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1 
 

      
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ปี 2564

ไตรมาส 2 (มกราคม – มถิุนายน 2564) 
    
    ส ำนักงำนประกันสังคมได้รับจัดสรรงบประมำณจำกเงินกองทุนเพ่ือบริหำรงำน
ส ำนักงำนประกันสังคมประจ ำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 5,660,953,600 บำท (ประกำศ 3 ฉบับ)           
และงบประมำณจำกกำรจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทนประจ ำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 
238,391,515 บำท เพ่ือด ำเนินงำนตำมภำรกิจและกรอบยุทธศำสตร์ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2564 
โดยประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัย
แรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึงกลุ่มแรงงำนที่มีควำม
ต้องกำรเฉพำะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนำบริกำร พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียม   
ควำมพร้อมและยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และเครือข่ำยกำรสื่อสำร
เพ่ือสร้ำงกำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริกำรได้เต็มศักยภำพ 
  
      
 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 (รวมทั้งปี) 2 กองทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 27 59 86 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 2 17 19 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 - 1 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 5 29 34 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 16 86 102 

รวมทั้งสิ้น 50 192 242 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 แยกรายกองทุน ดังนี้ 
 

กองทุนประกันสังคม 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
กองทุนเงินทดแทน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 11 17 28 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2 10 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 2 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 1 8 9 

รวม 14 37 51 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 16 42 58 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 7 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 27 32 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 15 78 93 

รวม 36 154 190 
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 กองนโยบำยและแผนงำนท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่ ได้ เสนองำน/โครงกำร               
ซึ่งหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ส่งผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดรำยเดือน ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งกำรวัดผลจะน ำผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินตำมที่
กองได้ก ำหนดไว้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นกำรวัดผลงำน/โครงกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือน ำไปประเมินว่ำเป็นไป     
ในทิศทำงใดและควรปรับปรุงแก้ไขงำน/โครงกำรส่วนใดบ้ำง เพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนดไว้ 

แผนการด าเนินงาน ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2564) 2 กองทุน  
 ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 2    
(มกรำคม – มิถุนำยน 2564) ประกอบด้วย 38 งำน 94 โครงกำรรวมทั้งสิ้น 132 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 18 27 45 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 1 12 13 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 1 - 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 5 23 28 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 13 32 45 

รวมทั้งสิ้น 38 94 132 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564  
ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2564) 

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

74 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 56.06 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง)      ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

40 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 30.30 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
3. ระดับต่ า  (สีแดง)     ด ำ เนินกำรได้ต่ ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

18 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
งำน/โครงกำร
ที่ด ำเนินกำร 
ไตรมำส 2 

ผลกำรประเมิน (ระดับ) 

ดี 
100% ขึ้นไป 

ปำนกลำง 
50 – 99% 

ต่ ำกว่ำ  
50% 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 45 26 16 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 13 5 6 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 1 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 28 20 7 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 45 22 11 12 

รวม 132 74 40 18 

ร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 132 56.06 30.30 13.64 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 
ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2564) 

แผนการด าเนนิงานทั้งสิ้น 132 งาน/โครงการ 
            ยกเลิก 11 งาน/โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

49% 

71% 

100% 

38% 

58% 

24% 

25% 

46% 

36% 

27% 

4% 

15% 

7% 

เขียว เหลือง แดง 

13.64 % 
18 งาน/โครงการ  

ต่ า 

45 งำน/โครงกำร 

13 งำน/โครงกำร 

1 งำน/โครงกำร 

28 งำน/โครงกำร 

45 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 

ดี 

30.30 % 
40 งาน/โครงการ  

56.06 % 
74 งาน/โครงการ  

ดี 26 งาน/โครงการ ปานกลาง 16 งาน/โครงการ ต่ า 3 งาน/โครงการ 

ดี 5 งาน/โครงการ ปานกลาง 6 งาน/โครงการ ต่ า 2 งาน/โครงการ 

ดี 1 งาน/โครงการ 

ดี 20 งาน/โครงการ ปานกลาง 7 งาน/โครงการ ต่ า 1 งาน/โครงการ 

ดี 22 งาน/โครงการ ปานกลาง 11 งาน/โครงการ ต่ า 12 งาน/โครงการ 
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การด าเนินการที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ ากว่าเป้าหมายด าเนินการได้น้อยกว่า 50% 
ของเป้าหมาย รวม 18 งาน/โครงการ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 45 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 42 งาน/โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 93 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7 
1. โครงการประกันสังคมร่วมใจอาสาสมัครเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ สร้างจิตสาธารณะ        
เพื่อพัฒนาชุมชน (สสร.) (งบประมาณ 6,517,000 บาท) 
  แผน : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร (8,920 คน) 

ผล : ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรไปตำมเป้ำหมำย จึงขอยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำรฯ และให้ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด/สำขำ ส่งคืนเงินให้กองคลังแล้ว 
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ (สสท.) (งบประมาณ 450,000 บาท) 

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนเรือ่งในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ งำนด้ำนกำรบริหำรเงินสมทบและสิทธิ
ประโยชน์ 5 เรื่อง 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของค ำปรึกษำ แนะน ำ จำกที่ปรึกษำด้ำนบริหำรเงินสมทบและสิทธิประโยชน์
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและพัฒนำงำนได้ (ร้อยละ 80) 

ผล :  ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกภำรกิจและขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของกำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำร
เงินสมทบและสิทธิประโยชน์มีควำมซ้ ำซ้อนกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้อ ำนวยกำรและนักวิชำกำรแรงงำน
ระดับเชี่ยวชำญของส ำนักเงินสมทบ ส ำนักสิทธิประโยชน์ 
3. โครงการสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการท างานสู่สถานประกอบการ (ศฟง. ภาค1) 
(งบประมาณ 26,200 บาท)  
 แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนครั้งในกำรจัดโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนสู่      
สถำนประกอบกำร (1 ครั้ง) 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจในระดับมำกข้ึนไป (ร้อยละ 80) 
  ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม (50 คน) 
     ผล : ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในปัจจุบัน
ยังมีผู้ติดเชื้อรำยใหม่เป็นจ ำนวนมำกท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝึกอบรมได้ จึงขอยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ส่งคืนเงินให้กองคลังแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 13 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 11 งาน/โครงการ          
คิดเป็นร้อยละ 85 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15 
4. โครงการ สปส. มอบสุข (ศสน.) (งบประมาณ 3,400,000 บาท)  
     แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนครั้งในกำรออกเยี่ยมผู้ทุพพลภำพ (3 ครั้ง)  
      ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนผู้ประกันตนผู้ทุพพลภำพที่ได้รับกำรตรวจเยี่ยม (9 คน) 
      ตัวชี้วัดที่ 3 สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้งำนประกันสังคมผ่ำนสื่อต่ำง  ๆทุกช่องทำง (54 ครั้ง) 
 ผล : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน เนื่องจำกกรมบัญชีกลำงก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพ่ิมเติมในเรื่อง
กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน กรณีหน่วยงำนของรัฐก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำ โดยใช้เกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อ่ืน    
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขต TOR ปรับแก้ไขตำมแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลำง 
5. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา (พื้นที่/จังหวัด/สาขา) 
(งบประมาณ 3,290,000 บาท )  
 แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนรุ่นที่จัดอบรม (194 รุ่น) 
   ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  (9,600 คน) 
 ผล : ด ำเนินกำรได้ 97 รุ่น 3,666 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกสถำนกำรณ์        
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ประกอบกับมำตรกำรทำงสำธำรณสุขที่ต้องมีกำรเว้นระยะ     
ห่ำงทำงสังคม และเพ่ือลดควำมเสี่ยงกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส เห็นควรขออนุมัติยกเลิกโครงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ เรื่องกำรประกันสังคมสู่สถำนศึกษำประจ ำปี 2564 ของส ำนักงำนประกันสังคม
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่/จังหวัด/สำขำ และได้ส่งเงินคืนให้กองคลังแล้ว (เมื่อวันพุธที่ 28 เมษำยน 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 1 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ              
คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 28 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 27 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 96 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4 
6. โครงการจ้างท่ีปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส านักงานประกันสังคม (สบท.)  
 แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน (ระดับ 3 : ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์
ในเชิงเหตุผลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถำปัตยกรรมของส ำนักงำนประกันสังคมในมุมมองต่ำง ๆ โดยประกอบไป
ด้วย 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองผู้บริหำร (Executive) มุมมองด้ำนเทคนิคไอที (IT-technician) และมุมมอง
ผู้ใช้งำน (User) และรำยงำนผลกำรศึกษำขั้นต้น (Interim Report) แล้วเสร็จภำยในเดือนมีนำคม 2564    
 ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน ขณะนี้ได้ตั้งคณะท ำงำนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564 และ
ด ำเนินกำรจัดประชุม Focus group จ ำนวน 5 ครั้ง ซึ่งด ำเนินกำรไปแล้ว 3 ครั้งเมื่อวันที่ 2 , 7 เมษำยน และ 
22 กรกฎำคม 2564  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 45 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 33 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 73 ไม่บรรลุเป้าหมาย 12 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27 
7. งานปรับปรุงส านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (สปส. สงขลา) (งบประมาณ 4330000) 
  แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงภำพลักษณ์ที่วงเงินเกิน 2,000,000 บำทขึ้นไป 
หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บำท (โครงกำรผูกพันสัญญำเกิน 1 ปี) (ระดับ 2)  

ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน ขณะนี้อยู่ระหว่ำงจัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดรำคำกลำง 
8. งานตรวจสอบภายใน (กตน.) (งบประมาณ 3,723,800 บาท)  
  แผน : จ ำนวนหน่วยรับตรวจ (29 หน่วย)  
  ผล: ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย จ ำนวนหน่วยรับตรวจทีได้รับกำรตรวจ จ ำนวน 9 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 31 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถออกตรวจหน่วย    
ตรวจรับได้ตำมเป้ำหมำย 
9. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้
จัด (สปส.พื้นที่/จังหวัด) (งบประมาณ 263,800 บาท) 
    แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (15 คน) 
       ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ 85) 
    ผล : ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 46 เนื่องจำกเกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จึงต้องเลื่อนกำรจัดอบรมออกไป  
10. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลในส านักงานประกันสังคมให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (กบค.) (งบประมาณ 6,926,200 คน)  
 แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน (ร้อยละ 30) 
    ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละต ำแหน่งงำนว่ำงที่เติมเต็ม (ร้อยละ 75)  
 ผล :  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019      
จึงต้องเลื่อนกำรบรรจุและกำรรับโอนจึงถูกขยำยเวลำออกไป 
11. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
(กฝ.) (งบประมาณ 5,100,000บาท)  
 แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (105 คน) 
    ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนหลักสูตรที่ส่งอบรม (10 หลักสูตร) 
 ผล : ด ำเนินกำรได้ 7 หลักสูตร 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน เนื่องจำกเกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้บำงหลักสูตรมีกำรปรับรูปแบบกำรฝึกอบรม   
ผ่ำนระบบออนไลน์/เลื่อน/ยกเลิกกำรอบรม 
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน  (สปย./กฝ.) 
(งบประมาณ 772,000 บาท)  

แผน : จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (100 คน) 
ผล :  ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ต้องใช้       

กำรฝึกอบรมผ่ำนระบบออนไลน์แทนแต่เนื่องจำกไม่สำมำรถท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกท้ัง  
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13. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (กม./กฝ.) (งบประมาณ 411,400 บาท)  
แผน : จ ำนวนข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำรงต ำแหน่งนิติกรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยได้รับ

กำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย (80 คน)  
ผล : ยกเลิกโครงการ เนื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย 

ในปัจจุบันยังมีผู้ติเชื้อรำยใหม่เป็นจ ำนวนมำก จึงขอยกเลิกโครงกำรดังกล่ำว 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (กม./กฝ.) (งบประมาณ 398,900 บาท) 

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำรงต ำแหน่งนิติกรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย 
     ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ผล : ยกเลิกโครงการ เนื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย 
ในปัจจุบันยังมีผู้ติเชื้อรำยใหม่เป็นจ ำนวนมำก จึงขอยกเลิกโครงกำรดังกล่ำว 

15. โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ (กฝ.) (งบประมาณ 1,040,400 บาท) 
แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (180 คน) 

    ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละของผู้ เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสื่อสำร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (ร้อยละ 80) 

ผล :  ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกเนื้อหำกำรฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่ำวเน้นกำรฝึกปฏิบัติ และจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้อรำยใหม่เป็นจ ำนวนมำก
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝึกอบรมได้  

16. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (กพร./กฝ.) (งบประมาณ 468,800 บาท) 
แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (161 คน) 

     ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ 80) 
ผล : ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในปัจจุบัน

ยังมีผู้ติดเชื้อรำยใหม่เป็นจ ำนวนมำกท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝึกอบรมได้ 

17. โครงการการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรประกันสังคม และสร้างความผูกพันในองค์กร (กฝ.) (งบประมาณ 
4,710,000 บาท) 

 แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (250 คน) 
      ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ 80) 

ผล :  ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกเนื้อหำกำรฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่ำวเน้นกำรฝึกปฏิบัติ และจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้อรำยใหม่เป็นจ ำนวนมำก
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝึกอบรมได้  
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18. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพภาค 1 
(งบประมาณ 1,935,080 บาท) 
 แผน : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงอำคำร และภูมิทัศน์             
ของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ (ร้อยละ 100)  

