
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ ส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2563-2567)

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้อง Richmond Grand Ballroom โรงแรมรชิมอนด์
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กรอบการด าเนินงานในภาพรวม

รวบรวมข้อมูล ก าหนดกรอบแนวคิด สร้างการมีส่วนร่วม สื่อสารแผนฯ

ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนเดิม

สัมภาษณ์

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- นโยบาย/แผนงานต่างๆ
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

- Key persons 
- On Fields
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เจ้าหน้าที่ สปส. ทั่วประเทศ

52 หน่วยงาน 
~120 ท่าน 

จ านวน 5 ครั้ง กว่า 400 คน

พฤษภาคม-กันยายน 61 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

24-25 ต.ค. 61
21 พ.ย. 61

ธันวาคม 2561
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โครงสร้างการท างานของส านักงานประกันสังคม และส่วนที่เกี่ยวข้อง

Customers

Business Support
Process

Service 
Encounters

ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง
ไทย ต่างชาติ

นายจ้าง
บุคคลธรรมดา สถานประกอบการ

Partners ธนาคาร หน่วยบริการ
อื่นๆ 

ศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงานSSO

สถานพยาบาล

การบริการทั่วไป การบริการด้านการแพทย์

สปส. พื้นที่/ จังหวัด/ สาขาCall Centre Web Service/
Application

การบริการด้านการเงิน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์

การจัดการ
องค์กร กฎหมาย

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การบริหาร
ทรัพยากร

มนุษย์

การบริหาร
กองทุน

การบริหาร
สิทธิ

ประโยชน์

การ
ประสานงานกับ
สถานพยาบาล
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• สถานการณ์การด าเนินงานของส านักงานประกันสงัคม

• บริบท ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน และระบบประกันสงัคม

• ประเด็นการพัฒนางานประกันสังคม และกรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

• ร่าง ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ปี 2563-2567

หัวข้อน าเสนอ
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สถานการณ์เบื้องต้นของการด าเนินงานส าหรับกลุ่มผู้รับบริการ (Customers)

พื้นฐานของผู้ประกนัตนมีความแตกตา่ง/หลากหลาย
ผู้ประกันตนในระบบ

1. ผู้ประกันตนส่วนมาก ไม่ ได้สิทธิ์เลือกโรงพยาบาลตามทีต่้องการ เนื่องจากโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพส่วนใหญ่ มีโควตาเต็มอยู่แล้ว

2. ผู้ประกันตนมี ความต้องการรับทราบข้อมลูส่วนบุคคล มากขึ้น ผ่านการให้ข้อมูลใน รูปแบบ
ต่างๆ ที่หลากหลาย

3. ผู้ประกันตนในกลุ่มรายได้ระดับปานกลาง-สูง ไม่สนใจ/ไม่รับรู้ถึงสิทธปิระโยชนท์ี่ ได้รับจาก สปส.
ผู้ประกันตนนอกระบบ

1. ผู้ประกันตนในพื้นที่ต่างจังหวัด คุ้นเคยกับการติดต่อผ่านส านกังาน/เจ้าหน้าที่ราชการ มากกว่า

2. สิทธิประโยชน์มาตรา 40 ไม่ดึงดูดให้แรงงานนอกระบบเข้ามาสมัคร เนื่องจากส่วนมากสนใจ
สิทธิ์การรักษาพยาบาลเป็นส าคัญ

ปัญหาหลักอยู่ในกลุ่มผู้ประกันตน 3
สัญชาติ (ลาว เมียนมา กัมพูชา)

1. ด้าน การระบุตัวตน ไม่สามารถท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
ระบุตัวตนที่มีปัญหาจากประเทศ
ต้นทาง ส่งผลต่อการเบิกจ่ายและ
ความต่อเนื่องของสิทธิประโยชน์
ของผู้ประกันตน

2. ผู้ประกันตนที่เดินทางกลับประเทศ
ของตน มีความ ต้องการขอรับ
สิทธิกรณีชราภาพคืน แต่ยังไม่
สามารถท าได้

ผู้ประกันตนไทย ผู้ประกันตนต่างชาติ

ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง
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สถานการณ์เบื้องต้นของการด าเนินงานส าหรับกลุ่มผู้รับบริการ (Customers)

นายจ้าง

การจ่ายเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment นายจ้าง/สถานประกอบการมี ระดับความพร้อมในการใช้ระบบแตกต่างกัน
ตามพ้ืนที่/ อาย/ุ ขนาดของกิจการ

1.สถานประกอบการขนาดใหญ่นิยมจ่ายเงินสมทบผ่านเช็ค มากกว่าการจ่ายเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment เนื่องจากมีขั้นตอน
การอนุมัติสั่งจ่ายจากกรรมการผู้จัดการหลายราย และไม่สะดวกในการด าเนินงานผ่านระบบ

2.นายจ้างบุคคลธรรมดา และนายจ้างสถานประกอบการขนาดเล็กบางส่วน ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็น
ผู้ประกันตน เช่นเดียวกับการส่งเงินสมทบให้ลูกจ้าง

การท างานร่วมกับส านักงานบัญชี สถานประกอบการบางส่วนมอบหมายให้ส านักงานบัญชีติดต่อกับ สปส. แทน

1. ส านักงานบัญชีบางแห่ง ไม่ ได้ติดตามข้อมูลการเข้า-ออกของลูกจ้าง แต่ยื่นส่งเงินสมทบตามยอดเงินรวมเป็นหลัก 
ส่งผลให้ผู้ประกันตนบางส่วนเสียสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

2. ส านักงานบัญชีบางแห่งมีการ แนะน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นายจ้างเป็นหลัก แต่ได้ละเลยสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

บุคคลธรรมดา สถานประกอบการ
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สถานการณ์เบื้องต้นของการด าเนินงานด้านการบริการ (Service Encounters)

การให้บริการทั่วไป 

1. การด าเนินงานเป็นลักษณะของการจ้างหน่วยงานภายนอก ซึ่ง
มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลผู้ประกันตน 
และไม่สามารถให้ค าแนะน าข้อมูลรายบุคคลได้

1.SSO Connect ขาดความเคลื่อนไหวข้อมูลที่
ต่อเนื่อง ไม่ดึงดูดให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

2.ระบบ e-Service ที่ ไม่เสถียรในบางครั้ง ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ระบบ

Call Center Application (Web service/ SSO connect)

1. การให้บริการผ่านส านักงาน มีความครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง เบ็ดเสร็จ และครบถ้วน 
รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการได้อย่างดี ส่งผลให้เกิดความประทับใจของผู้รับบริการเป็นอย่างมาก

2. บางจังหวัด/สาขา มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น อาสาสมัครแรงงาน 

ส านักงานประกันสังคมพื้นที/่จังหวัด/สาขา
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สถานการณ์เบื้องต้นของการด าเนินงานด้านการบริการ (Service Encounters)

การบริการด้านการเงิน

1. ธนาคารมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ในการให้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งอัตราการหมุนเวียนของบุคลากรผู้ให้บริการมีสูง 
อาจส่งผลต่อ ความช านาญ ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้ข้อมูลด้านประกันสังคมแก่ผู้ใช้บริการได้ ไมส่มบูรณ์

