


คํานํา 
 
  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563 จัดทําข้ึนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ      
(พ.ศ. 2560 – 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายกระทรวง
แรงงาน และแผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคมให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ฯ และใช้เป็น
แนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม รวมท้ังได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานประกันสังคม ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

  สํานักงานประกันสังคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563 เล่มน้ีจะอํานวย
ประโยชน์ให้กับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานประกันสังคม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

 
กองนโยบายและแผนงาน 
กลุ่มงานนโยบายและแผน 

มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

  หน้า 
สว่นที ่1 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการสํานกังานประกันสังคม ประจําปี 2563 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  1      
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580)  1 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2565)    2 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  3  
 นโยบายรัฐบาล     4 
 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)     4 
 การจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนเพ่ือบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม     5  
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน    6   

และแผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสงัคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
●     การปรับแผนปฏิบัติราชการ   6  
●   การติดตามและประเมินผล   7  
สว่นที ่2 แผนปฏิบัติราชการสํานกังานประกันสังคม ประจําปี 2563  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน  8 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนานวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยม ี  8 
การบริการขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหน่ึงเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพ่ืออํานวย 
ความสะดวกในการใช้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ 
สถานประกอบการ) ท่ีมีพฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกัน 
งานประจํา 
1. งานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ  8     
โครงการเดิม 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพ่ือจัดทําข้อมลูและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม     8     
 ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e - Payment) 
โครงการใหม่ 
3.  โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application     8 
4.  งานพัฒนาช่องทางการรับข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ผ่านหน่วยบริการ  8 
กลยุทธ์ท่ี 1.2 สร้างเครือข่ายพลเมือง/ พลเมืองอาสาสมัคร หรือเครือข่ายภาคประชาชนร่วมให้บริการ       8 
เพ่ือร่วมให้บริการและดูแลวัยแรงงานในระดับพ้ืนที่ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างความครอบคลุมใน 
การให้บริการอย่างท่ัวถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผล 
ของการสร้างประโยชน์เก้ือกูลระหว่างกันอย่างย่ังยืน 
 



 
 

โครงการเดิม  
5.  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายประกันสังคม (สสร.)  8 
6.  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายประกันสังคม (พ้ืนที่/ จังหวัด)  9 
7. โครงการ 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทัว่ไทย  9 
8.   โครงการออกหน่วยเคลือ่นที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit  9 
โครงการใหม่   
9.   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครอืข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40  9 
10. โครงการบูรณาการความร่วมมือการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ระหว่าง  9 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
กลยุทธ์ท่ี 1.3 ปรับปรุง รูปแบบข้อตกลงการบริการด้านการแพทย์ และสรา้งอิสระการบริหาร  9 
จัดการบริการบนเง่ือนไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกกํากับ ติดตาม ร่วมกับภาคประชาชน  
ควบคุมการดําเนินที่มีประสิทธิภาพ 
งานประจํา 
11.  งานจัดระบบบริการทางการแพทย์  9 
12.  งานทะเบียนสทิธิรักษาพยาบาล  9 
13.  โครงการบริหารจัดการสถานพยาบาลประกันสังคม  9 
โครงการเดิม 
14. โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ   9 
15. โครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีประกันสังคมเก่ียวกับข้อมูลการใช้บริการ             10 

ทางการแพทย์ของผู้ประกันตนและการตรวจสอบข้อมูล 
16. โครงการจ้างรบั-ส่งข้อมลูการใชบ้ริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอก                 10 

และข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
17.  โครงการจ้างวิเคราะห์การจัดกลุม่วินิจฉัยโรคร่วมและนํ้าหนักสมัพัทธ์ของผู้ป่วยในและ                 10 

วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ 
18.  โครงการจ้างรับ-ส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีแพทย ์  10 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง 
19. โครงการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลักท่ีให้บริการแก่ผู้ประกันตน  10 