ผล :  ยกเลิกโครงการ ตำมท่ีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 ได้ขอรับจัดสรรเงินเพ่ือด ำเนินโครงกำร
จ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำงฯ โดยจ้ำงบริษัทเอกชนควบคุมงำนก่อสร้ำง เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ       
เนื่องจำกในช่วงเวลำนั้นส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดปทุมธำนี มีภำรกิจต้องสนับสนุนงำนในจังหวัดมำก       
จึงไม่สำมำรถจัดส่งเจ้ำหน้ำที่มำควบคุมงำนได้ ทั้งนี้ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1 ได้จัดท ำหนังสือ      
ถึงส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดปทุมธำนี เพ่ือขอเจ้ำหน้ำที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ โดยส ำนักโยธำธิกำรฯ    
ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรควบคุมงำนโครงกำรฯ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 1       
จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินโครงกำรจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงอำคำรและภูมิทัศน์ ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ 
จึงขออนุมัติยกเลิกโครงกำรและขออนุมัติคืนเงิน และให้ขอรับจัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำตอบแทนผู้ควบคุม
งำนก่อสร้ำงต่อไป  
 

----------------------------------------------------------------------   
ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกเดิม ในปี 2563 ศูนย์ฟ้ืนฟูฯภำค 1 ได้ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผัง
เมืองจังหวัดปทุมธำนี ให้ส่งเจ้ำหน้ำที่มำควบคุมงำนก่อสร้ำง แต่ทำงส ำนักงำนโยธำฯ มีภำรกิจจ ำนวนมำก ไม่
สำมำรถส่งเจ้ำหน้ำที่มำควบคุมงำนก่อสร้งได้ ในปี 2563 ศูนย์ฯ จึงต้องขอจัดสรรงบประมำณจ้ำงผู้ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ จ ำนวน 6,911,000 บำท ต่อมำส ำนักงำนโยธิกำรและผังเมืองจังหวัด
ปทุมธำนี ได้แจ้วว่ำสำมำรถส่งเจ้ำหน้ำที่มำควบคุมงำนให้ ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ภำค 1 ได้แล้ว ตำมหนังสือที่ ปท 
0022/248 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ศฟง.ภำค 1 โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดปทุมธำนีได้จัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน ดังนั้นศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพภำค 1  เห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินโครงกำรจ้ำง
ควบคุมงำนก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงอำคำรและภูมิทัศน์ ศฟง.ภำค 1 พร้อมทั้งได้หำรือกับกองคลังแล้วจึง
แนะน ำให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ ขออนุมัติยกเลิกโครงกำรและขออนุมัติคืนเงิน 

 



 
 

กองทุนประกันสังคม 
 
 



ม.ีค. ม.ิย.

ตัวชี้วัดที่ 1 ความส าเร็จในการปิดและส่งงบการเงินกองทุนประกันสังคม แผน 10 เดือน 3 6

ผล 2 6 100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่เพิ่มขึ้น แผน 20 คน 12,759,350 12,667,750

ผล 12,940,496 12,995,099 103

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แผน 20 คน 3,610,013 3,660,026

ผล 3,572,893 3,611,621 99

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคม

แผน 20 ร้อยละ 96 96

ผล 94 94 98

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการ ที่ช าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการ

แผน 20 ร้อยละ 95 95

ผล 92 93 98

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจ านวนผู้ประกันตนส่งเงินสมทบที่นายจ้างส่งผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต

แผน 10 ร้อยละ 78 80

ผล 88 89 111

รวม 100

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2564
ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

งานประจํา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
หมายเหตุ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการข้ันพ้ืนฐานที่ เป็นหน่ึงเดียวกัน และสามารถใหบ้ริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ ์(ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ที่มีพฤติกรรมความต้องการ
ที่แตกต่างกัน

แผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)

1. งานบริการกองทนุประกันสังคม ณ หน่วยบริการ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

พื้นที/่
จังหวัด/
สาขา

เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

836,460,200
12

12,486,000

3,760,000

96

95

82

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

Page 1



ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ประกันตนต่อการให้บริการ 
ประกันสังคมมาตรา 40

แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนช่องทางการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุงและพฒันา แผน 50 ช่องทาง - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ผล 40 ร้อยละ 50 50

แผน 32 35 71

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ผล 20 คน 2,000 3,200
แผน 1,799 1,879 59

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจ านวนข้อมูลผู้ประกันตนที่นายจ้างส่งเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

84 ผล 40 ร้อยละ 84 84

แผน 88 89 106

รวม 82

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 5 ผล 100 ระดับ 1
แผน 1 100
รวม 100

50

12,480

3,105,237

สบท. ไม่มีงบประมาณ ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพ่ือจัดทาํข้อมูลและจ่ายเงิน
สมทบกองทนุประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

4. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทนัตกรรมในรูปแบบ 
Web Application

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

2. พัฒนาช่องทางการรับข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ผ่านหน่วยบริการ

พื้นที/่
จังหวัด/
สาขา

สสร. ไม่มีงบประมาณ

1

90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 ผล 100 ระดับ - 2
แผน 2 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 7,657 ผล 100 คน 838 2,272

แผน 1,380 5,179 228

รวม 228

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 6,113 ผล 50 คน 1,628 2,228

แผน 1,221 1,784 80

ตัวชี้วัดที่ 2 75 ผล 50 ร้อยละ 75 75
แผน 50 18 24
รวม 52

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับบริการขอค าปรึกษา แนะน าเกีย่วกับสิทธิ
ประโยชน์ประกันสังคม ไม่น้อยกว่า ที่หน่วยงานก าหนด

แผน 100 คน 65,496 125,731

ผล 56,370 78,850 63

รวม 63

แกนน าเครือข่ายประกันสังคม มีความรู้และเทคนิคในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การขยายความคุ้มครองประกันสังคม 
มาตรา 40 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

328,800

5. โครงการจัดทาํระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของ
ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) กองทนุประกันสังคม

สบท. 30,000,000

371,805

3,375,970

8. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit 4,824,000

โครงการใหม่

กลยุทธ์ 1.2 สร้าง เครือข่ายพลเมือง / พลเมืองอาสาสมัคร หรือ เครือข่ายภาคประชาชนร่วมใหบ้ริการ เพ่ือร่วมใหบ้ริการและดูแลผู้ประกันตนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างความครอบคลุมในการใหบ้ริการอย่างทั่วถึง 
โดยมีการวางระบบการตอบแทน คืนกลับ ใหเ้กิดความเหมาะสม  สมเหตุสมผล ของการสร้างประโยชน์

6.โครงการ 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย

7. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายประกันสังคม

พื้นที/่
จังหวัด/
สาขา

พื้นที/่
จังหวัด/
สาขา

พื้นที/่
จังหวัด/
สาขา

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นโดย
สมัคร
ผ่านเครือข่ายประกันสังคม (ณ ธันวาคม 2563)

10,200 แผน 50 คน 2,550 5100

ผล 22,917       37,381 757

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนเครือข่ายประกันสังคมเพิ่มขึ้น (ณ ธันวาคม 2563) 1,500 แผน 50 คน 375 750
ผล 571 3,578 477
รวม 617

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการ 5 แผน 100 ระดับ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 12,250 แผน 100 คน 8920 370
ผล - - ยกเลิกโครงการ
รวม -

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 แผน 100 คน - -
ผล
รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สสร.

6,517,000

605,400 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ไม่มีงบประมาณ

9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานใหแ้ก่เครือข่ายประกันสังคม
ตามมาตรา 40

1,560,000

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

11. โครงการประกันสังคมร่วมใจอาสาสมัครเครือข่ายประกันสังคม
ภาคสมัครใจ สร้างจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาชุมชน

12. โครงการวันประกันสังคม  

10. โครงการบูรณาการความร่วมมือการขยายความคุ้มครองประกันสังคม
มาตรา 40 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงการใหม่
สสร.

สสร.

สสร. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คร้ัง แผน 100 คน 1 2
ผล 1 2 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของข้อร้องเรียนและข้อหารือที่ได้รับ
ด าเนินการภายใน 30 วัน

90 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ภายใต้
กฎหมายประกันสังคม

12 แผน 50 ล้านคน - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของ
ผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกที่ผู้รับจ้างตรวจสอบผ่าน

100 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สจพ.

17,470,800

13. งานอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์และขยาย
ขอบเขตของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (เฉพาะกิจ)

สสร. 95,475

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สจพ.

กลยุทธ์ 1.3 ปรับปรุง รูปแบบข้อตกลงการบริการด้านการแพทย์ และสร้างอิสระการบริหารจัดการบริการบนเงื่อนไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกกํากับ ติดตาม ร่วมกับภาคประชาชน ควบคุมการดําเนินที่มีประสิทธิภาพ
งานประจํา
14. งานจัดระบบบริการทางการแพทย์

โครงการเดิม
15. โครงการจ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

17,000,000
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ป่วยใน ที่ผู้รับจ้างตรวจสอบเวชระเบียน และรายการ
ค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ (Outlier 
Reimbursement Schedule)

100 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ป่วยใน ที่ผู้รับจ้างได้ ท าการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วมและน้ าหนักสัมพทัธ์

100 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนธุรกรรมการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของ
ผู้ประกันตนในกรณีการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพเิศษ
เฉพาะทางและการท าหมัน

400,000 แผน 100 รายการ - 200,000

ผล 126,050 63

รวม 63

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ 20 แผน 50 แห่ง - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดบริการเป็นพเิศษให้
ผู้ประกันตนที่ประทับใจเกินความคาดหมาย

20 แผน 50 แห่ง - -

ผล
รวม

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

16. โครงการจ้างวิเคราะหก์ารจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและนํ้าหนักสัมพัทธ์
ของผู้ป่วยในและวิเคราะหข้์อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ

12,593,000

2,429,800 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

4,800,000

18. โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ สจพ.

สปย.

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สจพ.

17. โครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
กรณีแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ยช.4 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลหลักในโครงการประกันสังคมที่เข้าร่วม 194 แผน 50 แห่ง - -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที/่จังหวัด/

สาขา ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง
110 แผน 50 คน - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละจ านวนสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงจะต้องได้รับการ
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล

40 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
ในสถานประกอบการ	

29,800 แผน 100 คน 3,400 6,750

ผล 2,430 3,818 57

รวม 57

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

สจพ.

19. โครงการประชุมเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สจพ. 490,800

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนา รูปแบบ และวิธีการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่อํานวยความสะดวกใหกั้บผู้ประกันตนทกุกลุ่ม และทกุคนอย่างเปิดกว้าง โดยสร้างความยืดหยุน่ของการใช้บริการทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่ละราย

พื้นที/่
จังหวัด/
สาขา

5,957,860 ยช.3
แผนแม่บทฯ 13

2,871,000

โครงการเดิม

20. โครงการตรวจประเมินการใหบ้ริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล
หลักที่ใหบ้ริการแก่ผู้ประกันตน  ประจําปี 2564 - 2566

21. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 240 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80 แผน 25 ร้อยละ - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความรู้และความเข้าใจด้าน สิทธิประโยชน์ บริการ
ทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมและการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคเพิ่มขึ้น

80 แผน 25 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 จ านวน 60,000 คน

60,000 แผน 100 คน - 60,000

ผล 29,941 50

รวม 50

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 จ านวน 14000 คน

14,000 แผน 100 คน - 14,000

ผล 17,608 126

รวม 126

1,275,200 ยช.3
แผนแม่บทฯ 13

โครงการใหม่

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

23. โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน (สําหรับเงินเหลือจ่าย)

สลก. 6,445,787

22. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพใหกั้บเจ้าหน้าที ่สถานประกอบการ  
ผู้ประกันตน และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (SSO Health Leader)

สจพ.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

24. โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน ระยะที่ 2 (สําหรับเงินเหลือจ่าย)

สลก. 2,100,000 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 จ านวน 60000 คน

60,000 แผน 100 คน - 60,000

ผล 42,241 70

รวม 70

2,575,190

ตัวชี้วัดที่ 1 แผน 100 คน - 49,000

ผล - 29,659 61

รวม 61

33,529,875

ตัวชี้วัดที่ 1 แผน 100 คน - -

ผล

รวม

25. โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน ระยะที่ 3 (สําหรับเงินเหลือจ่าย)

สลก. 5,989,944 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

27. โครงการสนับสนุนการต้ังจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใหผู้้ประกันตน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สปจ.
ฉะเชิงเทรา/
สปจ.ระยอง/

สปจ.

26. โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 
เพ่ือผู้ประกันตน (จังหวัด)

สปจ.ปทมุธานี/
สปจ.

สมุทรปราการ/
สปจ. นนทบรีุ/

สปจ.ชลบรีุ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคมจังหวัด

ผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคมจังหวัด
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ จ่ายประโยชน์ทดแทน และโอนเงิน 69,600,000 แผน 25 รายการ 17,400,000 34,800,000
ผล 17,945,065 34,371,588 99

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ช าระเงินสมทบผ่าน
หน่วยบริการ (ม.33  ม.39)

95 แผน 25 ร้อยละ 95 95

ผล 94 96 101
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละผู้ประกันตน ม.40 ช าระเงินสมทบ ผ่านธนาคาร 

และหน่วยบริการ
70 แผน 25 ร้อยละ 70 70

ผล 78 83 118

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทนผ่านหน่วยบริการ 99 แผน 25 ร้อยละ 99 99
ผล 99 99 100
รวม 105

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนความส าเร็จในการจัดท างบการเงินรวมทั่วประเทศ แผน 50 คร้ัง 3 6
ผล 3 6 100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนของงบการเงินของ สปส.เขตพื้นที/่จังหวัด/สาขา
 ที่ได้รับการตรวจสอบ

แผน 50 แห่ง 417 826

ผล 556 834 101
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนช่องทาง/รูปแบบ/ข้อตกลงการให้บริการกับธนาคารและ
หน่วยบริการ

1 แผน 100 ช่องทาง - 1

ผล 1 100

รวม 100

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

12

1,668

3,241,800

โครงการเดิม

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

กบง.