2. การท า MOU ร่วมให้บริการกับธนาคารแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันตามช่วงเวลา เงื่อนไข ข้อตกลง ส่งผลต่อระดับความสามารถ
ในการให้บริการของธนาคารแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ซึ่งอาจท าให้ผู้รับบริการเกิดความสับสนได้

3. เงื่อนไขการรับช าระเงินของ สปส. มีรายละเอียด รูปแบบการรับช าระที่หลากหลาย และมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อ การพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล สปส. เข้ากับระบบของธนาคาร และ ไม่สามารถพัฒนาระบบให้ทัน
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจใช้เวลานาน 

ธนาคาร

พันธมิตรที่มิใช่ธนาคาร

1.การช าระเงินบางช่องทางไม่สามารถออกใบเสร็จให้แก่ผู้ประกันตน ท าให้ขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการช่องทางดังกล่าว

2.ผู้ประกันตนบางส่วนไม่คุ้นเคยกับการติดต่อราชการผ่านหน่วยบริการอื่นหรือระบบดิจิทัล จึงไม่ใช้นิยมใช้บริการผ่าน
พันธมิตรร่วมบริการ
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สถานการณ์เบื้องต้นของการด าเนินงานด้านการบริการ (Service Encounters)

การให้บริการด้านการแพทย์

1.การแยกช่องทางให้บริการส าหรับผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
ในสถานพยาบาลนั้น ท าให้ผู้ประกันตนรู้สึกถึงการ
ได้รับบริการที่ด้อยกว่า ผู้รับบริการทั่วไปหรือผู้รับบริการ
ที่ใช้สิทธิ์อื่น

2.โรงพยาบาลบางแห่ง ไม่ยอมรักษาผู้ประกันตนที่มี
โรคร้ายแรง หรือเรื้อรัง เนื่องจากจะส่งผลให้การได้รับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มค่า

3. มีช่องว่างที่ท าใหค้ลินิกทันตกรรมบางแห่งทุจริต 
ทั้งการยื่นเบิกเงินเกินค่ารักษาพยาบาลจริง หรือการยื่นรับสิทธิ์
ของผู้ประกันตนที่ไม่ได้เข้ารับบริการจริง

1.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานไม่เป็นที่รู้จัก 
ผู้ประกันตน/นายจ้างยังไม่เข้าใจบทบาทการท างาน 

2. บางครั้ง ผู้ประกันตน หรือลูกจ้างที่ประสบเหตุ
ทุพพลภาพเข้ารับการฟื้นฟูช้าเกินกว่าช่วงเวลาที่
ควร ท าให้การฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติเป็นไปได้ยาก

3.พื้นที่ของศูนย์ฟื้นฟูฯ บางส่วนยังไม่ ได้ใช้ประโยชน์
มากเท่าที่ควร อาจมีแนวทางในการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่โดยให้หน่วยงานอื่นๆ หรือประชาชนใน
พื้นท่ีเข้ามาใช้บริการ 

สถานพยาบาลในความตกลง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
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จากการสัมภาษณ์ สปส. ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค พบว่า ลักษณะพฤติกรรมของผู้รับบริการ/การท างานในแต่ละ
พื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ส่งผลต่อการออกแบบระบบการให้บริการให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่

พ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล

พ้ืนที่หัวเมืองหลัก/อุตสาหกรรม

พ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะ

สัมภาษณ์

ผู้รับบริการ (ผู้ประกันตน/สถานประกอบการ)
•ความพร้อมใช้ระบบดิจิทัลของแต่ละพื้นที่มีความเหลื่อมล ้าสูง
•ความหลากหลายของความต้องการสิทธิประโยชน์สูง จากความหลากหลายของกลุ่มผู้ประกันตน

•ผู้ประกันตนที่มีรายได้ระดับปานกลาง-สูง ไม่สนใจ/ไม่ทราบ ความส าคัญของประกันสังคม

•ผู้รับบริการในต่างจังหวัดคุ้นเคย และไว้ใจการติดต่อผ่านส านักงาน มากกว่าธนาคาร/ระบบดิจิทัล

• ผู้ประกันตน/สถานประกอบการบางส่วนมี ความจ าเป็นที่ ไม่สามารถส่งเงินสมทบเป็นประจ าทุกเดือน
เช่น พื้นที่ห่างไกล 

•พฤติกรรมการเบิกจ่ายสิทธิประโยชนใ์นแต่ละภูมิภาค แตกต่างกันตามรูปแบบการเคลื่อนย้าย
แรงงาน

สปส.เขต/จังหวัด/สาขา
• แนวทางการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และประสานงานของ แต่ละส านักงานอาจใช้ช่องทาง/รูปแบบเดียวกัน
แต่มีประสิทธิภาพต่างกัน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนในแต่พ้ืนที่
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ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน

1. ผู้ประกันตนเห็นด้วยกับการเลือก จ่ายเงินสมทบตามความจ าเป็น เนื่องจากความต้องการ/ความจ าเป็น/ระดับรายได้ของผู้ประกันตนมี
ความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลต่อความต้องการสิทธิประโยชน์ และการเลือกจ่ายเงินสมทบที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยส าคัญที่ควรใช้พิจารณาคือ 
การให้ความส าคัญกับการออมเงินส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ และการมีครอบครัวที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ สปส. ยังต้องให้
ความส าคัญกับการสื่อสารความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมแก่ประชาชนทั่วไปร่วมด้วย

2.การเปิดสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้เข้ารับบริการที่ใดก็ ได้ ท าให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะ OPD ใน
พื้นที่ กทม. ซึ่งอาจท าได้โดยเปิดให้มีโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้ 2 แห่งขึ้นไป และมีการแจ้งข้อมูลอัตรามาตรฐานค่ารักษาที่ สปส. สนับสนุน 
พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ประกันตนเข้าใจและรับทราบว่าต้องจ่ายส่วนต่างค่ารักษา ทั้งนี้ สปส. ต้องก าหนดและควบคุมมาตรฐานการรักษาของ
สถานพยาบาลทุกแห่งให้ใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งวางระบบรองรับข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ที่มีโอกาสเข้ารับการรักษาจาก
สถานพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งท าให้ขาดความต่อเนื่องในการรักษา

3. สปส. ควร ปรับรูปแบบการบริการไปสู่ระบบดิจิทัล เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงานในระยะยาว แต่ ต้องพัฒนาระบบ IT ให้มีเสถียรภาพ 
และประสิทธิภาพ พร้อมทั้งระบบการเชื่อมต่อข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นย า

ตัวอย่างประเด็นส าคัญในการประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
Focus 
Group

ตัวอย่าง
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นายจ้าง/สถานประกอบการ

1. นายจ้างต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินสมทบที่สามารถ ปรับงวดการจ่ายได้ โดยก าหนดเป็น รายไตรมาส/ รายครึ่งปี/ รายปี 
แต่ต้องมีการบริหารจัดการเงินสมทบที่จ่ายเป็นก้อนแต่มีลูกจ้างเข้า/ออกระหว่างช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจท าได้โดยการตัดจ่ายตามจ านวน
ลูกจ้างในแต่ละเดือน เป็นต้น

