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การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563   
ไตรมาส 1 (มกราคม – มนีาคม 2563) 

 ส ำนักงำนประกันสังคมได้รับจัดสรรงบประมำณจำกเงินกองทุนเพ่ือบริหำรงำนส ำนักงำน
ประกันสังคมประจ ำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 4,397,644,982 บำท และงบประมำณจำกกำรจัดสรร
ดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทนประจ ำปี  พ.ศ.  2563 รวมทั้ งสิ้นจ ำนวน 214,846,010  บำท                
เพ่ือด ำเนินงำนตำมภำรกิจและกรอบยุทธศำสตร์ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2563  โดยประเด็น
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงำนทุกกลุ่ม
และทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึงกลุ่มแรงงำนที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนำบริกำร พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และเครือข่ำยกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำง
กำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริกำรได้เต็มศักยภำพ 
  
             แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 

กองทุนประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 18 38 56 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 6 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 4 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 17 22 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 18 69 87 

รวม 41 134 175 
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กองทุนเงินทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 11 16 27 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2 10 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 - 5 5 

รวม 13 32 45 

 
กองนโยบำยและแผนงำนท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่ได้เสนองำน/โครงกำร  ซึ่งหน่วยงำน                    

ที่รับผิดชอบได้ส่งผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดรำยเดือน ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำอุปสรรค 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งกำรวัดผลจะน ำผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินตำมที่กองได้ก ำหนดไว้ 
ซึ่งผลที่ได้จะเป็นกำรวัดผลงำน/โครงกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือน ำไปประเมินว่ำเป็นไปในทิศทำงใดและ         
ควรปรับปรุงแก้ไขงำน/โครงกำรส่วนใดบ้ำง เพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
 

แผนการด าเนินงาน ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2563) 2 กองทุน  
ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 1 (มกรำคม – 

มีนำคม 2563) ประกอบด้วย 43 งำน 79 โครงกำรรวมทั้งสิ้น 122 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 21 33 54 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 2 9 11 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 - 3 3 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 5 5 10 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 15 29 44 

รวมทั้งสิ้น 43 79 122 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563  
ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2563) 
 

 
 

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

90 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 73.77 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง)      ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

23 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 18.85 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
3. ระดับต่ า  (สีแดง)     ด ำ เนินกำรได้ต่ ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

9 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 7.38 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
งำน/โครงกำร
ที่ด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 

ผลกำรประเมิน (ระดับ) 

ดี 
100% ขึ้นไป 

ปำนกลำง 
50 – 99% 

ต่ ำกว่ำ  
50% 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 54 44 10 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 11 9 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 3 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 10 7 1 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 44 27 11 6 

รวม 122 90 23 9 

ร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 100 73.77 18.85 7.38 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 
ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2563) 

แผนการด าเนนิงานทั้งสิ้น 122 งาน/โครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

73.77% 
90 งาน/โครงการ 

18.85% 
 23 งาน/โครงการ 

7.38 % 
9 งาน/โครงการ  

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 

ระดับ 
ต่ า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

61% 

70% 

100% 

82% 

81% 

25% 

10% 

9% 

19% 

14% 

20% 

9% 

เขียว เหลือง แดง 

ดี 44 งำน/โครงกำร ปานกลาง 10 งำน/โครงกำร 

ต่ า 1 งำน/โครงกำร ดี 9 งำน/โครงกำร 

ดี 3 งำน/โครงกำร 

54 งำน/โครงกำร 

11 งำน/โครงกำร 

3 งำน/โครงกำร 

10 งำน/โครงกำร 

44 งำน/โครงกำร 

 ปานกลาง 1 งำน/โครงกำร 

ดี 7 งำน/โครงกำร 

ดี 27 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 1 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 11 งำน/โครงกำร 

ต่ า 2 งำน/โครงกำร 

ต่ า 6 งำน/โครงกำร 
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การด าเนินการที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ ากว่าเป้าหมายด าเนินการได้น้อยกว่า 50% 
ของเป้าหมาย รวม 9 งาน/โครงการ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 54 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 54 งาน/โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 11 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 10 งาน/โครงการ        
คิดเป็นร้อยละ 91 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 ได้แก ่
   1. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาล และผู้ทุพพลภาพ 
และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) (งบประมาณ 15,287,500 บาท) (พื้นที่/จังหวัด/สาขา) 
   แผน : จ ำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับของเยี่ยมในรูปแบบกำรให้บริกำรเชิงรุกให้กับ
ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถำนพยำบำลและทุพพลภำพและผู้ป่วยหลังภำวะวิกฤต ( Intermediate Care) 
(2,110 รำย)  
   ผล : ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 27 (จ ำนวน 580 รำย)  
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้กำรเดินทำงออกพ้ืนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำร               
ติดเชื้อโรคและอำจเป็นกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไปสู่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถำนพยำบำล ผู้ทุพพลภำพ 
และผู้ป่วยหลังภำวะวิกฤตที่มีภูมิคุ้มกันต่ ำ จึงชะลอกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมออกไปก่อน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 3 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 10 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 80 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 ได้แก่ 

 2. งานอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคม (งบประมาณ 1,438,000 บาท) (สบท.) 
 แผน : จ ำนวนครั้งในกำรจัดประชุม (3 ครั้ง) 
 ผล : ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 33 (1 ครั้ง) ด ำเนินกำรจัดประชุม 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคม เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563  
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 3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน 
(งบประมาณ 34,000,000 บาท) (กฝ.) 
 แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนรุ่นที่จัดอบรม (780 รุ่น) 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อโครงกำรของผู้ที่เก่ียวข้อง (ร้อยละ 70) 
  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จที่ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร (ร้อยละ 70) 

ผล : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จึงมีหนังสือขอควำมร่วมมือชะลอกำรจัดอบรมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่ วม
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน จนกว่ำจะพ้นช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 44 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 38 งาน/โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 86 ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14 ได้แก่ 
 4. งานปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ พื้นที่ อาคารสถานที่ กรณีงบ 500 ,000 - 
2,000,000 บาท (งบประมาณ 2,785,000 บาท) (จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสกลนคร) 
 แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงิน 500,000 บำท 
– 2,000,000 บำท) สิ้นสุด ปี 2563 (ระดับที่ 1 ด ำเนินกำรจัดท ำ TOR และรำคำกลำงแล้วเสร็จ) 
 ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน กำรขอรำยชื่อจำกคณะกรรมกำรจำกส ำนักโยธำธิกำรและ
ผังเมืองมีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มีกำรผลัดเปลี่ยนกำรท ำงำนที่บ้ำน ตำมมำตรกำรป้องกันโควิด -19 
และขณะนี้ได้รำยชื่อคณะกรรมกำรจำกส ำนักโยธำธิกำรฯ แล้วอยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงขอบเขต TOR และ               
จะด ำเนินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตำมขั้นตอนต่อไป 
 5. ค่าจ้างออกแบบส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  9 (งบประมาณ 
3,250,000 บาท) 
  แผน : ระดับควำมส ำเร็จกำรจ้ำงออกแบบปรับปรุงอำคำรสถำนที่ (ระดับที่ 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงและขอบเขตงำน (TOR) และด ำเนินกำรจัดท ำรำคำกลำงแล้วเสร็จ) 
  ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน เนื่องจำกได้ท ำหนังสือถึงส ำนักโยธำธิกำรและผังเมือง        
ในกำรออกแบบปรับปรุงอำคำรสถำนที่ของส ำนักงำนฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอหนังสือตอบกลับจำกส ำนัก
โยธำธิกำรฯ  
 6. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) และวางระบบท่อ
ระบายน้ า (งบประมาณ 2,780,000 บาท) (สปส.ชลบุรี  สาขาศรีราชา)  
 แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงิน 500,000 
บำท – 2,000,000 บำท) สิ้นสุด ปี 2563 (ระดับ 1 ด ำเนินกำรจัดท ำ TOR และรำคำกลำงแล้วเสร็จ) 
 ผล : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน ส ำนักโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ได้แจ้ง
รำยชื่อคณะกรรมกำรมำแล้ว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตำมขั้นตอนต่อไป  
 7. โครงการจ้างท่ีปรึกษากฎหมาย (กม.) 
  แผน : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจ้ำงที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเพ่ือยกร่ำง พ.ร.บ. 2 ฉบับ 
(ร้อยละ 15) 
     ผล : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน ด้วยสถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งออกกฎหมำย เพ่ือเยียวยำนำยจ้ำงและผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์กรณีว่ำงงำนและลดหย่อนอัตรำเงินสมทบ 
 
 

https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95#%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95#%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81#%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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    8. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ             
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด (งบประมาณ 739,000 บาท) พื้นที่/จังหวัด/สาขา 
     แผน : จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (48 คน) 
 ผล : ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 43 (จ ำนวน 14 คน) เนื่องจำก
สถำนกำรณโ์รคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบำดในช่วงนี้ท ำให้ต้องเลื่อนกำรจัดอบรมออกไป 
    9. การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน (งบประมาณ 1,179,000 บาท) 
(พื้นที่/จังหวัด/สาขา) 
     แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (10 คน) 

 ตัวชี้วัดที่  2 ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ต่ำงประเทศ                 
เพ่ือกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ 80)  
     ผล : กำรด ำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผน เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ที่แพร่ระบำดในช่วงนี้ท ำให้ต้องเลื่อนกำรจัดอบรมออกไป 
 

.................................................................................................... 
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819,932,200
แผน 10 คร้ัง 3

ผล 3 100

แผน 20 คน 132,000

ผล 126,433 96

แผน 20 คน 3,332,423

ผล 3,311,536 99

แผน 20 ร้อยละ 96

ผล 94 98

แผน 10 ร้อยละ 78

ผล 82.95 106

แผน 20 ร้อยละ 95

ผล 95 100

รวม 99

1. งานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563
ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4

ตัวชี้วัดที่ 6

 กลยทุธ์ที ่1.1 : พัฒนานวัตกรรมการบริการทีม่ีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการขั นพื นฐานทีเ่ป็นหน่ึงเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการ

ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนผู้ประกนัตนมำตรำ 33 และมำตรำ 39 ที่เพิม่ขึ้นในปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนผู้ประกนัตน มำตรำ 40

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจ ำนวนขอ้ร้องเรียนของผู้ประกนัตนในระบบประกนัสังคม
ที่ได้รับกำรแกไ้ขภำยใน 25 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับเร่ือง

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของจ ำนวนผู้ประกนัตนส่งเงินสมทบที่นำยจ้ำงส่งผ่ำนระบบ
อนิเตอร์เน็ต

12

396,000

3,560,000

96

82

95

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำร ที่ช ำระเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคมผ่ำนระบบธนำคำรและหน่วยบริกำร

ควำมส ำเร็จในกำรปิดและส่งงบกำรเงินกองทุนประกนัสังคม

งานประจํา

1
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ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

3,470,000

50 แผน 40 ร้อยละ -

ผล

84 แผน 40 ร้อยละ -

ผล

13,880 แผน 100 คน 1,840
ผล 1,186 64
รวม 64

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

2 แผน 100 ระดับ -
ผล
รวม

สสร. ไม่มีงบประมำณ ยช. 6            
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนช่องทำงกำรให้บริกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ 1 แผน 50 ช่องทำง -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกนัตนต่อกำรให้บริกำร ประกนัสังคม
มำตรำ 40

90 แผน 50 ร้อยละ -

ผล

รวม

3. โครงการพัฒนาระบบงานจา่ยสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ 
Web Application

4. งานพัฒนาช่องทางการรับขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน
หน่วยบริการ

โครงการใหม่

โครงการเดิม
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจา้งเพ่ือจดัทาํข้อมูลและจา่ยเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ยช. 6          
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนำยจ้ำงที่จ่ำยเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่ำนระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจ ำนวนขอ้มูลผู้ประกนัตนที่นำยจ้ำงส่งเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคมผ่ำนระบบอนิเตอร์เน็ต

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2
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ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สสร. 47,800
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำวนผู้เขำ้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 ของผู้เขำ้ร่วม

ประชุมทั้งหมด
100 แผน 50 ร้อยละ -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 แกนน ำเครือขำ่ยประกนัสังคม มีควำมรู้และเทคนิคในกำรถำ่ยทอด
องค์ควำมรู้ กำรขยำยควำมคุ้มครองประกนัสังคมเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75

75 แผน 50 ร้อยละ -

ผล

รวม

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

3,040,700 ยช. 4

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 ของผู้เขำ้ร่วม
ประชุมทั้งหมด

100 แผน 50 ร้อยละ 100 แผนแม่บทฯ 17

ผล 68 68

ตัวชี้วัดที่ 2 แกนน ำเครือขำ่ยประกนัสังคม มีควำมรู้และเทคนิคในกำรถำ่ยทอด
องค์ควำมรู้ กำรขยำยควำมคุ้มครองประกนัสังคมเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75

75 แผน 50 ร้อยละ 75

ผล 69 93

รวม 80

6.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายประกันสังคม

5.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายประกันสังคม

 กลยทุธ์ที ่1.2 : สร้างเครือข่ายพลเมือง/พลเมืองอาสาสมัคร หรือเครือข่ายภาคประชาชนร่วมให้บริการ เพ่ือร่วมให้บริการและดูแลวัยแรงงานในระดับพื นทีไ่ด้อยา่งใกล้ชิด พร้อมสร้างความครอบคลุมในการให้บริการอยา่งทัว่ถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผลของการสร้างประโยชน์เกื อกูลระหว่างกันอยา่งยั่งยนื

ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

โครงการเดิม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3
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ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

505,500 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกวำ่จ ำนวนเป้ำหมำยที่หน่วยงำนก ำหนด 10,110 แผน 100 คน 600 แผนแม่บทฯ 17

ผล 674 112

รวม 112

8,008,600
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เขำ้รับบริกำรขอค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์

