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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ปี 2563

ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2563) 
 
  ส ำนักงำนประกันสังคมได้รับจัดสรรงบประมำณจำกเงินกองทุนเพ่ือบริหำรงำน
ส ำนักงำนประกันสังคมประจ ำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 4,420,515,932 บำท และงบประมำณจำกกำร
จัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทนประจ ำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 218,516,010 บำท               
เพ่ือด ำเนินงำนตำมภำรกิจและกรอบยุทธศำสตร์ส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2563 โด ยประเด็น
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัย
แรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึงกลุ่มแรงงำนที่มีควำม
ต้องกำรเฉพำะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนำบริกำร พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียม   
ควำมพร้อมและยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และเครือข่ำยกำรสื่อสำร
เพ่ือสร้ำงกำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริกำรได้เต็ม
ศักยภำพ  

 
             แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

กองทุนประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 18 38 56 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 6 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 4 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 17 22 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 18 69 87 

รวม 41 134 175 
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กองทุนเงินทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 11 16 27 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2 10 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 - 5 5 

รวม 13 32 45 

 
 กองนโยบำยและแผนงำนท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่ ได้ เสนองำน/โครงกำร               
ซึ่งหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ส่งผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดรำยเดือน ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งกำรวัดผลจะน ำผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินตำมที่
กองได้ก ำหนดไว้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นกำรวัดผลงำน/โครงกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือน ำไปประเมินว่ำเป็นไป     
ในทิศทำงใดและควรปรับปรุงแก้ไขงำน/โครงกำรส่วนใดบ้ำง เพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนดไว้ 

แผนการด าเนินงาน ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2563) 2 กองทุน  
 ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 3 
(มกรำคม – กันยำยน 2563) ประกอบด้วย 54 งำน 110 โครงกำรรวมทั้งสิ้น 164 งำน/โครงกำร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    เกณฑ์การประเมิน          

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

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

ยุทธศาสตร์ งานประจ า โครงการ รวม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 31 31 62 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 2 12 14 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 - 3 3 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 5 12 17 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 16 52 68 

รวมทั้งสิ้น 54 110 164 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563  
ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2563) 
 

 
 

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

109 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 66.46 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง)      ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

48 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 29.27 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด 
3. ระดับต่ า  (สีแดง)     ด ำ เนินกำรได้ต่ ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย มีจ ำนวน 

7 งำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 4.27 ของจ ำนวนงำน/โครงกำรทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
งำน/โครงกำร
ที่ด ำเนินกำร 
ไตรมำส 2 

ผลกำรประเมิน (ระดับ) 

ดี 
100% ขึ้นไป 

ปำนกลำง 
50 – 99% 

ต่ ำกว่ำ  
50% 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 62 44 16 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 14 10 4 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 1 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 17 8 6 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 68 46 20 2 

รวม 164 109 48 7 

ร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 100 66.46 29.27 4.27 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 
ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2563) 

แผนการด าเนนิงานทั้งสิ้น 164 งาน/โครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

66.46% 
109 งาน/โครงการ 

29.27% 
48 งาน/โครงการ 

4.27 % 
7 งาน/โครงการ  

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 

ระดับ 
ต่ า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

68% 

47% 

33% 

71% 

71% 

29% 

35% 

67% 

29% 

26% 

3% 

18% 

3% 

เขียว เหลือง แดง 

ดี 44 งำน/โครงกำร ปานกลาง 16 งำน/โครงกำร 

ดี 10 งำน/โครงกำร 

ดี 1 งำน/โครงกำร 

62 งำน/โครงกำร 

14 งำน/โครงกำร 

3 งำน/โครงกำร 

17 งำน/โครงกำร 

68 งำน/โครงกำร 

 ปานกลาง 4 งำน/โครงกำร 

ดี 8 งำน/โครงกำร 

ดี 46 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 6 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 20 งำน/โครงกำร 

ต่ า 3 งำน/โครงกำร 

ต่ า 2 งำน/โครงกำร 

ต่ า 2 งำน/โครงกำร 

ปานกลาง 2 งำน/โครงกำร 
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การด าเนินการที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ ากว่าเป้าหมายด าเนินการได้น้อยกว่า 50% 
ของเป้าหมาย รวม 7 งาน/โครงการ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 62 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 60 งาน/โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 96.77 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application (สบท.) 
(งบประมาณ 12,012,000 บาท) 
   แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน (ระดับ 1 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง    
ตำมระเบียบพัสดุ แล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยน 2563)    
    ผล  : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนโครงกำรพัฒนำ
ระบบงำนจ่ำยสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application แล้ว อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรฯ จัดท ำ
ร่ำงขอบเขตของงำนโครงกำรพัฒนำระบบงำนจ่ำยสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application  
คำดว่ำจะลงนำมในสัญญำเดือนพฤศจิกำยน 2563 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคม (งบประมาณ 47,800 บาท) (สสร.)     
    ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกแผนเดิมก ำหนดจัดประชุมแกนน ำเครือข่ำยในเดือนมิถุนำยน 2563              
แต่กลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกันกับหน่วยปฏิบัติที่ได้รับจัดสรรเงิน  ซึ่งอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร จึงขอยกเลิกด ำเนินกำรในส่วนของส ำนักเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแรงงำนนอกระบบที่ได้รับจัดสรร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 14 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 งาน/โครงการ          
คิดเป็นร้อยละ 100  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 3 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ              
คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 17 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 82.35 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65 ได้แก่ 
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส านักงานประกันสังคม 
(งบประมาณ 10,000,000 บาท) (สบท.) 
    แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน  (ระดับ 3 จัดท ำขอบเขตและ             
ควำมต้องกำร (Requirements) แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2563)   

ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรส่งข้อก ำหนดขอบเขตของงำนโครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
ออกแบบฯ (TOR) ให้กับกองคลัง เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกที่ปรึกษำออกแบบฯ (TOR) คำดว่ำจะลงนำมในสัญญำ           
เดือนธันวำคม 2563 
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4.  โครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS)  
(งบประมาณ 4,507,500 บาท)  (ศสน.)  
    แผน : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน (ระดับ 2 ทดสอบและเตรียมควำมพร้อม
ระบบ) 
 ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน โดยไดด้ ำเนินกำรประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรประกวดรำคำ เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2563 
ทั้งนี้ มีบริษัทยื่นข้อเสนอขออุทธรณ์ผลกำรประกำศผู้ชนะกำรประกวดรำคำ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรพิจำรณำ  
5. โครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ส านักงานประกันสังคม (งบประมาณ 
25,320,000 บาท )  (ศสน.) 
    แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร (80%) 

 ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนกำร add เป็นเพื่อนกับ Line Official Account (1,000,000 บำท)  
 ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนกำรแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก (4,000,000 บำท) 

 ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน เนื่องจำกช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้มีภำรกิจเร่งด่วน จึงท ำให้เกิด 
ควำมล่ำช้ำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เหมำะสม รวมถึงกำรจัดท ำ TOR ของโครงกำรและก ำหนดรำคำกลำง
มีควำมจ ำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ เพ่ือมำประกอบกำรจัดท ำขอบเขตงำน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำหนดรำคำกลำงและขอบเขตงำน (TOR) ในเดือนกันยำยน 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน 
(TOR) และจะด ำเนินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป         
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 68 งาน/โครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 66 งาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 97.06 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94 ได้แก ่
6. ค่าจ้างออกแบบ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (งบประมาณ 3,250,000 บาท) 
 แผน : ระดับควำมส ำเร็จกำรจ้ำงออกแบบปรับปรุงอำคำรสถำนที่  (ระดับ 3 ด ำเนินกำรออกแบบและ
ส่งมอบงำนงวดที่ 1) 
 ผล : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงและขอบเขตงำน (TOR) แล้ว      
และไดน้ ำเสนอร่ำง TOR ต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมอีกครั้ง 
7. โครงการจ้างท่ีปรึกษากฎหมาย (กม.)  
    ยกเลิกโครงการ เนื่องจำกคณะกรรมกำรประกันสังคมและที่ปรึกษำ (ชุดที่ 13) มีข้อคิดเห็นว่ำโครงกำรจ้ำง
ที่ปรึกษำกฎหมำยยังไม่ควรเสนอในช่วงนี้ ควรรอนโยบำยที่ชัดเจนก่อน  

 

________________________________________ 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม            ........................................................................................................................ ................. 
............................................................................................................................. ...........
.......................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ...........      



 
 

กองทุนประกันสังคม 
 
 



กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63

819,932,200
แผน 10 คร้ัง 3 6 9

ผล 3 6 9 100

แผน 20 คน 132,000 198,000 330,000

ผล 126,433 194,321 233,272 71

แผน 20 คน 3,332,423 3,409,349 3,486,274

ผล 3,311,536 3,323,074 3,418,660 98

แผน 20 ร้อยละ 96 96 96

ผล 94 94 93 97

แผน 10 ร้อยละ 78 84 84

ผล 82.95 81.77 84.81 101

แผน 20 ร้อยละ 95 95 95

ผล 93 92 92 97

รวม 93

ความส าเร็จในการปิดและส่งงบการเงินกองทุนประกันสังคม

งานประจ า

แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 6

 กลยุทธท์ี่ 1.1 : พัฒนานวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหน่ึงเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ ์

ตัวชี้วดัที่ 1

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่เพิ่มขึ้นในปี 2563

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนผู้ประกันตน มาตรา 40

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ที่ได้รับการแก้ไขภายใน 25 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รับเร่ือง

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละของจ านวนผู้ประกันตนส่งเงินสมทบที่นายจา้งส่งผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

12

396,000

3,560,000

96

84

95

พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการ ที่ช าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการ

แผนปฏบิตัริาชการส านักงานประกันสงัคม ประจ าป ี2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธปิระโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

1. งานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ

1



กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

3,470,000

50 แผน 40 ร้อยละ - 50 50

ผล 26 26 52

84 แผน 40 ร้อยละ - 80 84

ผล 82 85 101

13,880 แผน 20 คน 1,840 4,840 13,640
ผล 1,186 1,584 6,684 49
รวม 71

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

2 แผน 100 ระดับ - 1 1
ผล 0
รวม

สสร. ไม่มีงบประมาณ ยช. 6            
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนช่องทางการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 1 แผน 50 ช่องทาง - 1 1
ผล 1 1 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อการให้บริการ ประกันสังคม
มาตรา 40

90 แผน 50 ร้อยละ - 90 90

ผล 90 90 100

รวม 100

ร้อยละของจ านวนข้อมูลผู้ประกันตนที่นายจา้งส่งเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่

โครงการเดิม
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพ่ือจัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ยช. 6          
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของนายจา้งที่จา่ยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ตัวชี้วดัที่ 2

4. งานพัฒนาช่องทางการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน
หน่วยบริการ

3. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธปิระโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ 
Web Application

2



กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

สสร. 47,800
ตัวชี้วดัที่ 1 จ าวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม

ประชุมทั้งหมด
100 แผน 50 ร้อยละ - 100 100

ผล ยกเลิกคืนเงิน

ตัวชี้วดัที่ 2 แกนน าเครือข่ายประกันสังคม มีความรู้และเทคนิคในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ การขยายความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75

75 แผน 50 ร้อยละ - 75 75

ผล

รวม

พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

3,040,700 ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด

100 แผน 50 ร้อยละ 100 100 100 แผนแม่บทฯ 17

ผล 60 40 87 87

ตัวชี้วดัที่ 2 แกนน าเครือข่ายประกันสังคม มีความรู้และเทคนิคในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ การขยายความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75

75 แผน 50 ร้อยละ 75 75 75

ผล 69 40 87 116

รวม 102

โครงการเดิม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

 กลยุทธท์ี่ 1.2 : สร้างเครือข่ายพลเมือง/พลเมืองอาสาสมัคร หรือเครือข่ายภาคประชาชนร่วมให้บริการ เพ่ือร่วมให้บริการและดูแลวัยแรงงานในระดับพ้ืนที่ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างความครอบคลุมในการให้บริการอย่างทั่วถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผลของการสร้างประโยชน์เก้ือกูลระหว่างกันอย่างยั่งยืน

ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

6.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคม

5.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคม
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

505,500 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวา่จ านวนเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด 10,110 แผน 100 คน 600 3,405 8,735 แผนแม่บทฯ 17

ผล 674 1,442 4399 50  ถาม สสร.

