โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

สาส์นจากเลขาธิการ

ส�ำนักงานประกันสังคมได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์สำ� นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2562) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ก�ำหนดไว้ใน
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
ส�ำนักงานประกันสังคมในระยะ 5 ปีตอ่ ไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สงู สุด
ต่อลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
สาส์นฉบับนี้สื่อสารถึงความห่วงใย ตลอดช่วงเวลาที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการฯ ตระหนักดีว่า  “ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานประกันสังคมทุกท่านเป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน เพื่อให้ภารกิจขององค์กร
ประสบความส�ำเร็จ เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี” แต่อย่างไรก็ตามในห้วงเวลา  5 ปีต่อจากนี้ไป
ส�ำนักงานประกันสังคมจะต้องเผชิญกับบริบทภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จ�ำเป็นต้องมีบรรทัดฐาน
ในการด�ำเนินงานจึงมีประเด็นที่ท้าทายที่มุ่งหวังว่า  เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ส�ำนักงานประกันสังคม
ต้อง “ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน”
ดังนั้นการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะบรรลุสู่ความส�ำเร็จได้จ�ำเป็นต้องหล่อหลอมบุคลากร
ให้มคี า่ นิยมใหม่รว่ มกัน นัน่ คือเราต้อง “CHANGEs” คณะผูบ้ ริหารทุกท่านจึงเห็นพ้องทีจ่ ะมุง่ สร้างกลไก และปัจจัย
แวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการ “CHANGEs” มิฉะนั้น ระบบประกันสังคมของประเทศจะไม่อาจยั่งยืน และมั่นคง
อยู่ต่อไปได้
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จึงได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ 6 ประเด็น และเพื่อสร้างความชัดเจน
ต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงเรียก แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ในชื่อ

“แผนยุทธศาสตร์ 5 ASEAN”

(5 ประเด็นยุทธศาสตร์พฒ
ั นาองค์กร บวก 1 ประเด็นยุทธศาสตร์เพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นอาเซียน)
แผนยุทธศาสตร์ 5 ASEAN ฉบับนี้ ประกอบด้วย 39 กลยุทธ์ ซึ่งต้องด�ำเนินการให้ครบถ้วนในช่วงเวลา 
4 ปีที่เหลือ ซึ่งต้องเร่งรัดด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ท้ายที่สุดนี้ ในฐานะเลขาธิการ มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า  พลังร่วมของพวกเราชาวประกันสังคม
จะก่อให้เกิดการประสานก�ำลังกันในการฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายร่วมกัน จนสามารถก่อให้เกิดเป็น
ความส�ำเร็จสัมฤทธิผล บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ จึงขอให้พวกเราตระหนักว่า 
“ช่วงเวลา 5 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาส�ำคัญ เป็นประสบการณ์ที่ล�้ำค่า เป็นความทรงจ�ำที่น่าภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้น
จากความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราทุกคนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประกันสังคมไทย
ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และ ก้าวจากการเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนให้ได้”

(นางปราณิน มุตตาหารัช)
เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

บทสรุปผู้บริหาร
จากยุทธศาสตร์สำ� นักงานประกันสังคม 5 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ เป็นยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ เน้นต่อการเปลีย่ นแปลง
ในลักษณะตั้งรับต่อภาวะคุกคามทัง้ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อส�ำนักงานประกันสังคม
ที่มีผลการด�ำเนินงานโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนางานประจ�ำ โดยในช่วง 5 ปีหลังจากนี้ เป็นช่วงเวลา
ทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมจะต้องมีการเปลีย่ นแปลงและปรับเปลีย่ นองค์กรครัง้ ใหญ่เพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์
ของประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558
ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของส�ำนักงานประกันสังคมในระยะ 5 ปีจากนี้จะต้องอยู่ภายใต้บริบท
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านการบริหารการลงทุน
ด้าน IT ด้านบุคคล เป็นต้น โดยมีวาระส�ำคัญที่จะต้องพัฒนาใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้ประกันตน
(แรงงานใน - นอกระบบ) ในราชอาณาจักรไทย ด�ำรงชีวิตด้วยความมั่นคง เป็นธรรม อย่างสมเหตุสมผล
2) ผู้ประกันตนไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทย ได้รับการดูแลตามเหตุอันควร ครอบคลุม ทั่วถึง
อย่างต่อเนื่อง 3) ระบบประกันสังคมไทย มีความเป็นสากล อย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
บนรากฐานของกองทุนที่มั่นคง มีเสถียรภาพ อย่างยั่งยืน และ 4) ระบบประกันสังคมไทยมีความโดดเด่น
ในการร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียน

ผูประกันตน (แรงงานใน - นอกระบบ)

ในราชอาณาจักรไทย ดำรงชีวิตดวยความมั่นคง
“เปนธรรม” อยางสมเหตุสมผล

ผูประกันตนไทย

ทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทยไดรับ
การดูแล “ตามเหตุอันควร” ครอบคลุมทั่วถึง
อยางตอเน�อง

1

2
วาระสำคัญ
แหงการพัฒนา

4
ระบบประกันสังคมไทย

มีความโดดเดนในการรวมเปนสวนสำคัญของ
การวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียน

3
ระบบประกันสังคมไทย

มีความเปนสากล “อยางสมเหตุสมผลเปนธรรม
แกทุกฝาย” บนรากฐานของกองทุนที่
“มั่นคง มีเสถียรภาพ” อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
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โดยวาระที่ส�ำคัญทั้งหมดนี้จ�ำเป็นต้องถูกขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้
ความดูแลคุ้มครองผู้ประกันตนในราชอาณาจักรไทย ผู้ประกันตนไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทย
การยกระดับระบบประกันสังคมไทยให้มคี วามเป็นสากล และเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสูร่ ะบบประกันสังคม
อาเซียน อย่างโดดเด่น ซึ่งวาระดังกล่าวนี้ได้ถูกวางไว้เป็นแนวทางในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ส�ำนักงานประกันสังคมบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ดังวิสัยทัศน์ของส�ำนักงาน
ประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) คือ

“ก้าวสู่ องค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน”

ภายใต้ภารกิจตามกฎกระทรวง
“การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน
โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด�ำรงชีวิตมั่นคง”
บนค่านิยมร่วมของบุคลากรทุกคน คือ “CHANGEs”
Creative - Helpful - Accountability - Notable Leadership - Go forward into the
Digital World - Expert & Ethics- Sacrifice
สร้างสรรค์ - เป็นห่วงเป็นใยมีใจบริการ - สำนึกรับผิดชอบ - เป็นผู้น�ำที่โดดเด่น - ก้าวทันโลก
และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอล - เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม - ทุ่มเทและเสียสละ
แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคมฉบับใหม่นี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เป็นงานหลักที่ส�ำคัญ 9 ด้าน ดังแสดงในรูปด้านล่าง

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
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ซึ่งจากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน 9 ด้านที่ส�ำคัญ (Strategic Area) ได้ก�ำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานประกันสังคมร่วมกับการด�ำเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทีส่ ำ� คัญของส�ำนักงานประกันสังคม ทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารส�ำนักงานประกันสังคม ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในแต่ละด้านหลักในงานของส�ำนักงานประกันสังคม รวมถึงผ่านกระบวนการ ประชาพิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นผูป้ ระกันตน สถานประกอบการ สถานพยาบาล
นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมไปจนถึงผู้บริหารส�ำนักงานประกันสังคม
ซึ่งท�ำให้สามารถเติมเต็มประเด็นหลัก และสาระส�ำคัญต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้อย่างสมบูรณ์
จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนมาก
แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) มุ่งเน้น 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ภายใต้ชื่อ “แผนยุทธศาสตร์ 5 ASEAN” (5 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร + 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์เพื่อก้าวสู่ความเป็นอาเซียน) ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
: การยกระดับการให้บริการสู่สากลในการสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่า
ของการประกันสังคมบนรากฐานของความเป็นธรรม และสมเหตุผลที่ทุกภาค ส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
: การมุง่ พัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทนให้มคี วามเป็นสากล
รองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบ
การลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพสูง เพือ่ ให้สามารถรองรับกับพัฒนาการได้อย่างมัน่ คง มีเสถียรภาพ และเป็นทีเ่ ชือ่ ถือ
เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
: การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ; IT และ
การบริหารสารสนเทศ ; MIT ของส�ำนักงานประกันสังคมสูอ่ งค์กรทีม่ กี ารด�ำเนินการ และการบริการทีล่ ำ�้ สมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
: การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับทิศทางของโลก ในปัจจุบันและอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
: การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย
คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN : ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของการวางรากฐาน
ระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ทั้งนี้ได้มีการก�ำหนดสิ่งที่ต้องบรรลุเป็นเป้าประสงค์ไว้ 11 เป้าประสงค์ด้วยกัน และเพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการติดตาม และประเมินความก้าวหน้าและความส�ำเร็จได้นนั้ จึงได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
ขึ้นก�ำกับจ�ำนวน 55 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 40 ตัวชี้วัดหลัก (Major) และ 15 ตัวชี้วัดรอง (Minor) โดยได้มี
การก�ำหนดแนวทางในการบรรลุ คือ กลยุทธ์ ไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์รวม จ�ำนวน 39 กลยุทธ์
(เป็นกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร 30 กลยุทธ์ และกลยุทธ์ด้านอาเซียนอีก 9 กลยุทธ์) และได้ยกตัวอย่าง
มาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการสนองตอบแต่ละกลยุทธ์ รวมทั้งสิ้นกว่า 80 มาตรการ โดยมีรายละเอียด
แยกในแต่ละประเด็นยุทธศาตร์ดังตารางต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
หลัก (Mj)

รอง (Mn)

กลยุทธ์

มาตรการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

4

11

5

9

30

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

3

7

2

7

13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

1

7

-

5

14

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

1

4

5

5

11

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

1

5

-

4

12

รวม 5 ยุทธศาสตร์

10

34

12

30

80

ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN

1

6

3

9

-

รวม ยุทธศาสตร์ 5 ASEAN

11

40

15

39

80

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการที่มุ่งเน้นผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ จึงได้ยกตัวอย่างผลผลิตกลยุทธ์รวม 72 ผลผลิตกลยุทธ์ รวมถึงได้ยกตัวอย่าง
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์รวม 34 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ซึ่งเป็นตัวอย่างโครงการเริ่มต้นที่เชื่อมโยง และตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หลัก และเพื่อให้
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนีป้ ระสบผลส�ำเร็จได้มกี ารก�ำหนดข้อเสนอ กลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์
ส�ำหรับส�ำนักงานประกันสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย กลไกส�ำคัญ 9 ประการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
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ความเขาใจ
ของบุคลากร
ทุกระดับ
ความชัดเจน
ในความรับผิดชอบ
ของผูบริหาร
ระดับสูง

ความจริงจัง
และตอเน�อง
ของผูบริหาร

การยกยอง
เชิดชู
เพ�อใหเกิดขวัญ
กำลังใจ

ความทาทาย
ในเชิงยุทธศาสตร
เพ�อบรรลุ
วิสัยทัศน

กลไกสำคัญ
9 ประการ

ความ
สอดคลอง
กับอำนาจบริหาร
ของผูบริหาร
ระดับสูง

การติดตาม
และ
การประเมินผล

การกระจาย
อำนาจและ
การใหอำนาจ

การมี
สวนรวม

• กลไกส�ำคัญประการที่ 1 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับ
• กลไกส�ำคัญประการที่ 2 ความชัดเจนในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงต่อแผน
ยุทธศาสตร์
• กลไกส�ำคัญประการที่ 3 ความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
• กลไกส�ำคัญประการที่ 4 ความสอดคล้องกับอ�ำนาจบริหารของผูบ้ ริหารระดับสูงในการก�ำกับ
และผลักดันแผนยุทธศาสตร์
• กลไกส�ำคัญประการที่ 5 การมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในแต่ละระดับ
• กลไกส�ำคัญประการที่ 6 การกระจายอ�ำนาจและการให้อสิ ระในการด�ำเนินการไปยังผูบ้ ริหาร
ระดับกลางโดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานให้บริการด้านหน้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
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• กลไกส�ำคัญประการที่ 7 การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่บูรณาการกับ
การติดตามและประเมินผลงบประมาณและการติดตามประเมินผลความส�ำเร็จของผู้บริหาร
• กลไกส�ำคัญประการที่ 8 การยกย่องเชิดชูเพือ่ ให้เกิดขวัญก�ำลังใจในการด�ำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์
• กลไกส�ำคัญประการที่ 9 ความจริงจังต่อเนื่องของผู้บริหารระดับสูง
กลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 9 ประการข้างต้น เป็นส่วนส�ำคัญที่จะขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคมให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของส�ำนักงานประกันสังคมที่ตั้งใจไว้
นอกจากนี้ สิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นั้นจะต้องมีการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
ตั้งแต่ระดับแผนงาน/ กิจกรรม/ โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพราะเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ท�ำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม มีการด�ำเนินการอย่างมีส่วนร่วม
โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกคน (ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ) ภายในส�ำนักประกันสังคม และ
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญภายนอกส�ำนักงานประกันสังคม รวมไปถึงมีการสนับสนุน
ผลักดัน และร่วมด�ำเนินการอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารส�ำนักงานประกันสังคม
เพราะงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นงานพัฒนาระดับองค์กร ที่ต้องอาศัยอ�ำนาจและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ในการท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่างานยุทธศาสตร์ฯ เป็นความรับผิดชอบ
โดยตรงของผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารส�ำนักงานประกันสังคมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบผลส�ำเร็จ
ของยุทธศาสตร์จนไปถึงผลส�ำเร็จตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ต้องการไปให้ถึงในระยะ 5 ปีข้างหน้านี้

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
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สารบัญ
บทน�ำ						

1

บทที่ 1 : กรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์

5

1.1 สมมติฐานของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
1.2 บทสรุป สมมติฐาน และการรับมือด้วยกระบวนการพัฒนาจัดท�ำแผนฯ
1.3 แนวทาง/วิธีการ และการด�ำเนินการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

บทที่ 2 : สภาพแวดล้อมและบริบทองค์กร

2.1 การเปลี่ยนแปลงบริบท สถานะ และทิศทางการปรับตัวที่ส่งผลกระทบ
จากภายนอกองค์กร
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและบริบทต่อการพัฒนาประเทศ
2.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบการประกันสังคมในด้านที่ส�ำคัญกับประเทศชั้นน�ำ
ในภูมิภาคอาเซียน
2.2 การเปลี่ยนแปลงบริบท สถานะ และทิศทางการปรับตัวภายในองค์กร
2.3 ผลการทบทวน SWOT
2.4 สรุป SWOT ของส�ำนักงานประกันสังคม

บทที่ 3 : แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558 - 2562
3.1 บทน�ำ
3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
3.3 วาระส�ำคัญแห่งการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ ค�ำหลัก และเจตนารมณ์
ของแต่ละยุทธศาสตร์
3.3.1 วาระส�ำคัญแห่งการพัฒนา
3.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ และค�ำหลัก
3.3.3 เจตนารมณ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 กลยุทธ์และมาตรการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
		 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนอง
ความต้องการ และความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มควบคู่
กับการสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคม บนรากฐาน
ของความเป็นธรรมและสมเหตุผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
		•  เป้าประสงค์
		•  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
		•  กลยุทธ์ และมาตรการ

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
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สารบัญ (ต่อเนื่อง)
		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทนให้
มีความเป็นสากล รองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐาน
ของการพัฒนา ระบบเงินสมทบ และระบบการลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้
สามารถรองรับ กับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ
เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง
		• เป้าประสงค์
		• ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
		• กลยุทธ์ และมาตรการ

93

		

98

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ; IT และการบริหารสารสนเทศ ; MIT ของส�ำนักงานประกันสังคม
สู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ และการบริการที่ล�้ำสมัย
		• เป้าประสงค์
		• ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
		• กลยุทธ์ และมาตรการ
		

93
94
95

98
98
99

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์”
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
		• เป้าประสงค์
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		• กลยุทธ์ และมาตรการ
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สารบัญ (ต่อเนื่อง)
3.6 สรุปจ�ำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 ผลผลิตกลยุทธ์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.8 ตัวอย่างแผนงาน/กิจกรรม/โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

บทที่ 4 : กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการ
		 ตามแผนยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
		 ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)
กลไกส�ำคัญประการที่ 1 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับ
กลไกส�ำคัญประการที่ 2 ความชัดเจนในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง
ต่อแผนยุทธศาสตร์
กลไกส�ำคัญประการที่ 3 ความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
กลไกส�ำคัญประการที่ 4 ความสอดคล้องกับอ�ำนาจบริหารของผู้บริหารระดับสูง
ในการก�ำกับและผลักดันแผนยุทธศาสตร์
กลไกส�ำคัญประการที่ 5 การมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในแต่ละระดับ
กลไกส�ำคัญประการที่ 6 การกระจายอ�ำนาจและการให้อิสระในการด�ำเนินการ
ไปยังผู้บริหารระดับกลาง โดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงาน
ให้บริการด้านหน้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
กลไกส�ำคัญประการที่ 7 การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่บูรณาการ
กับการติดตามและประเมินผลงบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลความส�ำเร็จของผู้บริหาร
กลไกส�ำคัญประการที่ 8 การยกย่องเชิดชูเพื่อให้เกิดขวัญก�ำลังใจในการด�ำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์
กลไกส�ำคัญประการที่ 9 ความจริงจังต่อเนื่องของผู้บริหารระดับสูง
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ตัวอย่างการก�ำหนดด้านความรับผิดชอบ และด้านยุทธศาสตร์
แก่ผู้บริหารระดับสูง
แผนแม่บท และมิติความรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์
กลยุทธ์เร่งด่วนในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่เสนอให้ด�ำเนินการทันที
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บทนำ�
1. หลักการและเหตุผล

ส�ำนักงานประกันสังคมได้ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553 – 2557) โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เน้นองค์ประกอบที่ให้ความสมดุลใน 4 มิติ คือ มิติด้าน
การบริหาร มิติด้านการบริการ มิติด้านสิทธิประโยชน์ และมิติด้านกองทุน ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการพัฒนา การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ด้านการพัฒนาสิทธิประโยชน์
ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุล เหมาะสม และเป็นธรรม และด้านการพัฒนาสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ โดยในปี 2555 ส�ำนักงานประกันสังคมได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำรายงานผลการประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557)
ในระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2553 - 2555) และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งจากการ
ด�ำเนินงานดังกล่าวได้มขี อ้ เสนอโดยก�ำหนดมาตรการเร่งด่วน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557) ประกอบด้วย
7 มาตรการ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการให้บริการ การพัฒนาการให้บริการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ การพัฒนารูปแบบ
สิทธิประโยชน์ เงินสมทบ และเงื่อนไขให้เป็นสากลและสอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ และการพัฒนา
กลไกด้านการสั่งสมองค์ความรู้ และการสร้างธรรมาภิบาล
ปัจจุบันการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และมาตรการเร่งด่วนข้างต้นจะสิ้นสุดในปี 2557
จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์สำ� นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ขึน้ ใหม่ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติราชการของส�ำนักงานประกันสังคมในระยะ 5 ปีต่อไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สูงสุด
ต่อลูกจ้างผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553 - 2557) และมาตรการเร่งด่วน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557)
2.2 เพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล

3. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

3.1 จัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน (action plan)
3.2 รวบรวม ติดตามผลการด�ำเนินงานเพื่อศึกษา  วิเคราะห์ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) และมาตรการเร่งด่วน
ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

2
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• การประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553 - 2557) และมาตรการเร่งด่วน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557) (Output
Based)
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) ในช่วงระยะครึ่งแรกของแผน
(ปี พ.ศ. 2553 – 2555)
- สรุป และรายงานผลการประเมิน (Output Based)
• การประเมินผลผ่าน Application เพื่อช่วยในการประเมินผลการยอมรับจากภายนอก
(Outcome Based) จากส�ำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
- ก�ำหนดแนวคิด และจัดท�ำเครื่องมือ Application ที่ใช้ในการประเมิน
- ฝึกอบรมการใช้เครือ่ งมือแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในการรวบรวมข้อมูลของส�ำนักงาน
ประกันสังคมทั่วประเทศ
- ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส�ำนักงานประกันสังคม
ทั่วประเทศ
- วิเคราะห์ข้อมูลสรุป และรายงานผลการประเมินการยอมรับจากภายนอก (Outcome
Based)
3.3 รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทบทวน และคาดการณ์สภาพการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทัง้ ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานประกันสังคมในอนาคตโดยสรุป
ประเด็นจาก Literature Review ประกันสังคมทั่วโลกกับคณะท�ำงานของส�ำนักงานประกันสังคม ทบทวน
และประเมินสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
3.4 ทบทวน และก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
		
• สัมภาษณ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากผู้บริหารส�ำนักงานประกันสังคม
		
• สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
		
• ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานประกันสังคม
เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรในด้านจุดแข็งและจุดอ่อน สภาพแวดล้อม
ภายนอกในด้านโอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) และก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
งานประกันสังคม
3.5 จัดท�ำ Strategic Gap Analysis
3.6 จัดท�ำแนวทางยุทธศาสตร์ (How to reduce Gap)
3.7 ยกร่างยุทธศาสตร์โดยจัดท�ำกรอบวิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม-ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการส�ำคัญ และ (กรอบ) แผนงานที่ส�ำคัญ ที่ครอบคลุมประเด็น
		
• การยกระดับระบบประกันสังคมสู่มาตรฐานสากล
		
• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
		
• การพัฒนาระบบการให้บริการของส�ำนักงานประกันสังคม
		
• การบริหารจัดการด้านการสื่อสารองค์กรเชิงรุกสู่สังคม
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• การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มเสถียรภาพกองทุน
		
• การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.8 ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะท�ำงานเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)
3.9 การก�ำหนดกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
3.10 จัดท�ำ (ร่าง) รายงานแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final
Report)
3.11 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานประกันสังคม
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2562)
3.12 น�ำเสนอร่างผลการประเมินการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) และมาตรการเร่งด่วน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557) และร่างยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) แก่ผบู้ ริหาร คณะกรรมการก�ำกับการด�ำเนินโครงการ
เพื่อพิจารณากรอบวิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม-ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส�ำคัญ และ (กรอบ)
แผนงานที่ส�ำคัญประจ�ำปี
3.13 จัดท�ำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
3.14 ด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไขทบทวนร่างผลการประเมินการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
งานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) และมาตรการเร่งด่วน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557)
และร่างยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
3.15 น�ำเสนอผู้บริหารส�ำนักงานประกันสังคม
3.16 จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบรายงานการประเมินผลฯ และรายงานยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ฉบับสมบูรณ์

4. เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

การสัมภาษณ์เชิงลึก/แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance Analysis)
การเทียบเคียง/การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
การวิเคราะห์ช่องว่าง และโอกาสการพัฒนา (Gap Analysis)
การพัฒนาแนวทาง/การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)
เทคนิคในการบริหารโครงการ (Project Management Methodology)
การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

5. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
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ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558
ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2558
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บทที่

1

กรอบแนวคิดในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
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บทที
่
1
กรอบแนวคิดในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
1.1 สมมติฐานของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์กรในแต่ละช่วงเวลาล้วนแล้วแต่มีลักษณะและ
กระบวนการในการพัฒนาจัดท�ำขึ้นมาภายใต้สมมติฐานที่แตกต่างกันตามสถานะ ตามสภาพขององค์กร
ตามบริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันถึงเหตุผลความจ�ำเป็น
ที่กระบวนการพัฒนาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานประกันสังคม เหตุใดต้องมีลักษณะเช่นนี้นั้น
จึงเป็นประเด็นแรกที่จะกล่าวถึง ซึ่งในการก�ำหนดสมมติฐานของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์นี้ ได้มาจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารส�ำนักงานประกันสังคม เก็บรวบรวมข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมิน
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา  และด�ำเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นที่ส�ำคัญ ซึ่งสามารถ
สรุปออกมาได้ดังต่อไปนี้

