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รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ปี 2564 

ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม 2564) 
    
    ส ำนักงำนประกันสังคมได้รับจัดสรรงบประมำณจำกเงินกองทุนเพ่ือบริหำรงำน
ส ำนักงำนประกันสังคมประจ ำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 5,798,710,000 บำท (ประกำศ 6 ฉบับ)     
และบำงส่วนได้น ำไปเปลี่ยนแปลงเพื่อด ำเนินโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด    
ของโรคโควิด-19 และกำรด ำเนินงำนที่สถำนกำรณ์เร่งด่วนที่จ ำเป็นของส ำนักงำนประกันสังคม เช่น กำรตรวจเชิงรุก 
กำรจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนซ่อมแซมอำคำรเร่งด่วน เป็นต้น จ ำนวน 221,067,617 บำท และงบประมำณจำก      
กำรจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทนประจ ำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 264,438,555 บำท 
(ประกำศ 2 ฉบับ) และบำงส่วนได้ปรับแผนและยกเลิกโครงกำร จ ำนวน 15,915,400 บำท เพ่ือด ำเนินงำน    
ตำมภำรกิจและกรอบยุทธศำสตร์ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2564 โดยประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัย
แรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึงกลุ่มแรงงำนที่มีควำม
ต้องกำรเฉพำะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนำบริกำร พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียม   
ควำมพร้อมและยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และเครือข่ำยกำรสื่อสำร
เพ่ือสร้ำงกำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริกำรได้เต็มศักยภำพ 
  
 

     แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 (รวมทั้งปี) 2 กองทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 23 58 81 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 1 17 18 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 - 1 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 5 30 35 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 15 56 71 

รวมทั้งสิ้น 44 162 206 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 แยกรายกองทุน ดังนี้ 
 

ประกันสังคมกองทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนเงินทดแทน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 7 18 25 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 2 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 1 6 7 

รวม 9 37 46 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 16 40 56 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 6 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 28 33 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 14 50 64 

รวม 35 125 160 
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 กองนโยบำยและแผนงำนท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่ ได้ เสนองำน/โครงกำร               
ซึ่งหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ส่งผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดรำยเดือน ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งกำรวัดผลจะน ำผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินตำมที่
หน่วยงำนได้ก ำหนดไว้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นกำรวัดผลงำน/โครงกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือน ำไปประเมินว่ำเป็นไป       
ในทิศทำงใดและควรปรับปรุงแก้ไขงำน/โครงกำรส่วนใดบ้ำง เพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนดไว้ 

แผนการด าเนินงาน ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม 2564) 2 กองทุน  
 ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 4    
(มกรำคม – ธันวำคม 2564) ประกอบด้วย 44 งำน 162 โครงกำร รวมทั้งสิ้น 206 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 ำเนินกำรได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้ำหมำย  
3. ระดับต่ า (สีแดง)       ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 23 58 81 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 1 17 18 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 0 1 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 5 30 35 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 15 56 71 

รวมทั้งสิ้น 44 162 206 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564  
ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม 2564) 

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

146 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 70.88 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง)      ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

54 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 26.21 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
3. ระดับต่ า  (สีแดง)     ด ำ เนินกำรได้ต่ ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

6 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
งำน/โครงกำร
ที่ด ำเนินกำร 
ไตรมำส 4 

ผลกำรประเมิน (ระดับ) 

ดี 
100% ขึ้นไป 

ปำนกลำง 
50 – 99% 

ต่ ำกว่ำ  
50% 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 81 57 22 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 18 11 7 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 1 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 35 28 5 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 71 49 20 2 

รวม 206 146 54 6 

ร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 100 70.88 26.21 2.91 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 
ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม 2564) 

แผนการด าเนนิงานทั้งสิ้น 206 งาน/โครงการ 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

69% 

80% 

100% 

61% 

70% 

28% 

14% 

39% 

27% 

3% 

6% 

3% 

เขียว เหลือง แดง 

2.91 % 
6 งาน/โครงการ  ต่ า 

81 งำน/โครงกำร 

18 งำน/โครงกำร 

1 งำน/โครงกำร 

 35 งำน/โครงกำร 

71 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 

ดี 
26.21 % 

54 งาน/โครงการ  

70.88 % 
146 งาน/โครงการ  

ดี 57 งาน/โครงการ ปานกลาง 22 งาน/โครงการ 
ต่ า 2 งาน/โครงการ 

ดี 11 งาน/โครงการ ปานกลาง 7 งาน/โครงการ 

ดี 1 งาน/โครงการ 

ดี 28 งาน/โครงการ ปานกลาง 5 งาน/โครงการ ต่ า 2 งาน/โครงการ 

ดี 49 งาน/โครงการ ปานกลาง 20 งาน/โครงการ ต่ า 2 งาน/โครงการ 
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การด าเนินการที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ ากว่าเป้าหมายด าเนินการได้น้อยกว่า 50% 
ของเป้าหมาย รวม 6 งาน/โครงการ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 81 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 79 งาน/โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 97 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3 
1. พัฒนาช่องทางการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านหน่วยบริการ (สสร.) 
    แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อกำรให้บริกำรประกันสังคมมำตรำ 40 (ร้อยละ 90) 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนช่องทำงกำรให้บริกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ิมข้ึน (1 ช่องทำง) 
    ผล : ด าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน ขณะนี้ส ำนักงำนประกันสังคมและTesco Lotus ร่วมกันศึกษำ 
ออกแบบ รำยละเอียดควำมต้องกำร พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน          
ตำมมำตรำ 40 โดยส ำนักงำนประกันสังคมจัดส่งร่ำงบันทึกข้อตกลงกับ Tesco Lotus ปรับแก้ไขแล้วเรียบร้อย 
อยู่ระหว่ำงรอลงนำมในบันทึกข้อตกลงร่วมกันต่อไป  
2. โครงการจัดท าระบบ Application เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของ
ผู้ประกันตน (สจพ.)  
    แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนระบบ Application เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ของ
ผู้ประกันตน (1 ระบบ) 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนสถำนพยำบำลเข้ำร่วมโครงกำรน ำเรื่องในกำรใช้ระบบ Application (5 แห่ง) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้ประกันตนที่ใช้ Application ได้รับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ 90) 

    ผล : ด า เน ินการได ้ต่ ากว่า เป ้าหมาย  สถำนพยำบำลเข้ำร่วมโครงกำรน ำเรื่องในกำรใช้ระบบ 
Application จ ำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28 และสถำนพยำบำลขอชะลอกำรทดสอบระบบ Application 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 18 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 18 งาน/โครงการ          
คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 1 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ              
คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 35 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 33 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 94 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6 
3. โครงการจ้างท่ีปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส านักงานประกันสังคม (สบท.) 
    แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับ 9 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนระบบจัดกำรสถำปัตยกรรม 
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    ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (ด ำเนินกำรได้ในระดับ 6 สถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคม
ในอนำคต (To-be) แล้วเสร็จ) เนื่องจำกเกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดประชุม Focus Group ในสถำนกำรณ์             
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งด ำเนินกำร
ประชุม Focus group จ ำนวน 5 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำน
ประกันสังคมในอนำคต (To-be) แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงและแผนกำรด ำเนินงำน 
กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกสถำปัตยกรรมองค์กรปัจจุบันสู่สถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคมในอนำคต
ต่อไป คำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนกุมภำพันธ์ 2565  
4. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) (สบท.) 
    แผน : ระดับ 3 ติดตั้งระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร ณ จุดที่ก ำหนด  
    ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน มีกำรยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งที่ 1 เนื่องจำกกำรพิจำรณำผลคะแนน         
ไม่เป็นไปตำมระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงฯ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลอุทธรณ์ จึงให้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใหม่อีกครั้ง 
ซึ่งได้ด ำเนินกำรประกวดรำคำแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2564 และประกำศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 
ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงส่งร่ำงสัญญำให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดตรวจสอบ และลงนำมในสัญญำจ้ำงต่อไป (กันเงินไว้
ด าเนินการในปี 2565) 
           

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 71 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 69 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 97 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3 
5. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง 

แผน : ด ำเนินงำนและส่งมอบงำนงวดที่ 1 ภำยในเดือนธันวำคม 2564 

ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน  เนื ่องจำกมีกำรปรับแก้ไขรำคำกลำง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์                         
ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ประกอบกับกำรจัดท ำรำคำกลำงใหม่ท ำให้ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
จัดท ำรำคำกลำง และขอบเขตงำน TOR (กันเงินไว้ด าเนินการในปี 2565) 
6. โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของส านักงานประกันสังคม (กฝ.) 
    แผน : จ ำนวนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (e-learning) ที่ได้รับกำรผลิต/
พัฒนำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 วิชำ 
    ผล : ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจำกมีควำมล่ำช้ำในขั้นตอนด ำเนินงำนและกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก ประกอบกับกำรจัดจ้ำงมีกระบวนกำรหลำยขั้นตอนต้องใช้
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของผลงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8 
 

ปัญหาอุปสรรค 
    1) ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้งำน/โครงกำร ที่ต้องด ำเนินกำรนอก
สถำนที่ หรือกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ต่ำงๆ รวมถึงกำรออกตรวจสถำนประกอบกำร ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
เพ่ือเป็นกำรป้องกันและลดกำรแพร่กระจำยเชื้อ 
    2) ด ำเนินกำรล่ำช้ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงส ำหรับโครงกำรที่มีงบประมำณสูง โดยพบปัญหำ เช่น      
มีกำรปรับแก้ไข TOR และรำคำกลำง ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน (รำคำวัสดุ) รวมถึงกำรปรับแก้ไข
แบบก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่ต้องใช้ควำมละเอียดรอบคอบ ท ำให้ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน  

แนวทางแก้ไข 
    1) มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนก่อนกำรออกด ำเนินกำรนอกสถำนที่ รวมถึงต้องมีจุดตรวจคัด
กรอง พร้อมทั้งจัดเตรียมพ้ืนที่ให้เพียงพอและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคโควิด 19 
    2) กำรอบรมให้ควำมรู้เพ่ือพัฒนำทักษะของเจ้ำหน้ำที่ โดยด ำเนินกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน 
 3) ก ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลให้ชัดเจน ในกำรก ำหนดข้อก ำหนดกำรจ้ำง (TOR) 
รวมถึงวำงแผนและพิจำรณำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนอย่ำงละเอียด ทั้งด้ำนข้อกฎหมำยและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และเร่งด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 
 

----------------------------------------------------------------------   
ยกเลิก  



 
 

กองทุนประกันสังคม 
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ตัวชี้วดัที่ 1 ความส าเร็จในการปดิและส่งงบการเงินกองทุนประกันสังคม แผน 10 เดือน 3 6 9 12

ผล 2 6 9 12 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่เพิม่ขึ้น แผน 20 คน 12,759,350 12,667,750 12,576,500 12,486,000

ผล 12,940,496 12,995,099 12,992,890 13,076,106 105

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แผน 20 คน 3,610,013 3,660,026 3,710,039 3,760,000

ผล 3,572,893 3,611,621 10,449,333 10,664,848 284

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคม

แผน 20 ร้อยละ 96 96 96 96

ผล 94 94 95 95 99

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการ ที่ช าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการ

แผน 20 ร้อยละ 95 95 95 95

ผล 92 93 94 93 98

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละของจ านวนผู้ประกันตนส่งเงินสมทบที่นายจ้างส่งผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

แผน 10 ร้อยละ 78 80 80 82 88

ผล 88 89 90 90 110

รวม 138

12

12,486,000

3,760,000

96

95

แผนปฏบิัตริาชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

งานประจํา

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
หมายเหตุ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบรกิารทีม่คีวามหลากหลาย ในรปูแบบ และชอ่งทาง โดยมกีารบรกิารขัน้พ้ืนฐานที ่เปน็หน่ึงเดยีวกัน และสามารถใหบ้รกิารไดถึ้งระดบัรายบคุคล เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชบ้รกิาร หรอืการเขา้ถึงขอ้มลูของผู้มสีิทธิ์ 
(ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ทีม่พีฤตกิรรมความตอ้งการ
ทีแ่ตกตา่งกัน

แผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

82

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

1. งานบรกิารกองทนุประกันสังคม ณ หน่วยบรกิาร พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

836,460,200
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ประกันตนต่อการใหบ้ริการ 
ประกันสังคมมาตรา 40

แผน 50 ร้อยละ - - - 90

ผล 0 0

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนช่องทางการใหบ้ริการที่ได้รับการปรับปรุงและพฒันาเพิม่ขึ้น แผน 50 ช่องทาง - - - 1 ปรับแก้ไขร่าง MOU 
ผล 0 0
รวม 0

ตัวชี้วดัที่ 1  ร้อยละของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ผล 40 ร้อยละ 50 50 50 50

แผน 32 35 40 46 91

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ผล 20 คน 2,000 3,000 3,600 3,800
แผน 1,799 1,879 2,159 2,216 58

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของจ านวนข้อมูลผู้ประกันตนที่นายจ้างส่งเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

84 ผล 40 ร้อยละ 84 84 84 84

แผน 88 89 90 91 108

รวม 91

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 ผล 100 ระดับ 1 2 4
แผน 1 3 4 100
รวม 100

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

สสร.
โครงการเดมิ

935,237

50

3,800

ไม่มีงบประมาณ

1

90

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
3. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารแก่นายจ้างเพ่ือจัดทําขอ้มลูและจ่ายเงนิ
สมทบกองทนุประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

2. พัฒนาชอ่งทางการรบัขึน้ทะเบยีนเปน็ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ผ่านหน่วยบรกิาร

สบท.4. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทนัตกรรมในรปูแบบ 
Web Application

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ไม่มีงบประมาณ ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

Page 2



ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 ผล 100 ระดับ - 2 3 4
แผน 2 3 3 75
รวม 75

ไม่มีงบประมาณ

ตัวชี้วดัที่ 1 1 แผน 35 ระบบ - 1
ผล 0 0

ตัวชี้วดัที่ 2 5 แผน 35 แหง่ - 5
ผล 4 80

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของผู้ประกันตที่ใช้ Appllcation  ได้รับความพงึพอใจ 90 แผน 30 ร้อยละ - 90
ผล 0 0
รวม 28

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 3,059 ผล 100 คน 903 1,775 2,549 3,059

แผน 1,380 5,179 5,216 5,216 171
รวม 171

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 2,300 ผล 50 คน 950 1,200 1,835 2,300

แผน 1,221 1,784 2,134 2,281 99

ตัวชี้วดัที่ 2 75 ผล 50 ร้อยละ 75 75 75 75
แผน 50 18 42 63 84
รวม 92

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

5. โครงการจัดทําระบบการเบกิจ่ายประโยชน์ทดแทนดว้ยตนเองของ
ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) กองทนุประกันสังคม

สบท. 30,000,000

165,805

1,645,720

6. โครงการจัดทําระบบ Appllcation เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขา้รบั
บรกิารทางการแพทย์ของผู้ประกันตน

สจพ.