รวม 50

8,008,600
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับบริการขอค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์

ประกันสังคม ไม่น้อยกวา่ ที่หน่วยงานก าหนด
465,600 แผน 100 คน 106,210 246,485 341,850

ผล 59,313 284,568 397,107 116

รวม 116

ยช. 4             
  แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 1,100 แผน 100 ราย 270 540 810
ผล 5,559 6,252 7,888 974

รวม 974

สสร. ไม่มีงบประมาณ

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 5 แผน 100 ระดับ 1 2 4

ผล 1 3 3 75

รวม 75

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

10. โครงการบูรณาการความร่วมมือการขยายความคุ้มครองประกันสังคม
มาตรา 40 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ยช. 4 
แผนแม่บทฯ 17

โครงการใหม่
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคม
ตามมาตรา 40

สสร.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 4

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

8. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

จ านวนเครือข่ายประกันสังคมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเครือข่ายประกันสังคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
(จ านวน 5,465 คน)

7. โครงการ 1 ต าบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

3,250,000
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

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

กฎหมายประกันสังคม
12 แผน 50 ล้านคน - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของข้อร้องเรียนและข้อหารือที่ได้รับด าเนินการ
ภายใน 30 วนั

90 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

สจพ. ไม่มีงบประมาณ
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแลผู้ประกันตนได้รับความ

คุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น
100 แผน 100 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

สจพ. ไม่มีงบประมาณ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสัญญา/ข้อตกลงที่มีการปรับปรุงแก้ไข 100 แผน 100 จ านวน - - -

ผล

รวม

งานประจ า
สจพ.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

12. งานทะเบียนสิทธริักษาพยาบาล ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

13. โครงการบริหารจัดการสถานพยาบาลประกันสังคม ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

งานประจ า (ไม่มีงบประมาณ)

กลยุทธท์ี่ 1.3 : ปรับปรุง รูปแบบข้อตกลงการบริการด้านการแพทย์ และสร้างอิสระการบริหารจัดการบริการ บนเงือ่นไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ติดตาม ร่วมกับภาคประชาชน ควบคุมการด าเนินที่มีประสิทธภิาพ

11. งานจัดระบบบริการทางการแพทย์
แผนแม่บทฯ 17
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

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

ผล 31 155

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีการจดับริการเป็นพิเศษ
ให้ผู้ประกันตนที่ประทับใจเกินความคาดหมาย

20 แผน 50 แห่ง - - 20

ผล 20 100

รวม 128

 สจพ. 558,800

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ านวนสถานพยาบาลหลักในโครงการประกันสังคม
ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของจ านวนส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที/่

จงัหวดั/สาขา ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง
80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

สจพ. 17,000,000 ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของ
ผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอก ที่สถานพยาบาลรายงาน

100 แผน 100 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

16. โครงการจ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ป่วยนอก และข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรือ้รัง

14. โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ 

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2518

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

15.โครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเก่ียวกับ
ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนและการตรวจสอบข้อมูล

โครงการเดิม

ยช. 4             
 แผนแม่บทฯ 17
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

สจพ. 10,217,600 ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ประเภทผู้ป่วยใน ได้รับการวเิคราะห์การจดักลุ่มวนิิจฉัย
โรคร่วมและน้ าหนักสัมพัทธ์

100 แผน 100 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

สปย. 4,440,000 ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนธรุกรรมการเบิกจา่ยค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีการ
รักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางและการท าหมัน

370,000 แผน 100 รายการ 92,500 185,000 277,500

ผล 67,549 138,746 138,746 50

รวม 50

สจพ. 3,519,000

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงจะต้องได้รับการตรวจ
มาตรฐานสถานพยาบาล

60 แผน 100 แห่ง - - -

ผล

รวม

สจพ. ไม่มีงบประมาณ
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563              50 แผน 100 แห่ง  -  -  - 

ผล
รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

18. โครงการจ้างรับ/ส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการต่อเนื่อง
ยช.  4
แผนแม่บทฯ 17

19. โครงการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของ
สถานพยาบาลหลักที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจ าปี 2561-2563

17. โครงการจ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ าหนักสัมพัทธ์
ของผู้ป่วยในและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
ยช. 4 
แผนม่บทฯ 17

20. โครงการพัฒนาสิทธปิระโยชน์บริการทางการแพทย์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

สจพ. 2,880,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของความพึงพอใจของสถานพยาบาลที่ใช้ระบบการเบิกจา่ย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าสารเมทาโดน

80 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการ
ทางการแพทย์ กรณีค่าสารเมทาโดนของสถานพยาบาลที่เบิก
ค่าสารเมทาโดน

80 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

5,960,000 ยช.  3
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับความรู้และการตรวจสุขภาพเชิงรุก 29,800 แผน 100 คน 2,100 6,250 23,300 แผนแม่บทฯ 13

ผล 2,539 3,142 14,292 61
รวม 61

สจพ. 302,200

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ แผน 50 คน - 400
ผล 400 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ แผน 25 คน - 100
ผล 261 261

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แผน 25 ร้อยละ - 80
ผล 80 100
รวม 135

21. โครงการจัดจ้างรับ-ส่งประมวลผลข้อมูลระบบการเบิกจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ กรณียาเมทาโดน

22. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก

กลยุทธท์ี่ 1.4 : พัฒนารูปแบบและวิธกีารใช้สิทธกิารรักษาพยาบาล ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และทุกคนอย่างเปิดกว้าง โดยสร้างความยืดหยุ่นของการใช้บริการทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่ละราย

พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ยช. 3
แผนแม่บทฯ 13

800

200

80

โครงการใหม่

โครงการเดิม

โครงการใหม่
23. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการสู่
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

กบง. 4,218,800 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนความส าเร็จในการจดัท างบการเงินรวมทั่วประเทศ แผน 50 คร้ัง 3 6 9

ผล 3 6 8 89

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนความส าเร็จในการปิดงบการเงินกองทุน แผน 50 แห่ง 417 834 1,251

ผล 417 834 1,112 89

รวม 89

กบง. 376,061,200 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ จา่ยประโยชน์ทดแทน และโอนเงิน แผน 25 รายการ 16,200,000 32,400,000 48,600,000 แผนแม่บทฯ 17

ผล 16,190,919 32,792,901 44,376,453 91
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของนายจา้ง ลูกจา้ง ผู้ประกันตนช าระเงินสมทบผ่าน

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

ผล 99 98 96 101

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละผู้ประกันตน ม.40 ช าระเงินสมทบผ่านธนาคาร และหน่วยบริการ แผน 25 ร้อยละ 69 69 69
ผล 76 79 83 120

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทนผ่านหน่วยบริการ แผน 25 ร้อยละ 98 98 98
ผล 99 95 100 102
รวม 104

กบง. ไม่มีงบประมาณ ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนช่องทาง/รูปแบบ/ข้อตกลงการให้บริการกับธนาคารและหน่วย

บริการ
2 แผน 100 ช่องทาง - - -

ผล

รวม

64,800,000

95

69

98

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

1,668

24. งานบัญชี (กองทุนประกันสังคม)
12 แผนแม่บทฯ 17

แผนแม่บทฯ 17
26. โครงการการพัฒนาการรับ-จ่ายเงิน

25. งานการเงิน (กองทุนประกันสังคม)

กลยุทธท์ี่ 1.5 : ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงิน และเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
งานประจ า
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

กพร. /กบค. 104,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผลการศึกษาการปรับรูปแบบงานให้บริการของ
ส านักงานประกันสังคมจงัหวดัสาขา

1 แผน 100 เร่ือง - - -

ผล

รวม

สปย. 1,885,100
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนรายการก ากับตรวจสอบ การจา่ยประโยชน์ทดแทน 7 กรณี แผน 40 ราย 24,000 48,000 72,000

ผล 16,943 29,562 29,562 41
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนคร้ังการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย แผน 30 คร้ัง 300,000 600,000 900,000

ผล 429,901 1,018,934 1,535,739 171

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนสถานพยาบาล/คลินิก(เอกชน) ท าข้อตกลงในการ
ให้บริการทางการแพทย์

แผน 30 แห่ง 30 60 90

ผล 159 209 286 318

รวม 163

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

มาตรา 40 
300 แผน 100 คร้ัง 75 150 225 แผนแม่บทฯ 17

ผล 114 218 311 138

รวม 138

29. การบริหารจัดการงานประกันสังคมมาตรา 40

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

28. งานสิทธปิระโยชน์

กลยุทธท์ี่ 1.6 : ปรับปรุง เพ่ิม ลด หรือ ขยาย ทั้งรูปแบบ หรือจ านวนของสาขา เพ่ือให้บริการที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการแต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธภิาพ

96,000

1,200,000

120

ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

กลยุทธท์ี่ 1.8 : ปรับปรุงและพัฒนา สิทธปิระโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเป็นส่วนหน่ึงของการประกันสังคมในระดับสากล ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการ และคุ้มครองวัยแรงงานทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม
งานประจ า

โครงการใหม่
27.โครงการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนบทบาทภารกิจและรูปแบบการให้บริการ 
ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

กวพ. 9,827,000 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 พัฒนาโครงสร้างอัตราก าลัง และคุณสมบัติเจา้หน้าที่ส านัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย วจิยัและพัฒนาในส านักงานประกันสังคม
1 แผน 20 รายงาน  - 1 1 แผนแม่บทฯ 17

ผล 1 100

ตัวชี้วดัที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 6 แผน 20 คน  -  -  - 
ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 สนับสนุนข้อมูลหรือวเิคราะห์ข้อมูลหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนา
สิทธปิระโยชน์ การขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคม

5 แผน 50 เร่ือง 1 1 3

ผล 1 1 3 100

ตัวชี้วดัที่ 4 ทบทวนแบบจ าลองด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย กองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน

2 แผน 20 Model  -   -  - 

ผล

ตัวชี้วดัที่ 5 สร้างการรับรู้ด้านการประกันสังคมให้แก่ ผู้บริหาร เจา้หน้าที่
ส านักงานประกันสังคม และประชาชนทั่วไป

3 แผน 50 คร้ัง 1 1 2

ผล 1 1 2 100

รวม 100

สปย. ไม่มีงบประมาณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละจ านวนการตรวจแนะน าการวนิิจฉัยและจา่ยประโยชน์
ทดแทน ตามแผนประจ าปี 2563

แผน 100 ร้อยละ  -  -  - 

ผล

รวม

สปย. ไม่มีงบประมาณ ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนระบบการพัฒนาสิทธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน แผน 100 กรณี - - -

ผล
รวม

30. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

32. โครงการพัฒนาการเพ่ิมสิทธปิระโยชน์

31. โครงการตรวจแนะน าการวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ส านักงาน
ประกันสังคมและสถานพยาบาล

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม

แผนแม่บทฯ 171

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

80
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

สสท. 20,349,500 24
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนหน่วยปฏิบัติที่ได้รับการออกตรวจ แนะน า แผน 30 หน่วย 3 3 10

ผล 2 2 9 90

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของการจดัเก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการที่
ขึ้นทะเบียนกับส านักงานประกันสังคม

แผน 40 ร้อยละ 96 96 96

ผล 95 95 95 99

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของจ านวนข้อมูลผู้ประกันตนที่นายจา้งส่งผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต

แผน 30 ร้อยละ 80 84 84

ผล 81.73 82.95 84.94 101

รวม 97
สสท. 867,800 ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจดัประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9
ผล 3 7 10 111
รวม 111

สสท. 1,045,500 ยช. 4 
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจดัประชุม แผน 100 คร้ัง 3 8 12
ผล 4 5 6 50
รวม 50

สสท ไม่มีงบประมาณ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม แผน 50 คน 13,433,511    13,532,511    13,631,511    

ผล 13,395,578    13,033,258    12,850,733    94

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม แผน 50 แห่ง 485,800        478,600        489,400        

ผล 490,076        487,084        486,192        99

รวม 97

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

งานประจ า

งานประจ า (ไม่มีงบประมาณ)

ยช.4
แผนแม่บทฯ 17

96

84

แผนแม่บทฯ 17

15

  13,730,511

34. งานอนุกรรมการกลั่นกรองเงินสมทบค้างช าระของส านักงานประกันสังคม

กลยุทธท์ี่  1.9 : ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการจัดเก็บเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายของ สปส. (ผู้ประกันตน/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ให้มีประสิทธภิาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการจ่าย พร้อมสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมแรงงานถึงความส าคัญของส่งเงินสมทบ

36. งานทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน

35. งานอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุงก าหนดอัตรา
เงินสมทบการเพ่ิมการจัดเก็บเงินสมทบและการพัฒนาสิทธปิระโยชน์

      491,200

33. งานเงินสมทบ ยช.4
แผนแม่บทฯ 17
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

37. งานตรวจสอบ    สตส. 2,921,400 ยช. 4           
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จงัหวดั 

/สาขาที่ได้รับการตรวจแนะน าและสนับสนุนการตรวจสอบ
สถานประกอบการรวมทั้งประเมินผลการตรวจสอบ
สถานประกอบการ ณ หน่วยปฏิบัติ

20 แผน 20 หน่วย 5 11 13

ผล 5 6 8 62

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที/่จงัหวดั/สาขา
ที่ได้รับการตรวจแนะน า และการสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีค่าจา้ง
รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบบัญชีค่าจา้ง ณ หน่วยปฏิบัติ

46 แผน 20 หน่วย 17 29 36

ผล 16 16 25 69

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของจ านวนนายจา้งที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีค่าจา้ง
กองทุนเงินทดแทน

100 แผน 20 ร้อยละ 30 50 80

ผล 33 38 82 102

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการตามเป้าหมายที่ได้รับ
การตรวจสอบ

100 แผน 20 ร้อยละ 25 50 75

ผล 25 60 59 79

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
บัญชีค่าจา้งกองทุนประกันสังคม

100 แผน 10 ร้อยละ - 30 75

ผล 80 107

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละเป้าหมายการตรวจสอบสถานประกอบการนิติบุคคลที่
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธรุกิจการค้าและอยู่ในข่ายคุ้มครอง
ตามกฎหมายที่ติดตามให้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหม่