2.การคืนกลับเงินส่วนเพิ่มเงินทดแทน ให้นายจ้าง (เมื่อมีอุบัติเหต)ุ ผ่านการยื่นเสนอ ขอรับการสนับสนุน เพื่อปรับปรุงระบบ
ความปลอดภัย ในการท างาน โดย สปส. ต้องติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมให้นายจ้างน าเงินส่วนนี้ไปด าเนินงาน
ปรับปรุงระบบความปลอดภัยจริง และป้องกันการทุจริตอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น

3.มาตรการลงโทษนายจ้างที่ ไม่ท าหน้าที่จ่ายเงินสมทบอย่างเหมาะสม ควรพิจารณาตามความจ าเป็นของนายจ้าง 
เช่น กรณีประสบปัญหาธุรกิจ หรือลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ในการท างาน ทั้งนี้ หากมีนายจ้างที่ตั้งใจหลบเลี่ยง สปส. ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
ในทางกลับกัน ควรมีแรงจูงใจให้นายจ้างที่จ่ายเงินสมทบสม่ าเสมอด้วยเช่นกัน

4.การก ากับดูแลการท างานของส านักงานบัญชี ควรเป็นบทบาทของนายจ้างที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจ า เพ่ือป้องกันไม่ให้
ลูกจ้างมีปัญหาการใช้สิทธิอันเกิดจากความผิดพลาดของส านักงานบัญชี และนายจ้างจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ

5.การให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้าง เนื่องจากนายจ้างเป็นส่วนหนึ่งของวัยแรงงาน และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์เช่นกัน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ตัวอย่างประเด็นส าคัญในการประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
Focus 
Group

ตัวอย่าง
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หน่วยงานภาครัฐ

1. การด าเนินงานในเชิงนโยบายโดยรวมกับหน่วยงานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ยกเว้น นโยบายด้านการออม ที่จะมีความซ้ าซ้อนและใกล้เคียงกับ
กับ กอช. อีกทั้งการด าเนินการใน ระดับปฏิบัติการยังไม่สามารถด าเนินการร่วมกันได้มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากติดกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลซึ่งต้องพิจารณาแก้ไขต่อไป

2.การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ระหว่างหน่วยงาน โดยอาจเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบด้วยตนเอง ซึ่งมีประเด็นข้อมูลส าคัญใน 4 ประเด็นหลัก
• ต าแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของสถานประกอบการ กรณีจดทะเบียนส านักงานใหญ่แห่งเดียวแต่มีหลายส านักงาน โดยไม่จดทะเบียนสาขา เพื่อใช้

ติดตามและป้องกันการเกิดอุบัติภัยในสถานประกอบการ
• การก าหนดรายละเอียดข้อมูลผู้ประกันตนเพิ่มเติม เพื่อศึกษาพฤติกรรมและน าไปใช้เป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย เช่น อาชีพ ต าแหน่งงาน
• การเชื่อมข้อมูลกับกรมสรรพากร ในการอ านวยความสะดวกลดหลักฐานการยื่นภาษีของผู้ประกันตน
• การเชื่อมโยงข้อมูลกรมการปกครองผ่านส านักงานรัฐบาลดิจิทัล ที่เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนา/เชื่อมระบบ (เสร็จปี 2563)

3. การให้บริการในพื้นที่ห่างไกล ควร สร้างระบบเครือข่ายแกนน า/ผู้น าชุมชน/อสร./หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อให้บริการและให้
ข้อมูลแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและสื่อต่างๆ

ตัวอย่างประเด็นส าคัญในการประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
Focus 
Group

ตัวอย่าง
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ตัวอย่างประเด็นส าคัญในการประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

สื่อ

1. ความสะดวกใน การเข้าถึงข้อมูลของ สปส. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ ควรตรวจสอบ คัดกรอง และสรุปข้อมูลให้
ครบถ้วน/ชัดเจนก่อน เผยแพร่ผ่านส่ือ เนื่องจากจะสร้างความสับสนให้กับประชาชน

2. ประชาชนหลายกลุ่มยังได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง ท าให้ไม่เข้าใจสิทธิ์ที่ตัวเองจะได้รับและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตัวเอง จึง ควรสร้าง 
Partner (นายจ้าง/ผู้ประกันตน/สื่อ/ธนาคาร/สถานพยาบาล/ประชาชนทั่วไป) ในการสื่อสารข้อมูลของ สปส. ให้ครอบคลุม
มากขึ้น เช่น การสื่อสารข้อมูลประกันสังคมไปยังสถานศึกษา 

3. สปส. ควร สร้างคลังข้อมูลส าหรับการเข้าถึง ค้นหา และสืบค้นย้อนหลัง รวมทั้ง รูปแบบข้อมูลที่เก็บควรอยู่ในรูปแบบ
ตัวอักษรเพื่อความสะดวกในการน าไปเผยแพร่ต่อ

4.การสื่อสารผ่าน Social Media ต้องพัฒนาให้ทันเหตุการณ์ และมีการควบคุมเนื้อหา ไม่ควรแยกกันท าตามแตล่ะ
ส านักงาน เพราะจะท าให้ผู้รับบริการสับสนจากการให้ข้อมูลไม่ตรงกัน

5.การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อผ่านการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ จะช่วยให้เข้าใจงานของ สปส. และช่วยน าเสนอให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Focus 
Group

ตัวอย่าง
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สถานพยาบาล

1.การรวม/แยกช่องทางการให้บริการ ของ สปส. กับบริการทั่วไป ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถานพยาบาล แต่ละแห่ง 
เนื่องจากบริบท รูปแบบ และขนาดของสถานพยาบาลมีความหลากหลาย

2.การเปิดสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้เข้ารับบริการที่ใดก็ ได้ จะท าให้ผู้ประกันตนเข้าใช้บริการเฉพาะสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียง
ส่งผลให้ สถานพยาบาลภาครัฐมีภาระเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน สถานพยาบาลเอกชนเห็นด้วย แต่ สปส. ต้อง ท าความเข้าใจกับผู้ประกันตนที่ต้อง
จ่ายส่วนเกิน และปรับปรุงเงื่อนไข/กฎระเบียบในการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐาน พร้อมเปิดเผยให้เข้าถึงได้ง่าย

3.แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สถานพยาบาล ไม่จ าเป็นต้องจ าแนกรายละเอียดเงื่อนไขการจ่าย แต่ให้เป็นวงเงินรวมแล้วให้
สถานพยาบาลไปบริหารจัดการต่อเอง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายที่ชัดเจน รวมถึง การปรับปรุงค่าใช้จ่ายการรักษาให้ครอบคลุม
กับระบบการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น หรือพิจารณาเพิ่มปริมาณเงินเหมาจ่ายตามอายุของผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรค
เรื้อรังมากขึ้น 

