
Process (ก่อนลด) Process (เป้าหมายการ

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปรับปรุง) ลดขั้นตอน/ ยกเลกิ ยบุรวม เป้าหมายหลงั ผลหลงั เป้าหมายหลงั ผลหลงั

กระบวนการ ในการด าเนินงาน กระบวนการ/ขั้นตอน ลดจ านวน ขั้นตอน กับกิจกรรม การปรับปรุง การปรับปรุง การปรับปรุง การปรับปรุง

ในการด าเนินงาน วนั อ่ืน

2. กิจกรรมยอ่ยที่ 101 จดัระบบประกันสงัคมส าหรับลกูจา้ง ผู้ประกันตน และผู้มีสทิธติามกฎหมาย

    2.1 ยกเลิกการพิมพ์บัตร 1) ยกเลิก 1) การรักษามาตรฐาน 1) ใชร้ะยะเวลาส้ันลง  - ไมม่ค่ีาใชจ้า่ย  - ไมม่ค่ีาใชจ้า่ย

รับรองสิทธกิารรักษา ขั้นตอน ระยะเวลางาน 

พยาบาลโดยใช้ พิมพ์บัตร 2 ขั้นตอน 1 จดุบริการ

บัตรประชาชนแทน 1นาที 1 นาที รับรองสิทธิ ระยะเวลา 4 นาที/ราย

การรักษา  

 - พยาบาล

2) ยกเลิก 2) ไมต้่องส่งบัตร 2) ไมม่กีารจดัส่งเอกสาร  - ไมม่ค่ีาใชจ้า่ย  - ไมม่ค่ีาใชจ้า่ย

การส่งบัตร รับรองสิทธฯิ ให้ ถงึสถานประกอบการ

รับรองสิทธิ สถานประกอบการ

การรักษา

พยาบาล

3 นาที 3 นาที ให้กบัสถาน

ประกอบการ

ทางไปรษณีย์

เชงิคุณภาพ

ด้านเวลา

1 นาที 1) ลดการพิมพ์บัตร 

1 นาที

2) ลดการส่งจดหมาย

ถงึสถานประกอบการ

แผนเพ่ิมประสทิธภิาพดา้นปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

วธิกีารด าเนินงาน Output (สนิค้าและบริการ) ตน้ทุนตอ่หน่วยกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานประกันสงัคม รหัสหน่วยงาน 17006 (โดยส านักจดัระบบบริการทางการแพทย์)

พิจาณาความถูกต้องของ
ฐานข้อมูลผู้ประกันตน 

และบันทึกข้อมูลในระบบ

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 
5 นาที/ราย

ตรวจสอบเอกสารผู้ประกันตนยื่นแบบขอรับบตัร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาล การขอเปลี่ยน
สถานพยาบาล
- กรณีผู้ประกันตนเคยขึ้นทะเบียน/กรณีบัตร
ช ารุดหรือบัตรสูญหาย ใช้แบบ สปส.9-02
- กรณีผู้ประกันตนไม่เคยขึ้นทะเบียนใช้
แบบฟอร์ม สปส.1-03
- กรณีผู้ประกันตนสิ้นสุดการเป็นผู้ประกัน     
ตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ใช้แบบฟอร์ม 
สปส.9-03
- กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ใช้แบบ 
ฟอร์มสปส.1-20 พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา

พิจาณาความถูกต้องของ
ฐานข้อมูลผู้ประกันตน 

และบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 
4 นาที/ราย

ตรวจสอบเอกสารผู้ประกันตนยื่นแบบขอรับบตัร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาล การขอเปลี่ยน
สถานพยาบาล
- กรณีผู้ประกันตนเคยขึ้นทะเบียน/ผู้ประกันตน 
สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตตามมาตรา 33 หรือ
มาตรา 39 และบุคคลตามมาตตรา 38 และ
มาตรา 41 แบบฟอร์ม สปส.9-02
- กรณีผู้ประกันตนไม่เคยขึ้นทะเบียนใช้
แบบฟอร์ม สปส.1-03

ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา

การอนุมัติในระบบคอมพิวเตอร์และพิมพ์
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ยกเว้น

กรณีผู้ประกันตนไม่เคยขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมเน่ืองจากระบบคอมพิวเตอร์

จะประมวลผลเมื่อมีเงินสมทบครบ 3 
เดือนภายใน 15 เดือน



Process (ก่อนลด) Process (เป้าหมายการ

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปรับปรุง) ลดขั้นตอน/ ยกเลกิ ยบุรวม เป้าหมายหลงั ผลหลงั เป้าหมายหลงั ผลหลงั

กระบวนการ ในการด าเนินงาน กระบวนการ/ขั้นตอน ลดจ านวน ขั้นตอน กับกิจกรรม การปรับปรุง การปรับปรุง การปรับปรุง การปรับปรุง

ในการด าเนินงาน วนั อ่ืน

วธิกีารด าเนินงาน Output (สนิค้าและบริการ) ตน้ทุนตอ่หน่วยกิจกรรม

   2.2 การเพิ่มชอ่งทาง 1) ลดขั้นตอน  -  - 1) ผู้ประกนัตน 1) ผู้ประกนัตนมกีาร ลดการพิมพ์แบบฯ  - ไมม่ค่ีาใชจ้า่ยเพิ่ม

ให้ผู้ประกนัตน การติดต่อ สามารถเปล่ียน เปล่ียนสถานพยาบาล 6,150 รีม จ านวนเงิน

เปล่ียนสถานพยาบาล ขอเปล่ียน สถานพยาบาลทาง ทาง www.sso.go.th 388,196 บาท

ทาง www.sso.go.th 1นาที สิทธกิารรักษา  www.sso.go.th จ านวน 24,068 ราย

พยาบาล ณ คิดเป็นร้อยละ 32

ส านักงาน ของผู้ประกนัตนที่เปล่ียน

สถานพยาบาลทุกชอ่งทาง

(ขอ้มลู : ม.ค. - ส.ค. 2561)

3 นาที เชงิคุณภาพ

1) ลดเอกสาร

2) ลดจ านวน

ผู้ประกนัตนในการ

เดินทางมาติดต่อ

ส านักงาน

พิจาณาความถูกต้องของ
ฐานข้อมูลผู้ประกันตน 

และบันทึกข้อมูลในระบบ

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 
4 นาที/ราย

ตรวจสอบเอกสารผู้ประกันตนยื่นแบบขอรับบตัร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาล การขอเปลี่ยน
สถานพยาบาลใช้แบบ สปส.9-02

ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา

http://www.sso.go.th/


ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน เหตุผล
ตามแผนฯ

2. ด้านค่าใช้จ่าย 
   (กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก ที ่101 
    จัดระบบประกันสังคมส าหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน 
    และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย)

    2.1 ยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิ ต้ังแต่เดือนมกราคม - ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ต้ังแต่วนัที่ ผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชน ลดค่าใช้จ่ายการพิมพ์บัตร
         การรักษาพยาบาลโดยใช้บัตรประชาชนแทน เดือนกันยายน 2561  27 ธนัวาคม 2560 แทนบัตรรับรองสิทธใินการเข้ารักษา รับรองสิทธกิารรักษาพยาบาล
         (การประหยัดการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิ เป็นต้นไป ทีโ่รงพยาบาล
         การรักษาพยาบาล)

     2.2 การเพิม่ช่องทางให้ผู้ประกันตน ต้ังแต่เดือนมกราคม - ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบ สปส. 9-02 ต้ังแต่วนัที่ ผู้ประกันตนสามารถเปล่ียนสถานพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบ 
          เปล่ียนสถานพยาบาลทาง www.sso.go.th เดือนกันยายน 2561  17 มกราคม 2561 ได้ทาง www.sso.go.th โดยไม่ต้อง สปส. 9-02
          (การประหยัดการพิมพ์แบบฟอร์ม สปส. 9-02) เป็นต้นไป ยื่นแบบ สปส. 9-02

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานประกันสังคม รหัสหน่วยงาน 17006
โดย ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561