100 แผน 10 ร้อยละ 100 100 100

ผล 38 47 76 76
รวม 70ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

38. งานสถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัย กวพ. 431,500 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 ความส าเร็จในการวเิคราะห์และประเมินสถานะกองทุนประกันสังคม แผน 20 คร้ัง 1 2 3

ผล 3 11 17 567

ตัวชี้วดัที่ 2 ความส าเร็จในการสรุปข้อมูลส าคัญส านักงานประกันสังคม แผน 20 คร้ัง 3 6 9

ผล 3 6 9 100

ตัวชี้วดัที่ 3 ระดับความส าเร็จของการจดัท ารายงานประจ าปี แผน 20 ระดับ 1 2 4

ผล 1 2 3 75

ตัวชี้วดัที่ 4 ระดับความส าเร็จของการจดัท าสถิติงานประกันสังคม แผน 20 ระดับ 1 2 4

ผล 1 3 3 75

ตัวชี้วดัที่ 5 จ านวนข้อมูลพื้นฐานงานประกันสังคม (CD) แผน 20 ตาราง 300 600 1,600

ผล 300 600 1,600 100

รวม 183

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

ผล 2 2 100
รวม 100

สสท. 405,000 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แผน 100 แห่ง - - 300 แผนแม่บทฯ 17

ผล 300 100
รวม 100

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

300

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

39. งานวิจัยและพัฒนา 

โครงการเดิม
40. โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4

1600

แผนแม่บทฯ 174

12

4

แผนแม่บทฯ 17
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

41. โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (Mini Office) พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

600,000

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว แผน 50 คร้ัง 7 21 62 แผนแม่บทฯ 17
ผล 8 11 42 68

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของแรงงานต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธปิระโยชน์
ตามกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายเงินทดแทน ร้อยละ 70
โดยสามารถใช้สิทธทิี่พึงมีได้อย่างถูกต้อง

แผน 50 ร้อยละ 70 70 70

ผล 81 52 47 67

รวม 67

สตส. 175,000 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้แทนจากส านักงานบัญชีที่เข้ารับการอบรม แผน 40 คน - - 100 แผนแม่บทฯ 17

ผล 100 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถเป็นตัวเทน

นายจา้งในการด าเนินการด้านประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง
แผน 60 ร้อยละ - - 80

ผล 100 125
ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของเจา้ของส านักงานบัญชีมีความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงาน

ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
แผน 30 ร้อยละ - - -

ผล
รวม 115

สตส. 376,700 ยช. 4 
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบตามโครงการสถาน
ประกอบการเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงาน

แผน 100 แห่ง 264 264 484

ผล 326 326 503 104

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของสถานประกอบการที่ตรวจสอบพบวา่ มีความผิด
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

แผน 40 ร้อยละ - - -

ผล

รวม 104

660

100

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

42. โครงการส านักงานบัญชีคุณภาพกับงานประกันสังคม

43. โครงการตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ือป้องกันการแสวงประโยชน์
จากการใช้แรงงานและกองทุน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

120

70

100

80

80
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

สสท. 2,402,400 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคนที่เข้ารับการอบรม แผน 50 คน 150 150 300

ผล 150 150 300 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนหนี้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของแต่ละหน่วยปฏิบัติ
ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

แผน ร้อยละ - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และสามารถวางแผนการติดตามเร่งรัดหนี้ได้
อย่างมืออาชีพ

แผน 50 ร้อยละ 90 90 90

ผล 90 90 90 100

รวม 100

300

5

90

โครงการใหม่
44. โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหน้ีตามโครงการ
ลดหน้ีใหม่ใส่ใจหน้ีเก่า

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

สตส. ไม่มีงบประมาณ ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของจ านวนนายจา้ง/สถานประกอบการจากฐานข้อมูล
ภาครัฐที่เชื่อมโยงและอยู่ในข่ายคุ้มครองตามกฎหมาย
ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมครบถ้วน

50 แผน 100 ร้อยละ - - - แผนแม่บทฯ 17

ผล

รวม

สตส. ไม่มีงบประมาณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 มีระบบ/แนวทางการป้องกันการไม่น าส่งเงินสมทบ และกลไก
การตรวจสอบที่มีประสิทธภิาพ

1 แผน 50 ระบบ - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 รายงานผลการวเิคราะห์ความเส่ียงความสามารถในการช าระเงินสมทบ 20 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

สตส. ไม่มีงบประมาณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการตรวจเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

20 แผน 100 ร้อยละ - - -

ผล

รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

47. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์

45. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลนายจ้างกับฐานข้อมูลภาครัฐเพ่ือการตรวจสอบ
โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

46. โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงความสามารถในการช าระเงินสมทบ
ของนายจ้าง

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

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

ทดแทนและค่าบริการทางการแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 2 ฉบับต่อเดือน

แผน 100 ฉบับ 6 12 18 แผนแม่บทฯ 17

ผล 6 12 16 89

รวม 89

สจพ. 1,673,400 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลที่ได้รับการตรวจการใช้ยาในสถานพยาบาล
การจา่ยยาบัญชี จ (2) การจา่ยยาต้านไวรัสเอดส์

แผน 100 แห่ง 18 36 54

ผล 19 19 35 65

รวม 65

49. โครงการจ้างที่ปรึกษาการเภสัชกรรมเพ่ือก ากับคุณภาพการใช้ยา
ของสถานพยาบาลและก ากับตรวจสอบการจ่ายชดเชยบัญชียาหลัก
แห่งชาติ จ(2) และยาต้านไวรัสเอดส์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธท์ี่  1.10 : พัฒนากลไก การจ่ายสิทธปิระโยชน์และระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธทิี่รองรับการจ่ายที่หลากหลาย และรวดเร็ว โดย มี Platform ในรูปแบบใหม่ที่รองรับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดิจิทัล โครงข่ายพลเมือง อาสาสมัคร หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือร่วมตรวจสอบ อย่างรัดกุม รอบคอบ สมเหตุสมผล และเป็นธรรม
โครงการเดิม
48. โครงการจ้างที่ปรึกษาระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

24

72
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

สจพ. 11,261,800

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพื่อเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้รับการตรวจสอบ กรณี
การรักษาโรคที่มีค่าใช้จา่ย (AdjRW มากกวา่หรือเท่ากับ 2) ได้รับ
การตรวจสอบการบริการทางการแพทย์ประเภท Coding Audit 
จดัจา้งผู้ตรวจสอบ (Auditor) จ านวน 10 คน โดย 1คน จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลไม่น้อยกวา่ 800 แฟ้ม/คน/ต่อ/ปี

         8,000 แผน 35 รายการ 2,000            4,000            6,000

ผล 2,132 4,266 6,385 106

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลรายงาน
เพื่อเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้รับการตรวจสอบ กรณีที่มี
ภาระเส่ียง ได้รับการตรวจสอบการบริการทางการแพทย์ ประเภท 
Coding Audit และ Quality of care audit จดัจา้งผู้ตรวจสอบ 
(Auditor) จ านวน 10 คน โดยผู้ตรวจสอบ (Auditor) 1 คน จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลไม่น้อยกวา่ 13,200 รายการ/คน/ปี

132,000 แผน 35 รายการ 33,000 66,000 99,000

ผล 33,455 65,737 102,953 104

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนรายการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลการรายงาน
บริการทางการแพทย์ (Data 100%) (รายเดือน)

12 แผน 15 รายการ 3 6 9

ผล 3 6 9 100

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละสถานพยาบาลรายงานข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์
ถูกต้องมากกวา่ร้อยละ 100

100 แผน 15 ร้อยละ 100 100 100

ผล 100 100 100 100

รวม 104

50. โครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ 
กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง

ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

สปย. 1,500,000 ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนเวชระเบียนของผู้ประกันตนที่รับการตรวจสอบในการ
จา่ยค่าบริการทางการแพทย์ 3,600 ฉบับ

3,600 แผน 100 ฉบับ 900 1800 2700 แผนแม่บทฯ 17

ผล 1,377 1733 1733 64

รวม 64

กบล. ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ ากวา่ benchmark 100 แผน 100 ร้อยละ 0 100 100

ผล 100 100 100 100

รวม 100

กบล. 375,300 ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจดัประชุม แผน 100 คร้ัง 1 3 4
ผล 1 5 9 225
รวม 225

ยช. 4

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจดัประชุม 12 แผน 100 คร้ัง 3 6 9 แผนแม่บทฯ 17
ผล 2 12 15 167
รวม 167

54. งานอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม 

51. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และที่ปรึกษาทางการพยาบาล

กลยุทธท์ี่  1.11 : พัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนรูปแบบใหม่ รองรับทิศทางการพัฒนาสิทธปิระโยชน์ การสร้างความครอบคลุมของการดูแลวัยแรงงานและบริบทการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากผู้เก่ียวข้องและสาธารณชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการลงทุนให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อภาระการจ่ายในอนาคต

กบล.

53. งานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม

งานประจ า
52. งานน าเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์

4,308,180

29,178,700

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 176

แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
แผน/ผล ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับน้ าหนัก หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ (บาท)หน่วยงานตัวชี้วัด งาน/โครงการล าดับที่  เป้าหมาย

กบล. 83,903,000

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครองส านักงานประกันสังคมมี
ความถูกต้องครบถ้วน 100%

100 แผน 50 ร้อยละ 100 100 100

ผล 100 100 100 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละส านักงานประกันสังคมสามารถน าเงินไปลงทุนได้
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียโอกาสในการลงทุนและเป็นการเพิ่ม
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้อีกทางหนึ่ง

100 แผน 50 ร้อยละ 100 100 100

ผล 100 100 100 100

รวม 100

กบล. 1,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 100 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสามารถด าเนินการจดัท ารายละเอียดของ
สัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมทั้งการแปลความ
หรือการเจรจาต่อรองกับคู่สัญญา

1 ผล 50 ชิ้นงาน - - -

ผล

รวม

56. โครงการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายด้านการลงทุน

โครงการเดิม
55. โครงการจัดจ้างหน่วยบริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ( Custodian)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 22

โครงการต่อเนื่อง
ยช. 4 

แผนแม่บทฯ 17

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

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

สจพ. 399,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการได้รับข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์กรณี
ปลูกถ่ายอวยัวะและค่ายาแฟคเตอร์ส าหรับผู้ป่วยโรคเลือด
ออกง่าย (ฮีโมฟเีลีย) ตามระยะเวลาที่ก าหนด

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 80 80 80 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่สามารถน ามา
ด าเนินการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องทันตามก าหนดเวลา 

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 80 80 80 100

รวม 100

สปย. 6,450,000 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้ประกันตนที่มีสิทธบิ าบัดทดแทนไตใช้บริการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทียมและเข้าถึงยาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)

2,000,000   แผน 100 รายการ 500,000 1,000,000 1,500,000

ผล 445,490 942,417 1,452,503 97
รวม 97

พื้นที/่
จังหวดั/สาขา

15,287,500 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับของเยีย่มในรูปแบบการให้บริการเชิงรุก
ให้กับผู้ประกันที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลและทุพพลภาพและ
ผู้ป่วยหลังภาวะวกิฤต (Intermediate Care)

30,575 แผน 100 ราย 2,110 12,277 23,888

ผล 580 2,220 11,843 50

รวม 50

3.โครงการประกันสังคมเยีย่มผู้ประกันตนเจ็บปว่ยในสถานพยาบาล และ
ผู้ทพุพลภาพ และผู้ปว่ยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนารูปแบบ การดูแล ผู้ประกันตนที่เจ็บปว่ยเรื้อรัง/ทพุพลภาพซ่ึงต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ ใหส้ามารถกลับมาใช้ชีวิต หรือกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใช้สิทธิได้
โครงการเดิม
1.โครงการจัดจ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการทาง
การแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะและค่ายาแฟคเตอร์แก่ผู้ปว่ยกลุ่มโรคเลือด
ออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย)

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏบิตัิราชการส านักงานประกันสังคม ประจ าป ี2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการใหบ้ริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หมายเหตุ

2.โครงการจ้างรับ-ส่ง และประมวลผลการเบกิจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 
ส าหรับการรักษาผู้ปว่ยไตวายเรื้อรังระยะสุดทา้ย กรณีบ าบดัทดแทนไต

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
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กองทุนประกันสังคม

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

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

ผลการด าเนินงานล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ศสน. 3,400,000 ยช. 4

ตัวชีวดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการออกเยีย่มผู้ประกันตน/ผู้ทุพพลภาพ 10 แผน 20 คร้ัง - 6 แผนแม่บทฯ 17

ผล 6 100

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้ประกันตน/ผู้ทุพพลภาพที่ได้รับการตรวจเยีย่ม 30 แผน 30 คน - 18

ผล 18 100

ตัวชี้วดัที่ 3 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้งานประกันสังคมผ่าน
ส่ือต่างๆ จ านวนไม่น้อยกวา่ 180 คร้ัง

180 แผน 50 คร้ัง - 108

ผล 252 233

รวม 167

พื้นที/่จังหวดั./สาขา 3,290,000 ยช. 3

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 16,350 แผน 50 คน 2,150 3,650 13,850
ผล 3,417 3,417 12,110 87

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนรุ่นที่จัดอบรม 327 แผน 50 รุ่น 41 73 277
ผล 36 36 163 59
รวม 73