สมมติฐาน ก) Character : ลักษณะส�ำคัญของส�ำนักงานประกันสังคม ทีม่ ผี ลต่อกระบวนการ
จัดท�ำแผนฯ
ก1) บุคลากรของส�ำนักงานประกันสังคม เป็นผูท้ มุ่ เท มุง่ ผลสัมฤทธิ์ ร่วมแรง ลงแรง เพือ่ ความส�ำเร็จ
อย่างจริงจัง
ก2) บุคลากรของส�ำนักงานประกันสังคม มีความอ่อนไหวต่อภาวะการน�ำอย่างยิ่ง
ก3) ในช่วงระยะ 10 กว่าปีหลัง แผนยุทธศาสตร์ ถูกใช้เพียงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
การปรับปรุง (Improvement) และเป็นไปเพื่อเป็นเอกสารประกอบการของบประมาณ
ของผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการส�ำนัก-กอง-ศูนย์ เป็นส�ำคัญ
ก4) ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะผู้บริหารระดับสูง มักมี “ธงในใจ” ด�ำเนินการและก�ำหนด
ทิศทางองค์กรตามธงนัน้ โดยอาศัยแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้ธงนัน้ ของตนเกิดความสอดคล้อง
กับระบบแผนและระบบการงบประมาณ
ก5) องค์คณะในรูป คณะกรรมการชุดต่างๆ ต่างด�ำเนินการอย่างอิสระ จนขาดความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน และไม่อาจประสานกัน ให้เกิดความสัมพันธ์เชือ่ มโยงให้เกิดความเป็นหนึง่ เดียวกันได้
ก6) มีลักษณะ 2 ระบบ 1 องค์กร กระจายอยู่ทั่วไปทั้งองค์กร อาทิ ระบบบริหารบุคลากร ระบบ
งบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ ระบบให้บริการ 2 กองทุน
ระบบการบริหารการลงทุน ซึ่งท�ำให้บางส่วนมีอิสระ มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม
ได้เองตลอดเวลา ในขณะที่บางระบบกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ยิ่งไปกว่านั้น ทั้ง 2 ระบบ
ยังไม่มีการประสานเชื่อมโยงกันแต่อย่างใด
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สมมติฐาน ข) Context : บริบทส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อส�ำนักงานประกันสังคมแล้วในขณะนี้ และ
จะยังคงส่งผลอย่างต่อเนื่องต่อไป และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ข1) การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของสังคมไทย ส่งผลให้ทิศทางการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญชราภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข2) การก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน : AC เร่งการเคลือ่ นย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ทัง้ แรงงานไทย
ในต่างแดนมีทิศทางที่สูงขึ้น แรงงานข้ามชาติไหลเข้าสู่ประเทศไทย ผู้ประกอบการ
ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเปิด และปิดตัวลง รูปแบบธุรกิจ การจ้างงาน และการจ่ายค่าตอบแทน
ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ข3) การประกันสังคมในระดับสากล
ข4) การร้องขอให้ขยายความคุ้มครอง และเพิ่มสิทธิประโยชน์ และลักษณะสิทธิประโยชน์
แต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท ที่หลากหลายขึ้นตามประเภทของ ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิ
ทั้งมีปริมาณที่มากขึ้น ควบคู่กับความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
ข5) ความจ�ำกัดของการลงทุนทั้งแหล่งลงทุน ทั้งรูปแบบการลงทุน ทั้งอัตราผลตอบแทน
ที่จ�ำกัดมาก ในขณะที่ส�ำนักงานประกันสังคมต้องเร่งการหารายได้เพิ่ม ซึ่งหมายถึง
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับข้อกฎหมายก็ยังไม่เปิดโอกาสให้ด�ำเนินการได้
ข6) การบูรณาการ ระบบสุขภาพของประเทศ และความก้าวหน้าทางการแพทย์ ท�ำให้เกิดภาระ
กับส�ำนักงานประกันสังคมทั้งด้านการเงิน (เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสูงขึ้น) และ
ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (เช่น ความคาดหวังระดับคุณภาพการรักษา  และการให้บริการที่สูงขึ้น
ภาระการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพิ่ม)
ข7) ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีสารสนเทศ IT MIS Social-Media และพฤติกรรมการสื่อสาร
และพฤติกรรมสังคมในการรับสื่อที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ส�ำนักงานประกันสังคมเสียโอกาส
ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจนเกิดความอ่อนแอในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส�ำนักงานประกันสังคมอย่างน่าเสียดาย
ข8) ความเหลื่อมล�้ำของสังคมเมือง และสังคมชนบท ที่มีความห่างกันมากยิ่งขึ้น ท�ำให้รูปแบบ
ส่งมอบการบริการ การให้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ ประกอบกับการร้องเรียนร้องขอ
ทั้งหลายเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความเป็นสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท ยิ่งท�ำให้
การส่งมอบบริการใดของภาครัฐยิ่งยุ่งยาก เนื่องจากระบบบริการต้องรองรับระยะห่าง
ของความเหลื่อมล�้ำที่มากยิ่งขึ้นให้ได้
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1.2 บทสรุป สมมติฐาน และการรับมือด้วยกระบวนการพัฒนาจัดท�ำแผนฯ
“ปรับตัวล่าช้ากว่าบริบท อยู่ในภาวะชะลอตัว และขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
ทั้งเกิดรอยแยกของ 2 ระบบ 1 องค์กร ที่กระจายอยู่ในเกือบทุกระบบส�ำคัญ
ส่อเค้าจะทวีปัญหารุนแรงขึ้น”
จากสมมติฐานทั้ง 2 ด้าน ส่งผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของ
ส�ำนักงานประกันสังคมที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท�ำให้กระบวนการพัฒนาจัดท�ำแผนฯ ในห้วงเวลานี้ของส�ำนักงาน
ประกันสังคม ไม่อาจอาศัยแนวทางเพียงแค่ใช้ SWOT Analysis ได้ เนื่องจากความพยายามในการ
สนองตอบแค่ SWOT นั้น จะท�ำให้องค์กร ซึ่งขณะนี้มีลักษณะการปรับเปลี่ยนที่ชะลอตัว จะยิ่งชะลอตัว
ไปอีก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการสนองตอบจน ส�ำนักงานประกันสังคมอาจตกอยู่ในสถานะไม่ทันการณ์
ทั้งจะยิ่งทวีความวิกฤตขึ้นไปอีกจากความอ่อนไหวต่อภาวะการน�ำ เนื่องจากในช่วงหลังเกิดความ
ไม่ต่อเนื่องในการบริหาร ด้วยส�ำนักงานประกันสังคมเปลี่ยนผู้น�ำบ่อยครั้ง (ผู้น�ำ อยู่ในต�ำแหน่งได้ประมาณ
1 ปี และน้อยครั้งมากที่จะอยู่เกิน 2 ปี)

กรอบแนวคิดที่ 1 Change Level

การก�ำหนดระดับเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไว้ 2 ระดับ คือ ระดับปรับ กับ ระดับเปลี่ยน
โดยในเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ ต้องก�ำหนดอย่างชัดเจน ว่า กลยุทธ์ใดเป็นระดับไหน เนื่องจาก
ความรับผิดชอบต่อการผลักดันนัน้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบทีต่ ่างกัน โดยอาจแยกเป็น “รือ้ ปรับ ขยับ และเปลีย่ น”

เปลี่ยน

Executive Level
Management Level

ปรับ

Strategic Mgt.

ขยับ

Policy Daily Mgt.

รื้อ

เพื่อให้ แผนยุทธศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้น สะท้อนชัดถึงระดับ การเปลี่ยนแปลงดังที่คาดหวัง และระดับ
ของโครงการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
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ด้วยเหตุว่าในห้วงเวลานี้ส�ำนักงานประกันสังคมต้องด�ำเนินการไม่เพียงแต่สนองตอบ SWOT
ด้วยประเด็นใน TOWS Matrix เพราะประเด็นเหล่านัน้ ถือว่าเป็นกิจกรรมการด�ำเนินการขัน้ ต�ำ่ เพราะเหตุวา 
่
สิ่งที่ปรากฏใน TOWS Matrix เป็นการด�ำเนินการที่ไม่ว่าแผนยุทธศาสตร์จะเป็นเช่นไร ประเด็นเหล่านั้น
ก็ต้องด�ำเนินการ เพราะว่าเป็น “ภารกิจยุทธศาสตร์ขั้นพื้นฐาน” ถือเป็นการปรับปรุง (Improvement)
ตามอาการมิใช่ ระดับปรับ ซึ่งจะประกอบไปด้วย แนวทาง “รื้อ ปรับ ขยับ” ดังที่ปรากฏในภาพ

หมายเหตุ : HRM = Human Resource Management
HRD = Human Resource Development
HRE = Human Resource Environment
IT & MIS = Information Technology & Management Information System

กรอบแนวคิดที่ 2 Challenge Strategy

แผนยุทธศาสตร์ ต้องมีเนื้อหาในลักษณะเชิงรุกที่ดุดันและก้าวกระโดด โดยการตั้งเป้าหมาย
ที่ท้าทาย ; สร้างบรรยากาศให้เกิดการถกเถียง แลกเปลี่ยน เพื่อผลักดัน
ดังนั้นหากส�ำนักงานประกันสังคมต้องการให้เกิดการปรับในระดับเปลี่ยนแปลง นอกจากก�ำหนด
ประเด็นด้วย TOWS Matrix ที่ถือเป็นเพียงกลยุทธ์ระดับปรับแล้ว ส�ำนักงานประกันสังคมต้องก�ำหนด
กลยุทธ์เพิ่มเติมในลักษณะ กลยุทธ์ระดับเปลี่ยน ซึ่งสะท้อนการด�ำเนินการเชิงรุกที่ดุดันและก้าวกระโดด
ที่ไม่อาจด�ำเนินการได้ด้วยอ�ำนาจบริหารระดับผู้อ�ำนวยการ หากแต่ต้องด�ำเนินการด้วยอ�ำนาจของ
คณะผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร และต้องใช้งบประมาณ และระยะเวลาเกินวิสยั ทีจ่ ะท�ำได้ดว้ ย การด�ำเนินงาน
ประจ�ำ
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กรอบแนวคิดที่ 3 Clear & Concrete Vision

การก�ำหนด วิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนเป็น รูปธรรม ที่สามารถส่งต่อภาพวิสัยทัศน์ ระหว่างผู้บริหาร
ในแต่ละรุ่น แต่ละยุคได้อย่างราบรื่น
เช่น การก�ำหนด วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่ การเป็นประกันสังคม อันดับ1 ของ เอเชีย” (ในทุกด้าน “บริการ
สิทธิประโยชน์ กองทุน องค์กร บริหารบุคคล IT”) ซึ่งเมื่อวิสัยทัศน์ มีลักษณะชัด และเป็นรูปธรรมเช่นนี้
ถึงแม้ว่า  ผู้น�ำจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ภาพฉาย “องค์กรชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน” จะยังคงอยู่ และ
แม้วา่ ผูน้ ำ� แต่ละคนทีข่ นึ้ รับต�ำแหน่งจะมีเป้าหมายเป็นธงในใจเช่นไร ก็สามารถกระท�ำได้โดยอิสระ แค่เพียง
ด�ำเนินตามธงในใจตนเสริม เพิ่มเติมจากแกนกลางของวิสัยทัศน์ เช่นนี้ “ความต่อเนื่องในการพัฒนา
และความเป็นอิสระในการบริหาร” ก็จะยังคงปรากฏอยู่ร่วมกันได้

กรอบแนวคิดที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับเปลี่ยนจะมุ่งประเมินช่องว่างระหว่าง As-is และ To-be จากนั้น
จึงหาแนวทางเพื่อ “ลด ช่องว่าง GAP เป้าหมาย” นั้นอย่างจริงจัง
กระบวนการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ระดับเปลี่ยนนี้ จะอาศัย Strategic Key Question
ที่สัมพันธ์กับ วิสัยทัศน์ ; Vision โดยตั้งค�ำถามเพื่อน�ำไปสู่ลดช่องว่าง ในแต่ละด้าน อาทิ
Q1 ใคร คือ The Best ….Who……
Q2 ที่เรายังไม่ถึงจุดนั้นเพราะ ...What.........
Q3 จะถึงจุดนั้นได้ต้อง ....How……
ซึง่ การตัง้ ค�ำถามเหล่านี้ จะอาศัยกระบวนการที่เน้น “การถกและอภิปรายเชิงยุทธศาสตร์” ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้ง 5 ด้าน กับ กลุ่มบุคลากรส�ำคัญของส�ำนักงานประกันสังคมที่เป็นหลัก ในประเด็น
เหล่านั้น ได้แก่
1. ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ : PR
2. ด้านกองทุนและการลงทุน : Fund
3. ด้านบุคคล : HR
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT
5. ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และประกันสังคม : Strategy
โดยเริ่มต้นการพัฒนา  “วิสัยทัศน์” จาก ระดับผู้บริหารสูงสุด ; Executive Definition จ�ำนวน
3 - 5 ท่าน จนมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ ในสาระส�ำคัญของวิสัยทัศน์ จากนั้นน�ำ วิสัยทัศน์นั้นไปสู่
การด�ำเนินการประชุมและอภิปรายเชิงยุทธศาสตร์จ�ำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ด้านแรกจนได้ “How to Reduce
GAP” ในแต่ละด้าน
ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจะได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ ข้อเท็จจริง
ส�ำคัญของส�ำนักงานประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านของตน พร้อมรวบรวมและเตรียมน�ำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศของ องค์กรอื่นๆ ที่ถือว่ามีความเป็นเลิศในด้านของตน และเตรียมข้อเสนอแนวทางเพื่อให้
ส�ำนักงานประกันสังคมก้าวสู่ ความเป็นองค์กรในระดับนัน้ ทีป่ ระชุมจะร่วมกัน ถกและอภิปรายเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อน�ำพา ส�ำนักงานประกันสังคมไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้านนั้นๆ ด�ำเนินการเช่นนี้จนครบ 4 ด้าน
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จากนั้นจะประชุมถกและอภิปรายเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5 โดยน�ำสาระส�ำคัญทั้งหมดในแต่ละด้าน
มาประสานเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับเปลี่ยน พร้อมไปกับการน�ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับปรับ
มาบูรณาการร่วมเป็น แผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี ในที่สุด

1.3 แนวทาง/วิธกี าร และการด�ำเนินการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ในการทบทวนและจัดท�ำยุทธศาสตร์ประกันสังคม มีรูปแบบการด�ำเนินการแต่ละขั้นตอน
หลากหลายแบบ จึงมีการวางแนวทางและวิธดี ำ� เนินการ ตัง้ แต่การเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูลและสารสนเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การระดมสมอง รวมถึงวางแนวทางในการสรุปผลลัพธ์
อย่างครบถ้วนและเหมาะสม เพื่อเสนอในการพิจารณารับทราบผลการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ที่ผ่านมา และการตัดสินใจวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
วิธีด�ำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วยกระบวนการหลายรูปแบบ หลายวิธีการ
รวมไปถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงการด�ำเนินการ ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2553 - 2557) มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งจากภายในองค์กรและ
ผู้รับบริการภายนอกองค์กร รวบรวม ติดตามผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของส�ำนักงานประกันสังคม
เพื่อศึกษา  วิเคราะห์ และประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2552 - 2557) โดยประเมินทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ครบถ้วนทุกมุมมอง
ในส่วนของการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงแรงงาน นโยบายระดับสากล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งภายใน
และต่างประเทศ ข้อก�ำหนด best practice ด้านประกันสังคมของประเทศต่างๆ ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์คาดการณ์สภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานประกันสังคมในอนาคต นอกจากนี้ มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
เพื่อจัดเก็บข้อมูล รับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
รวมถึงประเด็นที่ต้องการเพิ่มเติมที่ควรน�ำมาพิจารณาในยุทธศาสตร์ถัดไป การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การในหัวข้อ Strategic Discussion กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายนอก และก�ำหนดทิศทางการพัฒนางาน
ประกันสังคม หลังจากได้ร่างยุทธศาสตร์ประกันสังคม มีการประชาพิจ ารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากทุกภาคส่วน เพื่อดูผลตอบรับ ซึ่งจะน�ำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ประกันสังคมฉบับสมบูรณ์ โดยได้
แสดงแนวทาง วิธีด�ำเนินการ ผู้มีส่วนร่วม และสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ออกมาในแต่ละขั้นตอน ดังในแผนภาพ
หน้าถัดไป
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โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ระยะที่
1. การประเมินผล
การดำ�เนินการรอบ
5 ปีที่ผ่านมา
Strategic Plan
Assessment

แผนภาพดำ�เนินการ
รวบรวม ติดตามผลการดำ�เนินงานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน
การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557)
การประเมินผลการดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557)
และมาตรการฯ (Output based)

การประเมินผ่าน Application
จากสำ�นักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
(Outcome based)

ประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ ทั้งในเชิง Output based และ Outcome based
รายงานการประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553 - 2557)
2. การจัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์
สำ�นักงาน
ประกันสังคม
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2562)
Strategic
Formulation &
Development

รวบรวม ประมวล ทบทวน สัมภาษณ์ : ระดับผู้บริหาร Strategic Discussion
และคาดการณ์ จากบริบท เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
การเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ทัง้ ส่วนกลางและส่วน
สำ�นักงานประกันสังคม
และนอกองค์กร
ภูมิภาค
ประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ วิเคราะห์ Gap
พัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ และทิศทางของแผน
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารและคณะทำ�งาน
เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
แผนยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
- โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ ทิศทาง กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนฯ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- กลยุทธ์ มาตรการ หรือแนวทางในการดำ�เนินงาน

3. การสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจและ
รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และ
บทสรุป

ภายในองค์กร
ประชุมชีแ้ จง และนำ�เสนอขอความคิดเห็น
ควบคู่การสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อ
- คณะกรรมการประกันสังคม
- ผู้บริหารระดับต่างๆ ทั่วประเทศ
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ภายนอกองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ต่อ
- ผู้ประกันตน สถานประกอบการ
สถานพยาบาล
- ตัวแทนจากหน่วยราชการ เจ้าหน้าที่
และผู้บริหารระดับต่างๆ ทั่วประเทศ
ตัวแทนเครือข่ายผู้ร่วมให้บริการ
- ตัวแทนจากภาคประชาชน

แผนยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
(ที่ผ่านความเห็นชอบจากทุกภาคส่วน)
4. การนำ�แผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ
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นำ�เสนอ เพื่อสรุป แผนยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
ต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำ�แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

บทที่

2

สภาพแวดล้อมและบริบทองค์กร

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

บทที
่
2
สภาพแวดล้อมและบริบทองค์กร
การประเมินสภาพแวดล้อมและบริบทของส�ำนักงานประกันสังคมนั้นมีการประเมินใน 2 ส่วน คือ
1. การเปลี่ยนแปลงบริบท สถานะ และทิศทางการปรับตัวที่ส่งผลกระทบจากภายนอกองค์กร
2. การเปลี่ยนแปลงบริบท สถานะ และทิศทางการปรับตัวที่ส่งผลกระทบจากภายในองค์กร

2.1 การเปลี่ยนแปลงบริบท สถานะ และทิศทางการปรับตัวที่ส่งผล
กระทบจากภายนอกองค์กร
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย และบริบทต่อการพัฒนาประเทศ

ทิศทางอันเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และบริบทต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ส�ำคัญต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคมในระยะ 5 ปีถัดไป จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบได้แก่
นโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในระดับสากล และระดับประเทศ และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนางานด้านการประกันสังคมทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ เพือ่ น�ำมาศึกษา วิเคราะห์ และ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม โดยแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
1) ระดับสากล อาทิ แผนการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน ซึง่ เป็นกรอบความตกลงร่วมในการร่วมมือ
แบบบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีความแข็งแกร่งและภูมิต้านทานที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัย
สามารถค้าขายได้อย่างสะดวกมากขึ้น และภายใต้เสาหลักของการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบการคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคม โดยเฉพาะประเด็น
การขจัดความยากจน การสร้างตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม รวมถึงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและ
ส่งเสริมการด�ำรงชีวิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ
ส�ำหรับสตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ตลอดจนการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นด้วย
2) ระดับประเทศ อาทิ นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผนพัฒนาก�ำลังคนในระดับประเทศ และแผนประชากร
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกช่วงวัย เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพของระบบการคุม้ ครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทัว่ ถึง สอดคล้อง
กับความต้องการและความจ�ำเป็น การก�ำหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายและทางสังคมในการ
จัดหลักประกันที่มั่นคงแก่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการจัดบริการทางสังคมให้กับแรงงาน
ข้ามชาติอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามหลักสากล
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3) ระดับปฏิบัติ อาทิ แผนแม่บทด้านแรงงาน แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ มีเป้าหมาย ในการเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับก�ำลังแรงงาน โดยก�ำหนด
แนวทางที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับแรงงาน รวมถึงการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ซึ่งการทบทวนการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย และบริบทต่อการพัฒนาประเทศที่เป็นสาระส�ำคัญ
ต่อยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคมในระยะ 5 ปีถัดไป แสดงสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 ต่อไปนี้
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1. นโยบายรัฐบาล (2557)

แผน/ยุทธศาสตร์

นโยบาย 11 ด้าน
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การท�ำนุบำ� รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
9) การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
10) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
11) ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
12) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกัน
13) ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
14) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย

นโยบายด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสูร่ ะบบทีถ่ กู กฎหมาย
มากขึ้น
3.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม
และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
3.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
3.5 การเตรียมความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนา
ระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
นโยบายด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน
5.1 การวางระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลือ่ มล�ำ้ ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม

ตารางที่ 2.1 การทบทวนแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม • วิสยั ทัศน์ : “สังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
2559 (ส�ำนักงานคณะกรรมการ • วัตถุประสงค์
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม 1. เสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
แห่งชาติ)
2. พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ
สติปญ
ั ญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม
มีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพและ
ยั่งยืน
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เพียงพอ
ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของ
การพัฒนาประเทศ
• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยั่งยืน
5. การสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพือ่ ความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผน/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- ยกระดับคุณภาพของระบบการคุม้ ครองทางสังคมให้ครอบคลุม
ทุกคนอย่างทัว่ ถึงสอดคล้องกับความต้องการและความจ�ำเป็น
โดยการก�ำหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมายและทางสังคม
ในการจัดหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีสวัสดิการแรงงาน
ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบข้อมูลการให้ความคุม้ ครองทางสังคมให้มมี าตรฐาน
สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีคุณภาพ
- ส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงเมื่อชราภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
อย่างยั่งยืน
- การพัฒนาก�ำลังแรงงานให้มคี วามรูแ้ ละสมรรถนะทีส่ อดคล้อง
กับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรูแ้ ละเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ : เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ให้เป็นระบบ โดยเฉพาะการจัดบริการทางสังคมให้กบั แรงงาน
ข้ามชาติตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
- พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
มีคุณภาพ มีคุณค่า  โดยส่งเสริมการสร้างรายได้และการมี
งานท�ำในผู้สูงอายุ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
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สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย

3. แผนพัฒนากำ�ลังคนในระดับประเทศ • วิสัยทัศน์ : “ก�ำลังคนเพียงพอ มีศักยภาพ ได้มาตรฐานสากล
พ.ศ. 2555 – 2559 (กระทรวงแรงงาน) มีคุณธรรมน�ำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
• วัตถุประสงค์
1. มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านก�ำลังคน
2. ก� ำ ลั ง คนมี ศั ก ยภาพสู ง ได้ ม าตรฐานสากลตอบสนอง
ความต้องการของทุกภาคส่วน และสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้
3. ก�ำลังคนมีความรับผิดชอบ และมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อหน้าที่

แผน/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสนับสนุนให้ก�ำลังคนมีความมั่นคงและ
หลักประกันในชีวิต
- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน
เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันที่มั่นคง/คุณภาพชีวิตที่ดี
- ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ
และสวัสดิการสังคมให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นธรรมให้แก่
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
- สนับสนุนการมีสว่ นร่วมขององค์กรเกีย่ วกับนายจ้างและลูกจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คง
ของอาหารและพลังงาน
- การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร :
พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มี
ความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดรวมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการ
พัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ
การส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ : คุม้ ครองและส่งเสริม
สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ข องคนไทยและแรงงานไทย
ในต่างประเทศ อาทิ การสร้างหลักประกัน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมให้ประชากรไทยทุกคนเกิดมา
มีคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อเติบโตขึ้น
- แนวทางการส่งเสริมให้ประชากรไทยที่มีความพร้อมมีบุตร
เพิ่มขึ้น : ขยายสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณี
สงเคราะห์บุตรให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพประชากรไทยทุกช่วงวัย
เพื่อเป็นพลังต่อการเจริญเติบโตของประเทศ
- แนวทางการพัฒนาประชากรวัยสูงอายุ : การขยายโอกาส
การท�ำงานในกลุม่ อายุผสู้ งู ทีม่ ศี กั ยภาพ โดยปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การคุ้มครองและสวัสดิการที่มั่นคงต่อไป