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

แกนน าเครือข่ายประกันสังคม มีความรู้และเทคนิคในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การขยายความคุ้มครองประกันสังคม 
มาตรา 40 เพิม่ขึ้นไม่น้อยกวา่

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

จ านวนระบบ Appllcation เพือ่อ านวยความสะดวกในการเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
จ านวนสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการน าเร่ืองในการใช้ระบบ 
Appllcation

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

โครงการเดมิ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่

กลยุทธ์ 1.2 สรา้ง เครอืขา่ยพลเมอืง / พลเมอืงอาสาสมคัร หรอื เครอืขา่ยภาคประชาชนรว่มใหบ้รกิาร เพ่ือรว่มใหบ้รกิารและดแูลผู้ประกันตนในระดบัพ้ืนทีไ่ดอ้ย่างใกล้ชดิ พรอ้มสรา้งความครอบคลุมในการใหบ้รกิารอย่างทัว่ถึง โดยมกีารวางระบบการตอบแทน 
คืนกลับ ใหเ้กิดความเหมาะสม  สมเหตสุมผล ของการสรา้งประโยชน์

7. โครงการ 1 ตําบล 1 หมูบ่า้น ประกันสังคมทัว่ไทย

8. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครอืขา่ยประกันสังคม

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับบริการขอค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์
ประกันสังคม ไม่น้อยกวา่ ที่หน่วยงานก าหนด

แผน 100 คน 62,389 107,712 152,587 205,413

ผล 56,370 78,850 111,536 130,122 63

รวม 63

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิม่ขึ้นโดยสมัคร
ผ่านเครือข่ายประกันสังคม (ณ ธนัวาคม 2563)

10,200 แผน 50 คน 2,550 5,100         7,650 10,200

ผล 22,917       37,381     148,184 162,659    1,595

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนเครือข่ายประกันสังคมเพิม่ขึ้น (ณ ธนัวาคม 2563) 1,500 แผน 50 คน 375 750 1,125 1,500
ผล 571 3,578 4,447 4,883 326
รวม 960

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการ 5 แผน 100 ระดับ - - 5 5
ผล 3 5 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 300 แผน 100 คน - -  - 300
ผล 222 74
รวม 74

สสร. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

9. โครงการออกหน่วยเคลื่อนทีบ่รกิารเบด็เสรจ็ Service Delivery Unit 

10. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการปฏบิตังิานใหแ้ก่เครอืขา่ยประกันสังคม
ตามมาตรา 40

2,867,522

1,560,000

12. โครงการวันประกันสังคม  

ไม่มีงบประมาณ

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สสร.

205,413

11. โครงการบรูณาการความรว่มมอืการขยายความคุ้มครองประกันสังคม
มาตรา 40 ระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

492,800
โครงการใหม่

สสร.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
ยช.4 

แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คร้ัง แผน 100 คน 1 1 1 1
ผล 1 1 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 3 คร้ัง แผน 100 คน 1 1 1 1
ผล 1 1 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของข้อร้องเรียนและข้อหารือที่ได้รับ
ด าเนินการภายใน 30 วนั

90 แผน 50 ร้อยละ - - - 90

ผล 90 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนที่มีสิทธไิด้รับบริการทางการแพทย์ภายใต้
กฎหมายประกันสังคม

12 แผน 50 ล้านคน - - - 12

ผล 12 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของ
ผู้ประกันตนประเภทผู้ปว่ยนอกที่ผู้รับจ้างตรวจสอบผ่าน

100 แผน 100 ร้อยละ - - - 100

ผล 100 100

รวม 100รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สจพ.

11,470,800

13. งานอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์และขยาย
ขอบเขตของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (เฉพาะกิจ)

สสร. 95,475

17,000,000

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ
16. โครงการจ้างรบั-ส่งขอ้มลูการใชบ้รกิารทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ปว่ยนอกและขอ้มลูบญัชผู้ีปว่ยโรคเรื้อรงั

14. งานอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์และขยาย
ขอบเขตของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (เฉพาะกิจ) (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

สสร. 376,900 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สจพ.

กลยุทธ์ 1.3 ปรบัปรงุ รปูแบบขอ้ตกลงการบรกิารดา้นการแพทย์ และสรา้งอิสระการบรหิารจัดการบรกิารบนเงื่อนไขขอ้ตกลงทีเ่ปน็ธรรม ควบคู่กับ กลไกกํากับ ตดิตาม รว่มกับภาคประชาชน ควบคุมการดําเนินทีม่ปีระสิทธิภาพ
งานประจํา
15. งานจัดระบบบรกิารทางการแพทย์

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

Page 5



ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ปว่ยใน ที่ผู้รับจ้างตรวจสอบเวชระเบยีน และรายการ
ค่าใช้จ่ายแล้ว พบวา่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ (Outlier 
Reimbursement Schedule)

100 แผน 50 ร้อยละ - - - 100

ผล 100 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ปว่ยใน ที่ผู้รับจ้างได้ ท าการวเิคราะหก์ารจัดกลุ่ม
วนิิจฉัยโรคร่วมและน้ าหนักสัมพทัธ์

100 แผน 50 ร้อยละ - - - 100

ผล 100 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนธรุกรรมการเบกิจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของ
ผู้ประกันตนในกรณีการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพเิศษ
เฉพาะทางและการท าหมัน

400,000 แผน 100 รายการ - 200,000 300,000 400,000

ผล 126,050 191,521 250,000 63

รวม 63

สจพ. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

12,593,000

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

17. โครงการจ้างวิเคราะหก์ารจัดกลุ่มวินิจฉยัโรครว่มและนํ้าหนักสัมพัทธ์
ของผู้ปว่ยในและวิเคราะหข์อ้มลูผู้ปว่ยในทีม่ค่ีาใชจ้่ายสูงเกินปกติ

4,800,00018. โครงการจ้างรบั/ส่งและประมวลผลการเบกิจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์
กรณแีพทย์ผู้เชีย่วชาญพิเศษเฉพาะทาง

สปย. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลได้รับรางวลัสถานพยาบาลในดวงใจ 20 แผน 50 แหง่ - - 20 20
ผล 21 21 105

ตัวชี้วดัที่ 2 สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดบริการเปน็พเิศษให้
ผู้ประกันตนที่ประทับใจเกินความคาดหมาย

20 แผน 50 แหง่ - - 20 20

ผล 21 21 105
รวม 105

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละจ านวนสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงจะต้องได้รับการ
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล

40 แผน 100 ร้อยละ - - - 40

ผล 40 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
ในสถานประกอบการ	

6,788 แผน 100 คน 2,925 4,638 6,138 6,788

ผล 2,430 3,818 4,878 5,576 82

รวม 82

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

2,871,000

19. โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ 

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดมิ

20. โครงการตรวจประเมนิการใหบ้รกิารทางการแพทย์ของสถานพยาบาล
หลักทีใ่หบ้รกิารแก่ผู้ประกันตน  ประจําป ี2564 - 2566

สจพ.

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนา รปูแบบ และวิธีการใชส้ิทธิการรกัษาพยาบาลทีอํ่านวยความสะดวกใหกั้บผู้ประกันตนทกุกลุ่ม และทกุคนอย่างเปดิกว้าง โดยสรา้งความยืดหยุ่นของการใชบ้รกิารทางการแพทย์ทีส่อดคล้องกับความตอ้งการในการรกัษาพยาบาลของผู้ประกันตนแตล่ะราย

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

1,286,820 ยช.3
แผนแม่บทฯ 13

สจพ.

21. โครงการส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคเชงิรกุ

2,429,800 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

สปย. 110,000

ตัวชี้วดั 200 แผน 100 ฉบบั 200

ผล 200 100

รวม 100

สลก.  72,705,000
28,958,600
79,413,000

ตัวชี้วดั 3,700,000 แผน 100 คน 3,700,000

ผล 1,863,639 50

รวม 50

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

60,000 แผน 100 คน - 60,000 60,000 60,000

ผล 29,941 29,941 29,941 50

รวม 50

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

23. โครงการสนับสนุนการตัง้จุดบรกิารฉดีวัคซีนโคโรนา 2019
 ใหผู้้ประกันตน ระยะที ่1-3

โครงการใหม่
22. โครงการจ้างทีป่รกึษาทางการแพทย์และทีป่รกึษาทางการพยาบาล

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

24. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

จ านวนเวชระเบยีนของผู้ประกันตนที่รับการตรวจสอบในการจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สลก. 6,445,787

จ านวนผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคม
 กรุงเทพมหานครพืน้ที่ 1-12 ได้รับการฉีดวคัซีนโควคิ 19

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14,000 แผน 100 คน - 14,000 14,000 14,000

ผล 17,608 17,608 17,608 126

รวม 126

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 60,000 แผน 100 คน - 60,000 60,000 60,000

ผล 42,241 42,241 42,241 70

รวม 70

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30,000 แผน 100 คน - 30,000

ผล 20,678 69

รวม 69

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

25. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน ระยะที ่2 (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

สลก. 2,100,000

27. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน ระยะที ่4 (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย) พ้ืนที ่1-12

สลก.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3,117,445

26. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) 
เพ่ือผู้ประกันตน ระยะที ่3 (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

สลก. 5,989,944
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

5,521,690

ตัวชี้วดัที่ 1 49,000 แผน 100 คน - 49,000 49,000 49,000

ผล - 29,659 29,659 29,659 61

รวม 61

64,035,505
ตัวชี้วดัที่ 1 1,256,156 แผน 100 คน - - 1,099,828 1,256,156

ผล 837,404 1,206,015 96

รวม 96

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ จ่ายประโยชน์ทดแทน และโอนเงิน 69,600,000 แผน 25 รายการ 17,400,000 34,800,000 52,200,000 69,600,000
ผล 17,945,065 34,371,588 55,864,821 83,112,888 119

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ช าระเงินสมทบผ่าน 95 แผน 25 ร้อยละ 95 95 95 95
ผล 94 96 96 96 101

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละผู้ประกันตน ม.40 ช าระเงินสมทบ ผ่านธนาคาร 70 แผน 25 ร้อยละ 70 70 70 70
ส 78 83 96 97 138

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทนผ่านหน่วยบริการ 99 แผน 25 ร้อยละ 99 99 99 99
ผล 99 99 99 99 100
รวม 115

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สปจ.ปทุมธาน/ี
สปจ.

สมุทรปราการ/
สปจ. นนทบรีุ/

สปจ.ชลบรีุ (1-2)
ผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคมจังหวดั

ผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคมจังหวดั

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

29. โครงการสนับสนุนการตัง้จุดบรกิารฉดีวัคซีนโควิด 19 ใหผู้้ประกันตน สปจ.ฉะเชิงเทรา
(1-2)/สปจ.

ระยอง

งานประจํา

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

28. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์คัดกรองไวรสัโคโรนา 2019 
เพ่ือผู้ประกันตน (จังหวัด)

30. งานการเงนิ (กองทนุประกันสังคม) 339,165,900

กลยุทธ์ 1.5 ขยายรปูแบบการบรกิารและการบรหิารการเงนิรองรบันวัตกรรมทางการเงนิในอนาคต โดยอาศัยความรว่มมอืจากสถาบนัการเงนิและเครอืขา่ยพันธมติรทีไ่มใ่ชส่ถาบนัการเงนิ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กบง.
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนความส าเร็จในการจัดท างบการเงินรวมทั่วประเทศ แผน 50 คร้ัง 3 6 9 12
ผล 3 6 8 12 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนของงบการเงินของ สปส.เขตพืน้ที่/จังหวดั/สาขา แผน 50 แหง่ 417 834 1,251 1,668
ผล 556 834 1,114 1,534 92

รวม 96

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนช่องทาง/รูปแบบ/ข้อตกลงการใหบ้ริการกับธนาคารและ 1 แผน 100 ช่องทาง - 1 1 1
ผล 1 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีไตวายเร้ือรัง 120,000 แผน 30 คร้ัง 30,000 60,000 90,000 120,000
ผล 543,423 1,085,388 1,445,005 2,187,080 1,823

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนสถานพยาบาล/คลินิก (เอกชน) ท าข้อตกลงในการ
ใหบ้ริการทางการแพทย์

300 แผน 30 แหง่ 75 150 225 300

ผล 124 201 276 378 126
ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนรายการก ากับตรวจสอบการจ่ายประโยชน์ทดแทน 7 กรณี แผน 40 รายการ 7,625,000 15,500,000 23,600,000 31,950,000

ผล 7,268,735 11,967,006 16,642,271 23,606,924 74

รวม 614

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

3,241,80031. งานบญัช ี(กองทนุประกันสังคม)

32. โครงการการพัฒนาการรบั – จ่ายเงนิ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

31,950,000

33. งานสิทธิประโยชน์

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

สปย. 1,662,400

งานประจํา
 กลยุทธ์ 1.7 ปรบัปรงุและพัฒนา สิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ทีร่องรบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเปน็ส่วนหน่ึงของการประกันสังคมในระดบัสากล ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ และคุ้มครองวัยแรงงานทกุกลุ่มไดอ้ย่างครอบคลุม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ไม่มีงบประมาณกบง.

12

1,668

กบง.

โครงการเดมิ
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการใหค้วามเหน็หรือแก้ไขระบบงานประกันสังคม
ตามมาตรา 40

300 แผน 100 คร้ัง 75 150 225 300

ผล 144 241 639 1,011 337

รวม 337

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละจ านวนการตรวจแนะน าการวนิิจฉัยและจ่ายประโยชน์
ทดแทน ตามแผนประจ าปี

80 แผน 100 ร้อยละ - - - 80

ผล 90 113

รวม 113

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จในการพฒันาสิทธปิระโยชน์ประกันสังคม 5 แผน 100 ระดับ 1 2 3 5
ผล 1 1 3 5 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 การพฒันาบคุลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภยั 6 แผน 30 คน - - - 6

ผล 43 717

ตัวชี้วดัที่ 2 สนับสนุนข้อมูลหรือวเิคราะหข์้อมูลหรือใหค้ าแนะน าในการพฒันา
สิทธปิระโยชน์ การขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคม

5 แผน 35 เร่ือง 1 2 3 5

ผล 1 2 5 5 100

ตัวชี้วดัที่ 3 สร้างการรับรู้ด้านการประกันสังคมใหแ้ก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคม และประชาชนทั่วไป

3 แผน 35 คร้ัง 1 2 2 3

ผล 2 2 3 100

รวม 285

35. โครงการตรวจแนะนําการวินิจฉยัจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่สํานักงาน
ประกันสังคมและสถานพยาบาล

สสร.