กนผ. ไม่มีงบประมาณ ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้บริหารให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอพฒันาระบบประกันสังคมรองรับ
การให้บริการผู้ประกันตนต่างชาติ 

1 แผน 50 คร้ัง - - -

ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 มีข้อเสนอพฒันาระบบประกันสังคมรองรับการให้บริการ
ผู้ประกันตนต่างชาติ

1 แผน 50 ข้อเสนอ - - -

28,826,500 ผล

รวม

4.โครงการ สปส. มอบสุข

กลยุทธ์ 2.2 สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการประกันสังคมและเตรียมความพร้อมใหก้ลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ เพ่ือเปน็ส่วนหน่ึงของแรงงานที่มีคุณภาพ และมีวุฒิภาวะของระบบประกันสังคม
โครงการเดิม
5.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาและบริหารสิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทน รวมถึงการบริการตามลักษณะและพฤติกรรมของผู้ประกันตน ในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ รวมไปถึงการ เชื่อมโยงกับการประกันสังคมนานาชาติ เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
6.โครงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาระบบประกันสังคมรองรับการ
ใหบ้ริการแรงงานข้ามชาติ

แผนแม่บทฯ 11

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

แผน
ผล ม.ค. - มี.ค. 63 ม.ค. - มิ.ย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63

กบล. ไมม่งีบประมาณ ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 6 แผน 100 คร้ัง 1 3 4 แผนแมบ่ทฯ 15

ผล 1 2 2 50

รวม 50

กบค. 28,155,600 ยช. 4
แผนแมบ่ทฯ 17

ตัวชี้วัดที ่1 90 แผน 100 ร้อยละ 100 100 100

ผล 100 100 100 100

รวม 100

กม. ไมม่งีบประมาณ ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จการขยายอายกุารเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 33 6 แผน 50 ระดับ 1 1 3 แผนแมบ่ทฯ 17

ผล 1 1 1 33

ตัวชี้วัดที ่2 ระดับความส าเร็จการขยายอายกุารเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 5 แผน 50 ระดับ 1 1 5

ผล 1 1 5 100
รวม 67

สปย. ไมม่งีบประมาณ ยช. 4
ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนกฎกระทรวงเกีย่วกบัการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้

แกผู้่ประกนัตน
1 แผน 100 เร่ือง - - - แผนแมบ่ทฯ 17

ผล
รวม ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

4. โครงการการปรับเพ่ิมสทิธิประโยชน์ส าหรับผุ้สงูอายุ

2.โครงการสง่เสริมการจา้งงานผู้สงูอายเุขา้ท างานกับส านักงานประกันสงัคม 
ประจ าปี 2563

กลยทุธ์ที ่3.3 ร่วมวางระบบการดแูลผู้ประกันตนสงูอายรุะยะยาว เพ่ือดแูลสขุภาพและความเป็นอยูข่องผู้ประกันตนสงูอาย ุผ่านระบบเครือขา่ยตา่งๆ ในพ้ืนที ่(Network Engagement)
โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
3. การขยายอายกุารเขา้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 40

กลยทุธ์ 3.4 ขยายความตอ่เน่ืองของสทิธิและการดแูลผู้ประกนัตนทีก่า้วสู่สังคมผู้สูงอาย ุทัง้ใน ดา้นสขุภาพ ความเป็นอยู ่และการเงินตลอดช่วงชีวิต พร้อมรองรับสถานการณ์การสง่เงินสมทบทีม่ีความยดืหยุน่
โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

สัดส่วนของผู้สูงอายเุขา้ท างานกบัส านักงานประกนัสังคม คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของจ านวนทีไ่ด้รับการจดัสรร

โครงการเดมิ

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หมายเหตุ

กลยทุธ์ที ่3.1 :เตรียมความพร้อมผู้ประกันตนให้ก้าวเขา้สูว่ยัเกษียณอายอุยา่งมีสขุภาวะทีด่ ีและมีเศรษฐฐานะทีม่ัน่คง เพียงพอในการดแูลตนเองไดใ้นระยะยาว

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
1.โครงการสง่เสริมวนัิยการออม

กลยทุธ์ 3.2 ร่วมยกระดบัคุณค่าของผู้ประกันตนสงูอายใุนการเป็นสว่นหน่ึงสงัคมผ่าน การแลกเปลีย่น แบ่งปัน และเปิดโอกาส ในการใชศั้กยภาพของผู้ประกันตนสงูอาย ุเพ่ือตอ่ยอด และสร้างคุณค่าให้กับสงัคม โดยด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละเฉลีย่ของงาน/โครงการ

ส านักงานประกนัสังคมมกีารเผยแพร่เร่ืองการออมกอ่นวัยเกษียณ
ผ่านส่ือ

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานประกันสงัคม ประจ าปี 2563

ยทุธศาสตร์ที ่3  ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสทิธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อม และยกระดบัคุณภาพชวีติของ กลุม่ผู้สงูอายุ

ล าดบัที่ ตวัชีว้ดั งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก
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กองทุนประกันสังคม

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

สบท. 590,040,900 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทีส่ามารถใหบ้ริการ
ได้โดยไม่เกดิ Downtime ไม่นอ้ยกว่า

99 แผน ร้อยละ 99 99 99

ผล 99 99 99 100

ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละความถูกต้องในการประมวลผลเฉล่ียต่อเดือน  98 50 แผน ร้อยละ 98 98 98

ผล 99 99 99 101

รวม 101
สบท. 1,438,000 ยช. 6  

แผนแม่บทฯ 20
ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 12 100 แผน คร้ัง 3 6 9

ผล 1 6 9 100

รวม 100

สบท. 10,000,000

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 8 100 แผน ระดับ - 1 3
ผล
รวม ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

หมายเหตุ

กลยทุธ์ 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูการให้บริการเปน็หน่ึงเดยีวกันในลักษณะ Ommi Channel ส าหรับการให้บริการทัง้รูปแบบ Online และ Offline ให้เปน็บริการแบบไร้รอยตอ่ เพ่ือสร้างประสบการณ์ทีด่แีก่
ผู้รับบริการ โดยบรูณาการขอ้มลูกับหน่วยงานพันธมติรร่วมบริการและระบบตา่งๆ 
เพ่ือท าให้ผู้รับบริการไมรู่้สึกถึงความแตกตา่งในการรับบริการในแตล่ะแห่งงานประจ า
1.งานก าหนดนโยบาย วางแผน และสนับสนุนการปฏบิตังิานระบบคอมพิวเตอร์
 บ ารุงรักษางาน ฐานขอ้มลูและอุปกรณ์

50

3.โครงการจ้างทีป่รึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของ
ส านักงานประกันสังคม

ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ไตรมาสที ่1

แผนปฏบิตัริาชการส านักงานประกันสังคม ประจ าป ี2563

ยทุธศาสตร์ที ่4 เชือ่มโยงสังคมแรงงาน ดว้ยเครือขา่ยดจิิทัลและเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและให้บริการเชงิรุกแก่ทุกคน

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

2. งานอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานประกันสังคม
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กองทุนประกันสังคม

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

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

สลก. 49,590,282 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จในการจัดหาระบบกล้องวงจรปดิแบบ
เชื่อมโยง CCTV

5 100 แผน ระดับ 1 2 4

ผล 1 1 3 75

รวม 75

สบท. 3,225,500 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 4 100 แผน ระดับ - 1 3 แผนแม่บทฯ 20

ผล 1 3 100
รวม 100

ศสน. 154,800,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนยอดพิมพ์ปฏทินิ  4,900,000 30 แผน ฉบบั - - - แผนแม่บทฯ 20

ผล
ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนคร้ังในการออกหนว่ยประชาสัมพันธ์ 60 50 แผน คร้ัง 15 15 36

ผล 22 23 36 100
ตัวชี้วัดที ่3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกนัสังคมผ่านส่ือต่างๆ 800 50 แผน คร้ัง - 450

ผล 257 57
รวม 50

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

6.การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
งานประจ า

กลยทุธ์ 4.2  สนับสนุนการให้บริการทีห่ลากหลายดว้ยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การบริการทีม่คีวามคล่องตวั มปีระสิทิภาพ และตอบโจทย ์ Digital lifestyle
4. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิแบบเชือ่มโยง (CCTV)

กลยทุธ์ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กร  ให้มคีวามทันสมยั ปลอดภยั มเีสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกทีทุ่กเวลา
โครงการเดมิ
5.โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี2563

กลยทุธ์ 4.7 เปลี่ยน รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูและขา่วสารของ สปส . โดยพัฒนารูปแบบ ชอ่งทาง และออกแบบเน้ือหาขา่วสารในการสื่อสารกับสาธารณะ ทีเ่ขา้ใจง่าย มปีระสิทธิภาพ เชน่ การสื่อสาร ผ่านสื่อของ สปส . และ เครือขา่ยสื่อภายนอก /ชอ่งทาง 
Digital - Human touch / รูปแบบ Formal - Informal /ก าหนดกลุ่มเปา้หมาย
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กองทุนประกันสังคม

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

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

ศสน. 5,996,400 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนและข้อร้องทกุข์ ทีไ่ด้รับการแกไ้ข

แล้วเสร็จ ภายใน 25 วัน
92 30 แผน ร้อยละ 92 92 92 แผนแม่บทฯ 20

ผล 93.72 94.01 97 106

ตัวชี้วัดที ่2 การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทส่ิงพิมพ ์ 36,000 30 แผน ชิ้น 9,000 18,000 27,000
ผล 6,944 13,741 46,391 172

ตัวชี้วัดที ่3 การเผยแพร่ภาพกจิกรรม 480 40 แผน คร้ง 120 240 360

ผล 211 438 724 201

รวม 164
ศสน. 1,184,500 ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 9 100 แผน คร้ัง 2 4 7 แผนแม่บทฯ 20
ผล 2 3 4 57
รวม 57

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

ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงาน 3 100 แผน ระดับ -  - 2

ผล
รวม

ศสน. 122,124,000 โครงการต่อเนือ่ง 
ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนการตอบข้อสอบถามผ่าน Social Media 1506 115,500 40 แผน คร้ัง 30,000 60,000 90,000 แผนแม่บทฯ 20
ผล 68,429 246,579 377,641 420

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนการใช้บริการสายด่วน 1506 1,150,000 40 แผน สาย 300,000 600,000 900,000
ผล 775,357 1,796,965 2,637,058 293

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละคุณภาพการใหบ้ริการ 85 20 แผน ร้อยละ 85 85 85
ผล 95 94 95 112
รวม 307

10.โครงการเชา่ระบบบริการศูนยบ์ริการขอ้มลูประกันสังคม Contact Center
 1506

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

7. งานบริการขอ้มลูขา่วสารงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

8.งานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

โครงการเดมิ
9.โครงการบริการส่งขอ้ความสั้นทางโทรศัพท์มอืถือ Short Message Service
 (SMS)
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กองทุนประกันสังคม

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

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

สปจ.อุดรธานี 25,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนส่ือมวลชนเข้าร่วมสัมมนา 50 100 แผน คน -  - - แผนแม่บทฯ 20

ผล

รวม

กวพ. 969,600 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 400 50 แผน แผนแม่บทฯ 20

ผล ด าเนนิการ ธ.ค. 64
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 85 50 แผน

ผล

รวม

สสร. 2,227,900 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้เข้าประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุมทัง้หมด 100 แผน ร้อยละ -  - 60

ผล 100 100

รวม 100

พืน้ที่/
จังหวัด/สาขา

10,580,000 ยช. 4

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 21,160 100 แผน คน 2,120 4,800 17,080 แผนแม่บทฯ 17

ผล 2,095 2,563 11,083 65
รวม 65

100
13. โครงการประกนัสังคมทัว่ไทยสู่แรงงานภาคอิสระ

14. การประชมุชีแ้จงให้ความรู้งานประกันสังคม

โครงการใหม่
11.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ผู้ประกันตน

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

กลยทุธ์ 4.8 ปรับทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สปส. ให้เปน็ เชงิรุกและสร้างสรรค์ (Proactive and Creative) โดยยดึผู้รับบริการและสาธารณชน เปน็ศูนยก์ลาง ผ่านการท าความเขา้ใจในรูปแบบพฤตกิรรมการสื่อสารของกลุ่มเปา้หมายเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ ถึงขอ้มลู สปส . ในสังคมแรงงานไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมปีระสิทธิภาพ

โครงการเดมิ
12. โครงการประชมุวิชาการประกันสังคม ประจ าป ี2563

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20
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กองทุนประกันสังคม

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

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

ศสน. 4,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนคร้ังในการจัดโครงการส่ือสารสร้างการรับรู้งานประกนัสังคม 5 50 แผน คร้ัง - 1 แผนแม่บทฯ 20

ผล 1 100
ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่นอ้ยกว่า 150 คนต่อคร้ัง 400 50 แผน คน - 80

ผล 80 100
รวม 100

ศสน. 2,000,000 ยช. 6

ตัวชี้วัดที ่1 ส่ือมวลชนเผยแพร่ข่าวสารงานไม่นอ้ยกว่า 2 ส่ือและเผยแพร่
ผ่านส่ือไม่นอ้ยกว่า 10 คร้ัง

10 50 แผน คร้ัง 4 6 8 แผนแม่บทฯ 20

ผล 14 33 33 413

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนคร้ังในการจัดกจิกรรม 4 50 แผน คร้ัง 1 2 3
ผล 1 3 3 100
รวม 256