ประกนัสังคม ไม่น้อยกว่ำ ที่หน่วยงำนก ำหนด
465,600 แผน 100 คน 106,210

ผล 59,313 56

รวม 56

ยช. 4             
  แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนเครือขำ่ยประกนัสังคมเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนเครือขำ่ยประกนัสังคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 (จ ำนวน 
5,465 คน)

1,100 แผน 100 รำย 270

ผล 5,559 2,059

รวม 2,059

สสร. ไม่มีงบประมำณ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำร 5 แผน 100 ระดับ 1

ผล 1 100

รวม 100

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

3,250,000

7. โครงการ 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทัว่ไทย

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

8. โครงการออกหน่วยเคลื่อนทีบ่ริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

10. โครงการบูรณาการความร่วมมือการขยายความคุ้มครองประกันสังคม
มาตรา 40 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ยช. 4 
แผนแม่บทฯ 17

โครงการใหม่
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคม
ตามมาตรา 40

สสร.
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

20,058,780 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้ประกนัตนที่มีสิทธิได้รับบริกำรทำงกำรแพทยภ์ำยใต้

กฎหมำยประกนัสังคม
12 แผน 50 ล้ำนคน -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของขอ้ร้องเรียนและขอ้หำรือที่ได้รับด ำเนินกำร
ภำยใน 30 วัน

90 แผน 50 ร้อยละ -

ผล

รวม

สจพ. ไม่มีงบประมำณ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรก ำกบัดูแลผู้ประกนัตนได้รับควำม

คุ้มครองด้ำนกำรรักษำพยำบำลจำกระบบประกนัสังคมที่เพิม่ขึ้น
100 แผน 100 ร้อยละ -

ผล

รวม

สจพ. ไม่มีงบประมำณ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนสัญญำ/ขอ้ตกลงที่มีกำรปรับปรุงแกไ้ข 100 แผน 100 จ ำนวน -

ผล

รวม

กลยทุธ์ที ่1.3 : ปรับปรุง รูปแบบข้อตกลงการบริการด้านการแพทย ์และสร้างอิสระการบริหารจดัการบริการ บนเงื่อนไขข้อตกลงทีเ่ป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกกํากับ ติดตาม ร่วมกับภาคประชาชน ควบคุมการดําเนินทีม่ีประสิทธิภาพ

11. งานจดัระบบบริการทางการแพทย์
แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

12. งานทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

13. โครงการบริหารจดัการสถานพยาบาลประกันสังคม ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

งานประจํา (ไม่มีงบประมาณ)

งานประจํา
สจพ.

5



กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สจพ. 2,482,300 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนสถำนพยำบำลได้รับรำงวัลสถำนพยำบำลในดวงใจ 20 แผน 50 แห่ง -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนสถำนพยำบำลที่เขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรจัดบริกำรเป็นพิเศษ
ให้ผู้ประกนัตนที่ประทับใจเกนิควำมคำดหมำย

20 แผน 50 แห่ง -

ผล

รวม

 สจพ. 558,800

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ ำนวนสถำนพยำบำลหลักในโครงกำรประกนัสังคม
ที่เขำ้ร่วมประชุมชี้แจง

80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจ ำนวนส ำนักงำนประกนัสังคมกรุงเทพมหำนครพืน้ที่/

จังหวัด/สำขำ ที่เขำ้ร่วมประชุมชี้แจง
80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

สจพ. 17,000,000 ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ ำนวนขอ้มูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยข์อง
ผู้ประกนัตนประเภทผู้ป่วยนอก ที่สถำนพยำบำลรำยงำน

100 แผน 100 ร้อยละ -

ผล

รวม

โครงการเดิม

ยช. 4             
 แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

15.โครงการประชุมชี แจงสถานพยาบาลและเจา้หน้าทีป่ระกันสังคมเก่ียวกับ
ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทยข์องผู้ประกันตนและการตรวจสอบข้อมูล

16. โครงการจา้งรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทยข์องผู้ประกันตน
ประเภทผู้ป่วยนอก และข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื อรัง

14. โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ 
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สจพ. 10,217,600 ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนขอ้มูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยข์องผู้ประกนัตน
ประเภทผู้ป่วยใน ได้รับกำรวิเครำะห์กำรจัดกลุ่มวินิจฉยั
โรคร่วมและน้ ำหนักสัมพัทธ์

100 แผน 100 ร้อยละ -

ผล

รวม

สปย. 4,440,000 ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนธุรกรรมกำรเบิกจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทยใ์นกรณีกำร
รักษำพยำบำลโดยแพทยผู้์เชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะทำงและกำรท ำหมัน

370,000 แผน 100 รำยกำร 92,500

ผล 67,549 73

รวม 73

สจพ. 3,519,000

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนสถำนพยำบำลที่อยู่ในควำมตกลงจะต้องได้รับกำรตรวจ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล

60 แผน 100 แห่ง -

ผล

รวม

สจพ. ไม่มีงบประมำณ
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนสถำนพยำบำลคู่สัญญำที่เขำ้ร่วมโครงกำรในปี 2563              50 แผน 100 แห่ง  - 

ผล
รวม

ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

20. โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

17. โครงการจา้งวิเคราะห์การจดักลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน ําหนักสัมพัทธ์
ของผู้ป่วยในและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในทีม่ีค่าใช้จา่ยสูงเกินปกติ

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

โครงกำรต่อเนื่อง
ยช.  4
แผนแม่บทฯ 17

19. โครงการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทยข์อง
สถานพยาบาลหลักทีใ่ห้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจําปี 2561-2563

18. โครงการจา้งรับ/ส่ง และประมวลผลการเบิกจา่ยค่าบริการ
ทางการแพทย ์กรณแีพทยผู้์เชีย่วชาญพิเศษเฉพาะทาง

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สจพ. 2,880,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของควำมพึงพอใจของสถำนพยำบำลที่ใช้ระบบกำรเบิกจ่ำย
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทยก์รณีค่ำสำรเมทำโดน

80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของควำมถกูต้องของขอ้มูลกำรเบิกจ่ำยค่ำบริกำร
ทำงกำรแพทย ์กรณีค่ำสำรเมทำโดนของสถำนพยำบำลที่เบิก
ค่ำสำรเมทำโดน

80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล

รวม

5,960,000 ยช.  3
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้ประกนัตนที่ได้รับควำมรู้และกำรตรวจสุขภำพเชิงรุก 29,800 แผน 100 คน 2,100 แผนแม่บทฯ 13

ผล 2,539 121
รวม 121

สจพ. 302,200

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้ประกนัตนได้รับกำรตรวจสุขภำพ แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมโครงกำร แผน 25 คน -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร แผน 25 ร้อยละ -
ผล
รวม ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่

โครงการเดิม

โครงการใหม่
23. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการสู่
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 3
แผนแม่บทฯ 13

800

200

80

21. โครงการจดัจา้งรับ-ส่งประมวลผลข้อมูลระบบการเบิกจา่ยค่าบริการ
ทางการแพทย ์กรณยีาเมทาโดน

22. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก

กลยทุธ์ที ่1.4 : พัฒนารูปแบบและวิธีการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ทีอํ่านวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และทุกคนอยา่งเปิดกว้าง โดยสร้างความยดืหยุ่นของการใช้บริการทางการแพทยท์ีส่อดคล้องกับความต้องการในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่ละราย

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

กบง. 4,218,800 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมทั่วประเทศ แผน 50 คร้ัง 3

ผล 3 100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนควำมส ำเร็จในกำรปิดงบกำรเงินกองทุน แผน 50 แห่ง 417

ผล 417 100

รวม 100

กบง. 376,061,200 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนรำยกำรที่รับเงินสมทบ จ่ำยประโยชน์ทดแทน และโอนเงิน แผน 25 รำยกำร 16,200,000 แผนแม่บทฯ 17

ผล 16,190,919 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกนัตนช ำระเงินสมทบผ่ำน

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

ผล 99.36 105

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละผู้ประกนัตน ม.40 ช ำระเงินสมทบผ่ำนธนำคำร และหน่วยบริกำร แผน 25 ร้อยละ 69
ผล 75.72 110

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละผู้ประกนัตนรับประโยชน์ทดแทนผ่ำนหน่วยบริกำร แผน 25 ร้อยละ 98
ผล 99 101
รวม 104

กบง. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนช่องทำง/รูปแบบ/ขอ้ตกลงกำรให้บริกำรกบัธนำคำรและหน่วย

บริกำร
2 แผน 100 ช่องทำง -

ผล

รวม

26. โครงการการพัฒนาการรับ-จา่ยเงิน

25. งานการเงิน (กองทุนประกันสังคม)

กลยทุธ์ที ่1.5 : ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงิน และเครือข่ายพันธมิตรทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงิน
งานประจํา

12 แผนแม่บทฯ 17

แผนแม่บทฯ 17

24. งานบัญชี (กองทุนประกันสังคม)

64,800,000

95

69

98

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

1,668

9



กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

กพร. /กบค. 104,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผลกำรศึกษำกำรปรับรูปแบบงำนให้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกนัสังคมจังหวัดสำขำ

1 แผน 100 เร่ือง -

ผล

รวม

สปย. 1,885,100
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนรำยกำรก ำกบัตรวจสอบ กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน 7 กรณี แผน 40 รำย 24,000

ผล 16,943 71
ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนคร้ังกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย ์กรณีไตวำยเร้ือรังระยะสุดท้ำย แผน 30 คร้ัง 300,000

ผล 429,901 143

ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนสถำนพยำบำล/คลินิก(เอกชน) ท ำขอ้ตกลงในกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์

แผน 30 แห่ง 30

ผล 159 530

รวม 230

สสร. 9,750,400 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรให้ควำมเห็นหรือแกไ้ขระบบงำนประกนัสังคมตำม

มำตรำ 40 
300 แผน 100 คร้ัง 75 แผนแม่บทฯ 17

ผล 114 152

รวม 152

กลยทุธ์ที ่1.8 : ปรับปรุงและพัฒนา สิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ทีร่องรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเป็นส่วนหน่ึงของการประกันสังคมในระดับสากล ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการ และคุ้มครองวัยแรงงานทุกกลุ่มได้
งานประจํา

โครงการใหม่
27.โครงการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนบทบาทภารกิจและรูปแบบการให้บริการ 
ของสํานักงานประกันสังคมจงัหวัดสาขา

29. การบริหารจดัการงานประกันสังคมมาตรา 40

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

28. งานสิทธิประโยชน์

กลยทุธ์ที ่1.6 : ปรับปรุง เพ่ิม ลด หรือ ขยาย ทั งรูปแบบ หรือจํานวนของสาขา เพ่ือให้บริการทีเ่หมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการแต่ละพื นทีอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ

96,000

1,200,000

120

ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

กวพ. 9,827,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงอตัรำก ำลัง และคุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก

คณิตศำสตร์ประกนัภัย วิจัยและพัฒนำในส ำนักงำนประกนัสังคม
1 แผน 20 รำยงำน  - แผนแม่บทฯ 17

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคณิตศำสตร์ประกนัภัย 6 แผน 20 คน  - 
ผล

ตัวชี้วัดที่ 3 สนับสนุนขอ้มูลหรือวิเครำะห์ขอ้มูลหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำ
สิทธิประโยชน์ กำรขยำยควำมคุ้มครองระบบประกนัสังคม

5 แผน 50 เร่ือง 1

ผล 1 100

ตัวชี้วัดที่ 4 ทบทวนแบบจ ำลองด้ำนคณิตศำสตร์ประกนัภัย กองทุนประกนัสังคม
และกองทุนเงินทดแทน

2 แผน 20 Model  - 

ผล

ตัวชี้วัดที่ 5 สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนกำรประกนัสังคมให้แก ่ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนประกนัสังคม และประชำชนทั่วไป

3 แผน 50 คร้ัง 1

ผล 1 100

รวม 100

สปย. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละจ ำนวนกำรตรวจแนะน ำกำรวินิจฉยัและจ่ำยประโยชน์
ทดแทน ตำมแผนประจ ำปี 2563

แผน 100 ร้อยละ  - 

ผล

รวม

สปย. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนระบบกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ให้แกผู้่ประกนัตน แผน 100 กรณี -

ผล
รวม

80

แผนแม่บทฯ 171

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
30. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานด้านคณติศาสตร์ประกันภัย

32. โครงการพัฒนาการเพ่ิมสิทธิประโยชน์

31. โครงการตรวจแนะนําการวินิจฉัยจา่ยประโยชน์ทดแทนแก่สํานักงาน
ประกันสังคมและสถานพยาบาล

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สสท. 20,349,500 24
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนหน่วยปฏิบัติที่ได้รับกำรออกตรวจ แนะน ำ แผน 30 หน่วย 3

ผล 2 67

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของกำรจัดเกบ็เงินสมทบจำกสถำนประกอบกำรที่
ขึ้นทะเบียนกบัส ำนักงำนประกนัสังคม

แผน 40 ร้อยละ 96

ผล 95 99

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจ ำนวนขอ้มูลผู้ประกนัตนที่นำยจ้ำงส่งผ่ำน
ระบบอนิเตอร์เน็ต

แผน 30 ร้อยละ 80

ผล 82 102

รวม 90
สสท. 867,800 ยช. 4

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3
ผล 3 100
รวม 100

สสท. 1,045,500 ยช. 4 
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม แผน 100 คร้ัง 3
ผล 4 133
รวม 133

สสท ไม่มีงบประมำณ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้ประกนัตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกนัสังคม แผน 50 คน 13,433,511   
ผล 13,395,578   100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกนัสังคม แผน 50 แห่ง 485,800       
ผล 490,076       101

รวม 100

33. งานเงินสมทบ ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

     491,200 

35. งานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุงกําหนดอัตรา
เงินสมทบการเพ่ิมการจดัเก็บเงินสมทบและการพัฒนาสิทธิประโยชน์

