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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ปี 2563  

ไตรมาส 2 (มกราคม – มถิุนายน 2563) 
 
    ส ำนักงำนประกันสังคมได้รับจัดสรรงบประมำณจำกเงินกองทุนเพ่ือบริหำรงำน
ส ำนักงำนประกันสังคมประจ ำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 4,397,644,982 บำท และงบประมำณจำกกำร
จัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทนประจ ำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 214,846,010 บำท               
เพ่ือด ำเนินงำนตำมภำรกิจและกรอบยุทธศำสตร์ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2563  โดยประเด็น
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัย
แรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึงกลุ่มแรงงำนที่มีควำม
ต้องกำรเฉพำะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนำบริกำร พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียม   
ควำมพร้อมและยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และเครือข่ำยกำรสื่อสำร
เพ่ือสร้ำงกำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริกำรได้เต็ม
ศักยภำพ 
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             แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 

กองทุนประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
กองทุนเงินทดแทน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 11 16 27 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2 10 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 - 5 5 

รวม 13 32 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 18 38 56 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 6 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 4 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 17 22 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 18 69 87 

รวม 41 134 175 
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 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 2563) 2 กองทุน  
 ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 1 
(มกรำคม – มิถุนำยน 2563) ประกอบด้วย 42 งำน 89 โครงกำรรวมทั้งสิ้น 131 งำน/โครงกำร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    เกณฑ์การประเมิน          

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

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

ยุทธศาสตร์ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 21 36 57 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 2 11 13 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 - 3 3 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 5 9 14 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 14 30 44 

รวมทั้งสิ้น 42 89 131 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563  
ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2563) 
 

 
 

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

85 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 64.89 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง)      ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

37 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 28.24 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
3. ระดับต่ า  (สีแดง)     ด ำ เนินกำรได้ต่ ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

9 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.87 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
งำน/โครงกำร
ที่ด ำเนินกำร 
ไตรมำส 2 

ผลกำรประเมิน (ระดับ) 

ดี 
100% ขึ้นไป 

ปำนกลำง 
50 – 99% 

ต่ ำกว่ำ  
50% 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 57 41 13 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 13 9 3 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 2 1 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 14 7 5 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 44 26 15 3 

รวม 131 85 37 9 

ร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 100 64.89 28.24 6.87 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 
ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2563) 

แผนการด าเนนิงานทั้งสิ้น 131 งาน/โครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

64.89% 
85 งาน/โครงการ 

28.24% 
37 งาน/โครงการ 

6.87 % 
9 งาน/โครงการ  

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 

ระดับ 
ต่ า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

59% 

50% 

67% 

69% 

72% 

34% 

36% 

33% 

23% 

23% 

7% 

14% 

8% 

5% 

เขียว เหลือง แดง 

ดี 41 งำน/โครงกำร ปานกลาง 13 งำน/โครงกำร 

ต่ า 1 งำน/โครงกำร ดี 9 งำน/โครงกำร 

ดี 2 งำน/โครงกำร 

57 งำน/โครงกำร 

13 งำน/โครงกำร 

3 งำน/โครงกำร 

14 งำน/โครงกำร 

44 งำน/โครงกำร 

 ปานกลาง 3 งำน/โครงกำร 

ดี 7 งำน/โครงกำร 

ดี 26 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 5 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 15 งำน/โครงกำร 

ต่ า 2 งำน/โครงกำร 

ต่ า 3 งำน/โครงกำร 

ต่ า 3 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 1 งำน/โครงกำร 
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การด าเนินการที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ ากว่าเป้าหมายด าเนินการได้น้อยกว่า 50% 
ของเป้าหมาย รวม 9 งาน/โครงการ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 57 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 54 งาน/โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ 94.74 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ได้แก ่
1. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application (สบท.) 
(งบประมาณ 12,012,000 บาท) 
   แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน (ระดับ 1 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง    
ตำมระเบียบพัสดุ แล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยน 2563)    
    ผล  : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำน (TOR)           
จะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกำยน 2563 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคม (งบประมาณ 47,800 บาท) (สสร.)     
    ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกแผนเดิมก ำหนดจัดประชุมแกนน ำเครือข่ำยในเดือนมิถุนำยน 2563              
แต่กลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกันกับหน่วยปฏิบัติที่ได้รับจัดสรรเงิน  ซึ่งอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร จึงขอยกเลิกด ำเนินกำรในส่วนของส ำนักเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแรงงำนนอกระบบที่ได้รับจัดสรร 
3. โครงการ 1 ต าบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย  (งบประมาณ 505,500 บาท) (สปส.จังหวัด/          
สปส.กทม.พื้นที่) 
     แผน : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำจ ำนวนเป้ำหมำยที่หน่วยงำนก ำหนด (3,405 รำย) 
     ผล : ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 42 (จ ำนวน 1,442 รำย) เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 มีกำรแพร่ระบำดในช่วงที่ผ่ำนมำท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ตำมเป้ำหมำย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 13 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 12 งาน/โครงการ          
คิดเป็นร้อยละ 92.31 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ได้แก ่
4. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาล และผู้ทุพพลภาพ และผู้ป่วยหลัง
ภาวะวิกฤต (Intermediate Care) (งบประมาณ 15,287,500 บาท) (พื้นที่/จังหวัด/สาขา) 
     แผน : จ ำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับของเยี่ยมในรูปแบบกำรให้บริกำรเชิงรุกให้กับผู้ประกันที่เจ็บป่วย         
ในสถำนพยำบำลและทุพพลภำพและผู้ป่วยหลังภำวะวิกฤต (Intermediate Care) (12,277 รำย)  
 ผล : ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 18 (จ ำนวน 2,220 รำย)  เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
โรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้กำรเดินทำงออกพ้ืนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรคและอำจเป็นกำร
แพร่ระบำดของเชื้อโรคไปสู่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถำนพยำบำลผู้ทุพพลภำพและผู้ป่วยหลังภำวะวิกฤต       
ที่มีภูมิคุ้มกันต่ ำ ซึ่งหำกสถำนกำรณ์คลี่คลำยคำดว่ำจะด ำเนินกำรได้ในช่วงไตรมำส 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 3 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 

ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 14 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 12 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 92.31 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ได้แก ่
5. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส านักงานประกันสังคม (งบประมาณ 
10,000,000 บาท) (สบท.) 
    แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน (ระดับ 1 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
ตำมระเบียบพัสดุ แล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยน 2563)   
    ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน ขณะนี้อยู่ระหว่ำงประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน          
จ้ำงที่ปรึกษำออกแบบฯ (TOR) จะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในเดือนตุลำคม 2563 
6. งานการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเงินทดแทน 
    แผน : จ ำนวนครั้งในกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์สื่อ (581 ครั้ง) 
 ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำง TOR แล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จ          
ในเดือนกันยำยน 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 44 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 41 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 93.18 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.82 ได้แก ่
7. ค่าจ้างออกแบบ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (งบประมาณ 3,250,000 บาท) 
 แผน : ระดับควำมส ำเร็จกำรจ้ำงออกแบบปรับปรุงอำคำรสถำนที่  (ระดับ 3 ด ำเนินกำรออกแบบและ
ส่งมอบงำนงวดที่ 1) 
 ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงและขอบเขตงำน (TOR) แล้ว      
อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน (TOR) และจัดท ำรำคำกลำง คำดว่ำจะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จ          
ในเดือนกันยำยน 2563 
8. การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน (งบประมาณ 1,179,000 บาท) (พื้นที่/จังหวัด/สาขา) 
 แผน : จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (45 คน) 
 ผล : กำรด ำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผน เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)        
ที่แพร่ระบำดในช่วงนี้ท ำให้ต้องเลื่อนกำรจัดอบรมออกไป 
9. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
(งบประมาณ 739,000 บาท) พื้นที่/จังหวัด/สาขา 
 แผน : จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (95 คน) 
 ผล : ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 26 (จ ำนวน 20 คน) เนื่องจำกสถำนกำรณ์      
โรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบำดในช่วงนี้ท ำให้ต้องเลื่อนกำรจัดอบรมออกไป 
 

………………………………………………………………………………… 
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

819,932,200
แผน 10 คร้ัง 3 6

ผล 3 6 100

แผน 20 คน 132,000 198,000

ผล 126,433 194,321 98

แผน 20 คน 3,332,423 3,409,349

ผล 3,311,536 3,323,074 97

แผน 20 ร้อยละ 96 96

ผล 94 94 98

แผน 10 ร้อยละ 78 80

ผล 82.95 81.77 102

แผน 20 ร้อยละ 95 95

ผล 93 92 97

รวม 98

1. งานบริการกองทุนประกันสงัคม ณ หน่วยบริการ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563
ยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลมุการดแูลบริการและสทิธปิระโยชน์ของวยัแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 6

 กลยทุธท์ี่ 1.1 : พัฒนานวตักรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการขั นพื นฐานที่เป็นหน่ึงเดยีวกัน และสามารถให้บริการไดถึ้งระดบัรายบุคคล เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้มี

ตัวชี้วดัที่ 1

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนผู้ประกนัตนมำตรำ 33 และมำตรำ 39 ที่เพิ่มขึ้นในปี 2563

ตัวชี้วดัที่ 3 จ ำนวนผู้ประกนัตน มำตรำ 40

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของจ ำนวนขอ้ร้องเรียนของผู้ประกนัตนในระบบประกนัสังคม
ที่ได้รับกำรแกไ้ขภำยใน 25 วนัท ำกำร นับแต่วนัที่ได้รับเร่ือง

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละของจ ำนวนผู้ประกนัตนส่งเงินสมทบที่นำยจำ้งส่งผ่ำนระบบ
อนิเตอร์เน็ต

12

396,000

3,560,000

96

82

95

พื้นที่/
จงัหวดั/สำขำ

ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำร ที่ช ำระเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคมผ่ำนระบบธนำคำรและหน่วยบริกำร

ควำมส ำเร็จในกำรปิดและส่งงบกำรเงินกองทุนประกนัสังคม

งานประจํา

1



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

พื้นที่/
จงัหวดั/สำขำ

3,470,000

50 แผน 40 ร้อยละ - 50

ผล 26 52

84 แผน 40 ร้อยละ - 80

ผล 82 102

13,880 แผน 20 คน 1,840 4,840
ผล 1,186 1,584 33
รวม 68

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

2 แผน 100 ระดับ - 1
ผล
รวม

สสร. ไมม่งีบประมำณ ยช. 6            
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนชอ่งทำงกำรให้บริกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ 1 แผน 50 ชอ่งทำง - 1
ผล 1 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกนัตนต่อกำรให้บริกำร ประกนัสังคม
มำตรำ 40

90 แผน 50 ร้อยละ - 90

ผล 90 100

รวม 100

3. โครงการพัฒนาระบบงานจา่ยสทิธปิระโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ 
Web Application

4. งานพัฒนาช่องทางการรับขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน
หน่วยบริการ

โครงการใหม่

โครงการเดมิ
2. การอบรมเชิงปฏิบัตกิารแก่นายจา้งเพ่ือจดัทําข้อมูลและจา่ยเงินสมทบกองทุน
ประกันสงัคมผ่านอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Payment)

ยช. 6          
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 3 จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของนำยจำ้งที่จำ่ยเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่ำนระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของจ ำนวนขอ้มลูผู้ประกนัตนที่นำยจำ้งส่งเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคมผ่ำนระบบอนิเตอร์เน็ต

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สสร. 47,800
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำวนผู้เขำ้ร่วมประชมุ ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 100 ของผู้เขำ้ร่วม

ประชมุทั้งหมด
100 แผน 50 ร้อยละ - 100

ผล ยกเลิกคืนเงิน

ตัวชี้วดัที่ 2 แกนน ำเครือขำ่ยประกนัสังคม มคีวำมรู้และเทคนิคในกำรถำ่ยทอด
องค์ควำมรู้ กำรขยำยควำมคุ้มครองประกนัสังคมเพิ่มขึ้น 
ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 75

75 แผน 50 ร้อยละ - 75

ผล

รวม

พื้นที่/
จงัหวดั/สำขำ

3,040,700 ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมประชมุ ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 100 ของผู้เขำ้ร่วม
ประชมุทั้งหมด

100 แผน 50 ร้อยละ 100 100 แผนแมบ่ทฯ 17

ผล 68 40 54

ตัวชี้วดัที่ 2 แกนน ำเครือขำ่ยประกนัสังคม มคีวำมรู้และเทคนิคในกำรถำ่ยทอด
องค์ควำมรู้ กำรขยำยควำมคุ้มครองประกนัสังคมเพิ่มขึ้น 
ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 75

75 แผน 50 ร้อยละ 75 75

ผล 69 46 77

รวม 65

6.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายประกันสงัคม

5.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายประกันสงัคม

 กลยทุธท์ี่ 1.2 : สร้างเครือข่ายพลเมือง/พลเมืองอาสาสมัคร หรือเครือข่ายภาคประชาชนร่วมให้บริการ เพ่ือร่วมให้บริการและดแูลวยัแรงงานในระดบัพื นที่ไดอ้ยา่งใกลช้ิด พร้อมสร้างความครอบคลมุในการให้บริการอยา่งทั่วถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน คืนกลบั ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตสุมผลของการสร้างประโยชน์เกื อกูลระหวา่งกันอยา่งยั่งยนื

ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

โครงการเดมิ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

505,500 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมประชมุไมน่้อยกวำ่จ ำนวนเป้ำหมำยที่หน่วยงำนก ำหนด 10,110 แผน 100 คน 600 3,405 แผนแมบ่ทฯ 17

ผล 674 1,442 42  ถำม สสร.