กฝ. 34,000,000 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนรุ่นทีจ่ัดอบรม 1,700 30 แผน รุ่น 50 250 950 ยงัไม่ได้ด าเนนิ
โครงการ

ผล 13 246 26
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละความพึงพอใจต่อโครงการของผู้ทีเ่กีย่วข้อง 70 40 แผน ร้อยละ 70 70 70

ผล 95 96 137
ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละความส าเร็จทีไ่ด้ด าเนนิการจัดโครงการ 70 30 แผน ร้อยละ 70 70 70

ผล 0.58 5.6 8

รวม 65

15. โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม

16.โครงการจัดนิทรรศการและแถลงขา่วงานประกันสังคม

17.โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
สู่ผู้ประกันตน

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

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

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

ศสน. 6,520,100 ยช. 6   
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 การใหบ้ริการตรวจสอบข้อมูล ด้วยตนเอง 6,000 20 แผน คร้ัง - - -
ผล

ตัวชี้วัดที ่2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ 85 20 แผน ร้อยละ - - -
ผล

ตัวชี้วัดที ่3 จ านวนการตอบข้อสอบถามผ่าน Social Media และส่ือออนไลน์
ของส านกังานประกนัสังคม

7,500 30 แผน คร้ัง - - -

ผล
ตัวชี้วัดที ่4 จ านวนการใช้บริการสายด่วน 1506 ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ 85,000 30 แผน สาย - - -

ผล
รวม

ศสน. 25,320,000 ยช. 6   
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วัดที ่1 ความพึงพอใจในการใช้บริการ 80 30 แผน ร้อยละ -  -
ผล

ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนการ add เปน็เพือ่นกบั Line Official Account 5,000,000 30 แผน คน -  - 1,000,000
ผล

ตัวชี้วัดที ่3 จ านวนการแจ้งข้อมูลส่วนบคุคลของสมาชิก 20,000,000 40 แผน ข้อความ -  - 4,000,000
ผล
รวม

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

ผล ยกฌลิกโครงการ
ตัวชี้วัดที ่2 จ านวนคร้ังในการจัดโครงการส่ือสารสร้างการรับรู้งานประกนัสังคม 2 50 แผน คร้ัง - - -

ผล
รวม ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
19.โครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
ส านักงานประกันสังคม

20. โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรม CSR

18. โครงการบริการขอ้มลูประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เปา้หมาย
รายบคุคล

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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กองทุนประกันสังคม

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

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1

ล าดบัที่ ตวัชีว้ัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เปา้หมาย น้ าหนัก หน่วยนับ
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

กวพ. 4,000,000 ยช. 6
ตัวชี้วัดที ่1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจส านกังานประกนัสังคม 

(ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์)
1 100 แผน เล่ม - - - แผนแม่บทฯ 20

ผล
รวม

สจพ. 3,067,600

ตัวชี้วัดที ่1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 240 50 แผน คน - 240 240
ผล 134 134 56

ตัวขี้วัดที ่2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80 25 แผน ร้อยละ - 80 80
ผล 80 80 100

ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละความรู้และความเข้าใจด้านบริการทางการแพทยใ์นระบบ
ประกนัสังคมและการส่งเสริมสุขภาพปอ้งกนัเพิม่ขึ้น

80 25 แผน ร้อยละ - 80 80

ผล 80 80 100
รวม 78

กลยทุธ์ที ่4.12 สร้างความสัมพันธ์ และพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับผู้มสี่วนไดส้่วนเสียกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งให้มปีระสิทธิภาพ สามารถส่งขอ้มลูส าคัญตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สืบค้นได้
โครงการเดมิ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยทุธ์ 4.9 สร้างชอ่งทางการรับฟังและเปดิรับขอ้มลูจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการมสี่วนร่วมในการพัฒนา สปส . ในทุกมติิ
โครงการเดมิ
21.โครงการส ารวจความพึงพอใจ ส านักงานประกันสังคม ป ี2563

22. สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าทีส่ถานพยาบาลและเจ้าหน้าทีป่ระกันสังคม ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63

กนผ. 18,008,980 ยช. 4
แผน 10 ร้อยละ 40 70 90
ผล 40 70 90 100
แผน 15 เล่ม 1 1 1
ผล 1 1 1 100
แผน 15 ข้อเสนอ 3 6 9

ผล 12 25 28 311
แผน 15 ร้อยละ 100 100 100

ผล 100 100 100 100
แผน 15 ร้อยละ 30 50 70

ผล 39 60 93 133
แผน 15 ร้อยละ 30 50 70
ผล 49 109 167 239
แผน 15 ร้อยละ 25 50 75

ผล 29 54 79 105
รวม 158

กลยุทธท์ี่ 5.1 : ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการด าเนินงาน ในส่วนต่างๆ ขององค์กร ให้ทันสมัย มีประสิทธภิาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการ สิทธปิระโยชน์ และการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม
งานประจ า
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงานตามกระบวนการจัดท างบประมาณ

ตัวชี้วดัที่ 2 จดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ตัวชี้วดัที่ 3

แผนแม่บทฯ 17

90

90

100

100

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

จ านวนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประกันสังคม 
ที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานประกันสังคม

ตัวชี้วดัที่ 4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อผู้บริหารภายใน
เดือนถัดไป

ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานความร่วมมือ
ทวภิาคีและพหุภาคีด้านประกันสังคม

ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานด้านต่างประเทศ

ตัวชี้วดัที่ 7 ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคร้ังในการจดัประชุมคณะกรรมการ
ประกันสังคม

100

1

12
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สลก. 93,933,700 ยช 4
162,440 แผน 20 คร้ัง 54,000 81,000 121,500

ผล 69,746 178,100 306,786 252
72,000 แผน 10 ชิ้น 24,000 36,000 54,000

ผล 319,730 566,296 593,789 1100
5,400 แผน 20 คร้ัง 1,350 2,700 4,050

ผล 3,466 5,771 9,223 228
2,250 แผน 30 คร้ัง 555 1,110 1,665

ผล 522 1,018 1,553 93
22,800 แผน 20 คร้ัง 5,700 11,400 17,100

ผล 5,780 11,522 17,284 101
รวม 254

สลก. 175,000 ยช. 4
แผน 50 คน 1,800 3,600 5,400 แผนแม่บทฯ 17
ผล 2,311 2,878 5,898 109
แผน 50 ร้อยละ 90 90 90
ผล 100 100 100 111
รวม 110

กพร. 239,900 ยช. 6
แผน 100 ร้อยละ 40 60 80

ผล 40 60 80 100
รวม 100

2. งานเสริมสร้างสนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธภิาพ

3. งานส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญก าลังใจ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 2 การด าเนินการเอกสารไปรษณีย์และพัสดุที่จดัส่งของส านักงานประกันสังคม

ตัวชี้วดัที่ 3 การประสานการให้บริการงานอ านวยการและการให้บริการด้านสวสัดิการ
แก่ข้าราชการและเจา้หน้าที่ผู้มาติดต่อ

ตัวชี้วดัที่ 1

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 4 การประสานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม

ตัวชี้วดัที่ 5 การให้บริการของงานอาคารส านักงานประกันสังคมและการให้บริการ
เกี่ยวกับรถยนต์

จ านวนผู้มาใช้กิจกรรม/นันทนาการต่างๆ

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความส าเร็จส าหรับผู้มาใช้กิจกรรม/นันทการต่างๆ ตามแผน

7,200

90

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการติดตามการด าเนินการประเมินส่วนราชการ
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ

แผนแม่บทฯ 17ตัวชี้วดัที่ 1 การด าเนินการด้านสารบรรณ ธรุการกรม การประชุมกรม และการประชุม
หารือข้อราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

แผนแม่บทฯ 20100
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กค. 24,291,500 ยช. 4
แผน 25 ร้อยละ 25 50 75
ผล 40 80 119 159
แผน 25 คร้ัง 195 430 640
ผล 255 287 567 89
แผน 25 รายการ 2,550 5,100 7,650
ผล 4,883 5,773 8,834 115
แผน 25 ร้อยละ 25 50 75
ผล 63 54 68 91
รวม 113

กค. 1,309,600 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

แผน 100 คร้ัง 6 12 18

ผล 7 22 32 178

รวม 178

สปส.จว. 16,922,000 ยช. 4
465 แผน 100 คร้ัง 86 236 334

ผล 71 125 232 69

รวม 69

พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

3,033,500 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 100 ระดับ 1 (10) 2 (10) 2 (10)

ผล 1 (6) 2 (9) 2 (9) 90

รวม 90

6. งานอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจาก
เงินกองทุนเพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม

7. งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

8. งานปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที่ อาคารสถานที่ (กรณี งบต่ ากว่า 
500,000 บาท)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนรายงานการใช้จา่ยเงินที่ผ่านการตรวจสอบถูกต้องทั้งหมด

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนคร้ังในการบริการจดัหาพัสดุ

5. บริหารและตรวจสอบการเงิน การคลัง และการบัญชี

ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนใบส าคัญที่ตรวจสอบ

ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละความส าเร็จในการบริหารงบประมาณส านักงานประกันสังคม 

100

850

10,200

100

แผนแม่บทฯ 17

แผนแม่บทฯ 17ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจดัประชุม

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ (วงเงิน
ต่ ากวา่ 500,000 บาท)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจดัประชุม 24

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

2,785,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 100 ระดับ 1 (2) 2 (2) 3 (2)

ผล 0 2 (1) 3 (1) 50

รวม 50

สลก. 100,000 ยช. 4
แผน 50 คน  -  - 180

ผล 180 100

แผน 50 ระดับ  -  - 3

ผล 5 167

รวม 133

สปจ.ตากสาขา
แม่สอด

180,000

70 แผน 25 ร้อยละ 70 70 70

ผล 74 74 70 100

20 แผน 25 ร้อยละ 20 20 20

ผล 26 26 26 130

70 แผน 25 ร้อยละ 70 70 70

ผล 78 78 78 111

50 แผน 25 ร้อยละ 50 50 50
ผล 58 58 58 116
รวม 114

ตัวชี้วดัที่ 3

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ (วงเงิน 
500,000- 2,000,000 บาท) (เสร็จส้ินภายในปี 2563)

โครงการเดิม
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ตัวชี้วดัที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย

ตัวชี้วดัที่ 2 ระดับความพึงพอใจเจา้หนัาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

แผนแม่บทฯ 17

ตัวชี้วดัที่ 1 ลูกจา้ง/ผู้ประตนชาวเมียนมามีความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

180

3

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

3

ระยะเวลาในการให้บริการลูกจา้ง/ผู้ประกันตนชาวเมียนมาลดลง

ลูกจา้ง/ผู้ประกันตนชาวเมียนมา มีความพึงพอใจในการบริการของ
ส านักงานฯ

9. งานปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ พ้ืนที่ อาคารสถานที่ กรณี 
งบ 500,000 - 2,000,000 บาท

ตัวชี้วดัที่ 4 ลูกจา้ง/ผู้ประกันตนชาวเมียนมา รับรู้ถึงคุณค่าการประกันสังคม

ยช. 4     
แผนแม่บทฯ 17

11. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริการประกันสังคมแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
ชาวเมียนมา (จ้างล่ามภาษาเมียนมา)

ตัวชี้วดัที่ 2
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

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

ผล 98 98 98 123
รวม 111

สปส.บึงกาฬ 15,209,800 ยช. 6
แผน 100 ระดับ 1 2 3

ผล 1 1 2 67

รวม 67

พท.9 3,250,000 ยช.6
ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จการจา้งออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ 9 แผน 100 ระดับ 1 3 6

ผล 0 0 0 0
รวม 0

กพร./กบค. 42,700 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

1 แผน 50 ฉบับ - - -

ผล
1 แผน 50 ระบบ - - -

ผล
รวม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

12. โครงการสร้างการรับรูแ้ก่ผู้ประกันตนชาวเมียนมา (จ้างล่ามภาษาเมียนมา)

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ (วงเงินต้ังแต่ 
2,000,000 บาท ขึ้นไป หรือ งบ 500,000 บาท – 2,000,000 บาท เป็น
งบผูกพันสัญญาเกิน ปี 2563)

แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ผลการศึกษาจากการทบทวน โครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงาน
ที่ทันสมัยของส านักงานประกันสังคม

ตัวชี้วดัที่ 2 ระบบงานที่ได้รับการออกแบบส าหรับใช้ในการเสนอพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้าง

13. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ

แผนแม่บทฯ 17ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนบุคลากร (ล่าม) ที่มีความรู้ด้านภาษาเมียนมา

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตนชาวเมียนมาต่อการให้บริการของ
ส านักงานประกันสังคมจงัหวดัระนอง  อยู่ในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80

1

80

15. โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการด าเนินงาน
ให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0

4

น าเสนอร่าง TOR 
ในที่ประชุมแล้ว ที่

ประชุมมี

โครงการใหม่
14. ค่าจ้างออกแบบ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 9
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