36. งานทะเบียนนายจา้ง/ผู้ประกันตน

กลยทุธ์ที ่ 1.9 : ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการจดัเก็บเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายของ สปส. (ผู้ประกันตน/ นายจา้ง/ สถานประกอบการ) ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ ์รวมถึงความสามารถในการจา่ย พร้อมสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมแรงงานถึงความสําคัญของส่งเงินสมทบ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

งานประจํา

งานประจํา (ไม่มีงบประมาณ)

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

96

84

แผนแม่บทฯ 17

15

 13,730,511 

34. งานอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบค้างชาํระของสํานักงานประกันสังคม
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

37. งานตรวจสอบ    สตส. 2,921,400 ยช. 4           
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนส ำนักงำนประกนัสังคมกรุงเทพมหำนครพืน้ที่ /จังหวัด 

/สำขำที่ได้รับกำรตรวจแนะน ำและสนับสนุนกำรตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรรวมทั้งประเมินผลกำรตรวจสอบ
สถำนประกอบกำร ณ หน่วยปฏิบัติ

20 แผน 20 หน่วย 5

ผล 5 100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนส ำนักงำนประกนัสังคมกรุงเทพมหำนครพืน้ที่/จังหวัด/สำขำ
ที่ได้รับกำรตรวจแนะน ำ และกำรสนับสนุนกำรตรวจสอบบัญชีค่ำจ้ำง
รวมทั้งกำรประเมินผลกำรตรวจสอบบัญชีค่ำจ้ำง ณ หน่วยปฏิบัติ

46 แผน 20 หน่วย 17

ผล 16 94

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจ ำนวนนำยจ้ำงที่ได้รับกำรตรวจสอบบัญชีค่ำจ้ำง
กองทุนเงินทดแทน

100 แผน 20 ร้อยละ 30

ผล 33 110

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำรตำมเป้ำหมำยที่ได้รับ
กำรตรวจสอบ

100 แผน 20 ร้อยละ 25

ผล 25 100

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรตรวจสอบ
บัญชีค่ำจ้ำงกองทุนประกนัสังคม

100 แผน 10 ร้อยละ -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละเป้ำหมำยกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรนิติบุคคลที่
จดทะเบียนกบักรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำและอยู่ในขำ่ยคุ้มครอง
ตำมกฎหมำยที่ติดตำมให้ขึ้นทะเบียนประกนัสังคมใหม่

100 แผน 10 ร้อยละ 100

ผล 38 84
รวม 89ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

38. งานสถิติและคณติศาสตร์ประกันภัย กวพ. 431,500 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จในกำรวิเครำะห์และประเมินสถำนะกองทุนประกนัสังคม แผน 20 คร้ัง 3

ผล 3 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมส ำเร็จในกำรสรุปขอ้มูลส ำคัญส ำนักงำนประกนัสังคม แผน 20 คร้ัง 3

ผล 3 100

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี แผน 20 ระดับ 1

ผล 1 100

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำสถติิงำนประกนัสังคม แผน 20 ระดับ 1

ผล 1 100

ตัวชี้วัดที่ 5 จ ำนวนขอ้มูลพืน้ฐำนงำนประกนัสังคม (CD) แผน 20 ตำรำง 100

ผล 100 100

รวม 100

กวพ. 638,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่สำมำรถลงนำมในสัญญำจ้ำงได้ 2 แผน 100 เร่ือง -

ผล
รวม

สสท. 405,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับโล่ประกำศเกยีรติคุณ แผน 100 แห่ง - แผนแม่บทฯ 17

ผล
รวม

แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4

1600

แผนแม่บทฯ 174

12

4

39. งานวิจยัและพัฒนา 

โครงการเดิม
40. โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ

300

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

14



กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

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

600,000

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรให้ควำมรู้แกแ่รงงำนต่ำงด้ำว แผน 50 คร้ัง 7 แผนแม่บทฯ 17
ผล 8 114

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของแรงงำนต่ำงด้ำวมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ในสิทธิประโยชน์
ตำมกฎหมำยประกนัสังคม และกฎหมำยเงินทดแทน ร้อยละ 70
โดยสำมำรถใช้สิทธิที่พึงมีได้อยำ่งถกูต้อง

แผน 50 ร้อยละ 70

ผล 81 116

รวม 115

สตส. 175,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้แทนจำกส ำนักงำนบัญชีที่เขำ้รับกำรอบรม แผน 40 คน - แผนแม่บทฯ 17

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เขำ้รับกำรอบรมที่มีควำมรู้เพิม่ขึ้น สำมำรถเป็นตัวเทน

นำยจ้ำงในกำรด ำเนินกำรด้ำนประกนัสังคมได้อยำ่งถกูต้อง
แผน 30 ร้อยละ -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเจ้ำของส ำนักงำนบัญชีมีควำมพึงพอใจ ผลกำรปฏิบัติงำน

ของผู้เขำ้รับกำรอบรมมีควำมรู้เพิม่ขึ้น
แผน 30 ร้อยละ -

ผล
รวม

สตส. 376,700 ยช. 4 
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรตรวจสอบตำมโครงกำรสถำน
ประกอบกำรเพือ่ป้องกนักำรแสวงประโยชน์จำกกำรใช้แรงงำน

แผน 100 แห่ง 264

ผล 326 123

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่ตรวจสอบพบว่ำ มีควำมผิด
ปฏิบัติได้ถกูต้องตำมกฎหมำย

แผน 40 ร้อยละ -

ผล

รวม 123

120

70

100

80

80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

42. โครงการสํานักงานบัญชีคุณภาพกับงานประกันสังคม

43. โครงการตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ือป้องกันการแสวงประโยชน์
จากการใช้แรงงานและกองทุน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

660

100
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สสท. 2,402,400 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคนที่เขำ้รับกำรอบรม แผน 60 คน 150

ผล 150 100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนหนี้เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของแต่ละหน่วยปฏิบัติ
ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

แผน 20 ร้อยละ -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในขอ้กฎหมำย
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และสำมำรถวำงแผนกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ได้
อยำ่งมืออำชีพ

แผน 40 ร้อยละ 90

ผล 90 100

รวม 100ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
44. โครงการพัฒนาทักษะเจา้หน้าทีต่ิดตามเร่งรัดหนี ตามโครงการ
ลดหนี ใหม่ใส่ใจหนี เก่า

300

5

90

16



กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สตส. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ ำนวนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรจำกฐำนขอ้มูล
ภำครัฐที่เชื่อมโยงและอยู่ในขำ่ยคุ้มครองตำมกฎหมำย
ที่ยงัไม่ขึ้นทะเบียนประกนัสังคมครบถว้น

50 แผน 100 ร้อยละ - แผนแม่บทฯ 17

ผล

รวม

สตส. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 มีระบบ/แนวทำงกำรป้องกนักำรไม่น ำส่งเงินสมทบ และกลไก
กำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ

1 แผน 50 ระบบ -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินสมทบ 20 แผน 50 ร้อยละ -

ผล

รวม

สตส. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำรูปแบบกำรตรวจเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

20 แผน 100 ร้อยละ -

ผล

รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

45. โครงการเชือ่มโยงข้อมูลนายจา้งกับฐานข้อมูลภาครัฐเพ่ือการตรวจสอบ
โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

46. โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงความสามารถในการชาํระเงินสมทบ
ของนายจา้ง

47. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

17



กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สปย. 240,000 ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนรำยงำนแนวทำงกำรตรวจสอบขอ้มูลกำรจ่ำยประโยชน์

ทดแทนและค่ำบริกำรทำงกำรแพทยท์ำงอเิล็กทรอนิกส์ 
จ ำนวน 2 ฉบับต่อเดือน

แผน 100 ฉบับ 6 แผนแม่บทฯ 17

ผล 6 100

รวม 100

สจพ. 1,673,400 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนสถำนพยำบำลที่ได้รับกำรตรวจกำรใช้ยำในสถำนพยำบำล
กำรจ่ำยยำบัญชี จ (2) กำรจ่ำยยำต้ำนไวรัสเอดส์

แผน 100 แห่ง 18

ผล 19 106

รวม 106

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

24

72

กลยทุธ์ที ่ 1.10 : พัฒนากลไก การจา่ยสิทธิประโยชน์และระบบการตรวจสอบการจา่ยสิทธิทีร่องรับการจา่ยทีห่ลากหลาย และรวดเร็ว โดย มี Platform ในรูปแบบใหม่ทีร่องรับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดิจทิัล โครงข่ายพลเมือง อาสาสมัคร หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือร่วมตรวจสอบ อยา่งรัดกุม รอบคอบ สมเหตุสมผล และเป็นธรรม
โครงการเดิม
48. โครงการจา้งทีป่รึกษาระบบการเบิกจา่ยประโยชน์ทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

49. โครงการจา้งทีป่รึกษาการเภสัชกรรมเพ่ือกํากับคุณภาพการใช้ยา
ของสถานพยาบาลและกํากับตรวจสอบการจา่ยชดเชยบัญชียาหลัก
แห่งชาติ จ(2) และยาต้านไวรัสเอดส์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

18



กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สจพ. 11,261,800

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนขอ้มูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยท์ี่สถำนพยำบำลรำยงำน
เพือ่เบิกค่ำบริกำรทำงกำรแพทยไ์ด้รับกำรตรวจสอบ กรณี
กำรรักษำโรคที่มีค่ำใช้จ่ำย (AdjRW มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 2) ได้รับ
กำรตรวจสอบกำรบริกำรทำงกำรแพทยป์ระเภท Coding Audit 
จัดจ้ำงผู้ตรวจสอบ (Auditor) จ ำนวน 10 คน โดย 1คน จะต้อง
ตรวจสอบขอ้มูลไม่น้อยกว่ำ 800 แฟ้ม/คน/ต่อ/ปี

         8,000 แผน 35 รำยกำร 2,000

ผล 2,132 107

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนขอ้มูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยท์ี่สถำนพยำบำลรำยงำน
เพือ่เบิกค่ำบริกำรทำงกำรแพทยไ์ด้รับกำรตรวจสอบ กรณีที่มี
ภำระเส่ียง ได้รับกำรตรวจสอบกำรบริกำรทำงกำรแพทย ์ประเภท 
Coding Audit และ Quality of care audit จัดจ้ำงผู้ตรวจสอบ 
(Auditor) จ ำนวน 10 คน โดยผู้ตรวจสอบ (Auditor) 1 คน จะต้อง
ตรวจสอบขอ้มูลไม่น้อยกว่ำ 13,200 รำยกำร/คน/ปี

132,000 แผน 35 รำยกำร 33,000

ผล 33,455 101

ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนรำยกำรตรวจสอบควำมผิดปกติของขอ้มูลกำรรำยงำน
บริกำรทำงกำรแพทย ์(Data 100%) (รำยเดือน)

12 แผน 15 รำยกำร 3

ผล 3 100

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละสถำนพยำบำลรำยงำนขอ้มูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์
ถกูต้องมำกกว่ำร้อยละ 100

100 แผน 15 ร้อยละ 100

ผล 100 100

รวม 103ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

50. โครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย ์
กรณโีรคทีม่ีค่าใช้จา่ยสูงและกรณโีรคทีม่ีภาระเสี่ยง
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สปย. 1,500,000 ยช. 4

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนเวชระเบียนของผู้ประกนัตนที่รับกำรตรวจสอบในกำร
จ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย ์3,600 ฉบับ

3,600 แผน 100 ฉบับ 900 แผนแม่บทฯ 17

ผล 1,377 153

รวม 153

กบล. ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไม่ต่ ำกว่ำ benchmark 100 แผน 100 ร้อยละ 100

ผล 100 100

รวม 100

กบล. 375,300 ยช. 4

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม แผน 100 คร้ัง 1
ผล 1 100
รวม 100

ยช. 4

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 แผนแม่บทฯ 17
ผล 2 67
รวม 67

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 176

แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4,308,180

29,178,700

51. ค่าจา้งทีป่รึกษาทางการแพทยแ์ละทีป่รึกษาทางการพยาบาล

กลยทุธ์ที ่ 1.11 : พัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนรูปแบบใหม่ รองรับทิศทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ การสร้างความครอบคลุมของการดูแลวัยแรงงานและบริบทการลงทุนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากผู้เก่ียวข้องและสาธารณชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนให้มีผลตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อภาระการจา่ยในอนาคต

กบล.

53. งานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม

งานประจํา
52. งานนําเงินกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์

54. งานอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม 
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กองทนุประกันสังคม

ม.ค. - มี.ค. 63

ไตรมาสที ่1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี วัด งาน/โครงการลําดับที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

กบล. 83,903,000

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละมูลค่ำทรัพยสิ์นที่ถอืครองส ำนักงำนประกนัสังคมมี
ควำมถกูต้องครบถว้น 100%

100 แผน 50 ร้อยละ 100

ผล 100 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละส ำนักงำนประกนัสังคมสำมำรถน ำเงินไปลงทุนได้
อยำ่งต่อเนื่อง โดยไม่เสียโอกำสในกำรลงทุนและเป็นกำรเพิม่
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้อกีทำงหนึ่ง

100 แผน 50 ร้อยละ 100

ผล 100 100

รวม 100

กบล. 1,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร 100 แผน 50 ร้อยละ -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอยีดของ
สัญญำและกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน รวมทั้งกำรแปลควำม
หรือกำรเจรจำต่อรองกบัคู่สัญญำ

1 ผล 50 ชิ้นงำน -

ผล

รวม ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 22

โครงกำรต่อเนื่อง
ยช. 4 

แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

56. โครงการจดัจา้งบริษัททีป่รึกษากฎหมายด้านการลงทุน

โครงการเดิม
55. โครงการจดัจา้งหน่วยบริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย ์( Custodian)
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กองทนุประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - มี.ค. 63

สจพ. 399,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรได้รับขอ้มูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณี
ปลูกถำ่ยอวัยวะและค่ำยำแฟคเตอร์ส ำหรับผู้ป่วยโรคเลือด
ออกง่ำย (ฮีโมฟีเลีย) ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

80 แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 80 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของควำมถกูต้องครบถว้นของขอ้มูลที่สำมำรถน ำมำ
ด ำเนินกำรจ่ำยเงินได้อยำ่งถกูต้องทันตำมก ำหนดเวลำ 

80 แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 80 100

รวม 100

สปย. 6,450,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้ประกนัตนที่มีสิทธิบ ำบัดทดแทนไตใช้บริกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทียมและเขำ้ถงึยำฉดีเพิม่เม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)

2,000,000  แผน 100 รำยกำร 500,000

ผล 445,490 89
รวม 89

พืน้ที่/
จังหวัด/สำขำ

15,287,500 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้ประกนัตนที่ได้รับของเยี่ยมในรูปแบบกำรให้บริกำรเชิงรุก
ให้กบัผู้ประกนัที่เจ็บป่วยในสถำนพยำบำลและทุพพลภำพและ
ผู้ป่วยหลังภำวะวิกฤต (Intermediate Care)

30,575 แผน 100 รำย 2,110

ผล 580 8

รวม 8

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563

ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานทีม่ีความต้องการเฉพาะ

ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หมายเหตุ

2.โครงการจา้งรับ-ส่ง และประมวลผลการเบิกจา่ยค่าบริการทางการแพทย ์
สําหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื อรังระยะสุดท้าย กรณบีําบัดทดแทนไต

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1

กลยทุธ์ที ่2.1 : พัฒนารูปแบบ การดูแล ผู้ประกันตนทีเ่จบ็ป่วยเรื อรัง/ทุพพลภาพซ่ึงต้องการได้รับการดูแลอยา่งใกล้ชิด หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต หรือกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพื นทีซ่ึ่งผู้ประกันตนรายนั นๆ สามารถใช้สิทธิได้
โครงการเดิม
1.โครงการจดัจา้งรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการทาง
การแพทยก์รณปีลูกถ่ายอวัยวะและค่ายาแฟคเตอร์แก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือด
ออกง่าย (ฮโีมฟีเลีย)

ผลการดําเนินงาน

3.โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจบ็ป่วยในสถานพยาบาล และ
ผู้ทุพพลภาพ และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทนุประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - มี.ค. 63

ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หมายเหตุหน่วยนับ
ไตรมาสที ่1

ผลการดําเนินงาน

ศสน. 3,400,000 ยช. 4
ตัวชีวัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรออกเยี่ยมผู้ประกนัตน/ผู้ทุพพลภำพ 10 แผน 20 คร้ัง - แผนแม่บทฯ 17

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนผู้ประกนัตน/ผู้ทุพพลภำพที่ได้รับกำรตรวจเยี่ยม 30 แผน 30 คน -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 3 ส่ือมวลชนเผยแพร่ขอ้มูลขำ่วสำรควำมรู้งำนประกนัสังคมผ่ำน
ส่ือต่ำงๆ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 180 คร้ัง

180 แผน 50 คร้ัง -

ผล

รวม

พืน้ที่/จังหวัด./สำขำ 3,290,000 ยช. 3

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมโครงกำร 16,450 แผน 50 คน 2,150 แผนแม่บทฯ 11
ผล 3,417 159

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนรุ่นที่จัดอบรม 329 แผน 50 รุ่น 41
ผล 36 88
รวม 123

กนผ. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้บริหำรให้ขอ้คิดเห็นต่อขอ้เสนอพัฒนำระบบประกนัสังคมรองรับ
กำรให้บริกำรผู้ประกนัตนต่ำงชำติ 

1 แผน 50 คร้ัง -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 มีขอ้เสนอพัฒนำระบบประกนัสังคมรองรับกำรให้บริกำร

ผู้ประกนัตนต่ำงชำติ
1 แผน 50 ขอ้เสนอ -

28,826,500 ผล
รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4.โครงการ สปส. มอบสุข

กลยทุธ์ 2.2 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการประกันสังคมและเตรียมความพร้อมให้กลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของแรงงานทีม่ีคุณภาพ และมีวุฒิภาวะของระบบประกันสังคม
โครงการเดิม
5.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

กลยทุธ์ 2.4 พัฒนาและบริหารสิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทน รวมถึงการบริการตามลักษณะและพฤติกรรมของผู้ประกันตน ในแต่ละกลุ่มทีม่ีความต้องการเฉพาะ รวมไปถึงการ เชือ่มโยงกับการประกันสังคมนานาชาติ เพ่ือรองรับการ
โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
6.โครงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาระบบประกันสังคมรองรับการ
ให้บริการแรงงานข้ามชาติ
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กองทนุประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - มี.ค. 63

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

ผล 1 100

รวม 100

กบค. 28,155,600 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 90 แผน 100 ร้อยละ 100

ผล 100 100

รวม 100

กม. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จกำรขยำยอำยกุำรเป็นผู้ประกนัตนตำมมำตรำ 33 6 แผน 50 ระดับ 1 แผนแม่บทฯ 17

ผล 1 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จกำรขยำยอำยกุำรเป็นผู้ประกนัตนตำมมำตรำ 40 5 แผน 50 ระดับ 1

ผล 1 100
รวม 100

สปย. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนกฎกระทรวงเกี่ยวกบักำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ให้

แกผู้่ประกนัตน
1 แผน 100 เร่ือง - แผนแม่บทฯ 17

ผล
รวม

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563

ยทุธศาสตร์ที ่3  ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของ กลุ่มผู้สูงอายุ

ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก

โครงการเดิม

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1

หมายเหตุ

กลยทุธ์ที ่3.1 :เตรียมความพร้อมผู้ประกันตนให้ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายอุยา่งมีสุขภาวะทีด่ี และมีเศรษฐฐานะทีม่ั่นคง เพียงพอในการดูแลตนเองได้ในระยะยาว

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
1.โครงการส่งเสริมวินัยการออม

กลยทุธ์ 3.2 ร่วมยกระดับคุณค่าของผู้ประกันตนสูงอายใุนการเป็นส่วนหน่ึงสังคมผ่าน การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเปิดโอกาส ในการใช้ศักยภาพของผู้ประกันตนสูงอาย ุเพ่ือต่อยอด และสร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ส ำนักงำนประกนัสังคมมีกำรเผยแพร่เร่ืองกำรออมกอ่นวัยเกษียณ
ผ่ำนส่ือ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4. โครงการการปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์สําหรับผุ้สูงอายุ

2.โครงการส่งเสริมการจา้งงานผู้สูงอายเุข้าทาํงานกับสํานักงานประกันสังคม 
ประจําปี 2563

กลยทุธ์ที ่3.3 ร่วมวางระบบการดูแลผู้ประกันตนสูงอายรุะยะยาว เพ่ือดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนสูงอาย ุผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ในพื นที ่(Network Engagement)
โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
3. การขยายอายกุารเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 40

กลยทุธ์ 3.4 ขยายความต่อเน่ืองของสิทธิและการดูแลผู้ประกนัตนที่กำ้วสู่สังคมผู้สูงอำย ุทั้งใน ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการเงินตลอดช่วงชีวิต พร้อมรองรับสถานการณก์ารส่งเงินสมทบทีม่ีความยดืหยุ่น
โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สัดส่วนของผู้สูงอำยเุขำ้ท ำงำนกบัส ำนักงำนประกนัสังคม คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรร
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63

สบท. 590,040,900 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศที่สำมำรถให้บริกำร
ได้โดยไม่เกดิ Downtime ไม่น้อยกวำ่

99 แผน ร้อยละ 99

ผล 99 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมถูกต้องในกำรประมวลผลเฉล่ียต่อเดือน  98 50 แผน ร้อยละ 98

ผล 99 101

รวม 100
สบท. 1,438,000 ยช. 6  

แผนแม่บทฯ 20
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 12 100 แผน คร้ัง 3

ผล 1 33

รวม 33

สบท. 10,000,000

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 8 100 แผน ระดับ -
ผล
รวม

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ดว้ยเครอืข่ายดจิิทัลและเครอืข่ายการสื่อสารเพ่ือสรา้งการเข้าถึงและให้บรกิารเชิงรกุแก่ทุกคน

ลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ

3.โครงการจ้างที่ปรกึษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของ
สํานักงานประกันสังคม

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ไตรมาสที่ 1

2. งานอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานประกันสังคม

3

ผลการดําเนินงาน

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
โครงการ

หมายเหตุ

กลยทุธ์ 4.1 อํานวยความสะดวกในการบรกิารผ่านการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บรกิารเป็นหน่ึงเดยีวกันในลักษณะ Ommi Channel สําหรบัการให้บรกิารทั งรปูแบบ Online และ Offline ให้เป็นบรกิารแบบไร้
รอยตอ่ เพ่ือสรา้งประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้รบับรกิาร โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรรว่มบรกิารและระบบตา่งๆ 
เพ่ือทําให้ผู้รบับรกิารไม่รูส้ึกถึงความแตกตา่งในการรบับรกิารในแตล่ะแห่งงานประจํา
1.งานกําหนดนโยบาย วางแผน และสนับสนุนการปฏิบัตงิานระบบ
คอมพิวเตอร ์บํารงุรกัษางาน ฐานข้อมูลและอุปกรณ์

50

ไม่มีกำรประชุม 
เนื่องจำกมีกำรเปล่ีน
แปลงค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมกำร
พจิำรณำระบบเทคโนโลยี

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/

25



กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63

ลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

สลก. 49,590,282 ยช. 6  แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดหำระบบกล้องวงจรปิดแบบ
เชื่อมโยง CCTV

5 100 แผน ระดับ 1

ผล 1 100

รวม 100

สบท. 3,225,500 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 4 100 แผน ระดับ - แผนแม่บทฯ 20

ผล
รวม

ศสน. 154,800,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนยอดพิมพ์ปฏิทิน  4,900,000 30 แผน ฉบับ - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนคร้ังในกำรออกหน่วยประชำสัมพันธ์ 60 100 แผน คร้ัง 15

ผล 22 147
ตัวชี้วดัที่ 3 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธง์ำนประกนัสังคมผ่ำนส่ือต่ำงๆ 800 40 แผน คร้ัง -

ผล
รวม 147

งานประจํา

กลยทุธ์ 4.2  สนับสนุนการให้บรกิารที่หลากหลายดว้ยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรกิารที่มีความคล่องตวั มีประสิทิภาพ และตอบโจทย ์Digital lifestyle
4. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV)

กลยทุธ์ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรา้งพื นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กร  ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรบัการให้บรกิารและการทํางานจากทุกที่ทุกเวลา
โครงการเดมิ
5.โครงการจัดซื อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์ประจําปี 2563

กลยทุธ์ 4.7 เปลี่ยน รปูแบบการนําเสนอข้อมูลและข่าวสารของ สปส. โดยพัฒนารปูแบบ ช่องทาง และออกแบบเนื อหาข่าวสารในการสื่อสารกับสาธารณะ ที่เข้าใจงา่ย มีประสิทธิภาพ เช่น การสื่อสาร ผ่านสื่อของ สปส. และ 
เครอืข่ายสื่อภายนอก /ช่องทาง Digital - Human touch / รปูแบบ Formal - Informal /กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
6.การผลิตและเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63

ลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ศสน. 5,996,400 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ ำนวนข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ ที่ได้รับกำรแกไ้ข

แล้วเสร็จ ภำยใน 25 วนั
92 30 แผน ร้อยละ 92 แผนแม่บทฯ 20

ผล 93.72 102

ตัวชี้วดัที่ 2 กำรผลิตส่ือประชำสัมพันธป์ระเภทส่ิงพิมพ ์ 36,000 30 แผน ชิ้น 9,000
ผล 6,944 77

ตัวชี้วดัที่ 3 กำรเผยแพร่ภำพกจิกรรม 480 40 แผน คร้ง 120

ผล 211 176

รวม 124
ศสน. 1,184,500 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 9 100 แผน คร้ัง 2 แผนแม่บทฯ 20
ผล 2 100
รวม 100

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

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 3 100 แผน ระดับ -

ผล
รวม

ศสน. 122,124,000 โครงกำรต่อเนื่อง 
ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนกำรตอบข้อสอบถำมผ่ำน Social Media 1506 115,500 40 แผน คร้ัง 30,000 แผนแม่บทฯ 20
ผล 68,429 228

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนกำรใช้บริกำรสำยด่วน 1506 1,150,000 40 แผน สำย 300,000
ผล 775,357 258

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละคุณภำพกำรให้บริกำร 85 20 แผน ร้อยละ 85
ผล 94.62 111
รวม 217

7. งานบรกิารข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
โครงการ

8.งานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

โครงการเดมิ
9.โครงการบรกิารส่งข้อความสั นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service
 (SMS)

10.โครงการเช่าระบบบรกิารศูนยบ์รกิารข้อมูลประกันสังคม Contact Center
 1506

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63

ลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

สปจ.อุดรธำนี 25,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนส่ือมวลชนเข้ำร่วมสัมมนำ 50 100 แผน คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล

รวม

กวพ. 969,600 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 400 50 แผน คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน 85 50 แผน ร้อยละ -

ผล

รวม

สสร. 2,227,900 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำประชุมไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำประชุมทั้งหมด 100 100 แผน ร้อยละ -

ผล

รวม

พืน้ที่/
จังหวดั/สำขำ

10,580,000 ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 21,160 100 แผน คน 2,120 แผนแม่บทฯ 17

ผล 2,095 99
รวม 99

แผนแม่บทฯ 20

กลยทุธ์ 4.8 ปรบัทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สปส. ให้เป็น เชิงรกุและสรา้งสรรค์ (Proactive and Creative) โดยยดึผู้รบับรกิารและสาธารณชน เป็นศูนยก์ลาง ผ่านการทําความเข้าใจในรปูแบบพฤตกิรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการรบัรู ้ถึงข้อมูล สปส . ในสังคมแรงงานไดอ้ยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