ประจําปี 2561 - 2563 
โครงการใหม่ 
20. โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์  10 
21.  โครงการจัดจ้างรับ-ส่งประมวลผลข้อมลูระบบการเบกิจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณียาเมทาโดน  10 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที ่1.4 พัฒนารูปแบบและวิธีการใชส้ทิธิการรักษาพยาบาล ที่อํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกนัตน  10 
ทุกกลุ่ม และทุกคนอย่างเปิดกว้าง โดยสร้างความยืดหยุ่นของการใช้บริการทางการแพทย์ท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่ละราย 
โครงการเดิม 
22. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก  10 
โครงการใหม่    
23. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่     11 
กลยุทธ์ที่ 1.5 ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต      11 
โดยอาศัย ความร่วมมือจากสถาบันการเงิน และเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
งานประจํา 
24.  งานบัญชี (กองทุนประกันสังคม)  11 
25.  งานการเงิน (กองทุนประกันสงัคม)  11 
โครงการใหม่ 

26.  โครงการพัฒนาการรับ – จ่ายเงิน  11 
กลยุทธ์ที่ 1.6 ปรับปรุง เพ่ิม ลด หรือ ขยาย ทั้งรูปแบบ หรือจํานวนของสาขา เพ่ือให้บริการที่เหมาะสม  11 
ต่อความต้องการของผู้รับบริการแต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการใหม่ 
27. โครงการศกึษา วิเคราะหท์บทวนบทบาทภารกิจและรปูแบบการให้บรกิารของสาํนักงานประกันสังคม  11 

จังหวัดสาขา   
กลยุทธ์ท่ี 1.8 ปรับปรุงและพัฒนา สิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  11 
และเป็นส่วนหน่ึงของการประกันสังคมในระดับสากล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและคุ้มครอง 
วัยแรงงานทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม 

งานประจํา 
28. งานสิทธิประโยชน ์  11   
29. การบริหารจัดการงานประกันสังคมมาตรา 40     11 
โครงการเดิม  
30.  โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  12 
โครงการใหม่ 
31. โครงการตรวจแนะนําการวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่สํานักงานประกันสังคมและสถานพยาบาล  12 
32.  โครงการพัฒนาการเพิ่มสิทธิประโยชน ์  12 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ท่ี 1.9 ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการจัดเก็บและตรวจสอบการส่งเงินสมทบ  12 
จากกลุ่มเป้าหมายของ สํานักงานประกันสังคม (ผู้ประกันตน/นายจ้าง/สถานประกอบการ) ให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการจ่าย พร้อมสร้างกลไกการสร้างเสถียรภาพให้แก่ 
กองทุนประกันสังคมและสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมแรงงานถึงความสําคัญของส่งเงินสมทบ 
งานประจํา 
33.  งานเงินสมทบ  12 
34.  งานอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบค้างชําระของสํานักงานประกันสังคม  12 
35.  งานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุงกําหนดอตัราเงินสมทบการเพ่ิมการจัดเก็บ  12 
      เงินสมทบและการพัฒนาสิทธิประโยชน ์  
36.  งานทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน  12 
37.   งานตรวจสอบ  13 
38.   งานสถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัย  13 
39.  งานวิจัยและพัฒนา  13 
โครงการเดิม 
40. โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ  13 
41. โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (Mini Office)  13 
42.  โครงการสํานักงานบัญชีคุณภาพกับงานประกันสังคม  13 
43.   โครงการตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ือป้องกันการแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานและกองทุน  14 
โครงการใหม่  
44. โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหน้ีตามโครงการลดหน้ีใหม่ใส่ใจหน้ีเก่า  14 
45. โครงการเชือ่มโยงข้อมูลนายจ้างกับฐานข้อมูลภาครัฐเพ่ือการตรวจสอบ  14 
46. โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงความสามารถในการชําระเงินสมทบของนายจ้าง  14 
47.  โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านอิเล็กทรอนิกส ์  14 
กลยุทธ์ท่ี  1.10  พัฒนากลไก การจ่ายสิทธิประโยชนแ์ละระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธิ  14 
ที่รองรับการจา่ยที่หลากหลาย และรวดเร็ว โดย ม ีPlatform ในรูปแบบใหม่ที่รองรับอนาคต  
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดิจิทลั โครงข่ายพลเมือง อาสาสมัคร หรือชอ่งทางอื่นๆ เพ่ือร่วมตรวจสอบ  
อย่างรดักุม รอบคอบ สมเหตสุมผล และเป็นธรรม  
โครงการเดิม 
48. โครงการจ้างที่ปรึกษาระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์  14 
49.  โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเภสัชกรรมเพ่ือกํากับคุณภาพการใช้ยาของสถานพยาบาล  14 