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

ผล 1 2 3 100
รวม 100

2,780,000 ยช. 6
แผน 100 ระดับ 3 3 4

ผล 0 2 2 50
รวม 50

กตน. 3,720,800 ยช. 4
50 แผน 100 หน่วย 16 28 35 แผนแม่บทฯ 17

ผล 13 14 24 69
รวม 69

กตน. 3,481,580 ยช. 4
แผน 100 คร้ัง 3 5 8
ผล 2 5 8 100
รวม 100

กพร. 585,700 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

แผน 50 ฉบับ - - -

ผล

แผน 50 ฉบับ - - -
ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเปล่ียนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการจดัประชุม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1
17. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. และวางระบบท่อระบายน้ า

16. โครงการเปลี่ยนเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 

กลยุทธท์ี่ 5.2 : พัฒนา ระบบงานที่มีประสิทธภิาพ และธรรมาภิบาล ที่เน้นรูปแบบการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างองค์กรเปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่าง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดค่านิยมองค์กรเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
งานประจ า
18. งานตรวจสอบภายใน

19 งานคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม

ตัวชี้วดัที่ 1

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20

10 แผนแม่บทฯ 17

แผนแม่บทฯ 20 ขั้นตอน tor แลราคากลางส่งเร่ืองให้กองคลังด าเนินการต่อไป

จ านวนหน่วยรับตรวจ 

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนการพัฒนาองค์กรของส านักงานประกันสังคม 1

5
สปส. ชลบุรี

สาขา
ศรีราชา

ระดับความส าเร็จของการก่อสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ (วงเงิน 
500,000 บาท – 2,000,000 บาท) ส้ินสุด ปี 2563

ตัวชี้วดัที่ 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA 4.0) 
ของส านักงานประกันสังคม

1

โครงการใหม่
20. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานประกันสังคม 
“ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วดัที่ 2
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กฝ/สสท. 738,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 50 กระบวนงาน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเร่ืองการจดัท าแฟ้มนายจา้ง
อิเล็กทรอนิกส์

แผน 50 คน 280 280 280

ผล 279 279 279 100
แผน 50 ร้อยละ  - 45 50

ผล 99 99 198
รวม 149

กม. 15,042,080 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนการยกร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน แผน 20 เร่ือง 1 2 3

ผล 2 2 4 133
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการตรวจนิติกรรมสัญญาไม่เกิน 15 วนั แผน 20 เร่ือง 20 40 75

ผล 84 84 273 364
90 แผน 20 ร้อยละ 90 90 90

ผล 90 90 90 100
600 แผน 20 เร่ือง 150 300 450

ผล 147 147 447 99
720 แผน 20 เร่ือง 180 360 540

ผล 300 300 1,141 211
รวม 182

กลยุทธท์ี่ 5.3 : ทบทวน ออกแบบ และปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ในการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

4

110

จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการเกี่ยวกับ การยึด อายัด ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน
ยื่นขอรับช าระหนี้แล้วเสร็จหรือปิดเร่ือง

แผนแม่บทฯ 22

ตัวชี้วดัที่ 5 จ านวนเร่ืองที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์

จ านวนร้อยละของการด าเนินคดี ตามกระบวนการขั้นตอนได้ทันระยะเวลา
ตามกฎหมาย

ตัวชี้วดัที่ 4

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

จ านวนกระบวนงานแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ 1

50

21. โครงการปรับกระบวนงานการจัดท าแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์
และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท าแฟ้มนายจ้าง

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วดัที่ 1

ร้อยละของแฟ้มนายจา้งอิเล็กทรอนิกส์แทนแฟ้มเอกสารของ สปส.พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

ตัวชี้วดัที่ 3

ตัวชี้วดัที่ 3

280

งานประจ า
22. งานกฎหมาย
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กม. 353,600 ยช. 6
 แผนแม่บทฯ 22

แผน 100 ร้อยละ - -   -

ผล
รวม

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

ผล 20 100
รวม 100

ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จในการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อยกร่างพ.ร.บ. 2 ฉบับ 15 แผน 100 ร้อยละ  - 15

ผล
รวม

1,495,295,800 ยช. 4
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความถูกต้องในการตรวจสอบและจดัท าค าส่ังเล่ือนค่าจา้ง 

ค่าตอบแทนพิเศษและค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานประกันสังคม
100 แผน 100 ร้อยละ - - 100

ผล 100 100
รวม 100

กบค. 3,061,200 ยช. 4
แผนแม่บทฯ 17

90 แผน 50 ร้อยละ 10 30 60

ผล 12 40 63 105
95 แผน 50 ร้อยละ 65 75 85

ผล 28 35 54 64
รวม 84

25. โครงการจ้างที่ปรึกษากฏหมาย กม. ไม่มีงบประมาณ

แผนแม่บทฯ 17

โครงการใหม่ (ไม่มีงบประมาณ)
24. โครงการเผยแพร่กฎหมายการประกันสังคม

ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงกฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขประจ าปี

โครงการใหม่
23 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน กฎ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดัที่ 1

ตัวชี้วดัที่ 2

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธท์ี่ 5.4 : สร้างสมดุลและความเป็นธรรมในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมรองรับต าแหน่งงานใหม่ ทั้งเน้ืองาน ต าแหน่งงาน รูปแบบและวิธกีารจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงกลไกการสร้างความก้าวหน้าในงานที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วม
งานประจ า
26. งานบริหารทรัพยากรบุคคล กบค.

27. งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นทรัพยากรบคุคลในส านักงานประกันสังคม 
ให้พร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต

ร้อยละต าแหน่งวา่งที่เติมเต็ม (ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ประกันสังคม)

แผนแม่บทฯ 22
คกก.ไม่เห็นชอบ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

เล่ือนไปเดือน ค.ต. 63

แผนแม่บทฯ 22ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความส าเร็จในการเผยแพร่กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย
ที่ต้องเผยแพร่ประจ าปี

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินนอกงบประมาณตามแผน
การใช้จา่ยเงิน

ตัวชี้วดัที่ 1

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กบค. 450,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

แผน 50 เร่ือง 12 24 36

ผล 15 30 40 111

แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 94 96 95 119

รวม 115

กบค. 450,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 21

แผน 50 เร่ือง 12 24 36

ผล 15 30 40 111

แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 96 97.4 99 124

รวม 117

กบค. ไม่มีงบประมาณ ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ความส าเร็จของการจดัท าแผนการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญ 2 แผน 50 ต าแหน่ง - - -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ส านักงานประกันสังคมมีแผนการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงาน

ที่ส าคัญ
2 แผน 50 แผน - - -

ผล
รวม

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนเร่ืองในการให้ค าปรึกษา แนะน า งานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงานประกันสังคม

48

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของค าแนะน าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ วางแผนจดัท าแนวทาง
การด าเนินงานการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิส์ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานได้

80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
28. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานประกันสังคม

29. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมภิบาลของส านักงาน
ประกันสังคม

30. โครงการจัดท าแผนการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญขององค์กร 
(Success Plan)

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนเร่ืองในการให้ค าปรึกษา แนะน า งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของค าปรึกษา แนะน า จากที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานได้

48

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

80
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กบค. ไม่มีงบประมาณ ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ความส าเร็จของการจดัท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงของส านักงานประกันสังคม

2 แผน 50 ต าแหน่ง - - -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ส านักงานประกันสังคมมีแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากรที่

มีศักยภาพสูง
แผน 50 แผน - - -

ผล
รวม

กฝ. 6,250,000 ยช. 6
36 แผน 20 คร้ัง 9 9 24 แผนแม่บทฯ 20

ผล 24 24 45 188
56 แผน 10 ราย 2

ผล 2 100
ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนหลักสูตรการติดตามผลการฝึกอบรม 22 แผน 20 หลักสูตร - 2 7

ผล 2 3 43
51 แผน 20 รุ่น 12 12 38

ผล 11 11 34 89
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่าน
ระบบอิเลคทรอนิกส์

50 แผน 20 ร้อยละ 50 50 50

ผล 60 76 76 152
ร้อยละความส าเร็จของการท าแผนปฏิบัติงานฝึกอบรม 100 แผน 20 ร้อยละ 100 100 100

ผล 100 100 100 100
รวม 106

กลยุทธท์ี่ 5.5 : ปรับรูปแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่รองรับความแตกต่างและหลากหลาย (ทั้งวัย วิธคิีด ศักยภาพ เชื้อชาติ หรือภาษา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสริมให้แต่ละคนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
งานประจ า
32.  งานบริหารและการวางแผนพัฒนาบคุลากร
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนคร้ังในการเบิกจา่ยเงินเพื่อบริหารสนับสนุนการด าเนินงานฝึกอบรม

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนบุคลากรที่ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ตัวชี้วดัที่ 4 จ านวนรุ่นที่กองฝึกอบรมด าเนินการจดัประชุม อบรม สัมมนา

ตัวชี้วดัที่ 6

ตัวชี้วดัที่ 5

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

31. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง (Career Path) ของส านักงานประกันสังคม

2

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กวพ. 361,800 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอนุมัติจดัซ้ือเพื่อเผยแพร่ใน

ห้องสมุด นิคม จนัทรวทิุร และห้องสมุดดิจทิัลของส านักงานประกันสังคม
545 แผน 35 รายการ 75 340 470

ผล 151 461 546 116
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนการเข้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเวบ็ไซต์ของ

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

ผล 3,048 13,243 21,265 236
ตัวชี้วดัที่ 3 จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดนิคม จนัทรวทิุร  12,000 แผน 30 คร้ัง 3,000 6,000 9,000

ผล 3,048 4,440 7,990 89
รวม 150

กฝ. 3,084,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 150 แผน 50 คน 50 50 100

ผล 50 50 100 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 100 100 91.9 115
รวม 107

กฝ. 850,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ - - 80

ผล 100 125
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - - 50

ผล 56 112
รวม 119

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

33. งานบริการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โครงการเดิม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

34. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส.

35. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กฝ. 850,000 ยช. 6              
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ - - 80
ผล 95 119

ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - - 50
ผล 56 112
รวม 115

ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 แผน 50 คน - - 50

ผล 120 240
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85

ผล 95 111
รวม 176

กฝ. 3,000,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 แผน 50 คน - - 50

ผล 50 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 90 แผน 50 ร้อยละ - - 90

ผล 100 111
รวม 106

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

36. โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในสายงานเพ่ือสร้างความเป็น
มืออาชีพ

2,360,000

38. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง

37. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับต้น กฝ.

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กฝ. 1,750,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ - - -
ผล
รวม

กฝ. 3,174,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 360 แผน 50 คน 180 180 270

ผล 242 242 440 163
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 93 93 94 118
รวม 140

กฝ. 3,311,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 แผน 50 คน -   - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนา และสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

80 แผน 50 ร้อยละ -  - -

ผล
รวม

กฝ. 430,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผน 50 คน - - 102

ผล 95 93
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน แผน 50 ร้อยละ - - 80

ผล 93 116
รวม 105

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

39. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า ระดับช านาญการพิเศษ (The Leadership 
Dynamic Program)

40. โครงการสัมมนาผู้บริหารส านักงานประกันสังคม

41. โครงการนักปฏบิตักิารประกันสังคมตน้แบบ Social Security Model Officers

42. การจัดการความรูใ้นส านักงานประกันสังคม 

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

173

80
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

1,753,100 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 การด าเนินการจดัการความรู้ให้ด าเนิการตามกระบวนการที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

  มีขั้นตอนการด าเนินการทั้งส้ิน 7 ขั้นตอน
แผน 50 ขั้นตอน 7 7 7

ผล 7 7 7 100
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนการจดัการความรู้ แผน 50 เร่ือง 2 15 60

ผล 4 5 31 52
รวม 76

ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(e-learning) ที่ได้รับการผลิต/พัฒนา จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 วชิา
3 แผน 100 วชิา - - -

ผล
รวม

กฝ. 5,100,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 250 แผน 50 คน 20 26 64
ผล 20 20 51 80

ตัวชี้วดัที่ 2 บุคลากรส านักงานประกันสังคมมีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
และการพัฒนาความรู้ด้านวชิาการต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 80 80 80 100
รวม 90

พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

739,000 3 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 151 แผน 50 คน 48 95 139
ผล 14 20 33 24

ตัวชี้วดัที่ 2 บุคลากรส านักงานประกันสังคมมีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
และการพัฒนาความรู้ด้านวชิาการต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 29 21 73 92
รวม 58

46. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด

43. โครงการจัดการความรูส้ านักงานประกันสังคม พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

44. โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e - learning ของส านักงานประกันสังคม กฝ. 1,600,000

45. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด

7

72

แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

14

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล
รวม

ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 60 แผน 100 ร้อยละ - 60 60 แผนแม่บทฯ 20

ผล 30 46 77
รวม 77

1,179,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 239 แผน 50 คน 10 45 215

ผล 0 20 115 53
ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการ

ปฏิบัติงาน
80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 0 20 39 49
รวม 51

สบท./กฝ 507,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 112 แผน 50 คน -  - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่

80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

49. การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน พื้นที/่
จงัหวดั/สาขา

50. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

47. ทุนอุดหนุนการศึกษาบุคลากรส านักงานประกันสังคม 

48. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ กฝ. 2,500,000

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สปย./กฝ. 973,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้ที่เข้ารับการอบรม แผน 100 คน - - 50
ผล 50 100
รวม 100

สปย./กฝ. 240,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 ข้อมูลการวเิคราะห์และระบุความเส่ียงด้านงานประโยชน์ทดแทน 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 เร่ือง