รวม 42

8,008,600
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เขำ้รับบริกำรขอค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกบัสิทธปิระโยชน์

ประกนัสังคม ไมน่้อยกวำ่ ที่หน่วยงำนก ำหนด
465,600 แผน 100 คน 106,210 246,485

ผล 59,313 284,568 115

รวม 115

ยช. 4             
  แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนเครือขำ่ยประกนัสังคมเพิ่มขึ้น ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนเครือขำ่ยประกนัสังคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 (จ ำนวน 
5,465 คน)

1,100 แผน 100 รำย 270 540

ผล 5,559 6,252 1,158

รวม 1,158

สสร. ไมม่งีบประมำณ

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำร 5 แผน 100 ระดับ 1 2

ผล 1 3 150

รวม 150

พื้นที่/
จงัหวดั/สำขำ

3,250,000

7. โครงการ 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ประกันสงัคมทั่วไทย

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

8. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit พื้นที่/
จงัหวดั/สำขำ

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

10. โครงการบูรณาการความร่วมมือการขยายความคุ้มครองประกันสงัคม
มาตรา 40 ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ยช. 4 
แผนแมบ่ทฯ 17

โครงการใหม่
9. โครงการสง่เสริมสนับสนุนการปฏิบัตงิานให้แก่เครือข่ายประกันสงัคม
ตามมาตรา 40

สสร.
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

20,058,780 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้ประกนัตนที่มสิีทธไิด้รับบริกำรทำงกำรแพทยภ์ำยใต้

กฎหมำยประกนัสังคม
12 แผน 50 ล้ำนคน - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของขอ้ร้องเรียนและขอ้หำรือที่ได้รับด ำเนินกำร
ภำยใน 30 วนั

90 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

รวม

สจพ. ไมม่งีบประมำณ
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรก ำกบัดูแลผู้ประกนัตนได้รับควำม

คุ้มครองด้ำนกำรรักษำพยำบำลจำกระบบประกนัสังคมที่เพิ่มขึ้น
100 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

สจพ. ไมม่งีบประมำณ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนสัญญำ/ขอ้ตกลงที่มกีำรปรับปรุงแกไ้ข 100 แผน 100 จ ำนวน - -

ผล

รวม

กลยทุธท์ี่ 1.3 : ปรับปรุง รูปแบบข้อตกลงการบริการดา้นการแพทย ์และสร้างอิสระการบริหารจดัการบริการ บนเงื่อนไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกกํากับ ตดิตาม ร่วมกับภาคประชาชน ควบคุมการดําเนินที่มีประสทิธภิาพ

11. งานจดัระบบบริการทางการแพทย์
แผนแมบ่ทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

12. งานทะเบียนสทิธริักษาพยาบาล ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

13. โครงการบริหารจดัการสถานพยาบาลประกันสงัคม ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

งานประจํา (ไม่มีงบประมาณ)

งานประจํา
สจพ.
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สจพ. 2,482,300 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนสถำนพยำบำลได้รับรำงวลัสถำนพยำบำลในดวงใจ 20 แผน 50 แห่ง - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนสถำนพยำบำลที่เขำ้ร่วมโครงกำรมกีำรจดับริกำรเป็นพิเศษ
ให้ผู้ประกนัตนที่ประทับใจเกนิควำมคำดหมำย

20 แผน 50 แห่ง - -

ผล

รวม

 สจพ. 558,800

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ ำนวนสถำนพยำบำลหลักในโครงกำรประกนัสังคม
ที่เขำ้ร่วมประชมุชี้แจง

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของจ ำนวนส ำนักงำนประกนัสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่/

จงัหวดั/สำขำ ที่เขำ้ร่วมประชมุชี้แจง
80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

สจพ. 17,000,000 ยช. 4 
แผนมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ ำนวนขอ้มลูกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยข์อง
ผู้ประกนัตนประเภทผู้ป่วยนอก ที่สถำนพยำบำลรำยงำน

100 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

สจพ. 10,217,600 ยช. 4 
แผนมบ่ทฯ 17

โครงการเดมิ

17. โครงการจา้งวเิคราะห์การจดักลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วมและน ําหนักสมัพัทธ์
ของผู้ป่วยในและวเิคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จา่ยสงูเกินปกติ

ยช. 4             
 แผนแมบ่ทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

15.โครงการประชุมชี แจงสถานพยาบาลและเจา้หน้าที่ประกันสงัคมเก่ียวกับ
ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทยข์องผู้ประกันตนและการตรวจสอบข้อมูล

16. โครงการจา้งรับ-สง่ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทยข์องผู้ประกันตน
ประเภทผู้ป่วยนอก และข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื อรัง

14. โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ 
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนขอ้มลูกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยข์องผู้ประกนัตน
ประเภทผู้ป่วยใน ได้รับกำรวเิครำะห์กำรจดักลุ่มวนิิจฉยั
โรคร่วมและน้ ำหนักสัมพัทธ์

100 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

สปย. 4,440,000 ยช. 4 
แผนมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนธรุกรรมกำรเบิกจำ่ยค่ำบริกำรทำงกำรแพทยใ์นกรณีกำร
รักษำพยำบำลโดยแพทยผู้์เชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะทำงและกำรท ำหมนั

370,000 แผน 100 รำยกำร 92,500 185,000

ผล 67,549 174,168 94

รวม 94

สจพ. 3,519,000

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนสถำนพยำบำลที่อยู่ในควำมตกลงจะต้องได้รับกำรตรวจ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล

60 แผน 100 แห่ง - -

ผล

รวม

สจพ. ไมม่งีบประมำณ
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนสถำนพยำบำลคู่สัญญำที่เขำ้ร่วมโครงกำรในปี 2563              50 แผน 100 แห่ง  -  - 

ผล
รวม

ยช. 4 
แผนมบ่ทฯ 17

20. โครงการพัฒนาสทิธปิระโยชน์บริการทางการแพทย์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

โครงกำรต่อเนื่อง
ยช.  4
แผนแมบ่ทฯ 17

19. โครงการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทยข์อง
สถานพยาบาลหลกัที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจําปี 2561-2563

18. โครงการจา้งรับ/สง่ และประมวลผลการเบิกจา่ยค่าบริการ
ทางการแพทย ์กรณีแพทยผู้์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สจพ. 2,880,000 ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของควำมพึงพอใจของสถำนพยำบำลที่ใชร้ะบบกำรเบิกจำ่ย
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทยก์รณีค่ำสำรเมทำโดน

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของควำมถกูต้องของขอ้มลูกำรเบิกจำ่ยค่ำบริกำร
ทำงกำรแพทย ์กรณีค่ำสำรเมทำโดนของสถำนพยำบำลที่เบิก
ค่ำสำรเมทำโดน

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

รวม

5,960,000 ยช.  3
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้ประกนัตนที่ได้รับควำมรู้และกำรตรวจสุขภำพเชงิรุก 29,800 แผน 100 คน 2,100 6,250 แผนแมบ่ทฯ 13

ผล 2,539 3,142 50
รวม 50

สจพ. 302,200

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้ประกนัตนได้รับกำรตรวจสุขภำพ แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมโครงกำร แผน 25 คน -
ผล

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

โครงการใหม่

โครงการเดมิ

โครงการใหม่
23. โครงการสง่เสริมสขุภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการสู่
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 3
แผนแมบ่ทฯ 13

800

200

80

21. โครงการจดัจา้งรับ-สง่ประมวลผลข้อมูลระบบการเบิกจา่ยค่าบริการ
ทางการแพทย ์กรณียาเมทาโดน

22. โครงการสง่เสริมสขุภาพป้องกันโรคเชิงรุก

กลยทุธท์ี่ 1.4 : พัฒนารูปแบบและวธิกีารใช้สทิธกิารรักษาพยาบาล ที่อํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และทุกคนอยา่งเปิดกวา้ง โดยสร้างความยดืหยุ่นของการใช้บริการทางการแพทยท์ี่สอดคลอ้งกับความตอ้งการในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแตล่ะราย

พื้นที่/
จงัหวดั/สำขำ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

กบง. 4,218,800 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมทั่วประเทศ แผน 50 คร้ัง 3 6

ผล 3 6 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนควำมส ำเร็จในกำรปิดงบกำรเงินกองทุน แผน 50 แห่ง 417 834

ผล 417 834 100

รวม 100

กบง. 376,061,200 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนรำยกำรที่รับเงินสมทบ จำ่ยประโยชน์ทดแทน และโอนเงิน แผน 25 รำยกำร 16,200,000 32,400,000 แผนแมบ่ทฯ 17

ผล 16,190,919 32,792,901 101
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของนำยจำ้ง ลูกจำ้ง ผู้ประกนัตนช ำระเงินสมทบผ่ำน

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

ผล 99 98 104

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละผู้ประกนัตน ม.40 ช ำระเงินสมทบผ่ำนธนำคำร และหน่วยบริกำร แผน 25 ร้อยละ 69 69
ผล 76 79 114

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละผู้ประกนัตนรับประโยชน์ทดแทนผ่ำนหน่วยบริกำร แผน 25 ร้อยละ 98 98
ผล 99 95 97
รวม 104

กบง. ไมม่งีบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนชอ่งทำง/รูปแบบ/ขอ้ตกลงกำรให้บริกำรกบัธนำคำรและหน่วย

บริกำร
2 แผน 100 ชอ่งทำง - -

ผล

รวม

26. โครงการการพัฒนาการรับ-จา่ยเงิน

25. งานการเงิน (กองทุนประกันสงัคม)

กลยทุธท์ี่ 1.5 : ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวตักรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงิน และเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
งานประจํา

12 แผนแมบ่ทฯ 17

แผนแมบ่ทฯ 17

24. งานบัญชี (กองทุนประกันสงัคม)

64,800,000

95

69

98

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

1,668
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

กพร. /กบค. 104,800 ยช. 6
แผนแมบ่ทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผลกำรศึกษำกำรปรับรูปแบบงำนให้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกนัสังคมจงัหวดัสำขำ

1 แผน 100 เร่ือง - -

ผล

รวม

สปย. 1,885,100
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนรำยกำรก ำกบัตรวจสอบ กำรจำ่ยประโยชน์ทดแทน 7 กรณี แผน 40 รำย 24,000 48,000

ผล 16,943 29,562 62
ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนคร้ังกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์กรณีไตวำยเร้ือรังระยะสุดท้ำย แผน 30 คร้ัง 300,000 600,000

ผล 429,901 1,018,934 170

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

แผน 30 แห่ง 30 60

ผล 159 209 348

รวม 180

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

มำตรำ 40 
300 แผน 100 คร้ัง 75 150 แผนแมบ่ทฯ 17

ผล 114 218 145

รวม 145

กลยทุธท์ี่ 1.8 : ปรับปรุงและพัฒนา สทิธปิระโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเป็นสว่นหน่ึงของการประกันสงัคมในระดบัสากล ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ และคุ้มครองวยัแรงงานทุกกลุ่มไดอ้ยา่งครอบคลมุ
งานประจํา

โครงการใหม่
27.โครงการศึกษา วเิคราะห์ทบทวนบทบาทภารกิจและรูปแบบการให้บริการ 
ของสํานักงานประกันสงัคมจงัหวดัสาขา

29. การบริหารจดัการงานประกันสงัคมมาตรา 40

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

28. งานสทิธปิระโยชน์

กลยทุธท์ี่ 1.6 : ปรับปรุง เพ่ิม ลด หรือ ขยาย ทั งรูปแบบ หรือจํานวนของสาขา เพ่ือให้บริการที่เหมาะสมตอ่ความตอ้งการของผู้รับบริการแตล่ะพื นที่อยา่งมีประสทิธภิาพ

96,000

1,200,000

120

ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

10



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

กวพ. 9,827,000 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงอตัรำก ำลัง และคุณสมบัติเจำ้หน้ำที่ส ำนัก

คณิตศำสตร์ประกนัภัย วจิยัและพัฒนำในส ำนักงำนประกนัสังคม
1 แผน 20 รำยงำน  - 1 แผนแมบ่ทฯ 17

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคณิตศำสตร์ประกนัภัย 6 แผน 20 คน  -  - 
ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 สนับสนุนขอ้มลูหรือวเิครำะห์ขอ้มลูหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำสิทธิ
ประโยชน์ กำรขยำยควำมคุ้มครองระบบประกนัสังคม

5 แผน 50 เร่ือง 1 1

ผล 1 1 100

ตัวชี้วดัที่ 4 ทบทวนแบบจ ำลองด้ำนคณิตศำสตร์ประกนัภัย กองทุนประกนัสังคม
และกองทุนเงินทดแทน

2 แผน 20 Model  -   -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 5 สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนกำรประกนัสังคมให้แก ่ผู้บริหำร เจำ้หน้ำที่ส ำนักงำน
ประกนัสังคม และประชำชนทั่วไป

3 แผน 50 คร้ัง 1 1

ผล 1 1 100

รวม 100

สปย. ไมม่งีบประมำณ ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละจ ำนวนกำรตรวจแนะน ำกำรวนิิจฉยัและจำ่ยประโยชน์
ทดแทน ตำมแผนประจ ำปี 2563

แผน 100 ร้อยละ  -  - 

ผล

รวม

สปย. ไมม่งีบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนระบบกำรพัฒนำสิทธปิระโยชน์ให้แกผู้่ประกนัตน แผน 100 กรณี - -

ผล

80

แผนแมบ่ทฯ 171

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
30. โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพในงานดา้นคณิตศาสตร์ประกันภัย

32. โครงการพัฒนาการเพ่ิมสทิธปิระโยชน์

31. โครงการตรวจแนะนําการวนิิจฉยัจา่ยประโยชน์ทดแทนแก่สํานักงาน
ประกันสงัคมและสถานพยาบาล