4. มาตรการจัดการ สถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลการเบิกค่ารักษาไม่ตรง ควรมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบให้มีมาตรฐานมากขึ้น  
เบื้องต้นควรขอคืนเงินส่วนเกิน หรือกรณีที่มีความผิดเป็นประจ าอาจพิจารณายกเลิกสัญญากับสถานพยาบาล

5. การดูแลผู้ประกันตนที่ต้องรับ การรักษาต่อเนื่องที่บ้าน ควรร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลกับ สปสช. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ดูแลผู้ป่วย รวมถึงเปิดโอกาสในสถานพยาบาลเอกชนได้ร่วมดูแล นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์ศูนย์ฟื้นฟูฯ ให้มากขึ้น เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก

ตัวอย่างประเด็นส าคัญในการประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
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ตัวอย่าง



15

ตัวอย่างประเด็นส าคัญในการประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

ธนาคาร และพันธมิตรร่วมบริการ

1.การปรับข้อก าหนด/เกณฑ์การให้บริการที่เท่าเทียมกันในทุกหน่วยบริการร่วม ช่วยลดต้นทุน/เวลาในการปรับระบบ/
ความสับสนของผู้รับบริการได้ แต่ควรปรับลดเงื่อนไขการจ่าย ของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มให้ง่ายต่อการท างาน

2.การเชื่อมระบบข้อมูลของ สปส. เข้ากับระบบของหน่วยบริการร่วม เพื่อท าให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถามแก่ผู้รับบริการได้ 
แต่จะใช้เวลาและเงินทุนสูง เนื่องจากขนาดของฐานข้อมูลของ สปส. ที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยบริการ
จะเกิดความล่าช้ามากยิ่งขึ้น จึง ควรให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ แทน

3. สร้างความร่วมมือหน่วยบริการร่วมเพื่อ ก าหนดผู้ให้บริการรายหลักเพียงรายเดียว และเปลี่ยนผู้ให้บริการทุกๆ 5 ปี  
มีความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริการและการก ากับดูแล อีกทั้ง ระยะเวลาดังกล่าวสั้นเกินไป เมื่อเทียบกับเวลาและเงินทุนที่
ต้องใช้ในการพัฒนาระบบ

Focus 
Group

ตัวอย่าง
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• สถานการณ์การด าเนินงานของส านักงานประกันสงัคม

• บริบท ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน และระบบประกันสงัคม

• ประเด็นการพัฒนางานประกันสังคม และกรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

• ร่าง ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ปี 2563-2567

หัวข้อน าเสนอ
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 

แผนแม่บทด้านแรงงาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งแผนระดับประเทศและแผนระดับกระทรวง พบว่า 
ประเด็นการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานประกันสังคมใน 6 ประเด็นหลัก

1. ลดความเหลื่อมล้ า

2. ขยายความคุ้มครองของสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ในทุกช่วงอายุ

3. พัฒนาระบบจัดการหลักประกันสุขภาพ

4. พัฒนาระบบรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน

5. อาศัยเทคโนโลยีพัฒนาระบบบริการ

6. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

Policy 
Review

Equality
Coverage Expansion

Health Care
Labour Mobility

Digital Service
Collaboration
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- การทดแทนแรงงาน
โดยหุ่นยนต์/ระบบอัจฉริยะ

ตลาดแรงงานกับ
เศรษฐกิจดิจิทัล

- การเข้าถึงผ่านมือถือ
- ระบบการให้บริการภาครัฐ

การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี

ด้านดิจิทัล

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความครอบคลุมแรงงานและประชากร และ ด้านดิจิทัล ส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อ
การประกันสังคม ทั้งในด้านการบริหารสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารกองทุน ในระยะยาว

ที่มา: ISSA

- การเคลื่อนย้ายแรงงานข้าม
ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ความครอบคลุม
ด้านสวัสดิการ
แรงงานอพยพ

ด้านความครอบคลุมแรงงานและประชากร

- ประชากรมีอายุยืนเพิ่มขึ้น
- อัตราการเกิดลดลง

สังคมผู้สูงอายุ

- โอกาสท างานของแรงงาน
กลุ่มวัยรุ่นมีน้อย 

- วัยรุ่นบางกลุ่มเริ่มท างานช้า

ปัญหาว่างงาน
ของวัยรุ่น

1.การรักษาความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาว เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของผู้สูงอายุในอนาคต

2. การให้ความส าคัญของ สิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ และการสร้าง
จูงใจแรงงานใน กลุ่มวัยรุ่น ให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม

3.การเชื่อมโยงระบบประกันสังคมระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน

1. การบริหารต้นทุนการพฒันาระบบดิจิทลั

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ให้บริการให้เท่าทัน
เทคโนโลยี

3. ความปลอดภัยของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

4. ภาวะว่างงานของแรงงานทีเ่กิดจากการใช้ระบบ/
เทคโนโลยี เข้ามาร่วมท างานมากขึ้น

ประเด็นท้าทาย ประเด็นท้าทาย

Trends
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิประโยชน์และการให้บรกิาร ส่งผลให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาความครอบคลุมของ
ผู้ประกันตน ทั้งในด้านความต่อเนื่องในแต่ละช่วงชีวิต และประเภทของแรงงานกลุ่มต่างๆ

ที่มา: ISSA

- เป็นแรงจูงใจในการจ่ายเงินและ
ใช้สิทธิประกันสังคม

การปิดช่องว่างของ
ความครอบคลุม
ด้านสิทธิประโยชน์

- ต้องพัฒนาไปในรูปแบบ 
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางมากข้ึน

ความคาดหวังของภาค
ประชาชนที่สูงข้ึน

- ความไม่เท่าเทียมกันในโอกาส
การเข้าถึงการประกันสังคม

ความเหลื่อมล้ า
ในการด ารงชีวิต

ด้านสิทธิประโยชน์และการให้บริการ

- การดูแลผู้สูงอายุ
- การเพิ่มขึ้นของ NCDs

แผนการดูแล
สุขภาพในระยะยาว

1. การออกแบบความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์โดยค านึงถึง การดูแลผู้ประกันตนตลอดช่วงชีวิต
2.การเข้าถึงระบบประกันสังคม ของแรงงานกลุ่มต่างๆ (นอกระบบ, self-employ, พื้นที่ชนบท)
3. การรองรับ การเปลี่ยนแปลงของสถานะแรงงาน และ ความหลากหลายของการจ้างงาน ที่มีมากขึ้น
4. การตอบสนอง ความต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ การให้บริการตามกลุ่มลูกค้า ที่มีความหลากหลายมากขึ้น

ประเด็นท้าทาย

Trends
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• สถานการณ์การด าเนินงานของส านักงานประกันสงัคม

• บริบท ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน และระบบประกันสงัคม

• ประเด็นการพัฒนางานประกันสังคม และกรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

• ร่าง ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ปี 2563-2567

หัวข้อน าเสนอ
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การบริหารจัดการ 
• การรักษาความสมดุลของแตล่ะสิทธิประโยชน์ และการจัดสรรในแต่ละกรณี 

(Balance & Allocation)
• การตรวจสอบความผิดพลาด/บกพร่องด้านข้อมูล (Audit)

• ความคล่องตัว ในการบริหารและสั่งการ เพ่ือรองรับต่อเปล่ียนแปลงในอนาคต
• วัฒนธรรมองค์กร & ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
• ….