และกํากับตรวจสอบการจ่ายชดเชยบัญชียาหลักแห่งชาติ จ (2) และยาต้านไวรัสเอดส์ 
50.   โครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคท่ีมีภาระเส่ียง 15 
51.   ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และท่ีปรึกษาทางการพยาบาล  15 
 
 



 
 

กลยุทธ์ท่ี  1.11  พัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนรูปแบบใหม่ รองรับทิศทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์   15 
การสร้างความครอบคลุมของการดูแลวัยแรงงานและบริบทการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการสร้าง 
ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนให้มีผลตอบแทน 
ที่เหมาะสมต่อภาระการจ่ายในอนาคต 
งานประจํา 
52.   งานนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์  15 
53.  งานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม  15 
54.   งานอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม  15 
โครงการเดิม 
55.   โครงการจัดจ้างหน่วยบริการดูแลและเก็บรกัษาหลักทรัพย์ (Custodian)  15 
56.   โครงการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายด้านการลงทุน  15 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ  16 

กลยุทธ์ท่ี 2.1  พัฒนารูปแบบการดูแล ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเร้ือรัง/ทุพพลภาพซึ่งต้องการ  16 
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต หรือกลับ 
เข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนท่ีซึ่งผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใช้สิทธิได้ 
โครงการเดิม 
1. โครงการจัดจ้างรับ –ส่งและประมวลผลข้อมลูการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์  16 

กรณีปลูกถ่ายอวัยวะและค่ายาแฟคเตอร์แก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟิเลีย)   
2. โครงการจ้างรับส่ง และประมวลผลการเบกิจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สําหรับ  16 

การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสดุท้าย กรณีบําบัดทดแทนไต 
3. โครงการประกนัสังคมเย่ียมผูป้ระกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาล และผู้ทุพพลภาพ   16 

และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) 
4.  โครงการ สปส.มอบสขุ  16 
กลยุทธ์ท่ี 2.2  สร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการประกันสังคมและเตรียมความพร้อม  16 
ให้กลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของแรงงานที่มีคุณภาพ และมีวุฒิภาวะของระบบประกันสังคม 
โครงการเดิม 
5.  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา  16 
กลยุทธ์ท่ี 2.4  พัฒนาและบริหารสิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน รวมถึงการบริการ  16 
ตามลักษณะและพฤติกรรมของผู้ประกันตน ในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ  
รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับการประกันสังคมนานาชาติ เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
โครงการใหม่ 
6.  โครงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาระบบประกันสังคมรองรับการให้บริการแรงงานข้ามชาติ 16 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อม    17 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของ กลุ่มผู้สูงอายุ 

กลยุทธ์ท่ี 3.1  เตรียมความพร้อมผู้ประกันตนให้ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายุอย่างมีสุขภาวะที่ดี   17 
และมีเศรษฐฐานะที่มั่นคง เพียงพอในการดูแลตนเองได้ในระยะยาว 
โครงการใหม่ 
1.  โครงการส่งเสริมวินัยการออม  17 
กลยุทธ์ท่ี 3.2  ร่วมยกระดับคุณค่าของผู้ประกันตนสูงอายุในการเป็นส่วนหน่ึงสังคม  17 
ผ่านการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเปิดโอกาสในการใช้ศักยภาพของผู้ประกันตนสูงอายุ  
เพ่ือต่อยอดและสร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โครงการเดิม 
2.  โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทํางานกับสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563  17 
กลยุทธ์ท่ี 3.3 ร่วมวางระบบการดูแลผู้ประกันตนสูงอายุระยะยาว เพ่ือดแูลสุขภาพและ  17 
ความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนสูงอายุ ผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ (Network Engagement)   
โครงการใหม่ 
3. การขยายอายุการเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 40  17 
กลยุทธ์ท่ี 3.4 ขยายความต่อเน่ืองของสทิธิและการดแูลผูป้ระกันตนที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ   17 
ทั้งในด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการเงินตลอดช่วงชีวิต พร้อมรองรับสถานการณ์ 
การส่งเงินสมทบที่มีความยืดหยุ่น 
โครงการใหม่ 
4. โครงการการปรับเพ่ิมสิทธิประโยชนส์ําหรับผู้สูงอายุ  17 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายการสื่อสาร  18 
เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 

