2 114

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 3 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดมิ
38.  โครงการเพ่ิมทักษะการชว่ยชวีิตขั้นพ้ืนฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1 90

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนารูปแบบ การดแูล ผู้ประกันตนที่เจ็บปว่ยเรื้อรัง/ทุพพลภาพซ่ึงตอ้งการไดร้ับการดแูลอย่างใกล้ชดิ หรือไม่สามารถดแูลตนเองไดใ้ห้สามารถกลับมาใชช้วีิต หรือกลับเขา้สู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใชส้ิทธิได้
โครงการเดมิ
37.  โครงการ Smart Farmer  เกษตรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัดที่ 1 90

ตัวชี้วัดที่ 2 70

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
36.  โครงการประดษิฐ์และพัฒนาอุปกรณส์ าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ตัวชี้วัดที่ 1 3
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แผนปฏบิตัิราชการส านักงานกองทนุเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 85,163,300.00     
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ส้ินสุด ศฟง.ภาค 2 แผน 40 ร้อยละ 80 80 80 80
การฟื้นฟสูมรรถภาพมีงานท า ศฟง.ภาค 3 ผล 100 100 100 100 125
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่เข้ารับบริการฟื้นฟู ศฟง.ภาค 4 แผน 30 คน 815 987 1,169 1345
สมรรถภาพในการท างาน ศฟง.ภาค 5 ผล 1,073 1,190 1,308 1326 99
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ส้ินสุดการฟื้นฟู แผน 30 ร้อยละ 90 90 90 90
สมรรถภาพมีความพงึพอใจในระดับมาก ผล 100 100 100 100 111

รวม 113

ตัวชี้วัดที่ 3 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1           80

ตัวชี้วัดที่ 2       1,345

งานประจ า
39.  งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
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ม.ค. - มี.ค. 63ม.ค. - มิ.ย. 63ม.ค. - ก.ย. 63ม.ค. - ธ.ค. 63

สกท. 29,000,000.00   
แผน 35 คร้ัง - - - 25

ผล - - - 0 0
แผน 15 คร้ัง - - - 450
ผล - - - 682 152
แผน 15 คร้ัง - - - 13
ผล - - - 18 138
แผน 15 คร้ัง - - - 31
ผล - - - 52 168
แผน 10 คร้ัง - - - 2
ผล - - - 0 0
แผน 25 คร้ัง - - - 35
ผล - - - 0 0
รวม 69

ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ ส่ือออนไลน์ 31

ตัวชี้วัดที่ 5 ป้ายประชาสัมพนัธ์ภายนอกรถโดยสารประจ าทาง	 2

ตัวชี้วัดที่ 6 ป้ายประชาสัมพนัธ์กลางแจ้ง 35

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือวิทยุ 450

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ สิงพมิพ์ 13

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือโทรทัศน์ 25

ไตรมาสที่ 3

กลยุทธ์ที่  4.7  เปลี่ยน รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลและขา่วสารของ สปส. โดยพัฒนารูปแบบ ชอ่งทาง และออกแบบเน้ือหาขา่วสารในการสื่อสารกับสาธารณะที่เขา้ใจง่าย มีประสิทธิภาพ เชน่ การสื่อสาร ผ่านสื่อของ สปส. และ เครือขา่ยสื่อภายนอก /ชอ่งทาง Digital - Human touch / รูปแบบ Formal - Informal / 
ก าหนดกลุ่มเปา้หมายในระดบับคุคล - รายกลุ่ม - ประเภท - ภาพรวม เปน็ตน้
โครงการเดมิ
40.  งานการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเงินทดแทน

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 4

ยุทธศาสตร์ชาต ิยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเตบิโตจากภายใน
ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ดว้ยเครือขา่ยดจิิทัลและเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เปา้หมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
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ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ิย. ก.ย. ธ.ค.

ศฟง.ภาค 5 41,750.00       
จ านวนบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 แผน 50 จ านวน - - - 80
ได้รับการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง หนีไฟ ผล - - - 100 125
ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ แผน 50 ร้อยละ - - - 80
สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผล - - - 80 100

รวม 113

ศฟง.ภาค 1 300,000.00     
ศฟง.ภาค 2 แผน 50 ร้อยละ - 80 80
ศฟง.ภาค 3 ผล - 100 100 125
ศฟง.ภาค 4 แผน 50 คน 1 1 10 48
ศฟง.ภาค 5 ผล 1 1 13 54 113

รวม 119

สกท. 706,800.00       
ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่าน แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90
การประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม ผล 109 109 109 109 121

รวม 121ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
43.  โครงการฝึกอบรมงานวินิจฉยักองทุนเงินทดแทน
ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

42.  โครงการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาเพ่ือพัฒนางานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้หลังการ

ฝึกอบรม โดยท าแบบทดสอบความรู้ความสามารถและได้คะแนน
80

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะด้านภาษา 48

โครงการเดิม

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ที่  5.1 ทบทวน  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการด าเนินงาน  ในส่วนต่าง  ๆ  ขององค์กร ให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการสิทธิประโยชน์ และการบริหาร
จัดการองค์กรโดยรวม

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้ายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก

หน่วย
นับ

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

ศฟง.1 ต.ค.
ศฟง.3 
ธ.ค.63

ศฟง.5 ไม่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 4

โครงการใหม่
41.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน ระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ
ตัวชี้วัดที่ 1 80

กลยุทธ์ที่  5.5  ปรับรูปแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่รองรับความแตกต่างและหลากหลาย (ทั้งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เชื้อชาติ หรือภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสริมให้แต่ละคนเกิดการ
พัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
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แผนปฏบิัตริาชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 896,000.00     
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศฟง.ภาค 2 แผน 60 คน 105 105 105 199

ศฟง.ภาค 3 ผล 107 107 107 210 106
ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ศฟง.ภาค 4 แผน 40 ร้อยละ 85 85 85 85

ศฟง.ภาค 5 ผล 85 100 100 100 118
รวม 110

สกท. 300,000.00       
แผน 50 คน 50 50 50 50
ผล 62 62 62 62 124

ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติงาน แผน 50 ร้อยละ 85 90 90 90
ผล 90 90 90 90 100
รวม 112

ตัวชี้วัดที่ 2

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดมิ
45.  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรของส านักงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50

ตัวชี้วัดที่ 2 90

กลยุทธ์ที่ 5.6 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ สปส. และถ่ายทอดไปสู่การให้บริการแก่สังคมแรงงาน การท างานร่วมกับ
พันธมิตร เครือข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

โครงการเดิม
44.  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1 199
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