โครงการเดมิ
12. โครงการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจําปี 2563

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
โครงการ

13. โครงกำรประกนัสังคมทั่วไทยสู่แรงงำนภำคอิสระ

14. การประชุมชี แจงให้ความรูง้านประกันสังคม

โครงการใหม่
11.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์สรา้งการรบัรูสู้่ผู้ประกันตน

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงำน/
โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/
โครงกำร

28



กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63

ลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ศสน. 4,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดโครงกำรส่ือสำรสร้ำงกำรรับรู้งำนประกนัสังคม 9 50 แผน คร้ัง - แผนแม่บทฯ 20

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกวำ่ 150 คนต่อคร้ัง 1,350 50 แผน คน -

ผล

รวม

ศสน. 2,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข่ำวสำรงำนไม่น้อยกวำ่ 2 ส่ือและเผยแพร่
ผ่ำนส่ือไม่น้อยกวำ่ 10 คร้ัง

10 50 แผน คร้ัง 4 แผนแม่บทฯ 20

ผล 14 350

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกจิกรรม 4 50 แผน คร้ัง 1
ผล 1 100
รวม

กฝ. 34,000,000 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนรุ่นที่จัดอบรม 1,700 30 แผน รุ่น 730 ยังไม่ได้ด ำเนิน
โครงกำร

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อโครงกำรของผู้ที่เกี่ยวข้อง 70 40 แผน ร้อยละ 70

ผล
ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จที่ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร 70 30 แผน ร้อยละ 70

ผล
รวม

15. โครงการสื่อสารสรา้งการรบัรูง้านประกันสังคม

16.โครงการจัดนิทรรศการและแถลงข่าวงานประกันสังคม

17.โครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
สู่ผู้ประกันตน

ร้อยละเฉล่ียของงำน/
โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/

ร้อยละเฉล่ียของงำน/
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63

ลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ศสน. 6,520,100 ยช. 6   
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 กำรให้บริกำรตรวจสอบข้อมูล ด้วยตนเอง 6,000 20 แผน คร้ัง -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 85 20 แผน ร้อยละ -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 จ ำนวนกำรตอบข้อสอบถำมผ่ำน Social Media และส่ือออนไลน์
ของส ำนักงำนประกนัสังคม

7,500 30 แผน คร้ัง -

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

ผล
รวม

ศสน. 25,320,000 ยช. 6   
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 80 30 แผน ร้อยละ -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนกำร add เป็นเพือ่นกบั Line Official Account 5,000,000 30 แผน คน -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 จ ำนวนกำรแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก 20,000,000 40 แผน ข้อควำม -
ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดโครงกำรส่ือสำรสร้ำงกำรรับรู้งำนประกนัสังคม 2 50 แผน คร้ัง -

ผล
รวม

โครงการใหม่
19.โครงการบรหิารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพ่ือส่งเสรมิภาพลักษณ์
สํานักงานประกันสังคม

20. โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรม CSR

18. โครงการบรกิารข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมาย
รายบุคคล

ร้อยละเฉล่ียของงำน/

ร้อยละเฉล่ียของงำน/

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
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กองทุนประกันสังคม

แผน
ผล ม.ค. - ม.ีค. 63

ลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

กวพ. 4,000,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจส ำนักงำนประกนัสังคม 

(ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์)
1 100 แผน เล่ม - แผนแม่บทฯ 20

ผล
รวม

สจพ. 3,067,600
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 480 50 แผน คน -

ผล
ตัวขี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 80 25 แผน ร้อยละ -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละควำมรู้และควำมเข้ำใจด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ในระบบ

ประกนัสังคมและกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกนัเพิม่ขึ้น
80 25 แผน ร้อยละ -

ผล
รวม

ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

กลยทุธ์ 4.9 สรา้งช่องทางการรบัฟังและเปิดรบัข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพ่ือสรา้งการมีส่วนรว่มในการพัฒนา สปส. ในทุกมิติ
โครงการเดมิ
21.โครงการสํารวจความพึงพอใจ สํานักงานประกันสังคม ปี 2563

กลยทุธ์ที่ 4.12 สรา้งความสัมพันธ์ และพัฒนารปูแบบการสื่อสารกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งข้อมูลสําคัญตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ สืบค้นได้
โครงการเดมิ
22. สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/
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กองทุนประกันสงัคม
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กนผ. 18,008,980 ยช. 4
แผน 10 ร้อยละ 40
ผล 40 100
แผน 15 เล่ม 1
ผล 1 100
แผน 15 ข้อเสนอ 3

ผล 12 400
แผน 15 ร้อยละ 100

ผล 100 100
แผน 15 ร้อยละ 30

ผล 38.5 128
แผน 15 ร้อยละ 30
ผล 48.5 162
แผน 15 ร้อยละ 25

ผล 29.16 117
รวม 161

จ ำนวนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรประกนัสังคม 
ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนประกนัสังคม

ตัวชี้วดัที่ 4 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนเสนอต่อผู้บริหำรภำยใน
เดือนถัดไป

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนควำมร่วมมือ
ทวภิำคีและพหุภำคีด้ำนประกนัสังคม

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำร ที่ช ำระเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคมผ่ำนระบบธนำคำรและหน่วยบริกำร

ตัวชี้วดัที่ 7 ร้อยละควำมส ำเร็จของจ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ประกนัสังคม

100

1

12

ไตรมาสที่ 1
หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรปูองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรกิารได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กลยทุธ์ที่ 5.1 : ทบทวน ปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรรปูแบบการดําเนินงาน ในส่วนต่างๆ ขององค์กร ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รองรบัการเปลี่ยนแปลงทั งด้านการบรกิาร สิทธิประโยชน์ และการบรหิารจดัการองค์กรโดยรวม
งานประจํา
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยทุธศาสตรอ์งค์กร

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจดัท ำงบประมำณ

ตัวชี้วดัที่ 2 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ภำยในเดือนกมุภำพันธ์

ตัวชี้วดัที่ 3

แผนแม่บทฯ 17

90

90

100

100
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล 69,746 129
72,000 แผน 10 ชิ้น 24,000

ผล 319,730 1332
5,400 แผน 20 คร้ัง 1350

ผล          3,466 257
2,250 แผน 30 คร้ัง 555

ผล 522 94
22,800 แผน 20 คร้ัง 5,700

ผล 5,780 102
รวม 259

สลก. 175,000 ยช. 4
แผน 50 คน 1,800 แผนแม่บทฯ 17
ผล 2,311 128
แผน 50 ร้อยละ 90
ผล 100 111
รวม 120

กพร. 239,900 ยช. 6
แผน 100 ร้อยละ 40

ผล 40 100
รวม 100

แผนแม่บทฯ 20100

แผนแม่บทฯ 17ตัวชี้วดัที่ 1 กำรด ำเนินกำรด้ำนสำรบรรณ ธรุกำรกรม กำรประชุมกรม และกำรประชุม
หำรือข้อรำชกำรหน่วยงำนในสังกดักระทรวงแรงงำน

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 4 กำรประสำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคและกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรและผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกนัสังคม

ตัวชี้วดัที่ 5 กำรให้บริกำรของงำนอำคำรส ำนักงำนประกนัสังคมและกำรให้บริกำร
เกีย่วกบัรถยนต์

จ ำนวนผู้มำใช้กจิกรรม/นันทนำกำรต่ำงๆ

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จส ำหรับผู้มำใช้กจิกรรม/นันทกำรต่ำงๆ ตำมแผน

7,200

90

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรประเมินส่วนรำชกำร
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติรำชกำร

2. งานเสรมิสรา้งสนับสนุนการทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพ

3. งานส่งเสรมิสวัสดิการและสรา้งขวัญกําลังใจ

4. พัฒนาระบบบรหิารจดัการองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 2 กำรด ำเนินกำรเอกสำรไปรษณียแ์ละพัสดุที่จัดส่งของส ำนักงำนประกนัสังคม

ตัวชี้วดัที่ 3 กำรประสำนกำรให้บริกำรงำนอ ำนวยกำรและกำรให้บริกำรด้ำนสวสัดิกำร
แกข่้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้มำติดต่อ

ตัวชี้วดัที่ 1
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กค. 24,291,500 ยช. 4
แผน 25 ร้อยละ 25
ผล 15.26 61
แผน 25 คร้ัง 195
ผล 255 131
แผน 25 รำยกำร 2,550
ผล 4,883 191
แผน 25 ร้อยละ 25
ผล 15.05 60
รวม 111

กค. 1,309,600 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

แผน 100 คร้ัง 6

ผล 4 67

รวม 67

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

ผล 71 83

รวม 83

พื้นที่/
จังหวดั/สำขำ

3,033,500 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 100 ระดับ 1 (9)

ผล 1 (6) 67

รวม 67

แผนแม่บทฯ 17ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรกอ่สร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงิน
ต่ ำกวำ่ 500,000 บำท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 24

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบถูกต้องทั้งหมด

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนคร้ังในกำรบริกำรจัดหำพัสดุ

5. บรหิารและตรวจสอบการเงนิ การคลัง และการบัญชี

ตัวชี้วดัที่ 3 จ ำนวนใบส ำคัญที่ตรวจสอบ

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงบประมำณส ำนักงำนประกนัสังคม 

100

850

10,200

100

แผนแม่บทฯ 17

6. งานอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดําเนินงานจาก
เงนิกองทุนเพ่ือบรหิารงานของสํานักงานประกันสังคม

7. งานอนุกรรมการประกันสังคมจงัหวัด

8. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พื นที่ อาคารสถานที่ (กรณี งบต่ํากว่า 
500,000 บาท)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

พื้นที่/
จังหวดั/สำขำ

2,785,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 100 ระดับ 1 (2)

ผล 0 0

รวม 0

สลก. 100,000 ยช. 4
แผน 50 คน  -

ผล

แผน 50 ระดับ  -

ผล

รวม

สปจ.ตำกสำขำ
แม่สอด

180,000

70 แผน 25 ร้อยละ 70

ผล 74 106

20 แผน 25 ร้อยละ 20

ผล 26 130

70 แผน 25 ร้อยละ 70

ผล 78 111

50 แผน 25 ร้อยละ 50
ผล 58 116
รวม 116

9. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พื นที่ อาคารสถานที่ กรณี 
งบ 500,000 - 2,000,000 บาท

ตัวชี้วดัที่ 4 ลูกจ้ำง/ผู้ประกนัตนชำวเมียนมำ รับรู้ถึงคุณค่ำกำรประกนัสังคม

ยช. 4     
แผนแม่บทฯ 17

11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรกิารประกันสังคมแก่ลูกจา้ง ผู้ประกันตน
ชาวเมียนมา (จา้งล่ามภาษาเมียนมา)

ตัวชี้วดัที่ 2 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรลูกจ้ำง/ผู้ประกนัตนชำวเมียนมำลดลง

ลูกจ้ำง/ผู้ประกนัตนชำวเมียนมำ มีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของ
ส ำนักงำนฯ

ตัวชี้วดัที่ 3

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

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

โครงการเดิม
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงบัอัคคีภัย
ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกีย่วกบัแผนกำรป้องกนั

และระงับอคัคีภัย

ตัวชี้วดัที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจเจ้ำหนัำที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ลูกจ้ำง/ผู้ประตนชำวเมียนมำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนประกนัสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

180

3

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล 98 123
รวม 111

สปส.บึงกำฬ 15,209,800 ยช. 6
แผน 100 ระดับ 8

ผล 7 88

รวม 88

พท.9 3,250,000 ยช.6
ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จกำรจ้ำงออกแบบปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี 9 แผน 100 ระดับ 1 แผนแม่บทฯ 20

ผล 0 0
รวม 0

กพร./กบค. 42,700 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

1 แผน 50 ฉบับ -

ผล
1 แผน 50 ระบบ -

ผล
รวม

โครงการใหม่
14. ค่าจา้งออกแบบ สํานักงานประกันสังคมกรงุเทพมหานครพื นที่ 9

12. โครงการสรา้งการรบัรู้แก่ผู้ประกันตนชาวเมียนมา (จา้งล่ามภาษาเมียนมา)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

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

แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ผลกำรศึกษำจำกกำรทบทวน โครงสร้ำงและรูปแบบกำรด ำเนินงำน
ที่ทันสมัยของส ำนักงำนประกนัสังคม

ตัวชี้วดัที่ 2 ระบบงำนที่ได้รับกำรออกแบบส ำหรับใช้ในกำรเสนอพิจำรณำปรับปรุง
โครงสร้ำง

13. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจงัหวัดบึงกาฬ

แผนแม่บทฯ 17ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนบุคลำกร (ล่ำม) ที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำเมียนมำ

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกนัตนชำวเมียนมำต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกนัสังคมจังหวดัระนอง  อยูใ่นระดับไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80

1

80

15. โครงการทบทวนโครงสรา้งองค์กรและรปูแบบการดําเนินงาน
ให้ทันสมัยรองรบัการเปลี่ยนแปลง พรอ้มก้าวสู่ระบบราชการ 4.0

22

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล 1 100
รวม 100

2,780,000 ยช. 6
แผน 100 ระดับ 3

ผล 0 0
รวม 0

กตน. 3,720,800 ยช. 4
50 แผน 100 หน่วย 16 แผนแม่บทฯ 17

ผล 13 81
รวม 81

กตน. 3,481,580 ยช. 4
แผน 100 คร้ัง 3

ผล 2 67
รวม 67

กพร. 585,700 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

แผน 50 ฉบับ -

ผล

แผน 50 ฉบับ -
ผล
รวม

5
สปส. ชลบุรี

สำขำ
ศรีรำชำ

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

ตัวชี้วดัที่ 1 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA 4.0) 
ของส ำนักงำนประกนัสังคม

1

โครงการใหม่
20. โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการของสํานักงานประกันสังคม 
“ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อยา่งยัง่ยนื ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการ

ตัวชี้วดัที่ 2

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนกำรพัฒนำองค์กรของส ำนักงำนประกนัสังคม 1