กลยุทธ์ท่ี 4.1  อํานวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล  18 
การให้บริการเป็นหน่ึงเดียวกันในลักษณะ Omni Channel สําหรับการให้บริการ 
ทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบไร้รอยต่อ เพ่ือสร้างประสบการณ์ 
ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ  
เพ่ือทําให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการรับบริการในแต่ละแห่ง 
งานประจํา 
1. งานกําหนดนโยบาย วางแผน และสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์   18 

บํารุงรักษางาน ฐานขอ้มูลและอุปกรณ์ 
2. งานอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของสํานักงานประกันสังคม  18 
 
 



 
 

โครงการใหม่ 
3.  โครงการจ้างทีป่รึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของสํานักงานประกันสงัคม  18 
กลยทุธ์ที ่4.2 สนับสนุนการให้บริการที่หลากหลายด้วยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   18 
การให้บริการที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle  
โครงการใหม่ 
4.  โครงการจดัหาระบบกลอ้งวงจรปิดแบบเชือ่มโยง (CCTV)  18 
กลยุทธ์ท่ี 4.3  เพ่ิมประสทิธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กรให้ม ี  18 
ความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทํางานจากทุกท่ีทุกเวลา 
โครงการเดิม 
5. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ประจําปี 2563  18 
กลยุทธ์ท่ี 4.7  เปลี่ยน รูปแบบการนําเสนอข้อมลูและข่าวสารของ สปส. โดยพัฒนารูปแบบช่องทาง   18 
และออกแบบเน้ือหาข่าวสารในการสื่อสารกับสาธารณะ ที่เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ เช่น การส่ือสาร  
ผ่านสื่อของ สปส. และ เครือข่ายสื่อภายนอก /ช่องทาง Digital - Human touch /  
รูปแบบ Formal - Informal /กําหนดกลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล - รายกลุ่ม - ประเภท - ภาพรวม เป็นต้น 
งานประจํา  
6.  การผลติและเผยแพร่สือ่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม  18 
7. งานบริการข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคม  18 
8. งานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์  18 
โครงการเดิม 
9. โครงการบรกิารส่งข้อความสัน้ทางโทรศัพทม์ือถือ Short Message Service (SMS)  19 
10. โครงการเช่าระบบบริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506  19 
โครงการใหม่ 
11. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ผู้ประกันตน  19 
กลยทุธ์ที ่4.8  ปรับทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สปส. ให้เป็น เชิงรุกและสร้างสรรค์   19 
(Proactive and Creative) โดยยึดผู้รับบริการและสาธารณชน เป็นศูนย์กลาง ผ่านการทําความเข้าใจ 
ในรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ถึงข้อมูล สปส. ในสังคมแรงงาน 
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
โครงการเดิม 
12. โครงการประชมุวิชาการประกันสังคม ประจําปี 2563  19 
13. โครงการประกันสังคมถ้วนหน้าสู่แรงงานภาคอิสระ  19 
14. โครงการประชมุชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม  19 
15. โครงการสือ่สารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม  19 
16. โครงการจัดนิทรรศการและแถลงข่าวสารประกันสังคม  19 
 



 
 