ส านักงานประกันสังคมยังต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ในอนาคต

การให้บริการและการให้ข้อมูล
• ความครอบคลุม (Coverage) ในการให้บริการ

หลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสม 
• ความใกล้ชิด ดูแล เอาใจใส่ (Proximity & Engagement) 

การให้บริการด้านการแพทย์
• มาตรฐานและความเสมอภาคในการให้บริการท่ีเท่าเทียม
• ระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่าง รพ. และ สปส. (Paper / Online)  
• จ านวนของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีเพ่ิมขึ้น/ ขยายพันธมิตร
• ….

5

7

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
• การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพเฉพาะ (ex. IT/ลงทุน)
• เส้นทางความก้าวหน้า (Career path)
• การพัฒนาทัศนคติและค่านิยมองค์กร ….

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• การเช่ือมโยงและเชื่อมต่อข้อมูลอย่างท่ัวถึง แม่นย า 

มีเสถียรภาพ โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน
• การเข้าถึงข้อมูล (Accessibility) ….

98 10

สิทธิประโยชน์
• ครอบคลุมสังคมผู้สูงอายุ 
• คุ้มครอง / จูงใจกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

• การจูงใจให้คนเห็นความส าคัญเพ่ิมขึ้น
• ….

เงินสมทบ 
• การปรับขยายฐานของการจัดเก็บเงินสมทบ / อัตราการเก็บเงินสมทบ
• การเพ่ิมจ านวนผู้ประกันตน (Coverage) 
• ….
กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 

• การบริหารและจัดสรรกองทุน เพื่อรองรับต่อความเปล่ียนแปลงในอนาคต 
เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่ / โรคเร้ือรัง, การจ่ายเงินชราภาพ เป็นต้น 

• ความเสี่ยงในการลงทุนเพ่ือเพิ่มผลตอบแทนให้แก่กองทุน
• การปรับเปลี่ยน / เพ่ิมเติม ประเภทกองทุน
• ….

2

3

4

กฎหมาย 
• รองรับต่อการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต
• ….

6

1

การให้บริการด้านการเงิน 
• Self service portal 
• Single standardization
• Local service networking

• Friendly & Security
• ....

• การ ให้ค าปรึกษา
(Suggestion &  Consult)

• ....

ตัวอย่าง
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จากการรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปองค์ประกอบการพัฒนางานประกันสังคมได้ 10 ประเด็นหลัก โดยการบริหาร
จัดการในภาพรวมจะต้องให้ความส าคัญกับการรักษาสมดุลขององค์ประกอบแต่ละส่วน

การบริการและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนภายนอก

การบริการด้านการแพทย์การบริการทางการเงิน

เงินสมทบ

ลูกจ้าง / ผู้ประกันตน

นายจ้าง / 
สถานประกอบการ

รัฐ

สิทธิประโยชน์ / 
ประโยชน์ทดแทน

ลูกจ้าง/ 
ผู้ประกันตน

การเงิน

การรักษาพยาบาล

1

2 4

5

3

6 7

กองทุน

LawIT 108 9 HR

การบริหารจัดการ
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Key Concept ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ : 5C

การบริการและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนภายนอก

การบริการด้านการแพทย์การบริการทางการเงิน

เงินสมทบ สิทธิประโยชน์ / 
ประโยชน์ทดแทน

1

2 4

5

3

6 7

กองทุน

LawIT 108 9 HR

การบริหารจัดการ

Coverage

Care Connection

CompetentContribution
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สังคมแรงงานซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของส านักงานประกันสังคม: SSO Target group

กลุ่ม Strength กลุ่ม Oldies Goldies

กลุ่ม Special (Need)
• วัยรุ่น
• ก่อนเริ่มท างาน

• ผู้ไม่รู้หนังสือ/อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
• เจ็บป่วยเรื้อรัง/ ทุพพลภาพ

• ก่อนเกษียณ
• วัยหลังเกษียณ ที่ยังท างาน
• วัยหลังเกษียณ ที่เจ็บป่วย

• แรงงานต่างด้าว
• แรงงานไทยในต่างประเทศ

ช่วงก่อนท างาน ช่วงวัยท างาน ช่วงเกษียณอายุ

แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว นายจ้าง

เข้าสู่ระบบประกันสังคม

Lifetime

• แรงงานที่มีความต้องการพิเศษ/ 
ซับซ้อนในรูปแบบอื่นๆ

• ผู้มีสิทธิ์และใช้สิทธิ์
• ผู้มีสิทธิ์และไม่เคยใช้สิทธิ์
• ผู้ยังไม่มีสิทธิ์

S

S

O
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ส านักงานประกันสังคม มีแนวคิดก าหนดโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ตามกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก

“แผนพัฒนาผู้คน ผู้คนพัฒนาแผน”

Dynamic Self-Developed Plan

Individualise Flexible Digital

S S O

“แผนพัฒนาผู้คน ผู้คนพัฒนาแผน”

Dynamic Self-Developed Plan

Individualise Flexible Digital

ให้ความส าคัญกับ
คนในพื้นที่

Focus กับ
กลุ่มเป้าหมาย

ทุกคน
มีส่วนร่วม

บริหารความหลากหลาย
ลดความเหลื่อมล ้า
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• สถานการณ์การด าเนินงานของส านักงานประกันสงัคม

• บริบท ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน และระบบประกันสงัคม

• ประเด็นการพัฒนางานประกันสังคม และกรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

• ร่าง ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ปี 2563-2567

หัวข้อน าเสนอ
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ร่าง วิสัยทัศน์ส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567)
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ร่าง วิสัยทัศน์ ส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2567

“ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าที่ยั่งยืน”

Engagement Stability Confidence Trust

Diversity 
Management

Balance
Reasonable & 

Practical Manner

Inclusive Society

Immunity
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รายละเอียดแนวคิดร่าง วิสัยทัศน์ ส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2567

“ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าที่ยั่งยืน”

สร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อพัฒนา ความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่าง สปส. กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
• โดยมีฐานคิดจากการสร้างสังคมที่ ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Society) และมองการณ์ไกล 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค ดิจิทัล (Digital) เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนและสังคม

ร่วมสร้างสรรค์ :

สังคมแรงงาน
ท่ีมีหลักประกัน
ถ้วนหน้า :

สร้างหลักประกันแก่กลุ่มแรงงาน ทั้งที่เป็น ผู้ประกันตนตามสิทธิ และ ขยายสู่แรงงานกลุ่มอื่นๆ ที่สมควรได้รับสิทธิ  
ครอบคลุมถึง แรงงานที่มีความต้องการพิเศษ  วัยใกล้เกษียณ  และหลังเกษียณ 
เพื่อน าไปสู่สังคมแรงงานที่มี ความมั่นคง (Stability) ความมั่นใจ (Confidence) และ ความวางใจ (Trust) 
• โดยมีฐานคิดจากระบบประกนั “เพื่อแรงงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