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

9,504,000

โครงการเดมิ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

37. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานดา้นคณติศาสตรป์ระกันภยั กวพ.

ไม่มีงบประมาณ36. การศึกษาพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40

34. การบรหิารจัดการงานประกันสังคมมาตรา 40

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

831,525

ไม่มีงบประมาณ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สปย.

สสร.
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 รายงานผลการศึกษาวจิัย 1 แผน 100 เล่ม - - 1 1
ผล 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 ความส าเร็จในการสรุปข้อมูลส าคัญส านักงานประกันสังคม 12 แผน 25 คร้ัง 3 6 9 12
ผล 3 6 9 12 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ความส าเร็จในการวเิคราะหแ์ละประเมินสถานะกองทุน 4 แผน 25 คร้ัง 1 3 3 4
ผล 2 3 3 4 100

ตัวชี้วดัที่ 3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานประจ าปี 4 แผน 25 ระดับ 1 2 3 4
ผล 1 2 3 4 100

ตัวชี้วดัที่ 4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติงานประกันสังคม 4 แผน 25 ระดับ 1 2 3 4
ผล 1 2 3 4 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนโครงการวจิัยที่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ 2 แผน 100 เร่ือง - 2 2 2

ผล 2 2 2 100

รวม 100

กวพ.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

40. งานวิจัยและพัฒนา กวพ.
รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

623,600

โครงการใหม่

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

กลยุทธ์ 1.8 ทบทวน และพัฒนารปูแบบ ระบบและกระบวนการจัดเก็บเงนิสมทบจากกลุ่มเปา้หมายของสํานักงานประกันสังคม (ผู้ประกันตน/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ใหม้ปีระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ ์รวมถึงความสามารถในการจ่าย พรอ้ม

39. งานสถิตแิละคณติศาสตรป์ระกันภยั 

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

งานประจํา

38. โครงการประเมนิผลประสิทธิผลสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณชีราภาพ 2,000,000

560,600

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กวพ.
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการตามเปา้หมายที่ได้รับ
การตรวจสอบ

แผน 20 ร้อยละ 25 50 75 100

ผล 32 50 71 90 90

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
บญัชีค่าจ้างกองทุนประกันสังคม

แผน 20 ร้อยละ - 30 75 100

ผล 4 43 80 80

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของจ านวนนายจ้างที่ได้รับการตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง
กองทุนเงินทดแทน

แผน 20 ร้อยละ 20 50 80 100

ผล 0 88 94 103 103

ตัวชี้วดัที่ 5 แผน 20 หน่วยงาน 23 29 29 29

ผล 6 8 27 36 124

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการนิติบคุคลที่ติดตามให้
ขึ้นทะเบยีนประกันสังคมใหม่ เทียบกับจ านวนนิติบคุคลที่จด
ทะเบยีนกับกรมพฒันาธรุกิจการค้าที่อยู่ในข่ายบงัคับตามกฎหมาย

แผน 20 ร้อยละ 100 100 100 100

ผล 96 94 94 92.73 93

รวม 98

สตส.

100

100

100

จ านวนส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ที่/จังหวดั/
สาขา ที่ได้รับการตรวจแนะน า และการสนับสนุนการตรวจสอบ
บญัชีค่าจ้างรวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบบญัชีค่าจ้าง 
ณ หน่วยปฏบิติั

528,53541. งานตรวจสอบ

29

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

100
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการจัดเก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการที่
ขึ้นทะเบยีนกับส านักงานประกันสังคม

96 แผน 40 ร้อยละ 96 96 96 96

ผล 95 96 96 96 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของจ านวนข้อมูลผู้ประกันตนที่นายจ้างส่งผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

84 แผน 30 ร้อยละ 84 84 84 84

ผล 88 89 89 90 107

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนหน่วยปฏบิติัที่ได้รับการออกตรวจ แนะน า 12 แผน 30 หน่วย 3 6 9 12

ผล 2 2 2 2 17
รวม 77

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 4 8 12 12
ผล 2 5 5 6 50
รวม 50

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9 12
ผล 3 5 5 10 83
รวม 83

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบยีนกองทุนประกันสังคม 496,400 แผน 50 แหง่ 492,350 493,700 495,050 496,400

ผล 484,731 486,354 488,639 490,868 99
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบยีนกองทุนประกันสังคม 12,486,000 แผน 50 คน 12,759,350 12,667,750 12,576,500 12,486,000

ผล 1,294,496 12,995,099 12,992,890 13,076,106 105
รวม 102

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

43. งานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบยีบ ปรบัปรงุกําหนดอัตรา
เงนิสมทบ การเพ่ิมการจัดเก็บเงนิสมทบและการพัฒนาสิทธิประโยชน์

สสท.

1,045,500

สสท.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สสท.

19,860,20042. งานเงนิสมทบ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
ยช.4

แผนแม่บทฯ 17

44. งานอนุกรรมการกลั่นกรองเงนิสมทบค้างชําระของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

สสท.45. งานทะเบยีนนายจ้าง/ผู้ประกันตน ไม่มีงบประมาณ

856,700
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการใหค้วามรู้แก่แรงงานต่างด้าว 20 แผน 50 คร้ัง 7 15 20 20
ผล 9 11 16 16 80

ตัวชี้วดัที่ 2 แรงงานต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธปิระโยชน์
ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกันสังคมและกฎหมายวา่ด้วย
เงินทดแทน ร้อยละ 70 โดยสามารถใช้สิทธทิี่พงึมีได้อย่างถูกต้อง

70 แผน 50 ร้อยละ 70 70 70 70

ผล 85 85 85 85 121

รวม 101

ตัวชี้วดัที่ 1 มีระบบ/แนวทางการปอ้งกันการไม่น าส่งเงินสมทบ และกลไก
การตรวจสอบที่มีประสิทธภิาพ

1 แผน 50 ระบบ - - - 1

ผล 1 100
ตัวชี้วดัที่ 2 50 แผน 50 ร้อยละ - - - 50

ผล 50 100
รวม 100

46. โครงการใหค้วามรู้ดา้นการประกันสังคมแก่แรงงานตา่งดา้ว 

ร้อยละความส าเร็จของรายงานผลการวเิคราะหค์วามเส่ียง
ความสามารถในการช าระเงินสมทบของนายจ้าง/
สถานประกอบการ

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

โครงการเดมิ
99,650 ยช.4

แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

827,400สตส.47. โครงการวิเคราะหค์วามเสี่ยงความสามารถในการชําระเงนิสมทบ
ของนายจ้าง
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ านวนนายจ้าง/สถานประกอบการจากฐานข้อมูล
ภาครัฐที่เชื่อมโยงและอยู่ในข่ายคุ้มครองตามกฎหมายที่ยังไม่ขึ้น
ทะเบยีนประกันสังคมครบถ้วน

80 แผน 100 ร้อยละ - - - 80

ผล 80 100
รวม 100

แผน
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 300 แผน 50 แหง่ - - 300 300

ผล 300 300 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของนายจ้างที่ช าระเงินสมทบภายในก าหนดเวลาที่เพิม่ขึ้น 100 แผน 50 ร้อยละ - - 100 100

ผล 100 100 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลที่ได้รับการตรวจใช้ยาในสถานพยาบาลการ
จ่ายยาบญัชี จ(2) การจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์

18 แผน 100 แหง่ - - - 18

ผล 18 100

รวม 100

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

48. โครงการเชือ่มโยงขอ้มลูนายจ้างกับฐานขอ้มลูภาครฐัเพ่ือการตรวจสอบ

50. โครงการจ้างทีป่รกึษาเภสัชกรรมเพ่ือกํากับคุณภาพการใชย้าของ
สถานพยาบาลและกํากับการตรวจสอบการจ่ายชดเชยบญัชยีาหลักแหง่ชาต ิ
จ(2) และยาตา้นไวรสัเอดส์

ไม่มีงบประมาณ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สตส.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

450,000สสท.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

49. โครงการมอบโล่ประกาศเกียรตคุิณสถานประกอบการ

กลยุทธ์  1.9 พัฒนากลไก การจ่ายสิทธิประโยชน์และระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธิ ทีร่องรบัการจ่ายทีห่ลากหลาย และรวดเรว็ โดย ม ีPlatform ในรปูแบบใหมท่ีร่องรบัอนาคต ไมว่่าจะเปน็รปูแบบดจิิทลั โครงขา่ยพลเมอืง อาสาสมคัร หรอืชอ่งทางอ่ืนๆ เพ่ือ
โครงการเดมิ

สจพ.

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

264,000 ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีการ
รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥2) ได้รับการตรวจสอบการ
บริการทางการแพทย์ประเภท Coding Audit

700 แผน 35 แฟม้ 700 700 700 700

ผล 722 722 722 722 103
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน

เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีโรคที่
11,000 แผน 35 รายการ 11,000 11,000 11,000 11,000

ผล 11,491 11,491 11,491 11,491 104

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบความ
ผิดปกติของข้อมูลการรายงานบริการทางการแพทย์ (Data 100%)
 (รายเดือน)

1 แผน 30 รายการ 1 1 1 1

ผล 1 1 1 1 100
รวม 103

ตัวชี้วดัที่ 1 6,300 แผน 50 แฟม้ 1,400 6,300 6,300
ผล 700 3,056 6,260 99

ตัวชี้วดัที่ 2 99,000 แผน 50 รายการ 33,000 66,000 99,000
ผล 12,350 45,098 96,280 97
รวม 98

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สจพ. 1,312,000 ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

สจพ. 14,520,00052. โครงการตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้รกิารทางการแพทย์กรณโีรคทีม่ี
ค่าใชจ้่ายสูง และกรณโีรคทีม่ภีาระเสี่ยง ประจําป ี2564 -2566

จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีการ
รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥2) ได้รับการตรวจสอบการ
จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพือ่เบกิค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบ กรณีโรคที่
มีภาระเส่ียงได้รับการตรวจสอบการบริการทางการแพทย์ประเภท

51. โครงการตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้รกิารทางการแพทย์แบบบรูณาการของ
สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม (กรณโีรคทีม่ค่ีาใชจ้่ายสูง และกรณี
โรคทีม่ภีาระเสี่ยง)
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ม.ค. - ม.ีค.64ม.ค. - ม.ิย.64ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. - ธ.ค.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน(%)
เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับลําดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน

 งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ ากวา่ benchmark 100 แผน 100 ร้อยละ 100 100 100 100
ผล 100 99 100 100 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9 12
ผล 3 5 8 11 92
รวม 92

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 14 แผน 100 คร้ัง 3 7 10 14

ผล 3 7 12 15 107

รวม 107

ตัวชี้วดัที่ 1 มูลค่าทรัพย์สินที่ถือครองของส านักงานประกันสังคม มีความถูก
ต้องครบถ้วน 100

100 แผน 100 ร้อยละ 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100

รวม 100

34,801,600

โครงการเดมิ

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

14,321,217

669,400

กลยุทธ์ 1.10 พัฒนารปูแบบการบรหิารกองทนุรปูแบบใหม ่รองรบัทศิทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ การสรา้งความครอบคลุมของการดแูลวัยแรงงานและบรบิทการลงทนุทีเ่ปลี่ยนแปลงไป พรอ้มกับการสรา้งความเขา้ใจและการยอมรบัจากผู้เก่ียวขอ้งและ
งานประจํา
53. งานนําเงนิกองทนุไปจัดหาผลประโยชน์

54. งานอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง กองทนุประกันสังคม

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

(โครงการต่อเนื่อง)

กบล.

กบล.

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

55. งานอนุกรรมการบรหิารการลงทนุ กองทนุประกันสังคม

กบล.

กบล.

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

553,800

56. โครงการจัดจ้างหน่วยงานบรกิารดแูลและเก็บรกัษาหลักทรพัย์ 
(Custodian)



Page 19



ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ก.ย. ธ.ค.

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้ประกันตนทีไ่ด้รับของเยีย่มในรูปแบบการให้บริการเชิงรุก
ให้กับผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือ
ผู้ป่วยหลังภาวะวกิฤต  (Intermediate Care)

39,480 แผน 100 ราย 3,250 10,464 27,629 39,480

ผล 1,919 4,425 9,675 19,876 50

รวม 50

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนคร้ังในการออกเยีย่มผู้ทุพพลภาพ 10 แผน คร้ัง - - 1 10
ผล 0 7 70

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนผู้ประกันตนผู้ทุพพลภาพทีไ่ด้รับการตรวจเยีย่ม 30 แผน คน - - 3 30
ผล 0 20 67

ตัวชี้วดัที ่3 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้งานประกันสังคมผ่าน
ส่ือต่าง ๆ ทุกช่องทาง

180 แผน คร้ัง - - 18 180

ผล 0 105 58
รวม 63รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนปฏบิตัริาชการสาํนักงานประกันสงัคม ประจําป ี2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน
(%)

3,400,000ศสน. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 1720

30

50

2. โครงการ สปส. มอบสุข 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนารปูแบบ การดูแล ผู้ประกันตนทีเ่จ็บปว่ยเรื้อรงั/ทุพพลภาพ ซ่ึงต้องการได้รบัการดูแลอย่างใกล้ชิด หรอืไม่สามารถดูแลตนเองได้ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต หรอืกลับเข้าสูร่ะบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนที ่ซ่ึงผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใช้สิทธิได้

โครงการเดิม
1. โครงการประกันสังคมเยีย่มผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บปว่ยใน
สถานพยาบาลหรอืผู้ปว่ยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

19,740,000 ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ก.ย. ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน
(%)

0

ตัวชี้วดัที ่1 ผู้ประกันตนทีม่ีสิทธบิ าบัดทดแทนไตใช้บริการฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียมและเข้าถึงยาฉีดเพิม่เม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)

2,200,000 แผน 100 รายการ 550,000 1,100,000 1,650,000 2,200,000

ผล 450,062 1,003,166 1,557,675 2,199,156 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ร้อยละของการได้รับข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์กรณีปลูก
ถ่ายอวยัวะและกรณีการให้ยาแฟคเตอร์ส าหรับผู้ป่วยโรค
เลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) ตามเวลาทีก่ าหนด

80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80

ผล 100 125

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละของความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีส่ามารถน ามา
ด าเนินการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องทันตามก าหนดเวลา

80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80

ผล 100 125

รวม 125

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

3. โครงการจ้างรบั/ส่งและประมวลผลการเบกิจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์
สําหรบัการรกัษา ผู้ปว่ยไตวายเรื้อรงัระยะสุดท้าย กรณีบําบดัทดแทนไต

4. โครงการจัดจ้างรบั-ส่งและประมวลผลข้อมูลการให้บรกิารทางการแพทย์
แก่ผู้ประกันตน เพ่ือการเบกิจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์กรณีปลูกถ่าย
อวัยวะและกรณีค่ายาแฟคเตอร์