4. มีการบูรณาการการพัฒนาก�ำลังคนทุกภาคส่วนอย่างมี - สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานกลางที่ดูแลด้านแรงงาน
ประสิทธิภาพ
5. ก�ำลังคนมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตและพัฒนาศักยภาพก�ำลังคนทุกระดับต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
2. การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านก�ำลังคน
ทุกภาคส่วน
3. การพัฒนาก�ำลังคนให้มีศักยภาพสูงและมีความสามารถ
ในระดับสากล
4. การสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนาก�ำลังคน
5. การสนับสนุนให้กำ� ลังคนมีความมัน่ คงและหลักประกันในชีวติ

สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย

4. แผนประชากร ในช่วงแผนพัฒนา • วิสยั ทัศน์ : “ประชากรไทยทุกคนเกิดมามีคณ
ุ ภาพ ได้รบั การพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ทุกช่วงวัยให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ของประเทศ มีหลักประกันที่มั่นคงพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มี
(สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ การจัดสวัสดิการอย่างยัง่ ยืนโดยครอบครัวและชุมชนมีสว่ นร่วม”
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
• เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชากรไทยทุกช่วงวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน
และตลาดโลก รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้าย
ประชากรวัยแรงงานอย่างเสรีในภูมภิ าคอาเซียนในปี 2558
เป็นพลังขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

แผน/ยุทธศาสตร์

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
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5. แผนแม่บทด้านแรงงาน
(พ.ศ. 2555 - 2559)
(กระทรวงแรงงาน)

แผน/ยุทธศาสตร์

• วิสยั ทัศน์ : “แรงงานมีศกั ยภาพสูงเพือ่ ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี”
• พันธกิจ
1. พัฒนาก�ำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและ
สอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท�ำงาน มีหลักประกัน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

2. ประชากรไทยทุกคนสามารถพึง่ ตนเองได้หลังวัยท�ำงาน และ
สังคมไทยมีการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างทัว่ ถึงและยัง่ ยืน
มากขึ้น
• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การส่ง เสริ ม ให้ ป ระชากรไทยทุ กคนเกิ ด มามี คุ ณ ภาพ
พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อเติบโตขึ้น
2. การพัฒนาคุณภาพประชากรไทยทุกช่วงวัย เพื่อเป็นพลัง
ต่อการเจริญเติบโตของประเทศ
3. การเตรียมความพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ที่มีสวัสดิการทางสังคมอย่างยั่งยืน

สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้ก�ำลังแรงงาน
1. พัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบให้ได้
รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับแรงงาน โดย
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั แรงงานทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตน
		อย่างมีคุณค่าโดยการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ มุง่ เน้นการได้รบั รูส้ ทิ ธิอย่างทัว่ ถึง
การรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเตรียมความพร้อมประชากรไทยเข้าสูส่ งั คม
ผู้สูงอายุที่มีสวัสดิการทางสังคมอย่างยั่งยืน
- แนวทางการเตรียมความพร้อมและศักยภาพในระดับปัจเจก
ตัง้ แต่วยั สูงอายุ : พัฒนาระบบประกันสังคมให้มคี วามเข้มแข็ง
เพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง และประชาสัมพันธ์ให้
แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น
- แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุทมี่ สี วัสดิการ
ทางสังคมอย่างยั่งยืน : พัฒนาระบบสวัสดิการผู้สูงอายุให้มี
ความมัน่ คงโดยการพัฒนาระบบการออมเพือ่ สร้างหลักประกัน
ความมัน่ คงในชีวติ หลังเกษียณ รวมถึงจัดสวัสดิการทางสังคม
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

แผน/ยุทธศาสตร์

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม

• ประเด็นยุทธศาสตร์
- การปรับแนวทางการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม
1. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยัง่ ยืน
ให้มีประสิทธิภาพ
ให้ภาคแรงงาน
- การเตรียมการรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและ
2. การเพิม่ ขีดความสามารถของก�ำลังแรงงานและผูป้ ระกอบการ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทเี่ หมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
และสังคม ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานการมีเสถียรภาพของ
4. การเสริมสร้างความมัน่ คงและคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กำ� ลังแรงงาน
กองทุน
5. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มคี วาม - ขยายระบบประกันสังคมถ้วนหน้าสู่ก�ำลังแรงงาน
เป็นเลิศ
3. ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน
โดย
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชน
แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบ
ประกันสังคมรวมทั้งระบบการออมและการวางแผนทาง
การเงินเพื่อการด�ำรงชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหรือเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน
- ส่งเสริมให้ประชาชนแรงงานนอกระบบได้รบั การประกันสังคม
		ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม มีหลักประกันคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสม
มั่นคงและยั่งยืน
- ส่งเสริมให้ประชาชนแรงงานนอกระบบมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวง
แรงงานให้มีความเป็นเลิศ

สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย
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สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย
1. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มคี วามทันสมัย และบังคับใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ด้านแรงงาน
ทั้งการจ้างงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานและสวัสดิการ การประกันสังคม ฯลฯ ให้มีความ
ทันสมัย ทันกับการเปลีย่ นแปลงของโลกและของประเทศ
ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพสังคม
เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับนายจ้างและลูกจ้าง
- เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้าใจและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อขัดแย้ง
ในการใช้กฎหมาย
- ตรวจสอบติดตามการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อน�ำไปสู่
การปรับปรุง แก้ไข กฎหมายให้ทันสมัยและเป็นธรรม

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม

6. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ • วิสัยทัศน์ : “แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองและมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขยายขอบเขตการคุ้มครองและสร้างหลัก
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – หลักประกันทางสังคม น�ำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
ประกันความมั่นคง
2559 (กระทรวงแรงงาน)
• เป้าประสงค์
- เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านสวัสดิการสังคมและ
1. แรงงานนอกระบบทุกกลุม่ อาชีพได้รบั การคุม้ ครองจากระบบ ประกันสังคม : ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมและการประกัน
ประกันสังคมอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
สังคม โดยปรับปรุง/พัฒนารูปแบบสวัสดิการสังคมและประกัน
2. และมีความใกล้เคียงกับสิทธิประโยชน์ทแี่ รงงานในระบบได้รบั
สังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ขยายครอบคลุมกลุ่มแรงงาน
3. มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบภายใต้หลักมาตรฐาน นอกระบบมากยิ่งขึ้น
ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ

แผน/ยุทธศาสตร์
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4. และงานที่มีคุณค่า (Decent Work)
5. แรงงานนอกระบบมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของ
แรงงานนอกระบบและตลาดแรงงาน
6. แรงงานนอกระบบมีโอกาสเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ตลาดงาน และแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
7. มีกลไกการท�ำงานในลักษณะภาคีและเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแรงงานนอกระบบ ชุมชน
กลุ่มการเกษตร กลุ่มอาชีพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
8. ด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้มีประสิทธิภาพ
9. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ความส�ำคัญของสุขภาพความปลอดภัยในการท�ำงาน
• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ขยายขอบเขตการคุม้ ครองและสร้างหลักประกันความมัน่ คง
2. เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบ
เพื่อขยายโอกาสการมีงานท�ำ
3. เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย

7. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม • วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุน
อาเซียน ปี 2558 (มติคณะรัฐมนตรี คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555)
• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ
การค้า และการลงทุน

แผน/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุม้ ครองทางสังคม
- การคุ้มครองและระบบสวัสดิการทางสังคม
- ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
- การปรับปรุง/ด�ำเนินการตามพันธกรณี

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของอาเซียน
7. การเสริมสร้างความมั่นคง
8. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

2.
3.
4.
5.
6.

สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย

8. แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน • ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นกรอบความตกลง
(ASEAN Community Blueprint : ในการร่วมมือแบบบูรณาการทัง้ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ASEAN Blueprint)
และวัฒนธรรมระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นระบบในลักษณะ
ประสานเข้าหากันอย่างสนิทสนมกลมกลืน ตามวิสยั ทัศน์อาเซียน
2020 เพือ่ ให้รฐั สมาชิกอาเซียนมีความแข็งแกร่งและภูมติ า้ นทาน
ที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถท�ำมาค้าขาย
ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
• วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เป็นแผนที่น�ำทางเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย
4 ด้าน ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ดังนี้
1. การเป็นวงสมานฉันท์แห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
		เฉียงใต้ : เพือ่ เป็นภูมภิ าคแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ ความรุง่ เรือง
และความปลอดจากอาวุธที่มีอ�ำนาจท�ำลายล้างสูง
2. การผูกพันเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาอย่างมีพลวัต : เพือ่ เป็น
ภูมภิ าคทีม่ นั่ คง มัง่ คัง่ และมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูง

แผน/ยุทธศาสตร์

การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC
Blueprint)
1. การพัฒนามนุษย์
- การพัฒนามนุษย์
- การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม  
- พัฒนาขีดความสามารถของระบบราชการ
2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
- การขจัดความยากจน
- ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจาก
ผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวตั น์
- การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด�ำรงและชีวติ
ที่มีคุณภาพ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม
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แผน/ยุทธศาสตร์

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม

3. มุง่ ปฏิสมั พันธ์กบั โลกภายนอก : เพือ่ เป็นผูน้ ำ� ในการด�ำเนินความ 3. ความยุติธรรมและสิทธิ
สัมพันธ์ในเวทีประชาคมระหว่างประเทศ
- การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสาหรับสตรี เด็ก
4. การเป็นชุมชนแห่งสังคมทีเ่ อือ้ อาทรต่อกัน : เพือ่ เป็นประชาคม
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ทีม่ สี ายสัมพันธ์ทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมต่อกัน เปิดกว้าง - การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
ต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชน
• ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาประชาคม ได้แก่
1. ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community : APSC)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)

สาระสำ�คัญของแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย
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2.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบการประกันสังคมในด้านที่ส�ำคัญกับประเทศชั้นน�ำ
ในภูมิภาคอาเซียน

ในส่วนนี้เป็นการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประกันสังคมในด้าน
หลักที่ส�ำคัญต่อการบริหารจัดการกับประเทศที่เป็นชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียนที่อยู่ในล�ำดับต้นๆ (ASEAN
Social Security Benchmarking) โดยมีกรอบการเปรียบเทียบ (Benchmark Area) ดังนี้
1) ด้านรูปแบบองค์กรบริหารการประกันสังคม
2) ด้านสิทธิประโยชน์ เงินสมทบ และการบริการ
3) ด้านกองทุนและการลงทุน
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารสารสนเทศ
หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบประกันสังคมไทยกับประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคอาเซียน ได้จาก
- ข้อมูลประกันสังคมประเทศในกลุม่ อาเซียน (ภาคผนวก1) ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ บรูไน (ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ ส�ำนักงานประกันสังคม ได้มีการเก็บรวบรวม)
- Website งานประกันสังคมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
- Website สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) : https://www.issa.org/
1) ด้านรูปแบบองค์กรบริหารงานประกันสังคม
แต่ละประเทศในอาเซียนจะมีรูปแบบการบริหารงานประกันสังคมที่แตกต่างกันตาม
การบริหารงานของประเทศนั้นๆ ซึ่งได้มีการรวบรวมสรุปถึงรูปแบบองค์กรบริหารงานประกันสังคมของ
แต่ละประเทศในอาเซียนที่แสดงให้เห็นจุดเด่นที่ส�ำคัญของแต่ละประเทศนั้นในด้านของหน่วยงานที่ก�ำกับ
ดูแลงานประกันสังคม รูปแบบการบริหารงานประกันสังคมของแต่ละหน่วยงาน การจัดเก็บเงินสมทบ
และการจ่ายประโยชน์ทดแทน เป็นต้น โดยแสดงสรุปได้ในตารางที่ 2.2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 รูปแบบองค์กรบริหารงานประกันสังคม

26

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบรูปแบบองค์กรบริหารงานประกันสังคมของแต่ละประเทศในอาเซียน
สามารถสรุปรูปแบบหลักในการบริหารงานประกันสังคมในประเทศที่มีความแตกต่างกันได้ตาราง 2.3
ด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.3 สรุปรูปแบบหลักในการบริหารงานประกันสังคมในประเทศอาเซียน
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2) ด้านสิทธิประโยชน์ เงินสมทบ และการบริการ
ในส่วนนีแ้ สดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในแง่ของสิทธิประโยชน์ทแี่ สดงให้เห็นถึงความครอบคลุม
ของรูปแบบความคุม้ ครองของแต่ละประเทศ อัตราการจัดเก็บเงินสมทบของแต่ละประเทศ และผูร้ บั บริการ
ในระบบที่การประกันสังคมต้องดูแลซึ่งจ�ำแนกสรุปออกเป็นสามหัวข้อดังนี้
2.1) ความครอบคลุมของรูปแบบความคุ้มครอง
2.2) ร้อยละของอัตราการเก็บเงินสมทบ
2.3) จ�ำนวนผู้รับบริการในระบบที่การประกันสังคมต้องดูแล : ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง/นายจ้าง/
สถานประกอบการ (Coverage)
		 2.1) ความครอบคลุมของรูปแบบความคุ้มครอง
ในด้านสิทธิประโยชน์การให้ความคุ้มครองเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน
จะเห็นว่าประเทศทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์การให้ความคุม้ ครองมากทีส่ ดุ คือ ประเทศไทย อันดับสอง คือ เวียดนาม
และอันดับสาม คือ ฟิลิปปินส์ ดังแสดงในตารางด้านล่าง
ตารางที่ 2.4 ความครอบคลุมของรูปแบบความคุ้มครอง (Top 3 of ASEAN)
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		 2.2) ร้อยละของอัตราการเก็บเงินสมทบ
ส�ำหรับการเก็บเงินสมทบพบว่าประเทศไทยเก็บเงินสมทบเพียง 10% แต่สามารถจ่าย
สิทธิประโยชน์ได้ 9 รูปแบบ ขณะที่เวียดนามเก็บเงินสมทบ 28.5% แต่จ่ายสิทธิประโยชน์ได้ 8 รูปแบบ
และฟิลิปปินส์ เก็บเงินสมทบใกล้เคียงกับไทย คือ 12.9% แต่ให้สิทธิประโยชน์เพียง 7 รูปแบบ ดังแสดง
ในตารางด้านล่าง
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบ ร้อยละของอัตราการเก็บเงินสมทบ
รูปแบบความ
อัตราเงินสมทบรวม คุ้มครองจากทั้งหมด
9 รูปแบบ

อัตราเงินสมทบจาก
ผู้ประกันตน

อัตราเงินสมทบ
จากนายจ้าง

บรูไน

8.5

8.5

17

5

อินโดนิเซีย

2

7.24

9.24

5

ลาว

4.5

5

9.5

7

พม่า 

2.5

2.5

5

4

มาเลเซีย

11.5

13.75

25.25

5

ฟิลิปปินส์

4.58

8.32

12.9

7

สิงคโปร์

20

15

35

7

ไทย

5

5

10

9

เวียดนาม

8.5

20

28.5

8

ประเทศ
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		 2.3) จ�ำนวนผูร้ บั บริการในระบบทีก่ ารประกันสังคมต้องดูแล : ผูป้ ระกันตน/ลูกจ้าง/นายจ้าง/
				 สถานประกอบการ (Coverage)
ผู้รับบริการในระบบที่การประกันสังคมต้องดูแล ได้แก่ ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง/นายจ้าง/
สถานประกอบการ (Coverage) ความสามารถในการให้บริการผ่านเครือข่ายให้บริการซึ่งตารางด้านล่าง
เป็นข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้รับบริการในระบบที่การประกันสังคมต้องดูแลในประเทศที่มี
สิทธิโยชน์ความคุ้มครองสามอันดับแรก
ตารางที่ 2.6 จ�ำนวนผู้รับบริการในระบบที่การประกันสังคมต้องดูแล
หัวข้อ

ฟิลิปปินส์

ไทย

เวียดนาม

จำ�นวนสถานประกอบการ
ที่อยู่ในระบบประกัน
สังคม

911,900 แห่ง
(ข้อมูล ปี 2013)

424,539 แห่ง
(ข้อมูล เม.ย. 2015)

n/a

ผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม (ล้านคน)

30.72
(ข้อมูล ปี 2013)

13.75
(ข้อมูล เม.ย. 2015)

7.1
(ข้อมูล 2007)

ความสามารถการให้
บริการด้านการเงิน

ความสามารถการให้
บริการด้านสุขภาพ

รับ-จ่ายผ่านสำ�นักงาน/ธนาคาร
ในความตกลงและเครือข่าย
ให้บริการรับชำ�ระหน้าเคาน์เตอร์
(Counter service)
จำ�นวนสถานพยาบาล
1,823 แห่ง
จำ�นวนเตียง 1 เตียง
ต่อประชากร 1,000 คน
(ข้อมูล ปี 2011)

จำ�นวนสถานพยาบาลหลัก
244 แห่ง
จำ�นวนเตียง 2.1 เตียง
ต่อประชากร 1,000 คน
(ข้อมูล ปี 2010)

จำ�นวนสถานพยาบาล
2,150 แห่ง
จำ�นวนเตียง 2 เตียง
ต่อประชากร 1,000 คน
(ข้อมูล ปี 2010)

3) ด้านกองทุนและการลงทุน
		
ในส่วนนีแ้ สดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้านของกองทุน และการบริหารการลงทุนโดยจ�ำแนกหัวข้อ
การเปรียบเทียบออกเป็น 4 หัวข้อต่อไปนี้
•   ขนาดกองทุน
•   เงินที่ลงทุน
•   ผลตอบแทน
•   อัตราผลตอบแทน
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ตารางที่ 2.7 หลักเกณฑ์ และข้อมูลการเปรียบเทียบกับประเทศชั้นน�ำในอาเซียน
Criteria
ขนาดกองทุน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สถานะกองทุน
(สังกัดรัฐ, อิสระ)
จำ�นวนผู้ประกันตน
(ล้านคน)

ไทย
34,830.90

สิงคโปร์
190,911,242.58

มาเลเซีย
n/a

เวียดนาม
1,080.82

รัฐบาล

อิสระ

รัฐบาล

รัฐบาล

12.433

3.58

14.88 (register),
6.8954 (active)

จำ�นวนนายจ้าง (สถาน)

471,011

135,889

7.4 (register),
2.1 (active)
(ข้อมูลปี 2007)
n/a

เงินที่ลงทุน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ผลตอบแทน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
อัตราผลตอบแทนรวม %

32,735.84

การจัดสรรเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ

906,363 (register),
393,451 (active)
188,951,986.15
5,824.57

2,784.84

1,393.83

6,978,911.43

293.99

187.07

4.26%

3.68%

6.72%

3%

n/a

5.05% (10.53%
increasing rate)
11.88%

n/a

4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารสารสนเทศ
ในส่วนนี้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้านของความพร้อมใช้ของระบบ IT ที่ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้รวมถึงช่องทางเข้าถึงได้โดยผูใ้ ช้บริการ โดยจ�ำแนกหัวข้อการเปรียบเทียบออกเป็น 3 หัวข้อ
ต่อไปนี้
4.1) Networked readiness index
4.2) ความสมบูรณ์/ความพร้อมในการให้บริการข้อมูลส่วนบุคคล
4.3) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (โดยผู้ใช้บริการเอง)
• Mobile technologies
• Website
• อื่นๆ
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		 4.1) Networked readiness index
ในหัวข้อเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นถึงดัชนีมาตรฐานความพร้อมใช้ของระบบเครือข่าย
ของแต่ละประเทศซึ่งได้มีการจัดล�ำดับคู่เทียบ (Top 5) ใน ASEAN (Ranked by Networked readiness
index) ดังนี้
• Singapore – Rank #1 of the world (#1 of ASEAN)
• Malaysia – Rank #32 of the world (#2 of ASEAN)
• Thailand – Rank #67 of the world (#3 of ASEAN)
• Philippines – Rank #76 of the world (#4 of ASEAN)
• Indonesia – Rank #79 of the world (#5 of ASEAN)
Networked readiness index

		 4.2) ความสมบูรณ์/ความพร้อมในการให้บริการข้อมูลส่วนบุคคล
ในหัวข้อเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์/ความพร้อมในการให้บริการข้อมูล
ไปสู่แต่ละบุคคลของประเทศที่เป็นชั้นน�ำในอาเซียน ได้แก่
• สิงคโปร์/มาเลเซีย
- การลงทะเบียนเข้าระบบสามารถเข้าใช้บริการข้อมูลของทุกส่วนราชการได้จาก
การลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
- สามารถเข้าถึงข้อมูล ครบถ้วน ทุกคน
- สถานะของข้อมูลต่างในระบบเป็นปัจจุบัน (สถานะการส่งเงินสมทบ, การใช้สิทธิ)
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• ไทย
					 ผู้ประกันตน
- ผู้ใช้บริการบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
- ข้อมูลการส่งเงินสมทบไม่ update ข้อมูลปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ได้ เ องผ่ า น เว็ บ ไซต์ ในระบบ ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด แสดง ณ ธั น วาคม 2557
(วันที่เข้าตรวจสอบ พ.ค. 2558)
- การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน ข้อมูลการใช้สิทธิ สามารถเข้าตรวจสอบได้เอง
ซึ่งแสดงรายละเอียดครบถ้วน
- ระบบการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้ระบบ ต้องมีการลงทะเบียนแยกตาม
หน่วยราชการ
		 4.3) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (โดยผู้ใช้บริการเอง)
ในหัวข้อเปรียบเทียบนีแ้ สดงให้เห็นถึงช่องทางทีผ่ ใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบต่างๆ เช่น
• Mobile technologies
• Website
• อื่นๆ
ตารางที่ 2.8 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล
เว็บไซต์
Application on mobile
Call center

สิงคโปร์

มาเลเซีย

+ Customer
service
สามารถให้ข้อมูล
เชิงลึกรายบุคคลได้

ไทย

ได้เฉพาะข้อมูล
ทั่วไป
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2.2 การเปลีย่ นแปลงบริบท สถานะ และทิศทางการปรับตัวภายในองค์กร
ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลทางด้านปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่างๆ

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารส�ำนักงานประกันสังคม
• สรุปสัมภาษณ์ผู้บริหาร สปส.