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเปล่ียนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1
17. โครงการก่อสรา้งกําแพงกันดิน ค.ส.ล. และวางระบบท่อระบายน ํา

16. โครงการเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารศูนยค์อมพิวเตอร ์

กลยทุธ์ที่ 5.2 : พัฒนา ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล ที่เน้นรปูแบบการประสานความรว่มมือ ระหว่างหน่วยงาน ทั งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสรา้งองค์กรเปิดกว้าง ยอมรบัความแตกต่าง และพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง โดยยดึค่านิยมองค์กรเป็นพื นฐานสําคัญ
งานประจํา
18. งานตรวจสอบภายใน

19 งานคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม

ตัวชี้วดัที่ 1

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20

10 แผนแม่บทฯ 17

แผนแม่บทฯ 20 ขั้นตอน tor แลรำคำกลำงส่งเร่ืองให้กองคลังด ำเนินกำรต่อไป

จ ำนวนหน่วยรับตรวจ 
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กฝ/สสท. 738,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 50 กระบวนงำน -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำเร่ืองกำรจัดท ำแฟ้มนำยจ้ำง
อเิล็กทรอนิกส์

แผน 100 คน 280

ผล 279 100
แผน 25 ร้อยละ  -

ผล
รวม 100

กม. 15,042,080 ยช. 6
จ ำนวนกำรยกร่ำงแกไ้ขกฎหมำยประกนัสังคมและกฎหมำยเงินทดแทน แผน 20 เร่ือง 1

ผล 2 200
แผน 20 เร่ือง 20
ผล 84 420

90 แผน 20 ร้อยละ 90

ผล 90 100
600 แผน 20 เร่ือง 150

ผล 147 98
720 แผน 20 เร่ือง 180

ผล 300 167
รวม 197

งานประจํา
22. งานกฎหมาย

ร้อยละของแฟ้มนำยจ้ำงอเิล็กทรอนิกส์แทนแฟ้มเอกสำรของ สปส .พื้นท่ี/
จังหวดั/สำขำ

ตัวชี้วดัที่ 3

ตัวชี้วดัที่ 3

280

จ ำนวนกระบวนงำนแฟ้มอเิล็กทรอนิกส์ 1

50

21. โครงการปรบักระบวนงานการจดัทําแฟ้มนายจา้งอิเล็กทรอนิกส์
และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือจดัทําแฟ้มนายจา้ง

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 22

ตัวชี้วดัที่ 5 จ ำนวนเร่ืองที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอทุธรณ์

จ ำนวนร้อยละของกำรด ำเนินคดี ตำมกระบวนกำรขั้นตอนได้ทันระยะเวลำ
ตำมกฎหมำย

ตัวชี้วดัที่ 1

ตัวชี้วดัที่ 4

กลยทุธ์ที่ 5.3 : ทบทวน ออกแบบ และปรบัปรงุกฎหมาย และระเบียบ ในการดําเนินงานที่มีความยดืหยุน่ รองรบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ น

4

110

จ ำนวนเร่ืองที่ด ำเนินกำรเกีย่วกบั กำรยดึ อำยดั ขำยทอดตลำด ทรัพยสิ์น
ยืน่ขอรับช ำระหนี้แล้วเสร็จหรือปิดเร่ือง
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กม. 353,600 ยช. 6
 แผนแม่บทฯ 22

แผน 100 ร้อยละ -

ผล
รวม

กม. ไม่มีงบประมำณ ยช. 6
20 แผน 100 ร้อยละ -

ผล
รวม

ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจำ้งทีป่รึกษำทำงกฎหมำยเพือ่ยกร่ำงพ.ร.บ. 2 ฉบับ 15 แผน 100 ร้อยละ 15

ผล
รวม

1,495,295,800 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมถูกต้องในกำรตรวจสอบและจัดท ำค ำส่ังเล่ือนค่ำจ้ำง 

ค่ำตอบแทนพิเศษและค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนประกนัสังคม
100 แผน 100 ร้อยละ -

ผล
รวม

กบค. 3,061,200 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

90 แผน 50 ร้อยละ 10

ผล 12 123
95 แผน 50 ร้อยละ 65

ผล 28 43
รวม 83

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 22ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรเผยแพร่กฎหมำยต่อจ ำนวนกฎหมำย
ที่ต้องเผยแพร่ประจ ำปี

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณตำมแผน
กำรใช้จ่ำยเงิน

ตัวชี้วดัที่ 1

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 2

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยทุธ์ที่ 5.4 : สรา้งสมดุลและความเป็นธรรมในระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล พรอ้มรองรบัตําแหน่งงานใหม่ ทั งเนื องาน ตําแหน่งงาน รปูแบบและวิธีการจา่ยค่าตอบแทน รวมถึงกลไกการสรา้งความก้าวหน้าในงานที่สามารถดึงดูด
งานประจํา
26. งานบรหิารทรพัยากรบุคคล กบค.

27. งานพัฒนาโครงสรา้งพื นฐานด้านทรพัยากรบุคคลในสํานักงานประกันสังคม 
ให้พรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ นในอนาคต

ร้อยละต ำแหน่งวำ่งที่เติมเต็ม (ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำน
ประกนัสังคม)

แผนแม่บทฯ 22

24. โครงการเผยแพรก่ฎหมายการประกันสังคม

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงกฎหมำยต่อจ ำนวนกฎหมำย
ที่ต้องปรับปรุงแกไ้ขประจ ำปี

โครงการใหม่
23 การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงนิ
ทดแทน กฎ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือรองรบัความเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดัที่ 1

25. โครงการจา้งที่ปรกึษากฏหมาย กม. ไม่มีงบประมำณ

แผนแม่บทฯ 17

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กบค. 450,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 50 เร่ือง 12

ผล 15 125

แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 94 118

รวม 121

กบค. 450,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 21

แผน 50 เร่ือง 12

ผล 15 125

แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 96 120

รวม 123

กบค. ไม่มีงบประมำณ ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดและทดแทนต ำแหน่งงำนท่ีส ำคัญ 2 แผน 50 ต ำแหน่ง -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ส ำนักงำนประกนัสังคมมีแผนกำรสืบทอดและทดแทนต ำแหน่งงำน

ที่ส ำคัญ
2 แผน 50 แผน -

ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

80ร้อยละของค ำปรึกษำ แนะน ำ จำกที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนได้

48

โครงการเดิม
28. โครงการจา้งที่ปรกึษาด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของ
สํานักงานประกันสังคม

29. โครงการจา้งที่ปรกึษาด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งธรรมภิบาลของสํานักงาน
ประกันสังคม

30. โครงการจดัทําแผนการสืบทอดและทดแทนตําแหน่งงานที่สําคัญขององค์กร 
(Success Plan)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนเร่ืองในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ตัวชี้วดัที่ 2

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนเร่ืองในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ งำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลของส ำนักงำนประกนัสังคม

48

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของค ำแนะน ำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ วำงแผนจัดท ำแนวทำง
กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลของส ำนักงำน
ประกนัสังคมให้เกดิผลสัมฤทธิส์ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนได้

80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กบค. ไม่มีงบประมำณ ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำใน
สำยอำชีพของบุคลำกรที่มีศักยภำพสูงของส ำนักงำนประกนัสังคม

2 แผน 50 ต ำแหน่ง -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ส ำนักงำนประกนัสังคมมีแผนเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพบุคลำกรท่ี

มีศักยภำพสูง
แผน 50 แผน -

ผล
รวม

กฝ. 6,250,000 ยช. 6
36 แผน 20 คร้ัง 9 แผนแม่บทฯ 20

ผล 24 267
56 แผน 10 รำย

ผล
ตัวชี้วดัที่ 3 จ ำนวนหลักสูตรกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม 22 แผน 20 หลักสูตร -

ผล
51 แผน 20 รุ่น 12

ผล 11 92
ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบอเิลคทรอนิกส์

50 แผน 20 ร้อยละ 50

ผล 59.76 120
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรท ำแผนปฏิบัติงำนฝึกอบรม 100 แผน 20 ร้อยละ 100

ผล 100 100
รวม 116

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

31. โครงการจดัทําแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง (Career Path) ของสํานักงานประกันสังคม

จ ำนวนรุ่นที่กองฝึกอบรมด ำเนินกำรจัดประชุม อบรม สัมมนำ

ตัวชี้วดัที่ 6

ตัวชี้วดัที่ 5

กลยทุธ์ที่ 5.5 : ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่รองรบัความแตกต่างและหลากหลาย (ทั งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เชื อชาติ หรอืภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิให้แต่ละคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
งานประจํา
32.  งานบรหิารและการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อบริหำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนบุคลำกรที่ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ

ตัวชี้วดัที่ 4
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กวพ. 361,800 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้รับกำรอนุมัติจัดซ้ือเพื่อเผยแพร่ใน

ห้องสมุด นิคม จันทรวทิุร และห้องสมุดดิจิทัลของส ำนักงำนประกนัสังคม
545 แผน 35 รำยกำร 75

ผล 151 201
ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนกำรเข้ำสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกเวบ็ไซต์ของ

ห้องสมุดส ำนักงำนประกนัสังคม 
12,000 แผน 35 คร้ัง 3,000

ผล 3,048 102
ตัวชี้วดัที่ 3 จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดนิคม จันทรวทิุร  12,000 แผน 30 คร้ัง 3,000

ผล 6,334 211
รวม 169

กฝ. 3,084,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 150 แผน 50 คน 50

ผล 50 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 100 125
รวม 113

กฝ. 850,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 50 แผน 50 คน -

ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

33. งานบรกิารห้องสมุดและศูนยข์้อมูลข่าวสาร

โครงการเดิม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

34. โครงการอบรมข้าราชการบรรจใุหม่ของ สปส.

35. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กฝ. 850,000 ยช. 6              
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 50 แผน 50 คน -
ผล
รวม

ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 100 แผน 50 คน -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ

ผล
รวม

กฝ. 3,000,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 50 แผน 50 คน -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 90 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2,360,000

38. โครงการนักบรหิารประกันสังคม ระดับกลาง

37. โครงการนักบรหิารประกันสังคม ระดับต้น กฝ.
แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

36. โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในสายงานเพ่ือสรา้งความเป็น
มืออาชีพ
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กฝ. 1,750,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 50 แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ -
ผล
รวม

กฝ. 3,174,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 360 แผน 50 คน 180

ผล 204 113
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 93 117
รวม 115

กฝ. 3,311,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 30 แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ำอบรมมีกำรพัฒนำ และสำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ท่ีได้รับ
มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน

80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

กฝ. 430,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม แผน 50 คน -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

173

80

แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

39. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา ระดับชํานาญการพิเศษ (The Leadership 
Dynamic Program)

40. โครงการสัมมนาผู้บรหิารสํานักงานประกันสังคม

41. โครงการนักปฏบิัติการประกันสังคมต้นแบบ Social Security Model Officers

42. การจดัการความรู้ในสํานักงานประกันสังคม 

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

1,753,100 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้ด ำเนิกำรตำมกระบวนกำรที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 

  มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทั้งส้ิน 7 ขั้นตอน
แผน 50 ขั้นตอน 7

ผล 7 100
ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนกำรจัดกำรควำมรู้ แผน 50 เร่ือง 2

ผล 4 200
รวม 150

ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนส่ือบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยอนิเตอร์เน็ต 

(e-learning) ที่ได้รับกำรผลิต/พัฒนำ จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 วชิำ
3 แผน 100 วชิำ -

ผล
รวม

กฝ. 5,100,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 250 แผน 50 คน 8
ผล 20 250

ตัวชี้วดัที่ 2 บุคลำกรส ำนักงำนประกนัสังคมมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
และกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนวชิำกำรต่ำงๆ สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้
ให้เกดิประโยชน์แกอ่งค์กร

80 แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 80 100
รวม 175
3 ยช. 6 

แผนแม่บทฯ 20
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 151 แผน 50 คน 48

ผล 14 29

ตัวชี้วดัที่ 2 บุคลำกรส ำนักงำนประกนัสังคมมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
และกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนวชิำกำรต่ำงๆ สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้
ให้เกดิประโยชน์แกอ่งค์กร

80 แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 15 56
รวม 43

7

72

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

14

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

43. โครงการจดัการความรู้สํานักงานประกันสังคม พื้นที่/
จังหวดั/สำขำ

44. โครงการจา้งพัฒนาหลักสูตร e - learning ของสํานักงานประกันสังคม กฝ. 1,600,000

45. การจดัส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารบัการอบรมด้านวิชาการ
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดั

46. การจดัส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารบัการอบรมด้านวิชาการ
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดั

พื้นที่/
จังหวดั/สำขำ

739,000
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กฝ. 4,000,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ 11 แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำองักฤษ 60 แผน 100 ร้อยละ - แผนแม่บทฯ 20

ผล
รวม

1,179,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 239 แผน 50 คน 10

ผล 0 0
ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำร

ปฏิบัติงำน
80 แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 0 0
รวม 0

สบท./กฝ 507,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 165 แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวำ่

80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

แผนแม่บทฯ 20

(สำขำอทุัยจังหวดั
เดียว)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

49. การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน พื้นที่/
จังหวดั/สำขำ

50. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

47. ทุนอุดหนุนการศึกษาบุคลากรสํานักงานประกันสังคม 

48. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ กฝ. 2,500,000
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

สปย./กฝ. 973,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้ที่เข้ำรับกำรอบรม แผน 100 คน -
ผล
รวม

สปย./กฝ. 240,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ข้อมูลกำรวเิครำะห์และระบุควำมเส่ียงด้ำนงำนประโยชน์ทดแทน 
จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 เร่ือง

แผน 50 เร่ือง -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 คู่มือ /แผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนงำนประโยชน์ทดแทน แผน 50 เล่ม -

ผล
รวม

กตน./กฝ. 121,300 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจกำรเข้ำรับกำรอบรม ในระดับ