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

รวม

แผนแมบ่ทฯ 171

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

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

ผล 2 2 67

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของกำรจดัเกบ็เงินสมทบจำกสถำนประกอบกำรที่
ขึ้นทะเบียนกบัส ำนักงำนประกนัสังคม

แผน 40 ร้อยละ 96 96

ผล 95 95.29 99

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของจ ำนวนขอ้มลูผู้ประกนัตนที่นำยจำ้งส่งผ่ำน
ระบบอนิเตอร์เน็ต

แผน 30 ร้อยละ 80 84

ผล 81.73 82.95 99

รวม 89
สสท. 867,800 ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชมุ 12 แผน 100 คร้ัง 3 6
ผล 3 7 117
รวม 117

สสท. 1,045,500 ยช. 4 
แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชมุ แผน 100 คร้ัง 3 8
ผล 4 5 63
รวม 63

สสท ไมม่งีบประมำณ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้ประกนัตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกนัสังคม แผน 50 คน 13,433,511   13,532,511    

ผล 13,395,578   13,033,258    96

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกนัสังคม แผน 50 แห่ง 485,800        478,600        

ผล 490,076        487,084        102

รวม 99

33. งานเงินสมทบ ยช.4
แผนแมบ่ทฯ 17

     491,200

35. งานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุงกําหนดอัตรา
เงินสมทบการเพ่ิมการจดัเก็บเงินสมทบและการพัฒนาสทิธปิระโยชน์

36. งานทะเบียนนายจา้ง/ผู้ประกันตน

กลยทุธท์ี่  1.9 : ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการจดัเก็บเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายของ สปส. (ผู้ประกันตน/ นายจา้ง/ สถานประกอบการ) ให้มีประสทิธภิาพและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการจา่ย พร้อมสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสงัคมแรงงานถึงความสําคัญของสง่เงินสมทบ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

งานประจํา

งานประจํา (ไม่มีงบประมาณ)

ยช.4
แผนแมบ่ทฯ 17

96

84

แผนแมบ่ทฯ 17

15

 13,730,511

34. งานอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบค้างชําระของสํานักงานประกันสงัคม
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

37. งานตรวจสอบ    สตส. 2,921,400 ยช. 4           
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนส ำนักงำนประกนัสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ /จงัหวดั 

/สำขำที่ได้รับกำรตรวจแนะน ำและสนับสนุนกำรตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรรวมทั้งประเมนิผลกำรตรวจสอบ
สถำนประกอบกำร ณ หน่วยปฏิบัติ

20 แผน 20 หน่วย 5 11

ผล 5 6 55

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนส ำนักงำนประกนัสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่/จงัหวดั/สำขำ
ที่ได้รับกำรตรวจแนะน ำ และกำรสนับสนุนกำรตรวจสอบบัญชค่ีำจำ้ง
รวมทั้งกำรประเมนิผลกำรตรวจสอบบัญชค่ีำจำ้ง ณ หน่วยปฏิบัติ

46 แผน 20 หน่วย 17 29

ผล 16 16 55

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของจ ำนวนนำยจำ้งที่ได้รับกำรตรวจสอบบัญชค่ีำจำ้ง
กองทุนเงินทดแทน

100 แผน 20 ร้อยละ 30 50

ผล 33 38 76

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำรตำมเป้ำหมำยที่ได้รับ
กำรตรวจสอบ

100 แผน 20 ร้อยละ 25 50

ผล 25 60 120

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละของจ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรตรวจสอบ
บัญชค่ีำจำ้งกองทุนประกนัสังคม

100 แผน 10 ร้อยละ - 30

ผล 0

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละเป้ำหมำยกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรนิติบุคคลที่
จดทะเบียนกบักรมพัฒนำธรุกจิกำรค้ำและอยู่ในขำ่ยคุ้มครอง
ตำมกฎหมำยที่ติดตำมให้ขึ้นทะเบียนประกนัสังคมใหม่

100 แผน 10 ร้อยละ 100 100

ผล 38 46.96 47
รวม 66ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

38. งานสถิตแิละคณิตศาสตร์ประกันภัย กวพ. 431,500 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 ควำมส ำเร็จในกำรวเิครำะห์และประเมนิสถำนะกองทุนประกนัสังคม แผน 20 คร้ัง 1 2

ผล 3 11 550

ตัวชี้วดัที่ 2 ควำมส ำเร็จในกำรสรุปขอ้มลูส ำคัญส ำนักงำนประกนัสังคม แผน 20 คร้ัง 3 6

ผล 3 6 100

ตัวชี้วดัที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี แผน 20 ระดับ 1 2

ผล 1 2 100

ตัวชี้วดัที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำสถติิงำนประกนัสังคม แผน 20 ระดับ 1 2

ผล 1 3 150

ตัวชี้วดัที่ 5 จ ำนวนขอ้มลูพื้นฐำนงำนประกนัสังคม (CD) แผน 20 ตำรำง 300 600

ผล 300 600 100

รวม 200

กวพ. 638,000 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนโครงกำรวจิยัที่สำมำรถลงนำมในสัญญำจำ้งได้ 2 แผน 100 เร่ือง - 2

ผล 2 100
รวม 100

สสท. 405,000 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับโล่ประกำศเกยีรติคุณ แผน 100 แห่ง - - แผนแมบ่ทฯ 17

ผล
รวม

แผนแมบ่ทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4

1600

แผนแมบ่ทฯ 174

12

4

39. งานวจิยัและพัฒนา 

โครงการเดมิ
40. โครงการมอบโลป่ระกาศเกียรตคุิณสถานประกอบการ

300

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

41. โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัสังคมแกแ่รงงำนต่ำงด้ำว (Mini Office) พื้นที่/
จงัหวดั/สำขำ

600,000

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรให้ควำมรู้แกแ่รงงำนต่ำงด้ำว แผน 50 คร้ัง 7 21 แผนแมบ่ทฯ 17
ผล 8 11 52

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของแรงงำนต่ำงด้ำวมคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ในสิทธปิระโยชน์
ตำมกฎหมำยประกนัสังคม และกฎหมำยเงินทดแทน ร้อยละ 70
โดยสำมำรถใชสิ้ทธทิี่พึงมไีด้อยำ่งถกูต้อง

แผน 50 ร้อยละ 70 70

ผล 81 52 75

รวม 64

สตส. 175,000 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้แทนจำกส ำนักงำนบัญชทีี่เขำ้รับกำรอบรม แผน 40 คน - - แผนแมบ่ทฯ 17

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของผู้เขำ้รับกำรอบรมที่มคีวำมรู้เพิ่มขึ้น สำมำรถเป็นตัวเทน

นำยจำ้งในกำรด ำเนินกำรด้ำนประกนัสังคมได้อยำ่งถกูต้อง
แผน 30 ร้อยละ - -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของเจำ้ของส ำนักงำนบัญชมีคีวำมพึงพอใจ ผลกำรปฏิบัติงำน

ของผู้เขำ้รับกำรอบรมมคีวำมรู้เพิ่มขึ้น
แผน 30 ร้อยละ - -

ผล
รวม

สตส. 376,700 ยช. 4 
แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรตรวจสอบตำมโครงกำรสถำน
ประกอบกำรเพื่อป้องกนักำรแสวงประโยชน์จำกกำรใชแ้รงงำน

แผน 100 แห่ง 264 264

ผล 326 326 123

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่ตรวจสอบพบวำ่ มคีวำมผิด
ปฏิบัติได้ถกูต้องตำมกฎหมำย

แผน 40 ร้อยละ - -

ผล

รวม 123

120

70

100

80

80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

42. โครงการสํานักงานบัญชีคุณภาพกับงานประกันสงัคม

43. โครงการตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ือป้องกันการแสวงประโยชน์
จากการใช้แรงงานและกองทุน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

660

100
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สสท. 2,402,400 ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคนที่เขำ้รับกำรอบรม แผน 60 คน 150 150

ผล 150 150 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนหนี้เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของแต่ละหน่วยปฏิบัติ
ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

แผน 20 ร้อยละ - 5

ผล 5 100

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจในขอ้กฎหมำย
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และสำมำรถวำงแผนกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ได้
อยำ่งมอือำชพี

แผน 20 ร้อยละ 90 90

ผล 90 90 100

รวม 100ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
44. โครงการพัฒนาทักษะเจา้หน้าที่ตดิตามเร่งรัดหนี ตามโครงการ
ลดหนี ใหม่ใสใ่จหนี เก่า

300

5

90

17



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สตส. ไมม่งีบประมำณ ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ ำนวนนำยจำ้ง/สถำนประกอบกำรจำกฐำนขอ้มลู
ภำครัฐที่เชื่อมโยงและอยู่ในขำ่ยคุ้มครองตำมกฎหมำย
ที่ยงัไมข่ึ้นทะเบียนประกนัสังคมครบถว้น

50 แผน 100 ร้อยละ - - แผนแมบ่ทฯ 17

ผล

รวม

สตส. ไมม่งีบประมำณ ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 มรีะบบ/แนวทำงกำรป้องกนักำรไมน่ ำส่งเงินสมทบ และกลไก
กำรตรวจสอบที่มปีระสิทธภิำพ

1 แผน 50 ระบบ - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 รำยงำนผลกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินสมทบ 20 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

รวม

สตส. ไมม่งีบประมำณ ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำรูปแบบกำรตรวจเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

20 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล

รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

45. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลนายจา้งกับฐานข้อมูลภาครัฐเพ่ือการตรวจสอบ
โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

46. โครงการวเิคราะห์ความเสี่ยงความสามารถในการชําระเงินสมทบ
ของนายจา้ง

47. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่าน
อิเลก็ทรอนิกส์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

18



กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สปย. 240,000 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนรำยงำนแนวทำงกำรตรวจสอบขอ้มลูกำรจำ่ยประโยชน์

ทดแทนและค่ำบริกำรทำงกำรแพทยท์ำงอเิล็กทรอนิกส์ 
จ ำนวน 2 ฉบับต่อเดือน

แผน 100 ฉบับ 6 12 แผนแมบ่ทฯ 17

ผล 6 12 100

รวม 100

สจพ. 1,673,400 ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนสถำนพยำบำลที่ได้รับกำรตรวจกำรใชย้ำในสถำนพยำบำล
กำรจำ่ยยำบัญช ีจ (2) กำรจำ่ยยำต้ำนไวรัสเอดส์

แผน 100 แห่ง 18 36

ผล 19 19 53

รวม 53

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

24

72

กลยทุธท์ี่  1.10 : พัฒนากลไก การจา่ยสทิธปิระโยชน์และระบบการตรวจสอบการจา่ยสทิธทิี่รองรับการจา่ยที่หลากหลาย และรวดเร็ว โดย มี Platform ในรูปแบบใหม่ที่รองรับอนาคต ไม่วา่จะเป็นรูปแบบดจิทิัล โครงข่ายพลเมือง อาสาสมัคร หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือร่วมตรวจสอบ อยา่งรัดกุม รอบคอบ สมเหตสุมผล และเป็นธรรม
โครงการเดมิ
48. โครงการจา้งที่ปรึกษาระบบการเบิกจา่ยประโยชน์ทดแทนทางอิเลก็ทรอนิกส ์

49. โครงการจา้งที่ปรึกษาการเภสชักรรมเพ่ือกํากับคุณภาพการใช้ยา
ของสถานพยาบาลและกํากับตรวจสอบการจา่ยชดเชยบัญชียาหลกั
แห่งชาต ิจ(2) และยาตา้นไวรัสเอดส์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สจพ. 11,261,800

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนขอ้มลูกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยท์ี่สถำนพยำบำลรำยงำน
เพื่อเบิกค่ำบริกำรทำงกำรแพทยไ์ด้รับกำรตรวจสอบ กรณี
กำรรักษำโรคที่มค่ีำใชจ้ำ่ย (AdjRW มำกกวำ่หรือเท่ำกบั 2) ได้รับ
กำรตรวจสอบกำรบริกำรทำงกำรแพทยป์ระเภท Coding Audit 
จดัจำ้งผู้ตรวจสอบ (Auditor) จ ำนวน 10 คน โดย 1คน จะต้อง
ตรวจสอบขอ้มลูไมน่้อยกวำ่ 800 แฟ้ม/คน/ต่อ/ปี

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

ผล 2,132             4,266 107

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนขอ้มลูกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยท์ี่สถำนพยำบำลรำยงำน
เพื่อเบิกค่ำบริกำรทำงกำรแพทยไ์ด้รับกำรตรวจสอบ กรณีที่มี
ภำระเส่ียง ได้รับกำรตรวจสอบกำรบริกำรทำงกำรแพทย ์ประเภท 
Coding Audit และ Quality of care audit จดัจำ้งผู้ตรวจสอบ 
(Auditor) จ ำนวน 10 คน โดยผู้ตรวจสอบ (Auditor) 1 คน จะต้อง
ตรวจสอบขอ้มลูไมน่้อยกวำ่ 13,200 รำยกำร/คน/ปี

132,000 แผน 35 รำยกำร 33,000 66,000

ผล 33,455 65,737 100

ตัวชี้วดัที่ 3 จ ำนวนรำยกำรตรวจสอบควำมผิดปกติของขอ้มลูกำรรำยงำน
บริกำรทำงกำรแพทย ์(Data 100%) (รำยเดือน)

12 แผน 15 รำยกำร 3 6

ผล 3 6 100

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละสถำนพยำบำลรำยงำนขอ้มลูกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทย์
ถกูต้องมำกกวำ่ร้อยละ 100

100 แผน 15 ร้อยละ 100 100

ผล 100 100 100

รวม 102ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

50. โครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย ์
กรณีโรคที่มีค่าใช้จา่ยสงูและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

สปย. 1,500,000 ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนเวชระเบียนของผู้ประกนัตนที่รับกำรตรวจสอบในกำร
จำ่ยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย ์3,600 ฉบับ

3,600 แผน 100 ฉบับ 900 1800 แผนแมบ่ทฯ 17

ผล 1,377 1733 96

รวม 96

กบล. ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไมต่่ ำกวำ่ benchmark 100 แผน 100 ร้อยละ 0 100

ผล 100 100 100

รวม 100

กบล. 375,300 ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชมุ แผน 100 คร้ัง 1 3
ผล 1 5 167
รวม 167

ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชมุ 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 แผนแมบ่ทฯ 17
ผล 2 12 200
รวม 200

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 176

แผนแมบ่ทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4,308,180

29,178,700

51. ค่าจา้งที่ปรึกษาทางการแพทยแ์ละที่ปรึกษาทางการพยาบาล

กลยทุธท์ี่  1.11 : พัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนรูปแบบใหม่ รองรับทิศทางการพัฒนาสทิธปิระโยชน์ การสร้างความครอบคลมุของการดแูลวยัแรงงานและบริบทการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากผู้เก่ียวข้องและสาธารณชน  เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการลงทุนให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมตอ่ภาระการจา่ยในอนาคต

กบล.

53. งานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสงัคม

งานประจํา
52. งานนําเงินกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์

54. งานอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสงัคม 
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กองทุนประกันสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน ําหนัก หมายเหตุงบประมาณ (บาท)หน่วยงานตวัชี วดั งาน/โครงการลําดบัที่  เป้าหมาย แผน/ผล ผลการดําเนินงาน

กบล. 83,903,000

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละมลูค่ำทรัพยสิ์นที่ถอืครองส ำนักงำนประกนัสังคมมี
ควำมถกูต้องครบถว้น 100%

100 แผน 50 ร้อยละ 100 100

ผล 100 100 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละส ำนักงำนประกนัสังคมสำมำรถน ำเงินไปลงทุนได้
อยำ่งต่อเนื่อง โดยไมเ่สียโอกำสในกำรลงทุนและเป็นกำรเพิ่ม
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้อกีทำงหนึ่ง

100 แผน 50 ร้อยละ 100 100

ผล 100 100 100

รวม 100

กบล. 1,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร 100 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยสำมำรถด ำเนินกำรจดัท ำรำยละเอยีดของ
สัญญำและกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน รวมทั้งกำรแปลควำม
หรือกำรเจรจำต่อรองกบัคู่สัญญำ

1 ผล 50 ชิ้นงำน - -

ผล

รวม ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแมบ่ทฯ 22

โครงกำรต่อเนื่อง
ยช. 4 

แผนแมบ่ทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

56. โครงการจดัจา้งบริษัทที่ปรึกษากฎหมายดา้นการลงทุน

โครงการเดมิ
55. โครงการจดัจา้งหน่วยบริการดแูลและเก็บรักษาหลกัทรัพย ์( Custodian)
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กองทุนประกนัสังคม

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

สจพ. 399,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของกำรได้รับข้อมูลกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์กรณี
ปลูกถ่ำยอวยัวะและค่ำยำแฟคเตอร์ส ำหรับผู้ปว่ยโรคเลือด
ออกง่ำย (ฮีโมฟเีลีย) ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 80 80 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่สำมำรถน ำมำ
ด ำเนินกำรจ่ำยเงินได้อย่ำงถูกต้องทันตำมก ำหนดเวลำ 

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 80 80 100

รวม 100

สปย. 6,450,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนที่มีสิทธบิ ำบดัทดแทนไตใช้บริกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทียมและเข้ำถึงยำฉีดเพิม่เม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)

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

ผล 445,490 942,417 94
รวม 94

พืน้ที่/จังหวดั/
สำขำ

15,287,500 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับของเยี่ยมในรูปแบบกำรใหบ้ริกำรเชิงรุก
ใหก้ับผู้ประกันที่เจ็บปว่ยในสถำนพยำบำลและทุพพลภำพและผู้ปว่ย
หลังภำวะวกิฤต (Intermediate Care)

30,575 แผน 100 รำย 2,110 12,277

ผล 580 2,220 18

รวม 18

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏบิตัริาชการสํานักงานประกันสังคม ประจําป ี2563

ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนานวัตกรรมการใหบ้รกิารและการเขา้ถึงกลุ่มแรงงานทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ

ลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หมายเหตุ

2.โครงการจ้างรบั-ส่ง และประมวลผลการเบกิจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์ 
สําหรบัการรกัษาผู้ปว่ยไตวายเรื อรงัระยะสุดทา้ย กรณบีําบดัทดแทนไต

ไตรมาสที ่2

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1

กลยุทธ์ที ่2.1 : พัฒนารปูแบบ การดแูล ผู้ประกันตนทีเ่จ็บปว่ยเรื อรงั/ทพุพลภาพซ่ึงตอ้งการไดร้บัการดแูลอย่างใกล้ชดิ หรอืไมส่ามารถดแูลตนเองได ้ใหส้ามารถกลับมาใชช้วีิต หรอืกลับเขา้สู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพื นทีซ่ึ่งผู้ประกันตนรายนั นๆ สามารถใชส้ิทธิได้
โครงการเดมิ
1.โครงการจัดจ้างรบั-ส่งและประมวลผลขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบรกิารทาง
การแพทย์กรณปีลูกถ่ายอวัยวะและค่ายาแฟคเตอรแ์ก่ผู้ปว่ยกลุ่มโรคเลือด
ออกงา่ย (ฮีโมฟีเลีย)

ผลการดําเนินงาน

3.โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บปว่ยในสถานพยาบาล และ
ผู้ทพุพลภาพ และผู้ปว่ยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

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

ลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หมายเหตุ
ไตรมาสที ่2

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1

ผลการดําเนินงาน

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

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนผู้ประกันตน/ผู้ทุพพลภำพที่ได้รับกำรตรวจเยี่ยม 30 แผน 30 คน -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้งำนประกันสังคมผ่ำน
ส่ือต่ำงๆ จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 180 คร้ัง

180 แผน 50 คร้ัง -

ผล

รวม

พืน้ที่/จังหวดั./สำขำ 3,290,000 ยช. 3

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 16,350 แผน 50 คน 2,150 3,650
ผล 3,417 3,417 94

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนรุ่นที่จัดอบรม 327 แผน 50 รุ่น 41 73
ผล 36 36 49
รวม 71

กนผ. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้บริหำรใหข้้อคิดเหน็ต่อข้อเสนอพฒันำระบบประกันสังคมรองรับ
กำรใหบ้ริกำรผู้ประกันตนต่ำงชำติ 

1 แผน 50 คร้ัง - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 มีข้อเสนอพฒันำระบบประกันสังคมรองรับกำรใหบ้ริกำร
ผู้ประกันตนต่ำงชำติ

1 แผน 50 ข้อเสนอ - -

28,826,500 ผล

รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4.โครงการ สปส. มอบสุข

กลยุทธ์ 2.2 สรา้งความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการประกันสังคมและเตรยีมความพรอ้มใหก้ลุ่มแรงงานรุ่นใหม ่เพ่ือเปน็ส่วนหน่ึงของแรงงานทีม่คุีณภาพ และมวีุฒิภาวะของระบบประกันสังคม
โครงการเดมิ
5.โครงการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาและบรหิารสิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทน รวมถึงการบรกิารตามลักษณะและพฤตกิรรมของผู้ประกันตน ในแตล่ะกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ รวมไปถึงการ เชือ่มโยงกับการประกันสังคมนานาชาต ิเพ่ือรองรบัการเคลื่อนย้ายแรงงาน
โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)
6.โครงการเตรยีมความพรอ้มและการพัฒนาระบบประกันสังคมรองรบัการ
ใหบ้รกิารแรงงานขา้มชาติ

แผนแม่บทฯ 11
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กองทุนประกนัสังคม

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

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

ผล 1 2 67

รวม 67

กบค. 28,155,600 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 90 แผน 100 ร้อยละ 100 100

ผล 100 100 100

รวม 100

กม. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จกำรขยำยอำยุกำรเปน็ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 6 แผน 50 ระดับ 1 1 แผนแม่บทฯ 17

ผล 1 1 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จกำรขยำยอำยุกำรเปน็ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 5 แผน 50 ระดับ 1 1

ผล 1 1 100
รวม 100

สปย. ไม่มีงบประมำณ ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนกฎกระทรวงเกี่ยวกับกำรพฒันำสิทธปิระโยชน์ให้

แก่ผู้ประกันตน
1 แผน 100 เร่ือง - - แผนแม่บทฯ 17

ผล
รวม

แผนปฏบิตัริาชการสํานักงานประกันสังคม ประจําป ี2563

ยุทธศาสตรท์ี ่3  ออกแบบและพัฒนาบรกิารพรอ้มกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรยีมความพรอ้ม และยกระดบัคุณภาพชวีิตของ กลุ่มผู้สูงอายุ

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

โครงการเดมิ

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที ่3.1 :เตรยีมความพรอ้มผู้ประกันตนใหก้้าวเขา้สู่วัยเกษียณอายุอย่างมสีุขภาวะทีด่ ีและมเีศรษฐฐานะทีม่ัน่คง เพียงพอในการดแูลตนเองไดใ้นระยะยาว

โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)
1.โครงการส่งเสรมิวินัยการออม

กลยุทธ์ 3.2 รว่มยกระดบัคุณค่าของผู้ประกันตนสูงอายุในการเปน็ส่วนหน่ึงสังคมผ่าน การแลกเปลี่ยน แบง่ปนั และเปดิโอกาส ในการใชศั้กยภาพของผู้ประกันตนสูงอายุ เพ่ือตอ่ยอด และสรา้งคุณค่าใหกั้บสังคม โดยดําเนินงานรว่มกับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

ผลการดําเนินงาน

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรเผยแพร่เร่ืองกำรออมก่อนวยัเกษยีณ
ผ่ำนส่ือ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4. โครงการการปรบัเพ่ิมสิทธิประโยชน์สําหรบัผุ้สูงอายุ

2.โครงการส่งเสรมิการจ้างงานผู้สูงอายุเขา้ทํางานกับสํานักงานประกันสังคม 
ประจําป ี2563

กลยุทธ์ที ่3.3 รว่มวางระบบการดแูลผู้ประกันตนสูงอายุระยะยาว เพ่ือดแูลสุขภาพและความเปน็อยู่ของผู้ประกันตนสูงอายุ ผ่านระบบเครอืขา่ยตา่งๆ ในพื นที ่(Network Engagement)
โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)
3. การขยายอายุการเขา้เปน็ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 40

กลยุทธ์ 3.4 ขยายความตอ่เน่ืองของสิทธิและการดแูลผู้ประกันตนที่ก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ ทั้งใน ดา้นสุขภาพ ความเปน็อยู่ และการเงนิตลอดช่วงชีวติ พรอ้มรองรบัสถานการณก์ารส่งเงนิสมทบทีม่คีวามยืดหยุ่น
โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สัดส่วนของผู้สูงอำยุเข้ำท ำงำนกับส ำนักงำนประกันสังคม คิดเปน็
ร้อยละ 90 ของจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรร
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กองทุนประกนัสังคม

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

สบท. 590,040,900 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศที่สำมำรถให้บริกำร
ได้โดยไม่เกิด Downtime ไม่น้อยกวำ่

99 แผน ร้อยละ 99 99

ผล 99 99 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมถูกต้องในกำรประมวลผลเฉล่ียต่อเดือน  98 50 แผน ร้อยละ 98 98

ผล 99 99 101

รวม 101
สบท. 1,438,000 ยช. 6  

แผนแม่บทฯ 20
ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชุม 12 100 แผน คร้ัง 3 6

ผล 1 6 100

รวม 100

สบท. 10,000,000

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

3.โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของ
สํานักงานประกันสังคม

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ไตรมาสที่ 1

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 2

2. งานอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานประกันสังคม

3

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

หมายเหตุ

กลยุทธ ์4.1 อํานวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหน่ึงเดียวกันในลักษณะ Ommi Channel สําหรับการให้บริการทั งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบไร้รอยต่อ เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการและระบบต่างๆ 
เพ่ือทําให้ผู้รับบริการไม่รูส้ึกถึงความแตกต่างในการรับบริการในแต่ละแห่งงานประจํา
1.งานกําหนดนโยบาย วางแผน และสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์ บํารุงรักษางาน ฐานข้อมูลและอุปกรณ์

50

ไม่มีกำรประชุม 
เนื่องจำกมีกำรเปล่ีน
แปลงค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำระบบเทคโนโลยี

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

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

ไตรมาสที่ 1
ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

สลก. 49,590,282 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจดัหำระบบกล้องวงจรปิดแบบ
เชื่อมโยง CCTV

5 100 แผน ระดับ 1 2

ผล 1 1 50

รวม 50

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

ผล 1 100
รวม 100

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนคร้ังในกำรออกหน่วยประชำสัมพันธ์ 60 100 แผน คร้ัง 15 15

ผล 22 23 153
ตัวชี้วดัที่ 3 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธง์ำนประกันสังคมผ่ำนส่ือต่ำงๆ 800 40 แผน คร้ัง -

ผล
รวม 153

งานประจํา

กลยุทธ ์4.2  สนับสนุนการให้บริการที่หลากหลายด้วยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการที่มีความคล่องตัว มีประสิทิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle
4. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV)

กลยุทธ ์4.3 เพ่ิมประสิทธภิาพระบบโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร  ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทํางานจากทุกที่ทุกเวลา
โครงการเดิม
5.โครงการจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2563