สิ่งที่ต้องการปรับปรุง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ควรก�ำหนดอัตราเงินสมทบมากกว่าเพดานเงินสมทบ
แก้ไขที่มาของกรรมการควรมาจากตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนผู้ประกันตน ให้มีการเลือกตั้ง
มีตัวแทนนายจ้าง ผู้ประกันตนเข้าไปในคณะกรรมการการแพทย์
เพิ่มคณะกรรมการตรวจสอบ
ควรมีพระราชบัญญัติประกันสังคมส�ำหรับบุคคลต่างด้าว
บ�ำนาญชราภาพควรปรับเพิ่มจาก 55 ปี
ควรมีแผนพัฒนากฎหมายระยะสั้น - ระยะยาว
จัดท�ำข้อตกลงของสิทธิประกันสังคมระหว่างประเทศ
ควรเก็บเงินสมทบโดยใช้ระบบฐานภาษีเพื่อให้การบริหารจัดการ 3 กองทุนง่ายขึ้น ได้แก่
บัตรทอง, กองทุนการออมเงิน, ส�ำนักงานประกันสังคม
10. การจัดให้มีโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระบบ
11. การรักษาพยาบาลให้รัฐรับรองผ่านการเก็บภาษี
12. แยกกองทุนต่างด้าว, แรงงานไทย, แรงงานนอกระบบออกจากกัน
13. ผู้ประกันตนไม่ต้องมารับเงินที่ส�ำนักงานฯ สร้างช่องทางการรับเงินอื่นๆ เพิ่มขึ้น
14. ควรมีการน�ำเงินกองทุนประกันสังคมมาต่อยอด
15. การเปิดข้อจ�ำกัดกองทุนเงินทดแทน/คิดวิธีเก็บเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนใหม่
16. แยกหน่วยงานส�ำหรับการติดตามประเมินผลออกมาจากกองนโยบายและแผนงานเพื่อช่วย
ในการขับเคลื่อนใน 3 ด้าน ได้แก่ การใช้งบประมาณแผ่นดิน, งบเงินเพื่อด�ำเนินงานกองทุน
เงินทดแทน, งบเงินกองทุนเพื่อบริหารงานส�ำนักงานประกันสังคม
17. แยกหน่วยตรวจสอบภายในออกมา  ปรับปรุงหน่วยตรวจสอบภายในโดยจัดท�ำโครงสร้างใหม่
และให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
18. ส�ำนักตรวจสอบคิดวิธกี ารตรวจสอบให้ครอบคลุมทัง้ หมดทุกสถานประกอบการ แยกตามประเภท
กองทุนฯ ตรวจบัญชีค่าจ้างเพื่อน�ำเก็บเงินสมทบ
19. IT ในเรื่องการลงทุนแยกออกมาจากระบบ IT กลางของส�ำนักงานประกันสังคม
20. ควรมีส�ำนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในส�ำนักงานประกันสังคม เพิ่มเติมเพื่อการแจ้งเตือนภัย
ความเสี่ยงของกองทุนฯ
21. ปรับขยายฐานล่าง ฐานบนการจัดเก็บเงินสมทบ
22. วางระบบการรับ - จ่ายโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ เช่น ผ่านธนาคาร, Counter Service เป็นต้น
23. ยกฐานะของส�ำนักบริหารการลงทุน (สบล.) เป็นหน่วยงานจริงแยกออกมา
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24. ปรับโครงสร้างส�ำนักบริหารการลงทุน (สบล.)/เพิ่มลงทุนในต่างประเทศ/ท�ำระบบ IT
ส�ำหรับการลงทุน
25. ควรแยกการบริหารพนักงานกับข้าราชการออกมา  สร้างการบริหารพนักงานแยกออกมา
เป็นหน่วยงาน มีเส้นทางสายงานที่ชัดเจน สวัสดิการ ขยายฐานเส้นทางสายงานของพนักงาน
ฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
26. สร้างวัฒนธรรมองค์กรการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity)
27. แรงงานต่างด้าวต้องมีหลักฐานแสดงตัวตนครบถึงเข้าระบบได้, แยกบัญชีการรับเงินสมทบและ
การจ่ายสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวจากคนไทย
28. ควรแยกกฎหมายของแรงงานต่างด้าวออกมา ไม่มีการจัดเก็บชราภาพ
29. ควรมีการจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มแต่ละปี/ขยายฐานชราภาพ/ขยายฐานการจัดเก็บเงินสมทบ

ปัญหาที่พบ
1.
2.
3.
4.
5.

การเก็บเงินสมทบน้อย
ความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการชุดต่างๆ
แรงงานต่างด้าวไม่ควรได้รบั สิทธิบำ� นาญชราภาพ ควรเป็นลักษณะให้เงินก้อนเมือ่ กลับประเทศ
รัฐไม่ควรจ่ายเงินสมทบให้แรงงานต่างด้าว
นโยบายรัฐบาลแทรกแซงแผนฯ ของส�ำนักงานประกันสังคม ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินงาน
ไปตามแผนฯ ได้
6. ส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศไม่ควรตัดสิทธิ
7. ควรมีการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการพึ่งพาบริษัทเอกชน
8. ความไม่โปร่งใสของงาน IT ปัญหาระหว่าง IT และ User
9. กองทุนเงินทดแทนมีข้อจ�ำกัดในการรักษา
10. กองคลังไม่มีระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลของเขต/ภูมิภาคในการบริหารการเงิน การเบิก - จ่าย
รับ - จ่าย การบริหารงบประมาณภายใน
11. ส�ำนักตรวจสอบ ติดตาม ตรวจสอบไม่ทั่วถึง เช่น การตรวจบัญชีค่าจ้างมีปัญหา  เป็นต้น
การตรวจสถานประกอบการไม่ครบ ควรแยกคนตรวจ 2 กองทุน
12. การท�ำงานมีความเสี่ยงต่อการทุจริต/คู่มือการท�ำงานน้อยมาก (คู่มือการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อช่วยในการตัดสินให้เท่าเทียมกัน)
13. IT ข้อมูลผิดพลาด ไม่เสถียร ไม่น่าเชื่อถือ ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�ำ Real time
14. สิทธิประโยชน์เพิ่มแต่เก็บเงินสมทบเท่าเดิม อาจจะส่งผลให้กองทุนไม่เสถียร
15. ความเสี่ยงของพนักงานสไตร์ค
16. มาตรา 39 ขาดทุนอยู่

ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานแต่ละด้าน

ในหัวข้อปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานแต่ละด้านนี้จะแสดงให้เห็นมุมมองของปัญหา 
ข้อจ�ำกัด และประเด็นท้าทายที่เผชิญอยู่ในด้านที่ส�ำคัญของส�ำนักงานประกันสังคมที่ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงปัญหา  ข้อจ�ำกัด และประเด็นท้าทายที่เผชิญอยู่ในด้าน
ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาส�ำนักงานประกันสังคมในอนาคต
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ปัญหา ข้อจ�ำกัดและประเด็นท้าทายที่เผชิญอยู่ด้าน IT

1) Service Delivery Support
• ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล : ข้อมูลของผู้ประกันตนไม่เป็นปัจจุบัน
• การเข้าถึงข้อมูล (Accessibility) : ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นได้ด้วยตนเอง
ต้องใช้การสอบถามติดต่อผ่านหลายช่องทางและจ�ำเป็นต้องมาติดต่อที่หน้าส�ำนักงาน
• Platform : มีหลาย Platform ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการบ�ำรุงรักษา และฐานข้อมูลซ�้ำซ้อน
• ประสิทธิภาพ :
				 o ใช้เวลานานในการท�ำงาน เนือ่ งจากการด�ำเนินการ (บาง transaction) ต้องด�ำเนินการ
ผ่านหลายระบบ
				 o ออกแบบระบบได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการ เนื่องจาก
1. Requirement เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
2. ผู้ให้ Requirement และผู้ท�ำ TOR เป็นคนละหน่วย
• การเชื่อมโยงข้อมูล :
				 o ระบบงานถูกพัฒนาแยกจากกันท�ำให้ผู้ใช้งานต้องเปิดใช้งานหลายหน้าจอ และเกิด
ความผิดพลาดขึ้น
				 o ระบบการรับข้อมูลขาเข้าบางระบบ ไม่เป็นอัตโนมัติ ผู้ใช้งานต้องท�ำด้วยตัวเอง ท�ำให้
กระบวนการช้า เช่น การรับข้อมูลจากโรงพยาบาล
				 o Output data ข้อมูลต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อ user/customer ไม่เชื่อมต่อกัน
• การแสดงผล : ระบบแฝง Business rule ลงใน User Interface ท�ำให้ประมวลผลช้า 
แต่ถ้าหากลด Business rule อาจท�ำให้ความถูกต้องลดลง
2) Fund Management
ระบบ Bonanza เป็นโปรแกรมที่ดูเฉพาะแค่การลงทุนในไทย ซึ่งจะไม่สามารถตอบสนอง
นโยบายที่จะไปลงทุนต่างประเทศในอนาคตได้ ทั้งนี้ ทั้งระบบและโปรแกรม ได้รับการดูแลโดยฝ่าย
ผู้ใช้งานเอง
3) PR Support
• Internal Communication :
				 o IT และ User ภายในองค์กร ไม่มีช่องทางติดต่อ/กระจายข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
(ปัจจุบันใช้วิธีแจ้งรายต่อราย ท�ำให้ IT ต้องท�ำงานซ�้ำ)
				 o ไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (เช่น ระบบเสีย ควรที่จะแจ้ง user ทั้งหมดทันที)
• External PR :
				 o ยังไม่สามารถรองรับช่องทางที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการทุกประเภทได้
				 o ระบบยังไม่สนับสนุนการสือ่ สาร Real time (เว็บไซต์ไม่อพั เดท ไม่มชี อ่ งทางการสือ่ สาร
Real time)
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4) Admin and Decision Support
• งานการเงินและการบัญชี : ไม่มีระบบ ERP ระบบงบประมาณไม่สอดคล้องกับลักษณะ
การท�ำงานจริง ท�ำให้เกิดความล่าช้า  ปัจจุบันยึดตามระเบียบราชการอยู่ ทั้งที่จริงสามารถก�ำหนดเองได้
ทั้งยังไม่มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในแต่ละด้าน รวมทั้งการตัดสินใจในภาพรวมองค์กร
5) ICT Infrastructure
• Hardware :
				 o Mainframe เป็นระบบที่เก่า แต่ต้องใช้การประมวลผลหนัก (3 - 4 ล้าน transaction
ต่อวัน)
				 o Web-based โครงการเกิดความล่าช้า ยังไม่ได้เริ่มใช้งาน (เริ่มปี 50 คาดว่าเสร็จปี 52
เสร็จจริงปี 57 แต่ยังไม่ได้ติดตั้ง)
• Network :
				 o Bandwidth ไม่กว้างพอรองรับความต้องการ
6) ICT Governance & Management
• Governance :
				 o ความไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่องของนโยบายและทิศทางในการพัฒนาระบบงาน
				 o ขาดการติดตามและแก้ไขปัญหาการพัฒนาระบบที่ล่าช้า  เช่น การเปลี่ยนจากระบบ
mainframe เป็นระบบ Web-based ท�ำให้ต้องรอการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความต้องการใช้ระบบในส่วนต่างๆเพิ่มเติมอีก
				 o การพัฒนาระบบไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เนื่องจากผู้เขียน TOR กับผู้ใช้
เป็นคนละคน ขาดกลไกตรวจสอบยืนยันก่อนด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
				 o ขาดการจัดการนโยบายด้าน IT Security ในภาพรวมระดับองค์กร
• Management :
				 o Monitoring & Maintenance การบ�ำรุงรักษาระบบ ขาดความต่อเนือ่ งเมือ่ หมดสัญญา 
ท�ำให้กระทบลูกค้าเมื่อเกิดระบบมีปัญหาขึ้น
				 o Change management ระบบ IT ไม่สามารถรับความเปลี่ยนแปลงของประกาศ/
นโยบายได้ทันท่วงที
				 o Project management
- เมื่อถึงรอยต่อของสัญญา เกิดความไม่ต่อเนื่องระหว่างโครงการ
- พัฒนาระบบงานขนาดใหญ่ไม่แล้วเสร็จตามแผน
- จัดซื้อจัดจ้างได้ช้า ในช่วงรอยต่อของปีงบประมาณ
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ปัญหา ข้อจ�ำกัดและประเด็นท้าทายที่เผชิญอยู่ด้าน HR

1) กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกยังขาดประสิทธิภาพทั้งเชิงการคัดกรองคุณภาพ พนักงาน
(Identify Staff Capabilities) และระยะเวลาในสรรหาพนักงาน เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งงานว่าง (Vacant
Positions filled) ตลอดจนขาดการคาดการณ์อัตราก�ำลังเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Planning)
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ/ทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
2) การพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Leadership Capability Development) และการเตรียม
ความพร้อม (Succession Plan)
ขาดการพัฒนาภาวะผู้น�ำและการเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ
(Succession Plan) ในอนาคตยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ขาดการวางแผน พัฒนา และประเมินผลที่เป็น
มาตรฐานสากล
3) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานลดลง
องค์กรมีอัตราการลาออกสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งพนักงานขาดแรงจูงใจในการท�ำงาน
รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมของระบบการประเมินผลงาน (Performance Management) ค่าตอบแทนตาม
ผลการท�ำงาน (Performance Based Pay) และขาด ความชัดเจนในเส้นทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร
(Career Pathway)
4) วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นหนึ่งเดียว เกิดความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียม เหลื่อมล�้ำ และไม่เป็นธรรม
ในกลุ่มพนักงานและข้าราชการ
5) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างขององค์กรที่ขาดความยืดหยุ่น และไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว
6) ระบบและโครงสร้างพื้นฐานงานบุคคล
ระบบและโครงสร้างพื้นฐานงานบุคคลที่ขาดการเชื่อมต่อข้อมูล และไม่สามารถ วิเคราะห์
ประมวลผล และติดตามรายงานความเคลื่อนไหวของพนักงานและองค์กรได้อย่างเป็นระบบ
7) โอกาสของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลต่อตลาดแรงงาน โดยเร่งการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศ รวมไปถึงการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่สูงและรุนแรงมากขึ้น
8) ความต้องการและ/หรือ ความคาดหวังในการให้บริการที่มากขึ้น และหลากหลายของ
ผู้ประกันตน
9) การขยายตัว และการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน
การแข่งขันกันสูงในตลาดแรงงานที่ต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความช�ำนาญการ
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10) ลักษณะความต้องการของกลุ่มแรงงานในอนาคต
ความต้องการของกลุ่มแรงงานในอนาคต (Gen Y หรือ Millennial) ที่มีพฤติกรรม และ
ความคาดหวัง ในชีวิตการท�ำงาน รวมถึงความคาดหวังที่มีต่อหัวหน้างาน/ผู้ว่าจ้างที่แตกต่างจากเดิม
อย่างมาก
11) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ เรียนรู้ และพัฒนาของ
กลุ่มแรงงานในอนาคต

ปัญหา ข้อจ�ำกัด และประเด็นท้าทายที่เผชิญอยู่ด้านกองทุน

นโยบายการบริหารเสถียรภาพกองทุน
• ภาระของกองทุนในอนาคตสูงกว่าสินทรัพย์ทกี่ องทุนจะมี อัตราการจัดเก็บและผลตอบแทน
		 การลงทุนต�่ำกว่าการเติบโตของภาระ
เสถียรภาพกองทุนมีแนวโน้มสมดุลน้อยลง ด้วยภาระ (Liabilities) ทีม่ ากขึน้ แต่เงินจัดเก็บไม่ได้
มากขึน้ และจากการมีขอบเขตการลงทุนทีจ่ ำ� กัด ท�ำให้ไม่สามารถเพิม่ ผลตอบแทนในการลงทุน
ให้เพียงพอกับภาระที่เพิ่มขึ้นระยะยาว (ท�ำให้ดูเหมือนมีเงินสดเหลือ แต่จริงๆ จะมีสินทรัพย์
ในอนาคตไม่เพียงพอกับภาระในอนาคต เมื่อถึงช่วงที่มูลค่าใช้สิทธิของผู้ประกันตนเริ่มสูงกว่า
เงินสมทบ)
• กองทุนจะมีขนาดใหญ่มาก หากไม่ขยายขอบเขตการลงทุน อาจมีผลให้กองทุนมีผลตอบแทน
		 น้อยลงในระดับความเสี่ยงเท่าเดิม
ขนาดกองทุนอยู่ในช่วงที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปัจจุบันประมาณ 1 ล้านล้าน เป็นกว่า 
2 ล้านล้านในเวลาประมาณ 5 - 6 ปี จนท�ำให้กองทุนจะมีขนาดที่ใหญ่อย่างมีนัยส�ำคัญ
กับตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย ส่งผลให้การลงทุนของกองทุนฯ มีผลกระทบ
ต่อราคาของตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในประเทศ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแหล่งลงทุนใหม่
เพือ่ รองรับปริมาณเงินลงทุนทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะแหล่งลงทุนในต่างประเทศและในประเภท
สินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้และหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อรักษาและเพิ่มผลตอบแทน
ตลอดจนกระจายความเสี่ยงของกองทุนให้ดีขึ้น
• นโยบายการจัดเก็บ การให้สิทธิ และการลงทุนมีการแทรกแซงบ่อยครั้ง ท�ำให้เสียสมดุล
		 มากขึ้น
นโยบายการลงทุนและการให้สิทธิประโยชน์มีการเปลี่ยนแปลงและแทรกแซงบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะนโยบายด้านภาระสิทธิประโยชน์ที่ต้องจ่ายมากขึ้น หลายครั้งมีนโยบายที่ประกาศ
โดยไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาความพร้ อ มและผลกระทบในระยะสั้ น และระยะยาวของกองทุ น
อย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจ
• นโยบายที่กองทุนมีต่อแรงงานต่างด้าวยังไม่รองรับการเข้าสู่ AEC
แรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ AEC ซึ่งมีผลกระทบต่อเงินที่เข้าออกระบบ ในขณะที่
ไม่สามารถแบ่งบัญชีกองทุนแยกเป็นกองทุนเพื่อคนต่างด้าวต่างหากได้อย่างชัดเจน ท�ำให้
ยากต่อการบริหารจัดการและประเมินภาระ
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• ค่าเหมาจ่ายมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อราคายาและบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น
การเพิม่ ขึน้ ของราคายาและบริการด้านสุขภาพมีอตั ราสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้โรงพยาบาล
เอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่ง มีแนวโน้มไม่เข้าระบบประกันสังคม เนื่องจาก
ค่าเหมาจ่ายการรักษาของกองทุนทีไ่ ม่ดงึ ดูดใจ ทัง้ นี้ อาจเกิดจากอัตราการจัดเก็บและผลตอบแทน
การลงทุนที่ไม่สูงพอ
กระบวนการบริหารเสถียรภาพกองทุน
• กระบวนการประเมินภาระกองทุน มีอยู่จ�ำกัดและใช้เวลานานในการค�ำนวณ
กองทุนมีกระบวนการประเมินภาระที่ยังต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ทั้งในแง่
คุณภาพและการใช้เวลาที่นาน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการประเมินภาระทั้งจากนโยบายสิทธิประโยชน์เดิมและจากนโยบาย
สิทธิประโยชน์ใหม่ นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการและผู้บริหารตลอดจน
พนักงานในเรื่องการประเมินภาระกองทุนมีจ�ำกัด ท�ำให้ใช้เวลามากขึ้นในการพิจารณานโยบาย
สิทธิประโยชน์ใหม่
• กระบวนการจัดเก็บเงินสมทบกองทุน ยังเก็บได้ไม่ครบตามเวลา และยังรับช�ำระเป็นเงินสด
กองทุนไม่สามารถจัดเก็บเงินสมทบได้ครบถ้วน ตรงเวลา  โดยเฉพาะเงินสมทบจากภาครัฐ
นอกจากนี้ การช�ำระเงินสมทบเป็นเงินสด ใช้เวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ประกอบการและ
ผู้ประกันตนมาท�ำธุรกรรมหลายอย่างที่สาขา ซึ่งบริหารสภาพคล่องได้ไม่เต็มที่และเปิดโอกาส
ให้เกิดการทุจริตได้งา่ ย ทัง้ นี้ กองทุนได้สง่ เสริมให้ชำ� ระผ่านบัญชีธนาคาร แต่การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้ประกันตน ต้องใช้เวลา
• กระบวนการลงทุน ชัดเจนแต่ไม่คล่องตัว ล่าช้าไม่ทันสถานการณ์
กระบวนการตัดสินใจลงทุนมีความชัดเจนในระดับหนึง่ แต่ยงั ไม่คล่องตัว เนือ่ งจากการขาดข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนและมีกฎหมายและ
ข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่ไม่เอื้อให้สามารถตัดสินใจบริหารการลงทุนได้ทันท่วงทีตามสถานการณ์
นอกจากนี้ ยังเกิดจากการมีความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ที่ไม่เพียงพอ ท�ำให้ใช้เวลามากขึ้นในการตัดสินใจ
• กระบวนการบริหารความเสีย่ ง ยังมีความพร้อมน้อยและไม่บรู ณาการกับกระบวนการลงทุน
		 เพียงพอ
กองทุนมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาในระดับหนึ่ง แต่ระดับของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงยังห่างจากระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการที่กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงยังไม่สามารถบูรณาการการลงทุนกับความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีข้อจ�ำกัดจากการขาดข้อมูล เครื่องมือและระบบ IT
ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่ดี
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โครงสร้างการบริหารเสถียรภาพกองทุน
• โครงสร้างองค์กรภาพใหญ่ ยังท�ำงานภายใต้ระบบราชการและขาดหน่วยงานที่ส�ำคัญ คือ
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้างองค์กรภาพใหญ่ ยังท�ำงานภายใต้ระบบราชการท�ำให้ขาดความคล่องตัวในการ
แก้ปญ
ั หาข้างต้น ไม่มคี ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
• โครงสร้างการบริหารการลงทุนที่มุ่งสร้างทีมงานบริหารภายใน ขาดความยืดหยุ่นในการขยาย
ภารกิจ เช่น การขยายขอบเขตการลงทุนสู่ต่างประเทศและการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
ใหม่ๆ โครงสร้างการบริหารการลงทุนปัจจุบัน เน้นการบริหารการลงทุนโดยทีมงานภายใน
เป็นหลัก ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดในการน�ำนโยบายการลงทุนในรูปแบบใหม่ทหี่ ลากหลายสูก่ ารปฏิบตั ิ
ได้อย่างมัน่ ใจ ขณะทีท่ มี งานภายในมีขอ้ จ�ำกัดทัง้ ในแง่ปริมาณ และคุณภาพในการรองรับภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารเสถียรภาพกองทุน
• ระบบบันทึกบัญชีและจัดท�ำงบการเงิน ไม่สะท้อนตัวเลขจริงตามหลักเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ท�ำให้การติดตามประเมินผลการท�ำงานไม่เพียงพอ
• ระบบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างระบบ IT
• ระบบ IT ที่ไม่สามารถสนับสนุนการท�ำงาน การลงทุน การค�ำนวณภาระสิทธิประโยชน์
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• ระบบการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอก ยังไม่สามารถสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในวงกว้าง ท�ำให้กองทุนไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เห็นภาพไม่ตรงกัน
บุคลากรในการบริหารเสถียรภาพกองทุน
• กองทุนประสบอุปสรรคในการเพิ่ม พัฒนาและรักษาบุคลากรมืออาชีพในด้านต่างๆ ด้วยฐาน
ค่าตอบแทนที่ไม่สามารถแข่งขันได้กับตลาดและบรรยากาศในการท�ำงานที่ไม่สนับสนุน
ให้เกิดการท�ำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงให้แก่กองทุน
• คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุนและ
สถิติที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในการลงทุน ท�ำให้การด�ำเนินงานไม่คล่องตัว
• การเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการขยายแหล่งและรูปแบบการลงทุน เช่น จ�ำนวนบุคลากร
และคุณภาพบุคลากร