 
17. โครงการส่งเสริมการมีส่วนรว่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน  19 
18. โครงการบริการข้อมลูประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล  19 
โครงการใหม่ 
19. โครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สํานักงานประกันสังคม  20 
20. โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรม CSR  20 
กลยุทธ์ท่ี 4.9  สร้างช่องทางการรับฟังและเปิดรับข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการมสี่วนร่วม  20 
ในการพัฒนา สปส. ในทุกมิติ 
โครงการเดิม 
21. โครงการสํารวจความพึงพอใจ สํานักงานประกันสังคม ปี 2563  20 
กลยุทธ์ท่ี 4.12 สร้างความสมัพันธ์ และพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียพันธมิตรร่วมบริการส่ือ 20 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องใหม้ีประสิทธิภาพ สามารถสือ่ข้อมลูสําคัญตา่งๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว สืบค้นได ้
โครงการเดิม 
22. สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคม  20 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบ้รกิารได้เต็มศกัยภาพ   21 
กลยุทธ์ท่ี 5.1  ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการดําเนินงาน ในส่วนต่างๆ   21 
ขององค์กร ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการ สิทธิประโยชน์  
และการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม 
งานประจํา  
1. พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร  21 
2. งานเสริมสร้างสนับสนุนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  21 
3. งานส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกําลังใจ  21 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ  21 
5. บริหารและตรวจสอบการเงิน การคลัง และการบัญช ี  21 
6. งานอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลือ่นการดําเนินงานจากเงินกองทุน  21 
      เพ่ือบริหารงานสํานักงานประกันสังคม 
7.  งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด  21 
8. งานปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที่ อาคารสถานที่ (กรณี งบต่ํากว่า 500,000 บาท)  22 
9. งานปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที่ อาคารสถานที่ (กรณี 500,000  - 2,000,000 บาท)  22 
โครงการเดิม 
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารซักซอ้มแผนการป้องกันและระงับอคัคีภัย  22 
11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประกันสังคมแก่ลูกจ้างชาวเมียนมา (จ้างล่ามภาษาเมียนมา)     22 

สปจ. ตาก สาขาแม่สอด 
 
 



 
 

12. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประกันสังคมแก่ลูกจ้างชาวเมียนมา (จ้างล่ามภาษาเมียนมา)  22 
สปจ.ระนอง 

13.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ  22 
โครงการใหม่ 
14. ค่าจ้างออกแบบ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 9  22 
15.  โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการดําเนินงานให้ทันสมัยรองรองการเปล่ียนแปลง  22 
 พร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0             
16. โครงการเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารศูนย์คอมพิวเตอร ์  22 
17. โครงการก่อสรา้งกําแพงกันดิน ค.ส.ล. และวางระบบท่อระบายนํ้า  22 
กลยุทธ์ท่ี 5.2  พัฒนา ระบบงานท่ีมีประสทิธิภาพ และธรรมาภิบาล ที่เน้นรูปแบบการประสาน  23 
ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างองค์กรเปิดกว้าง  
ยอมรับความแตกต่าง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดค่านิยมองค์กรเป็นพ้ืนฐานสําคัญ 
งานประจํา 
18. งานตรวจสอบภายใน  23 
19. งานคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม  23 
20. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงานประกันสังคม “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0   23 

อย่างย่ังยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA 4.0)  
21. โครงการปรบักระบวนงานการจัดทําแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกสแ์ละอบรมเชิงปฏิบัตกิารแก่เจ้าหน้าที่  23 

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทําแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ท่ี 5.3  ทบทวน ออกแบบ และปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ในการดําเนินงานที่มีความยืดหยุ่น   23 
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
งานประจํา 
22. งานกฎหมาย  23 

โครงการใหม่ 
23.  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญตัิประกันสังคม พระราชบัญญตัิเงินทดแทน กฎ ระเบียบ   23 

ประกาศเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง 
24. โครงการเผยแพร่กฎหมายการประกันสังคม  23 
25. โครงการจ้างทีป่รึกษากฎหมาย  23 
กลยุทธ์ท่ี 5.4  สร้างสมดลุและความเป็นธรรมในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   24 
พร้อมรองรับตําแหน่งงานใหม่ ทั้งเน้ืองาน ตําแหน่งงาน รูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน  
รวมถึงกลไกการสร้างความก้าวหน้าในงานที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงาน 
กับ สปส. ได้ในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มท่ีมีความสามารถเฉพาะ 
 
 
 



 
 