กลยุทธ ์4.7 เปลี่ยน รูปแบบการนําเสนอข้อมูลและข่าวสารของ สปส. โดยพัฒนารูปแบบ ช่องทาง และออกแบบเนื อหาข่าวสารในการสื่อสารกับสาธารณะ ที่เข้าใจง่าย มีประสิทธภิาพ เช่น การสื่อสาร ผ่านสื่อของ สปส. และ เครือข่ายสื่อภายนอก
 /ช่องทาง Digital - Human touch / รูปแบบ Formal - Informal /กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
6.การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธง์านประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

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

ไตรมาสที่ 1
ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

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

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

ผล 93.72 94.01 102

ตัวชี้วดัที่ 2 กำรผลิตส่ือประชำสัมพันธป์ระเภทส่ิงพิมพ ์ 36,000 30 แผน ชิ้น 9,000 18,000
ผล 6,944 13,741 76

ตัวชี้วดัที่ 3 กำรเผยแพร่ภำพกิจกรรม 480 40 แผน คร้ง 120 240

ผล 211 438 183

รวม 127
ศสน. 1,184,500 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชุม 9 100 แผน คร้ัง 2 4 แผนแม่บทฯ 20
ผล 2 3 75
รวม 75

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

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 3 100 แผน ระดับ -  -

ผล
รวม

ศสน. 122,124,000 โครงกำรต่อเนื่อง 
ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนกำรตอบข้อสอบถำมผ่ำน Social Media 1506 115,500 40 แผน คร้ัง 30,000 60,000 แผนแม่บทฯ 20
ผล 68,429 246,579 411

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนกำรใช้บริกำรสำยด่วน 1506 1,150,000 40 แผน สำย 300,000 600,000
ผล 775,357 1,796,965 299

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละคุณภำพกำรให้บริกำร 85 20 แผน ร้อยละ 85 85
ผล 95 94 110
รวม 306

7. งานบริการข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

8.งานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

โครงการเดิม
9.โครงการบริการส่งข้อความสั นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service
 (SMS)

10.โครงการเช่าระบบบริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center
 1506

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

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

ไตรมาสที่ 1
ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

สปจ.อุดรธำนี 25,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนส่ือมวลชนเข้ำร่วมสัมมนำ 50 100 แผน คน -  - แผนแม่บทฯ 20

ผล

รวม

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน 85 50 แผน ร้อยละ - -

ผล

รวม

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

ผล

รวม

พื้นที/่
จงัหวดั/สำขำ

10,580,000 ยช. 4

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

ผล 2,095 2,563 53
รวม 53

กลยุทธ ์4.8 ปรับทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธข์อง สปส. ให้เป็น เชิงรุกและสร้างสรรค์ (Proactive and Creative) โดยยึดผู้รับบริการและสาธารณชน เป็นศูนย์กลาง ผ่านการทําความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการรับรู ้ถึงข้อมูล สปส . ในสังคมแรงงานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ

โครงการเดิม
12. โครงการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจําปี 2563

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20
13. โครงกำรประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงำนภำคอิสระ

14. การประชุมชี แจงให้ความรูง้านประกันสังคม

โครงการใหม่
11.โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพงานประชาสัมพันธส์ร้างการรับรูสู้่ผู้ประกันตน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

100
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กองทุนประกนัสังคม

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

ไตรมาสที่ 1
ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ศสน. 4,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัโครงกำรส่ือสำรสร้ำงกำรรับรู้งำนประกันสังคม 5 50 แผน คร้ัง - แผนแม่บทฯ 20

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกวำ่ 150 คนต่อคร้ัง 400 50 แผน คน -

ผล

รวม

ศสน. 2,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข่ำวสำรงำนไม่น้อยกวำ่ 2 ส่ือและเผยแพร่
ผ่ำนส่ือไม่น้อยกวำ่ 10 คร้ัง

10 50 แผน คร้ัง 4 6 แผนแม่บทฯ 20

ผล 14 33 550

ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนคร้ังในกำรจดักิจกรรม 4 50 แผน คร้ัง 1 2
ผล 1 3 150
รวม 350

กฝ. 34,000,000 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนรุ่นที่จดัอบรม 1,700 30 แผน รุ่น 50 250 ยังไม่ได้ด ำเนิน
โครงกำร

ผล 13 5
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อโครงกำรของผู้ที่เกี่ยวข้อง 70 40 แผน ร้อยละ 70 70

ผล 95 136
ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จที่ได้ด ำเนินกำรจดัโครงกำร 70 30 แผน ร้อยละ 70 70

ผล 0.58 1

รวม 56

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

15. โครงการสื่อสารสร้างการรับรูง้านประกันสังคม

16.โครงการจัดนิทรรศการและแถลงข่าวงานประกันสังคม

17.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธง์านประกันสังคม
สู่ผู้ประกันตน
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กองทุนประกนัสังคม

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

ไตรมาสที่ 1
ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ศสน. 6,520,100 ยช. 6   
แผนแม่บทฯ 20

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

ตัวชี้วดัที่ 2 ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 85 20 แผน ร้อยละ - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 จ ำนวนกำรตอบข้อสอบถำมผ่ำน Social Media และส่ือออนไลน์
ของส ำนักงำนประกันสังคม

7,500 30 แผน คร้ัง - -

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

ผล
รวม

ศสน. 25,320,000 ยช. 6   
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 80 30 แผน ร้อยละ -  -
ผล

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

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

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

ผล ยกฌลิกโครงกำร
ตัวชี้วดัที่ 2 จ ำนวนคร้ังในกำรจดัโครงกำรส่ือสำรสร้ำงกำรรับรู้งำนประกันสังคม 2 50 แผน คร้ัง - -

ผล
รวม

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

18. โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมาย
รายบุคคล

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
19.โครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
สํานักงานประกันสังคม

20. โครงการประชาสัมพันธอ์งค์กรผ่านกิจกรรม CSR
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กองทุนประกนัสังคม

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

ไตรมาสที่ 1
ลําดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น ําหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

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

(ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์)
1 100 แผน เล่ม - - แผนแม่บทฯ 20

ผล
รวม

สจพ. 3,067,600

ตัวชี้วดัที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 240 50 แผน คน - 240
ผล 134 56

ตัวขี้วดัที่ 2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 80 25 แผน ร้อยละ - 80
ผล 80 100

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละควำมรู้และควำมเข้ำใจด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ในระบบ
ประกันสังคมและกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันเพิ่มขึ้น

80 25 แผน ร้อยละ - 80

ผล 80 100
รวม 78

ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

22. สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคม

กลยุทธท์ี่ 4.12 สร้างความสัมพันธ ์และพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธภิาพ สามารถส่งข้อมูลสําคัญต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สืบค้นได้
โครงการเดิม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ ์4.9 สร้างช่องทางการรับฟังและเปิดรับข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สปส. ในทุกมิติ
โครงการเดิม
21.โครงการสํารวจความพึงพอใจ สํานักงานประกันสังคม ปี 2563
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63

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

ผล 12 25 417
แผน 15 ร้อยละ 100 100

ผล 100 100 100
แผน 15 ร้อยละ 30 50

ผล 38.5 109 218
แผน 15 ร้อยละ 30 50
ผล 48.5 60 120
แผน 15 ร้อยละ 25 50

ผล 29.16 54.16 108
รวม 169

จ ำนวนข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็ของคณะกรรมกำรประกันสังคม 
ที่ใช้เปน็แนวทำงในกำรบริหำรงำนประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 4 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิติังำนตำมแผนเสนอต่อผู้บริหำรภำยใน
เดือนถัดไป

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนควำมร่วมมือ
ทวิภำคีและพหภุำคีด้ำนประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำนต่ำงประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละควำมส ำเร็จของจ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ประกันสังคม

100

1

12

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
หมายเหตุ

แผนปฏบิตัริาชการสํานักงานประกันสังคม ประจําป ี2563

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏริปูองค์กรใหก้้าวทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบ้รกิารไดเ้ตม็ศักยภาพ

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

กลยุทธ์ที่ 5.1 : ทบทวน ปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรรปูแบบการดําเนินงาน ในส่วนตา่งๆ ขององค์กร ใหท้นัสมยั มปีระสิทธิภาพ รองรบัการเปลี่ยนแปลงทั งดา้นการบรกิาร สิทธิประโยชน์ และการบรหิารจัดการองค์กรโดยรวม
งานประจํา
1. พัฒนาและขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรอ์งค์กร

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณ

ตัวชี้วัดที่ 2 จัดท ำแผนปฏบิติัรำชกำรประจ ำป ีภำยในเดือนกุมภำพนัธ์

ตัวชี้วัดที่ 3

แผนแม่บทฯ 17

90

90

100

100
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล 69,746 178,100 220
72,000 แผน 10 ชิ้น 24,000 36,000

ผล 319,730 566,296 1573
5,400 แผน 20 คร้ัง 1,350 2,700

ผล 3466 5771 214
2,250 แผน 30 คร้ัง 555 1,110

ผล 522 1018 92
22,800 แผน 20 คร้ัง 5,700 11,400

ผล 5,780 11,522 101
รวม 292

สลก. 175,000 ยช. 4
แผน 50 คน 1,800 3600 แผนแม่บทฯ 17
ผล 2,311 2878 80
แผน 50 ร้อยละ 90 90
ผล 100 100 111
รวม 96

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

ผล 40 60 100
รวม 100

แผนแม่บทฯ 20100

แผนแม่บทฯ 17ตัวชี้วัดที่ 1 กำรด ำเนินกำรด้ำนสำรบรรณ ธุรกำรกรม กำรประชุมกรม และกำรประชุม
หำรือข้อรำชกำรหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรประสำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภมูิภำคและกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรและผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรใหบ้ริกำรของงำนอำคำรส ำนักงำนประกันสังคมและกำรใหบ้ริกำร
เกี่ยวกับรถยนต์

จ ำนวนผู้มำใช้กิจกรรม/นันทนำกำรต่ำงๆ

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จส ำหรับผู้มำใช้กิจกรรม/นันทกำรต่ำงๆ ตำมแผน

7,200

90

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรประเมินส่วนรำชกำร
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏบิติัรำชกำร

2. งานเสรมิสรา้งสนับสนุนการทํางานอย่างมปีระสิทธิภาพ

3. งานส่งเสรมิสวัสดกิารและสรา้งขวัญกําลังใจ

4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรด ำเนินกำรเอกสำรไปรษณีย์และพสัดุที่จัดส่งของส ำนักงำนประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรประสำนกำรใหบ้ริกำรงำนอ ำนวยกำรและกำรใหบ้ริกำรด้ำนสวัสดิกำร
แก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้มำติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 1
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กค. 24,291,500 ยช. 4
แผน 25 ร้อยละ 25 50
ผล 15 28 56
แผน 25 คร้ัง 195 430
ผล 255 287 67
แผน 25 รำยกำร 2,550 5,100
ผล 4,883 5,773 113
แผน 25 ร้อยละ 25 50
ผล 15.05 26 52
รวม 72

กค. 1,309,600 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

แผน 100 คร้ัง 6 12

ผล 4 8 67

รวม 67

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

ผล 71 125 53

รวม 53

พื้นที/่
จังหวัด/สำขำ

3,033,500 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 100 ระดับ 1 (9) 2

ผล 1 (6) 67

รวม 67

แผนแม่บทฯ 17ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงิน
ต่ ำกว่ำ 500,000 บำท)

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม 24

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบถูกต้องทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนคร้ังในกำรบริกำรจัดหำพสัดุ

5. บรหิารและตรวจสอบการเงนิ การคลัง และการบญัชี

ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนใบส ำคัญที่ตรวจสอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงบประมำณส ำนักงำนประกันสังคม 

100

850

10,200

100

แผนแม่บทฯ 17

6. งานอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขบัเคลื่อนการดําเนินงานจาก
เงนิกองทนุเพ่ือบรหิารงานของสํานักงานประกันสังคม

7. งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

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

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

พื้นที/่
จังหวัด/สำขำ

2,785,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 100 ระดับ 1 (2) 2

ผล 0 1 50

รวม 50

สลก. 100,000 ยช. 4
แผน 50 คน  -  -

ผล

แผน 50 ระดับ  -  - 

ผล

รวม

สปจ.ตำกสำขำ
แม่สอด

180,000

70 แผน 25 ร้อยละ 70 70

ผล 74 106

20 แผน 25 ร้อยละ 20 20

ผล 26 130

70 แผน 25 ร้อยละ 70 70

ผล 78 111

50 แผน 25 ร้อยละ 50 50
ผล 58 116
รวม 116

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

ตัวชี้วัดที่ 4 ลูกจ้ำง/ผู้ประกันตนชำวเมียนมำ รับรู้ถึงคุณค่ำกำรประกันสังคม

ยช. 4     
แผนแม่บทฯ 17

11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรกิารประกันสังคมแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
ชาวเมยีนมา (จ้างล่ามภาษาเมยีนมา)

ตัวชี้วัดที่ 2 ระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรลูกจ้ำง/ผู้ประกันตนชำวเมียนมำลดลง

ลูกจ้ำง/ผู้ประกันตนชำวเมียนมำ มีควำมพงึพอใจในกำรบริกำรของ
ส ำนักงำนฯ

ตัวชี้วัดที่ 3

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงิน 
500,000- 2,000,000 บำท) (เสร็จส้ินภำยในป ี2563)

โครงการเดมิ
10. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารซักซ้อมแผนการปอ้งกันและระงบัอัคคีภยั
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแผนกำรปอ้งกัน

และระงับอัคคีภยั

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควำมพงึพอใจเจ้ำหนัำที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วัดที่ 1 ลูกจ้ำง/ผู้ประตนชำวเมียนมำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