ปัญหา ข้อจ�ำกัด และประเด็นท้าทายที่เผชิญอยู่ด้าน PR

1) กลุ่มปัญหาในระดับองค์กร
• ความไม่ต่อเนื่องในการสร้างและบริหารแบรนด์จากระดับบริหาร (Longevity of top
executive, No continuous Brand building)
• ความไม่มุ่งมั่นที่จะสร้างความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของแบรนด์ (Short-term focused)
• นโยบายที่กว้างก่อให้เกิดการตีความ แม้แต่ในองค์กรเช่นนี้ไม่อาจก่อให้เกิดการผลักดัน
สิ่งที่ถูกต้องตรงความต้องการไปยังภายนอก หรือผู้รับบริการ (Inconsistent or too
generic policy)
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• ไม่ ส ร้ า งความประทั บ ใจใดเป็ น พิ เ ศษ และบุ ค ลากรเองก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การตอกย�้ ำ ให้
สะท้อนภาพใดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีภาพลักษณ์ เหมือนหน่วยงานของภาครัฐทั่วไป
(No favorable brand personalities to impress)
• การแบ่งงาน และการมอบหมายภารกิจในด้านนี้ ยังขาดความเข้าใจจึงส่งผลให้
การมอบหมายงาน และอ�ำนาจหน้าที่ รวมทั้งการประเมินผลขาดความชัดเจน (Unclear
task allocation & Empowerment of key operational staff)
• การประสานงานระหว่างแผนกไม่มปี ระสิทธิภาพ (Poor inter-departmental cooperation)
• กระแสต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในแผนก (Resistance to change)
• การขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามรูถ้ ถี่ ว้ นรอบด้านท�ำให้แต่ละคนต้องท�ำงานหนัก การสือ่ สาร
ต้องพึ่งบุคลากรที่อยู่มานาน ท�ำให้ท�ำงานได้ช้าและที่ส�ำคัญคือขาด Information
Management System ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีจ่ ะช่วยทดแทนความจ�ำเป็นในการพึง่ พาบุคลากร
(Overwhelming workload & Limited international knowledge and skills)
• ไม่ได้ใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร (Low IT
capabilities)
2) กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาประชาสัมพันธ์
• เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ขององค์กรขาดการสร้างความแตกต่างที่จดจ�ำได้จากคุณค่า
ขององค์กรทีต่ รงความต้องการของลูกค้า และเป็นตัวตนทีช่ ัดเจน (UVP) ซึง่ มีความยัง่ ยืน
กว่าการพูดถึงเนื้อหาที่มาจากรายละเอียดการบริการ หรือแคมเปญต่างๆ (Not derived
from Unique Value Proposition ; UVP) เมื่อระดมความคิดเพื่อหา  UVP ของ
				 ส�ำนักงานประกันสังคม พบว่า สาระส�ำคัญที่แสดงตัวตนของส�ำนักงานประกันสังคม คือ
“ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ชัดเจน เป็นห่วงเป็นใย มีความมั่นคง
และเป็นที่พึ่งได้ทุกช่วงจังหวะชีวิต เป็นต้น”
UVP เหล่านี้มีความยั่งยืนสูงจึงควรน�ำไปใช้ในการสร้างตัวตนที่ชัดเจนของสปส.
• ไม่มีการแยกแยะเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่าส�ำหรับกลุ่มผู้ประกันตน
กลุ่มสถานพยาบาล กลุ่มนายจ้าง และกลุ่มบุคคลทั่วไป (Needs sustainable brand
positioning)
• ก�ำหนดเนื้อหาไม่ชัดเจนส�ำหรับกลุ่มผู้รับสารที่แตกต่างกัน (Difficult to understand,
Not convincing messages/Too generic)
• เนื้อหาสาระที่ผู้รับสารได้มักแยก ระหว่าง สปส. กับ สปสช. ไม่ออก (Not differentiable
between SSO and NHSO
• ขาดช่องทางการสื่อสารแบบใหม่โดยเฉพาะสื่อดิจิตอล เพื่อตอบสนองความหลากหลาย
ของกลุ่มผู้รับสารและเกิดความสม�่ำเสมอของการสื่อสารสาระหลักขององค์กร (Lacks
viable repetition of key messages)
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• ภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ท�ำให้ผู้รับสารรู้สึกว่าเป็นทางการและห่างเหิน
(Governmental look and feel)
3) กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
• ช่องทางการสื่อสารยังไม่สามารถครอบคลุมผู้รับสารได้ทุกระดับ (Cannot reach all
target audience demographics)
• ขาดความถี่ในการสื่อสาร และความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Not effective
frequency and coverage of communication)
• ขาดการใช้สื่อสาธารณะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Insufficient use of mass media)
• การใช้สื่อดั้งเดิมไม่สามารถตรึงผู้รับสารได้นาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่การใช้
สื่อสังคมและไลฟ์สไตล์ ท�ำให้ยืดเวลาการสัมผัสแบรนด์ได้นานขึ้น และถูกใจผู้รับมากขึ้น
โดยที่ค่าใช้จ่ายต่อหัวต�่ำกว่าสื่อดั้งเดิมมาก (Use only traditional media options,
No new behavioral media/social media initiatives)
• การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ผ่าน Interactive media และ free media เพื่อท�ำให้คนรับสาร
ไม่รู้สึกถูกยัดเยียดจนเกินไป (Lack creativity)
• การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรยังไม่มปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจากการสร้างแบรนด์ไม่สามารถ
สร้างจากภายนอกได้ คนในองค์กรต้องร่วมมือท�ำให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(Weak internal communication)
4) กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับผู้รับสาร
• ผู้รับสารไม่ทราบสิทธิและสิทธิประโยชน์ของตน (Not knowing much about their
rights & benefits)
• ผูป้ ระกันตนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับเงินทีไ่ ด้สมทบเข้ากองทุนของตนได้ (Not able
to access information about their money)
• ผู้ประกันตนไม่ทราบว่าจะขอความความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนและใช้วิธีการใด
(Do not know where and how to get help)
• การที่ผู้ประกันตนไม่ค่อยติดต่อส�ำนักงานประกันสังคม อาจเป็นการบ่งบอกว่าพวกเขา
ไม่เห็นความส�ำคัญขององค์กร และของเงินที่ได้สมทบเข้ากองทุน (Most insurers
never contact SSO, Do not care)
• ผู้รับสารทั้งสี่กลุ่มของส�ำนักงานประกันสังคม มีเป้าหมายที่ต่างกัน ท�ำให้ยากแก่
นักประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงผู้รับสารอย่างทั่วถึง (4 different target groups with
different objectives)
• ผู้รับสารในแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายมาก (Wide range of customers in
each target group)
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2.3 ผลการทบทวน SWOT

จากการประเมินสภาพแวดล้อมและบริบทของส�ำนักงานประกันสังคม ทีม่ กี ารประเมินการเปลีย่ นแปลง
บริบท สถานะ และทิศทางการปรับตัวที่ส่งผลกระทบจากภายในและภายนอกองค์กร จึงได้น�ำประเด็นต่างๆ
มาสรุปถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และความท้าทายของส�ำนักงานประกันสังคม แล้วได้น�ำ SWOT ที่จัดท�ำขึ้น
ไปประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อเป็นการทบทวนและตรวจสอบ โดยจัดประชุมทั้งหมด 4 วาระ ได้แก่
วาระที่ 1 : การประชุมผู้บริหารส�ำนักงานประกันสังคม
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วาระที่ 2 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ส�ำหรับบุคลากรด้าน PR
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วาระที่ 3 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ส�ำหรับบุคลากรด้าน IT
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วาระที่ 4 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ส�ำหรับบุคลากรด้าน HR
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ส�ำนักงานประกันสังคม
วาระที่ 5 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ส�ำหรับบุคลากรด้านกองทุน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ส�ำนักงานประกันสังคม
โดยมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วม แสดงตามแผนภูมิดังนี้
ประชุมผูบริหารสำนักงานประกันสังคม (หัวหิน),
64, 57%

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(ดานกองทุน + ดาน HR),
22, 20%

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(ดาน IT), 13, 12%

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(ดาน PR), 12, 11%

รูปที่ 2.1 แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุม
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ในการทบทวน SWOT ของส�ำนักงานประกันสังคม ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมิน SWOT
ที่จัดท�ำขึ้น และแบ่งเกณฑ์ในการประเมินออกเป็น 3 เกณฑ์ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างมาก (H) เห็นด้วย
ปานกลาง (L) ไม่เห็นด้วย (X) โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ท�ำการประเมินความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แยกตามหัวข้อ จุดแข็ง จุดอ่อน และความท้าทาย ซึ่งได้ผลดังนี้

ผลการทบทวนจุดแข็ง (Strength) ของประกันสังคม

S2

88%

10%

S3

85%

13%

3%

S1

85%

14%

2%

2%

S4

67%

32%

2%

S5

64%

32%

4%

0%

20%

40%
HIGH

60%
MAX

80%

100%

LOW

รูปที่ 2.2 กราฟแสดงสัดส่วนความคิดเห็นต่อจุดแข็งแต่ละข้อ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
• ส�ำนักงานประกันสังคมมีเงินนอกงบประมาณมาสนับสนุนการด�ำเนินงาน การบริหารส�ำนักงาน
ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎหมายชัดเจน
• มีระเบียบบริหารพนักงานเป็นการเฉพาะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขององค์กร
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ผลการทบทวนจุดอ่อน (Weakness) ของประกันสังคม

W3
W4.1
W4.6
W4.3
W4.7
W4.2
W2
W4.5
W4.5
W4.4
W4.8
W1

100%
95%
92%
86%
86%
83%
83%
82%
79%
79%
77%
75%

5%
8%
14%
14%
15%
15%
18%
20%
20%
22%
22%

0%
0%
0%
0%
1%
2%
2%
0%
1%
1%
1%
4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
HIGH

MAX

X

รูปที่ 2.3 กราฟแสดงสัดส่วนความคิดเห็นต่อจุดอ่อนแต่ละข้อ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้น�ำ ผู้บริหารองค์กร
• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท�ำให้ทิศทางการพัฒนางานและ
ความต่อเนื่องในการพัฒนางานไม่เกิดขึ้น
• ผู้บริหารไม่กล้าตัดสินใจ ไม่มีภาวะผู้น�ำ ไม่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
• คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบางท่านอาจยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
• คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบางส่วนยังไม่เข้าใจเรื่องการประกันสังคม
วัฒนธรรม และการบริหารองค์กร
• วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนไป
• องค์กรขาดการเน้นด้านวัฒนธรรมองค์กร
• Corporate Good Governance ยังขาดความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง โดยเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวกับเงิน
• ขาดการวิเคราะห์ การแยกแยะปัญหา  ถึงสาเหตุของปัญหา  มีแนวปฏิบัติจากส่วนกลาง
ท�ำให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
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การบริหารบุคลากร
• ขาดบุคลากรมืออาชีพเฉพาะทางหลายด้าน เช่น คณิตศาสตร์ประกันภัย IT จัดซื้อจัดจ้าง
• การบริหารบุคคลที่ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า  ท�ำลายขวัญก�ำลังใจ
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานที่ไม่ได้พิจารณาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ
• ความก้าวหน้าในสายอาชีพยังขาดความชัดเจน
• การบริหารงานบุคคลแต่งตั้งโดยไม่ค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถปล่อยต�ำแหน่งว่างท�ำให้
การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง ขาดการติดตามงาน งานค้างสะสมมาก
• สร้างบุคลากรทดแทนผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถไม่ทันกาล
• การพัฒนาเจ้าหน้าที่พัฒนาเฉพาะเรื่องไม่ได้พัฒนาเป็นระบบ
• บุคลากรขาดการพัฒนาในการพัฒนางานประจ�ำไปข้างหน้า (บุคลากรท�ำแต่งานประจ�ำ)
• มีจ�ำนวนข้าราชการน้อยกว่าเจ้าหน้าที่พนักงานท�ำให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีปัญหา
• จุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท�ำงานซ�้ำๆ ไม่ชอบย้ายงาน ไม่เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ เพราะภาระงาน
การบริการและอื่นๆ
• หน่วยงานทีใ่ ห้บริการแบบครบวงจร รับจ่ายเบิกในเวลานอกราชการยังมีพนื้ ทีน่ อ้ ยไม่ครอบคลุม
• ขาดระบบการบริหารจัดการในการดูแลลูกจ้าง ผูป้ ระกันตนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการประเมินทุพพลภาพ
ให้เข้าสู่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
• การควบคุมคุณภาพเครือข่ายผู้ให้บริการยังใช้วิธีการเดิมถึงแม้ว่าจะมีวิธีการจูงใจการจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเข้าถึงการบริการของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น
• พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมเป็นช่องทางทีใ่ ห้ชาวต่างประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ โดยทีไ่ ม่เกิด
ผลดีต่อด้านเศรษฐกิจ เช่นผู้ป่วยเรื้อรังเข้ามารับการรักษาฟรี และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
โดยเข้ามาช่องทางระบบประกันสังคม
• การมีกองทุนสุขภาพอื่นและมีการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์แต่ละกองทุนใช้การจ่ายเงิน
(ให้โรงพยาบาล) ต่างกัน
• การจ่ายเงินทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรโดยไม่มีการเก็บเงินสมทบส�ำหรับกรณีสงเคราะห์บุตร
โดยเฉพาะ ซี่งมีการจ่ายเกินสิทธิในอัตราสูง (เงินเรียกคืน)
• ขาดการน�ำข้อมูลที่ได้รับจากการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
คุณค่าในการให้บริการงานประกันสังคมแต่ลูกค้า ผู้ประกันตน เช่น โครงการงานประกันสังคม
สู่สถานประกอบการ การมีการบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล
ตรวจประเมิน คัดกรอง เข้าสู่คลีนิคโรคจากการท�ำงาน
• ยังมีสถานประกอบการจ�ำนวนมากที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
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ผลการทบทวนความท้าทาย (Challenge) ของประกันสังคม
96%
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รูปที่ 2.4 กราฟแสดงสัดส่วนความคิดเห็นต่อความท้าทายแต่ละข้อ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ภายนอก
• การปฏิรูปช่องทางการให้บริการให้เหมาะสมกับผู้รับบริการที่หลากหลาย และช่องทางนั้น
มีความสมดุลกับความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม
• มีการน�ำระบบบริการทางการแพทย์มาเปรียบเทียบกันระหว่าง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส�ำนักงานประกันสังคม และข้าราชการ ซึ่งบริบทคนละอย่าง
• งบประมาณรัฐบาลเริ่มมีปัญหาท�ำให้การจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลไม่ครบ จะมีปัญหาเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ
• รูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริการ (โรงพยาบาล)
ท�ำให้การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่หน่วยบริการซับซ้อนขึ้น และต้องมีระบบ
การตรวจสอบหลังการจ่ายที่มีมาตรการให้สถานพยาบาลยอมรับผลตรวจสอบ
• รูปแบบการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ระหว่างผู้ประกันตนภาคบังคับและสมัครใจยังมี
ความแตกต่างกัน ท�ำให้เกิดข้อเรียกร้องให้ปรับปรุงเหมือนกัน
• การจ่ายประโยชน์ทดแทนและค่าบริการทางการแพทย์แบบ E-Claim เป็นความท้าทายที่
ระบบ IT ต้องเร่งด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
• แนวโน้มการด�ำเนินงานด้านการดูแลสภาพแวดล้อม ตอบสนองดูแลสังคม (CSR)
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ภายใน
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
• การสร้างให้ผู้ประกันตนเกิดความเชื่อถือในองค์กรซึ่งควรต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนให้คนในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม เช่นเดียวกัน
• ปรับโครงสร้างอัตราก�ำลังไม่เหมาะสมโดยเฉพาะด้านการเงินและการบัญชี ขาดแคลนต�ำแหน่ง
ระดับสูง เพื่อก�ำกับดูแลงานที่เพียงพอ เพราะงานประกันสังคมเกี่ยวข้องกับเงินจ�ำนวนมาก
ที่มีการรับจ่ายในแต่ละวัน
• การเปิดโอกาสและสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรทีเ่ ก่งดี และมีความรูร้ อบด้านเข้ามาเป็นบุคลากร
ขององค์กร
• เสนอให้มีหน่วยงานลูกที่เป็นหน่วยงานในก�ำกับของส�ำนักงานประกันสังคม สนับสนุนงาน
ของส�ำนักงานประกันสังคม เช่น หน่วยงาน ท�ำหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน บันทึกข้อมูล ตรวจบัญชี
ควบคุมคุณภาพบริการทางแพทย์มืออาชีพ เป็นต้น
• การเสนอปรับฐานค่าจ้างขั้นต�่ำ และเพดานค่าจ้างสูงสุด มีอุปสรรคในการด�ำเนินการ
• การถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการสอนงาน ขาดความต่อเนื่องส่งผลให้การจัดสรรบุคลากร
เพื่อปฎิบัติงานไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร

2.4 สรุป SWOT ของส�ำนักงานประกันสังคม

จากการทบทวนเพื่อประเมิน และเสนอแนะประเด็น SWOT ในหัวข้อที่ผ่านมา  ในส่วนนี้จะเป็น
การสรุปถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และความท้าทายของส�ำนักงานประกันสังคม ในช่วง พ.ศ. 2558 - 2562
ตารางที่ 2.9 จุดแข็ง จุดอ่อน
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. บุคลากรของสำ�นักงานประกันสังคม 1. บุคลากรของส�ำนักงานประกันสังคม มีความอ่อนไหว ต่อภาวะการน�ำ
เป็นผู้ทุ่มเท มุ่งผลสัมฤทธิ์ ร่วมแรง
อย่างยิ่ง
ลงแรง เพื่อความสำ�เร็จอย่างจริงจัง
2. ลักษณะ 1 องค์กร 2 ระบบ กระจายอยู่ทั่วไปทั้งองค์กร (อาทิ
2. มีระบบงบประมาณ ระบบบริหารและ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะบบบริ ห ารบุ ค ลากร ระบบการงบประมาณ
พัฒนาบุคลากร ระบบการลงทุน ที่มิใช่
ระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก าร ระบบให้ บ ริ ก าร
ส่วนที่เป็นระบบของรัฐ ทำ�ให้สำ�นักงาน
กองทุน ระบบการบริหารการลงทุน ฯลฯ) ซึ่งท�ำให้บางส่วนมีอิสระ
ประกันสังคมมีความคล่องตัว อิสระ
มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ได้เองตลอดเวลา ในขณะที่
ยืดหยุ่นสูงมากในการปรับปรุง เพิ่มเติม
บางส่วนกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ซึ่งเกือบทุกด้านทั้ง 2 ระบบนั้น
เปลี่ยนแปลง ในระบบดังกล่าว
สร้างความเหลื่อมล�้ำ และขาดการประสานเชื่อมโยงโดยสิ้นเชิง
3. กองทุนมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ 3. องค์กรเสียโอกาสในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจนเกิด
และได้รับการยกย่องอย่างมากในฐานะ
ความอ่อนแอในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงานประกันสังคม
กองทุนของภาครัฐที่มีผลประกอบการ
อย่างน่าเสียดาย ท�ำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความอ่อนแอ
ที่ดี สะสมต่อเนื่องมาโดยตลอด
(อาทิ มิตกิ ารเชือ่ มโยงระหว่างระบบ และฐานข้อมูล มิตกิ ารเป็นระบบ
สนับสนุนการให้บริการ มิตกิ ารสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร มิติ
การพัฒนาการทันต่อความหลากหลายและการขยายตัวของงาน ฯลฯ)
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

4. มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และ 4. การเกิดสถานการณ์เสียความสมดุลในเกือบทุกด้านขององค์กร
การพัฒนากลไกวิธกี ารควบคุมคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น
เครือข่ายผู้ให้บริการ อย่างต่อเนื่อง i. สมดุล การพัฒนาสิทธิประโยชน์ กับ การพัฒนาการในการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ และ
ปรับปรุง อัตราและเพดานการเก็บเงินสมทบ
ความก้าวหน้าทางการแพทย์
ii. สมดุล การจ่ายประโยชน์/จัดสรรในแต่ละกรณี และการจัดเก็บ
5. มี ก ฎหมายและพระราชบั ญ ญั ติ
เงินสมทบ
ที่รองรับการปฏิบัติหน้าที่ ที่ชัดเจน iii. สมดุล ก�ำลังพลของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม
ผ่านรูปแบบ และกลไกการบริหาร
(ข้าราชการ - พนักงาน, ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้ปฏิบัติการทาง
องค์กรแบบไตรภาคี ซึ่งเปิดโอกาส
วิชาชีพ - ผู้ให้บริการ) และการพัฒนาการและการเติบโต
ให้เกิดความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
iv. สมดุล จ�ำนวนผู้ให้บริการ และจ�ำนวน/ประเภทผู้รับบริการ
v. สมดุล ความต้องการ ผลประโยชน์ - ผลตอบแทนการลงทุน
กับ ข้อจ�ำกัดทางกฏหมายด้านการลงทุน
vi. สมดุล การพัฒนาระบบITกับการพัฒนาการของความต้องการ
ใช้งาน
vii. สมดุล รูปแบบวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับรูปแบบ/
วิธีการ/พฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้รับบริการ
ในแต่ละกลุ่ม
viii. สมดุล ความต้องการของนายจ้าง และ ความต้องการลูกจ้าง
ที่คาดหวังต่อสปส. เริ่มมีทิศทางแตกต่างกันมากขึ้น
5. การบริหารงาน และการบริหารองค์กรในรูปคณะกรรมการจ�ำนวน
หลายชุด ท�ำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการบริหาร ทิศทาง
การพัฒนาไม่ชัดเจน ขาดการประสานกันระหว่างคณะกรรมการ
จนยากที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรได้
6. การให้บริการขาดความเข้มแข็งในการส่งมอบ และไม่เอือ้ อ�ำนวย
ให้เครือข่ายพันธมิตรให้บริการ ส่งมอบการให้บริการที่มีคุณภาพ
ตามข้อตกลงได้ ทั้งยังไม่อาจป้องกันการแอบแฝงเข้าใช้บริการ
จากผู้ไม่พึงประสงค์ และการฝ่าฝืนกฎหมายทั้งจากมุมมองของ
นายจ้างและลูกจ้าง
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ตารางที่ 2.10 ความท้าทาย
ความท้าทาย
1. การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของสังคมไทย ส่งผลให้ทิศทางการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญชราภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : AC เร่งการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งแรงงานไทย
ในต่างแดนมีทศิ ทางทีส่ งู ขึน้ แรงงานข้ามชาติไหลเข้าสูป่ ระเทศไทย ผูป้ ระกอบการชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาเปิด และปิดตัวลง รูปแบบธุรกิจ การจ้างงาน และการจ่ายค่าตอบแทน ที่ซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น
3. แรงงานนอกระบบ ที่เป็นเป้าหมายการขยายฐานการประกันสังคมของรัฐนั้นมีปริมาณที่มาก
เกือบเป็น 2 เท่าของแรงงานในระบบ แต่กเ็ ป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง และยากต่อการบริหารจัดการ
สร้างภาระเพิ่มต่อระบบการให้บริการหลักและอาจบั่นทอนเสถียรภาพกองทุนได้
4. การร้องขอให้ขยายความคุม้ ครอง และเพิม่ สิทธิประโยชน์ และลักษณะสิทธิประโยชน์ แต่ละกลุม่
แต่ละประเภท ที่หลากหลายขึ้นตามประเภทของ ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิ ทั้งมีปริมาณ
ที่มากขึ้น ควบคู่กับความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยที่ทั้งเกิดขึ้นจากความไม่รู้
รู้ไม่เท่าทัน ขาดความเข้าใจของผู้ประกันตน หรือเกิดจากการชี้น�ำและแทรกแซง จนอาจเกิด
ภาวะเกินจ�ำเป็น
5. ผู้ประกันตนชาวไทยขาดความรู้ ความเข้าใจ ความคาดหวัง ต่อ องค์กร สิทธิประโยชน์ที่พึงมี
รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตน ต่อการประกันสังคมอย่างเพียงพอ
6. แรงงานต่างด้าวมีอัตราการเข้าสู่ระบบประกันสังคมไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
แรงงานไทยเริ่มมีการขยายตัวไปยังต่างประเทศ ที่ทั้งมีระบบประกันสังคม และไม่มี (หรือ
เรียกชื่ออื่น หรือมีลักษณะแบบอื่นๆ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแรงขับดันจากกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ให้เร่งสร้างบรรทัดฐาน ความเสมอภาค และ
ความสมเหตุผลต่อการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
7. ความจ�ำกัดของการลงทุนทัง้ แหล่งลงทุน ทัง้ รูปแบบการลงทุน ทัง้ อัตราผลตอบแทนทีจ่ ำ� กัดมาก
ในขณะที่ส�ำนักงานประกันสังคมต้องเร่งการหารายได้เพิ่ม ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย ประกอบกับข้อกฎหมายก็ยงั ไม่เปิดโอกาสให้ดำ� เนินการได้ ทัง้ ทีม่ ชี อ่ งทางการลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ในขณะที่แหล่งลงทุนภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่
เริม่ ไม่เพียงพอต่อ ขนาดการลงทุน และอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังของส�ำนักงานประกันสังคม
8. นโยบายภาครัฐ ให้ความส�ำคัญ และสนับสนุนการด�ำเนินการของการประกันสังคม มาโดยตลอด
ในขณะเดียวกันก็เร่งรัดกดดันการดูแลแรงงานนอกระบบให้เข้าสูร่ ะบบประกันสังคมโดยทุกฝ่าย
ยังขาดความพร้อม
9. การบูรณาการ ระบบสุขภาพของประเทศ และความก้าวหน้าทางการแพทย์ ท�ำให้เกิดภาระกับ
ส�ำนักงานประกันสังคมทั้งด้านการเงิน (เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสูงขึ้น) และ
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ความท้าทาย