งานประจํา 
26.  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  24 
27. งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรบุคคลในสํานักงานประกันสังคม ให้พร้อมตอ่  24 
      การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
โครงการเดิม 
28. โครงการจ้างทีป่รึกษาด้านการการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานประกันสังคม  24 
29. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสํานักงานประกันสังคม 24 
30. โครงการจัดทําแผนการสืบทอดและทดแทนตําแหน่งงานที่สําคัญขององค์กร (Success Plan) 24 
31. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง   24 
 (Career Path) ของสํานักงานประกันสังคม 
กลยุทธ์ท่ี 5.5  ปรับรูปแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีรองรับความแตกต่างและหลากหลาย   25 
(ทั้งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เชื้อชาติ หรือภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสริมให้แต่ละคน 
เกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร 
งานประจํา 
32. งานบริหารและการวางแผนพัฒนาบุคลากร  25 
33. งานบริการห้องสมุดและศูนย์ข้อมลูข่าวสาร  25 
โครงการเดิม 
34. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส.  25 
35. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ  25 
36. โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในสายงานเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพ  25 
37. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับต้น  25 
38. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง  25 
39. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา ระดับชํานาญการพิเศษ (The Leadership Dynamic Program)  25 
40. โครงการสัมมนาผู้บริหารสํานักงานประกันสงัคม  25 
41. โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ Social Security Model Officers  26 
42. การจัดการความรู้ในสํานักงานประกันสังคม (กฝ.)  26 
43. โครงการจัดการความรู้สํานักงานประกันสังคม (พ้ืนที่/จังหวัด/สาขา)  26 
44. โครงการจ้างพัฒนาหลักสตูร e - learning ของสํานักงานประกันสังคม  26 
45. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 26 
 (กฝ.) 
46. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด  26 
 (พ้ืนท่ี/จังหวัด/สาขา) 
47. ทุนอดุหนุนการศึกษาบคุลากรสํานักงานประกันสังคม  26 
48. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตา่งประเทศ  26 
 
 



 
 

49. การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน  26 
50. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 26 
51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเพ่ิมประสทิธิภาพงานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน  26 
52. โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านงานประโยชน์ทดแทน  27 
53. โครงการฝึกอบรมหลักสตูรการเพ่ิมทักษะและศักยภาพการตรวจสอบภายใน  27 
54. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินและการบัญช ี  27 
55. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านบริหารงานงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ  27 
56. โครงการพนักงานประกันสังคมบรรจุใหม ่  27 
57. โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ  27 
58. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณพนักงานประกันสงัคม  27 
59. โครงการส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที่มีประสทิธิภาพ  27 
60. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกันสังคม  27 

มาตรา 40 สู่ความเป็นเลิศ (Smart Stars M 40) 
61. โครงการบริหารจัดการข้ันตอนอุทธรณต์ามพระราชบญัญตัิประกันสังคม พ.ศ. 2533  27 
62. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร "แนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐ"  28 
63. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารติดตามผลการตรวจสอบสถานประกอบการผ่านระบบสารสนเทศ  28 
กลยุทธ์ท่ี 5.6  ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรใหกั้บบุคลากร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชดั   28 
สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ สปส. และถ่ายทอดไปสู่การให้บริการแก่สังคมแรงงาน  
การทํางานร่วมกับพันธมิตร เครือข่าย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โครงการเดิม 
64. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 28 

พ.ศ. 2563 
65. โครงการ Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ  28 
66. โครงการการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรประกันสังคมและสร้างความผูกพันในองค์กร  28 
67. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (พ้ืนท่ี/จังหวัด/สาขา)  28 
68. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (สลก.)  28 
69. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (สสร.)  28 
70. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (กบง.)  28 
71. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (กพร.)  28 
72. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (กบค.)  28 
73. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (สสท.)  29 
74. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (กนผ.)  29 
75. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (สปย.)  29 
76. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (สบท.)  29 
77. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (ศสน.)  29 
 
 



 
 

78. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (สตส.)  29 
79. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (กบล.)  29 
80. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (กม.)  29 
81. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (สจพ.)  29 
82. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม (กฝ.)  29 
83. โครงการประกาศเกียรตคุิณผูท้ําคุณประโยชน์ตอ่สํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2563  29 
โครงการใหม่ 
84. โครงการดําเนินการทางวินัยสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม  29 
85. โครงการขับเคลือ่นให้เกดิการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  29 
86. โครงการบรจิาคโลหติ เน่ืองในโอกาสครบ 30 ปีประกันสังคม  30 
87. โครงการอบรมสัมมนา "การเสริมสร้างการทํางานเป็นทมีเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานร่วมกนั   30 

ประจําปี 2563" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
- จํานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 และมาตรา 40 รายหน่วยงาน     31  
- โครงการเดิม จําแนกรายหน่วยงาน  

 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา       43 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก      47 
 โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม  52 
 โครงการประกันสังคมเย่ียมผูป้ระกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทพุพลภาพและผู้ป่วย  58 

 หลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทําข้อมลูและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  63 
ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) 
 โครงการจัดการความรู้สํานักงานประกันสังคม  81 
 การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมวิชาการ     85 
ท่ีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม   89 
 โครงการ 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทัว่ไทย  94 
 โครงการออกหน่วยเคลื่อนทีบ่ริการเบ็ดเสรจ็ Service Delivery Unit  100 
 โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (Mini Office)  105 
 การฝึกอบรมทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน  110 
 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายประกันสังคม  114 
 งานปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที่ และอาคารสถานท่ี (วงเงินต่ําว่า 500,000 บาท)                 119                
 งานปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที่ อาคารสถานที่                                               125 

 (วงเงินตั้งแต่ 500,000 – 2,000,000 บาท)                                             
 งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด                                                                             131   
   

- รายชื่อผู้ประสานงาน 



 

 

 

ส่วนที่ 1 
 

สาระสําคัญ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

 
 
 

 

















 
 

ส่วนที่ 2 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
ประกันสังคมประจําปี  2563 

 
 
 
 

















































 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
จํานวนผู้ประกันตน 
มาตรา 33 , 39 

มาตรา 40 
 
 
 
 
 
 



























 
 

งานประจํา 
โครงการเดิม 

แยกรายหน่วยงาน 
 































































































































































































รายช่ือผู้ประสานงาน 

1. นางสาวนันทินี  ทรพัยศ์ิริ   ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนงาน 
2. นางสาวสุภาวดี  พระภายไชย  ผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
ทีมงานจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ 
1. นางสาวจิตติยา  โคตะพันธ ์   นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
2. นางสาวชนากานต์  ลือชา   นักวิชาการแรงงานปฏบิัติการ 
3. นางสาวกมลวรรณ  สัมพันธกุล  นักวิชาการแรงงานปฏบิัติการ 
4. นางกาญจนา  พรอรุณสถาพร  นักวิชาการประกันสังคม 
5. นางสาวเขมจิรา   รุจิรมย์   นักวิชาการประกันสังคม 
 โทรศพัท ์02-956-2179-80 
 โทรสาร 02-527-3256 
 E-mail : policyplan.sso@gmail.com 
 
ทีมงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
1. นางอรทยั  อิ่มสําราญ   นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
2. นางสาวกรุุพินท ์ บญุยกิดา   นักวิชาการแรงงานปฏบิัติการ  
3. นางสาวณัฐนันท์  ขุนพนิิจ   นักวิชาการประกันสังคม 
4. นายภูมวิัช  เปีย่มชูชาติ   เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 โทรศพัท ์02-956-2178, 2208-9 
 โทรสาร 02-527-3256 
 E-mail : report2.sso@gmail.com 
 
ทีมงานงบประมาณแผ่นดิน 
1. นางสาวปาริชาต  พิพัฒน์วัชรโสภณ  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
2. นางบุศยา  เปีย่มใจญาติ   นักวิชาการประกันสังคม 
3. นางสาวสุรัชนา  จันทรว์ันเพ็ญ  นักวิชาการประกันสังคม 
 โทรศพัท ์02-956-2177, 2181 
 โทรสาร 02-527-3256 
 E-mail : policyplan@hotmail.com 
 
 
 