สปย. 6,850,000

2,190,000

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

สจพ.
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ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ก.ย. ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน
(%)

เงินเหลือจ่าย

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควดิ 19 ได้รับของเยีย่ม

1,000 แผน 100 - -  - 1,000 1,000

ผล 0 1,000 100
รวม 100

0

ตัวชี้วดัที ่1 มีระเบียบและแนวปฏิบัติทีป่รับปรุงการให้บริการประกันสังคม
รองรับการให้บริการผู้ประกันตนต่างชาติทีผู้่บริหารเห็นชอบและ
น าไปใช้ปฏิบัติ

1 แผน 50 เร่ือง 1 1 1 1

ผล 1 1 1 1 100

ตัวชี้วดัที ่2 มีร่างระเบียบและแนวปฏิบัติทีป่รับปรุงการให้บริการประกันสังคม
รองรับการให้บริการผู้ประกันตนต่างชาติ

1 แผน 50 เร่ือง 1 1 1 1

ผล 1 1 1 1 100

รวม 100

กลยุทธ์ 2.2 สรา้งความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการประกันสังคมและเตรยีมความพรอ้มให้กลุม่แรงงานรุ่นใหม่ เพ่ือเปน็ส่วนหน่ึงของแรงงานทีม่ีคุณภาพ และมีวุฒิภาวะของระบบประกันสังคม

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ไม่มีงบประมาณ

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาและบรหิารสิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทน รวมถึงการบรกิาร ตามลักษณะและพฤติกรรมของผู้ประกันตน ในแต่ละกลุม่ทีม่ีความต้องการเฉพาะ รวมไปถึงการ เชือ่มโยงกับการประกันสังคมนานาชาติ เพ่ือรองรบัการเคลือ่นย้ายแรงงาน
โครงการเดิม
6. โครงการเตรยีมความพรอ้มและการพัฒนาระบบประกันสังคมรองรบั
การให้บรกิารแรงงานข้ามชาติ

กนผ. ยช.4 
แผนแม่บทฯ 17

โครงการใหม่
5. โครงการจัดซ้ือของเยีย่มผู้ประกันตนติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
หรอืโรคโควิด 19 (สําหรบักันเงนิเหลือจ่าย)

สจพ. 500,000
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64 ม.ค. -ธ.ค. 64 

ตัวชี้วดัที่ 1 สัดส่วนของจ านวนผู้สูงอายเุข้าท างานกับส านักงานประกันสังคม 
คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนที่ได้รับการจดัสรร

90 แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90

ผล 97 100 100 100 111

รวม 111รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2564
ยทุธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสทิธปิระโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อม และยกระดบัคุณภาพชวีติของกลุ่มผู้สงูอายุ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เป้าหมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุแผน/ผล
ผลการ

ดําเนินงาน

ยช.4 
แผนแม่บทฯ 15

กลยุทธ ์3.2 รว่มยกระดับคุณค่าของผู้ประกันตนสูงอายุในการเป็นส่วนหน่ึงสังคมผ่านการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเปิดโอกาส ในการใช้ศักยภาพของผู้ประกันตนสูงอายุ เพ่ือต่อยอดและสรา้งคุณค่าให้กับสังคม โดยดําเนินงานรว่มกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
โครงการเดิม
1. โครงการส่งเสรมิการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทํางานกับสํานักงานประกันสังคม กบค. 42,411,600
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. -ธ.ค. 64 

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

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9 12
ผล 2 4 9 11 92
รวม 92

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 8 แผน 100 ระดับ 2 2 6 8

ผล 2 2 6 8 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 9 แผน 50 ระดับ 4 4 5 9
ผล 1 1 4 6 67

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนระบบจัดการสถาปัตยกรรม 1 แผน 50 ระบบ - - 1
ผล 0 0
รวม 33

1. งานกําหนดนโยบายวางแผนและสนับสนุนการปฏิบตัิงานจัดระบบ
คอมพิวเตอร ์บํารงุรกัษาระบบงาน ฐานข้อมูลและอุปกรณ์

2. งานอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ของสํานักงานประกันสังคม

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

แผนปฏบิตัริาชการสาํนักงานประกันสงัคม ประจําป ี2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

กลยุทธ์ 4.1 อํานวยความสะดวกในการบรกิารผ่านการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงข้อมูลการให้บรกิารเปน็หน่ึงเดียวกันในลักษณะ Omni Channel สําหรบัการให้บรกิารทัง้รปูแบบ Online และ Offline ให้เปน็บรกิารแบบไรร้อยต่อ เพ่ือสรา้งประสบการณ์ที่
ดีแก่ผู้รบับรกิาร โดยบรูณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรรว่มบรกิาร 

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

สบท.

195,100

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

4. โครงการจ้างทีป่รกึษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) 
ของสํานักงานประกันสังคม

งานประจํา

สบท.

1,037,900

458,052,500สบท.

สบท.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

โครงการเดิม
3. โครงการดําเนินการจัดทํามาตรฐานห้อง Data Center สูร่ะบบ ISO 
27001

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 1 แผน 100 ระดับ - - 1 1
ผล 0 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 2 แผน 100 ระดับ 1 2
ผล 0 2 100
รวม 100

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

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

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1 4 4
ผล 1 1 4 4 100 ด าเนินการเสร็จกอ่นแผน

รวม 100

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

61,577,000

ปรับแผน 
ลธ เห็นชอบ

84,083,000

49,925,000

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

5. โครงการบรูณาการคลังข้อมูลบิก๊ดาต้าองค์กรและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ

สบท.

สบท.

สบท.
รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

สบท. 180,000,000

กลยุทธ์ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรบัการให้บรกิารและการทํางานจากทุกทีทุ่กเวลา
โครงการใหม่
7. โครงการจัดซ้ือครภุัณฑ์คอมพิวเตอรพ์รอ้มระบบบรหิารจัดการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

สบท.6. โครงการปรบัเปลีย่นระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมเปน็ระบบ Web Application

กลยุทธ์ 4.2 สนับสนุนการให้บรกิารทีห่ลากหลายด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บรกิารทีม่ีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle
โครงการเดิม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

โครงการใหม่
ยช.6 

แผนแม่บทฯ 20
(โครงการต่อเนือ่ง)

8. โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ระบบเครอืข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพ่ือทดแทนระบบเดมิ

120,000,000

9. โครงการจัดชื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือทดแทนระบบเดมิ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 แผน 100 ระดับ 1 1 4 4
ผล 1 1 4 4 100 ด าเนินการเสร็จกอ่นแผน

รวม 100

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

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

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 6 แผน 50 ระดับ - 1 6 6
ผล 2 6 6 100

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนชั่วโมงของการแสดงผลของข้อมูลของอุปกรณ์ภายในห้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และน าไปวเิคราะห์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

24 แผน 50 ชั่วโมง - - 24 24

ผล 24 24 100

รวม 100

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
40,000,000สบท.

สบท.

สบท. 210,114,000

11. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ปอ้งกันเครอืข่าย (Firewall) เดิม

10. โครงการจัดซ้ือระบบทดแทนอุปกรณ์รกัษาความปลอดภัยในการ
รบัส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม

59,556,000

12. โครงการจัดตัง้ศูนย์กลางเฝ้าระวังและรบัมือภัยคุกคามความปลอดภัย
คอมพิวเตอร ์(SSO Security Operation Center)

สบท.

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

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

178,289,000

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 
(WAN Network) ได้อย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธภิาพ

5 แผน 100 ระดับ 5 5 5 5

ผล 5 5 5 5 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 4 แผน 50 ระดับ 1 3 4 4
ผล 1 3 4 4 100

ตัวชี้วดัที ่2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 
(WAN Network) ได้อย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธภิาพ

5 แผน 50 ระดับ - 5 5

ผล 5 5 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 4 แผน 100 ระดับ 1 2 3 4
ผล 1 2 3 3 75
รวม 75

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 3 แผน 100 ระดับ - - - 3
ผล 0 0
รวม 0

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

สบท. 51,000,000

56,254,500 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สบท.

สบท. 160,129,500   

สบท.

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

16. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายพรอ้มอุปกรณ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบสารสนเทศ

75,600,000

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

14. โครงการเช่าระบบโครงข่ายระบบสือ่สัญญาณและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานประกันสังคม

15. โครงการเช่าใช้ระบบเครอืข่ายสือ่สารข้อมูลเพ่ือบรกิารงานประกันสังคม

โครงการใหม่
17. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บรกิาร (Queue)

กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบตัิงาน และการบรหิารจัดการองค์กร เพ่ือเปน็ส่วนหน่ึงของการสนับสนุนการยกระดับงานบรกิารและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ 800 แผน 40 คร้ัง - 200 500 800
ผล 450 1,441 1,670 209

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ 60 แผน 30 คร้ัง 15 30 45 60
ผล 6 6 42 114 190

ตัวชี้วดัที ่3 จ านวนยอดพิมพ์ปฏิทิน 4,900,000 แผน 30 ฉบับ - - - 4,900,000
ผล 4,900,000 100
รวม 171

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนการเผยแพร่ภาพกิจกรรม 800 แผน 40 คร้ัง 150 300 450 600
ผล 278 593 850 1,100 183

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนการผลิตส่ือประชาสัมพันธป์ระเภทส่ิงพิมพ์ 36,000 แผน 30 ชิ้น 9,000 18,000 27,000 36,000
ผล 23,267 46,392 52,494 62,867 175

ตัวชี้วดัที ่3 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ ทีไ่ด้รับการแก้ไข
แล้วเสร็จภายใน 25 วนั

92 แผน 30 ร้อยละ 92 92 92 92

ผล 94 98 98 99 108
รวม 158

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 9 แผน 100 คร้ัง 3 4 7 9
ผล 2 3 5 9 100
รวม 100

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ศสน.

1,184,500

ศสน.

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
20. งานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
19. งานบรกิารข้อมูลและข่าวสารงานประกันสังคม

149,800,000

4,935,000

ศสน.

งานประจํา
18. การผลิตและเผยแพรส่ือ่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

กลยุทธ์ 4.6 เปลีย่น รปูแบบการนําเสนอข้อมูลและข่าวสารของสํานักงานประกันสังคมโดยพัฒนารปูแบบ ช่องทาง และออกแบบเน้ือหาข่าวสารในการสือ่สารกับสาธารณะทีเ่ข้าใจงา่ยมีประสิทธิภาพ เช่น การสือ่สารผ่านสือ่ของสํานักงานประกันสังคมและ
เครอืข่ายสือ่ภายนอก /ช่องทาง Digital - Human touch / รปูแบบ 
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. -ธ.ค. 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนข้อความทีส่่งให้ผู้ประกันตน 11,850,000 แผน 50 ข้อความ 4,350,000 8,850,000 11,850,000 11,850,000
ผล 4,171,903 7,827,886 11,079,513 11,079,513 93

ตัวชี้วดัที ่2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 3 แผน 50 ระดับ 3 3 3 3
ผล 3 3 3 3 100
รวม 97

5,032,000

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนข้อความทีส่่งให้ผู้ประกันตน 5,100,000 แผน 100 ข้อความ  -  - 5,100,000 5,100,000
ผล 7,063,015 11,986,101 235
รวม 235

500,000

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

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนการตอบข้อซักถามผ่าน Social Media 50,000 แผน 35 คร้ัง 30,000 50,000 50,000 50,000
ผล 121,373 155,285 196,496 196,496 393

ตัวชี้วดัที ่3 ร้อยละคุณภาพการให้บริการ 85 แผน 30 ร้อยละ 85 85 85 85
ผล 94 95 95 95 112
รวม 267

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

49,995,00023. โครงการเช่าบรกิารศูนย์บรกิารข้อมูลประกันสังคม 
Contact center 1506

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
22. โครงการบรกิารส่งข้อความสัน้ทางโทรศัพท์มือถือ Short Message 
Service (SMS)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

โครงการเดิม
4,159,500

ศสน.

ศสน.

ศสน.

21. โครงการบรกิารส่งข้อความสัน้ทางโทรศัพท์มือถือ Short Message 
Service (SMS)

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. -ธ.ค. 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4,040 แผน 100 คน 1,840 2,440 3,240 4,040

ผล 1,930 2,170 2,346 2,738 68

รวม 68

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนการใช้บริการสายด่วน 1506 ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1,190,000 แผน 30 สาย - 170,000 680,000 1,190,000
ผล 256,692 2,103,610 3,475,716 292

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนการตอบข้อสอบถามผ่าน Social Media และส่ือออนไลน์
ของส านักงานประกันสังคม

105,000 แผน 30 คร้ัง - 15,000 60,000 105,000

ผล 43,581 198,471 340,932 325

ตัวชี้วดัที ่3 จ านวนการให้บริการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง 84,000 แผน 20 คร้ัง - 12,000 48,000 84,000
ผล 13,633 118,132 181,767 216

ตัวชี้วดัที ่4 ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ 85 แผน 20 ร้อยละ - 85 85 85
ผล 99 97 99 116
รวม 252รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

78,604,100 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

24. โครงการประชุมชีแ้จงให้ความรู้งานประกันสังคม 2,018,559
โครงการเดิม

25. โครงการบรกิารข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 
สูเ่ปา้หมายรายบคุคล

ศสน.

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

กลยุทธ์ 4.7 ปรบัทิศทางการสือ่สารและประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันสังคมให้เปน็เชิงรกุและสรา้งสรรค์ (Proactive and Creative) โดยยึดผู้รบับรกิารและสาธารณชนเปน็ศูนย์กลาง ผ่านการทําความเข้าใจในรปูแบบพฤติกรรมการสือ่สารของ
กลุม่เปา้หมาย เพ่ือเพ่ิมการรบัรู้ ถึงข้อมูลสํานักงานประกันสังคมในสังคมแรงงาน

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. -ธ.ค. 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนรุ่นทีจ่ัดอบรม 1,020 แผน 50 รุ่น 100 400 700 1,020
ผล 13 77 101 158 15

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 70 แผน 50 ร้อยละ 70 70 70 70
ผล 75 75 95 95 136
รวม 76

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 280 แผน 100 คน 140 280
ผล 144 288 103
รวม 103

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

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนส่ือมวลชนเผยแพร่ข่าวสาร งานละไม่น้อยกวา่ 2 ส่ือ 16 แผน 50 คร้ัง 4 4 16
ผล 4 4 16 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้าประชุม 450 แผน 100 คน 250 250 250 250
ผล 282 282 282 282 113
รวม 113

ศสน./กฝ.

ศสน.

20,400,000

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

28. โครงการจัดนิทรรศการและแถลงข่าวสารงานประกันสังคม

542,054

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

26 โครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
สูผู้่ประกันตน

กฝ.