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
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ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (เช่น ความคาดหวังระดับคุณภาพการรักษา  และการให้บริการที่สูงขึ้น
ภาระการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอืน่ ๆ เพิม่ ) หากแต่กเ็ อือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระกันตน
และผู้มีสิทธิมากขึ้น
ความก้าวหน้า  ของเทคโนโลยีสารสนเทศ IT MIS Social-Media และพฤติกรรมการสื่อสาร
และพฤติกรรมสังคมในการรับสื่อที่เปลี่ยนไป
ความเหลื่อมล�้ำของสังคมเมือง และสังคมชนบท ที่มีความห่างกันมากยิ่งขึ้น ท�ำให้รูปแบบ
ส่งมอบการบริการการให้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ ประกอบกับการร้องเรียนร้องขอ
ทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความเป็นสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท ยิ่งท�ำให้การส่งมอบ
บริการใดของภาครัฐยิ่งยุ่งยาก เนื่องจากระบบบริการต้องรองรับระยะห่างของความเหลื่อมล�้ำ
ที่มากยิ่งขึ้นให้ได้
ฐานเงิน และงบประมาณ ที่มีขนาดใหญ่ คล่องตัว ท�ำให้มักเกิด การแทรกแซง การมอบหมาย
ภารกิจจรจาก รัฐบาล หรือฝ่ายการเมือง
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ความฝืดเคืองในระบบเศรษฐกิจมีผลต่อการปิดกิจการ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน สถานประกอบการเริ่มมีปัญหากับการน�ำส่งเงินสมทบไม่ว่าจะเป็นเกิด
ภาวะการหลบเลี่ยง ภาวะหนี้ค้างช�ำระสะสม ภาวะฉกฉวยประโยชน์จากกองทุนฯ หรือแม้แต่
บุคลากรของสถานประกอบการ หรือบุคลากรส�ำนักงานประกันสังคมมีแนวโน้มจะทุจริต
เครือข่ายหน่วยงานให้บริการภายนอกโดยเฉพาะในภาคเอกชนเป็นจ�ำนวนมาก มีความประสงค์
เข้าร่วมให้บริการกับส�ำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาช่องทางการให้บริการ
ที่หลากหลาย ในขณะที่ผู้รับบริการกลับประสงค์ที่จะมารับบริการ (ในหลายการบริการ)
ที่ส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานประกันสังคมมากกว่า 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
การสร้างความเชื่อถือ และเชื่อมั่นในองค์กรให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตน
การบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างขวัญก�ำลังใจ
รวมถึงการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
การเปิดโอกาส และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่เก่ง ดี และมีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นบุคลากร
ขององค์กร
การถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการสอนงานที่มีความต่อเนื่อง รวมถึงการจัดสรรบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงาน ให้เพียงพอต่อภารกิจ และสามารถทดแทนบุคลากรเกษียณอายุที่มีความรู้
ความสามารถได้ทันกาล
การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อรองรับได้ทันการเปลี่ยนแปลง
และสู่ความเป็นสากล อาทิ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

บทที่

3

แผนยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558 - 2562

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

บทที
่
3
แผนยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558 - 2562
3.1 บทน�ำ

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ฉบับนี้ได้สังเคราะห์จาก
• การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
• การประมวลผลข้อมูล/สารสนเทศ ข้อมูลข้อเท็จจริง สภาวะแวดล้อม บริบท และข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
• การประมวลความคิดความเห็น ปัญหา  และข้อเสนอแนะ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม อาทิ การสรุปจากการประชุมวิพากษ์กลุ่มย่อย แบบสอบถาม
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารส�ำนักงานประกันสังคมร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
• การประชุมน�ำเสนอ เพื่อหาข้อเสนอแนะ ข้อหารือจากผู้บริหาร
• การประชุมสื่อสารกับผู้บริหารภายในส�ำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
• การประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

โดยน�ำมาวิเคราะห์ และประมวลผล สรุปออกมาเป็นยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยพิจารณาเพื่อสนองตอบใน 9 ข่ายยุทธศาสตร์ (Strategic Areas ;
R1-R9) โดยในแต่ละข่ายยุทธศาสตร์มปี ระเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์สำ� คัญในการด�ำเนินงานในแต่ละด้าน
รวมไปถึง ความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงผลของการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังภาพ (รูปที่ 3.1) ซึ่งเป็นประเด็น
ส�ำคัญในการพัฒนาการด�ำเนินการของส�ำนักงานประกันสังคมในห้วงเวลา 5 ปีจากนี้
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ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
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รูปที่ 3.1 แสดง 9 Strategic Areas & Strategic Objectives
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โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ตารางที่ 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
วิสัยทัศน์ (2558-2562)

“ก้าวสู่ องค์กรประกันสังคมชั้นนำ�ในภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง
“การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน
โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำ�รงชีวิตมั่นคง”
ค่านิยม (Core Value)

Creative
Helpful
Accountability
Notable Leadership
Go forward into the Digital World
Expert & Ethics
sacrifice
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CHANGEs
สร้างสรรค์
เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ
สำ�นึกรับผิดชอบ
เป็นผู้นำ�ที่โดดเด่น
ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอล
เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม
ทุ่มเท และ เสียสละ

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

3.3 วาระส�ำคัญแห่งการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ ค�ำหลัก
และเจตนารมณ์ของแต่ละยุทธศาสตร์
3.3.1 วาระส�ำคัญแห่งการพัฒนา

เพื่อให้การด�ำเนินการของส�ำนักงานประกันสังคม สามารถบรรลุผลได้ ตามวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ก�ำหนด ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น พบว่า  มีวาระส�ำคัญที่จะต้องพัฒนา 
ใน 4 ประเด็นหลัก ซึง่ จ�ำเป็นต้องขับเคลือ่ นให้มกี ารพัฒนาไปพร้อมกัน ไม่วา่ จะเป็นการให้ความดูแล คุม้ ครอง
ผู้ประกันตนในราชอาณาจักรไทย ผู้ประกันตนไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทย การยกระดับ
ระบบประกันสังคมไทยให้มีความเป็นสากล และเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคมอาเซียน
อย่างโดดเด่น ซึง่ วาระดังกล่าวนี้ ได้ถกู วางไว้เพือ่ เป็นแนวทางในการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้สำ� นักงาน
ประกันสังคมก้าวไปสู่การเป็นองค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน ได้ดังวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด

ผูประกันตน (แรงงานใน - นอกระบบ)

ในราชอาณาจักรไทย ดำรงชีวิตดวยความมั่นคง
“เปนธรรม” อยางสมเหตุสมผล

ผูประกันตนไทย

ทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทยไดรับ
การดูแล “ตามเหตุอันควร” ครอบคลุมทั่วถึง
อยางตอเน�อง

1

2
วาระสำคัญ
แหงการพัฒนา

4
ระบบประกันสังคมไทย

มีความโดดเดนในการรวมเปนสวนสำคัญของ
การวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียน

3
ระบบประกันสังคมไทย

มีความเปนสากล “อยางสมเหตุสมผลเปนธรรม
แกทุกฝาย” บนรากฐานของกองทุนที่
“มั่นคง มีเสถียรภาพ” อยางยั่งยืน

รูปที่ 3.2 แสดงวาระส�ำคัญแห่งการพัฒนา
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โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

3.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ และค�ำหลัก
วิสัยทัศน์ (2558 - 2562)

“ก้าวสู่ องค์กรประกันสังคมชั้นนำ�ในภูมิภาคอาเซียน”
ประเด็นยุทธศาสตร์

คำ�หลักของประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การยกระดับการให้บริการสูส่ ากลในการสนองความ
ต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกกลุ่ม ควบคู่กับ สร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของ
การประกันสังคมบนรากฐานของความเป็นธรรม และ
สมเหตุผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

“เหนือความคาดหมาย มีความล�้ำสมัย เป็นสากล
พร้อมสร้างความเป็นธรรม อย่างสมเหตุสมผล
ที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ”
• Beyond Expectation, Realistic & Reasonable
• New Generation Perception
• Innovative for Ownership

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การมุ่งพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้
มีความเป็นสากล รองรับการก้าวสู่การประกันสังคม
นานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบ
และระบบการลงทุน ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถ
รองรับ กับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และ
เป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง

“พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่การประกันสังคมนานาชาติ
ได้อย่างมัน่ คง มีเสถียรภาพ และเป็นทีเ่ ชื่อถือ เชื่อมัน่ ”
• Balance , Alert & Alarm
• Internationalization & Totalization
• Classify and Realistic & Reasonable Response
• Security & Stability Fund

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การรือ้ ปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ;
IT และการบริหารสารสนเทศ ; MIT ของส�ำนักงานประกันสังคม
สู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ และการบริการที่ล�้ำสมัย

“รื้อปรับและยกระดับสู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ
และการบริการที่ล�้ำสมัย” Modernization
• Self-service ,Reliable
• User-friendly : Access-Easy-Quick response

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของโลก ในปัจจุบนั
และอนาคต

“ก้าวข้ามสู่การพัฒนา ทุนมนุษย์ อย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้อง กับ การเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำ�”
HR Transformation
• Strategic Partner - HR Hybrid - HR Intelligence
• Human Capital Capabilities; Leadership

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การพัฒนาองค์กรสูอ่ งค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง (HPO)
ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

“ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล”
High Performance Organization
• Efficiency, Flexible, Innovative
• Good governance

ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN :
ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนสำ�คัญของการ
วางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น
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“ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อความเป็นผู้นำ�อย่างโดดเด่น”
Initiative – Committee – Sponsor – Co host –
Host – Speaker – Participant – Publicity

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
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3.3.3 เจตนารมณ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

คำ�หลักของประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การยกระดับการให้บริการสูส่ ากลในการสนอง
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับ สร้างการรับรู้ และ
เข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคมบนรากฐาน
ของความเป็นธรรม และสมเหตุผลที่ทุกภาคส่วน
ร่วมเป็นเจ้าของ

“เหนือความคาดหมาย มีความล�ำ้ สมัย เป็นสากล
พร้อมสร้างความเป็นธรรม อย่างสมเหตุสมผล
ที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ”
• Beyond Expectation, Realistic & Reasonable
• New Generation Perception
• Innovative for Ownership

เจตนารมณ์ หลักการ และความส�ำคัญ
ด้วยทิศทางการพัฒนาทางสังคม ส่งผลให้ระบบประกันสังคมจะกลายเป็นระบบที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการดูแลประชาชนทีอ่ ยูใ่ นวัยแรงงานของประเทศ; แรงงานทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรไทย (Thai & Expat
Labor Force) ทั้งหมด ซึ่งย่อมหมายรวมไปถึง
• แรงงานสัญชาติไทยทั้งที่อยู่ในและนอกราชอาณาจักรไทย
• แรงงานในระบบแรงงาน แรงงานอิสระ แรงงานภาคบังคับ - สมัครใจ
• แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต แรงงานในภาคการบริการ แรงงานในภาคการเกษตร
แรงงานในหน่วยงานราชการ
• แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
• แรงงานสูงอายุ ที่ยังคงสมัครใจท�ำงานแม้อายุเกิน 55, 60 ปี
• แรงงานทุพพลภาพ และแรงงานที่ได้รับการฟื้นฟูกลับสู่สภาพการจ้างงาน
ทั้งหมดล้วนต้องได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งส�ำนักงานประกันสังคม ต้องเร่ง
พัฒนา และเตรียมการทัง้ การด�ำเนินการเพือ่ การขยายความคุม้ ครอง (Coverage) ซึง่ จะส่งผลให้ จ�ำนวน
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของไทยอาจสูงมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 3 เท่า  ทั้งการเตรียมความพร้อม
ที่จะรองรับการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมด้วย
ด้วยเหตุผลข้างต้น ส�ำนักงานประกันสังคมจึงไม่อาจอาศัยระบบการให้บริการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อรองรับการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเช่นนั้นได้ ส�ำนักงานประกันสังคม จึงควรจะได้มีการวางแผน
แม่บทการพัฒนาการให้บริการและเครือข่ายพันธมิตรให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
ระบบการให้บริการที่มีทิศทาง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยในแผนแม่บทดังกล่าว ควรที่จะให้ความส�ำคัญ กับ
• การให้บริการทางตรง ทีผ่ า่ นหน่วยงานในสังกัดหรือช่องทางซึง่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของส�ำนักงาน
ประกันสังคมโดยตรง อาทิ ณ สาขา/ศูนย์, Call Center 1506, Website ของส�ำนักงาน ฯลฯ
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• การให้บริการผ่านเครือข่ายพันธมิตรการให้บริการ (ทัง้ ทีเ่ ป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ทั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ)
โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการบริการ และขยายขอบข่ายการให้บริการ ทัง้ ในเชิงปริมาณ
เชิงรูปแบบความหลากหลาย เชิงพืน้ ที่ (Physical-Logical , ในประเทศ ต่างประเทศ) ผ่านการให้บริการ
ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย มีความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร สามารถใช้บริการได้
24/7 ; 24 ชั่วโมง ใน 7 วันต่อสัปดาห์ ที่ส�ำคัญ คือการท�ำให้เกิดการใช้บริการด้วยตนเอง (self Service)
ใช้งานง่าย (Easiness) เข้าถึงได้ง่าย (Accessible) และมีความทันสมัยน่าเชื่อถือ (Reliable)
แผนแม่บทการพัฒนาการให้บริการและเครือข่ายพันธมิตรให้บริการ
หลักการแผนแม่บทฯ “ครอบคลุมเป็นธรรม รับรู้เป็นหนึ่งเดียว บนสัมพันธภาพที่ดี”
พึงต้องมุ่งเน้นให้เกิด
ความครอบคลุมในทุกมิติการให้บริการ ทั้ง
• มิติการบริการ ; การเงิน การแพทย์ การสื่อสาร การลงทุน
• มิติกลุ่มผู้รับบริการ ; นายจ้าง/สถานประกอบการแต่ละกลุ่ม ผู้ประกันตนไทยแต่ละกลุ่ม
ผู้ประกันตนต่างด้าว
• มิติประเภทหน่วยงาน ; หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก กระทรวง, ทั้งภาครัฐ และเอกชน
• มิติรูปแบบช่องทาง ; On line – On Mobile – On site – On Call – On Service
• มิติพื้นที่ให้บริการทั้ง ภายในประเทศ ภายในอาเซียน และภายนอกอาเซียน
เพือ่ ให้ทนั ต่อการขยายตัวของปริมาณผูร้ บั บริการ และความหลากหลายของแต่ละพฤติกรรม
ความเป็นธรรมระหว่างกัน โดยผ่านกลไก “การก�ำกับ การดูแล การอ�ำนวยการ การปรับปรุง
ความสัมพันธ์” เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการน�ำส่งการบริการตามที่สัญญา  เป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อตกลง พร้อมกลไกการสนองตอบหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทั้งนี้ย่อมต้องตระหนักอยู่เสมอ
ถึงความส�ำคัญของการพึง่ พากันอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม จึงควรด�ำเนินการพัฒนาความเป็นธรรม
ในระบบอย่างสร้างสรรค์
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ด้วยความหลากหลายช่องทาง และรูปแบบ วิธกี ารน�ำส่ง ส�ำนักงาน
ประกันสังคม จึงควรจะได้มีการพัฒนา  และบริหาร แบรนด์ส�ำนักงานประกันสังคมที่สะท้อนคุณค่า 
จดจ�ำได้ง่าย ชัดเจน และยั่งยืน ให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ช่องทางการให้บริการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในการรับรู้แบรนด์ขององค์กร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง : Trustworthy, Beneficial นายจ้าง : Flexible, Innovative
partner สถานพยาบาล : Efficient partner, Fair บุคคลทั่วไป : Good governance, Financially
stable เพื่อให้เกิดความรับรู้ที่มีความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะได้รับผ่านช่องทาง รูปแบบ และ
วิธีการใด
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ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบประกันสังคม ถือเป็นปลายทางทีส่ ำ� คัญ
ของการด�ำเนินการให้บริการตามแผนแม่บทฯ นี้
การให้บริการไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อม การให้ขอ้ มูลสารสนเทศ ข่าวสาร การสือ่ สารประชาสัมพันธ์
การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ การพัฒนาช่องทางรูปแบบใหม่ๆ ของการสื่อสาร/การน�ำส่ง ล้วนมุ่ง
ไปสู่ความต้องการที่จะให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ดังนั้นส�ำนักงานประกันสังคมต้องไม่ละเลย
“ผู้ประกันตน/ลูกจ้างทุกคน ทั้งที่มาขอรับบริการ หรือไม่เคยมาขอรับบริการ” “นายจ้าง/ตัวแทนนายจ้าง
สถานประกอบการ ทุกแห่งไม่ว่าจะขนาดใด” “สถานพยาบาลรัฐ/เอกชนในสังกัดขนาดต่างๆ” “พันธมิตร
เครือข่ายร่วมให้บริการในมิติต่างๆ” ล้วนต้องอยู่ในขอบข่ายที่ต้องให้ความส�ำคัญ หากละเลยย่อมไม่ให้
ความส�ำคัญ ย่อมไม่อาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ โดยความหมายของความส�ำคัญนั้น มิได้
หมายความถึงความส�ำคัญ และการปฏิบัติต่อกันจะกระท�ำในรูปแบบเดียวกัน หากแต่เป็นไปตาม
ความสมเหตุสมผล และสมควรแก่กาละ
อย่างไรก็ตามหากแม้ว่า  แผนแม่บทการพัฒนาการให้บริการและเครือข่ายพันธมิตรให้บริการ
จะยังไม่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที แต่การพัฒนาระบบการให้บริการและเครือข่ายพันธมิตรให้บริการ ก็ย่อม
สามารถพัฒนาไปได้เลยในทันทีเพียงยึดแนวทางที่ก�ำหนดนี้ไว้ เป็นกรอบส�ำคัญแห่งการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 61

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์

คำ�หลักของประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การมุ่งพัฒนา  สิทธิประโยชน์ ประโยชน์
ทดแทน ให้มีความเป็นสากล รองรับการก้าวสู่
การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของ
การพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการลงทุน
ทีม่ ศี กั ยภาพสูง เพือ่ ให้สามารถรองรับกับพัฒนาการ
ได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ
เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง

“พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่การประกันสังคม
นานาชาติ ได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ
และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่น”
Balance , Alert & Alarm
Internationalization & Totalization
Classify and Realistic & Reasonable
Response
Security & Stability Fund

•
•
•
•

เจตนารมณ์ หลักการ และความส�ำคัญ
ในหลายปีทผี่ า่ นมาส�ำนักงานประกันสังคมได้มงุ่ เน้นในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตน
มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติเงินทดแทนรวมทั้งยังมีการขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมตามมาตรา  40 ไปสู่แรงงานนอกระบบ โดยได้เริ่มด�ำเนินการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา
เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
โดยส�ำนักงานประกันสังคมได้มกี ารด�ำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาฯ จ�ำนวน 2 ฉบับ เพือ่ เพิม่ ทางเลือก
ให้แก่แรงงานนอกระบบในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างทั่วถึง ทั้งยังมีการส่งเสริมและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตของลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ในเชิงรับ และเชิงรุก เพื่อให้สามารถกลับสู่ตลาดแรงงาน และ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ผ่านศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ส�ำหรับในส่วนของการเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และผูป้ ระกันตนส�ำนักงานประกันสังคม
ได้มีการจัดเก็บเงินสมทบมาอย่างคงที่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการปรับเพิ่มอัตราการเก็บเงินสมทบ และ
เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการและลูกจ้างประสบปัญหาต่างๆ อาทิเช่น อุทกภัย การปรับเพิ่มอัตรา
ค่าแรงขั้นต�่ำ เป็นต้น ส�ำนักงานประกันสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือในการปรับลดอัตราการเก็บเงินสมทบ
เมื่อเกิดเหตุดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
กองทุนในด้านขารับเข้ากองทุนโดยที่ขาจ่ายออกด้านสิทธิประโยชน์มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ส�ำนักงานประกันสังคมยังประสบกับปัญหาในการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างไม่ครบถ้วน
มีเงินค้างจ่ายที่ต้องด�ำเนินการทวงหนี้การช�ำระจากนายจ้าง ซึ่งอาจจะส่งผลเป็นหนี้ศูนย์ในบางกรณี
ท�ำให้เกิดการสูญเสียสภาพคล่องในการบริหารทางการเงินเข้ากองทุน ซึ่งเงินสมทบที่เก็บเข้ากองทุน
บางส่วนจะถูกน�ำไปบริหารการลงทุนในแหล่งทุนทีม่ ผี ลตอบแทนทีส่ งู กว่าดอกเบีย้ เงินฝาก เพือ่ ให้กองทุน
ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นท�ำให้เกิดเสถียรภาพแก่กองทุนในการน�ำไปจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้าง
และผู้ประกันตนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ
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ทัง้ นีท้ ผี่ า่ นมา พบว่า ส�ำนักงานประกันสังคมมีการปรับเพิม่ สิทธิประโยชน์อย่างต่อเนือ่ งบนพืน้ ฐาน
ของการเก็บเงินสมทบที่คงที่ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพกองทุนได้ แม้ว่า
มีการน�ำเงินไปลงทุนในแหล่งทุนทีม่ ผี ลตอบแทนสูงแต่ยงั คงอยูภ่ ายใต้นโยบายการลงทุนทีจ่ ำ� กัดให้ลงทุน
ในตลาดที่มีความเสี่ยงต�่ำภายในประเทศ ท�ำให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการจ่าย
สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
ดังนั้น ส�ำนักงานประกันสังคมจึงต้องกลับมาทบทวนระบบเงินสมทบ เพื่อให้เกิดความสมเหตุ
สมผลกับภาระการจ่ายที่เกิดขึ้นตามสิทธิประโยชน์ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา  ทั้งในเชิงการเพิ่มรายรับ
(เช่น การปรับเพดานขั้นสูง/ขั้นต�่ำ การปรับ % อัตราจ่าย) ทั้งในเชิงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการจัดเก็บ ทั้งในเชิงการควบคุมตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลของการรับช�ำระ และการจ่ายประโยชน์
นอกจากนี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นให้เกิดเสถียรภาพกองทุนจึงจ�ำเป็นต้อง
มีการรื้อปรับระบบการบริหารการลงทุนไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานด้านการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบดูแลในการบริหารจัดการการลงทุนทีม่ โี ครงสร้างการบริหารจัดการทีม่ คี วามทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัว และโปร่งใส มีการพัฒนานโยบายการลงทุนที่มีความทันสมัย ควบคู่กับการพัฒนา
ด้านระบบงาน ระบบบุคลากร ระบบสารสนเทศ และปรับปรุง/พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ
ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อรองรับต่อการบริหาร
การลงทุน ที่เป็นเลิศ และพัฒนาช่องทางและระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือ ไว้วางใจและเข้าใจแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสาธารณชนเพื่อให้กองทุนสามารถ
สร้างผลตอบแทน และผลประโยชน์การลงทุน ที่สามารถรองรับการพัฒนาการของสิทธิประโยชน์
ประโยชน์ทดแทน เหล่านั้นได้ โดยยังคงไว้ซึ่ง ความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ
อย่างยั่งยืน
ในด้านของ สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคมมุง่ ทีจ่ ะพัฒนาไปสูค่ วามเป็น
สากลเพือ่ รองรับการก้าวสูก่ ารประกันสังคมนานาชาติทมี่ คี วามสอดคล้องกับการประกันสังคมในภูมภิ าค
อาเซียน สอดคล้องกับการประกันสังคมของประเทศคู่สัญญา  และการเปลี่ยนแปลงไปของบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทย โดยครอบคลุมการดูแลทั้งแรงงาน
ชาวไทย ในระบบและนอกระบบ ทั้งในสภาวะปกติ ระหว่างการฟื้นฟู ทุพพลภาพที่เข้าสู่การจ้างงาน
หรือแม้แต่สิ้นสภาพการจ้างงาน ซึ่งครอบคลุมไปถึงแรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรไทย ที่ได้รับ
ความเป็นธรรมตามเหตุอันควร และทั้งยังขยายความคุ้มครองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแล
แรงงานระหว่างกัน กล่าวคือ แรงงานไทยในต่างแดน และแรงงานต่างด้าวในไทย ต่างได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนไทยในต่างแดน และผู้ประกันตน
ต่างด้าวที่มาท�ำงานในราชอาณาจักรไทยให้ได้รับการดูแล และยังคงรักษาสิทธิประโยชน์ของตน
จากระบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปแล้วส�ำนักงานประกันสังคม มุ่งพัฒนาการด�ำเนินงาน
บนบรรทัดฐานของการพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ระบบเงินสมทบ และระบบการลงทุน
ที่มีศักยภาพสูง มั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นอย่างแท้จริง
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ประเด็นยุทธศาสตร์