แผน 50 เร่ือง -  -  -

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 คู่มือ /แผนการจดัการความเส่ียงด้านงานประโยชน์ทดแทน แผน 50 เล่ม -  -  -

ผล
รวม

กตน./กฝ. 121,300 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผน 50 คน - - 26 แผนแม่บทฯ 20

ผล 32 123
ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการเข้ารับการอบรม ในระดับ

ความพึงพอใจเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 80
แผน 50 ร้อยละ - - 80

ผล 100 125
รวม 124

กค./กฝ. 1,181,800 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90 90 แผน 50 ร้อยละ - - 90 แผนแม่บทฯ 20

ผล 184 204
ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชี ระเบียบการ

เบิกจา่ยเงิน ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
80 แผน 50 ร้อยละ - - 80

ผล 97 121
รวม 163

51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเพ่ิมประสิทธภิาพงานวินิจฉัย
ประโยชน์ทดแทน

52. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านงาน
ประโยชน์ทดแทน

53.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิมทักษะและศักยภาพการตรวจสอบภายใน

54. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินและการบัญชี

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

150

3

1

26
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กค./กฝ. 1,421,700 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90 90 แผน 50 ร้อยละ 90 90 90
ผล 90 90 90 100

ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับจดัสรร
เงินนอกงบประมาณได้อย่างถูกต้องไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80

80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 80 80 96 120
รวม 110

โครงการใหม่
กฝ. 618,000 ยช. 6

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 แผน 50 คน - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 90 แผน 50 ร้อยละ - -
ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

กฝ. 445,200 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน แผน 50 ร้อยละ - - 80 แผนแม่บทฯ 20

ผล 96 120
ตัวชี้วดัที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผน 50 คน - - 30

ผล 22 73
รวม 96

55. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านบริหารงานงบประมาณและ
แผนปฏิบัติราชการ

56. โครงการพนักงานประกันสังคมบรรจุใหม่

57. โครงการบุคลากรประกันสังคมต้นแบบ

58. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณพนักงานประกันสังคม 

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

30

แผนแม่บทฯ 20

80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กบค./กฝ. 819,100 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลักสูตรที่จดั 90 แผน 100 ร้อยละ - - 90

ผล 100 111
รวม 111

สสร./กฝ. 489,600 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 144 แผน 50 คน - 144
ผล 152 106

ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

80 แผน 50 ร้อยละ  - 80

ผล 97 122
รวม 114

กม/กฝ. 584,800 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 แผน 50 คน - - -
ผล

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ความรู้ 80% 
หลังการฝึกอบรม

80 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล
รวม

กพร./กฝ. 62,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในระดับดีขึ้นไป 70 แผน 100 ร้อยละ 70 70 70

ผล 88 88 88 126
รวม 126

59. โครงการส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที่มีประสิทธภิาพ 
แผนแม่บทฯ 20

แผนแม่บทฯ 20

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
60. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน
ประกันสังคมมาตรา 40 สู่ความเป็นเลิศ (Smart Stars M 40)

61. โครงการบริหารจัดการขั้นตอนอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533

62. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐ"
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สตส./กฝ. 331,600 ยช. 6 
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 160 แผน 50 คน - 160

ผล 135 84

ตัวชี้วดัที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจงานด้านการบันทึกผล
การติดตามผลการตรวจสถานประกอบการเพิ่มขึ้น สามารถบันทึกผล
การตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสถานประกอบได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธภิาพ

80 แผน 50 ร้อยละ - - 80

ผล 84 105

ตัวชี้วดัที่ 3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านการบันทึกผล
 การติดตามผล การตรวจสอบสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

80 แผน 20 ร้อยละ - -

ผล
รวม 95

กบค. 131,900 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 21

ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของการด าเนินการได้ส าเร็จตามกิจกรรม/เป้าหมาย 90 แผน 50 ร้อยละ 30 30 60
ผล 39 65 160 267

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของข้าราชการและเจา้หน้าที่ได้น าความรู้ไปใช้รวมถึงรับทราบ
กิจกรรมปลูกจติส านึก

80 แผน 50 ร้อยละ 20 40 60

ผล 39 65 160 267
รวม 267ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
64. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563

63. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการตรวจสอบสถานประกอบการ
ผ่านระบบสารสนเทศ

กลยุทธท์ี่ 5.6 :ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ สปส. และถ่ายทอดไปสู่การให้บริการแก่สังคมแรงงาน การท างานร่วมกับพันธมิตร เครือข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

50



กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

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

ผล 100 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 100 แผน 50 ร้อยละ - 100

ผล 100 100
รวม 100

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

ผล 168 168 339 113
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 80 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 97 97 97 121
รวม 117

พื้นที/่จงัหวดั/สาขา 21,468,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5,367 แผน 50 คน 2,743 3,442 5,393 แผนแม่บทฯ 20

ผล 2,327 2,560 3,857 72
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85

ผล 84 74 73 86
รวม 79

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

ผล 106 82
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85

ผล 94 111
รวม 96

67. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

68. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

66. โครงการการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรประกันสังคมและสร้างความผูกพันในองค์กร

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

65. โครงการ Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล
รวม

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

ผล 62 86
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85

ผล 89 105
รวม 95

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

69. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

70. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

71. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

72. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

สสท. 296,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 74 แผน 50 คน 85 แผนแม่บทฯ 20

ผล 64 75
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85

ผล 94 111
รวม 93

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

สบท. 224,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 56 แผน 50 คน 56 56 56 แผนแม่บทฯ 20

ผล 56 56 56 100
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85

ผล 85 85 85 100
รวม 100ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

75. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

76. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

73. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

74. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - -

ผล
รวม

สตส. 180,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 45 แผน 50 คน 45 45 45 แผนแม่บทฯ 20

ผล 42 42 42 93
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85

ผล 93 93 93 109
รวม 101

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

ผล 58 82
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - 85

ผล 82 96
รวม 89

กม. 260,000 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 65 แผน 50 คน 65 65 65 แผนแม่บทฯ 20

ผล 62 62 62 95
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ 85 85 85

ผล 85 85 85 100
รวม 98

79. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

80. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

77. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

78 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล
รวม

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

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 85 แผน 50 ร้อยละ - - -

ผล
รวม

สลก. 90,000 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับโล่ 60 แผน 50 ราย - - 60
ผล 63 105

ตัวชี้วดัที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณผู้ท าประโยชน์ 4 แผน 50 ระดับ - - 4
ผล 4 100
รวม 103

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

ผล 98 122
ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ืองวนิัยการด าเนินการทางวนิัย 

รวมถึงการน าความรู้ไปใช้
80 แผน 50 ร้อยละ - - 80

ผล 108 134
รวม 128

โครงการใหม่
84. โครงการด าเนินการทางวินัยส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม

81. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

82. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

83. โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ต่อส านักงานประกันสังคม 
ประจ าปี 2563

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
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กองทุนประกนัสังคม

ม.ค. - ม.ีค. 63 ม.ค. - ม.ิย. 63 ม.ค. - ก.ย. 63
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หมายเหตุล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน  งบประมาณ (บาท)  เป้าหมาย น้ าหนัก หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน

กพร. 59,900 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับโล่ 2 แผน 50 หน่วยงาน - - - แผนแม่บทฯ 21

ผล
ตัวชี้วดัที่ 2 เผยแพร่ข้อมูลเพื่อถ่ายทอดบทเรียนเกี่ยวกับการส่งผลงานประกวด

รางวลัของหน่วยงานภายนอก
2 แผน 50 ฉบับ - - -

ผล
รวม

สลก. 31,200 ยช. 6
ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต 800 แผน 50 คน 200 400 600 แผนแม่บทฯ 20

ผล 189 326 508 85
ตัวชี้วดัที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้บริจาคโลหิต 4 แผน 50 ระดับ 4 4 4

ผล 4 4 4 100
รวม 92

สลก. 147,600 ยช. 6
แผนแม่บทฯ 20

ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 29 แผน 100 คน  -  - 29
ผล 29 100
รวม 100

86. โครงการบริจาคโลหิต เน่ืองในโอกาสครบ 30 ปีประกันสังคม

87. โครงการอบรมสัมมนา "การเสริมสร้างการท างานเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
การท างานร่วมกัน ประจ าปี 2563"

85. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ
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กองทุนเงินทดแทน 
 



ม.ค. - ม.ีค. ม.ค - ม.ิย. ก.ย.
กลยุทธ์ที่ 1.7  ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย ร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างใส่ใจ ผ่านการสร้าง การรับรู ้กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ และร่วมตอบแทนกลับสู่สถานประกอบการอย่างเหมาะสม


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

รวม 111
สกท. 99,540.00        

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

สกท. 26,245,500.00  
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:คลินิกโรคจากการท างาน

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

111

สกท. 50,700.00        
การวินิจฉัยโรคหอบจากการ  ประกอบอาชีพ

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

รวม 111

ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทุติยภูมิ

ตัวชี้วัดที่ 1 90 แผน 90

ผล

90

100

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

90

100

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

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

ล าดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

โครงการเดิม

ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

2.  โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ
ที่มีฝุ่นหินซิลิกา

โครงการใหม่
1.  โครงการลดอุบัติการณ ์ อุบัติเหตุ  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของห้องผ่าตัด
ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

4.  โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 

ตัวชี้วัดที่ 1

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

สกท. 3,000,000.00    
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

แผน 100 ร้อยละ 90 90 90
ผล 100 100 100 111
รวม 111

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

ร้อยละของการเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม แผน 100 ร้อยละ 90 90 90
ความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนฯ ผล 100 100 100 111

รวม 111

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

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

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
7.  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
6.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

90

โครงการเดิม
5.  โครงการคลินิกโรคจากการท างาน   
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการคลินิกโรคจากการท างาน 90
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

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

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

รวม 111

สกท. 741,900.00       
สัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ

แผน 100 ร้อยละ 90 90 90
ผล 100 100 100 111
รวม 111

สกท. 363,200.00       
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง แผน 100 ร้อยละ 90 90 90

ผล 100 100 100 111

 
สกท. 1,177,100.00    

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

รวม 111

ผล 100 111

รวม ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ 111

90

100

แผน

12.  โครงการการส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
11.  โครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง
ตัวชี้วัดที่ 1 90

10.  โครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากการท างาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายโครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางสุขภาพจากการท างานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ

90

โครงการใหม่
ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
9.  โครงการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานสาหรับแพทย์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 90 100 ร้อยละ 90 90

100

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

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

รวม 111

สกท. 660,000.00       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  

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

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

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

กองทุนเงินทดแทน ผล - - -
รวม ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุง รูปแบบข้อตกลงการบริการด้านการแพทย์ และสร้างอิสระการบริหารจัดการบริการบนเงือ่นไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ติดตาม ร่วมกับภาคประชาชน ควบคุมการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ
งานประจ า
16.  งานสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนเงินทดแทน

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการใหม่
15.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยฯ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความ

เข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน
90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการใหม่
14.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาองค์ความรูค้วามปลอดภัย

ตัวชี้วัดที่ 1 90

โครงการเดิม
13.  โครงการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานสาหรับแพทย์

ตัวชี้วัดที่ 1 90
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สกท. 4,721,900.00    
แผน 100 ร้อยละ 80 80 80
ผล 100 100 100 125
รวม 125

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

รวม 118

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

ผล 98 100 100 118
รวม 118

สกท. 13,000,000.00  
ในต่างประเทศของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  คณะกรรมการการแพทย์
กองทุนเงินทดแทน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

แผน 100 เร่ือง - - -
ผล - - -
รวม

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

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของลูกจ้างที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลถูกต้องและครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด

80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

งานประจ า
21.  โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และที่ปรึกษาทางการพยาบาล 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละการตอบข้อหารือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในความตกลง 

ของกองทุนเงินทดแทน  ภายใน  5  วันท าการ
80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
20.  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนเงินทดแทน 

ตัวชี้วัดที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านกองทุนเงินทดแทน 1

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

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
งานประจ า
18.  งานตรวจสอบมาตรฐานการรักษาพยาบาล
ตัวชี้วัดที่ 1 85

งานประจ า
17.  งานคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน
80
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สกท. 2,635,000.00    
แผน 100 รายการ     700,000    894,000  1,034,000
ผล     613,340    700,426    841,247 81
รวม 81

สกท. 1,300,000.00    
และโครงการคลินิกโรคจากการท างาน

จ านวนคร้ังที่ตรวจติดตามการด าเนินงานป้องกันและส่งเสริมเกี่ยวกับ แผน 100 คร้ัง  -  - 2
ความปลอดภัยในการท างานและโครงการคลินิกโรคจากการท างาน ผล 1 50

รวม 50

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

สกท. 8,000,000.00    
ผ่านสภาองค์การ ลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง

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

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม 300

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

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

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 13,000

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับงานกองทุนเงินทดแทน 80

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

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

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

23.  งานตรวจติดตามการด าเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน

ตัวชี้วัดที่ 1 5

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินและเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
งานประจ า
22.  งานการเงินกองทุนเงินทดแทน
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรายการที่รับเงินสมทบ  จ่ายเงินทดแทนและโอนเงิน 3,907,000
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สกท. 1,000,000.00    
แผน 50 แห่ง 417 834 1,251
ผล 417 834 1,251 100
แผน 50 คร้ัง 3 6 9
ผล 3 6 9 100
รวม 100

กลยทุธท์ี่  1.7  ยกระดบัคุณภาพการจา้งงานผู้ประกันตน ใหม้สีิ่งแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยั ร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือสง่เสริม ปอ้งกัน การจดัการสภาพแวดลอ้มอยา่งใสใ่จ ผ่านการสร้าง การรับรู้ กระตุ้นใหเ้หน็ความส าคัญ และร่วมตอบแทนกลบัสู่สถานประกอบการอยา่งเหมาะสม


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

ผล 100 100 100 125
จ านวนผู้เขา้รับการอบรม แผน 30 จ านวน 

(คน)
50 50 100

ผล 120 120 170 170

จ านวนสถานประกอบการ แผน 30 จ านวน 
(สปก.)