ควำมพึงพอใจเฉล่ียมำกกวำ่ร้อยละ 80
แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

กค./กฝ. 1,181,800 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 90 90 แผน 50 ร้อยละ - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบันทึกบัญชี ระเบียบกำร

เบิกจ่ำยเงิน ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80
80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

3

1

26

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

150

80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพงานวินิจฉัย
ประโยชน์ทดแทน

52. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรหิารจดัการความเสี่ยงด้านงาน
ประโยชน์ทดแทน

53.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิมทักษะและศักยภาพการตรวจสอบภายใน

54. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงนิและการบัญชี
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กค./กฝ. 1,421,700 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 90 90 แผน 50 ร้อยละ 90
ผล 90 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัขั้นตอนกำรขอรับจัดสรร
เงินนอกงบประมำณได้อยำ่งถูกต้องไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 80

80 แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 80 100
รวม 100

โครงการใหม่
กฝ. 618,000 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 50 แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 90 แผน 50 ร้อยละ -
ผล
รวม

กฝ. 3,311,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 30 แผน 50 คน แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ

ผล
รวม

กฝ. 445,200 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน แผน 50 ร้อยละ - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม แผน 50 คน -

ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

30

แผนแม่บทฯ 20

80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

55. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านบรหิารงานงบประมาณและ
แผนปฏิบัติราชการ

56. โครงการพนักงานประกันสังคมบรรจใุหม่

57. โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ

58. โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเกษียณพนักงานประกันสังคม 

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กบค./กฝ. 819,100 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรม และเข้ำร่วมกจิกรรมครบตำมหลักสูตรที่จัด 90 แผน 100 ร้อยละ -

ผล
รวม

สสร./กฝ. 489,600 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 144 แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนกำรประเมินควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม ไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 80

80 แผน 50 ร้อยละ  - 

ผล
รวม

กม/กฝ. 584,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 120 แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์ควำมรู้ 80% 
หลังกำรฝึกอบรม

80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

กพร./กฝ. 62,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้นในระดับดีขึ้นไป 70 แผน 100 ร้อยละ 70

ผล 88 126
รวม 126รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
60. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประกันสังคมมาตรา 40 สู่ความเป็นเลิศ (Smart Stars M 40)

61. โครงการบรหิารจดัการขั นตอนอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533

62. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการพัฒนาบรกิารภาครฐั"

59. โครงการส่งเสรมิงานบรกิารด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ 
แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

49



กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

สตส./กฝ. 331,600 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 160 แผน 50 คน -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจงำนด้ำนกำรบันทึกผล
กำรติดตำมผลกำรตรวจสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น สำมำรถบันทึกผล
กำรตรวจสอบ กำรติดตำมผลกำรตรวจสถำนประกอบได้อยำ่งถูกต้อง 
และมีประสิทธภิำพ

80 แผน 30 ร้อยละ -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจงำนด้ำนกำรบันทึกผล
 กำรติดตำมผล กำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น

80 แผน 20 ร้อยละ -

ผล
รวม

กบค. 131,900 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 21

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของกำรด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมกจิกรรม/เป้ำหมำย 90 แผน 50 ร้อยละ 30
ผล 39.13 130

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ได้น ำควำมรู้ไปใช้รวมถึงรับทรำบ
กจิกรรมปลูกจิตส ำนึก

80 แผน 50 ร้อยละ 20

ผล 39.13 196
รวม 163รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
64. โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจรติ
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563

63. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการตรวจสอบสถานประกอบการ
ผ่านระบบสารสนเทศ

กลยทุธ์ที่ 5.6 :ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ สปส. และถ่ายทอดไปสู่การให้บรกิารแก่สังคมแรงงาน การทํางานรว่มกับพันธมิตร เครอืข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กฝ. 691,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 100 แผน 50 คน แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 50 แผน 50 ร้อยละ

ผล
รวม

กฝ. 4,710,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 300 แผน 50 คน 150 แผนแม่บทฯ 20

ผล 168 112
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 80 แผน 50 ร้อยละ 80

ผล 97 121
รวม 117

พื้นท่ี/จังหวดั/สำขำ 21,468,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 5,367 แผน 50 คน 2,743 แผนแม่บทฯ 20

ผล 2,327 85
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85

ผล 84 99
รวม 92

สลก. 520,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 130 แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล จะด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมในวนัที่ 20-22 ม.ีค.63
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

65. โครงการ Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบรกิาร

66. โครงการการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรประกันสังคมและสรา้งความผูกพันในองค์กร

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

67. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

68. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

สสร. 184,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 46 แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

กบง. 288,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 72 แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

กพร. 52,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 13 แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

กบค. 264,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 66 แผน 50 คน แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ

ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

69. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

70. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

71. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

72. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

สสท. 296,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 74 แผน 50 คน แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ

ผล
รวม

กนผ. 180,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 45 แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

สปย. 144,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 36 แผน 50 คน แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ

ผล
รวม

สบท. 224,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 56 แผน 50 คน 56 แผนแม่บทฯ 20

ผล 56 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85

ผล 85 100
รวม 100

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

73. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

74. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

75. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

76. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

ศสน. 320,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 80 แผน 50 คน แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ

ผล
รวม

สตส. 180,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 45 แผน 50 คน 45 แผนแม่บทฯ 20

ผล 42 93
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85

ผล 93 109
รวม 101

กบล. 284,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 71 แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

กม. 260,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 65 แผน 50 คน 65 แผนแม่บทฯ 20

ผล 62 95
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85

ผล 85 100
รวม 98รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
79. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

80. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

77. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

78 โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

สจพ. 340,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 85 แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

กฝ. 132,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 33 แผน 50 คน - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

สลก. 90,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับโล่ 60 แผน 50 รำย -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับมอบประกำศเกยีรติคุณผู้ท ำประโยชน์ 4 แผน 50 ระดับ -
ผล
รวม

กบค/กฝ. 662,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรม 80 แผน 50 ร้อยละ - แผนแม่บทฯ 21

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ในเร่ืองวนิัยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

รวมถึงกำรน ำควำมรู้ไปใช้
80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
84. โครงการดําเนินการทางวินัยสําหรบัเจา้หน้าที่สํานักงานประกันสังคม

81. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

82. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

83. โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสํานักงานประกันสังคม 
ประจําปี 2563
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กองทุนประกันสงัคม

ม.ค. - ม.ีค. 63
ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กพร. 59,900 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนหน่วยงำนต้นแบบที่ได้รับโล่ 2 แผน 50 หน่วยงำน - แผนแม่บทฯ 21

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 เผยแพร่ข้อมูลเพื่อถ่ำยทอดบทเรียนเกีย่วกบักำรส่งผลงำนประกวด

รำงวลัของหน่วยงำนภำยนอก
2 แผน 50 ฉบับ -

ผล
รวม

สลก. 31,200 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมบริจำคโลหิต 800 แผน 50 คน 200 แผนแม่บทฯ 20

ผล 189 95
ตัวชี้วดัที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้บริจำคโลหิต 4 แผน 50 ระดับ 4

ผล 4 100
รวม 97

สลก. 147,600 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 29 แผน 100 คน  -
ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
86. โครงการบรจิาคโลหิต เน่ืองในโอกาสครบ 30 ปีประกันสังคม

87. โครงการอบรมสัมมนา "การเสรมิสรา้งการทํางานเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานรว่มกัน ประจําปี 2563"

85. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร
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กองทุนเงินทดแทน 
 



ม.ค. ก.พ. ม.ี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
อุบัติเหตุ  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของห้องผ่าตัด ผล - - 100 111

รวม 111
สกท. 99,540.00        

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

สกท. 26,245,500.00   
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างาน

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพฒันาศักยภาพ
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างานระยะที่ 14 
(โครงการต่อเนื่อง)

สกท. 50,700.00        
การวินิจฉัยโรคหอบจากการ  ประกอบอาชีพ

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

รวม 111

111

111100

รวม ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

น  าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

โครงการเดิม

ตัวชี้วดัที่ 1 90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

2.  โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ
ที่มีฝุ่นหินซิลิกา

โครงการใหม่
1.  โครงการลดอุบตัิการณ์  อุบตัิเหตุ  ส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานของห้องผ่าตัด
ตัวชี้วดัที่ 1 90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

4.  โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 

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 ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เปา้หมาย แผน/ผล

ตัวชี้วดัที่ 1 90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดิม

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตรส์ าหรบัการบรกิารทุติยภูมิ

ตัวชี้วดัที่ 1 90 แผน - - 90

ผล

ร้อยละ100

ผลการ
ด าเนินงาน

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

สกท. 3,000,000.00    
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

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

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

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

รวม 111

สกท. 4,429,800.00    
แผน 100 ร้อยละ - - 90
ผล - - 100 111
รวม 111

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
6.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพฒันาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

90

โครงการเดิม
5.  โครงการคลินิกโรคจากการท างาน   
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการคลินิกโรคจากการท างาน 90

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

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
7.  โครงการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงปอ้งกันอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วดัที่ 1 90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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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
ผล - - 100 111
รวม 111

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

ผล - - 100 111

 
สกท. 1,177,100.00    

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

รวม 111ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

10.  โครงการปอ้งกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากการท างาน

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายโครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวงัผลกระทบ
ทางสุขภาพจากการท างานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ

90

โครงการใหม่
ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
9.  โครงการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตรพื์ นฐานสาหรบัแพทย์ 

ตัวชี้วดัที่ 1 90 100 ร้อยละ 90

12.  โครงการการส่งเสรมิ เฝ้าระวัง ปอ้งกัน และติดตามอย่างเปน็ระบบ

ตัวชี้วดัที่ 1 90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
11.  โครงการพัฒนานักบรหิารความปลอดภัยขั นสูง
ตัวชี้วดัที่ 1 90

แผน

ผล 100 111

รวม ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ 111

59



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

สกท. 746,000.00       
 (2 เดือน)  มหาวิทยาลัยบรูพา  

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

รวม 111

สกท. 660,000.00       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  

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

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

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

กองทุนเงินทดแทน ผล - - -
รวม

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
14.  โครงการพัฒนาและปรบัปรงุศูนย์พัฒนาองค์ความรูค้วามปลอดภัย

ตัวชี้วดัที่ 1 90

โครงการเดิม
13.  โครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตรพื์ นฐานสาหรบัแพทย์

ตัวชี้วดัที่ 1 90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
15.โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครอืข่ายความปลอดภัยฯ
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพฒันาความ

เข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน
90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรบัปรงุ รปูแบบข้อตกลงการบรกิารด้านการแพทย์ และสรา้งอิสระการบรหิารจัดการบรกิารบนเงือ่นไขข้อตกลงที่เปน็ธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ติดตาม รว่มกับภาคประชาชน ควบคุมการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ
งานประจ า
16.  งานสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนเงนิทดแทน
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สกท. 4,721,900.00    
แผน 100 ร้อยละ 80 80 80
ผล 100 100 100 125
รวม 125

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

รวม 118

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

ผล 100 97 98 115
รวม 115

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
ผล 100 100 100 125
แผน 50 ร้อยละ 80 80 80
ผล 100 100 100 125
รวม 125

งานประจ า
17.  งานคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทน
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน
80

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

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
งานประจ า
18.  งานตรวจสอบมาตรฐานการรกัษาพยาบาล
ตัวชี้วดัที่ 1 85

งานประจ า
21.  โครงการจ้างที่ปรกึษาทางการแพทย์และที่ปรกึษาทางการพยาบาล 
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละการตอบข้อหารือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในความตกลง

 ของกองทุนเงินทดแทน  ภายใน  5  วนัท าการ
80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
งานประจ า
20.  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเข้ารว่มประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนเงนิทดแทน 

ตัวชี้วดัที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันางานด้านกองทุนเงินทดแทน 1

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของลูกจ้างที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลถูกต้องและครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด

80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สกท. 2,635,000.00    
แผน 100 รายการ        390,000     540,000     700,000 
ผล        343,028     477,394     613,340 88
รวม 88

สกท. 1,300,000.00    
และโครงการคลินิกโรคจากการท างาน

จ านวนคร้ังที่ตรวจติดตามการด าเนินงานป้องกันและส่งเสริมเกี่ยวกับ แผน 100 คร้ัง - - 90
ความปลอดภัยในการท างานและโครงการคลินิกโรคจากการท างาน ผล - - 67 74

รวม 74

สกท. 530,000.00       
แผน 50 ราย - - -
ผล - - -
แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล - - -
รวม

สกท. 8,000,000.00    
ผ่านสภาองค์การ ลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง

แผน 50 ราย - - -
ผล - - -
แผน 50 รุ่น - - -
ผล - - -
รวม

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรปูแบบการบรกิารและการบรหิารการเงนิรองรบันวัตกรรมทางการเงนิในอนาคต โดยอาศัยความรว่มมือจากสถาบนัการเงนิและเครอืข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ
งานประจ า
22.  งานการเงนิกองทุนเงนิทดแทน
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ  จ่ายเงินทดแทนและโอนเงิน 2,084,000

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

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 13,000

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับงานกองทุนเงินทดแทน 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม 300

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สกท. 1,000,000.00    
แผน 50 แห่ง 139 278 417
ผล 139 278 417 100
แผน 50 คร้ัง - 2 3
ผล - 2 3 100
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

ผล - - 100 125
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม แผน 30 จ านวน 

(คน)
- - 50

ผล - - 120 240

จ านวนสถานประกอบการ แผน 30 จ านวน 
(สปก.)