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

811,000

2,000,000

29. โครงการประกันสังคมทัว่ไทยสูแ่รงงานภาคอิสระ สสร.

27. โครงการอบรมเทคนิคการรบัเรื่องรอ้งเรยีน ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
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ม.ค. - ม.ีค. 64 ม.ค. - ม.ิย.64 ม.ค. - ก.ย.64 ม.ค. -ธ.ค. 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้ประกันตนทีใ่ห้ความสนใจในการดูแลป้องกันตนเองจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

100,000 แผน 100 คน - 50,000 100,000 100,000

ผล 59,663 108,500 108,500 109
รวม 109

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้ประกันตนทีใ่ห้ความสนใจในการดูแลป้องกันตนเองจาก 100,000 แผน 100 คน - 37,500 82,500 100,000
ผล 47,820 95,395 103,120 103
รวม 103

โครงการใหม่

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนสายทีติ่ดต่อ Contact Center 1506 แผน 50 สาย  -  -  - 2,340,000
ผล 5,703,291 244

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ Contact Center 1506 แผน 50 ร้อยละ  -  -  - 80
ผล 99 123
รวม 184

ตัวชี้วดัที ่1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม 
(ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์)

1 แผน 100 เล่ม - - - 1

ผล 1 100
รวม 100

32. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Contact Center 1506 เพ่ือรองรบั
สถานการณ์โควิด-19 (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

ศสน. 3,531,000 2,340,000

ศสน. 3,200,000 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

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

ศสน.

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

33. โครงการสํารวจความพึงพอใจสํานักงานประกันสังคม 

กลยุทธ์ 4.8 สรา้งช่องทางการรบัฟังและเปดิรบัข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพ่ือสรา้งการมีส่วนรว่มในการพัฒนาสํานักงานประกันสังคมในทุกมิติ
โครงการเดิม

5,000,000กวพ.

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

3,350,000 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

31. โครงการรณรงค์ปอ้งกันและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID -19) ระยะที ่2 (สําหรบัเงนิเหลือจ่าย)

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 464 แผน 100 คร้ัง 91 232 325 464

ผล 66 123 192 295 64

รวม 64

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนคร้ังในการบริการจัดหาพัสดุ 850 แผน 50 คร้ัง 240 430 640 850
ผล 215 388 526 638 75

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนใบส าคัญทีต่รวจสอบ 14,400 แผน 50 รายการ 3,600 7,200 10,800 14,400
ผล 2,960 5,551 8,262 10,207 71
รวม 73

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 24 แผน 100 คร้ัง 6 12 18 24
ผล 6 12 19 25 104
รวม 104

                         แผนปฏบิตัริาชการสาํนักงานประกันสงัคม ประจําป ี2564                                     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กลยุทธ์ 5.1  ทบทวนปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรรปูแบบการดําเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์กรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ รองรบัการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านการบรกิาร สิทธิประโยชน์ และการบรหิารจัดการองค์กรโดยรวม
งานประจํา

2. งานบรหิารและตรวจสอบการเงนิ การคลัง และการบญัชี

3. งานอนุกรรมการกลัน่กรองงบประมาณและขับเคลือ่นการดําเนินงานจาก
เงนิกองทุนเพ่ือบรหิารงานสํานักงานของสํานักงานประกันสังคม

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

กค.

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

16,582,7001. งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

กค. 24,468,600

1,324,300

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคร้ังในการจัดประชุม
คณะกรรมการประกันสังคม

100 แผน 20 คร้ัง 25 50 75 100

ผล 25 58 83 100 100

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามกระบวนการจัดท า
งบประมาณ

100 แผน 15 ร้อยละ 25 45 60 100

ผล 25 45 60 100 100
ตัวชี้วดัที ่3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 1 แผน 15 เล่ม 1 1 1 1

ผล 1 1 1 1 100
ตัวชี้วดัที ่4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อผู้บริหาร

ภายในเดือนถัดไป หลังส้ินไตรมาส
100 แผน 20 ร้อยละ 100 100 100 100

ผล 90 95 95 95 95

ตัวชี้วดัที ่5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน
ด้านต่างประเทศ

90 แผน 15 ร้อยละ 30 50 70 90

ผล 62 122 197 287 319

ตัวชี้วดัที ่6 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานความร่วมมือ
ทวภิาคีและพหุภาคีด้านประกันสังคม

90 แผน 15 ร้อยละ 30 50 70 90

ผล 45 68 92 128 142

รวม 138

กนผ.4. งานพัฒนาและขับเคลือ่นนโยบายและยุทธศาสตรอ์งค์กร ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

6,085,200

Page 34



มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ร้อยละความส าเร็จของการติดตามการด าเนินการประเมินส่วน
ราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ

100 แผน 100 ร้อยละ 20 30 30 100

ผล 20 30 30 100 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 การด าเนินการด้านสารบรรณ ธรุการกรม การประชุมกรม และ
การประชุมหารือข้อราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

162,000 แผน 20 คร้ัง 40,500 81,000 121,500 162,000

ผล 65,450 127,229 189,707 232,817 144

ตัวชี้วดัที ่2 การด าเนินการเอกสารไปรษณีย์และพัสดุทีจ่ัดส่งของส านักงาน
ประกันสังคม

72,000 แผน 10 ชิ้น 18,000 36,000 54,000 72,000

ผล 24,406 52,171 76,932 93,626 130

ตัวชี้วดัที ่3 การประสานการให้บริการงานอ านวยการและการให้บริการด้าน
สวสัดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าทีผู้่มาติดต่อ

5,400 แผน 20 คร้ัง 1,350 2,700 4,050 5,400

ผล 2,091 4,428 7,227 8,830 164

ตัวชี้วดัที ่4 การประสานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม

2,250 แผน 30 คร้ัง 555 1,110 1,665 2,250

ผล 631 1,204 1,853 2,260 100

ตัวชี้วดัที ่5 การให้บริการของงานอาคารส านักงานประกันสังคมและการ
ให้บริการเกีย่วกับรถยนต์

22,800 แผน 20 คร้ัง 5,700 11,400 17,100 22,800

ผล 5,772 11,860 18,193 22,666 99

รวม 124

6. งานเสรมิสรา้งสนับสนุนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

สลก.

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

96,679,400

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

5. งานพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิ์ กพร. 256,700
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้มาใช้กิจกรรม/นันทนาการต่างๆ 7,200 แผน 50 คน 1,800 3,600 5,400 7,200
ผล 575 575 575 1,227 17

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความส าเร็จส าหรับผู้มาใช้กิจกรรมต่างๆ ตามแผน 90 แผน 50 ร้อยละ 90 90 90 90
ผล 32 20 16 96 106
รวม 62

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 3,234 แผน 100 คน 1,022 1,585 1,723 1,855
ผล 747 896 1,013 1,137 61
รวม 61

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

ตัวชี้วดัที ่2 ระดับความพึงพอใจเจ้าหน้าทีผู้่เข้ารับการฝึกอบรม 3 แผน 50 ระดับ 3 3 3 3
ผล 5 5 5 5 167
รวม 133

ตัวชี้วดัที ่1 ผลการศึกษาจากการทบทวน โครงสร้างและรูปแบบการ
ด าเนินงานทีท่ันสมัยของส านักงานประกันสังคม

1 แผน 100 ฉบับ - - - 1

ผล - - - 1 100
รวม 100

สลก. 159,400

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

2,585,717

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
ยช.6

แผนแม่บทฯ 20

7. งานส่งเสรมิสวัสดิการและสรา้งขวัญกําลังใจ ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการซักซ้อมแผนการปอ้งกันและระงบัอัคคีภัย สลก. 96,955

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

10. โครงการทบทวนโครงสรา้งองค์กรและรปูแบบการดําเนินงานให้ทันสมัย
รองรบัการเปลีย่นแปลง พรอ้มก้าวสูร่ะบบราชการ 4.0

กพร.

8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการซักซ้อมแผนการปอ้งกันและระงบัอัคคีภัย
โครงการเดิม

219,000

Page 36



มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต้ังแต่ 2,000,000 บาท ขึน้ไป หรือ งบ 500,000 บาท – 
2,000,000 บาท เป็นงบผูกพันสัญญาเกิน ปี 2563)

6 แผน 100 ระดับ 6 6 6 6

ผล 6 6 6 6 100

รวม 100

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

แผน - - 1 2

ผล - - 1 2 100

รวม 100

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

แผน - - 1 2

ผล - - 2 2 100

รวม 100

'ยช.6

แผน - - 1 2 แผนแม่บทฯ 20

ผล - - 0 2 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

2 100 ระดับ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

49,050

3 ระดับ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

7,437,400บึงกาฬ11. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบงึกาฬ

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
ทีง่บต้ังแต่ 500,000- 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี

13. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที่
วงเงนิต่ํากว่า 500,000 บาท (เงนิเหลือจ่าย)

สปส.
กทม.พท.5

14. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที่
วงเงนิตัง้แต่ 500,000 – 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี (เงนิเหลือจ่าย)

ระดับ

สปจ
สมุทรสาคร

549,400

100

สปจ.สตูล

ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

ตัวชี้วดัที ่1

10,40012. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที่
วงเงนิต่ํากว่า 500,000 บาท  (เงนิเหลือจ่าย)

2 100
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

'ยช.6

แผน - - 1 2 แผนแม่บทฯ 20

ผล - - 1 2 100

รวม 100

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

แผน - - 1 2

ผล - - 1 2 100

รวม 100

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

แผน - - 1 2

ผล - - 1 2 100

รวม 100

2 100 ระดับ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

15. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที่
วงเงนิต่ํากว่า 500,000 บาท (เงนิเหลือจ่าย)

สปส.ยะลา 83,926

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

16. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที่
วงเงนิต่ํากว่า 500,000 บาท (เงนิเหลือจ่าย)

สปส.ส
มุทรสงคราม

40,000

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

2 100 ระดับ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

17. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที่
วงเงนิต่ํากว่า 500,000 บาท (เงนิเหลือจ่าย)

สปส.
นครสวรรค์

49,220

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

2 100 ระดับ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนบุคลากร (ล่าม) ทีม่ีความรู้ด้านภาษาเมียนมา 4 แผน 50 อัตรา 4 4 4 4
ผล 4 4 4 4 100

ตัวชี้วดัที ่2 ความพึงพอใจของผู้ประกันตนชาวเมียนมาต่อการให้บริการ
ของประกันสังคม

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 70 100 100 100 125

รวม 113

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ทีง่บ
ต้ังแต่ 500,000 - 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี

3 แผน 100 ระดับ 1 2 3

ผล 1 2 3 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ทีว่งเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึน้ไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท
(โครงการผูกพันสัญญาเกิน 1 ป)ี

3 แผน 100 ระดับ 0 1 2 3

ผล 0 0 1 2 67

รวม 67

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ทีว่งเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึน้ไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท
(โครงการผูกพันสัญญาเกิน 1 ป)ี

4 แผน 100 ระดับ 1 2 3 4

ผล 1 1 2 3 75
รวม 75

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

สปส.
พืน้ที ่ 7

780,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

4,330,000

19. โครงการจัดทําลิฟท์สําหรบัคนพิการ สํานักงานประกันสังคม
กรงุเทพมหานครพ้ืนที ่7

โครงการใหม่

สปส.
จังหวดั 

ตาก สาขา
แม่สอด/
ชุมพร/

สมุทรสาคร/

630,000 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

18. ค่าจ้างล่ามภาษาต่างประเทศ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

21. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 
สาขาปลวกแดง

สปจ.ระยอง 
สาขา

ปลวกแดง

20. งานปรบัปรงุสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

21,639,600

สงขลา
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ทีว่งเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึน้ไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท
(โครงการผูกพันสัญญาเกิน 1 ป)ี

2 แผน 100 ระดับ - 1 2 2

ผล 0 1 1 2 100 ปรับแผน

รวม 100

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ทีว่งเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึน้ไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท 
(โครงการผูกพันสัญญาเกิน 1 ป)ี

7 แผน 100 ระดับ 1 1 4 7

ผล 2 2 3 7 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ทีว่งเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึน้ไป หรืองบ 500,000 - 2,000,000 บาท 
(โครงการผูกพันสัญญาเกิน 1 ป)ี

5 แผน 100 ระดับ - - 1 3

ผล - - 0 0 0

รวม 0

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

สปจ.
ปทุมธานี 
สาขาคลอง

หลวง

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

23. โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารทีท่ําการสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดศรสีะเกษ

24. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
สาขาคลองหลวง

สปจ.
ศรีสะเกษ

22. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรอียุธยา
 สาขาอุทัย

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

14,420,000

2,050,000

สปจ.
พระนคร

ศรี
อยธุยา

 สาขาอทุัย

14,628,300

Page 40



มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ทีว่งเงิน
เกิน 2,000,000 บาทขึน้ไป หรืองบ 500,000  - 2,000,000 บาท 
(โครงการผูกพันสัญญาเกิน 1 ป)ี

5 แผน 100 ระดับ - - 1 3

ผล - - 1 2 67

รวม 67

2 แผน 100 ระดับ - - 1 2
ผล - - 0 2 100
รวม 100

2 แผน 100 ระดับ - - 1 2
ผล - - 2 2 100
รวม 100

2 แผน 100 ระดับ - - 1 2
ผล - - 1 2 100
รวม 100

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

สปจชลบุรี 
สาขาศรี
ราชา

25. โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบรุ ี
สาขาศรรีาชา

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
28. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิ
ต่ํากว่า 500,000 บาท

หนองคาย 323,000

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

ตัวชี้วดัที ่1

27. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิ
ต่ํากว่า 500,000 บาท

 พะเยา 443,200

ตัวชี้วดัที ่1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(วงเงินต่ ากวา่ 5000,000 บาท)

ลงนามสัญญา 
29 ธ.ค. 64

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนือ่ง)

153,000

19,764,000

งานประจํา

26. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิ
ต่ํากว่า 500,000 บาท

สปจ.
ประจวบคีรีขันธ์
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

80 แผน 100 ระดับ - - 2 3

ผล - - 1 2 67

รวม 67

ตัวชี้วดัที ่1 1 แผน 100 ห้อง - 1 1 1
ผล - 1 1 1 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9 12
ผล 3 5 8 11 92
รวม 92

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนหน่วยรับตรวจ 55 แผน 100 หน่วย 17 29 41 55
ผล 8 9 35 47 85
รวม 85รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

กตน.