กบง.

29. งานบัญชี (กองทนุประกันสังคม)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

งานประจํา
28. งานการเงิน (กองทนุประกันสังคม)

30. โครงการการพัฒนาการรับ – จ่ายเงิน ไม่มีงบประมาณ

กลยุทธ์ 1.5 ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินและเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กบง. 339,165,900
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีไตวายเร้ือรัง 
ระยะสุดท้าย

1,200,000 แผน 30 คร้ัง 30,000 60,000

ผล 543,423 1,085,388 1809
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนสถานพยาบาล/คลินิก (เอกชน) ท าข้อตกลงในการ

ให้บริการทางการแพทย์
300 แผน 30 แห่ง 75 275

ผล 124 201 73
ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนรายการก ากับตรวจสอบการจ่ายประโยชน์ทดแทน 7 กรณี แผน 40 รายการ 7,625,000 15,500,000

ผล 7,268,735 11,967,006 77
รวม 596

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการให้ความเห็นหรือแก้ไขระบบงานประกันสังคม
ตามมาตรา 40

300 แผน 100 คร้ัง 75 150

ผล 144 241 161

รวม 161

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละจ านวนการตรวจแนะน าการวินิจฉัยและจ่ายประโยชน์
ทดแทน ตามแผนประจ าปี

80 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล
รวม

33. โครงการตรวจแนะนําการวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่สํานักงาน
ประกันสังคมและสถานพยาบาล

สสร.

สปย.

1,662,400

952,000

ไม่มีงบประมาณ

งานประจํา

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

31. งานสิทธิประโยชน์

โครงการเดิม

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

สปย. ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

31,950,000

32. การบริหารจัดการงานประกันสังคมมาตรา 40

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

 กลยุทธ์ 1.7 ปรับปรุงและพัฒนา สิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเป็นส่วนหน่ึงของการประกันสังคมในระดับสากล ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการ และคุ้มครองวัยแรงงานทกุกลุ่มได้อย่างครอบคลุม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

Page 11



ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการพฒันาสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
มาตรา 40

5 แผน 100 ระดับ 1 1

ผล 1 1 100

รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 การพฒันาบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 6 แผน 30 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 สนับสนุนข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลหรือให้ค าแนะน าในการ
พฒันาสิทธิประโยชน์ การขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคม

5 แผน 50 เร่ือง 1 2

ผล 1 2 100

ตัวชี้วัดที่ 3 สร้างการรับรู้ด้านการประกันสังคมให้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคม และประชาชนทั่วไป

3 แผน 50 คร้ัง  2

ผล 1 1 50

รวม 75

ตัวชี้วัดที่ 1 รายงานผลการศึกษาวิจัย 1 แผน 100 เล่ม - -
ผล
รวม

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

36. โครงการประเมินผลประสิทธิผลสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
กรณีชราภาพ

2,000,000กวพ.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สสร. ไม่มีงบประมาณ34. การศึกษาพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40

โครงการใหม่

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

9,504,00035. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย กวพ.
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 ความส าเร็จในการสรุปข้อมูลส าคัญส านักงานประกันสังคม 12 แผน 25 คร้ัง 3 6
ผล 3 6 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ความส าเร็จในการวิเคราะห์และประเมินสถานะกองทุน
ประกันสังคม

4 แผน 25 คร้ัง 1 4

ผล 2 3 75

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานประจ าปี 4 แผน 25 ระดับ 1 6
ผล 1 8 133

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติงานประกันสังคม 4 แผน 25 ระดับ 1 6
ผล 1 9 150
รวม 115

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนโครงการวิจัยที่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ 2 แผน 100 เร่ือง - 2
ผล 2 100
รวม 100ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

560,600

623,600

กลยุทธ์ 1.8 ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบและกระบวนการจัดเก็บเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายของสํานักงานประกันสังคม (ผู้ประกันตน/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ใหม้ีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึง
ความสามารถในการจ่าย พร้อมสร้างความตระหนักใหท้กุคนในสังคมแรงงานถึงความสําคัญ

37. งานสถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัย ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

งานประจํา

38. งานวิจัยและพัฒนา

กวพ.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
กวพ. ยช.4

แผนแม่บทฯ 17
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด /
สาขา ที่ได้รับการตรวจแนะน าและสนับสนุนการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ รวมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสถานประกอบการ 
ณ หน่วยปฏิบัติ

แผน 20 หน่วย 3 2

ผล 0 0 0

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการตามเป้าหมายที่ได้รับ
การตรวจสอบ

แผน 20 ร้อยละ 25 50

ผล 32 50 96

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
บัญชีค่าจ้างกองทุนประกันสังคม

แผน 10 ร้อยละ - 30

ผล 4 15

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจ านวนนายจ้างที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
กองทุนเงินทดแทน

แผน 20 ร้อยละ 20 50

ผล 0 88 176

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที/่จังหวัด/
สาขา ที่ได้รับการตรวจแนะน า และการสนับสนุนการตรวจสอบ
บัญชีค่าจ้างรวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง 
ณ หน่วยปฏิบัติ

แผน 20 หน่วยงาน 23 35

ผล 6 8 23

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการนิติบุคคลที่ติดตามให้
ขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหม่ เทียบกับจ านวนนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าที่อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมาย

แผน 10 ร้อยละ 100 100

ผล 96 94 94

รวม 68ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

100

สตส.
17

100

100

100

59

2,621,800 ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

39. งานตรวจสอบ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการจัดเก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการที่
ขึ้นทะเบียนกับส านักงานประกันสังคม

96 แผน 40 ร้อยละ 96 96

ผล 95 96 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจ านวนข้อมูลผู้ประกันตนที่นายจ้างส่งผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

84 แผน 30 ร้อยละ 84 84

ผล 88 89 106

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนหน่วยปฏิบัติที่ได้รับการออกตรวจ แนะน า 12 แผน 30 หน่วย 3 6
ผล 2 2 33
รวม 82

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 15 แผน 100 คร้ัง 4 8
ผล 2 5 63
รวม 63

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 4 7
ผล 3 5 71
รวม 71

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม 496,400 แผน 50 แห่ง 492,350 493,700
ผล 484,731 486,354 99

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม 12,486,000 แผน 50 คน 12,759,350 12,667,750
ผล 1,294,496 12,995,099 103
รวม 101

สสท.

สสท.43. งานทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สสท. 1,045,500

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

41. งานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุงกําหนดอัตรา
เงินสมทบ การเพ่ิมการจัดเก็บเงินสมทบและการพัฒนาสิทธิประโยชน์

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

19,860,200

42. งานอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบค้างชําระของสํานักงานประกันสังคม

40. งานเงินสมทบ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

856,700

ไม่มีงบประมาณ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

สสท.
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว 116 แผน 50 คร้ัง 8 17
ผล 9 11 65

ตัวชี้วัดที่ 2 แรงงานต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน ร้อยละ 70 โดยสามารถใช้สิทธิที่พงึมีได้อย่างถูกต้อง

70 แผน 50 ร้อยละ 70 70

ผล 85 85 121
รวม 93

ตัวชี้วัดที่ 1 มีระบบ/แนวทางการป้องกันการไม่น าส่งเงินสมทบ และกลไก
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

1 แผน 50 ระบบ - -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 50 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ 264 แผน 60 แห่ง
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานประกอบการที่พบว่า ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

85 แผน 40 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

827,400

376,700

สตส.

สตส.

โครงการเดิม
44. โครงการใหค้วามรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว 580,000

45. โครงการวิเคราะหค์วามเสี่ยงความสามารถในการชําระเงินสมทบ
ของนายจ้าง

พื้นที/่
จังหวัด/
สาขา

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

46. โครงการตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ือป้องกันการแสวงประโยชน์
จากการใช้แรงงานและกองทนุ

ร้อยละความส าเร็จของรายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียง
ความสามารถในการช าระเงินสมทบของนายจ้าง/
สถานประกอบการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

Page 16



ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ านวนนายจ้าง/สถานประกอบการจากฐานข้อมูล
ภาครัฐที่เชื่อมโยงและอยู่ในข่ายคุ้มครองตามกฎหมายที่ยังไม่ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคมครบถ้วน

80 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนบุคลากรของส านักงานบัญชีและตัวแทนนายจ้างที่เข้ารับ
การอบรม

100 แผน 40 คน - -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถเป็น
ตัวแทนนายจ้างในการด าเนินการด้านประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง

80 แผน 30 ร้อยละ - -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเจ้าของส านักงานบัญชีมีความพงึพอใจ ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

80 แผน 30 ร้อยละ - -

ผล
รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

151,700

สตส. ไม่มีงบประมาณ

สตส.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

48. โครงการสํานักงานบัญชีและพันธมิตรร่วมใหบ้ริการที่มีคุณภาพกับ
งานประกันสังคม

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

47. โครงการเช่ือมโยงข้อมูลนายจ้างกับฐานข้อมูลภาครัฐเพ่ือการตรวจสอบ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

แผน
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 300 แผน 50 แห่ง - -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนายจ้างที่ช าระเงินสมทบภายในก าหนดเวลาที่เพิ่มขึ้น 1 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนเร่ืองในการให้ค าปรึกษา แนะน า งานด้านการบริหาร
เงินสมทบและสิทธิประโยชน์

60 แผน 50 เร่ือง
5 5

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของค าปรึกษา แนะน า จากที่ปรึกษาด้านบริหารเงินสมทบ
และสิทธิประโยชน์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
และพฒันางานได้

80 แผน 50 ร้อยละ
80 80

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลที่ได้รับการตรวจใช้ยาในสถานพยาบาลการ
จ่ายยาบัญชี จ(2) การจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์

18 แผน 100 แห่ง - -

ผล
รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

50. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ สสท. 450,000

51. โครงการจ้างที่ปรึกษาเภสัชกรรมเพ่ือกํากับคุณภาพการใช้ยาของ
สถานพยาบาลและกํากับการตรวจสอบการจ่ายชดเชยบัญชียาหลักแหง่ชาติ 
จ(2) และยาต้านไวรัสเอดส์

264,000 ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

450,000สสท.

ยกเลิกโครงการ

49. โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ

โครงการใหม่

กลยุทธ์  1.9 พัฒนากลไก การจ่ายสิทธิประโยชน์และระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธิ ที่รองรับการจ่ายที่หลากหลาย และรวดเร็ว โดย มี Platform ในรูปแบบใหม่ที่รองรับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดิจิทลั โครงข่ายพลเมือง 
โครงการเดิม

สจพ.

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพื่อเบิกค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีการ
รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥2) ได้รับการตรวจสอบการ
บริการทางการแพทย์ประเภท Coding Audit

700 แผน 35 แฟม้ 700 700

ผล 722 722 103

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพื่อเบิกค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีโรคที่
มีภาระเส่ียงได้รับการตรวจสอบการบริการทางการแพทย์ประเภท
 Coding Audit และ Quality of care audit

11,000 แผน 35 รายการ 11,000 11,000

ผล 11,491 11,491 104

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพื่อเบิกค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบความ
ผิดปกติของข้อมูลการรายงานบริการทางการแพทย์ (Data 100%)
 (รายเดือน)

1 แผน 30 รายการ 1 1

ผล 1 1 100
รวม 103

1,312,000 ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สจพ.52. โครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม (กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และ
กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง)
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 6,300 แผน 50 แฟม้ 1100 1400

ผล 700 700 50

ตัวชี้วัดที่ 2 99,000 แผน 50 รายการ 11000 22000

ผล 12350 12350 56

รวม 53

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ ากว่า benchmark 100 แผน 100 ร้อยละ 100 100
ผล 100 99 99
รวม 99

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6
ผล 3 5 83
รวม 83

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 14 แผน 100 คร้ัง 3 7
ผล 3 7 100
รวม 100

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สจพ. 14,520,000 ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

56. งานอนุกรรมการบริหารการลงทนุ กองทนุประกันสังคม 669,400

กลยุทธ์ 1.10 พัฒนารูปแบบการบริหารกองทนุรูปแบบใหม่ รองรับทศิทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ การสร้างความครอบคลุมของการดูแลวัยแรงงานและบริบทการลงทนุที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการสร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับจากผู้เก่ียวข้องและสาธารณชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทนุใหม้ีผลตอบแทนที่เหมาะสม
งานประจํา
54. งานนําเงินกองทนุไปจัดหาผลประโยชน์

55. งานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทนุประกันสังคม

กบล.

กบล.

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

553,800

กบล.

จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพื่อเบิกค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีโรคที่
มีภาระเส่ียงได้รับการตรวจสอบการบริการทางการแพทย์ประเภท

 Coding Audit และ Quality of care audit

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

34,801,600

53. โครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง และกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง ประจําปี 2564 -2566

จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพื่อเบิกค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีการ
รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥2) ได้รับการตรวจสอบการ

บริการทางการแพทย์ประเภท Coding Audit
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ

ตัวชี้วัดที่ 1 มูลค่าทรัพย์สินที่ถือครองของส านักงานประกันสังคม มีความถูก
ต้องครบถ้วน

100 แผน 100 ร้อยละ 100 100

ผล 100 100 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ส านักงานประกันสังคมมีระบบฐานข้อมูลกองทุนต่างประเทศ 1 100 ระบบ - - -
ผล - - -
รวม ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3000000

84,000,000

กบล.

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

กบล.
โครงการเดิม
57. โครงการจัดจ้างหน่วยงานบริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ 
(Custodian)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

58. ค่าสมัครสมาชิกระบบฐานข้อมูลกองทนุรวมสําหรับการลงทนุ
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ม.ีค. ม.ิย.