- - 1

ผล - - 1 100
รวม 152

3

ตัวชี้วดัที่ 1 ความส าเร็จในการปิดงบการเงินกองทุนเงินทดแทน 1,668

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรปูแบบการบรกิารและการบรหิารการเงนิรองรบันวัตกรรมทางการเงนิในอนาคต โดยอาศัยความรว่มมือจากสถาบนัการเงนิและเครอืข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ
งานประจ า

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)
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ศฟง.ภาค 4 8,350.00             
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจ แผน 30 ร้อยละ - - -
ในระดับปานกลางขึน้ไป ผล - - -
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ แผน 40 คน - - -

ผล - - -
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการอนรัุกษ์ แผน 30 ร้อยละ - - -
ส่ิงแวดล้อมหลังเข้ารับการอบรมเพิ่มขึน้ ผล - - -

รวม

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

จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ได้รับอปุกรณ์ ศฟง.ภาค 5 แผน 30 ราย - - 1
ช่วยในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ ผล - - 1 100
จ านวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ การฝึกอาชีพและ แผน 30 ชิน้ - - 1
การประกอบอาชีพใหแ้กผู้่เข้ารับการฟื้นฟฯู ผล - - 1 100
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่มแรงงาน แผน 40 ร้อยละ - - 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ผล - - 100 125

รวม 110

ศฟง.ภาค 1 545,560.00          
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ได้เข้าร่วมโครงการ ศฟง.ภาค 2 แผน 50 คน - - -
ปรับสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกบัสภาพความพกิารของผู้ทพุพล ศฟง.ภาค 3 ผล - - -
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่มแรงงาน ศฟง.ภาค 4 แผน 50 ร้อยละ - - -
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ผล - - -

รวม

ภาค 5 ด าเนินการแล้ว

แผนปฏิบัติราชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการใหบ้ริการและการเขา้ถึง กลุม่แรงงานที่มคีวามตอ้งการเฉพาะ

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

กลยทุธ์ที่  2.1  พัฒนารูปแบบ การดแูล ผู้ประกันตนที่เจ็บปว่ยเรื อรัง/ทพุพลภาพซ่ึงตอ้งการไดร้ับการดแูลอยา่งใกล้ชดิ หรือไมส่ามารถดแูลตนเองไดใ้หส้ามารถกลับมาใชช้วีิต หรือกลับเขา้สูร่ะบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพื นที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายนั นๆ สามารถใชส้ิทธิได้
โครงการใหม่
28.  โครงการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รักษ์สิง่แวดล้อม
ตัวชีว้ัดที่ 1 80

น  าหนัก
หน่วย
นับ

ไตรมาสที่ 1

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชีว้ัดที่ 2 50

ตัวชีว้ัดที่ 3 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชีว้ัดที่ 2 5

ตัวชีว้ัดที่ 3 80

โครงการเดมิ
29.  โครงการจัดท าอุปกรณใ์นการฝึกอาชพีและประกอบอาชพีส าหรับ

ตัวชีว้ัดที่ 1 5

ตัวชีว้ัดที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
30.  โครงการปรับสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทพุพลภาพ
ตัวชีว้ัดที่ 1 17

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
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ศฟง.ภาค 2 672,620.00          
ผู้ประกันตนทพุพลภาพ ศฟง.ภาค 3

จ านวนลูกจ้าง/ผู้ประกนัตนที่ได้รับการตรวจเยีย่มตามแผน ศฟง.ภาค 4 แผน 100 คน - 10 45
ที่วางไว้ ศฟง.ภาค 5 ผล - 27 52 116

รวม 116

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

จ านวนชิน้ของการประดิษฐ์อปุกรณ์เสริมและอปุกรณ์เทยีมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้สูญเสียสมรรถภาพ

ศฟง.ภาค 3 แผน 50 จ านวน 
(ชิน้)

10 20 59

ศฟง.ภาค 4 ผล 25 52 81 137
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่ม
แรงงานที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่

ศฟง.ภาค 5 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 100 100 100 125
รวม 131

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

ศฟง.ภาค 5 ผล - - 50 100
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่มแรงงาน แผน 50 ร้อยละ - - 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ผล - - 100 125

รวม 113

งานประจ า
32.  โครงการจัดท ากายอุปกรณเ์สริมและกายอุปกรณเ์ทยีม

ตัวชีว้ัดที่ 1 280

ตัวชีว้ัดที่ 2 80

โครงการเดมิ
31.  โครงการบรูณาการตรวจเยีย่มลูกจ้างที่บาดเจ็บเน่ืองจากการท างาน/

ตัวชีว้ัดที่ 1 350

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชีว้ัดที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดมิ
33.  โครงการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันยาเสพตดิ  
ตัวชีว้ัดที่ 1 190
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ศฟง.ภาค 1 468,600.00          
อาเซียน   (ASEAN Social Security Association : ASSA) 

จ านวนหวัข้อเร่ืองที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างประเทศ แผน 30 จ านวน 
(เร่ือง)

- - -

ผล - - -
จ านวนคนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แผน 30 จ านวน - - -
โครงการฝึกอบรมบคุลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประกนัสังคมอาเซียน

ผล - - -

แผน 40 ร้อยละ - - -
ผล - - -
รวม

ศฟง.ภาค 1 386,500.00          
สิ นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ศฟง.ภาค 2

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

- - 21

และประเมินผล ศฟง.ภาค 4 ผล - - 22 105
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทยข์องกลุ่มแรงงาน แผน 50 ร้อยละ - - 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ผล - - 100 125

รวม 115

ศฟง.ภาค 1 250,000.00          
จ านวนชิน้นวัตกรรมที่เปน็ส่ิงประดิษฐ์และพฒันาอปุกรณ์ ศฟง.ภาค 2 แผน 50 จ านวน 

(ชิน้)
- - -

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

รวม

โครงการเดมิ
34.  โครงการฝึกอบรมบคุลากรระหว่างประเทศสมาชกิสมาคมประกันสังคม

ตัวชีว้ัดที่ 3 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชีว้ัดที่ 1 9

ตัวชีว้ัดที่ 2 12

ตัวชีว้ัดที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
36.  โครงการประดษิฐ์และพัฒนาอุปกรณส์ าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ตัวชีว้ัดที่ 1 3

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
35.  โครงการตดิตามและประเมนิผลภายหลังผู้เขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ตัวชีว้ัดที่ 1 115

ตัวชีว้ัดที่ 2 80
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ศฟง.ภาค 4 65,000.00           
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่เข้าร่วมโครงการ แผน 20 จ านวน - - 30

ผล - - 32 107
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ผ่านการประเมินความรู้ แผน 40 ร้อยละ - - 70
กอ่นและหลังเข้าอบรม ผล - - 75 107
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจในระดับ แผน 40 ร้อยละ - - 80
ปานกลางขึน้ไป ผล - - 81 101

รวม 104

ศฟง.ภาค 3 72,500.00           
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  สามารถผ่านการทดสอบ ศฟง.ภาค 4 แผน 50 ร้อยละ - - -
การปฏบิติัการช่วยชีวิตขัน้พื้นฐานได้ ศฟง.ภาค 5 ผล - - -
จ านวนคนที่ได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขัน้พื้นฐาน แผน 50 คน - - -

ผล - - -
รวม

ศฟง.ภาค 1 85,163,300.00      
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ส้ินสุด ศฟง.ภาค 2 แผน 40 ร้อยละ 80 80 80
การฟื้นฟสูมรรถภาพมีงานท า ศฟง.ภาค 3 ผล 100 100 100 125
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่เข้ารับบริการฟื้นฟู ศฟง.ภาค 4 แผน 30 คน 704 762 815
สมรรถภาพในการท างาน ศฟง.ภาค 5 ผล 1011 1058 1073 132
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ส้ินสุดการฟื้นฟู แผน 30 ร้อยละ 90 90 90
สมรรถภาพมีความพงึพอใจในระดับมาก ผล 100 100 100 111

รวม 123

ตัวชีว้ัดที่ 1 90

กลยทุธ์ที่ 2.1  พัฒนารูปแบบ การดแูล ผู้ประกันตนที่เจ็บปว่ยเรื อรัง/ทพุพลภาพซ่ึงตอ้งการไดร้ับการดแูลอยา่งใกล้ชดิ หรือไมส่ามารถดแูลตนเองไดใ้หส้ามารถกลับมาใชช้วีิต หรือกลับเขา้สูร่ะบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพื นที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายนั นๆ สามารถใชส้ิทธิได้
โครงการเดมิ
37.  โครงการ Smart Farmer  เกษตรอัจฉริยะ
ตัวชีว้ัดที่ 1 90

ตัวชีว้ัดที่ 2 70

ตัวชีว้ัดที่ 3 90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชีว้ัดที่ 1            80 

ตัวชีว้ัดที่ 2        1,345 

งานประจ า
39.  งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน

ตัวชีว้ัดที่ 2 114

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชีว้ัดที่ 3 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดมิ
38.  โครงการเพ่ิมทกัษะการชว่ยชวีิตขั นพื นฐาน
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

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

ผล - - -

แผน 15 คร้ัง - - -
ผล - - -
แผน 15 คร้ัง - - -
ผล - - -
แผน 15 คร้ัง - - -
ผล - - -
แผน 10 คร้ัง - - -
ผล - - -
แผน 25 คร้ัง - - -
ผล - - -
รวม

แผนปฏิบัติราชการส านักงานกองทุนเงนิทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรช์าติ ยุทธศาสตรท์ี ่4 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่4 ยุทธศาสตรด์้านการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล  าและสรา้งการเติบโตจากภายใน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 เชือ่มโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครอืข่ายดิจิทัลและเครอืข่ายการสือ่สารเพ่ือสรา้งการเข้าถึงและให้บรกิารเชิงรกุแก่ทุกคน

ล าดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เปา้หมาย แผน/ผล น  าหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที ่1

กลยุทธ์ที ่ 4.7  เปลีย่น รปูแบบการน าเสนอข้อมูลและข่าวสารของ สปส. โดยพัฒนารปูแบบ ช่องทาง และออกแบบเนื อหาข่าวสารในการสือ่สารกับสาธารณะทีเ่ข้าใจงา่ย มีประสิทธิภาพ เช่น การสือ่สาร ผ่านสือ่ของ สปส. และ เครอืข่ายสือ่ภายนอก /ช่องทาง Digital - Human touch / รปูแบบ Formal - Informal / 
ก าหนดกลุม่เปา้หมายในระดับบคุคล - รายกลุม่ - ประเภท - ภาพรวม เปน็ต้น
โครงการเดิม
40.  งานการผลิตและเผยแพรส่ือ่ประชาสัมพันธ์งานกองทุนเงนิทดแทน
ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธส่ื์อโทรทัศน์ 100

4

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธส่ื์อวทิยุ 900

ตัวชี้วดัที ่3 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ ์สิงพิมพ์ 26

ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที ่4 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ ์ส่ือออนไลน์ 62

ตัวชี้วดัที ่5 ป้ายประชาสัมพันธภ์ายนอกรถโดยสารประจ าทาง	 70

ตัวชี้วดัที ่6 ป้ายประชาสัมพันธก์ลางแจ้ง
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ศฟง.ภาค 5 41,750.00       
จ านวนบุคลากรของศูนยฟ์ืน้ฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 แผน 50 จ านวน - - -
ได้รับการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง หนีไฟ ผล - - -
ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ แผน 50 ร้อยละ - - -
สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อยา่งถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผล - - -

รวม

ศฟง.ภาค 1 300,000.00     
ศฟง.ภาค 2 แผน 50 ร้อยละ - - -
ศฟง.ภาค 3 ผล - - -
ศฟง.ภาค 4 แผน 100 คน - - 1
ศฟง.ภาค 5 ผล - - 1 100

รวม 100

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

รวม 121

ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการใหม่
41.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน ระงบัอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ
ตัวชี้วดัที่ 1 80

กลยุทธท์ี ่ 5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทีร่องรบัความแตกต่างและหลากหลาย (ทั งวัย วิธคิีด ศักยภาพ เชื อชาติ หรอืภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิให้แต่ละคน
เกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร

แผนปฏบิตัริาชการส านักงานกองทนุเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

กลยุทธท์ี ่ 5.1 ทบทวน  ปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรรปูแบบการด าเนินงาน  ในส่วนต่าง  ๆ  ขององค์กร ให้ทันสมัย  มีประสิทธภิาพ  รองรบัการเปลี่ยนแปลงทั งด้านการบรกิารสิทธปิระโยชน์ และ
การบรหิารจัดการองค์กรโดยรวม

ยุทธศาสตรช์าติ ยุทธศาสตร ์6 ยุทธศาสตรด์้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั
สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรด์้ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 ปฏิรปูองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้บรกิารได้เต็มศักยภาพ

ล าดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย แผน/ผล น  าหนัก

หน่วย
นับ

ไตรมาสที ่1

โครงการเดิม

ตัวชี้วดัที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

42.  โครงการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาเพ่ือพัฒนางานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้หลังการ

ฝึกอบรม โดยท าแบบทดสอบความรู้ความสามารถและได้คะแนน
80

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะด้านภาษา 48

โครงการเดิม
43.  โครงการฝึกอบรมงานวินิจฉัยกองทุนเงนิทดแทน
ตัวชี้วดัที่ 1 90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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แผนปฏบิตัริาชการส านักงานกองทนุเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 896,000.00     
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศฟง.ภาค 2 แผน 60 คน - - 111

ศฟง.ภาค 3 ผล - - 107 96
ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ศฟง.ภาค 4 แผน 40 ร้อยละ - - 85

ศฟง.ภาค 5 ผล - - 85 100
รวม 98

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

ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน แผน 50 ร้อยละ - - 85
ผล - - 90 106
รวม 115

85

กลยุทธท์ี ่5.6 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ด่นชัด สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณข์อง สปส. และถ่ายทอดไปสู่การให้บรกิารแก่สังคมแรงงาน การท างาน
รว่มกับพันธมิตร เครอืข่าย และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

โครงการเดิม
44.  โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม
ตัวชี้วดัที่ 1 199

ตัวชี้วดัที่ 2

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
45.  โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของส านักงานประกันสังคม

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50

ตัวชี้วดัที่ 2 90
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