คำ�หลักของประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
“รื้อปรับและยกระดับ สู่องค์กรที่มี
การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยี
การด�ำเนินการ และการบริการที่ล�้ำสมัย”
สารสนเทศ ; IT และการบริหารสารสนเทศ ; MIT
Modernization
ของส�ำนักงานประกันสังคม
• Self-service , Reliable
สู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ และการบริการ • User-friendly : Access-Easy-Quick
ที่ล�้ำสมัย
response
เจตนารมณ์ หลักการ และความส�ำคัญ
ในปัจจุบันการบริหารองค์กรด้วยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีการตอบสนองต่อการให้บริการและการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรทีม่ คี วามคล่องตัว รวดเร็วขึน้ มาก โดยในอดีตทีผ่ า่ นมาส�ำนักงานประกันสังคมมีการบริหารงาน
โดยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แต่พบว่ายังไม่สามารถพัฒนาได้ทันต่อภาระงานที่มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน การเก็บเงินสมทบ
ที่เพิ่มขึ้นทุกปี การเบิกใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้เกิด
การด�ำเนินงานในการให้บริการที่ล่าช้า  ฐานข้อมูลมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การไม่สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลการใช้งานได้ การวิเคราะห์ และประมวลผลเป็นรายงานข้อมูลเพื่อช่วยแก่การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เป็นต้น
โดยปัจจุบนั ระบบ Infrastructure ของส�ำนักงานประกันสังคมไม่สามารถสนับสนุน หรือรองรับต่อ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ รวมถึงระบบ Mainframe ที่เป็นแหล่งเก็บฐานข้อมูลต่างๆ
ที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปี ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
และการดึงข้อมูลสนับสนุนในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ แก่ผู้บริหาร ซึ่งบางระบบ เช่น ในส่วนของ
กองทุนเงินทดแทนได้เริ่มปรับระบบใหม่ที่พัฒนาบน Web-based แต่ก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุง พัฒนา
ในระบบทั้งหมดของส�ำนักงานประกันสังคม
ดังนั้นเพื่อให้การบริการของส�ำนักงานประกันสังคมสามารถตอบสนองต่อนายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นต้องมี
การรือ้ ปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ;IT และการบริหารสารสนเทศ ; MIT ของส�ำนักงาน
ประกันสังคมใหม่ โดยการพัฒนาระบบ Infrastructure ของส�ำนักงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
การน�ำระบบธรรมาภิบาลมาร่วมใช้ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการวางระบบพัฒนา
การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกองค์กรทั้งในด้านการ
ให้บริการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์จากภายในองค์กรไปสู่ภายนอก
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ทั้งนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารสารสนเทศใหม่ให้รองรับ
การท�ำงานในด้านต่างๆ ของส�ำนักงานประกันสังคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป และการมุ่งพัฒนา
การให้บริการสนับสนุนระบบบริการตนเองของผูร้ บั บริการและพันธมิตรผูร้ ว่ มให้บริการทีม่ คี วามเชือ่ ถือได้
และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลไปสู่ระบบฐานข้อมูลใหม่ที่เชื่อมโยง
กันได้อย่างสมบูรณ์และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผ่านทางออนไลน์และอุปกรณ์สื่อสารพกพาต่างๆ
ที่มีการใช้งานที่เข้าใจง่ายและตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งน�ำไปสู่
องค์กรที่มีการด�ำเนินการ และการบริการที่ล�้ำสมัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์

คำ�หลักของประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
“ก้าวข้ามสู่การพัฒนา ทุนมนุษย์ อย่างเป็น
การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์”
รูปธรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทาง
ในฐานะผู้น�ำ” HR Transformation
ของโลก ในปัจจุบันและอนาคต
• Strategic Partner - HR Hybrid - HR
Intelligence
• Human Capital Capabilities; Leadership
เจตนารมณ์ หลักการ และความส�ำคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ทุนมนุษย์ เน้นไปที่การให้ความส�ำคัญ
ของบุคลากรภายในของส�ำนักงานประกันสังคม ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการ ประสานงาน เชือ่ มโยงงานด้านต่างๆ
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการดังกล่าว เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เชื่อมโยง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ องค์กร อีกทัง้ จะต้องสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบนั และอนาคต
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการก�ำหนดแผนการที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อให้ส�ำนักงาน
ประกันสังคมเป็นองค์กรทีเ่ ป็นแหล่งรวมของคนดี และคนเก่ง โดยร่วมกันผลักดัน ให้องค์กรมีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด และมีความยั่งยืน
ทั้งนี้ การด�ำเนินการ ได้วางแผนเพื่อท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างครบถ้วน ในส่วนของการพัฒนา
บุคลากร เชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา  พัฒนา  และรักษาบุคลากรที่ดีและเก่งไว้ โดยสามารถ
เติมเต็มต�ำแหน่งงานที่ว่างลงได้ทันการณ์ มีอัตราการตอบรับงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับ
ความต้องการบุคลากรของส�ำนักงานประกันสังคม มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนใน
ทุกสายงาน และต�ำแหน่งงาน
เน้นการให้ความส�ำคัญไปยัง การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) ผ่านการฝึกอบรม
ในการสร้างภาวะผู้น�ำ เพื่อผลักดันบุคลากรกลุ่มนี้ให้เป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งงานส�ำคัญในองค์กรได้
ลดอัตราการลาออก ซึง่ จ�ำเป็นจะต้องอาศัยการสร้างให้บคุ ลากรทุกคนเกิดความผูกพันให้เกิดขึน้ ในองค์กร
มีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ ควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของหน่วยงานด้านงานบุคคล โดยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ การให้ความส�ำคัญกับพนักงานของส�ำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ให้มีสถานะการท�ำงาน ที่มั่นคง ผ่านการผลักดัน การเปลี่ยนสถานะ “พนักงาน” จากลูกจ้างชั่วคราว
ไปเป็นสถานะการจ้างใหม่ ที่สามารถมีความรับผิดชอบในเชิงการบริหารจัดการ และมีความก้าวหน้า 
โดยมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน และความสามารถ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การพัฒนาองค์กรสูอ่ งค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
(HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำ�หลักของประเด็นยุทธศาสตร์
“ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คล่องตัว
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล”
High Performance Organization
• Efficiency, Flexible, Innovative
• Good governance

เจตนารมณ์ หลักการ และความส�ำคัญ
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 นี้มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นที่จะท�ำให้ส�ำนักงานประกันสังคมเกิดการปรับเปลี่ยน
องค์กร และระบบการบริหารจัดการองค์กรไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ รี ะบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
(HPO) โดยมีสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ ได้แก่
• ระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบงานภายในองค์กรมีความทันสมัย (Modernization)
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คล่องตัว (Flexible) และมีนวัตกรรม (Innovative) โดยน�ำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร (DSS for
Management & Executives) ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารองค์กร การบริหารทางการเงิน
(การใช้เงิน ผลการใช้เงิน) การติดตามการด�ำเนินการโครงการต่างๆ การบริหารการลงทุน เป็นต้น
เพือ่ สนับสนุนให้ผบู้ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร และ
ด�ำเนินงานต่างๆ ที่ส�ำคัญได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ ผ่านการใช้ข้อมูล
และข้อเท็จจริง (Fact & Data) ที่มีความถูกต้อง แม่นย�ำ และทันเวลา ประกอบในการตัดสินใจ
เพราะการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงาน
ขององค์กร ที่จะท�ำให้เกิดการจัดการ และการด�ำเนินการ (Action) ที่ถูกต้อง ลดความสูญเสีย
และเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอันเนื่องมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดและล่าช้า 
และยังน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปรับปรุงระบบงานภายในองค์กร พัฒนาระบบ
ช่วยสนับสนุนการท�ำงาน (e-SSO) เพื่อลดปัญหาความผิดพลาด ล่าช้า  ซ�้ำซ้อน สิ้นเปลือง
ของระบบงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท�ำให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ จะต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญด้าน IT,
MIT ส�ำหรับผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงในการใช้ระบบต่างๆ ทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ ควบคูก่ นั ไปด้วย
• องค์กรธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง (Good Governance) และมีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน โดยจะต้องพัฒนาระบบงานภายในองค์กร ให้มกี ารประสานรวมกันของการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ทีด่ ี เป็นระบบ อย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ต่อทัง้ ภายใน
และภายนอก เพราะส�ำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานทีด่ แู ลบริหารจัดการเงินเป็นจ�ำนวนมาก
และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจ�ำนวนมาก ความเชื่อมั่นในด้านความโปร่งใส และ มีธรรมาภิบาล
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เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะท�ำให้ส�ำนักงานประกันสังคมได้รับความร่วมมือที่ดี (นายจ้าง
ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เครือข่าย อาสา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) และสามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างราบรื่นต่อไป
• กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติมีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงานภายในองค์กร เนื่องจากในปัจจุบันมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหลายเรื่อง
ที่ไม่ได้มีการทบทวน และปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอุปสรรค
และท�ำให้เกิดปัญหาในการด�ำเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก (อาทิเช่น ระเบียบการเงิน
และพัสดุ) ดังนั้นจึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากยิ่งขึ้น
และยั ง เป็ น การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของหน่ ว ยงานภายในองค์ ก ร เพื่ อ ตอบสนอง
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนส�ำนักงานประกันสังคมสู่ความเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO)
• มีหน่วยงานใหม่ๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (ปี 2558 - 2562) จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้าน พร้อมกันเป็นจ�ำนวนมาก โครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน่วยงาน และภาระงานที่มี
ในปัจจุบนั ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และ
เหมาะสม ดังนัน้ จะต้องมีการทบทวน วิเคราะห์ระบบงานทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อการเปลีย่ นแปลงและ
ขยายตัว เพื่อรองรับต่อภารกิจของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
• มีหน่วยงานต้นแบบที่สะท้อนการรักษาค่านิยมองค์กร เนื่องจากส�ำนักงานประกันสังคม
มีหน่วยงาน และสาขาเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงมีการกระจายอยู่ในจุดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยที่
หน่วยงาน/สาขาต่างๆ ล้วนเป็นตัวแทนของส�ำนักงานประกันสังคมที่ท�ำให้เกิดการรับรู้ สะท้อน
ภาพลักษณ์ และตัวตนของส�ำนักงานประกันสังคมต่อผู้รับบริการ และสาธารณชน ดังนั้น
การสร้างค่านิยมองค์กร และการท�ำให้เกิดค่านิยมองค์กรร่วมกันทุกหน่วยงานทั้งองค์กร
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะหล่อหลอมองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดจิตส�ำนักที่ดี
พฤติ ก รรมที่ ดี แ ละการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น ที่ ดี จ ากภายในไปสู ่ ภ ายนอกองค์ ก ร จนท� ำ ให้
เกิดความตระหนักรู้ และความเชื่อมั่นที่ดีของผู้รับบริการและสาธารณชนต่อไป ทั้งนี้จ�ำเป็น
ที่จะต้องเริ่มต้นจากการมีหน่วยงานต้นแบบที่สะท้อนการรักษาค่านิยมองค์กร แล้วจึงสื่อสาร
สร้างเสริมให้เกิดหน่วยงานที่มีค่านิยมองค์กรที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์