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาระบบงานทีม่ีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลทีเ่น้นรปูแบบการประสานความรว่มมือ ระหว่างหน่วยงาน ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสรา้งองค์กรเปดิกว้างยอมรบัความแตกต่าง และพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง โดยยึดค่านิยมองค์กร

31. งานคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม

โครงการใหม่

1,214,600

3,723,800

33,500สปจ.ตาก

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
32. งานตรวจสอบภายใน

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

งานประจํา

30. โครงการจัดทําห้องปฏิบตัิการบญัชาการศูนย์อํานวยการบรหิารจัดการ
วัคซีนปอ้งกันโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพ่ือผู้ประกันตน 

สลก. 1,500,000

ห้องปฏิบัติการบัญชาการศูนย์อ านวยการบริหารจัดการวคัซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่ผู้ประกันตนทีม่ีความ
พร้อมต่อการใช้งาน

กตน.

ตรวจรับงานวนัที่
10 มกราคม 
2565 เก็บงาน

บางจุด

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

ตัวชี้วดัที ่1

29. งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที ่และอาคารสถานที ่วงเงนิ
ตัง้แต่ 500,000 – 2,000,000 บาท (โครงการ 1 ป)ี
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 ของส านักงานประกันสังคม

1 แผน 100 ฉบับ - 1 1 1

ผล 1 1 1 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนเร่ืองทีผ่่านการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ 720 แผน 20 เร่ือง 180 360 540 720
ผล 230 2,205 2,452 2,452 341

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนเร่ืองการด าเนินคดี ตามกระบวนการขัน้ตอนได้ทัน
ระยะเวลาตามกฎหมาย

90 แผน 20 ร้อยละ 90 90 90 90

ผล 90 90 90 90 100

ตัวชี้วดัที ่3 จ านวนการยกร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมและกฎหมาย
เงินทดแทน

4 แผน 20 เร่ือง 1 2 3 4

ผล 5 10 15 15 375

ตัวชี้วดัที ่4 จ านวนเร่ืองทีด่ าเนินการเกีย่วกับการยึด อายัด ขายทอดตลาด 
ทรัพย์สิน ยืน่ขอรับช าระหนีแ้ล้วเสร็จหรือปิดเร่ือง

600 แผน 20 เร่ือง 150 300 450 600

ผล 155 305 457 457 76

ตัวชี้วดัที ่5 จ านวนเร่ืองทีด่ าเนินการตรวจนิติกรรมสัญญาไม่เกิน 15 วนั 110 แผน 20 เร่ือง 20 40 75 110
ผล 85 153 93 246 224
รวม 223

โครงการเดิม

11,246,000กม.34. งานกฎหมาย ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กลยุทธ์ 5.3 ทบทวน ออกแบบ และปรบัปรงุกฎหมาย  และระเบยีบในการดําเนินงานทีม่ีความยืดหยุน่ รองรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้
งานประจํา

กพร. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

669,70033. โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัของสํานักงาน
ประกันสังคม ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA)
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ร้อยละความส าเร็จในการเผยแพร่กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย
ทีต้่องเผยแพร่ประจ าปี

20 แผน 100 ร้อยละ - - 20 20

ผล 20 20 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงกฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย
ทีต้่องปรับปรุงแก้ไขประจ าปี

20 แผน 100 ร้อยละ - - 20 20

ผล 20 20 100

รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบและจัดท าค าส่ังเล่ือนค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานประกันสังคม

100 แผน 100 ร้อยละ - - 100 100

ผล 100 100 100
รวม 100

ตัวชี้วดัที ่1 90 แผน 50 ร้อยละ 10 30 60 90

ผล 9 11 18 35 39

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละต าแหน่งงานวา่งทีเ่ติมเต็ม 95 แผน 50 ร้อยละ 65 75 85 95

ผล 18 34 42 60 63
รวม 51

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

36. โครงการการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย พระราชบญัญตัปิระกันสังคม พระราช
บญัญตัเิงนิทดแทน กฎ ระเบยีบ ประกาศ เพ่ือรองรบัความเปลี่ยนแปลง

โครงการใหม่

ไม่มีงบประมาณ

6,926,20038. งานพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านทรพัยากรบคุคลในสํานักงาน
ประกันสังคมให้พรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต

กบค.

งานประจํา
37. งานบรหิารทรพัยากรบคุคล

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กม.

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กม.

กลยุทธ์ 5.4 สรา้งสมดุลและความเปน็ธรรมในระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรบคุคล พรอ้มรองรบัตําแหน่งงานใหม่ ทัง้เน้ืองาน ตําแหน่งงาน รปูแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงกลไกการสรา้งความก้าวหน้าในงานทีส่ามารถดึงดูดบคุลากรทีม่ี
ศักยภาพให้เข้ามารว่มงานกับสํานักงานประกันสังคมได้ในระยะยาว 

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ไม่มีงบประมาณ

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน

กบค. 1,552,871,400

35. โครงการการเผยแพรก่ฎหมายการประกันสังคม

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนเร่ืองในการให้ค าปรึกษา แนะน า งานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงานประกันสังคม เดือนละ
ไม่น้อยกวา่

60 แผน 50 เร่ือง 15 30 45 60

ผล 15 30 45 50 83

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละของค าแนะน า ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินการได้

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 99 99 99 97 121

รวม 102

ตัวชี้วดัที ่1 ให้ค าปรึกษา แนะน า งานบริหารทรัพยากรบุคคล 60 แผน 50 เร่ือง 15 30 45 60

ผล 10 25 40 55 92

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละของค าแนะน า ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินการได้

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 97 97 97 99 124
รวม 108

กบค. ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

39. โครงการจ้างทีป่รกึษาด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งธรรมาภิบาล
ของสํานักงานประกันสังคม

40. โครงการจ้างทีป่รกึษาด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสํานักงาน
ประกันสังคม

ยช.6
แผนแม่บทฯ 21

กบค.

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
450,000

450,000
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 ร้อยละความส าเร็จของการท าแผนปฏิบัติงานฝึกอบรม 100 แผน 20 ร้อยละ 100 100 100 100
ผล 100 100 100 100 100

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนโครงการการติดตามผลการฝึกอบรม 16 แผน 20 โครงการ 2 8 14 16
ผล 0 7 15 17 106

ตัวชี้วดัที ่3 จ านวนโครงการของกองฝึกอบรมทีด่ าเนินการจัดประชุม อบรม 
และสัมมนา

16 แผน 10 โครงการ 2 8 14 16

ผล 0 0 4 17 106
ตัวชี้วดัที ่4 จ านวนคร้ังในการเบิกจ่ายเงินเพือ่บริหารสนับสนุนการด าเนินงาน

ฝึกอบรม
36 แผน 10 คร้ัง 9 18 27 36

ผล 4 4 9 20 56

ตัวชี้วดัที ่5 จ านวนโครงการทีก่องฝึกอบรมด าเนินการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา

16 แผน 20 โครงการ 4 9 15 16

ผล 7 7 17 17 106
ตัวชี้วดัที ่6 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์
50 แผน 20 ร้อยละ 50 50 50 50

ผล 89 90 90 85 170

รวม 113

41. งานบรหิารและการพัฒนาบคุลากร กฝ. 655,000 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ 5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบคุลากรทีร่องรบัความแตกต่างและหลากหลาย (ทัง้วัย วิธีคิด ศักยภาพ เชือ้ชาติ หรอืภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิให้แต่ละคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
งานประจํา
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดนิคม จันทรวทิุร 12,000 แผน 30 คร้ัง 3,000 6,000 9,000 12,000
ผล 2,119 3,002 3,083 21,185 177

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ด้รับการอนุมัติจัดซ้ือเพือ่เผยแพร่
ในห้องสมุด นิคม จันทรวทิุร และห้องสมุดดิจิทัลของส านักงาน
ประกันสังคม

545 แผน 35 รายการ 75 340 470 545

ผล 92 438 637 742 136

ตัวชี้วดัที ่3 จ านวนการเข้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเวบ็ไซต์
ของห้องสมุดส านักงานประกันสังคม

12,000 แผน 35 คร้ัง 3,000 6,000 9,000 12,000

ผล 5,159 10,388 15,988 4,689 39
รวม 114

ตัวชี้วดัที ่1 การด าเนินจัดการความรู้ให้ด าเนินการตามกระบวนการที ่ก.พ.ร. 
ก าหนด ทีข่ัน้ตอนการด าเนินการทัง้ส้ิน 7 ขัน้ตอน

7 แผน 50 ขัน้ตอน 7 7 7 7

ผล 7 7 7 7 100

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนการจัดการความรู้ 28 แผน 50 เร่ือง 6 11 23 28
ผล 13 18 23 27 96
รวม 98

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

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80
ผล 80 80 80 80 100
รวม 100

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กฝ. 54,000 ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

กวพ. 356,800

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

673,250

42. งานบรกิารห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โครงการเดิม

44. โครงการจัดการความรู้ในสํานักงานประกันสังคม   

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

43. โครงการจัดการความรู้สํานักงานประกันสังคม
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 26 แผน 50 คน 2 13 18 26
ผล 2 4 8 8 31

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85 85
ผล 75 60 68 70 82
รวม 57

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 250 แผน 50 คน 30 105 175 250
ผล 7 7 133 158 63

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนหลักสูตรทีส่่งอบรม 30 แผน 50 หลักสูตร 4 10 19 30
ผล 4 7 32 48 160
รวม 112

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 28 แผน 50 คน 3 3 13 28
ผล 3 3 11 11 39

ตัวชี้วดัที ่2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
เพือ่การปฏิบัติงาน

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 75 65 85 68 85
รวม 62

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

116,600

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

45. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารบัการอบรมด้าน
วิชาการทีห่น่วยงานภายนอกเปน็ผู้จัด

พืน้ที่/
จังหวดั/
สาขา

54,800

กฝ. ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

5,100,000

47. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการปฏิบตัิงาน

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
46. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารบัการอบรมด้าน
วิชาการทีห่น่วยงานภายนอกเปน็ผู้จัด
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 แผน 100 คน 30 30 30 30
ผล 32 32 32 32 107
รวม 107

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - 50 100
ผล 76 76 76

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ - 80 80
ผล 90 90 113
รวม 94

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - - - 100
ผล 104 104

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80
ผล 93 116
รวม 110

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

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85 85
ผล 85 85 85 85 100
รวม 70

51. โครงการนักบรหิารประกันสังคม ระดับต้น

กพร./กฝ.

3,540,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

50. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบตัิการ 1,700,000

กฝ.

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

กฝ.

49. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส.

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

48. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการพัฒนาบรกิารภาครฐั"

กฝ. 2,023,200

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

63,250
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 45 แผน 50 คน - - 45 45
ผล 45 45 100

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ - - 80 80
ผล 96 96 120
รวม 110

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 640 แผน 50 คน 258 258 449 640
ผล 258 258 258 477 75

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80
ผล 98 98 98 98 123
รวม 99

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน 20 60 76 100
ผล 29 29 52 88 88

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา 60 แผน 50 ร้อยละ 60 60 60 60
ผล 100 100 100 100 167
รวม 127

กฝ.52. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา ระดับชํานาญการพิเศษ 
 (The Leadership Dynamic Program)

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

2,500,000

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

กฝ.53. โครงการสัมมนาผู้บรหิารสํานักงานประกันสังคม

กฝ.54. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

2,982,000

1,575,000

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(e-learning) ทีไ่ด้รับการผลิต/พัฒนา จ านวนไม่น้อยกวา่

3 แผน 100 วชิา - - - 3

ผล 0 0

รวม 0

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 11 แผน 50 คน - - - 11
ผล 10 91

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับทุน
จากผู้บังคับบัญชา

80 แผน 50 ร้อยละ - - - 80

ผล 95 119
รวม 105

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนแนวทางการจัดการความเส่ียงด้านงานประโยชน์ทดแทน 1 แผน 50 เล่ม - - - 1

ผล 1 100

ตัวชี้วดัที ่2 การวเิคราะห์และระบุความเส่ียงในงานประโยชน์ทดแทน 1 แผน 50 เร่ือง - - - 1
ผล 1 100

รวม 100

กฝ.

กฝ. 1,600,000

57. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบรหิารจัดการความเสีย่ง
ด้านงานประโยชน์ทดแทน

4,000,000

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ
สปย./กฝ.

56. ทุนอุดหนุนการศึกษาบคุลากรสํานักงานประกันสังคม

326,100

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

55. โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสํานักงานประกันสังคม

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 300 แผน 40 คน 300
ผล 323 108

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับขัน้ตอน
การขอรับจัดสรรเงินนอกงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ไม่ต่ ากวา่

80 แผน 40 ร้อยละ 80

ผล 97 121

ตัวชี้วดัที ่3 ผู้เข้ารับการอบรมจัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าปี ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย 
แล้วเสร็จภายใน 10 วนัท าการหลักจากการอบรมเสร็จ (แต่ละรุ่น)

แผน 10 ร้อยละ 10

ผล 10 100

รวม 101

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3,151 แผน 50 คน 2,200 2,496 2,692 3,151
ผล 1,220 1,486 1,521 1,670 53

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85 85
ผล 75 65 60 70 82
รวม 68

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้ารับโล่ 60 แผน 80 ราย - - 60 60
ผล 64 64 107

ตัวชี้วดัที ่2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการมอบประกาศเกียรติคุณผู้ท า
คุณประโยชน์

4 แผน 20 ระดับ - - 4 4

ผล 5 5 125

รวม 110

12,411,141

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
59. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบคุลากรของสํานักงานประกันสังคม พืน้ที่/

จังหวดั/
สาขา

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

สลก. 90,000

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

60. โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ทําคุณประโยชน์ ต่อสํานักงานประกันสังคม

กลยุทธ์ 5.6 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบคุลากร จนเกิดเปน็วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ด่นชัด สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสํานักงานประกันสังคม และถ่ายทอดไปสูก่ารให้บรกิารแก่สังคมแรงงาน การทํางานรว่มกับพันธมิตร เครอืข่าย และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

58. โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้านการบรหิารงานงบประมาณและ
แผนปฏิบตัิราชการ

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

กค./กฝ. 817,300
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มก.-ม.ีค.64 มก.-ม.ิย.64 มก.-ก.ย.64 ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ลําดับที่ ตัวชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท) เปา้หมาย นํ้าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต 400 แผน 50 คน - - - 400
ผล 197 49

ตัวชีวดัที ่2 ระดับความพึงพอใจของผุ้บริจาคโลหิต 4 แผน 50 ระดับ - - - 4
ผล 4 100
รวม 75

ตัวชี้วดัที ่1 จ านวนรุ่นทีจ่ัดอบรม 2 แผน 50 รุ่น - - - 2
ผล 1 50

ตัวชี้วดัที ่2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 140 แผน 50 คน - - - 140
ผล 141 101
รวม 75

ตัวชี้วดัที ่1 ร้อยละของการด าเนินการได้ส าเร็จตามกิจกรรมและค่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนด

90 แผน 50 ร้อยละ 45 90 60 90

ผล 52 91 100 100 111

ตัวชี้วดัที ่2 ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับองค์ความรู้รวมถึง
รับทราบกิจกรรมปลูกจิตส านึก

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80

ผล 92 97 100 100 125
รวม 118

ตัวชี้วดัที ่1 133 แผน 50 คน  - 133 133

ผล 133 133 100

ตัวชี้วดัที ่2 80 แผน 50 ร้อยละ - - 80 80

ผล 100 100 125

รวม 113

64. โครงการดําเนินการทางวินัยสําหรบัเจ้าหน้าทีส่ํานักงานประกันสังคม

62. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการงานการเงนิและบญัชีกองทุน

กบค.