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับของเย่ียมในรูปแบบการใหบ้ริการเชิงรุก
ใหก้ับผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บปว่ยในสถานพยาบาลหรือ
ผู้ปว่ยหลังภาวะวิกฤต  (Intermediate Care)

40,185 แผน 100 ราย 3,250 8,850

ผล 18,878 4,425 50

รวม 50

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการออกเย่ียมผู้ทุพพลภาพ 10 แผน คร้ัง - 3
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนผู้ทุพพลภาพที่ได้รับการตรวจเย่ียม 30 แผน คน - 9
ผล

ตัวชี้วัดที่ 3 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้งานประกันสังคมผ่าน
ส่ือต่าง ๆ ทุกช่องทาง

180 แผน คร้ัง - 54

ผล

รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน
(%)

3,400,000ศสน. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

2. โครงการ สปส. มอบสุข 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนารปูแบบ การดูแล ผู้ประกันตนทีเ่จ็บป่วยเรื้อรงั/ทพุพลภาพ ซ่ึงต้องการได้รบัการดูแลอย่างใกล้ชิด หรอืไมส่ามารถดูแลตนเองได้ใหส้ามารถกลับมาใช้ชีวิต หรอืกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนที ่ซ่ึงผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใช้สิทธิได้

โครงการเดิม
1. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทพุพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยใน
สถานพยาบาลหรอืผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

20,092,500 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

20

30

50

Page 22



ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน
(%)

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้ประกันตนที่มีสิทธิบ าบดัทดแทนไตใช้บริการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทียมและเข้าถึงยาฉีดเพิม่เม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)

2,200,000 แผน 100 รายการ 550,000 1,100,000

ผล 450,062 1,003,166 82

รวม 82

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการได้รับข้อมูลการใหบ้ริการทางการแพทย์กรณีปลูก
ถ่ายอวัยวะและกรณีการใหย้าแฟคเตอร์ส าหรับผู้ปว่ยโรคเลือดออก
ง่าย (ฮีโมฟเีลีย) ตามเวลาที่ก าหนด

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่สามารถน ามา
ด าเนินการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องทันตามก าหนดเวลา

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3. โครงการจ้างรบั/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์
สําหรบัการรกัษา ผู้ป่วยไตวายเรื้อรงัระยะสุดทา้ย กรณบํีาบัดทดแทนไต

4. โครงการจัดจ้างรบั-ส่งและประมวลผลข้อมลูการใหบ้รกิารทางการแพทย์
แก่ผู้ประกันตน เพ่ือการเบิกจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์กรณปีลูกถ่ายอวัยวะ
และกรณค่ีายาแฟคเตอร์

สปย. 6,850,000

2,190,000 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สจพ.

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน
(%)

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรุ่นที่จัดอบรม 329 แผน 50 รุ่น 100 194
ผล 97 97 50

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 16,450 แผน 50 คน 4,900 9,600
ผล 3,666 3,666 38
รวม 44

เงินเหลือจ่าย

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนปว่ยด้วยโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค 1,000 100 คน - -  -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 มีระเบยีบและแนวปฏิบติัที่ปรับปรุงการใหบ้ริการประกันสังคม
รองรับการใหบ้ริการผู้ประกันตนต่างชาติที่ผู้บริหารเหน็ชอบและ
น าไปใช้ปฏิบติั

1 แผน 50 เร่ือง 1 1

ผล 1 1 100

ตัวชี้วัดที่ 2 มีร่างระเบยีบและแนวปฏิบติัที่ปรับปรุงการใหบ้ริการประกันสังคม
รองรับการใหบ้ริการผู้ประกันตนต่างชาติ

1 แผน 50 เร่ือง 1 1

ผล 1 1 100

รวม 100

โครงการใหม่
6. โครงการจัดซ้ือของเยี่ยมผู้ประกันตนติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
หรอืโรคโควิด 19

สจพ. 500,000

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

5. โครงการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

กลยุทธ์ 2.2 สรา้งความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการประกันสังคมและเตรยีมความพรอ้มใหก้ลุ่มแรงงานรุ่นใหม ่เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของแรงงานทีม่คุีณภาพ และมวีุฒิภาวะของระบบประกันสังคม
โครงการเดิม

ยช.3
แผนแม่บทฯ 11
ยกเลิกโครงการ

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

3,290,000

ไม่มีงบประมาณ

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาและบรหิารสิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทน รวมถึงการบรกิาร ตามลักษณะและพฤติกรรมของผู้ประกันตน ในแต่ละกลุ่มทีม่คีวามต้องการเฉพาะ รวมไปถึงการ เช่ือมโยงกับการประกันสังคมนานาชาติ เพ่ือรองรบัการเคลื่อนย้ายแรงงาน
โครงการเดิม
7. โครงการเตรยีมความพรอ้มและการพัฒนาระบบประกันสังคมรองรบั
การใหบ้รกิารแรงงานข้ามชาติ

กนผ. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

Page 24



ม.ีค. ม.ิย.

ตัวชี้วัดที่ 1 สัดส่วนของจ านวนผู้สูงอายุเข้าท างานกับส านักงานประกันสังคม 
คิดเปน็ร้อยละ 90 ของจ านวนที่ได้รับการจัดสรร

90 แผน 100 ร้อยละ 90 90

ผล 97 100 111

รวม 111รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุแผน/ผล

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 15

กลยุทธ์ 3.2 รว่มยกระดับคุณค่าของผู้ประกันตนสูงอายุในการเป็นส่วนหน่ึงสังคมผ่านการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเปิดโอกาส ในการใช้ศักยภาพของผู้ประกันตนสูงอายุ เพ่ือต่อยอดและสรา้งคุณค่าใหกั้บสังคม โดยดําเนินงานรว่มกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
โครงการเดิม
1. โครงการส่งเสรมิการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทํางานกับสํานักงานประกันสังคม กบค. 42,411,600
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ม.ีค. ม.ิย.

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความถูกต้องในการประมวลผลเฉล่ียต่อเดือน 98 แผน 100 ร้อยละ 98 98
ผล 99 99 101
รวม 101

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6
ผล 2 4 67
รวม 67

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 8 แผน 100 ระดับ 2 2
ผล 2 2 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 9 แผน 100 ระดับ 3 3
ผล 1 1 33

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนระบบจัดการสถาปตัยกรรม 1 แผน 50 ระบบ -
ผล
รวม 33

กลยุทธ์ 4.1 อํานวยความสะดวกในการบรกิารผ่านการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมลูการใหบ้รกิารเป็นหน่ึงเดียวกันในลักษณะ Omni Channel สําหรบัการใหบ้รกิารทัง้รปูแบบ Online และ Offline ใหเ้ป็นบรกิารแบบไรร้อยต่อ
 เพ่ือสรา้งประสบการณท์ีดี่แก่ผู้รบับรกิาร โดยบูรณาการข้อมลูกับหน่วยงานพันธมติรรว่มบรกิาร 

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

4. โครงการจ้างทีป่รกึษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) 
ของสํานักงานประกันสังคม

งานประจํา

ไม่ใช้งบประมาณ

1,037,900

458,052,500สบท.

สบท.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

โครงการเดิม
สบท.3. โครงการดําเนินการจัดทํามาตรฐานหอ้ง Data Center สู่ระบบ

ISO 27001

สบท.

195,100

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

1. งานกําหนดนโยบายวางแผนและสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดระบบ
คอมพิวเตอร ์บํารงุรกัษาระบบงาน ฐานข้อมลูและอุปกรณ์

2. งานอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานประกันสังคม
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 2 แผน 100 ระดับ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 3 แผน 100 ระดับ
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 แผน 100 ระดับ - 1
ผล 1 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1
ผล 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1
ผล 1 1 100
รวม 100

120,000,000 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

สบท.6. โครงการปรบัเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอรเ์มนเฟรม
เป็นระบบ Web Application

สบท. 49,925,0005. โครงการบูรณาการคลังข้อมลูบ๊ิกดาต้าองค์กรและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ

สบท. 180,000,000

กลยุทธ์ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ใหม้คีวามทนัสมยั ปลอดภัย มเีสถียรภาพ รองรบัการใหบ้รกิารและการทํางานจากทกุทีท่กุเวลา
โครงการใหม่
7. โครงการจัดซ้ือครภัุณฑ์คอมพิวเตอรพ์รอ้มระบบบรหิารจัดการ

8. โครงการจัดช้ืออุปกรณร์ะบบเครอืข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพ่ือทดแทน
ระบบเดิม

61,577,000

84,083,000สบท.

โครงการใหม่

สบท.

กลยุทธ์ 4.2 สนับสนุนการใหบ้รกิารทีห่ลากหลายด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการใหบ้รกิารทีม่คีวามคล่องตัว มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle
โครงการเดิม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

9. โครงการจัดช้ือระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือทดแทน
ระบบเดิม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

Page 27



ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1
ผล 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1
ผล 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 2 แผน 100 ระดับ - 1
ผล 1 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 6 แผน 100 ระดับ - 2
ผล 2 100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนชั่วโมงของการแสดงผลของข้อมูลของอุปกรณ์ภายในหอ้ง
ศูนย์คอมพวิเตอร์ และน าไปวิเคราะหไ์ด้ตลอด 24 ชั่วโมง

24 แผน 50 ชั่วโมง - -

ผล

รวม 100รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

59,556,000

178,289,000

210,114,000

40,000,000สบท.

สบท.

สบท.
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

11. โครงการจัดหาอุปกรณท์ดแทนอุปกรณป้์องกันเครอืข่าย (Firewall) เดิม

10. โครงการจัดซ้ือระบบทดแทนอุปกรณร์กัษาความปลอดภัยในการ
รบัส่งข้อมลูแบบ Web Service เดิม

12. โครงการจัดต้ังศูนย์กลางเฝ้าระวังและรบัมอืภัยคุกคามความปลอดภัย
คอมพิวเตอร ์(SSO Security Operation Center)

สบท.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

13. โครงการจัดหาระบบบรหิารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร ์(Data Center 
Infrastructure Management : DCIM) จํานวน 2 ระบบ พรอ้มติดต้ังใช้งาน

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 
(WAN Network) ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5 แผน 100 ระดับ 5 5

ผล 5 5 100

รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 3
ผล 1 3 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 
(WAN Network) ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5 แผน 50 ระดับ -

ผล
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 4 แผน 100 ระดับ 1 2
ผล 1 2 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 3 แผน 100 ระดับ - 1
ผล 1 100
รวม 100รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

16. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์มข่่ายพรอ้มอุปกรณเ์พ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบสารสนเทศ

สบท. 160129500

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

56,254,500 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สบท.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

สบท. 51,000,000

สบท. 75,600,000

14. โครงการเช่าระบบโครงข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานประกันสังคม

15. โครงการเช่าใช้ระบบเครอืข่ายสื่อสารข้อมลูเพ่ือบรกิารงานประกันสังคม

โครงการใหม่
17. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการใหบ้รกิาร (Queue)

กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบรหิารจัดการองค์กร เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนการยกระดับงานบรกิารและพัฒนางานประกันสังคมใหกั้บสังคมแรงงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ 800 แผน 40 คร้ัง - 200
ผล 450 225

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพนัธ์ 60 แผน 60 คร้ัง 15 30
ผล 6 6 20

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนยอดพมิพป์ฏิทิน 4,900,000 แผน 30 ฉบบั - -
ผล
รวม 102

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนการเผยแพร่ภาพกิจกรรม 600 แผน 40 คร้ัง 150 300
ผล 278 593 198

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ิงพมิพ์ 36,000 แผน 30 ชิ้น 9,000 18,000
ผล 23,267 46,392 258

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ ที่ได้รับการแก้ไข
แล้วเสร็จภายใน 25 วัน

92 แผน 30 ร้อยละ 92 92

ผล 94 98 107
รวม 188

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 9 แผน 100 คร้ัง 3 4
ผล 2 3 75
รวม 75รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ 4.6 เปลี่ยน รปูแบบการนําเสนอข้อมลูและข่าวสารของสํานักงานประกันสังคมโดยพัฒนารปูแบบ ช่องทาง และออกแบบเน้ือหาข่าวสารในการสื่อสารกับสาธารณะทีเ่ข้าใจงา่ยมปีระสิทธิภาพ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อของ
สํานักงานประกันสังคมและเครอืข่ายสื่อภายนอก /ช่องทาง Digital - Human touch / รปูแบบ 

1,184,500

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ศสน.

ศสน. ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

19. งานบรกิารข้อมลูและข่าวสารงานประกันสังคม

งานประจํา
18. การผลิตและเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม 149,800,000

4,935,000

ศสน.20. งานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนข้อความที่ส่งใหผู้้ประกันตน 30,050,000 แผน 100 ข้อความ 3,005,000 15,355,000
ผล 2,849,775 5,355,056 73
รวม 73

500,000

ตัวชีวัดที่ 1 จ านวนการใช้บริการสายด่วน 1506 500,000 แผน 35 สาย 300,000 500,000
ผล 864,677 1,376,541 275

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนการตอบข้อซักถามผ่าน Social Media 50,000 แผน 35 คร้ัง 30,000 50,000
ผล 121,373 155,285 311

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละคุณภาพการใหบ้ริการ 85 แผน 30 ร้อยละ 85 95
ผล 94 95 100
รวม 235รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

22. โครงการเช่าบรกิารศูนย์บรกิารข้อมลูประกันสังคม 
Contact center 1506

49,995,000

โครงการเดิม
15,025,000ศสน.

ศสน.