ในทุกมิติ ทั้งในด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ รวมไปถึงการเงิน และการออม 

ที่ยั่งยืน : สร้างหลักประกันด้านความยั่งยืน จากการพัฒนาสังคมแรงงานที่ยอมรับ ความหลากหลายในสังคมพหุนิยม*
อย่างเข้าใจ และ สมเหตุสมผล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 
• โดยมีฐานคิดจากการสร้างสังคมที่ ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Society) ที่มี พลเมือง ซึ่งมีวุฒิภาวะ 

ความรู้ในการด าเนินชีวิต ทักษะในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ  ความใส่ใจในสังคม โดยมี ภูมิคุ้มกัน (Immunity) 
สามารถพึ่งพาตนเองได้สู่การ เป็นสังคมที่มีหลักประกัน ที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

*สังคมพหุนิยม คือ สังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งด้านแนวความคิด พฤติกรรม และด้านอื่นๆ
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ร่าง ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567)
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม จากการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสังคมแรงงานเป็นตัวตั้ง
วิสัยทัศน์: “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าที่ยั่งยืน”

พันธกิจ: ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง 
“การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง”

เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร 
เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ

สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของ
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ออกแบบและพัฒนาบริการ 
พร้อมกับสิทธิประโยชน์ 
เพื่อเตรียมความพร้อม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มผู้สูงอายุ

พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
และการเข้าถึงกลุ่มแรงงาน
ที่มีความต้องการเฉพาะStrength Special

Oldies

Goldies

1 2 3

4

5
IT/ PR

Org/ HR
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เป้าประสงค์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน Strength
1

• ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานทุกคน ซึ่งเหมารวมถึงผู้ประกนัตนที่เปน็แรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/
สถานประกอบการ ได้รับการคุ้มครอง ดูแลผ่านสิทธิประโยชน์ อย่าง ครอบคลุม ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับความต้องการ และ
สถานภาพของผู้ประกันตน พร้อมรองรบับริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควบคู่ไปกับการจัดเกบ็เงนิสมทบที่สมดุล สมเหตุสมผล
กับภาระการจา่ย ควบคู่ไปกับการบริหารการลงทุนที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

• วัยแรงงานทุกคน ได้รับการดูแลอยา่งใส่ใจ ผ่านการบริการที่มีการพฒันาในทุกมิติ ทั้งทางด้านการบริการ การให้ข้อมูล การเงิน 
และการแพทย์ ให้มีความครอบคลุมทกุคนทีอ่ยู่ในวัยแรงงานในทุกสถานภาพและทุกพื้นที ่ผ่านนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ที่
ทันสมัย หลากหลาย อ านวยความสะดวก แก่ผู้ประกนัตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ ทั้ง Offline/ Online โดย
สามารถให้บริการทั้งในรูปแบบภาพรวม และการบริการที่เฉพาะเป็นรายบุคคล ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
ทั้งจากการด าเนินการโดยหนว่ยงานของ สปส. เอง และเครือข่ายพันธมิตรการบริการที่มคีุณภาพ มาตรฐานการให้บริการที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผูร้ับบริการได้อย่างวางใจ มั่นใจ และเชื่อใจ

เป้าประสงค์
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เป้าประสงค์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ Special
2

• ผู้ประกันตน/ผู้รับบริการที่มีความต้องการเฉพาะ (พิเศษ) ไม่ว่าจะเป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แรงงานต่างด้าว 
แรงงานไทยในต่างประเทศ หรือแรงงาน/ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง/นายจ้าง/สถานประกอบการเฉพาะด้านอื่นๆ ได้รับการส่ง
มอบการบริการเชิงรุก ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งทางด้านการบริการ การให้ข้อมูล การเงิน และการแพทย์ ภายใต้ดูแล
อย่างใกล้ชิดของส านักงานประกันสังคม และการสร้างเครือข่ายความร่วมกับพันธมิตรร่วมบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยาย
ขอบเขตของการเข้าถึงและการให้บริการที่มีความหลากหลาย และเข้าถึงผู้รับบริการ ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงรูปแบบ และ
เชิงพื้นที่ ให้สอดรับและเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้าน ในทุกกลุ่มและทุกมิติ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการประกันสังคม หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สอดรับและเหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกันตนที่มีความต้องการเฉพาะด้านที่ดี
ขึ้นกว่าในปัจจุบัน

• ประชากรในกลุ่มก่อนเข้าวัยท างานได้รับความรู้ และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สถานภาพการท างาน เข้าใจถึงบทบาท  
หน้าที่ และความส าคัญของการประกันสังคม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการประกันสังคมอย่างวางใจ

เป้าประสงค์
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เป้าประสงค์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์

• ผู้ประกันตนในวัยเกษียณอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต โดยผู้ที่อยู่ในช่วงก่อนวัยเกษียณ 
ได้รับ การเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุอย่างมั่นคง ในทุกมิติของการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะ
ความพร้อมทางด้านการเงิน (การออมและการใช้จ่ายหลังเกษียณ) การแพทย์ (ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการป้องกัน
โรคภัยในกลุ่มผู้สูงอาย)ุ และการให้ข้อมูลและค าแนะน า รวมถึงผู้สูงอายุที่เกษียณและยังสามารถท างานได้ จะมีโอกาสใน
การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งมอบบริการพิเศษ ของส านักงานประกันสังคม 
รวมถึงการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการผสานประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการรูปแบบใหม่ที่รองรับและเหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอย่างยั่งยืนตลอดช่วงชีวิต

ออกแบบและพัฒนา บริการพร้อมกับสิทธิประโยชน์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ

Oldies
Goldies

3
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เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร 
เพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

เป้าประสงค์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4

4

•ทุกคนในระบบประกันสังคม (ทั้งผู้ประกันตน นายจ้าง สถานประกอบการ พันธมิตรร่วมบริการ หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ สปส.) สามารถเชื่อมโยงข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ผ่านเครือข่ายดิจิทัล เครือข่ายการสื่อสาร และเครือข่ายการให้บริการ ซึ่งมีรูปแบบและช่องที่หลากหลาย เข้าถึงทุกคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยเครือข่ายเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าส่งการ
บริการไปยังผู้ประกันตน/ลูกจ้าง/นายจ้าง/ สถานประกอบการได้อย่างตรงใจ และตรงประเด็น 
โดยมี ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่มีศักยภาพ ส่งเสริมและเติมเต็มการบริการแก่ทุกคนในระบบ
ประกันสังคมได้อย่างเชื่อมโยง ด้วยความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เป็นหนึ่งเดียวกัน

เป้าประสงค์

IT/ PR
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เป้าประสงค์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5

ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ
5

เป้าประสงค์

• องค์กรได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการบริหารจัดการจากเดิม ไปสู่การระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
(HPO) ที่มีความทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ภายใต้การด าเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรซึ่งเต็มไปด้วย
บุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่รอบด้าน มีความแม่นย า สร้างสรรค์ มองการณ์ไกล พร้อมปรับตัว 
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและมจีิตส านึกบริการอย่างใส่ใจ ที่เป็นหัวใจหลักของงานประกันสังคม สามารถถ่ายทอด
และสะท้อนถึงภาพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน ตลอดจนการมีกฏหมาย กฏระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ที่ล้ าสมัยรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมทุกรูปแบบในอนาคต เกิดการยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล จนเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

Org/ HR
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ยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์
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โครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม

สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของ
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับ
สิทธิประโยชน์เพื่อเตรียม
ความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ

พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
และการเข้าถึงกลุ่มแรงงาน
ที่มีความต้องการเฉพาะStrength Special

Oldies
Goldies

1 2 3

1.1 ยกระดับ 
การบริการ 

ในภาพรวม ร่วมกับ 
พันธมิตรด้าน

การแพทย์และการเงิน 
ให้มีมาตรฐาน เพื่อ

สร้างความประทับใจ
สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

1.2 ออกแบบและ
พัฒนาสิทธิประโยชน์/

ประโยชน์ทดแทน 
ที่ตอบสนองความ
หลากหลายของวัย

แรงงาน บนความสมดุล
ของการจัดเก็บเงิน

สมทบ และการบริหาร
กองทุน ที่ทันสมัย

2.1 สร้างช่องทาง และ
รูปแบบการบริการ

พิเศษ ผ่านการบริการ
ของ สปส. และขยาย
เครือข่ายพันธมิตร 
ให้สามารถ เข้าถึง

กลุ่มแรงงานที่มีความ
ต้องการเฉพาะ

2.2 ทบทวน และ
ให้ความส าคัญกับ

สิทธิประโยชน์ ของ
ผู้ประกันตนที่มีความ

ต้องการเฉพาะ 
อย่างเป็นธรรม

3.1 เพิ่มรูปแบบ
การบริการและขยาย

เครือข่ายบริการ 
รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ

3.2 สร้างความ
ต่อเนื่องของสิทธิ

ประโยชน์ และโอกาส
การบริหารความมั่นคง
ของผู้สูงอายุ ควบคู่กับ

การบริหารจัดการ
กองทุน

ที่มั่นคง มีเสถียรภาพ

Strategic Approach Theme

ประเด็นยุทธศาสตร์
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ปรูปองค์กรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการ
ได้เต็มศักยภาพ

เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร 
เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

โครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม

4 5

4.1 เชื่อมโยงช่อง
ทางการบริการและ

พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริการ 
ให้ตอบโจทย์ 

Digital Lifestyle ของ
สังคมแรงงาน

4.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้าน IT ในองค์กร

ให้สอดรับกับการพัฒนา
สิทธิประโยชน์และการ

บริการ

4.3 ปรับเปลี่ยน
ทิศทางการสื่อสาร

ในเชิงรุก ให้สร้างสรรค์
และตรงกับความ

ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อ สปส. ในระยะยาว

4.4 พัฒนา วิธีการ
สื่อสารภายในองค์กร 

กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เชื่อมประสานกับ
การให้บริการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองค์กร
ให้ทันสมัย 

เตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

5.2 ยกระดับบุคลากร
ของ สปส. ให้มี

ศักยภาพ สอดคล้องกับ
การพัฒนาบริการและ

องค์กรโดยรวม

IT/ PR Org/ HR
Strategic Approach Theme

ประเด็นยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

1.1
ยกระดับ การบริการ 
ในภาพรวม ร่วมกับ 
พันธมิตรด้านการแพทย์
และการเงิน 
ให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ความประทับใจสูงสุดแก่
ผู้รับบริการ

Strategic Approach Theme

1.1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทางการให้บริการ 
เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการใช้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ 
(ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ที่มี พฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกัน 

1.1.2 ขยายรูปแบบ การให้บริการแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Human touch) แสดงความใส่ใจและ
เข้าถึงผู้รับบริการทุกคน และทุกกลุ่ม โดยเน้นการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
เครือข่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ

1.1.3 ขยาย ความครอบคลุมการบริการด้านสุขภาพ และการเงิน ด้านรูปแบบ และพ้ืนที่ให้บริการ ผ่านเครือข่าย
และพันธมิตรร่วมให้บริการ ทั้งธนาคาร หน่วยงานรับช าระเงิน สถานพยาบาลในความตกลง และ
สถานพยาบาลเครือข่าย รวมไปถึง พันธมิตรร่วมบริการรายใหม่

1.1.4 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในทุกช่องทาง และสร้างอิสระการบริหารจัดการบริการ 
บนเงื่อนไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ติดตาม ควบคุมการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

S1 S2 O
IT/PR

Org/HR
1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

1.2 
ออกแบบและพัฒนา
สิทธิประโยชน์/ประโยชน์
ทดแทน ที่ตอบสนอง
ความหลากหลายของ
วัยแรงงาน 
บนความสมดุล ของ
การจัดเก็บเงินสมทบ และ
การบริหารกองทุน
ที่ทันสมัย

Strategic Approach Theme

1.2.1 ปรับปรุง พัฒนาและเพิ่มทางเลือก สิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทน ให้ครอบคลุม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานทุกกลุ่ม พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อสร้างความสนใจ 
เพิ่มอัตราการคงอยู่ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนได้สนใจบทบาท และความส าคัญของ กองทุน
ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทนมากยิ่งขึ้น

1.2.2 ทบทวน และปรับการจัดเก็บเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายของ สปส. (ผู้ประกันตน/ นายจ้าง/ 
สถานประกอบการ) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภาระการจ่าย พร้อมสร้างความตระหนักให้ทุกคนใน
สังคมแรงงานความส าคัญของส่งเงนิสมทบ พร้อมทั้ง พัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการของการ
จ่ายเงินสมทบ ทีม่ีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และความจ าเป็น

1.2.3 พัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนรูปแบบใหม่ 
รองรับทิศทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ และบริบทการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการสร้างความเข้าใจ 
และการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

2.1
สร้างช่องทาง และรูปแบบ
การบริการพิเศษผ่านการ
บริการของ สปส. และขยาย
เครือข่ายพันธมิตร ให้
สามารถ เข้าถึงกลุ่มแรงงานที่
มีความต้องการเฉพาะ

Strategic Approach Theme

2.1.1. พัฒนารูปแบบบริการ ที่แสดงถึงความใส่ใจส าหรับ ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรือ้รัง/ทพุพลภาพ อย่างใกล้ชิด 
ผ่านหน่วยงานของ สปส. และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 พัฒนารูปแบบการบริการ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการเฉพาะเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความรวดเร็ว และ
อ านวยความสะดวกส าหรับ ผู้ประกันตนต่างด้าว หรือ แรงงานไทยในต่างประเทศ

2.1.3 ปรับปรุงการบริการของ สปส. พร้อมทั้งขยายเครือข่ายการบริการ เพื่อ รองรับต่อความหลากหลายของ
สังคมแรงงานซึ่งมีความต้องการเฉพาะ เช่น ผู้ประกันตนในพื้นที่ห่างไกล, วัยก่อนเข้าท างาน, 
สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น