สลก. 31,200 ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

252,560

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 20

ยช.6 
แผนแม่บทฯ 21

63. โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภิบาล ปอ้งกันและลดความเสีย่ง ในการเกิด
ทุจรติและประพฤติมิชอบ

กบค./กฝ.

กบง./กฝ. 255,830

131,900

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ืองวนิัยการด าเนินการ
ทางวนิัย รวมถึงการน าความรู้ไปใช้

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

รอ้ยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

61 โครงการบรจิาคโลหิต สํานักงานประกันสังคม
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กองทุนเงินทดแทน 
 



สอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรด์า้ยการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยทุธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งความครอบคลุมการดแูลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มิ.ย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64 ม.ค. - ธ.ค. 64
กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรบัปรงุ รปูแบบข้อตกลงการบรกิารด้านการแพทย์ และสรา้งอิสระการบรหิารจัดการบรกิารบนเงื่อนไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ติดตาม รว่มกับภาคประชาชน ควบคุมการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ
งานประจ า
1.งานคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สกท. 5,670,300.00        
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร 80 แผน 100 ร้อยละ 80 80

ปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรของผู้ทุพพลภำพ ผล                -                -   100 100 125
รวม 125

2.งานคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สกท. 8,477,900.00        
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของลูกจ้ำงได้รับค่ำทดแทนตำมที่คณะกรรมกำร 80 แผน 100 ร้อยละ                -                -   80 80

กำรแพทย์พิจำณำ ผล                -                -   100 100 125
รวม 125

3.งานสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนเงินทดแทน สกท. 5,703,590.00      
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 80 แผน 100 ร้อยละ                -                -                   -   80

กองทุนเงินทดแทน ผล                -                -                   -   100 125
รวม 125

4.งานตรวจสอบมาตรฐานการรกัษาพยาบาล สกท. 283,800.00          
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร  ตรวจเยี่ยม  แนะน ำ 80 แผน 100 ร้อยละ 80             80                80 80

สถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน ผล                -              100              100 100 125
รวม 125

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรปูแบบการบรกิารและการบรหิารการเงินรองรบันวัตกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความรว่มมือจากสถาบันการเงินและเครอืข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
งานประจ า
5.งานการเงินกองทุนเงินทดแทน สกท. 2,523,000.00        
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนรำยกำรที่รับเงินสมทบ จ่ำยเงินทดแทนและโอนเงิน   1,130,000 แผน 100 รำยกำร        680,000      870,000      1,010,000 1130000

ผล        598,412      759,551         845,652 958,631  85
รวม 85

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

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

กองทนุเงินทดแทน  

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่

 4
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สอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรด์า้ยการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยทุธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งความครอบคลุมการดแูลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มิ.ย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64 ม.ค. - ธ.ค. 64
ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่

 4

งานประจ า
6.งานบัญชีกองทุน  (เงินทดแทน) สกท. 1,000,000.00        
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนงบกำรเงินของสปส.เขตพื้นที่/จังหวัด/สำขำ ที่ได้รับกำรตรวจสอบ 1668 แผน 50 แห่ง 417 834 1251 1,668

ผล 417 834 1254 1,674 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมทั่วประเทศ 12 แผน 50 คร้ัง 3 6 9 12

ผล 3 6 9 12 100
รวม 100

กลยุทธ์ 1.7  ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยั รว่มกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสรมิ ป้องกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างใส่ใจ ผ่านการสรา้ง การรบัรู้ กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ และรว่มตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอย่างเหมาะสม 
โครงการใหม่
7.โครงการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการประสบอันตรายจากการท างาน สกท. 1,458,600.00        
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนสิทธิ

ประโยชน์
80 แผน 50 จ ำนวน                -                -                   -   80

กองทุนเงินทดแทน และกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรดูแลสุขภำพและป้องกันโรค ผล                -                -                   -   80 100
ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรู้ 600 แผน 50 จ ำนวน                -                -                   -   600

ด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน และ
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรดูแลสุขภำพและป้องกันโรค

ผล                -                -                   -   
202

34

รวม 67
โครงการใหม่

สกท. 26,047,070.00      

ตัวชี้วัดที่ 1 รำยงำนผลกำรวเิครำะห์ออกแบบระบบบริกำรดิจิทัลแบบรวมศูนย์
เพือ่ให้บริกำรแก ่ลูกจ้ำง นำยจ้ำง สถำนพยำบำลในควำมตกลง และ
เจ้ำหน้ำที่กองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 1 ชุด

1 ชุด แผน 100 ร้อยละ                -                -                   -   1

ผล                -                -                   -   1 100
รวม 100

9.โครงการส่งเสรมิให้ความรู้ด้านความปลอดภยัในการท างาน สกท. 8,000,000.00        
ของลูกจ้างผ่านสภาองค์การ  ลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1 ลูกจ้ำงผ่ำนเกณฑ์กำรท ำแบบทดสอบควำมรู้หลังกำรอบรม 100 แผน 100 ร้อยละ                -                -                   -   80

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  80 ผล                -                -                   -   80 100
รวม 100

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

8.โครงการพัฒนาแพลตฟอรม์ดิจิทัลเพ่ือรวมศูนย์การบรกิาร
ตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
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สอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรด์า้ยการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยทุธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งความครอบคลุมการดแูลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มิ.ย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64 ม.ค. - ธ.ค. 64
ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่

 4

โครงการเดิม
10.โครงการพัฒนานักบรหิารความปลอดภยัขั้นสูง สกท. 211,400.00          
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรพัฒนำนักบริหำร 90 แผน 100 ร้อยละ                -               90 90 90

ควำมปลอดภยัขั้นสูง ผล                -               90 90 90 100
รวม 100

โครงการใหม่
11. โครงการสรา้งความเข้มแข็งของกลไกความรว่มมือระหว่างนายจ้าง สกท. 442,800.00          
และลูกจ้างเพ่ือความปลอดภยัและสุขภาพอนามัยที่ดีในสถานประกอบกิจการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในโครงกำรฯ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ผล                -                -   90 90 100
รวม 100

โครงการใหม่
12.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตรายเพ่ือลดผลกระทบ สกท. 609,600.00          
ต่อสุขภาพแรงงานอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในโครงกำรฯ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ผล                -                -   90 90 100
รวม 100

โครงการใหม่
13.โครงการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ยุทธศาสตร ์Vision Zero และยกระดับ สกท. 243,060.00          
การเสรมิสรา้งมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภยัไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน
 ส าหรบัสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ ขนาดเล็ก (SMEs)
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในโครงกำรฯ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ผล                -                -   100 100 111
รวม 111

โครงการเดิม
14.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัย สกท. 3,000,000.00        
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ใช้แรงงำนด้ำนควำม

ปลอดภยัอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
90 แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90

ผล 100 100 100 100 111
รวม 111

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
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สอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรด์า้ยการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยทุธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งความครอบคลุมการดแูลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มิ.ย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64 ม.ค. - ธ.ค. 64
ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่

 4

โครงการเดิม
15.โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตรส์ าหรบัการบรกิารทุติยภมูิ สกท. 19,068,400.00      
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างาน
ตัวชี้วัดที่ 1 90 แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90

ผล 100 100 100 100 111

รวม 111
โครงการเดิม
16.โครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ สกท. 1,932,540.00        
จากการท างานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยโครงกำรป้องกันควบคุมและเฝ้ำระวังผลกระทบ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ทำงสุขภำพจำกกำรท ำงำนสัมผัสสำรเคมีของลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร ผล                -                -   100 100 111
รวมร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร 111

โครงการเดิม
17.โครงการศูนย์โรคจากการท างานระดับชาติ สกท. 3,487,700.00        
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรศูนย์โรคจำกกำรท ำงำนระดับชำติ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ผล                -                -   100 100 111
รวม 111

โครงการเดิม
18.โครงการคลินิกโรคจากการท างาน   สกท. 1,200,000.00        
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรคลินิกโรคจำกกำรท ำงำน 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ผล                -                -   100 100 111
รวม 111

โครงการเดิม
19.โครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตรพ้ื์นฐานสาหรบัแพทย์ (2 เดือน)  สกท. 1,093,600.00        
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรหลักสูตรอบรมอำชีวเวชศำสตร์พื้นฐำน

สำหรับแพทย์ (2 เดือน)
90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ผล                -                -   100 100 111
รวม 111

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรพัฒนำศักยภำพคลินิกอำชีวเวชศำสตร์
ส ำหรับกำรบริกำรทุติยภมูิในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข:คลินิก
โรคจำกกำรท ำงำนระยะที่ 14 (โครงกำรต่อเนื่อง)

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
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สอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรด์า้ยการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยทุธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งความครอบคลุมการดแูลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มิ.ย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64 ม.ค. - ธ.ค. 64
ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่

 4

โครงการเดิม
20.โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานช่างเชื่อมในสถานประกอบการ สกท. 160,820.00          
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรตรวจสุขภำพตำมควำมเส่ียง 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ของพนักงำน ผล                -                -   100 100 111
รวม 111

21.โครงการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตรพ้ื์นฐานสาหรบัแพทย์ สกท. 1,179,000.00        
(Fundamental Occupational Medicine for Physicians) 
หลักสูตร 2 เดือน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรหลักสูตรอบรมอำชีวเวชศำสตร์พื้นฐำน

สำหรับแพทย์ (2 เดือน)
90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ผล                -                -   100 100 111
รวม 111

โครงการใหม่
22.โครงการต้นแบบการดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั สกท. 419,100.00          
แบบครบวงจรในกลุ่มลูกจ้างที่ท างานกับสารเคมี
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในโครงกำรฯ 90 แผน 100 ร้อยละ                -                -   90 90

ผล                -                -   100 100 111
รวม 111

23.โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ สกท. 50,700.00            
การวินิจฉยัโรคหอบจากการ  ประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรพัฒนำผู้เชี่ยวชำญ 90 แผน 100 ร้อยละ 90 90 90 90

และกำรประเมิน ผู้เชี่ยวชำญ ผล 100 100 100 100 111

รวม 111

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
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สอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรด์า้ยการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยทุธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งความครอบคลุมการดแูลบรกิารและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มิ.ย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64 ม.ค. - ธ.ค. 64
ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท) เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่

 4

งานประจ า
24.พัฒนาระบบการตรวจสอบเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ส านักตรวจสอบ -
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำรูปแบบกำรตรวจสอบเงินสมทบ 80 แผน 100 ร้อยละ               -               -                 -   80

กองทุนเงินทดแทนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผล               -               -                 -   80 100
รวม 100

โครงการ
25.โครงการจ้างที่ปรกึษาทางการแพทยแ์ละทางการพยาบาลฯ สกท. 3,432,000.00      
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละกำรตอบข้อหำรือค่ำรักษำพยำบำลของโรงพยำบำล 80 แผน 80 ร้อยละ 80 80 80 80

ในควำมตกลง ของกองทุนเงินทดแทน  ภำยใน 5 วนัท ำกำร ผล 100 100 100 100 125
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของลูกจ้ำงที่ได้รับค่ำรักษำพยำบำลถูกต้องและครบถ้วน 80 แผน 20 ร้อยละ 80 80 80 80

ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผล 100 100 100 100 125
รวม 125ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
กลยทุธ์ที่ กลยทุธ์ 1.10 พัฒนากลไก การจ่ายสิทธิประโยชน์และระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธิ ที่รองรบัการจ่ายที่หลากหลาย และรวดเรว็ โดย มี Platform ในรปูแบบใหม่ที่รองรบัอนาคต ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบดจิิทัล โครงข่ายพลเมือง อาสาสมัคร หรอืช่องทางอ่ืนๆ 
เพ่ือรว่มตรวจสอบอยา่งรดักุม รอบคอบ สมเหตสุมผล และเป็นธรรม

กลยทุธ์ที่ กลยทุธ์ 1.9 ทบทวน และพัฒนารปูแบบ ระบบ และกระบวนการจัดเก็บเงนิสมทบจากกลุ่มเป้าหมายของ สปส . (ผู้ประกันตน/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) 
ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการจ่าย พรอ้มสรา้งความตระหนักให้ทุกคนในสังคมแรงงานถึงความส าคัญของส่งเงนิสมทบ  
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ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มิ.ย. 64 ม.ค. - ก.ย. 64 ม.ค. - ธ.ค.64

ศฟง. 525,560.00        
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร แผน 50 คน 0 0 9 17
ปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกบัสภำพควำมพิกำรของผู้ทุพพลภำพ ผล 0 0 6 12 71
ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของกลุ่มแรงงำน แผน 50 ร้อยละ 0 0 80 80
ที่มีกำรต้องกำรเฉพำะที่ได้รับกำรรักษำและมีคุณภำพชีวติที่ดีขึ้น ผล 0 0 80 80 100

รวม 85

ศฟง. -
ส าหรบัผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภาค 1,2,5

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพที่ได้รับอุปกรณ์ช่วย แผน 20 รำย 1 1 1 2
ในกำรฝึกอำชีพและประกอบอำชีพ ผล 1 1 1 2 100
จ ำนวนนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ กำรฝึกอำชีพและ แผน 20 ชิ้น 1 1 1 2
กำรประกอบอำชีพให้แกผู้่เข้ำรับกำรฟืน้ฟูฯ ผล 1 1 1 2 100
ร้อยละของกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของกลุ่มแรงงำน แผน 60 ร้อยละ 80 80 80 80
ที่มีควำมต้องกำรเฉพำะที่ได้รับกำรรักษำและมีคุณภำพชีวติที่ดีขึ้น ผล 100 100 100 100 125

รวม 115
ศฟง.ภาค 1-5 4,600,000.00      

เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
จ ำนวนชิ้นของกำรประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมเพือ่
ช่วยเหลือผู้สูญเสียสมรรถภำพ

แผน 20 จ ำนวน 
(ชิ้น)

60 128 207 284

ผล 59 59 142 336 118
ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของกลุ่มแรงงำน แผน 80 ร้อยละ 80 80 80 80
ที่มีกำรต้องกำรเฉพำะที่ได้รับกำรรักษำและมีคุณภำพชีวติที่ดีขึ้น ผล 94 94 94 95 119