180

3

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล 98 98 123
รวม 111

สปส.บงึกำฬ 15,209,800 ยช. 6
แผน 100 ระดับ 1 2

ผล 1 1 50

รวม 50

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

ผล 0 0
รวม 0

กพร./กบค. 42,700 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

1 แผน 50 ฉบบั - -

ผล
1 แผน 50 ระบบ - -

ผล
รวม

โครงการใหม่
14. ค่าจ้างออกแบบ สํานักงานประกันสังคมกรงุเทพมหานครพื นที่ 9

12. โครงการสรา้งการรบัรูแ้ก่ผู้ประกันตนชาวเมยีนมา (จ้างล่ามภาษาเมยีนมา)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงินต้ังแต่ 
2,000,000 บำท ขึ้นไป หรือ งบ 500,000 บำท – 2,000,000 บำท เปน็
งบผูกพนัสัญญำเกิน ป ี2563)

แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลกำรศึกษำจำกกำรทบทวน โครงสร้ำงและรูปแบบกำรด ำเนินงำน
ที่ทนัสมัยของส ำนักงำนประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 2 ระบบงำนที่ได้รับกำรออกแบบส ำหรับใช้ในกำรเสนอพจิำรณำปรับปรุง
โครงสร้ำง

13. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบงึกาฬ

แผนแม่บทฯ 17ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนบคุลำกร (ล่ำม) ที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำเมียนมำ

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ประกันตนชำวเมียนมำต่อกำรใหบ้ริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระนอง  อยู่ในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80

1

80

15. โครงการทบทวนโครงสรา้งองค์กรและรปูแบบการดําเนินงาน
ใหท้นัสมยัรองรบัการเปลี่ยนแปลง พรอ้มก้าวสู่ระบบราชการ 4.0

4

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล 1 2 100
รวม 100

2,780,000 ยช. 6
แผน 100 ระดับ 3 3

ผล 0 2 67
รวม 67

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

ผล 13 14 50
รวม 50

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

กพร. 585,700 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

แผน 50 ฉบบั - -

ผล

แผน 50 ฉบบั - -
ผล
รวม

5
สปส. ชลบรีุ

สำขำ
ศรีรำชำ

ระดับควำมส ำเร็จของกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงภำพลักษณ์ (วงเงิน 
500,000 บำท – 2,000,000 บำท) ส้ินสุด ป ี2563

ตัวชี้วัดที่ 1 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA 4.0) 
ของส ำนักงำนประกันสังคม

1

โครงการใหม่
20. โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการของสํานักงานประกันสังคม 
“ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 2

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนกำรพฒันำองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคม 1

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเปล่ียนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1
17. โครงการก่อสรา้งกําแพงกันดนิ ค.ส.ล. และวางระบบทอ่ระบายน ํา

16. โครงการเปลี่ยนเครือ่งกําเนิดไฟฟ้าฉกุเฉนิอาคารศูนย์คอมพิวเตอร ์

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนา ระบบงานที่มปีระสิทธิภาพ และธรรมาภบิาล ที่เน้นรปูแบบการประสานความรว่มมอื ระหว่างหน่วยงาน ทั งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสรา้งองค์กรเปดิกว้าง ยอมรบัความแตกตา่ง และพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง โดยยึดค่านิยมองค์กรเปน็พื นฐานสําคัญ
งานประจํา
18. งานตรวจสอบภายใน

19 งานคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 1

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20

10 แผนแม่บทฯ 17

แผนแม่บทฯ 20 ขั้นตอน tor แลรำคำกลำงส่งเร่ืองใหก้องคลังด ำเนินกำรต่อไป

จ ำนวนหน่วยรับตรวจ 
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กฝ/สสท. 738,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 50 กระบวนงำน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนบคุลำกรที่ได้รับกำรพฒันำเร่ืองกำรจัดท ำแฟม้นำยจ้ำง
อิเล็กทรอนิกส์

แผน 50 คน 280 280

ผล 279 279 100
แผน 50 ร้อยละ  - 45

ผล 45 100
รวม 100

กม. 15,042,080 ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนกำรยกร่ำงแก้ไขกฎหมำยประกันสังคมและกฎหมำยเงินทดแทน แผน 20 เร่ือง 1 2

ผล 2 2 100
ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนเร่ืองที่ด ำเนินกำรตรวจนิติกรรมสัญญำไม่เกิน 15 วัน แผน 20 เร่ือง 20 40

ผล 84 84 210
90 แผน 20 ร้อยละ 90 90

ผล 90 90 100
600 แผน 20 เร่ือง 150 300

ผล 147 147 49
720 แผน 20 เร่ือง 180 360

ผล 300 300 83
รวม 108

งานประจํา
22. งานกฎหมาย

ร้อยละของแฟม้นำยจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์แทนแฟม้เอกสำรของ สปส.พื้นที/่
จังหวัด/สำขำ

ตัวชี้วัดที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 3

280

จ ำนวนกระบวนงำนแฟม้อิเล็กทรอนิกส์ 1

50

21. โครงการปรบักระบวนงานการจัดทําแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์
และอบรมเชงิปฏบิตักิารแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตังิาน เพ่ือจัดทําแฟ้มนายจ้าง

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 22

ตัวชี้วัดที่ 5 จ ำนวนเร่ืองที่ผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรอุทธรณ์

จ ำนวนร้อยละของกำรด ำเนินคดี ตำมกระบวนกำรขั้นตอนได้ทนัระยะเวลำ
ตำมกฎหมำย

ตัวชี้วัดที่ 4

กลยุทธ์ที่ 5.3 : ทบทวน ออกแบบ และปรบัปรงุกฎหมาย และระเบยีบ ในการดําเนินงานที่มคีวามยืดหยุ่น รองรบัการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ที่จะเกิดขึ น

4

110

จ ำนวนเร่ืองที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรยึด อำยัด ขำยทอดตลำด ทรัพย์สิน
ยื่นขอรับช ำระหนี้แล้วเสร็จหรือปดิเร่ือง
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กม. 353,600 ยช. 6
 แผนแม่บทฯ 22

แผน 100 ร้อยละ - -

ผล
รวม

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

ผล
รวม

ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจ้ำงที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเพื่อยกร่ำงพ.ร.บ. 2 ฉบบั 15 แผน 100 ร้อยละ  -

ผล
รวม

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

ค่ำตอบแทนพเิศษและค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนประกันสังคม
100 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล
รวม

กบค. 3,061,200 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

90 แผน 50 ร้อยละ 10 30

ผล 12 40 132
95 แผน 50 ร้อยละ 65 75

ผล 28 35 46
รวม 89

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 22ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรเผยแพร่กฎหมำยต่อจ ำนวนกฎหมำย
ที่ต้องเผยแพร่ประจ ำปี

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบกิจ่ำยเงินนอกงบประมำณตำมแผน
กำรใช้จ่ำยเงิน

ตัวชี้วัดที่ 1

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5.4 : สรา้งสมดลุและความเปน็ธรรมในระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรบคุคล พรอ้มรองรบัตําแหน่งงานใหม ่ทั งเนื องาน ตําแหน่งงาน รปูแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงกลไกการสรา้งความก้าวหน้าในงานที่สามารถดงึดดูบคุลากรที่มศัีกยภาพ
งานประจํา
26. งานบรหิารทรพัยากรบคุคล กบค.

27. งานพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านทรัพยากรบุคคลในสํานักงานประกันสังคม 
ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ นในอนาคต

ร้อยละต ำแหน่งว่ำงที่เติมเต็ม (ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำน
ประกันสังคม)

แผนแม่บทฯ 22

24. โครงการเผยแพรก่ฎหมายการประกันสังคม

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงกฎหมำยต่อจ ำนวนกฎหมำย
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขประจ ำปี

โครงการใหม่
23 การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย พระราชบญัญตัปิระกันสังคม พระราชบญัญตัเิงนิ
ทดแทน กฎ ระเบยีบ ประกาศ เพ่ือรองรบัความเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดที่ 1

25. โครงการจ้างที่ปรกึษากฏหมาย กม. ไม่มีงบประมำณ

แผนแม่บทฯ 17

โครงการใหม ่(ไมม่งีบประมาณ)
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กบค. 450,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 50 เร่ือง 12 24

ผล 15 30 125

แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 94 96 120

รวม 122

กบค. 450,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 21

แผน 50 เร่ือง 12 24

ผล 15 30 125

แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 96 97.4 122

รวม 123

กบค. ไม่มีงบประมำณ ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดและทดแทนต ำแหน่งงำนที่ส ำคัญ 2 แผน 50 ต ำแหน่ง - -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ส ำนักงำนประกันสังคมมีแผนกำรสืบทอดและทดแทนต ำแหน่งงำน

ที่ส ำคัญ
2 แผน 50 แผน - -

ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

80ร้อยละของค ำปรึกษำ แนะน ำ จำกที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล
 สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนได้

48

โครงการเดมิ
28. โครงการจ้างที่ปรกึษาดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของ
สํานักงานประกันสังคม

29. โครงการจ้างที่ปรกึษาดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งธรรมภบิาลของสํานักงาน
ประกันสังคม

30. โครงการจัดทําแผนการสืบทอดและทดแทนตําแหน่งงานที่สําคัญขององค์กร 
(Success Plan)

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนเร่ืองในกำรใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ งำนบริหำรทรัพยำกรบคุคล

ตัวชี้วัดที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนเร่ืองในกำรใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ งำนด้ำนกำรพฒันำและ
เสริมสร้ำงธรรมำภบิำลของส ำนักงำนประกันสังคม

48

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของค ำแนะน ำปรึกษำ ใหข้้อเสนอแนะ วำงแผนจัดท ำแนวทำง
กำรด ำเนินงำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงธรรมำภบิำลของส ำนักงำน
ประกันสังคมใหเ้กิดผลสัมฤทธิส์ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนได้

80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กบค. ไม่มีงบประมำณ ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพของบคุลำกรที่มีศักยภำพสูงของส ำนักงำนประกันสังคม

2 แผน 50 ต ำแหน่ง - -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ส ำนักงำนประกันสังคมมีแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพบคุลำกรที่

มีศักยภำพสูง
แผน 50 แผน - -

ผล
รวม

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

ผล 24 24 267
56 แผน 10 รำย

ผล
ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนหลักสูตรกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม 22 แผน 20 หลักสูตร - 2

ผล 2 100
51 แผน 20 รุ่น 12 12

ผล 11 11 92
ร้อยละของบคุลำกรที่ผ่ำนกำรพฒันำตนเองด้วยกำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบอิเลคทรอนิกส์

50 แผน 20 ร้อยละ 50 50

ผล 59.76 75.94 152
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรท ำแผนปฏบิติังำนฝึกอบรม 100 แผน 20 ร้อยละ 100 100

ผล 100 100 100
รวม 122

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

31. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี ของบคุลากร
ที่มศัีกยภาพสูง (Career Path) ของสํานักงานประกันสังคม

จ ำนวนรุ่นที่กองฝึกอบรมด ำเนินกำรจัดประชุม อบรม สัมมนำ

ตัวชี้วัดที่ 6

ตัวชี้วัดที่ 5

กลยุทธ์ที่ 5.5 : ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบคุลากรที่รองรบัความแตกตา่งและหลากหลาย (ทั งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เชื อชาต ิหรอืภาษา) เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิใหแ้ตล่ะคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
งานประจํา
32.  งานบริหารและการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรเบกิจ่ำยเงินเพื่อบริหำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนบคุลำกรที่ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 4
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

หอ้งสมุด นิคม จันทรวิทรุ และหอ้งสมุดดิจิทลัของส ำนักงำนประกันสังคม
545 แผน 35 รำยกำร 75 340

ผล 151 461 201
ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนกำรเข้ำสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกเว็บไซต์ของ

หอ้งสมุดส ำนักงำนประกันสังคม 
12,000 แผน 35 คร้ัง 3,000 6,000

ผล 3,048 13,243 102
ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรหอ้งสมุดนิคม จันทรวิทรุ  12,000 แผน 30 คร้ัง 3,000 6,000

ผล 3,048 4,440 102
รวม 137

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

ผล 50 50 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 100 100 125
รวม 113

กฝ. 850,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - -

ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

33. งานบรกิารหอ้งสมดุและศูนย์ขอ้มลูขา่วสาร

โครงการเดมิ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

34. โครงการอบรมขา้ราชการบรรจุใหมข่อง สปส.