21. โครงการบรกิารส่งข้อความสั้นทางโทรศัพทม์อืถือ Short Message 
Service (SMS)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 12,440 แผน 100 คน 1,960 2,680

ผล 1,930 2,170 81

รวม 81

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 400 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนการใช้บริการสายด่วน 1506 ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1,190,000 แผน 30 สาย - 170,000
ผล 256,692 151

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนการตอบข้อสอบถามผ่าน Social Media และส่ือออนไลน์
ของส านักงานประกันสังคม

105,000 แผน 30 คร้ัง - 15,000

ผล 43,581 291

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนการใหบ้ริการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง 84,000 แผน 20 คร้ัง - 12,000
ผล 13,633 114

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความพงึพอใจในการใช้บริการ 85 แผน 20 ร้อยละ - 85
ผล 99 116
รวม 178

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ 4.7 ปรบัทศิทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันสังคมใหเ้ป็นเชิงรกุและสรา้งสรรค์ (Proactive and Creative) โดยยึดผู้รบับรกิารและสาธารณชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการทําความเข้าใจในรปูแบบ
พฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมการรบัรู้ ถึงข้อมลูสํานักงานประกันสังคมในสังคมแรงงาน

กวพ.

25. โครงการบรกิารข้อมลูประกันสังคม Contact Center 1506 
สู่เป้าหมายรายบุคคล

ศสน.

24. โครงการประชุมวิชาการประกันสังคม

23. โครงการประชุมช้ีแจงใหค้วามรู้งานประกันสังคม

969,600

6,215,098
โครงการเดิม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

78,604,100 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรุ่นที่จัดอบรม 1,700 แผน 50 รุ่น 50 300
ผล 13 77 26

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 70 แผน 50 ร้อยละ 70 70
ผล 75 75 107
รวม 66

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 280 แผน 50 คน 140 140
ผล 144 144 103

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละข้อร้องเรียนการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

10 แผน 50 ร้อยละ 10 10

ผล 0 0 0
รวม 51

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม 4 แผน 50 คร้ัง 1 1
ผล 1 1 100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนส่ือมวลชนเผยแพร่ข่าวสาร งานละไม่น้อยกว่า 2 ส่ือ 16 แผน 50 คร้ัง 4 4
ผล 4 4 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าประชุม 482 แผน 100 คน 250 300
ผล 282 282 94
รวม 94

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

26. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
สู่ผู้ประกันตน

กฝ.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

2,227,900

2,000,000

29. โครงการประกันสังคมทัว่ไทยสู่แรงงานภาคอิสระ สสร.

1,418,30027. โครงการอบรมเทคนิคการรบัเรื่องรอ้งเรยีน

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ศสน./กฝ.

ศสน.

34,000,000

28. โครงการจัดนิทรรศการและแถลงข่าวสารงานประกันสังคม
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ใหค้วามสนใจในการดูแลปอ้งกันตนเองจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

50,000 แผน 100 คน - 50,000

ผล 55,386 111
รวม 111

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ใหค้วามสนใจในการดูแลปอ้งกันตนเองจาก 10,000 แผน 100 คน - 10,000
ผล 21,080 211
รวม 211

ตัวชี้วัดที่ 1 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจส านักงานประกันสังคม 
(ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์)

1 แผน 100 เล่ม - -

ผล

รวม

ศสน. 3,200,000 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

32. โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม 

กลยุทธ์ 4.8 สรา้งช่องทางการรบัฟังและเปิดรบัข้อมลูจากทกุภาคส่วน เพ่ือสรา้งการมสี่วนรว่มในการพัฒนาสํานักงานประกันสังคมในทกุมติิ
โครงการเดิม

5,000,000กวพ.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

30. โครงการรณรงค์ป้องกันและยับยั้งการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID -19) (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

ศสน. 3,350,000 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
31. โครงการรณรงค์ป้องกันและยับยั้งการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID -19) ระยะที ่2 (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 468 แผน 100 คร้ัง 91 233

ผล 66 123 53

รวม 53

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการบริการจัดหาพสัดุ 850 แผน 50 คร้ัง 240 430
ผล 215 388 90

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนใบส าคัญที่ตรวจสอบ 14,400 แผน 50 รายการ 3,600 7,200
ผล 2,960 5,551 77
รวม 84

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 24 แผน 100 คร้ัง 6 12
ผล 6 12 100
รวม 100

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

                         แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2564                                     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

กลยุทธ์ 5.1  ทบทวนปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรรปูแบบการดําเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์กรใหท้นัสมยั  มปีระสิทธิภาพ รองรบัการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านการบรกิาร สิทธิประโยชน์ และการบรหิารจัดการองค์กรโดยรวม
งานประจํา

2. งานบรหิารและตรวจสอบการเงนิ การคลัง และการบัญชี

3. งานอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดําเนินงานจาก
เงนิกองทนุเพ่ือบรหิารงานสํานักงานของสํานักงานประกันสังคม

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

กค.

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

16,787,5001. งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

กค. 24,468,600

1,324,300

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันสังคม

100 แผน 20 คร้ัง 25 50

ผล 25 58 116

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามกระบวนการจัดท า
งบประมาณ

100 แผน 15 ร้อยละ 25 45

ผล 25 45 100

ตัวชี้วัดที่ 3 จัดท าแผนปฏิบติัราชการประจ าป ีภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 1 แผน 15 เล่ม 1 1
ผล 1 1 100

ตัวชี้วัดที่ 4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนเสนอต่อผู้บริหาร
ภายในเดือนถัดไป หลังส้ินไตรมาส

100 แผน 20 ร้อยละ 100 100

ผล 90 95 95

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน
ด้านต่างประเทศ

90 แผน 15 ร้อยละ 30 50

ผล 62 62 124

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานความร่วมมือ
ทวิภาคีและพหภุาคีด้านประกันสังคม

90 แผน 15 ร้อยละ 30 50

ผล 45 45 90

รวม 104ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

กนผ.4. งานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรอ์งค์กร 6,085,200 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการติดตามการด าเนินการประเมินส่วน
ราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ

100 แผน 100 ร้อยละ 20 30

ผล 20 30 100

รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 การด าเนินการด้านสารบรรณ ธุรการกรม การประชุมกรม และ
การประชุมหารือข้อราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

162,000 แผน 20 คร้ัง 45,000 85,500

ผล 65,450 127,229 149

ตัวชี้วัดที่ 2 การด าเนินการเอกสารไปรษณีย์และพสัดุที่จัดส่งของส านักงาน
ประกันสังคม

72,000 แผน 10 ชิ้น 36,000 54,000

ผล 24,406 52,171 97

ตัวชี้วัดที่ 3 การประสานการใหบ้ริการงานอ านวยการและการใหบ้ริการด้าน
สวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อ

5,400 แผน 20 คร้ัง 2,700 4,050

ผล 2,091 4,428 109

ตัวชี้วัดที่ 4 การประสานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการและผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านประกันสังคม

2,250 แผน 30 คร้ัง 740 1,295

ผล 631 1,204 93

ตัวชี้วัดที่ 5 การใหบ้ริการของงานอาคารส านักงานประกันสังคมและการ
ใหบ้ริการเกี่ยวกับรถยนต์

22,800 แผน 20 คร้ัง 5,700 11,400

ผล 5,772 11,860 104

รวม 110

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

6. งานเสรมิสรา้งสนับสนุนการทํางานอย่างมปีระสิทธิภาพ ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

สลก. 96,679,400

5. งานพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิ์ กพร. 256,700
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้มาใช้กิจกรรม/นันทนาการต่างๆ 7,200 แผน 50 คน 600 2,400
ผล 575 575 24

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จส าหรับผู้มาใช้กิจกรรมต่างๆ ตามแผน 90 แผน 50 ร้อยละ 90 90
ผล 90 90 100
รวม 62

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินนอกงบประมาณ 80 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 3,234 แผน 100 คน 1,072 1,782
ผล 747 896 50
รวม 50

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 180 แผน 50 คน 180 180
ผล 180 180 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพงึพอใจเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 แผน 50 ระดับ 3 3
ผล 5 5 167
รวม 133ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

2,585,7179. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงบัอัคคีภัย พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

7. งานส่งเสรมิสวัสดิการและสรา้งขวัญกําลังใจ ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงบัอัคคีภัย สลก.

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

สลก. 159,400

100,000

1,020,200

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดิม

8. งานสนับสนุนการปรบัปรงุ/ซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการศึกษาจากการทบทวน โครงสร้างและรูปแบบการ
ด าเนินงานที่ทันสมัยของส านักงานประกันสังคม

1 แผน 100 ฉบบั - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต้ังแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป หรือ งบ 500,000 บาท – 
2,000,000 บาท เปน็งบผูกพนัสัญญาเกิน ป ี2563)

6 แผน 100 ระดับ 6 6

ผล 6 6 100

รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนบคุลากร (ล่าม) ที่มีความรู้ด้านภาษาเมียนมา 4 แผน 50 อัตรา 4 4
ผล 4 4 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ความพงึพอใจของผู้ประกันตนชาวเมียนมาต่อการใหบ้ริการ
ของประกันสังคม

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 70 100 125

รวม 113

11. โครงการทบทวนโครงสรา้งองค์กรและรปูแบบการดําเนินงานใหท้นัสมยั
รองรบัการเปลี่ยนแปลง พรอ้มก้าวสู่ระบบราชการ 4.0

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

กพร. 219,000 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

13. ค่าจ้างล่ามภาษาต่างประเทศ สปส.จังหวัด 180,000 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

12. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ บงึกาฬ 7,437,400

โครงการใหม่

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่งบ
ต้ังแต่ 500,000 - 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี

3 แผน 100 ระดับ 1 1

ผล 1 1 100

รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

3 แผน 100 ระดับ 1 2

ผล 0 0 0

รวม 0

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

4 แผน 100 ระดับ 1 2

ผล 1 1 50
รวม 50

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

สปส.
พืน้ที่  7

780,000 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

15. งานปรบัปรงุสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สงขลา

สปจ.ระยอง 
สาขา

ปลวกแดง

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

4,330,000

21,639,60016. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 
สาขาปลวกแดง

14. โครงการจัดทําลิฟทส์ําหรบัคนพิการ สํานักงานประกันสังคม
กรงุเทพมหานครพ้ืนที ่7
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

2 แผน 100 ระดับ - 1

ผล 0 1 100

รวม 100

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท 
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

7 แผน 100 ระดับ 1 1

ผล 2 2 200

รวม 200

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000 - 2,000,000 บาท 
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

5 แผน 100 ระดับ - -

ผล

รวม

18. โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารทีท่ําการสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ศรสีะเกษ

19. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทมุธานี 
สาขาคลองหลวง

17. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
สาขาอุทยั

สปจ.
ศรีสะเกษ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

สลก. ใหป้รับปรุง
รายละเอียดอีกคร้ัง

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

สปจ.
พระนคร

ศรี
อยุธยา

 สาขาอุทัย

14,628,300สปจ.
ปทุมธานี 
สาขาคลอง

หลวง

14,420,000

2,050,000
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ที่วงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท 
(โครงการผูกพนัสัญญาเกิน 1 ป)ี

5 แผน 100 ระดับ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ (วงเงิน
ต่ ากว่า 5000,000 บาท)

2 100 ระดับ - - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ ที่งบ
ต้ังแต่ 500,000- 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี

3 100 ระดับ - - -

ผล

รวม

19,764,000

งานประจํา

21. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิตํ่า
กว่า 500,000 บาท

สปจ.
ประจวบคีรีขั
นธ์/ พะเยา/
 หนองคาย

22. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิ
ต้ังแต่ 500,000 – 2,000,000 บาท 
(โครงการ 1 ปี)

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

สปจ.ตาก 696,900

สปจชลบรีุ 
สาขาศรี
ราชา

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

20. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุร ี
สาขาศรรีาชา

919,200
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 หอ้งปฏิบติัการบญัชาการศูนย์อ านวยการบริหารจัดการวัคซีน
ปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่ผู้ประกันตนที่มีความ
พร้อมต่อการใช้งาน

1 100 หอ้ง - - 1

ผล - 1 100

รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6
ผล 3 5 83
รวม 83

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนหน่วยรับตรวจ 128 แผน 100 หน่วย 15 29
ผล 8 9 31
รวม 31

ตัวชี้วัดที่ 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ของส านักงานประกันสังคม

1 แผน 100 ฉบบั - 1

ผล 1 100

รวม 100

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดิม

24. งานคณะกรรมการตรวจสอบกองทนุประกันสังคม

โครงการใหม่
23. โครงการจัดทําหอ้งปฏิบัติการบัญชาการศูนย์อํานวยการบรหิารจัดการ
วัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เพ่ือผู้ประกันตน 

สลก. 1,500,000

กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาระบบงานทีม่ปีระสิทธิภาพและธรรมาภิบาลทีเ่น้นรปูแบบการประสานความรว่มมอื ระหว่างหน่วยงาน ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสรา้งองค์กรเปิดกว้างยอมรบัความแตกต่าง และพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง 
งานประจํา

กตน.