รวม 119ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

28.โครงการจัดท ากายอุปกรณ์เสรมิและกายอุปกรณ์เทียม 

ตัวชี้วดัที่ 1 284

ตัวชี้วดัที่ 2 80

ตัวชี้วดัที่ 3 80

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

27.โครงการจัดท าอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ

ตัวชี้วดัที่ 1 2

ตัวชี้วดัที่ 2 2

ตัวชี้วดัที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
โครงการเดมิ

โครงการเดมิ
26.โครงการปรบัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ
ตัวชี้วดัที่ 1 17

กองทนุเงินทดแทน  
แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

กลยทุธ์ที่ 2.1  พัฒนารปูแบบ การดแูล ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรือ้รงั/ทุพพลภาพซ่ึงตอ้งการไดร้บัการดแูลอยา่งใกล้ชิด หรอืไม่สามารถดแูลตนเองไดใ้ห้สามารถกลับมาใช้ชีวิต หรอืกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใช้สิทธิได้

สอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรด์า้ยการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสงัคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวตักรรมการให้บริการและการเข้าถึง กลุ่มแรงงานที่มีความตอ้งการเฉพาะ

ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก

หน่วย
นับ

 ผลการ
ด าเนินงาน(%)
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แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2-5 704,900.00        
ผู้ประกันตนทุพพลภาพ 

จ ำนวนลูกจ้ำง/ผู้ประกนัตนที่ได้รับกำรตรวจเยี่ยมตำมแผนที่วำงไว้ แผน 100 คน 58 123 243 380
ผล 68 108 164 385 101
รวม 101

ศฟง.ภาค 1,2,3 200,000.00        
จ ำนวนชิ้นนวตักรรมที่เป็นส่ิงประดิษฐ์และพัฒนำอุปกรณ์ในกำรฟืน้ฟู
สมรรถภำพ

แผน 70 จ ำนวน 
(ชิ้น)

             -              -   1 3

ผล              -              -   1 2 67
ร้อยละควำมสำมำรถในกำรน ำนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ แผน 30 ร้อยละ              -              -   80 80
ในกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพไปใช้ ผล              -              -   80 80 100

รวม 77

ศฟง.ภาค 1-4 386,500.00        
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพที่ได้รับกำรติดตำมและประเมินผล แผน 40 จ ำนวน 
(คน)

20 26 54 54

ผล 23 23 67 93 172
ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของกลุ่มแรงงำน แผน 60 ร้อยละ 60 80 80 80
ที่มีกำรต้องกำรเฉพำะที่ได้รับกำรรักษำและมีคุณภำพชีวติที่ดีขึ้น ผล 83 83 100 100 125

รวม 144

ศฟง.ภาค 4 8,350.00            
ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ แผน 30 ร้อยละ              -   80 80 80
ในระดับปำนกลำงขึ้นไป ผล              -   100 100 100 125
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร แผน 40 คน              -   50 50 50

ผล              -   70 70 70 140
ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั แผน 30 ร้อยละ              -   80 80 80
กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหลังเข้ำรับกำรอบรมเพิม่ขึ้น ผล              -   100 100 100 125

รวม 124ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ตัวชี้วดัที่ 2 50

ตัวชี้วดัที่ 3 80

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
โครงการใหม่
32.โครงการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รกัษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัที่ 1 80

31.โครงการตดิตามและประเมินผลภายหลังผู้เข้ารบัการ

ตัวชี้วดัที่ 1 68

ตัวชี้วดัที่ 2 80

ตัวชี้วดัที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
โครงการเดมิ

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
โครงการเดมิ
30.โครงการประดษิฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ส าหรบัฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ตัวชี้วดัที่ 1 3

โครงการเดมิ
29.โครงการบูรณาการตรวจเยี่ยมลูกจ้างที่บาดเจ็บเน่ืองจากการท างาน/

ตัวชี้วดัที่ 1 380
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แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2-5 108,480.00        
ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้สำมำรถ แผน 50 ร้อยละ              -   85 85 85
ผ่ำนกำรทดสอบกำรปฏิบัติกำรช่วยชีวติขั้นพืน้ฐำนได้ ผล              -   100 100 100 118
จ ำนวนคนที่ได้รับกำรฝึกอบรมกำรช่วยชีวติขั้นพืน้ฐำน แผน 50 คน              -   40 109 109

ผล              -   44 44 88 81
รวม 99

ศฟง.ภาค 1,2,5 25,955.00          
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมที่เข้ำร่วมโครงกำร แผน 50 คน              -              -               -   190

ผล              -              -               -   83 44
ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของกลุ่มแรงงำน แผน 50 ร้อยละ              -              -               -   80
ที่มีกำรต้องกำรเฉพำะที่ได้รับกำรรักษำและมีคุณภำพชีวติที่ดีขึ้น ผล              -              -               -   100 125

รวม 84

ศฟง.ภาค 4 65,000.00          
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพที่เข้ำร่วมโครงกำร แผน 40 จ ำนวน 

(รำย)
30 60 90 90

ผล 23 42 55 55 61
ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพที่ผ่ำนกำรประเมิน แผน 30 ร้อยละ 70 70 70 70
ควำมรู้กอ่นและหลังเข้ำอบรม ผล 86 86 88 88 125
ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจ แผน 30 ร้อยละ 80 80 80 80
ในระดับปำนกลำงขึ้นไป ผล 86 86 92 92 115

รวม 97ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ตัวชี้วดัที่ 2 70

ตัวชี้วดัที่ 3 80

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
โครงการเดมิ
35.โครงการ Smart Farmer  เกษตรอัจฉรยิะ
ตัวชี้วดัที่ 1 90

34.โครงการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันยาเสพตดิ  
ตัวชี้วดัที่ 1 190

ตัวชี้วดัที่ 2 80

ตัวชี้วดัที่ 2 184

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
โครงการเดมิ

โครงการเดมิ
33.โครงการเพ่ิมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
ตัวชี้วดัที่ 1 85
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แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

ศฟง.ภาค 2 15,600.00          
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรสัมมนำกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกนัโรค แผน 50 คน 50 50 50 50

ผล 72 72 72 72 144
ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรทำงกำรพยำบำล แผน 50 ร้อยละ 80 80 80 80
ที่ได้รับค ำปรึกษำและน ำไปใช้งำนจริงต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ผล 93 93 93 93 116

รวม 130

ศฟง.ภาค 1-5 80,892,410.00    
ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพที่ส้ินสุดกำรฟืน้ฟู แผน 40 ร้อยละ 84 84 84 84
สมรรถภำพมีงำนท ำ ผล 100 100 100 100 119
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพที่เข้ำรับบริกำรฟืน้ฟู แผน 30 คน 949 1101 1152 1390
สมรรถภำพในกำรท ำงำน  ผล 1130 1130 1165 2292 165
ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพที่ส้ินสุดกำรฟืน้ฟู แผน 30 ร้อยละ 85 85 85 80
สมรรถภำพมีควำมพึงพอใจในระดับมำก ผล 100 100 100 100 125

รวม 135

ตัวชี้วดัที่ 3 85

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

37.งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ตัวชี้วดัที่ 1 84

ตัวชี้วดัที่ 2 1390

ตัวชี้วดัที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
งานประจ า

โครงการใหม่
36.โครงการส่งเสรมิสุขภาพประชาชน
ตัวชี้วดัที่ 1 80
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กลยทุธ์ที ่4.6 เปลี่ยน รูปแบบการน าเสนอข้อมูลและข่าวสารของ สปส. โดยพัฒนารูปแบบ ช่องทาง และออกแบบเน้ือหาข่าวสารในการสื่อสารกับสาธารณะทีเ่ข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ 

สกท. 18,000,000        
ใน พ.ร.บ. เงินทดแทนปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ

แผน 35 จ ำนวน             -               -              -   95
ผล             -               -              -   150 158
แผน 20 จ ำนวน             -               -              -   900
ผล             -               -              -   1,100 122
แผน 10 จ ำนวน             -               -              -   120
ผล             -               -              -   325 271
แผน 20 จ ำนวน             -               -              -   20
ผล             -               -              -   35 175
แผน 15 จ ำนวน

เต็ม
            -               -              -   2,500,000

ผล             -               -              -   2,500,000 100
รวม 157

สกท.

แผน 80 ร้อยละ              -                -               -   80

แผน 20 ร้อยละ              -                -               -   80

แผน 20 ร้อยละ              -                -               -   80
ผล              -                -               -   100 125
รวม 150

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
โครงการเดิม

ตัวชี้วัดที่ 5 จ ำนวนแผ่นพับกองทุนเงินทดแทน  2,500,000 

ตัวชี้วัดที่ 4 จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์  ส่ือส่ิงพิมพ์ 20

โครงการเดิม
38. งานประชาสัมพันธ์หน้าทีน่ายจา้งและสิทธิประโยชน์ทดแทนลูกจา้ง

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์ส่ือโทรทัศน์ 95

ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์  ส่ือออนไลน์ 120

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์ส่ือวิทยุ 900

สอดคล้องกับยทุธศาสตร์จดัสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนปฏิบัติการของส านักงานกองทุนเงินทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 เชือ่มโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจทิัลและเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

 ผลการด าเนินงาน
(%)

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

ตัวชี้วดัที่ 1 80
             -               -   ผล 100

100 125

กองทุนเงินทดแทน  

39.โครงการจดัท าคู่มือการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจติ  
ฉบับจดัท า 4  ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ส าหรบัเงนิเหลือจา่ย)

แพทยผู้์ประเมินสำมำรถศึกษำขอ้มูลในคู่มือได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภำพ

แพทยผู้์ขึ้นทะเบียนเป็นแพทยผู้์ประเมินของส ำนักงำนประกนัสังคม 
สำมำรถประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพได้ถูกต้อง ตำมหลักวชิำทำง
กำรแพทย ์และเป็นมำตรฐำนเดียวกนั

ตัวชี้วดัที่ 3 มีคู่มือกำรประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพทำงกำยและจิต  ฉบับจัดท ำ 4  
ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์  (E-book)  โดยส ำนักงำนประกนัสังคมเป็น
เจ้ำของลิขสิทธิแ์ต่เพียงผู้เดียว

80

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ผล              -                -               -   

125

ตัวชี้วดัที่ 2 80

             -   
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ศฟง.ภาค 1 180,000.00          
 (จ้างล่ามภาษาเมียนมา)จ านวนผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ได้เข้ารว่มโครงการ

ปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรของผู้ทุพพลภำพ แผน 60 อัตรำ              -              -              -   70
ผล              -              -              -   70 100

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพชำวเมียนมำ แผน 40 ร้อยละ              -              -              -   80
มีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป ผล              -              -              -   80 100

รวม 100

ศฟง.ภาค 1-3 111,450.00          
ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น แผน 30 ร้อยละ              -              -              -   80
เกี่ยวกับแผนป้องกันอัคคีภยั ผล              -              -              -   100 125
 ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่ำง
ถูกต้องตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด

แผน 40 ร้อยละ              -              -              -   80

ผล              -              -              -   80 100
ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ แผน 30 ร้อยละ              -              -              -   80
ในระดับปำนกลำงขึ้นไป ผล              -              -              -   80 100

รวม 108

ศฟง.ภาค 1 39,650,400.00      

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำรสถำนที่ แผน 100 ร้อยละ              -              -              -   100
และภมูิทัศน์ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน ผล              -              -              -   100 100

รวม 100

ศฟง.ภาค 2 499,820.00          

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุง แผน 100 ร้อยละ              -              -              -   100
อำคำร และภมูิทัศน์ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ ผล              -              -              -   100 100

รวม 100

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

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

โครงการใหม่

ตัวชี้วัดที่ 1 100

43.งานปรบัปรงุและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที่ และอาคารสถานที่ วงเงินต่ ากว่า 
500,000 บาท ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 3 80

รอ้ยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
42.โครงการปรบัปรงุอาคารและภมูิทัศน์ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑

ตัวชี้วัดที่ 1 100

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ตัวชี้วัดที่ 2 80

41.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการซักซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภยั
ตัวชี้วัดที่ 1 80

กองทนุเงินทดแทน  

 ไตรมาสที่

ยทุธศาสตรช์าต ิยทุธศาสตร ์6 ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั
แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
โครงการใหม่

ยทุธศาสตรส์ านักงานประกันสังคม ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรปูองค์กรให้ก้าวทันตอ่การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรกิารไดเ้ตม็ศักยภาพ

โครงการใหม่
40.โครงการสรา้งการรบัรู้แก่ผู้เข้ารบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพชาวเมียนมา

ตัวชี้วัดที่ 1 70

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่  ไตรมาสที่  ผลการ
ด าเนินงาน(%)
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แผนปฏิบัตกิารของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5 ประจ าปี พ.ศ. 2564

3,429,000.00        
จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ แผน 50 จ ำนวน              -              -              -   10
กองทุนเงินทดแทน ผล              -              -              -   12 120
ร้อยละควำมส ำเร็จกำรจัดท ำแผนตรวจสอบประจ ำปี แผน 50 ร้อยละ              -              -              -   80
เสนอผู้บังคับบัญชำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  ผล              -              -              -   80 100

รวม 110

ศฟง.ภาค 1-5 270,000.00        
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ผ่ำนกำรประเมิน ศฟง.1 (ยกเลิก5 คน) 80 แผน 30 ร้อยละ 80 80 80 80
ควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม โดยท ำแบบทดสอบควำมรู้ ศฟง.2 (ยกเลิก) ผล 80
ควำมสำมำรถและได้คะแนนมำกกวำ่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ศฟง.3 (เล่ือน)
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ แผน 70 คน 10 10 20 43

ผล 10 10 22 44 102
รวม 102

สกท. 424,100.00          
ทั่วประเทศ ในการใช้รหัสประเภทกิจการและอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรก ำหนดรหัสประเภท แผน 100 คน              -              -              -   30
กิจกำรและอัตรำเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ผล              -              -              -   33 110

รวม 110ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
กลยุทธ์ที่ 5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่รองรบัความแตกต่างและหลากหลาย (ทั้งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เชื้อชาติ หรอืภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิให้แต่ละคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
โครงการเดิม
46.โครงการเพ่ิมสมรรถนะเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนายจ้างและงานเงินสมทบ

ตัวชี้วัดที่ 1 30

โครงการเดมิ
45.โครงการฝึกอบรมทักษะดา้นภาษาเพ่ือพัฒนางานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตัวชี้วดัที่ 1

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

43

80 80 80 100

กลยทุธ์ที่ 5.5  ปรบัรปูแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่รองรบัความแตกตา่งและหลากหลาย (ทั้งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เชื้อชาต ิหรอืภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสรมิให้แตล่ะคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร

งานประจ า
44.งานคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน 
ตัวชี้วัดที่ 1 10

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉล่ียของงำน/โครงกำร
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