กลยุทธ์

2.2 
ทบทวน และให้ความส าคัญ
กับสิทธิประโยชน์ ของ
ผู้ประกันตนที่มีความต้องการ
เฉพาะ อย่างเป็นธรรม

2.2.1 พัฒนาและบริหารสิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทนตามลักษณะและพฤติกรรมของผู้ประกันตน 
ในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ รวมไปถึงการ เชื่อมโยงกับการประกันสังคมนานาชาติ 
รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการเป็นส่วนหนึ่งของประกันสังคมสากล

S1 S2 O
IT/PR
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2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มผู้สูงอายุ

Strategic Approach Theme กลยุทธ์
3.1
เพิ่มรูปแบบการบริการและ
ขยายเครือข่ายบริการรองรับ
กลุ่มผู้สูงอายุ

3.1.1 พัฒนาช่องทางการบริการและการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนในกลุ่มสูงอายุอย่างทั่วถึง ร่วมกับ
เครือข่ายการบริการ เพื่อสร้างความอุ่นใจและคงความสัมพันธ์อันดีอันเป็นรากฐานของความมั่นคงให้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุที่ยังท างาน ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในเมือง ผู้สูงอายุที่อยู่ในต่างจังหวัด เป็นต้น

3.2 
สร้างความต่อเนื่องของ
สิทธิประโยชน์และโอกาส
การบริหารความมั่นคงของ
ผู้สูงอายุ ควบคู่กับ
การบริหารจัดการกองทุน
ที่มั่นคง มีเสถียรภาพ

3.2.1 ขยายความครอบคลุมการคุ้มครองของระบบประกันสังคมแก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคง และมั่นใจในใช้ชีวิต

3.2.2 ขยายโอกาสการจัดเก็บเงินสมทบรองรับการเกษียณอายุ พร้อมสร้างสมดุลการบริหารจัดการกองทุน และ
การลงทุน ให้มีเสถียรภาพ รองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุในระยะยาว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

Strategic Approach Theme กลยุทธ์
4.1
เชื่อมโยงช่องทางการ
บริการและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริการ ให้
ตอบโจทย์ Digital Lifestyle
ของสังคมแรงงาน

4.1.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ
ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ 
และระบบต่างๆ เพื่อท าให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

4.1.2 สนับสนุนการให้บริการที่หลากหลายด้วยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ ที่มีความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle

S1 S2 O
IT/PR

Org/HR
4
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

4.2 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน IT 
ในองค์กรให้สอดรับกับ
การพัฒนาสิทธิประโยชน์
และการบริการ

4.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย 
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

4.2.2 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.3 เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล กับระบบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร 
เพื่อลดความผิดพลาดของการส่งต่อข้อมูล อ านวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ

4.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ที่ให้ความช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถบริหารจัดการได้ตั้งแต่การรับเรื่องจนปิดงาน 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

Strategic Approach Theme กลยุทธ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

4.3 
ปรับเปลี่ยนทิศทาง 
การสื่อสารในเชิงรุก
ให้สร้างสรรค์และตรงกับ
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ 
สปส. ในระยะยาว

4.3.1 เปลี่ยน รูปแบบการน าเสนอข้อมูลและข่าวสารของ สปส. โดยพัฒนารูปแบบ ช่องทาง และออกแบบเนื้อหา
ข่าวสารในการสื่อสารกับสาธารณะ ที่เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ เช่น การสื่อสาร ผ่านสื่อของ สปส. และ เครือข่าย
สื่อภายนอก / รูปแบบ Online – Offline / Formal – Informal / ระดับบุคคล – รายกลุ่ม – ประเภท – ภาพรวม เป็นต้น

4.3.2 ปรับ ทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สปส. ให้เป็น เชิงรุกและสร้างสรรค์ (Proactive and 
Creative) โดยยึดผู้รับบริการและสาธารณชน เป็นศูนย์กลาง ผ่านการท าความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรม
การสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้ ถึงข้อมูล สปส. ในสังคมแรงงานได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ

4.3.3 แปลง ความเข้าใจผิดต่อการสื่อสาร ภาพลักษณ์ของ สปส. ให้เป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง 
เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความผูกพันต่อบริการของสปส. ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรได้ในระยะยาว

Strategic Approach Theme กลยุทธ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

4.4 
พัฒนา วิธีการสื่อสาร
ภายในองค์กร กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เชื่อมประสานกับการ
ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.4.1 พัฒนา ยุทธวิธีการสื่อสารของบุคลากรภายใน สปส. ให้มีความรวดเร็ว แม่นย า ถูกต้อง 
น ามาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในการรับรูข้่าวสาร การบริการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบ
ทั้ง Online-Offiline เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

4.4.2 สร้างความสัมพันธ์ และพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตรร่วมบริการ สื่อและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสื่อข้อมูลส าคัญต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สืบค้นได้

Strategic Approach Theme กลยุทธ์
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5.1
ปรับปรุง ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
ให้ทันสมัย เตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

5.1.1 ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการด าเนินงาน และกระบวนการท างาน
ในส่วนต่างๆ ขององค์กร ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และธรรมาภบิาลในการด าเนินงาน 
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการ สิทธิประโยชน์ และการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม

5.1.2 ทบทวน ออกแบบ และปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ในการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

5

Strategic Approach Theme กลยุทธ์

5.2
ยกระดับบุคลากรของ สปส.
ให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับการ
พัฒนาบริการและองค์กร
โดยรวม

5.2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มีความเหมาะสม ทั้งเนื้องาน อัตราค่าตอบแทน 
ต าแหน่งงาน และความก้าวหน้าในงาน ที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงานกับ สปส. ได้ในระยะยาว

5.2.2 ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพื่อให้มีศักยภาพทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กรในทุก
ส่วนงาน

5.2.3 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ 
สปส. ถ่ายทอดไปสู่การให้บริการแก่สังคมแรงงาน และการท างานร่วมกับพันธมิตร เครือข่าย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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สรุปจ านวนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 

สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 7

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2

พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 4

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3

ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 3

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4

เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 11

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5

ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 5

รวม 30
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)
วิสัยทัศน์: “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าที่ยั่งยืน”

พันธกิจ: ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง 
“การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง”

เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร 
เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ

สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของ
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ออกแบบและพัฒนาบริการ 
พร้อมกับสิทธิประโยชน์ 
เพื่อเตรียมความพร้อม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มผู้สูงอายุ

พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
และการเข้าถึงกลุ่มแรงงาน
ที่มีความต้องการเฉพาะStrength Special

Oldies

Goldies

1 2 3

4

5
IT/ PR

Org/ HR
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Creates

Changes

S S O

สรุปแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม
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ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
ต่อร่างยุทธศาสตร์

ส านักงานประกันสังคม
เพิ่มเติมได้ผ่าน

QR Code 
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www.unisearch.chula.ac.th

mailto:unisearch@chula.ac.th