กตน. 1,214,600

3,723,800

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
25. งานตรวจสอบภายใน

กพร. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

669,70026. โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัของสํานักงาน
ประกันสังคม ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA)
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนเร่ืองที่ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ 720 แผน 20 เร่ือง 180 360
ผล 230 2,205 613

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนเร่ืองการด าเนินคดี ตามกระบวนการขั้นตอนได้ทัน
ระยะเวลาตามกฎหมาย

90 แผน 20 ร้อยละ 90 90

ผล 90 90 100

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนการยกร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมและกฎหมาย
เงินทดแทน

4 แผน 20 เร่ือง 1 2

ผล 5 10 500

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด ขายทอดตลาด 
ทรัพย์สิน ย่ืนขอรับช าระหนี้แล้วเสร็จหรือปดิเร่ือง

600 แผน 20 เร่ือง 150 300

ผล 155 305 102

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการตรวจนิติกรรมสัญญาไม่เกิน 15 วัน 110 แผน 20 เร่ือง 20 40
ผล 85 153 383
รวม 339

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จในการเผยแพร่กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย
ที่ต้องเผยแพร่ประจ าปี

20 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

28. โครงการการเผยแพรก่ฎหมายการประกันสังคม

กม. 11,246,000

ไม่มีงบประมาณกม. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

โครงการใหม่

27. งานกฎหมาย ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กลยุทธ์ 5.3 ทบทวน ออกแบบ และปรบัปรงุกฎหมาย  และระเบียบในการดําเนินงานทีม่คีวามยืดหยุ่น รองรบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทีจ่ะเกิดข้ึน
งานประจํา
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงกฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขประจ าปี

20 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบและจัดท าค าส่ังเล่ือนค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าครองชีพชัว่คราวของพนักงานประกันสังคม

100 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินนอกงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน

90 แผน 50 ร้อยละ 10 30

ผล 9 11 37

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละต าแหน่งงานว่างที่เติมเต็ม 95 แผน 50 ร้อยละ 65 75

ผล 18 34 46
รวม 42

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

งานประจํา
30. งานบรหิารทรพัยากรบุคคล

31. งานพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านทรพัยากรบุคคลในสํานักงาน
ประกันสังคมใหพ้รอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต

กบค. 1,552,871,400

กบค. 6,926,200

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

29. โครงการการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราช
บัญญัติเงนิทดแทน กฎ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือรองรบัความเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ 5.4 สรา้งสมดุลและความเป็นธรรมในระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล พรอ้มรองรบัตําแหน่งงานใหม ่ทัง้เน้ืองาน ตําแหน่งงาน รปูแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงกลไกการสรา้งความก้าวหน้าในงานที่
สามารถดึงดูดบุคลากรทีม่ศัีกยภาพใหเ้ข้ามารว่มงานกับสํานักงานประกันสังคมได้ในระยะยาว 

ไม่มีงบประมาณกม. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

เนื่องจากเกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา
 2019 (โควิด-19) 

การบรรจแุละการรับโอน
จงึถูกขยายเวลาออกไป

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนเร่ืองในการใหค้ าปรึกษา แนะน า งานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงานประกันสังคม เดือนละ
ไม่น้อยกว่า

60 แผน 50 เร่ือง 15 30

ผล 15 30 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของค าแนะน า ปรึกษาใหข้้อเสนอแนะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินการได้

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 99 99 124

รวม 112

ตัวชี้วัดที่ 1 ให้ค าปรึกษา แนะน า งานบริหารทรัพยากรบุคคล 60 แผน 50 เร่ือง 15 30

ผล 10 25 83

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของค าแนะน า ปรึกษาใหข้้อเสนอแนะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินการได้

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 97 97 122
รวม 103

กบค. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

โครงการเดิม

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

450,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 21

กบค. 450,00032. โครงการจ้างทีป่รกึษาด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งธรรมาภิบาล
ของสํานักงานประกันสังคม

33. โครงการจ้างทีป่รกึษาด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของสํานักงาน
ประกันสังคม
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผลการวิเคราะหอ์ัตราก าลังหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลาง (ส านัก/กอง/ศูนย์ฟืน้ฟฯู ยกเว้น ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ที่)

100 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล
 รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการท าแผนปฏิบติังานฝึกอบรม 100 แผน 20 ร้อยละ 100 100
ผล 100 100 100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนโครงการการติดตามผลการฝึกอบรม 16 แผน 20 โครงการ 2 4
ผล 0 0

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนโครงการของกองฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดประชุม อบรม 
และสัมมนา

16 แผน 10 โครงการ 2 2

ผล 0 0
ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนคร้ังในการเบกิจ่ายเงินเพือ่บริหารสนับสนุนการด าเนินงาน

ฝึกอบรม
36 แผน 10 คร้ัง 9 18

ผล 4 4 22

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนโครงการที่กองฝึกอบรมด าเนินการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา

16 แผน 20 โครงการ 4 9

ผล 7 7 78
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบคุลากรที่ผ่านการพฒันาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์
50 แผน 20 ร้อยละ 50 50

ผล 89 90 180

รวม 74

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กบค. ไม่มีงบประมาณ
โครงการใหม่
34. โครงการวางแผนอัตรากําลังของหน่วยงานราชการบรหิารส่วนกลาง 
(สํานัก/กอง/ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ยกเว้น สํานักงานประกันสังคม
กรงุเทพมหานครพ้ืนที่)

กลยุทธ์ 5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทีร่องรบัความแตกต่างและหลากหลาย (ทัง้วัย วิธีคิด ศักยภาพ เช้ือชาติ หรอืภาษา) เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิใหแ้ต่ละคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
งานประจํา

กฝ. 655,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

35. งานบรหิารและการพัฒนาบุคลากร
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าใช้บริการหอ้งสมุดนิคม จันทรวิทุร 12,000 แผน 30 คร้ัง 3,000 6,000
ผล 2,119 3,002 50

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอนุมัติจัดซ้ือเพือ่เผยแพร่
ในหอ้งสมุด นิคม จันทรวิทุร และหอ้งสมุดดิจิทัลของส านักงาน
ประกันสังคม

545 แผน 35 รายการ 75 340

ผล 92 438 129

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนการเข้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์
ของหอ้งสมุดส านักงานประกันสังคม

12,000 แผน 35 คร้ัง 3,000 6,000

ผล 5,159 10,388 173

รวม 121

ตัวชี้วัดที่ 1 การด าเนินจัดการความรู้ใหด้ าเนินการตามกระบวนการที่ ก.พ.ร. 
ก าหนด ที่ขั้นตอนการด าเนินการทั้งส้ิน 7 ขั้นตอน

7 แผน 50 ขั้นตอน 7 7

ผล 7 7 100

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนการจัดการความรู้ 48 แผน 50 เร่ือง 7 13
ผล 13 18 138
รวม 119

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 97 แผน 50 คน 97 97
ผล 97 97 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80
ผล 80 80 100
รวม 100

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

38. โครงการจัดการความรู้ในสํานักงานประกันสังคม   

36. งานบรกิารหอ้งสมดุและศูนย์ข้อมลูข่าวสาร

โครงการเดิม
37. โครงการจัดการความรู้สํานักงานประกันสังคม

กวพ. 356,800

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

1,173,250

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กฝ. 54,000
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 55 แผน 50 คน 2 15
ผล 2 4 27

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85
ผล 75 55 65
รวม 46

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 250 แผน 50 คน 30 105
ผล 7 7 7

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนหลักสูตรที่ส่งอบรม 30 แผน 50 หลักสูตร 4 10
ผล 4 7 70
รวม 38

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 28 แผน 50 คน 3 13
ผล 3 3 23

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
เพือ่การปฏิบติังาน

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 75 65 81
รวม 52

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
ยช.6 

แผนแม่บทฯ 20

41. โครงการฝึกอบรมทกัษะด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน

40. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารบัการอบรมด้าน
วิชาการทีห่น่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

39. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารบัการอบรมด้าน
วิชาการทีห่น่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

263,800

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

114,800

กฝ. 5,100,000

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 32 แผน 100 คน 32 32
ผล 32 32 100
รวม 100

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 150 แผน 50 คน 50 150
ผล 59 59 39

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85
ผล 85 85 100
รวม 70

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กพร./กฝ. 63,250

43. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหมข่อง สปส.

44. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ

กฝ.

กฝ. 1,700,000

45. โครงการนักบรหิารประกันสังคม ระดับต้น

2,023,200

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

3,540,000กฝ.

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

42. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการพัฒนาบรกิารภาครฐั"

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 90 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 45 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 640 แผน 50 คน 160 320
ผล 258 258 81

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80
ผล 100 100 125
รวม 103

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ -
ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กฝ.47. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา ระดับชํานาญการพิเศษ 
 (The Leadership Dynamic Program)

48. โครงการสัมมนาผู้บรหิารสํานักงานประกันสังคม กฝ. 2,982,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

1,575,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กฝ. 3,000,000

49. โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ Social Security Model 
Officers

46. โครงการนักบรหิารประกันสังคม ระดับกลาง

กฝ. 401,400 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน 20 60
ผล 29 29 48

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาทักษะด้านภาษา 60 แผน 50 ร้อยละ 60 60
ผล 60 45 75
รวม 62รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

53. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาต่างประเทศ
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กฝ. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กฝ.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กฝ. 401,400

457,200

กฝ. 2,500,000

50. โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ 

51. โครงการบุคลากรประกันสังคมบรรจุใหม่

52. โครงการเตรยีมพรอ้มก่อนเกษียณบุคลากรประกันสังคม 

1,214,000
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(e-learning) ที่ได้รับการผลิต/พฒันา จ านวนไม่น้อยกว่า

3 แผน 100 วิชา - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 11 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ขอรับทุน
จากผู้บงัคับบญัชา

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 120 แผน 70 คน -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ประสบการณ์
การปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีค่าจ้างเพิม่ขึ้น

80 แผน 30 ร้อยละ -

ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนข้อมูลการวิเคราะหแ์ละระบคุวามเส่ียงใน
งานประโยชน์ทดแทน

1 แผน 50 รุ่น - -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนแนวทางการจัดการความเส่ียงด้านงานประโยชน์ทดแทน 30 แผน 50 คน - -

ผล

รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กฝ. 1,600,000

4,000,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

684,000

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

กฝ.

สตส/กฝ.

326,100 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สปย./กฝ.

55. ทนุอุดหนุนการศึกษาบุคลากรสํานักงานประกันสังคม

57. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรหิารจัดการความเสี่ยง
ด้านงานประโยชน์ทดแทน

54. โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสํานักงานประกันสังคม

56. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 100 คน - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 28 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 80 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 323 แผน 50 คน  - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การขอรับจัดสรรเงินนอกงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ไม่ต่ ากว่า

80 แผน 50 ร้อยละ  - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 164 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ขึ้น

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

473,200

131,400

58. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพงานวินิจฉัย
ประโยชน์ทดแทน

สปย/กฝ. 772,000 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
ยกเลิกโครงการ

สบท./กฝ. ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

61. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความ
มัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กค./กฝ. 379,050

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

59. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทกัษะการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

กตน./กฝ

60. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบรหิารงานงบประมาณและ
แผนปฏิบัติราชการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ด ารงต าแหน่งนิติกรหรือเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบติังานด้านกฎหมายได้รับการพฒันาความรู้ด้านกฎหมาย

80 แผน 100 คน - -

ผล ยกเลิกโครงการ

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  - แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับฝึกอบรมมีคะแนนทดสอบความรู้หลังการ
ฝึกอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ

70 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับฝึกอบรมมีคะแนนทดสอบความรู้หลังการ
ฝึกอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ

70 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

783,000

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

62. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สสร./กฝ. 349,600

สสร./กฝ.

411,400

64. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีว่ินิจฉัยประโยชน์ทดแทนมาตรา 40

63. โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานทะเบียนและ
เงนิสมทบมาตรา 40

กม./กฝ.
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ด ารงต าแหน่งนิติกรหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติังานด้านกฎหมาย

150 แผน 50 คน - -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้

ในการปฏิบติังาน
80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 180 แผน 50 คน - 60
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถส่ือสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

80 แผน 50 ร้อยละ - 80

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 400 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการบริหารพสัดุได้อย่างถูกต้อง

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
ยกเลิกโครงการ

ยกเลิก66. โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมอือาชีพ

67. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบรหิารพัสดุ

65. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

กฝ. 1,040,400

กม./กฝ. 398,900

กค./กฝ. 817,300
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4,559 แผน 50 คน 2,355 2,841
ผล 1,220 1,486 52

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85
ผล 75 65 76
รวม 64

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 33 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 130 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 46 แผน 50 คน  - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ  - -
ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
70. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

พืน้ที่/
จังหวัด/
สาขา

18,043,141

132,00069. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม กฝ.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

184,000

520,000

กลยุทธ์ 5.6 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรใหกั้บบุคลากร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ด่นชัด สามารถสะทอ้นถึงภาพลักษณข์องสํานักงานประกันสังคม และถ่ายทอดไปสู่การใหบ้รกิารแก่สังคมแรงงาน การทํางานรว่มกับพันธมติร เครอืข่าย และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
โครงการเดิม
68. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม ยช.6 

แผนแม่บทฯ 20

71. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

สลก.

สสร.
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 72 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 13 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 66 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 77 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

264,000

52,000กพร.

กบค.

สสท. 308,00075. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

73. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

74. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

72. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม กบง. 288,000

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 45 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 36 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 56 แผน 50 คน  - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ  - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 80 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

สบท.

สปย.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

76. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

ศสน. ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

320,000

224,000

144,000

กนผ. 180,000

77. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

78. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

79. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 80 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 95 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 55 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 85 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

184,000

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สตส.

กบล.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

380,000

83. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

80. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

81. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

82. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม

340,000

260,000

สจพ.

กม.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 32 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 57 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 161 แผน 50 คน - 161
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - 80
ผล ยกเลิกโครงการ
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 250 แผน 50 คน - 200
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - 80
ผล ยกเลิกโครงการ
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

85. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม กค. 228,000

กตน.