1 1 3

ผล 1 1 2 67
รวม 121

ตัวชี้วัดที่ 3

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 80

ตัวชี้วัดที่ 2 150

โครงการเดมิ
27.  โครงการสร้างจติส านึกในเรื่องความปลอดภยัในการท างานสู่สถานประกอบการ

ตัวชี้วัดที่ 2 ความส าเร็จในการจัดท างบการเงินรวมทั่วประเทศ 12

ร้อยละเฉล่ียของงาน/โครงการ

26.  งานบัญชีกองทุน  (เงินทดแทน)
ตัวชี้วัดที่ 1 ความส าเร็จในการปิดงบการเงินกองทุนเงินทดแทน 1,668

กลยุทธ์ที่ 1.5  ขยายรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินและเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
งานประจ า

3
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ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ิย. ก.ย.

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

ผล - - -
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แผน 30 ร้อยละ - - -
ส่ิงแวดล้อมหลังเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น ผล - - -

รวม

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

จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับอุปกรณ์ ศฟง.ภาค 5 แผน 30 ราย 1 2 4
ช่วยในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ ผล 1 2 4 100
จ านวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ การฝึกอาชีพและ แผน 30 ชิ้น 1 1 3
การประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ผล 1 2 4 133
ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 40 ร้อยละ 80 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 100 100 100 125

รวม 120

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 5

ตัวชี้วัดที่ 3 80

โครงการเดิม
29.  โครงการจัดท าอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพส าหรับ

ตัวชี้วัดที่ 1 5

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 50

ตัวชี้วัดที่ 3 80

กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนารูปแบบ การดูแล ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง/ทุพพลภาพซ่ึงต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต หรือกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใช้สิทธิได้
โครงการใหม่
28.  โครงการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 1 80

น้ าหนัก
หน่วย
นับ

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่

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

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

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

ภาค 5 ด าเนินการแล้ว
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แผนปฏบิัตริาชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 545,560.00         
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้เข้าร่วมโครงการ ศฟง.ภาค 2 แผน 50 คน - 3 10
ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ ศฟง.ภาค 3 ผล - 2 6 60
ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน ศฟง.ภาค 4 แผน 50 ร้อยละ - 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล - 75 75 94

รวม 85

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

จ านวนลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจเยี่ยมตามแผน ศฟง.ภาค 4 แผน 100 คน 45 73 182
ที่วางไว้ ศฟง.ภาค 5 ผล 52 105 290 159

รวม 159

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

จ านวนชิ้นของการประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้สูญเสียสมรรถภาพ

ศฟง.ภาค 3 แผน 50 จ านวน 
(ชิ้น)

59 127 206

ศฟง.ภาค 4 ผล 81 145 217 105
ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่ม
แรงงานที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่

ศฟง.ภาค 5 แผน 50 ร้อยละ 80 80 80

ผล 100 100 100 125
รวม 115ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

งานประจ า
32.  โครงการจัดท ากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม

ตัวชี้วัดที่ 1 280

ตัวชี้วัดที่ 2 80

โครงการเดิม
31.  โครงการบูรณาการตรวจเยี่ยมลูกจ้างที่บาดเจ็บเน่ืองจากการท างาน/

ตัวชี้วัดที่ 1 350

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
30.  โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 17

ศฟง.2 ธ.ค.63 
ศฟง.3 ไม่
ด าเนินการ
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แผนปฏบิัตริาชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 24,450.00           
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าร่วมโครงการ ศฟง.ภาค 2 แผน 50 คน 50 50 140

ศฟง.ภาค 5 ผล 50 50 144 103
ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 50 ร้อยละ 80 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 100 100 100 125

รวม 114

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

จ านวนหัวข้อเร่ืองที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศ แผน 30 จ านวน 
(เร่ือง)

- - -

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

ผล - - -

แผน 40 ร้อยละ - - -
ผล - - -
รวม

ศฟง.ภาค 1 386,500.00         
สิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ศฟง.ภาค 2

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

21 29 63

และประเมินผล ศฟง.ภาค 4 ผล 22 32 61 97
ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มแรงงาน แผน 50 ร้อยละ 80 80 80
ที่มีการต้องการเฉพาะที่ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล 100 100 96 120

รวม 108ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
35.  โครงการติดตามและประเมินผลภายหลังผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1 115

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 9

ตัวชี้วัดที่ 2 12

โครงการเดิม
34.  โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
33.  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติด  
ตัวชี้วัดที่ 1 190

ศฟง.2 ธ.ค.63

ศฟง.1 ต.ค.63
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แผนปฏบิัตริาชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

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

(ชิ้น)
- - -

ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ศฟง.ภาค 3 ผล - - -
ร้อยละความสามารถในการน านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ แผน 50 ร้อยละ - - -
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพไปใช้ ผล - - -

รวม

ศฟง.ภาค 4 65,000.00           
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เข้าร่วมโครงการ แผน 20 จ านวน 30 30 60

ผล 32 32 76 127
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ผ่านการประเมินความรู้ แผน 40 ร้อยละ 70 70 70
ก่อนและหลังเข้าอบรม ผล 75 75 97 139
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับ แผน 40 ร้อยละ 80 80 80
ปานกลางขึ้นไป ผล 81 81 88 110

รวม 125

ศฟง.ภาค 3 72,500.00           
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  สามารถผ่านการทดสอบ ศฟง.ภาค 4 แผน 50 ร้อยละ - 30 90
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ ศฟง.ภาค 5 ผล - 33 100 111
จ านวนคนที่ได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แผน 50 คน - 40 74

ผล - 41 75 101
รวม 106

ตัวชี้วัดที่ 2 114

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 3 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
38.  โครงการเพ่ิมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1 90

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนารูปแบบ การดูแล ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง/ทุพพลภาพซ่ึงต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต หรือกลับเข้าสู่ระบบแรงงาน ผ่านหน่วยงานในพ้ืนที่ซ่ึงผู้ประกันตนรายน้ันๆ สามารถใช้สิทธิได้
โครงการเดิม
37.  โครงการ Smart Farmer  เกษตรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัดที่ 1 90

ตัวชี้วัดที่ 2 70

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
36.  โครงการประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ตัวชี้วัดที่ 1 3

ขาด ศฟง.3
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แผนปฏบิัตริาชการส านักงานกองทุนเงินทดแทนและศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าปี พ.ศ. 2563

ศฟง.ภาค 1 85,163,300.00     
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ส้ินสุด ศฟง.ภาค 2 แผน 40 ร้อยละ 80 80 80
การฟื้นฟูสมรรถภาพมีงานท า ศฟง.ภาค 3 ผล 100 100 100 125
จ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เข้ารับบริการฟื้นฟู ศฟง.ภาค 4 แผน 30 คน 815 987 1,169
สมรรถภาพในการท างาน ศฟง.ภาค 5 ผล 1,073 1,190 1,308 112
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ส้ินสุดการฟื้นฟู แผน 30 ร้อยละ 90 90 90
สมรรถภาพมีความพึงพอใจในระดับมาก ผล 100 100 100 111

รวม 117

ตัวชี้วัดที่ 3 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1            80

ตัวชี้วัดที่ 2       1,345

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

สกท. 29,000,000.00   
แผน 35 คร้ัง -

ผล -

แผน 15 คร้ัง -
ผล -
แผน 15 คร้ัง -
ผล -
แผน 15 คร้ัง -
ผล -
แผน 10 คร้ัง -
ผล -
แผน 25 คร้ัง -
ผล -
รวม

ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ ส่ือออนไลน์ 62

ตัวชี้วัดที่ 5 ปา้ยประชาสัมพนัธ์ภายนอกรถโดยสารประจ าทาง	 70

ตัวชี้วัดที่ 6 ปา้ยประชาสัมพนัธ์กลางแจง้ 4

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือวิทยุ 900

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ สิงพมิพ์ 26

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือโทรทศัน์ 100

ไตรมาสที่ 3

กลยทุธท์ี่  4.7  เปลี่ยน รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูและขา่วสารของ สปส. โดยพัฒนารูปแบบ ชอ่งทาง และออกแบบเน้ือหาขา่วสารในการสื่อสารกับสาธารณะที่เขา้ใจง่าย มปีระสทิธภิาพ เชน่ การสื่อสาร ผ่านสื่อของ สปส. และ เครือขา่ยสื่อภายนอก /ชอ่งทาง Digital - Human touch / รูปแบบ Formal - Informal / 
ก าหนดกลุ่มเปา้หมายในระดบับคุคล - รายกลุ่ม - ประเภท - ภาพรวม เปน็ตน้
โครงการเดมิ
40.  งานการผลติและเผยแพร่สื่อประชาสมัพันธง์านกองทนุเงินทดแทน

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

ยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกันทางสงัคม
สอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์จดัสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์ดา้นการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเตบิโตจากภายใน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสงัคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสงัคมแรงงาน ดว้ยเครือขา่ยดจิทิลัและเครือขา่ยการสื่อสารเพ่ือสร้างการเขา้ถึงและใหบ้ริการเชงิรุกแก่ทกุคน

ล าดบัที่ ตวัชี้วดั งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เปา้หมาย แผน/ผล น้ าหนัก หน่วยนับ

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

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

รวม

ศฟง.ภาค 1 300,000.00     
ศฟง.ภาค 2 แผน 50 ร้อยละ - 80
ศฟง.ภาค 3 ผล - 100 125
ศฟง.ภาค 4 แผน 50 คน 1 1 10
ศฟง.ภาค 5 ผล 1 1 13 130

รวม 128

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

รวม 121ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

โครงการเดิม
43.  โครงการฝึกอบรมงานวินิจฉัยกองทุนเงินทดแทน
ตัวชี้วัดที่ 1 90

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

42.  โครงการฝึกอบรมทกัษะดา้นภาษาเพ่ือพัฒนางานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมนิความรู้หลังการ

ฝึกอบรม โดยท าแบบทดสอบความรู้ความสามารถและได้คะแนน
80

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พฒันาทกัษะด้านภาษา 48

โครงการเดมิ

ตัวชี้วัดที่ 2 80

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

แผนปฏบิตัริาชการส านักงานกองทนุเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

กลยทุธ์ที่  5.1 ทบทวน  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการด าเนินงาน  ในสว่นตา่ง  ๆ  ขององค์กร ใหท้นัสมยั  มปีระสทิธิภาพ  รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งดา้นการบริการสทิธิประโยชน์ และ
การบริหารจดัการองค์กรโดยรวม

ยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์ 6 ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
สอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์จดัสรรงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ดา้ยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยทุธศาสตร์ส านักงานประกันสงัคม ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5 ปฏริูปองค์กรใหก้้าวทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง  เพ่ือใหบ้ริการไดเ้ตม็ศักยภาพ

ล าดบัที่ ตวัชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เปา้หมาย แผน/ผล น้ าหนัก

หน่วย
นับ

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ผลการ
ด าเนินงาน

หมายเหตุ

ศฟง.1 ต.ค.
ศฟง.3 
ธ.ค.63

ศฟง.5 ไม่
ด าเนินการ

โครงการใหม่
41.  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการปอ้งกัน ระงับอัคคีภยั ฝึกซ้อมดบัเพลงิ และหนีไฟ
ตัวชี้วัดที่ 1 80

กลยทุธ์ที่  5.5  ปรับรูปแบบ แนวทางการพัฒนาบคุลากรที่รองรับความแตกตา่งและหลากหลาย (ทั้งวัย วิธีคิด ศักยภาพ เชื้อชาต ิหรือภาษา) เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนากันและกัน โดยเสริมใหแ้ตล่ะ
คนเกิดการพัฒนาตนเอง และสอดคลอ้งกับการพัฒนาองค์กร
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แผนปฏบิตัริาชการส านักงานกองทนุเงินทดแทนและศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  ภาค  1 -  5   ประจ าป ีพ.ศ. 2563

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

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

ศฟง.ภาค 5 ผล 85 100 100 100
รวม 0

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

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

ตัวชี้วัดที่ 2

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ
โครงการเดิม
45.  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของส านักงานประกันสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50

ตัวชี้วัดที่ 2 90

กลยทุธ์ที่ 5.6 ปลกูฝังค่านิยมขององค์กรใหกั้บบคุลากร จนเกิดเปน็วัฒนธรรมองค์กรที่เดน่ชดั สามารถสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ของ สปส . และถ่ายทอดไปสู่การใหบ้ริการแก่สงัคมแรงงาน การ
ท างานร่วมกับพันธมติร เครือขา่ย และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

โครงการเดมิ
44.  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรของส านักงานประกันสงัคม
ตัวชี้วัดที่ 1 199

85
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