35. โครงการพัฒนาสมรรถนะขา้ราชการระดบัปฏบิตักิาร
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กฝ. 850,000 ยช. 6              
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 80 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - -
ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 90 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2,360,000

38. โครงการนักบรหิารประกันสังคม ระดบักลาง

37. โครงการนักบรหิารประกันสังคม ระดบัตน้ กฝ.
แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

36. โครงการพัฒนาทกัษะเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในสายงานเพ่ือสรา้งความเปน็
มอือาชพี
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กฝ. 1,750,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 50 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 80 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

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

ผล 242 242 134
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 93 93 117
รวม 126

กฝ. 3,311,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 30 แผน 50 คน -   -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้ำอบรมมีกำรพฒันำ และสำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้รับ
มำปรับใช้ในกำรปฏบิติังำน

80 แผน 50 ร้อยละ -  -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

167

80

แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

39. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา ระดบัชํานาญการพิเศษ (The Leadership 
Dynamic Program)

40. โครงการสัมมนาผู้บรหิารสํานักงานประกันสังคม

41. โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ Social Security Model Officers

42. การจัดการความรูใ้นสํานักงานประกันสังคม 

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

1,753,100 ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ใหด้ ำเนิกำรตำมกระบวนกำรที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 

  มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทั้งส้ิน 7 ขั้นตอน
แผน 50 ขั้นตอน 7 7

ผล 5 5 71
ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนกำรจัดกำรควำมรู้ แผน 50 เร่ือง 2 53

ผล 4 34 64
รวม 68

ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

(e-learning) ที่ได้รับกำรผลิต/พฒันำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 วิชำ
3 แผน 100 วิชำ - -

ผล
รวม

กฝ. 5,100,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 250 แผน 50 คน 20 26
ผล 20 20 77

ตัวชี้วัดที่ 2 บคุลำกรส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
และกำรพฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ใหเ้กิดประโยชน์แก่องค์กร

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 80 80 100
รวม 88
3 ยช. 6 

แผนแม่บทฯ 20
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 151 แผน 50 คน 48 95

ผล 14 20 21

ตัวชี้วัดที่ 2 บคุลำกรส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
และกำรพฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ใหเ้กิดประโยชน์แก่องค์กร

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 29.17 21.06 26
รวม 24

7

72

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

14

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

43. โครงการจัดการความรูส้ํานักงานประกันสังคม พื้นที/่
จังหวัด/สำขำ

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

45. การจัดส่งขา้ราชการและพนักงานประกันสังคมเขา้รบัการอบรมดา้นวิชาการ
ที่หน่วยงานภายนอกเปน็ผู้จัด

46. การจัดส่งขา้ราชการและพนักงานประกันสังคมเขา้รบัการอบรมดา้นวิชาการ
ที่หน่วยงานภายนอกเปน็ผู้จัด

พื้นที/่
จังหวัด/สำขำ

739,000
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพฒันำทกัษะด้ำนภำษำอังกฤษ 60 แผน 100 ร้อยละ - 60 แผนแม่บทฯ 20

ผล 30 50
รวม 50

1,179,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 239 แผน 50 คน 10 45

ผล 0 4 9
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพฒันำทกัษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำร

ปฏบิติังำน
80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 0 20 25
รวม 17

สบท./กฝ 507,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 112 แผน 50 คน -  -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

แผนแม่บทฯ 20

(สำขำอุทยัจังหวัด
เดียว)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

49. การฝึกทกัษะภาษาตา่งประเทศเพ่ือการปฏบิตังิาน พื้นที/่
จังหวัด/สำขำ

50. โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและความ
มั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

47. ทนุอุดหนุนการศึกษาบคุลากรสํานักงานประกันสังคม 

48. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาตา่งประเทศ กฝ. 2,500,000
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

สปย./กฝ. 973,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้ที่เข้ำรับกำรอบรม แผน 100 คน - -
ผล
รวม

สปย./กฝ. 240,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อมูลกำรวิเครำะหแ์ละระบคุวำมเส่ียงด้ำนงำนประโยชน์ทดแทน 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 เร่ือง

แผน 50 เร่ือง -  -

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 คู่มือ /แผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนงำนประโยชน์ทดแทน แผน 50 เล่ม -  -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพงึพอใจกำรเข้ำรับกำรอบรม ในระดับ

ควำมพงึพอใจเฉล่ียมำกกว่ำร้อยละ 80
แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบนัทกึบญัชี ระเบยีบกำร

เบกิจ่ำยเงิน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80
80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

3

1

26

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

150

80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

51. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพงานวินิจฉยั
ประโยชน์ทดแทน

52. โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารบรหิารจัดการความเสี่ยงดา้นงาน
ประโยชน์ทดแทน

53.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิมทกัษะและศักยภาพการตรวจสอบภายใน

54. โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดา้นการเงนิและการบญัชี
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กค./กฝ. 1,421,700 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 90 แผน 50 ร้อยละ 90 90
ผล 90 90 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรขอรับจัดสรร
เงินนอกงบประมำณได้อย่ำงถูกต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 80 80 100
รวม 100

โครงการใหม่
กฝ. 618,000 ยช. 6

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 50 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 90 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 80 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

กฝ. 445,200 ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน แผน 50 ร้อยละ - - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม แผน 50 คน - -

ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

30

แผนแม่บทฯ 20

80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

55. โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดา้นบรหิารงานงบประมาณและ
แผนปฏบิตัริาชการ

56. โครงการพนักงานประกันสังคมบรรจุใหม่

57. โครงการบคุลากรประกันสังคมตน้แบบ

58. โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเกษียณพนักงานประกันสังคม 

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

กบค./กฝ. 819,100 ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรม และเข้ำร่วมกิจกรรมครบตำมหลักสูตรที่จัด 90 แผน 100 ร้อยละ - -

ผล
รวม

สสร./กฝ. 489,600 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 144 แผน 50 คน -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนกำรประเมินควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

80 แผน 50 ร้อยละ  - 

ผล
รวม

กม/กฝ. 584,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์ควำมรู้ 80% 
หลังกำรฝึกอบรม

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

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

ผล 88 88 126
รวม 126รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
60. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุคลตน้แบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน
ประกันสังคมมาตรา 40 สู่ความเปน็เลิศ (Smart Stars M 40)

61. โครงการบรหิารจัดการขั นตอนอุทธรณ์ตามพระราชบญัญตัปิระกันสังคม 
พ.ศ. 2533

62. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการพัฒนาบรกิารภาครฐั"

59. โครงการส่งเสรมิงานบรกิารดา้น HR ที่มปีระสิทธิภาพ 
แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

สตส./กฝ. 331,600 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 160 แผน 50 คน -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจงำนด้ำนกำรบนัทกึผล
กำรติดตำมผลกำรตรวจสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น สำมำรถบนัทกึผล
กำรตรวจสอบ กำรติดตำมผลกำรตรวจสถำนประกอบได้อย่ำงถูกต้อง 
และมีประสิทธิภำพ

80 แผน 30 ร้อยละ - -

ผล

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจงำนด้ำนกำรบนัทกึผล
 กำรติดตำมผล กำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น

80 แผน 20 ร้อยละ -

ผล
รวม

กบค. 131,900 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 21

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมกิจกรรม/เปำ้หมำย 90 แผน 50 ร้อยละ 30 30
ผล 39 65 217

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ได้น ำควำมรู้ไปใช้รวมถึงรับทรำบ
กิจกรรมปลูกจิตส ำนึก

80 แผน 50 ร้อยละ 20 40

ผล 39 65 163
รวม 190รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
64. โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลปอ้งกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ พ.ศ. 2563

63. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารตดิตามผลการตรวจสอบสถานประกอบการ
ผ่านระบบสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 5.6 :ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรใหกั้บบคุลากร จนเกิดเปน็วัฒนธรรมองค์กรที่เดน่ชดั สามารถสะทอ้นถึงภาพลักษณ์ของ สปส. และถ่ายทอดไปสู่การใหบ้รกิารแก่สังคมแรงงาน การทํางานรว่มกับพันธมติร เครอืขา่ย และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 50 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

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

ผล 168 168 112
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 97 97 121
รวม 117

พื้นที/่จังหวัด/สำขำ 21,468,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 5,367 แผน 50 คน 2,743 3,442 แผนแม่บทฯ 20

ผล 2,327 2,560 74
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85

ผล 84 74 88
รวม 81

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

ผล จะด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมในวันที่ 20-22 มี.ค.63
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

65. โครงการ Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตังิานดา้นบรกิาร

66. โครงการการเพ่ิมสมรรถนะบคุลากรประกันสังคมและสรา้งความผูกพันในองค์กร

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

67. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

68. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

51



กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

69. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

70. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

71. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

72. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

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

ผล 56 56 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85

ผล 85 85 100
รวม 100

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

73. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

74. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

75. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

76. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ -

ผล
รวม

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

ผล 42 42 93
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85

ผล 93 93 109
รวม 101

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

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

ผล 62 62 95
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85

ผล 85 85 100
รวม 98รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
79. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

80. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

77. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

78 โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละควำมพงึพอใจในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

สลก. 90,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับโล่ 60 แผน 50 รำย - -
ผล

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควำมพงึพอใจของผู้เข้ำรับมอบประกำศเกียรติคุณผู้ท ำประโยชน์ 4 แผน 50 ระดับ - -
ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ในเร่ืองวินัยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

รวมถึงกำรน ำควำมรู้ไปใช้
80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
84. โครงการดําเนินการทางวินัยสําหรบัเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม

81. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

82. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม

83. โครงการประกาศเกียรตคุิณผู้ทําคุณประโยชน์ตอ่สํานักงานประกันสังคม 
ประจําป ี2563
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

หมายเหตุลําดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น ําหนัก หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วัดที่ 2 เผยแพร่ข้อมูลเพื่อถ่ำยทอดบทเรียนเกี่ยวกับกำรส่งผลงำนประกวด

รำงวัลของหน่วยงำนภำยนอก
2 แผน 50 ฉบบั - -

ผล
รวม

สลก. 31,200 ยช. 6
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมบริจำคโลหติ 800 แผน 50 คน 200 400 แผนแม่บทฯ 20

ผล 189 326 82
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควำมพงึพอใจของผู้บริจำคโลหติ 4 แผน 50 ระดับ 4 4

ผล 4 4 100
รวม 91

สลก. 147,600 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

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

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

86. โครงการบรจิาคโลหติ เน่ืองในโอกาสครบ 30 ปปีระกันสังคม

87. โครงการอบรมสัมมนา "การเสรมิสรา้งการทํางานเปน็ทมีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานรว่มกัน ประจําป ี2563"

85. โครงการขบัเคลื่อนใหเ้กิดการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร
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กองทุนเงินทดแทน 
 



ม.ค. - มี.ค. ม.ค - มิ.ย.
กลยุทธ์ที่ 1.7  ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย ร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างใส่ใจ ผ่านการสร้าง การรับรู้ กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ และร่วมตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอย่างเหมาะสม


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

รวม 111
สกท. 99,540.00        

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

สกท. 26,245,500.00   
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างาน

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

111

สกท. 50,700.00        
การวินิจฉัยโรคหอบจากการ  ประกอบอาชีพ

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

รวม 111

111100

น  าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

โครงการเดิม

ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2.  โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ
ที่มีฝุ่นหินซิลิกา

โครงการใหม่
1.  โครงการลดอุบัติการณ์  อุบัติเหตุ  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของห้องผ่าตัด
ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4.  โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 

ตัวชี้วัดที่ 1
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้ายความมั่นคงและการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ล าดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย แผน/ผล

90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทุติยภูมิ

ตัวชี้วัดที่ 1 90 แผน 90

ผล

90

100

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ผลการ
ด าเนินงาน

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

สกท. 3,000,000.00    
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

แผน 100 ร้อยละ 90 90
ผล 100 100 111
รวม 111

สกท. 2,201,440.00    
ส าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก  (SMEs)  
ด้วยยุทธศาสตร์  Vision Zero

ร้อยละของการเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม แผน 100 ร้อยละ 90 90
ความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนฯ ผล 100 100 111

รวม 111

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

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
6.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

90

โครงการเดิม
5.  โครงการคลินิกโรคจากการท างาน   
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการคลินิกโรคจากการท างาน 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
8.  โครงการศูนย์โรคจากการท างานระดับชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการศูนย์โรคจากการท างานระดับชาติ 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
7.  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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สกท. 1,100,800.00    
(Fundamental Occupational Medicine for Physicians) 
หลักสูตร 2 เดือน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการอบรมหลักสูตร
อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสาหรับแพทย์ (Fundamental
Occupational Medicine for Physicians) หลักสูตร 2 เดือน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวม 111

สกท. 741,900.00       
สัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ

แผน 100 ร้อยละ 90 90
ผล 100 100 111
รวม 111

สกท. 363,200.00       
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง แผน 100 ร้อยละ 90 90

ผล 100 100 111

 
สกท. 1,177,100.00    

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

รวม 111ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

10.  โครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากการท างาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายโครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางสุขภาพจากการท างานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ

90

โครงการใหม่
ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
9.  โครงการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื นฐานสาหรับแพทย์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 90 100 ร้อยละ 90 90

100

12.  โครงการการส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
11.  โครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั นสูง
ตัวชี้วัดที่ 1 90

แผน

ผล 100 111

รวม ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ 111
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สกท. 746,000.00       
 (2 เดือน)  มหาวิทยาลัยบูรพา  

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

รวม 111

สกท. 660,000.00       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  

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

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

สกท. 6,316,350.00    
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 80 แผน 100 ร้อยละ - -

กองทุนเงินทดแทน ผล - -
รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
14.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัย

ตัวชี้วัดที่ 1 90

โครงการเดิม
13.  โครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์พื นฐานสาหรับแพทย์

ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
15.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยฯ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความ

เข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน
90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุง รูปแบบข้อตกลงการบริการด้านการแพทย์ และสร้างอิสระการบริหารจัดการบริการบนเงื่อนไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ติดตาม ร่วมกับภาคประชาชน ควบคุมการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ
งานประจ า
16.  งานสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนเงินทดแทน
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สกท. 4,721,900.00    
แผน 100 ร้อยละ 80 90
ผล 100 100 125
รวม 125

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

รวม 118

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

ผล 98 100 118
รวม 118

สกท. 13,000,000.00   
ในต่างประเทศของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  คณะกรรมการการแพทย์
กองทุนเงินทดแทน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

แผน 100 เร่ือง - -
ผล - -
รวม

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

งานประจ า
17.  งานคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน
80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
19.  งานคณะกรรมการการแพทย์  กองทุนเงินทดแทน
ตัวชี้วัดที่ 1 85

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
18.  งานตรวจสอบมาตรฐานการรักษาพยาบาล
ตัวชี้วัดที่ 1 85

งานประจ า
21.  โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และที่ปรึกษาทางการพยาบาล 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละการตอบข้อหารือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในความตกลง

 ของกองทุนเงินทดแทน  ภายใน  5  วันท าการ
80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
20.  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนเงินทดแทน 

ตัวชี้วัดที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านกองทุนเงินทดแทน 1

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของลูกจ้างที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลถูกต้องและครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด

80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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สกท. 2,635,000.00    
แผน 100 รายการ     700,000    894,000
ผล     613,340    700,426 78
รวม 78

สกท. 1,300,000.00    
และโครงการคลินิกโรคจากการท างาน

จ านวนคร้ังที่ตรวจติดตามการด าเนินงานป้องกันและส่งเสริมเกี่ยวกับ แผน 100 คร้ัง  -  -
ความปลอดภัยในการท างานและโครงการคลินิกโรคจากการท างาน ผล

รวม

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

สกท. 8,000,000.00    
ผ่านสภาองค์การ ลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง

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

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินและเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
งานประจ า
22.  งานการเงินกองทุนเงินทดแทน
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ  จ่ายเงินทดแทนและโอนเงิน 2,918,000

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
24.  งานจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานกองทุนเงินทดแทน 15000

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1.7  ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย ร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างใส่ใจ ผ่านการสร้าง การรับรู้ กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ และร่วมตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอย่างเหมาะสม

23.  งานตรวจติดตามการด าเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน

ตัวชี้วัดที่ 1 5

กลยุทธ์ที่ 1.8 ปรับปรุงและพัฒนา สิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเป็นส่วนหน่ึงของการประกันสังคมในระดับสากล ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการ และคุ้มครองวัยแรงงานทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม
งานประจ า
25.  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 13,000

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับงานกองทุนเงินทดแทน 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม 300

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

สกท. 1,000,000.00    
แผน 50 แห่ง 417 834
ผล 417 834 100
แผน 50 คร้ัง 3 6
ผล 3 6 100
รวม 100

กลยุทธ์ที่  1.7  ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ใหม้ีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยั ร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสริม ปอ้งกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างใส่ใจ ผ่านการสร้าง การรับรู ้กระตุน้ใหเ้หน็ความส าคัญ และร่วมตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอย่างเหมาะสม


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

ผล 100 100 125
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม แผน 30 จ านวน 

(คน)
50 50

ผล 120 120 240

จ านวนสถานประกอบการ แผน 30 จ านวน 
(สปก.)

1 1

ผล 1 1 100
รวม 152

3

ตัวชี้วัดที่ 1 ความส าเร็จในการปิดงบการเงินกองทุนเงินทดแทน 1,668

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินและเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
งานประจ า

ตัวชี้วัดที่ 3

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 80

ตัวชี้วัดที่ 2 150

โครงการเดิม
27.  โครงการสร้างจิตส านึกในเรือ่งความปลอดภยัในการท างานสู่สถานประกอบการ

ตัวชี้วัดที่ 2 ความส าเร็จในการจัดท างบการเงินรวมทั่วประเทศ 12

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

26.  งานบัญชีกองทุน  (เงินทดแทน)
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ม.ค. - มี.ค. ม.ค. - มิ.ย.

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

ผล - -
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการอนุรักษ์ แผน 30 ร้อยละ - -
ส่ิงแวดล้อมหลังเข้ารับการอบรมเพิ่มขึน้ ผล - -

รวม

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

จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ได้รับอุปกรณ์ ศฟง.ภาค 5 แผน 30 ราย 1 2
ช่วยในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ ผล 1 2 100
จ านวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ การฝึกอาชีพและ แผน 30 ชิ้น 1 1
การประกอบอาชีพใหแ้ก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟฯู ผล 1 2 200
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 40 ร้อยละ 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ผล 100 100 125

รวม 140

ภาค 5 ด าเนินการแล้ว

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้ายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการใหบ้ริการและการเข้าถึง กลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ล าดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เปา้หมาย แผน/ผล

กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนารูปแบบ การดูแล ผู้ประกันตนที่เจ็บปว่ยเรื อรัง/ทพุพลภาพซ่ึงต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ใหส้ามารถกลับมาใช้ชีวิต หรือกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพื นที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายนั นๆ สามารถใช้สิทธิได้
โครงการใหม่
28.  โครงการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 1 80

น  าหนัก
หน่วย
นับ

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 50

ตัวชี้วัดที่ 3 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 5

ตัวชี้วัดที่ 3 80

โครงการเดิม
29.  โครงการจัดท าอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพส าหรับ

ตัวชี้วัดที่ 1 5

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 545,560.00         
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ได้เข้าร่วมโครงการ ศฟง.ภาค 2 แผน 50 คน - 3
ปรับสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับสภาพความพกิารของผู้ทพุพล ศฟง.ภาค 3 ผล - 2 67
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน ศฟง.ภาค 4 แผน 50 ร้อยละ - 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ผล - 75 94

รวม 86

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

จ านวนลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจเยีย่มตามแผน ศฟง.ภาค 4 แผน 100 คน 45 73
ที่วางไว้ ศฟง.ภาค 5 ผล 52 105 144

รวม 144

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

จ านวนชิ้นของการประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทยีมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้สูญเสียสมรรถภาพ

ศฟง.ภาค 3 แผน 50 จ านวน 
(ชิ้น)

59 127

ศฟง.ภาค 4 ผล 81 145 114
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทย์ของกลุ่ม
แรงงานที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่

ศฟง.ภาค 5 แผน 50 ร้อยละ 80 80

ผล 100 100 125
รวม 120

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
30.  โครงการปรับสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทพุพลภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 17

งานประจ า
32.  โครงการจัดท ากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทยีม

ตัวชี้วัดที่ 1 280

ตัวชี้วัดที่ 2 80

โครงการเดิม
31.  โครงการบรูณาการตรวจเยีย่มลูกจ้างที่บาดเจ็บเน่ืองจากการท างาน/

ตัวชี้วัดที่ 1 350

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

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

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

รวม 113

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

จ านวนหวัข้อเร่ืองที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศ แผน 30 จ านวน 
(เร่ือง)

- -

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

ผล - -

แผน 40 ร้อยละ - -
ผล - -
รวม

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

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

21 29

และประเมินผล ศฟง.ภาค 4 ผล 22 32 110
ร้อยละความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 50 ร้อยละ 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ผล 100 100 125

รวม 118

โครงการเดิม
34.  โครงการฝึกอบรมบคุลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
33.  โครงการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันยาเสพติด  
ตัวชี้วัดที่ 1 190

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 9

ตัวชี้วัดที่ 2 12

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
35.  โครงการติดตามและประเมินผลภายหลังผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1 115

ตัวชี้วัดที่ 2 80
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

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

(ชิ้น)
- -

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

รวม

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

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

รวม 104

ศฟง.ภาค 3 72,500.00           
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  สามารถผ่านการทดสอบ ศฟง.ภาค 4 แผน 50 ร้อยละ - 30
การปฏบิติัการช่วยชีวิตขัน้พื้นฐานได้ ศฟง.ภาค 5 ผล - 33 110
จ านวนคนที่ได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขัน้พื้นฐาน แผน 50 คน - 40

ผล - 41 103
รวม 106

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
36.  โครงการประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ตัวชี้วัดที่ 1 3

ตัวชี้วัดที่ 1 90

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนารูปแบบ การดูแล ผู้ประกันตนที่เจ็บปว่ยเรื อรัง/ทพุพลภาพซ่ึงต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ใหส้ามารถกลับมาใช้ชีวิต หรือกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพื นที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายนั นๆ สามารถใช้สิทธิได้
โครงการเดิม
37.  โครงการ Smart Farmer  เกษตรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัดที่ 1 90

ตัวชี้วัดที่ 2 70

ตัวชี้วัดที่ 2 114

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 3 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
38.  โครงการเพ่ิมทกัษะการช่วยชีวิตขั นพื นฐาน
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 85,163,300.00     
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ส้ินสุด ศฟง.ภาค 2 แผน 40 ร้อยละ 80 80
การฟื้นฟสูมรรถภาพมีงานท า ศฟง.ภาค 3 ผล 100 100 125
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่เข้ารับบริการฟื้นฟู ศฟง.ภาค 4 แผน 30 คน 815 987
สมรรถภาพในการท างาน ศฟง.ภาค 5 ผล 1073 1190 121
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่ส้ินสุดการฟื้นฟู แผน 30 ร้อยละ 90 90
สมรรถภาพมีความพงึพอใจในระดับมาก ผล 100 100 111

รวม 120

ตัวชี้วัดที่ 3 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1            80

ตัวชี้วัดที่ 2        1,345

งานประจ า
39.  งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
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ม.ค. - ม.ีค. 63ม.ค. - ม.ิย. 63

สกท. 29,000,000.00   
แผน 35 คร้ัง - 50

ผล - -

แผน 15 คร้ัง - 450
ผล - -
แผน 15 คร้ัง - 13
ผล - -
แผน 15 คร้ัง - 31
ผล - -
แผน 10 คร้ัง - 35
ผล - -
แผน 25 คร้ัง - 2
ผล - -
รวม

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่มล  าและสร้างการเติบโตจากภายใน
ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 เชือ่มโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายการสือ่สารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ล าดับที่ ตัวชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย แผน/ผล น  าหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

กลยุทธ์ที ่ 4.7  เปลีย่น รูปแบบการน าเสนอข้อมูลและข่าวสารของ สปส. โดยพัฒนารูปแบบ ช่องทาง และออกแบบเนื อหาข่าวสารในการสือ่สารกับสาธารณะทีเ่ข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ เช่น การสือ่สาร ผ่านสือ่ของ สปส. และ เครือข่ายสือ่ภายนอก /ช่องทาง Digital - Human touch / รูปแบบ Formal - Informal / 
ก าหนดกลุม่เป้าหมายในระดับบุคคล - รายกลุม่ - ประเภท - ภาพรวม เป็นต้น
โครงการเดิม
40.  งานการผลิตและเผยแพร่สือ่ประชาสัมพันธ์งานกองทุนเงินทดแทน
ตัวชีว้ัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ส่ือโทรทัศน์ 100

4

ตัวชีว้ัดที่ 2 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ส่ือวิทยุ 900

ตัวชีว้ัดที่ 3 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ 26

ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชีว้ัดที่ 4 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ ส่ือออนไลน์ 62

ตัวชีว้ัดที่ 5 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายนอกรถโดยสารประจ าทาง	 70

ตัวชีว้ัดที่ 6 ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง
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ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ิย.

ศฟง.ภาค 5 41,750.00       
จ านวนบคุลากรของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 แผน 50 จ านวน - -
ได้รับการอบรมปอ้งกนัระงับอคัคีภยั ฝึกซ้อมดับเพลิง หนไีฟ ผล - -
ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจ และ แผน 50 ร้อยละ - -
สามารถใช้อปุกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผล - -

รวม

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

รวม 100

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

รวม 121

ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการใหม่
41.  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการปอ้งกัน ระงับอัคคีภยั ฝึกซ้อมดบัเพลงิ และหนีไฟ
ตัวชีว้ัดที่ 1 80

กลยทุธ์ที ่ 5.5  ปรับรูปแบบ แนวทางการพัฒนาบคุลากรทีร่องรับความแตกตา่งและหลากหลาย (ทั งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เชื อชาต ิหรือภาษา) เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนากันและกัน โดย
เสริมใหแ้ตล่ะคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคลอ้งกับการพัฒนาองค์กร

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

กลยทุธ์ที ่ 5.1 ทบทวน  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการด าเนินงาน  ในสว่นตา่ง  ๆ  ขององค์กร ใหท้นัสมยั  มปีระสทิธิภาพ  รองรับการเปลีย่นแปลงทั งดา้นการบริการสทิธิ
ประโยชน์ และการบริหารจดัการองค์กรโดยรวม

ยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์ 6 ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
สอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์จดัสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสงัคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5 ปฏริูปองค์กรใหก้้าวทนัตอ่การเปลีย่นแปลง  เพ่ือใหบ้ริการไดเ้ตม็ศักยภาพ

ล าดบัที่ ตวัชี วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เปา้หมาย แผน/ผล น  าหนัก

หน่วย
นับ

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่

โครงการเดมิ

ตัวชีว้ัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

42.  โครงการฝึกอบรมทกัษะดา้นภาษาเพ่ือพัฒนางานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตัวชีว้ัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมนิความรู้หลังการ

ฝึกอบรม โดยท าแบบทดสอบความรู้ความสามารถและได้คะแนน
80

ตัวชีว้ัดที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะด้านภาษา 48

โครงการเดิม
43.  โครงการฝึกอบรมงานวินิจฉัยกองทุนเงินทดแทน
ตัวชีว้ัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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แผนปฏบิัตริาชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

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

ศฟง.ภาค 3 ผล 107 107 102
ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังาน ศฟง.ภาค 4 แผน 40 ร้อยละ 85 85

ศฟง.ภาค 5 ผล 85 100 100
รวม 101

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

ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน แผน 50 ร้อยละ 85 90
ผล 90 90 100
รวม 112

85

กลยทุธ์ที ่5.6 ปลกูฝังค่านิยมขององค์กรใหกั้บบคุลากร จนเกิดเปน็วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ดน่ชดั สามารถสะทอ้นถึงภาพลกัษณข์อง สปส . และถ่ายทอดไปสูก่ารใหบ้ริการแก่สงัคม
แรงงาน การท างานร่วมกับพันธมติร เครือขา่ย และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

โครงการเดมิ
44.  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรของส านักงานประกันสงัคม
ตัวชีว้ัดที่ 1 199

ตัวชีว้ัดที่ 2

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
45.  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ตัวชีว้ัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50

ตัวชีว้ัดที่ 2 90
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