กพร./กฝ. 468,800

กฝ.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

87. โครงการการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรประกันสังคม และสรา้ง
ความผูกพันในองค์กร

86. โครงการขับเคลื่อนใหเ้กิดการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร

4,710,000

84. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม 128,000
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน 80 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับโล่ 60 แผน 80 ราย - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพงึพอใจของผู้เข้ารับการมอบประกาศเกียรติคุณผู้ท า
คุณประโยชน์

4 แผน 20 ระดับ - -

ผล

รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมบริจาคโลหติ 800 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชีวัดที่ 2 ระดับความพงึพอใจของผุ้บริจาคโลหติ 4 แผน 50 ระดับ - -
ผล
รวม

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรุ่นที่จัดอบรม 2 แผน 50 รุ่น - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 140 แผน 50 คน - -
ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สลก. 31,200 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

88. โครงการ Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านบรกิาร

89. โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ทําคุณประโยชน์ ต่อสํานักงานประกันสังคม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สลก. 90,000

กบง./กฝ. 638,80091. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงนิและบัญชีกองทนุ

90 โครงการบรจิาคโลหติ สํานักงานประกันสังคม

กฝ. 657,200
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ม.ีค. ม.ิย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการด าเนินการได้ส าเร็จตามกิจกรรมและค่าเปา้หมาย
ที่ก าหนด

90 แผน 50 ร้อยละ 45 90

ผล 52 91 101

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับองค์ความรู้รวมถึง
รับทราบกิจกรรมปลูกจิตส านึก

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 92 97 122
รวม 111

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 130 แผน 50 คน  -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ืองวินัยการด าเนินการ
ทางวินัย รวมถึงการน าความรู้ไปใช้

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 21

92. โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิด
ทจุรติและประพฤติมชิอบ

กบค./กฝ. 252,56093. โครงการดําเนินการทางวินัยสําหรบัเจ้าหน้าทีส่ํานักงานประกันสังคม

กบค. 131,900
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สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรด้์ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทกุกลุ่มและทกุคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. ม.ิย.
กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรบัปรงุ รปูแบบข้อตกลงการบรกิารด้านการแพทย์ และสรา้งอิสระการบรหิารจัดการบรกิารบนเงือ่นไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ติดตาม รว่มกับภาคประชาชน ควบคุมการด าเนินที่มปีระสิทธิภาพ
งานประจ า
1.งานคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทน สกท. 5,670,300.00        
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของคณะกรรมการ 80 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

กองทนุเงินทดแทน ผล               -               -   
รวม

2.งานคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงนิทดแทน สกท. 8,477,900.00        
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของลูกจ้างได้รับค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการ 80 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

การแพทย์พิจาณา ผล               -               -   
รวม

3.งานสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนเงนิทดแทน สกท. 5,703,590.00        
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 80 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

กองทนุเงินทดแทน ผล               -               -   
รวม

4.งานตรวจสอบมาตรฐานการรกัษาพยาบาล สกท. 283,800.00           
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการ  ตรวจเย่ียม  แนะน า 80 แผน 100 ร้อยละ 80            80 

สถานพยาบาลในความตกลงของกองทนุเงินทดแทน ผล 100           100 125
รวม 125ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

 

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2
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สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรด้์ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทกุกลุ่มและทกุคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. ม.ิย.
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

 

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2

5.ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเข้ารว่มประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนเงนิทดแทน สกท. 13,000,000.00      
ในต่างประเทศของคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทน  คณะกรรมการการแพทย์ 
กองทุนเงนิทดแทน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ยกเลิกโครงการ
ตัวชีวั้ดที่ 1 แนวคิดเกีย่วกับการพัฒนางานด้านกองทนุเงินทดแทน 1 แผน 100 เร่ือง               -               -   

ผล               -               -   
รวม

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรปูแบบการบรกิารและการบรหิารการเงนิรองรบันวัตกรรมทางการเงนิในอนาคต โดยอาศัยความรว่มมอืจากสถาบันการเงนิและเครอืข่ายพันธมติรที่ไมใ่ช่สถาบันการเงนิ
งานประจ า
6.งานการเงนิกองทุนเงนิทดแทน สกท. 2,523,000.00        
ตัวชีวั้ดที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ จ่ายเงินทดแทนและโอนเงิน 1130000 แผน 100 รายการ       680,000     870,000 

ผล       598,412     759,551 87
รวม 87

งานประจ า
7.งานบัญชีกองทุน  (เงนิทดแทน) สกท. 1,000,000.00        
ตัวชีวั้ดที่ 1 จ านวนงบการเงินของสปส.เขตพื้นที/่จังหวัด/สาขา ที่ได้รับการตรวจสอบ 1668 แผน 50 แหง่ 417 834

ผล 417 834 100
ตัวชีวั้ดที่ 2 ความส าเร็จในการจัดท างบการเงินรวมทั่วประเทศ 12 แผน 50 คร้ัง 3 6

ผล 3 6 100
รวม 100

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรด้์ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทกุกลุ่มและทกุคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. ม.ิย.
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

 

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2

กลยุทธ์ 1.7  ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มสีิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย รว่มกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสรมิ ป้องกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างใส่ใจ ผ่านการสรา้ง การรบัรู ้กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ และรว่มตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอย่างเหมาะสม 
8.งานตรวจติดตามการด าเนินงานส่งเสรมิความปลอดภัยในการท างาน สกท. 1,000,000.00        
ตัวชีวั้ดที่ 1 ความปลอดภัยในการท างานและโครงการคลินิกโรคจากการท างาน 4 แผน 100 คร้ัง               -               -   ยกเลิกโครงการ

จ านวนคร้ังที่ตรวจติดตามการด าเนินงานปอ้งกันฯ ผล               -               -   
รวม

งานประจ า
9.งานจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามยัแห่งชาติ สกท. 30,000.00            
ตัวชีวั้ดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานกองทนุเงินทดแทน 1500 แผน 50 จ านวน               -               -   

ผล               -               -   
ตัวชีวั้ดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานที่มีความรู้เกีย่วกับงานกองทนุเงินทดแทน 80 แผน 50 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

โครงการใหม่
10.โครงการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการประสบอันตรายจากการท างาน สกท. 1,458,600.00        
ตัวชีวั้ดที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกีย่วกับความปลอดภัยในการท างาน 80 แผน 50 จ านวน               -               -   

และสิทธิประโยชน์กองทนุเงินทดแทนและการส่งเสริมสุขภาพฯ ผล               -               -   
ตัวชีวั้ดที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความรู้ 1300 แผน 50 จ านวน               -               -   

ด้านความปลอดภัยในการท างาน สิทธิประโยชน์กองทนุเงินทดแทน และ
การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพและปอ้งกันโรค

ผล               -               -   

รวม

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรด้์ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทกุกลุ่มและทกุคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. ม.ิย.
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

 

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2

งานประจ า
11.โครงการส่งเสรมิให้ความรูด้้านความปลอดภัยในการท างาน สกท. 8,000,000.00        
ของลูกจ้างผ่านสภาองค์การ  ลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง
ตัวชีวั้ดที่ 1 ลูกจ้างผ่านเกณฑ์การท าแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม 80 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ผล               -               -   
รวม

โครงการเดิม
12.โครงการสรา้งจิตส านึกในเรือ่งความปลอดภัยในการท างานสู่สถานประกอบการ ศฟง.ภาค 1 26,200.00            
ตัวชีวั้ดที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดโครงการสร้างจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัย 4 แผน 30 คร้ัง 1 1

ในการท างานสู่สถานประกอบการ ผล 0 0 0
ตัวชีวั้ดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึน้ไป 80 แผน 30 ร้อยละ 80 80

ผล 0 0 0
ตัวชีวั้ดที่ 3 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 200 แผน 40 จ านวน 

(คน)
50 50

ผล 0 0 0
รวม 0

โครงการเดิม
13.โครงการพัฒนานักบรหิารความปลอดภัยข้ันสูง สกท. 211,400.00           
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการพัฒนานักบริหาร 90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ความปลอดภัยขัน้สูง ผล               -               -   
รวม

โครงการใหม่
ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ยกเลิกโครงการ
คืนเงินแล้ว
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สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรด้์ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทกุกลุ่มและทกุคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. ม.ิย.
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

 

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2

14.โครงการสรา้งความเข้มแข็งของกลไกความรว่มมอืระหว่างนายจ้าง สกท. 442,800.00           
และลูกจ้างเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพอนามยัที่ดีในสถานประกอบกิจการ
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณในโครงการฯ 90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

โครงการใหม่
15.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมอัีนตรายเพ่ือลดผลกระทบ สกท. 609,600.00           
ต่อสุขภาพแรงงานอย่างยัง่ยืน
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณในโครงการฯ 90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

โครงการใหม่
 16.โครงการพัฒนาศูนย์การเรยีนรูยุ้ทธศาสตร ์Vision Zero และยกระดับ สกท. 243,060.00           
การเสรมิสรา้งมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยัง่ยืน
 ส าหรบัสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ ขนาดเล็ก (SMEs)
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณในโครงการฯ 90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

โครงการเดิม
17.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั สกท. 3,000,000.00        
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้านความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
90 แผน 100 ร้อยละ 90 90

ผล 100 100 111
รวม 111

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรด้์ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทกุกลุ่มและทกุคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. ม.ิย.
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

 

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2

โครงการเดิม
18  โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตรส์ าหรบัการบรกิารทุติยภูมิ สกท. 19,068,400.00      
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างาน
ตัวชีวั้ดที่ 1 90 แผน 100 ร้อยละ 90 90

ผล 100 100 111

รวม 111
โครงการเดิม
19.โครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ สกท. 1,932,540.00        
จากการท างานสัมผัสสารเคมขีองลูกจ้างในสถานประกอบการ
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของการเบกิจ่ายโครงการปอ้งกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบ 90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ทางสุขภาพจากการท างานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ ผล               -               -   
รวมร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
20.โครงการศูนย์โรคจากการท างานระดับชาติ สกท. 3,487,700.00        
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการศูนย์โรคจากการท างานระดับชาติ 90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์
ส าหรับการบริการทติุยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิก
โรคจากการท างานระยะที่ 14 (โครงการต่อเนื่อง)

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรด้์ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทกุกลุ่มและทกุคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. ม.ิย.
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

 

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2

โครงการเดิม
21.โครงการคลินิกโรคจากการท างาน   สกท. 1,200,000.00        
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการคลินิกโรคจากการท างาน 90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

โครงการเดิม
22.โครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตรพ้ื์นฐานสาหรบัแพทย์ (2 เดือน)  สกท. 1,093,600.00        
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน

สาหรับแพทย์ (2 เดือน)
90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

โครงการเดิม
23.โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานช่างเช่ือมในสถานประกอบการ สกท. 160,820.00           
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการตรวจสุขภาพตามความเส่ียง 90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ของพนักงาน ผล               -               -   
รวม

24.โครงการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตรพ้ื์นฐานสาหรบัแพทย์ สกท. 1,179,000.00        
(Fundamental Occupational Medicine for Physicians) 
หลักสูตร 2 เดือน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน

สาหรับแพทย์ (2 เดือน)
90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรด้์ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความครอบคลุมการดูแลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทกุกลุ่มและทกุคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. ม.ิย.
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

 

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2

โครงการใหม่
25.โครงการต้นแบบการดูแลด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย สกท. 419,100.00           
แบบครบวงจรในกลุ่มลูกจ้างที่ท างานกับสารเคมี
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณในโครงการฯ 90 แผน 100 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

26.โครงการพัฒนาผู้เช่ียวชาญและการประเมนิ ผู้เช่ียวชาญ สกท. 50,700.00            
การวินิจฉัยโรคหอบจากการ  ประกอบอาชีพ
ตัวชีวั้ดที่ 1 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการพัฒนาผู้เชีย่วชาญ 90 แผน 100 ร้อยละ 90 90

และการประเมิน ผู้เชีย่วชาญ ผล 100 100 111
รวม 111

กลยุทธ์ที ่กลยุทธ์ 1.9 ทบทวน และพัฒนารปูแบบ ระบบ และกระบวนการจัดเก็บเงนิสมทบจากกลุ่มเป้าหมายของ สปส. (ผู้ประกันตน/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ)  ใหม้ปีระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ ์รวมถึงความสามารถในการจ่าย พรอ้มสรา้งความตระหนักใหท้กุคนในสังคมแรงงานถึงความส าคัญของส่งเงนิสมทบ   
27.พัฒนาระบบการตรวจสอบเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ส านักตรวจสอบ -
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการพฒันารูปแบบการตรวจสอบเงินสมทบ 80 แผน 100 ร้อยละ              -              -   

กองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผล              -              -   
รวม

กลยุทธ์ที ่กลยุทธ์ 1.10 พัฒนากลไก การจ่ายสิทธิประโยชน์และระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธิ ทีร่องรบัการจ่ายทีห่ลากหลาย และรวดเรว็ โดย ม ีPlatform ในรปูแบบใหมท่ีร่องรบัอนาคต ไมว่่าจะเป็นรปูแบบดิจิทลั โครงข่ายพลเมอืง อาสาสมคัร หรอืช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือรว่มตรวจสอบอย่างรดักุม รอบคอบ สมเหตุสมผล และเป็นธรรม
งานประจ า
28.โครงการจ้างทีป่รกึษาทางการแพทย์และทางการพยาบาลฯ สกท. 3,432,000.00      
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละการตอบข้อหารือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล 80 แผน 80 ร้อยละ              -              -   

ในความตกลง ของกองทุนเงินทดแทน  ภายใน 5 วันท าการ ผล              -              -   
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของลูกจ้างที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลถูกต้องและครบถ้วน 80 แผน 20 ร้อยละ              -              -   

ตามที่กฎหมายก าหนด ผล              -              -   
รวม ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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ม.ค. ม.ิย.

ศฟง. 525,560.00         
จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพที่ได้เข้าร่วมโครงการ แผน 50 คน 0 0
ปรับสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับสภาพความพกิารของผู้ทุพพลภาพ ผล 0 0
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 50 ร้อยละ 0 0
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 0 0 0

รวม 0

ศฟง. -
ส าหรบัผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภาค 1,2,5

จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพที่ได้รับอุปกรณ์ช่วย แผน 20 ราย 1 1
ในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ ผล 1 1 100
จ านวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ การฝึกอาชีพและ แผน 20 ชิ้น 1 1
การประกอบอาชีพใหแ้ก่ผู้เข้ารับการฟืน้ฟฯู ผล 1 1 100
ร้อยละของการใหบ้ริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 60 ร้อยละ 80 80
ที่มีความต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 100 100 125

รวม 115

ศฟง.ภาค 1-5 4,600,000.00      
เพ่ือแจกจ่ายใหกั้บผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

จ านวนชิ้นของการประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมเพือ่
ช่วยเหลือผู้สูญเสียสมรรถภาพ

แผน 20 จ านวน 
(ชิ้น)

60 90

ผล 59 59 66
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 80 ร้อยละ 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 94 94 118

รวม 107ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

31.โครงการจัดท ากายอุปกรณเ์สรมิและกายอุปกรณเ์ทยีม 

ตัวชี้วัดที่ 1 284

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ตัวชี้วัดที่ 3 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
งานประจ า

30.โครงการจัดท าอุปกรณใ์นการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 1 2

ตัวชี้วัดที่ 2 2

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดิม

โครงการเดิม
29.โครงการปรบัสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทพุพลภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 17

แผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2
หมายเหตุ

กลยุทธ์ที ่2.1  พัฒนารปูแบบ การดูแล ผู้ประกันตนทีเ่จ็บป่วยเรื้อรงั/ทพุพลภาพซ่ึงต้องการได้รบัการดูแลอย่างใกล้ชิด หรอืไมส่ามารถดูแลตนเองได้ใหส้ามารถกลับมาใช้ชีวิต หรอืกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนทีซ่ึ่งผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใช้สิทธิได้

สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรด้์ายการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนานวัตกรรมการใหบ้รกิารและการเข้าถึง กลุ่มแรงงานทีม่คีวามต้องการเฉพาะ

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ
 ผลการ

ด าเนินงาน(%)
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แผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2-5 704,900.00         
ผู้ประกันตนทพุพลภาพ 

จ านวนลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจเย่ียมตามแผนที่วางไว้ แผน 100 คน 80 192
ผล 68 108 56

ศฟง. 4 (34) รวม 56

ศฟง.ภาค 1,2,3 200,000.00         
จ านวนชิ้นนวัตกรรมที่เปน็ส่ิงประดิษฐ์และพฒันาอุปกรณ์ในการฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

แผน 70 จ านวน 
(ชิ้น)

              -               -   

ผล               -               -   
ร้อยละความสามารถในการน านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ แผน 30 ร้อยละ               -               -   
ในการฟืน้ฟสูมรรถภาพไปใช้ ผล               -               -   

รวม

ศฟง.ภาค 1-4 386,500.00         
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพที่ได้รับการติดตามและประเมินผล แผน 40 จ านวน 
(คน)

29 58

ผล 23 23 40
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 60 ร้อยละ 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 83 83 104

รวม 78

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

ผล               -   70 140
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผน 30 ร้อยละ               -   80
การอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมหลังเข้ารับการอบรมเพิม่ขึ้น ผล               -   100 125

รวม 124ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 50

ตัวชี้วัดที่ 3 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
35.โครงการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รกัษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 1 80

34.โครงการติดตามและประเมนิผลภายหลังผู้เข้ารบัการ

ตัวชี้วัดที่ 1 115

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดิม

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
33.โครงการประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณส์ าหรบัฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ตัวชี้วัดที่ 1 ศฟง. 1(เลื่อน)

ศฟง.2 (เลื่อน)
ศฟง.3 (เลื่อน)

3

โครงการเดิม
32.โครงการบูรณาการตรวจเยี่ยมลูกจ้างทีบ่าดเจ็บเน่ืองจากการท างาน/

ตัวชี้วัดที่ 1 ศฟง.2 (8)
ศฟง. 3 (39)

 ศฟง. 5 (27) 380
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แผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2-5 108,480.00         
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถ แผน 90 ร้อยละ               -               -   
ผ่านการทดสอบการปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐานได้ ผล               -               -   
จ านวนคนที่ได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน แผน 34 คน               -               -   

ผล               -               -   
รวม

ศฟง.ภาค 1,2,5 25,955.00           
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าร่วมโครงการ แผน 50 คน               -               -   

ผล               -               -   
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 80 ร้อยละ               -               -   
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล               -               -   

รวม

ศฟง.ภาค 4 65,000.00           
จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพที่เข้าร่วมโครงการ แผน 40 จ านวน 

(ราย)
30 60

ผล 23 42 70
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพที่ผ่านการประเมิน แผน 30 ร้อยละ 70 70
ความรู้ก่อนและหลังเข้าอบรม ผล 86 86 123
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจ แผน 30 ร้อยละ 80 80
ในระดับปานกลางขึ้นไป ผล 86 86 108

รวม 97ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 70

ตัวชี้วัดที่ 3 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
38.โครงการ Smart Farmer  เกษตรอัจฉรยิะ
ตัวชี้วัดที่ 1 90

37.โครงการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันยาเสพติด  
ตัวชี้วัดที่ 1 190

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ตัวชี้วัดที่ 2 184

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดิม

โครงการเดิม
36.โครงการเพ่ิมทกัษะการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1 85
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แผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2 15,600.00           
จ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค แผน 50 คน 50 100

ผล 72 72 72
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการพยาบาล แผน 50 ร้อยละ 80 80
ที่ได้รับค าปรึกษาและน าไปใช้งานจริงต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ผล 93 93 116

รวม 94

ศฟง.ภาค 1-5 80,892,410.00     
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพที่ส้ินสุดการฟืน้ฟู แผน 40 ร้อยละ 84 84
สมรรถภาพมีงานท า ผล 100 100 119
จ านวนผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพที่เข้ารับบริการฟืน้ฟู แผน 30 คน 949 1101
สมรรถภาพในการท างาน  ผล 1130 1130 103
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพที่ส้ินสุดการฟืน้ฟู แผน 30 ร้อยละ 85 85
สมรรถภาพมีความพงึพอใจในระดับมาก ผล 100 100 118

รวม 114

ตัวชี้วัดที่ 3 85

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

40.งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 84

ตัวชี้วัดที่ 2 1390

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
งานประจ า

โครงการใหม่
39.โครงการส่งเสรมิสุขภาพประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 1 200
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หมายเหตุ
ม.ค. ม.ิย.

กลยุทธ์ที ่4.6 เปลี่ยน รปูแบบการน าเสนอข้อมลูและข่าวสารของ สปส. โดยพัฒนารปูแบบ ช่องทาง และออกแบบเน้ือหาข่าวสารในการสื่อสารกับสาธารณะทีเ่ข้าใจงา่ย มปีระสิทธิภาพ 

สกท. 18,000,000.00     
ใน พ.ร.บ. เงนิทดแทน

แผน 35 จ านวน              -              -   
ผล              -              -   
แผน 20 จ านวน              -              -   
ผล              -              -   
แผน 10 จ านวน              -              -   
ผล              -              -   
แผน 20 จ านวน              -              -   
ผล              -              -   
แผน 15 จ านวน

เต็ม
             -              -   

ผล              -              -   
รวม

สกท. 1,734,800.00        
ระหว่างส านักงาน  ประกันสังคมกับสถานพยาบาลในความตกลง
ของกองทุนเงนิทดแทน

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลที่ผ่านการอบรม แผน 80 ร้อยละ               -               -   
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับข้อกฎหมาย ระเบยีบ  
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบติัการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังานและสามารถ แผน 20 ร้อยละ               -               -   
ปอ้งกันปญัหาที่เกิดขึน้ ผล               -               -   

รวม

ตัวชีวั้ดที่ 2 80

            -   

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
42.โครงการสรา้งความเข้าใจระบบบรกิารทางการแพทย์ กองทุนเงนิทดแทน

ตัวชีวั้ดที่ 1 80
ผล               -   

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์  ส่ือส่ิงพมิพ์ 20

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนแผ่นพบักองทุนเงินทดแทน 2500000

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือวิทยุ 900

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์  ส่ือออนไลน์ 120

โครงการเดิม
41. งานประชาสัมพันธ์หน้าทีน่ายจ้างและสิทธิประโยชน์ทดแทนลูกจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือโทรทัศน์ 95

สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 เช่ือมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครอืข่ายดิจิทัลและเครอืข่ายการสื่อสารเพ่ือสรา้งการเข้าถึงและให้บรกิารเชิงรกุแก่ทุกคน

 ผลการด าเนินงาน
(%)

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ
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หมายเหตุ
ม.ค. ม.ิย.

ศฟง.ภาค 1 180,000.00           
 (จ้างล่ามภาษาเมยีนมา)

บคุลากร(ล่าม)ที่มีความรู้ด้านภาษาเมียนมา แผน 60 อัตรา               -               -   
ผล               -               -   

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพชาวเมียนมา แผน 40 ร้อยละ               -               -   
มีความพึงพอใจในระดับมากขึน้ไป ผล               -               -   

รวม

ศฟง.ภาค 1-3 111,450.00           
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้ แผน 30 ร้อยละ               -               -   
เกีย่วกับแผนปอ้งกันอัคคีภัย ผล               -               -   
 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

แผน 40 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ แผน 30 ร้อยละ               -               -   
ในระดับปานกลางขึน้ไป ผล               -               -   

รวม

แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับล าดับที่ ตัวช้ีวัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย

ตัวชีวั้ดที่ 3 80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชีวั้ดที่ 2 80

ตัวชีวั้ดที่ 2 80

44.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันระงบัอัคคีภัย
ตัวชีวั้ดที่ 1 80

ยุทธศาสตรช์าติ ยุทธศาสตร ์6 ยุทธศาสตรด้์านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั
แผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
โครงการใหม่

ยุทธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรปูองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรกิารได้เต็มศักยภาพ

โครงการใหม่
43.โครงการสรา้งการรบัรูแ้ก่ผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพชาวเมยีนมา

ตัวชีวั้ดที่ 1 70

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงาน
(%)
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แผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 1 39,650,400.00      
ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ แผน 100 ร้อยละ               -               -   
และภูมิทศัน์ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ผล               -               -   

รวม

ศฟง.ภาค 1 1,935,080.00        
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑

ร้อยละความส าเร็จของการควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง แผน 100 ร้อยละ               -               -   
อาคาร และภูมิทศัน์ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผล               -               -   ยกเลิกโครงการ

คืนเงินแล้ว
รวม

ศฟง.ภาค 2 499,820.00           

ร้อยละความส าเร็จของการควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง แผน 100 ร้อยละ               -               -   
อาคาร และภูมิทศัน์ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผล               -               -   

รวม

3,429,000.00        
จ านวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แผน 50 จ านวน               -               -   
กองทนุเงินทดแทน ผล               -               -   
ร้อยละความส าเร็จการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี แผน 50 ร้อยละ               -               -   
เสนอผู้บงัคับบญัชาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผล               -               -   

รวม

ศฟง.ภาค 1-5 270,000.00         
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน ศฟง.1 (ยกเลิก5 คน) 68 แผน 30 ร้อยละ 0 14
ความรู้หลังการฝึกอบรม โดยท าแบบทดสอบความรู้ ศฟง.2 (ยกเลิก) ผล 0 0 -
ความสามารถและได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป ศฟง.3 (เล่ือน)
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พฒันาทักษะด้านภาษา แผน 100 คน 11 20

ผล 10 23 115
รวม 115ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
49.โครงการฝึกอบรมทกัษะด้านภาษาเพ่ือพัฒนางานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2 ศฟง.4 (เล่ือน)
ศฟง. 5 (ยกเลิก 10)

43

กลยุทธ์ที ่5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทีร่องรบัความแตกต่างและหลากหลาย (ทัง้วัย วิธีคิด ศักยภาพ เช้ือชาติ หรอืภาษา) เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิใหแ้ต่ละคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
งานประจ า
48.งานคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงนิทดแทน 
ตัวชีวั้ดที่ 1 10

ตัวชีวั้ดที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชีวั้ดที่ 1 100

47งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที่ และอาคารสถานที่ วงเงนิต่ ากว่า 
500,000 บาท ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน

โครงการใหม่
46.โครงการจ้างควบคุมงานก่อสรา้งโครงการปรบัปรงุอาคารและภูมทิัศน์  

ตัวชีวั้ดที่ 1 100

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
45.โครงการปรบัปรงุอาคารและภูมทิัศน์ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑
ตัวชีวั้ดที่ 1 100
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แผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

สกท. 424,100.00           
ทั่วประเทศ ในการใช้รหัสประเภทกิจการและอัตราเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการก าหนดรหสัประเภท แผน 100 คน               -               -   
กิจการและอัตราเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน ผล               -               -   

รวม

สกท. 920,000.00           
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศฟง.ภาค 2-5 แผน 80 คน               -               -   

ผล               -               -   
ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน แผน 20 ร้อยละ               -               -   

ผล               -               -   
รวม

ตัวชีวั้ดที่ 2 90

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่  5.6 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ สปส. และถ่ายทอดไปสู่การให้บรกิารแก่สังคมแรงงาน การท างานรว่มกับพันธมติร เครอืข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
โครงการเดิม
51.โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม
ตัวชีวั้ดที่ 1 90

กลยุทธ์ที่ 5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่รองรบัความแตกต่างและหลากหลาย (ทั้งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เช้ือชาติ หรอืภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิให้แต่ละคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
โครงการเดิม
50.โครงการเพ่ิมสมรรถนะเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนายจ้างและงานเงนิสมทบ

ตัวชีวั้ดที่ 1 150
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