คำ�หลักของประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN :
“ร่วมมือ ร่วมใจ เพือ่ ความเป็นผูน้ ำ� อย่างโดดเด่น”
ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญ
Initiative – Committee – Sponsor –
ของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียน
Co host – Host – Speaker –
ได้อย่างโดดเด่น
Participant – Publicity
เจตนารมณ์ หลักการ และความส�ำคัญ
การพัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) มีทิศทางที่ส่งเสริมให้
เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการเคลื่อนย้ายธุรกิจระหว่างประเทศ สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
• ทัง้ การเคลือ่ นย้ายแรงงานระหว่างประเทศ แรงงานไทยในต่างแดนมีทศิ ทางทีส่ งู ขึน้ แรงงาน
ข้ามชาติไหลเข้าสู่ประเทศไทย
• ทั้ง การเคลื่อนย้ายของสถานประกอบการต่างชาติที่เข้ามาเปิด และปิดตัวลง
• ทั้ง รูปแบบธุรกิจ การจ้างงาน และการจ่ายค่าตอบแทน ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับ ระบบประกันสังคมไทย และระบบ
ประกันสังคมแต่ละประเทศของอาเซียน รวมถึงระบบประกันสังคมในประเทศนัน้ ๆ ทีเ่ กิดการเคลือ่ นย้าย
ระหว่างกัน
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของระบบประกันสังคมไทย ท�ำให้ในหลายด้าน
ของระบบประกันสังคมไทยมีการพัฒนาในหลายด้านรุดหน้าไปกว่าหลายชาติในอาเซียน และเมือ่ พิจารณา
จากในชาติอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา  ลาว เมียนมา  เวียดนาม) ระบบประกัน
สังคมไทยนั้นถือว่ามีความแข็งแกร่งกว่าในทุกด้าน
ดังนั้นเพื่อยังด�ำรงค์ไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์และผลประโยชน์ของผู้ประกันตนไทย และนายจ้าง/
สถานประกอบการไทย ส�ำนักงานประกันสังคม จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องแสดงบทบาทอย่างชัดเจน และ
โดดเด่นในการร่วมวางรากฐานการประกันสังคมอาเซียน โดยต้องยึดหลักการส�ำคัญ คือ “การพัฒนา
ระบบประกันสังคมไทยให้มีความเป็นสากล เพื่อการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ” โดยเริ่มจากกลุ่ม
ประเทศ CLMV สู่ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติในที่สุด
ส�ำหรับการแสดงบทบาทเพือ่ ร่วมวางรากฐานการประกันสังคมอาเซียนนัน้ ส�ำนักงานประกันสังคม
สามารถแสดงบทบาทได้ถึง 8 ระดับ โดยเรียงจาก “ระดับบทบาทส�ำคัญ (1) ไป สู่ระดับพื้นฐาน (8)”
ได้แก่
บทบาทระดับที่ 1 ผู้ริเริ่ม ; Initiative
บทบาทระดับที่ 2 คณะกรรมการร่วม ; Committee
บทบาทระดับที่ 3 สปอนเซอร์ ; Sponsor
บทบาทระดับที่ 4 เจ้าภาพร่วม ; Co host
บทบาทระดับที่ 5 เจ้าภาพ/เจ้าบ้าน ; Host
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บทบาทระดับที่ 6 ผู้บรรยายหลัก ; Speaker
บทบาทระดับที่ 7 ผูร้ ่วมงาน ; Participant
บทบาทระดับที่ 8 ผูเ้ ผยแพร่และส่งต่อ ข้อมูลข่าวสาร ; Publicity
โดยส�ำนักงานประกันสังคม สามารถเลือกที่จะก�ำหนดการแสดงบทบาทตามความพร้อม และ
ตามศักยภาพของตนในห้วงเวลานั้น โดยสามารถเลือกการแสดงในแต่ละระดับ ในแต่ละด้านได้
อาทิ
• เลือกเป็นผูร้ เิ ริม่ ; Initiative ด้านการพัฒนาการฟืน้ ฟูผทู้ พุ พลภาพอย่างครบวงจร เพือ่ ให้พร้อม
กลับสู่การจ้างงาน หรือ
• เลือกที่จะเป็น คณะกรรมการร่วม ; Committee ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและ
การลงทุน
ซึ่งเหล่านี้ ส�ำนักงานประกันสังคมต้องก�ำหนด เลือกระดับบทบาทในแต่ละด้านก่อน จากนั้น
จึงก�ำหนดกิจกรรม และการด�ำเนินการที่จะปฏิบัติการอย่างเหมาะควรได้ตามต้องการ หากแต่ทั้งหลาย
ทีเ่ ลือกนัน้ ย่อมให้เป็นไปเพือ่ ยึดประโยชน์คนื กลับ และการสงวนรักษาผลประโยชน์ของผูป้ ระกันตนไทย
และนายจ้าง/สถานประกอบการไทย เป็นส�ำคัญ
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เป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
หมายเหตุ :
• ด้านการบริการ (Service ; Serv)
• ด้านการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ (Public Relation ; PR)
• ด้านความครอบคลุมการคุ้มครอง (Coverage ; Cover)
• ด้านสิทธิประโยชน์ (Beneficial ; Bf)
• ด้านเงินสมทบ (Contribution ; Ctb)
• ด้านสิทธิประโยชน์-เงินสมทบ-การลงทุน (Beneficial-Contribution-Investment ; BCI)
• ด้านการลงทุน (Investment ; Inv)
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology ; IT)
• ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource ; HR)
• ด้านการจัดการองค์กร (Organization ; Org)
• ด้านอาเซียน (ASEAN ; ASEAN)
• ประเด็นหลัก (Major ; Mj)
• ประเด็นรอง (Minor ; Mn)
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3.4 เป้าประสงค์และตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนองความต้องการ และความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของการ
ประกันสังคม บนรากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
เป้าประสงค์ (Goals)
Serv.1 ผู้ที่เป็นก�ำลังแรงงาน (Labour force) ในราชอาณาจักรไทย ได้เข้าสู่การเป็นผู้ประกันตน
(ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจ, แรงงานอิสระ, แรงงานต่างด้าว หรือแม้แต่แรงงานไทย ทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักร)
ในระบบประกันสังคม โดยได้รบั การบริการผ่านรูปแบบการให้บริการทีห่ ลากหลาย มีความสะดวก รวดเร็ว
และครบวงจร โดยสามารถใช้บริการได้ 24/7 ; 24 ชั่วโมง ใน 7 วันต่อสัปดาห์ ผ่านช่องทาง
การให้บริการ และเครือข่ายพันธมิตรการให้บริการที่เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน
Serv.2 รูปแบบและช่องทางการให้บริการแก่ผปู้ ระกันตน/ลูกจ้าง และนายจ้าง ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
โดยผ่านเครือข่ายพันธมิตรให้บริการ (ทั้งที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ) ได้มกี ารพัฒนานวัตกรรมการบริการ และขยายขอบข่ายการให้บริการ ทัง้ ในเชิงปริมาณ
เชิงรูปแบบความหลากหลาย เชิงพื้นที่ (Physical-Logical , ในประเทศ - ต่างประเทศ) ภายใต้
การสร้างความเป็นธรรมระหว่างกัน โดยการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ
การน�ำส่งการบริการตามที่สัญญา และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
PR1. การพัฒนาระบบและพันธมิตรเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งพัฒนาเครื่องมือ
ในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของตน (Tool development) ที่ไม่เพียงส่งเสริมให้เกิดความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์ และเฝ้าดูแลติดตามผู้รับบริการในกลุ่มต่างๆ (Strong relationships &
Tracking customers) หากแต่ยังสามารถสร้างสรรค์ การสื่อสารในหลากรูปแบบ/กิจกรรม/ช่องทาง
(Variety in Information & Activity) ที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
และการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว (Quick response) และล�้ำหน้า
PR2. การสร้างการรับรู้ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในแต่ละกลุม่ ให้ไม่เพียงเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ และบทบาท
ของตน ต่อการประกันสังคมแล้ว ยังต้องให้เกิดการรับรู้ ต่อองค์กร ดังนี้
ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง : Trustworthy, Beneficial
นายจ้าง : Flexible, Innovative partner
สถานพยาบาล : Efficient partner, Fair
บุคคลทั่วไป : Good governance, Financially stable
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
Coverage :
1. ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานไทย ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนผู้อยู่ในวัยแรงงานของไทย (Mj)
2. ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานรวม ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนผู้อยู่ในวัยแรงงานรวมที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย (Mj)
3. ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานรวม ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
4. ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานรวม ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนแรงงานรวมในระบบประกันสังคม
ของอาเซียน
5. ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนแรงงานต่างด้าวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
Channel :
1. จ�ำนวนนวัตกรรมการให้บริการทีม่ กี ารให้บริการ ซึง่ ก่อให้เกิดการให้บริการ ระดับรายบุคคลด้วยตนเอง
ในลักษณะ 24/7 (Self Service 24/7) (Mj)
2. จ�ำนวนจุดที่มีปฏิสัมพันธ์แบบ 2 ทาง (Interaction Touch point)/จ�ำนวนผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละประเภท (Mj)
a. Off line ในประเทศไทย
b. Off line ในต่างประเทศ (ในอาเซียน และ นอกอาเซียน)
3. ระดับความสามารถในการให้บริการ และปฏิสัมพันธ์แบบ 2 ทาง (Interactive Touch point)/
จ�ำนวนผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท (Mj)
a. Off line
i. ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิชาวไทย
ii. ผู้ประกันตนต่างด้าว
b. On line รองรับ
i. ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิชาวไทย
ii. ผู้ประกันตนต่างด้าว
c. On Call รองรับ
i. ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิชาวไทย
ii. ผู้ประกันตนต่างด้าว
4. จ�ำนวนครั้งที่ติดต่อสื่อสารเชิงรุกกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านรูปแบบและช่องทางต่างๆ เฉลี่ย/
เดือน (Mj)
5. จ�ำนวนจุดให้บริการแบบ offline จากพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการทั้งหมด ทั้งด้านการเงิน และด้าน
การแพทย์
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Challenge :
1. ระดับการเข้าถึงผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม ตามความคาดหวัง (Mj)
2. ระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว (Mj)
a. ด้วยตนเอง
b. ผ่านเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center
3. ระดับความประทับใจที่มีต่อการให้บริการ ในทุกจุดที่มีปฏิสัมพันธ์แบบ 2 ทาง (Interactive Touch
point) (Mj)
a. ส�ำนักงานประกันสังคม
b. สาขา
c. เครือข่าย
4. ระดับความนิยม ที่มีต่อส�ำนักงานประกันสังคม
5. ระดับความเข้าใจที่มีต่อ การจ่ายเงินสมทบ สิทธิประโยชน์ กองทุน และหน้าที่ ที่ตนต้องมีต่อ
การประกันสังคม (Mj)
6. ระดับความเชื่อมั่นที่ สาธารณชนมีต่อส�ำนักงานประกันสังคม (Mj)
a. ภาพรวมองค์กร และภาพลักษณ์
b. การให้บริการ และการส่งมอบบริการผ่านเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการ
c. การบริหารการเงินและกองทุน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การมุ่งพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากล รองรับ
การก้าวสูก่ ารประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนา ระบบเงินสมทบ และระบบการลงทุน
ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ
เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง
เป้าประสงค์ (Goals)
การประกันสังคมไทย ครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อเป็นที่พึ่งในทุกจังหวะชีวิต อย่างเป็นธรรม
1. ส�ำนักงานประกันสังคมของไทยมีการพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ที่มีความเป็นสากล
รองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ ที่มีความสอดคล้องกับการประกันสังคมในภูมิภาคอาเซียน
สอดคล้องกับการประกันสังคมของประเทศคู่สัญญา  และการเปลี่ยนแปลงไปของบริบททางสังคม
เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทย โดย
• ครอบคลุมการดูแลทั้งแรงงานชาวไทย ทั้งในระบบและนอกระบบ ทั้งในช่วงเวลาการท�ำงาน
และนอกเหนือช่วงเวลาการท�ำงาน ทั้งในสภาวะปกติ ทั้งระหว่างการฟื้นฟู ทั้งทุพพลภาพ
ที่เข้าสู่การจ้างงาน หรือแม้แต่สิ้นสภาพ การจ้างงาน ; ว่างงาน และชราภาพ
• ต้องหมายรวมไปถึง แรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรไทย ที่ได้รับความเป็นธรรมตามเหตุ
อันควร
• ทั้งยังขยายความคุ้มครองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลแรงงานระหว่างกัน กล่าวคือ
แรงงานไทยในต่างแดน และแรงงานต่างด้าวในไทย ต่างได้รบั การดูแล ตามทีม่ ขี อ้ ตกลงระหว่าง
การประกันสังคมของทั้ง 2 ประเทศ อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
2. ระบบประกันสังคมได้รับการทบทวน ระบบเงินสมทบ เพื่อให้เกิดความสมเหตุผลกับภาระการจ่าย
ที่เกิดขึ้นตามสิทธิประโยชน์ที่มีการพัฒนาไป ทั้งในเชิงการเพิ่มรายรับ (เช่น การปรับเพดานขั้นสูง/
ขั้นต�่ำ การปรับ % อัตราจ่าย) ทั้งในเชิงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดเก็บ ทั้งใน
เชิงการควบคุมตรวจสอบป้องกันการรั่วไหล ของการรับช�ำระ และการจ่ายประโยชน์
3. ระบบการลงทุน มีการรื้อปรับไปสู่
3.1 การจัดตั้ง หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ที่รับผิดชอบดูแลในการบริหารจัดการการลงทุน ให้มี
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว และโปร่งใส
3.2 มีการพัฒนานโยบายการลงทุนทีม่ คี วามทันสมัย สร้างเสถียรภาพแก่กองทุน ควบคูก่ บั การพัฒนา
ด้านระบบงาน ระบบบุคลากร และระบบสารสนเทศให้รองรับต่อการบริการงานที่เป็นเลิศ
สามารถดึงดูด และธ�ำรงรักษาบุคลากร ด้านการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ
3.3 พัฒนาช่องทางและระบบการสือ่ สาร ทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือ ไว้วางใจ
และเข้าใจแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสาธารณชน
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เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน และผลประโยชน์การลงทุน ที่สามารถรองรับการพัฒนาการ
ของสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน เหล่านั้นได้ โดยยังคงไว้ซึ่ง ความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น มีความมั่นคง
มีเสถียรภาพ อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเด็นสิทธิประโยชน์ที่มีการปรับปรุง (Mj)
ประเด็นสิทธิประโยชน์ที่ปรับเข้าสู่ข้อตกลงร่วมการประกันสังคมอาเซียน (Mj)
จ�ำนวนประเทศที่มีข้อตกลงที่ท�ำระหว่างกันเพื่อก้าวสู่การเป็นระบบประกันสังคมแบบ Totalization
รายรับที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเงินสมทบ
รายรับที่เก็บได้/รายรับที่ประมาณการ (Mj)
อัตราผลตอบแทนในแต่ละประเภทการลงทุน (Mj)
อัตราผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย เทียบกับตลาด และเทียบกับการประกันสังคมอื่นในอาเซียน
(รอบไตรมาส รอบครึ่งปี รอบปี) (Mj)
8. ความสามารถในการรักษาระดับอายุกองทุน ; อายุกองทุนเฉลี่ย (Mj)
9. ระดับความเชือ่ มัน่ เฉลีย่ ทีผ่ ปู้ ระกันตน นายจ้าง และสาธารณชนมีตอ่ “การบริหารการเงินและกองทุน”
(Mj)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ; IT และการบริหาร
สารสนเทศ ; MIT ของส�ำนักงานประกันสังคมสู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ และการบริการที่ล�้ำสมัย
เป้าประสงค์ (Goals)
พัฒนาการให้บริการการสนับสนุน ระบบบริการตนเองที่เชื่อถือได้ และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน
แก่ผู้รับบริการในทุกกลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทิศทางการพัฒนาที่
ระบบบริการตนเอง : เพิ่มฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ผ่านระบบบริการตนเองของผู้รับบริการ และพันธมิตร
ผู้ร่วมให้บริการ
เพิ่มระดับความเชื่อถือได้ 1. พร้อมใช้งาน 2. ข้อมูลสมบูรณ์ เชื่อมโยงกัน
มีลกั ษณะ และรูปแบบทีเ่ ป็นมิตรต่อผูใ้ ช้งาน กับผูใ้ ช้บริการทุกกลุม่ รวมถึง stakeholder 1. เข้าถึง
ได้ทาง online และอุปกรณ์สื่อสารพกพา 2. หน้าจอเข้าใจง่าย 3. ตอบสนองรวดเร็ว
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ระบบบริการตนเอง
1. ร้อยละของจ�ำนวนผู้เข้าใช้งานผ่านระบบบริการตนเองของผู้รับบริการต่อจ�ำนวนผู้ประกันตน
ทั้งหมด (Mj)
2. ร้อยละของจ�ำนวนผู้เข้าใช้งานผ่านระบบบริการตนเองของพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการต่อจ�ำนวน
ผู้ใช้งานทั้งหมด (Mj)
เพิ่มระดับความเชื่อถือได้
3. ร้อยละความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย (เช่น ร้อยละ 99.5 ขึ้นไป)
(Mj)
4. ร้อยละความสมบูรณ์ของระบบที่เชื่อมโยงกันและสามารถใช้งานได้ (Mj)
มีลักษณะ และรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม รวมถึง stakeholder
5. จ�ำนวนผู้เข้าใช้งาน/ปริมาณการใช้งานผ่านระบบ online และอุปกรณ์สื่อสารพกพา (Mj)
6. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานผ่านระบบ (Mj)
7. จ�ำนวนผู้เข้าใช้งานผ่านระบบ online และอุปกรณ์สื่อสารพกพา (Mj)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้อง
กับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
เป้าประสงค์ (Goals)
เป็นองค์กรที่ ดึงดูด และ ได้รับความสนใจจาก คนเก่ง และสามารถธ�ำรงรักษาคนดีและเก่ง
ให้อยู่ร่วมกันในการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด สู่องค์กรที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ด้านการสรรหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน องค์กรเชิงกลยุทธ์
1. ต�ำแหน่งงานว่างที่เติมเต็ม (Vacant Positions filled) (Mj)
2. อัตราการตอบรับงาน (Job Acceptance Rate)
3. การลงทุนในด้านการฝึกอบรม (Training Investment Factor) (Mj)
ด้านการสร้างภาวะผู้น�ำ และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)
4. การลงทุนในด้านการฝึกอบรมผู้น�ำ (Managers Training Investment Factor)
5. ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการฝึกอบรม (Training ROI)
6. อัตราการทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Planning Rate) (Mj)
7. อัตราการลาออกของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (High Potential Attrition) (Mj)
ด้านการสร้างองค์กรที่น่าอยู่
8. คะแนนความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Score)
9. อัตราการลาออก (Attrition Rate)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ (Goals)
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จ�ำนวนระบบงานที่เข้าสู่ระบบ e-SSO อย่างสมบูรณ์ (Mj)
2. จ�ำนวนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุง และท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงานภายในองค์กร (Mj)
3. จ�ำนวนหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และขยายตัวของภารกิจ (Mj)
4. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล (Mj)
5. ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนต่อการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล (Mj)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN : ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของการวางรากฐานระบบ
ประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น
เป้าประสงค์ (Goals)
เพื่อให้เกิดการรับรู้ รู้จัก และยอมรับในระดับอาเซียนถึงพัฒนาการที่เป็นสากล
ของระบบประกันสังคมไทยในการก้าวสู่การเป็นระบบประกันสังคมชั้นน�ำของอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ใน 9 ขอบข่ายส�ำคัญของระบบประกันสังคม ระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Mj)
2. ระดับการยอมรับในระดับอาเซียน ถึงความเป็นผู้น�ำของระบบประกันสังคมไทย (Mj)
3. จ�ำนวนครั้งการเป็นเจ้าภาพร่วม/เจ้าภาพหลัก/เจ้าบ้าน ในงานระดับนานาชาติ/ระดับอาเซียน
ด้านการประกันสังคม (Mj)
4. จ�ำนวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และการเสริมสร้าง
ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน/ด้านประกันสังคมในอาเซียน
5. จ�ำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์” และ “พัฒนาความ
ร่วมมือ” เพื่อยกระดับ ระบบประกันสังคมของประเทศ ในกลุ่ม CLMV (Mj)
6. จ�ำนวน หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา  และผลักดัน จนได้รับการยอมรับ ว่าเป็นหน่วยงานอันดับ 1
ของอาเซียน (Mj)
7. ร้อยละ จ�ำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับการปรับตัว
สู่การประกันสังคมระดับนานาชาติ-อาเซียน/จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด
• ด้านการอบรมด้านภาษาหลักในอาเซียน หรือ ภาษาอังกฤษ
• ด้านการอบรมเพิ่มพูนความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมรับฟัง
ในเวทีระดับนานาชาติ-อาเซียน
• ด้านการร่วมประชุม/สัมมนาแสดงความคิดเห็น การน�ำเสนอผลงาน ในเวทีระดับนานาชาติ-อาเซียน
8. จ�ำนวนกิจกรรมส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบประกันสังคมอาเซียน ที่ประกันสังคมไทยเป็นผู้ริเริ่ม หรือ
เป็นผู้ด�ำเนินการหลัก หรือเป็นเจ้าภาพ ที่สะท้อนกลับมาให้เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมไทย (Mj)
9. จ�ำนวนเอกสาร จ�ำนวนครั้งการเผยแพร่ (ครั้ง หรือ ประเด็น) การเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
ในภาษาอื่นซึ่งเป็นภาษาหลักของอาเซียน
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ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว สามารถแสดงความเชื่อมโยง
การพัฒนายุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ 3 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนการขับเคลื่อนไปสู่ความส�ำเร็จ (Critical
Success Driver) 2. ส่วนการพัฒนามูลค่าเพิ่ม (Value add development) และ 3. การส่งมอบการบริการ
และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Deliverable) ดังรูปที่ 3.3 โดยส่วนแรก เป็นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ส�ำคัญ ทั้งในด้าน ทุนมนุษย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน และรากฐานอันส�ำคัญในการพัฒนาในส่วน Value
add development และ Deliverable ต่อไป
ทัง้ นี้ ส่วนการพัฒนามูลค่าเพิม่ จะเน้นไปทีก่ ารพัฒนาสิทธิประโยชน์ การลงทุน รวมไปถึงการทบทวน
ระบบเงินสมทบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักส�ำคัญในการด�ำเนินงานตามหลักประกันสังคม โดยจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องอาศัยการพัฒนาปัจจัยพืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้นส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินการ เพือ่ จะท�ำให้
การส่งมอบการบริการและข้อมูลต่างๆ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเมื่อ
มีการพัฒนาทั้งปัจจัยพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ การลงทุน และระบบเงินสมทบ ได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงกันแล้ว จะเป็นการสนับสนุน ให้การส่งมอบการบริการ และการสื่อสาร เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย
การด�ำเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ มีประเด็น และแนวทางดังรูปด้านล่าง เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ อันจะสามารถน�ำพาส�ำนักงานประกันสังคม ไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรประกันสังคมชั้นน�ำ
ในอาเซียน ซึ่งสร้างการรับรู้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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3.5 กลยุทธ์และมาตรการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนองความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม
ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคม
บนรากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
เป้าประสงค์
Serv.1 ผู้ที่เป็นก�ำลังแรงงาน (Labour force) ในราชอาณาจักรไทย ได้เข้าสู่การเป็นผู้ประกันตน
(ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจ, แรงงานอิสระ, แรงงานต่างด้าว หรือแม้แต่แรงงานไทย ทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักร)
ในระบบประกันสังคม โดยได้รบั การบริการผ่านรูปแบบการให้บริการทีห่ ลากหลาย มีความสะดวก รวดเร็ว
และครบวงจร โดยสามารถใช้บริการได้ 24/7 ; 24 ชั่วโมง ใน 7 วันต่อสัปดาห์ ผ่านช่องทาง
การให้บริการ และเครือข่ายพันธมิตรการให้บริการที่เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน
Serv.2 รูปแบบและช่องทางการให้บริการแก่ผปู้ ระกันตน/ลูกจ้าง และนายจ้าง ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
โดยผ่านเครือข่ายพันธมิตรให้บริการ (ทั้งที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ) ได้มกี ารพัฒนานวัตกรรมการบริการ และขยายขอบข่ายการให้บริการ ทัง้ ในเชิงปริมาณ
เชิงรูปแบบความหลากหลาย เชิงพื้นที่ (Physical-Logical , ในประเทศ-ต่างประเทศ) ภายใต้การสร้าง
ความเป็นธรรมระหว่างกัน โดยการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการน�ำส่ง
การบริการตามที่สัญญา และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
PR1. การพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งพัฒนาเครื่องมือในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์
ของตน (Tool development) ที่ไม่เพียงส่งเสริมให้เกิดความสามารถ ในการสร้างความสัมพันธ์ และ
เฝ้าดูแลติดตามผู้รับบริการในกลุ่มต่างๆ (Strong relationships & Tracking customers) หากแต่
ยังสามารถสร้างสรร การสื่อ และสารในหลากรูปแบบ/กิจกรรม/ช่องทาง (Variety in Information &
Activity) ทีเ่ หมาะกับแต่ละกลุม่ เพือ่ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ และการรับรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว
(Quick response) และล�้ำหน้า 
PR2. การสร้างการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มให้ ไม่เพียงเข้าใจใน สิทธิ หน้าที่ และ
บทบาทของตนต่อการประกันสังคมแล้ว ยังต้องให้เกิดการรับรู้ ต่อองค์กร ดังนี้
ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง : Trustworthy, Beneficial นายจ้าง : Flexible, Innovative partner
สถานพยาบาล : Efficient partner, Fair บุคคลทั่วไป : Good governance, Financially stable
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
Coverage :
1. ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานไทย ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนผูอ้ ยูใ่ นวัยแรงงานของไทย (Mj)
2. ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานรวม ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนผู้อยู่ในวัยแรงงานรวมที่อยู่
ในราชอาณาจักรไทย (Mj)
3. ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานรวม ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนแรงงานในกลุม่ ประเทศอาเซียน
4. ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานรวม ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนแรงงานรวมในระบบประกันสังคม
		ของอาเซียน
5 ร้อยละของจ�ำนวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมไทย/จ�ำนวนแรงงานต่างด้าว
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
Channel :
1. จ�ำนวนนวัตกรรมการให้บริการที่มีการให้บริการ ซึ่งก่อให้เกิดการให้บริการ ระดับรายบุคคล
ด้วยตนเอง ในลักษณะ 24/7 (Self Service 24/7) (Mj)
2. จ�ำนวนจุดที่มีปฏิสัมพันธ์แบบ 2 ทาง (Interaction Touch point)/จ�ำนวนผู้รับบริการกลุ่ม
เป้าหมายในแต่ละประเภท (Mj)
a. Off line ในประเทศไทย
b. Off line ในต่างประเทศ (ในอาเซียน และ นอกอาเซียน)
3. ระดับความสามารถในการให้บริการ และปฏิสัมพันธ์แบบ 2 ทาง (Interactive Touch point)/
จ�ำนวนผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท (Mj)
a. Off line
i. ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิชาวไทย
ii. ผู้ประกันตนต่างด้าว
b. On line รองรับ
i. ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิชาวไทย
ii. ผู้ประกันตนต่างด้าว
c. On Call รองรับ
i. ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิชาวไทย
ii. ผู้ประกันตนต่างด้าว
4. จ�ำนวนครั้งที่ติดต่อสื่อสารเชิงรุกกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านรูปแบบและช่องทางต่างๆ เฉลี่ย/
เดือน (Mj)
5. จ�ำนวนจุดให้บริการแบบ offline จากพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการทั้งหมด ทั้งด้านการเงิน และ
ด้านการแพทย์
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Challenge :
1. ระดับการเข้าถึงผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม ตามความคาดหวัง (Mj)
2. ระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว (Mj)
a. ด้วยตนเอง
b. ผ่าน เจ้าหน้าที่ หรือ Call Center
3. ระดับความประทับใจทีม่ ตี อ่ การให้บริการ ในทุกจุดทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์แบบ 2 ทาง (Interactive Touch
point) (Mj)
a. ส�ำนักงานประกันสังคม
b. สาขา
c. เครือข่าย
4. ระดับความนิยม ที่มีต่อส�ำนักงานประกันสังคม
5 ระดับความเข้าใจที่มีต่อ การจ่ายเงินสมทบ สิทธิประโยชน์ กองทุน และหน้าที่ ที่ตนต้องมีต่อ
การประสังคม (Mj)
6. ระดับความเชื่อมั่นที่ สาธารณชนมีต่อส�ำนักงานประกันสังคม (Mj)
a. ภาพรวมองค์กร และภาพลักษณ์
b. การให้บริการ และการส่งมอบบริการผ่านเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการ
c. การบริหารการเงินและกองทุน
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กลยุทธ์และมาตรการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)
กลยุทธ์ที่ 1 Serv : พัฒนาการให้บริการมิติใหม่ ด้วยนวัตกรรมการบริการ ที่มีบริการที่ครบถ้วน สำ�หรับ
นายจ้าง/ลูกจ้าง (และสำ�คัญมาก คือ ต้องเร่งเพิ่มความครบวงจร ; ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ เพื่อลดภาระ
การเข้าใช้บริการ ณ สาขา)
มาตรการที่ 1.1

นวัตกรรมการบริการ ผ่านรูปแบบ และช่องทางใหม่ๆ ที่สนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์
• Increase Ownership Level
• Service Delivery 24/7 on Classification
• Access to Individual Data by Self Service
• Request & Quick Response
• Increase Touch Point & Increase Interaction Frequency
• Learn SSO by Virtual ex. Game , Tool kit

กลยุทธ์ที่ 2 Serv : เสริมสร้างและขยาย ความสัมพันธ์อันดี ที่เป็นธรรมกับ เครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการ
ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของการให้บริการที่หนึ่งเดียว โดยมุ่งสร้างบนพื้นฐานของความเป็นธรรม
และสมเหตุผล
มาตรการที่ 2.1

รือ้ ปรับ และทบทวน “ข้อก�ำหนดการส่งมอบบริการ SLA ; Service Level Agreement
การควบคุม การก�ำกับ และการตอบแทนคืนกลับ” โดยพิจารณาใน
• ภาพรวม โดยพิจารณา ทั้งภายในประเทศ ภายในอาเซียน ภายนอกอาเซียน
• รายประเภทบริการ ; การเงิน การแพทย์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การลงทุน
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
• รายลักษณะหน่วยงานผู้ส่งมอบ ; ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรประชาชน
• รายขนาดหน่วยงาน ; Micro Macro Medium

มาตรการที่ 2.2

ขยายจ�ำนวนเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการ และขยายความสัมพันธ์ในทุกมิติ ทั้งใน
• มิติการบริการ ; การเงิน การแพทย์ การสื่อสาร การลงทุน
• มิติกลุ่มผู้รับบริการ ; นายจ้าง/สถานประกอบการแต่ละกลุ่ม ผู้ประกันตน
ชาวไทยแต่ละกลุ่ม ผู้ประกันตนต่างด้าว
• มิติประเภทหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกกระทรวง, ภาครัฐ และเอกชน
สมาคม/สหพันธ์ นายจ้าง-ลูกจ้าง
• มิตริ ปู แบบช่องทาง ; On line - On Mobile - On site - On Call - On Service
• มิติพื้นที่ให้บริการทั้ง ภายในประเทศ ภายในอาเซียน และภายนอกอาเซียน
เพื่อให้ทันต่อการขยายตัวของปริมาณผู้รับบริการ และความหลากหลายของแต่ละ
พฤติกรรม

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 87

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

มาตรการที่ 2.3

พัฒนาระบบการติดตาม และก�ำกับ เครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการและช่องทางบริการ
ต่างๆ ที่ พัฒนาขึ้นที่มีศักยภาพ ครอบคลุม และทั่วถึง ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน และข้อตกลง พร้อมกลไกการสนองตอบหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
(ดีกว่าก็เสริมแรง ต�่ำกว่าก็ร่วมพัฒนา  ต�่ำมากโดยเจตนาทุจริตก็ลงโทษ) โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ/หรือสูงกว่ามาตรฐาน เช่น
ด้านสุขภาพ
• ขึ้นทะเบียน กลุ่มผู้ส�ำรวจประเมินมาตรฐานตามข้อตกลง ณ สถานพยาบาล
โดยอาจประกอบด้วย ทีมแพทย์ ผู้ประกันตน นายจ้าง/ตัวแทนนายจ้าง ร่วมกันกับ
ตัวแทนของส�ำนักงานประกันสังคมทั้งจากส่วนกลางและส�ำนักงานประกันสังคม
ในพื้นที่ เข้าร่วมส�ำรวจและรายงานผลการส�ำรวจ
• พัฒนาระบบการส�ำรวจ และประเมิน ที่มีส่วนร่วม แบบหลายระดับความเข้มข้น
(หลีกเลี่ยง การประเมินที่มีลักษณะ one system fit for all โดยต้องเป็นระบบที่
มุ่งเน้นการร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อตกลง
มากกว่าการก�ำกับและลงโทษเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจหมายรวมถึงการให้รางวัล
เสริมก�ำลังใจแก่สถานพยาบาลต่างๆ เหล่านั้นด้วย
• วางระบบ ไม่เพียงแต่ในระดับสถานพยาบาล แต่ควรมีระบบการดูแลในระดับ
เครือข่ายสถานพยาบาล โดยเฉพาะเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน
ด้านการเงิน
• มุ่งยกระดับความสัมพันธ์ และปรับปรุงข้อตกลง เพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรต่อไปในอนาคต
• มุ่งยกระดับหน่วยให้บริการขนาดเล็ก ให้เป็นหน่วยบริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน
สากล มีสถานะทางกฎหมาย มีความช�ำนาญทางการเงิน เพือ่ ให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ มีความรับผิดชอบในการดูแลเงิน พร้อมรับการตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 3 Serv : ริเริ่มกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ผ่านการส่งมอบ การดูแลผู้ประกันตนในระบบ ที่สะท้อน
การใส่ใจและให้ความสำ�คัญกับผู้ ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมอย่างครอบคลุม โดยมิต้องร้องขอ
มาตรการที่ 3.1

วิเคราะห์จำ� แนกนายจ้าง/สถานประกอบการ/ผูป้ ระกันตน ในรูปแบบพฤติกรรมทัง้ ทีเ่ คย
ใช้บริการและไม่เคยใช้บริการ ทั้งที่เคยเป็นและยังคงเป็นนายจ้าง/สถานประกอบการ/
ผูป้ ระกันตนในระบบอยู่ เพือ่ ท�ำความเข้าใจแต่ละกลุม่ พฤติกรรม พร้อมเฝ้าดู เฝ้าติดตาม
เฝ้าระวัง ในอันที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ

มาตรการที่ 3.2

ออกแบบและพัฒนา  การส่งมอบกิจกรรม ที่สะท้อนการดูแลเอาใจใส่ ที่สนองตอบ
ต่อรูปแบบพฤติกรรมของผู้ประกันตน โดยมาตรการเหล่านั้น ควรต้องเป็นไปเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ทั้งระหว่างเวลาท�ำงาน และนอกเวลาท�ำงาน เช่น
• การให้คำ� ปรึกษา อบรมให้ความรู้ ในแต่ละสถานประกอบการ ทีอ่ าจเกิดโรคจาก
การท�ำงาน ที่แตกต่างกัน โดยให้บริการกับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง
หรือสถานประกอบการที่มีค่าความเสี่ยงสูง เพื่อลดภาระแก่สถานประกอบการ
และเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพชีวิตการท�ำงานของแรงงาน
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• การมอบบัตรตรวจสุขภาพประจ�ำปี มูลค่า 1,500 บาท หากไม่เคยเบิกค่ารักษา
พยาบาลติดต่อกัน 3 ปี
• การมอบบัตรตรวจสุขภาพฟันฟรี หากไม่เคยเบิกสิทธิทันตกรรมในช่วง 2 ปี
• การมอบสิทธิการให้ค�ำปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว หรือการฝากครรภ์ฟรี
หากยังไม่เคยเบิกค่าคลอดบุตรมาก่อน
มาตรการที่ 3.3

สื่อสารข้อมูลสารสนเทศส�ำคัญของพฤติกรรมการใช้สิทธิประโยชน์ โดยอาจใช้กลไก
การส�ำนึกการป้องกัน และการดูแลตนเอง รวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศส�ำคัญทาง
การเงินเพื่อให้เกิดการรับรู้ และร่วมเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยผ่านช่องทาง และรูปแบบ
ต่างๆ ด้วยเนื้อหา และข้อมูลเฉพาะที่เจาะจง ตรงตัว ผู้รับสาร
• ส่งข้อมูลสารสนเทศ ด้านการแพทย์ เช่น โครงการส�ำนักงานประกันสังคมห่วงใย
อยากให้ท่านไกลโรค เช่น อาจส่งข้อมูลจากระบบว่า ปีนี้ส�ำนักงานประกันสังคม
มีการเบิกค่าล้างไต มากถึง ปีละ..................บาท หมายถึงผู้ป่วยด้วยโรคนี้
จะต้องดูแลตนเอง ถึงเดือนละ........บาท ซึง่ จากข้อมูลพบว่า ผูใ้ ช้แรงงานมีอตั รา
เจ็บป่วย โดยโรคนี้เพิ่มขึ้นถึง ปีละ......คน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นปีละ........%
		 แต่หากเพียงผูใ้ ช้แรงงานปฏิบตั ติ วั ดังนี.้ ...........จะช่วยให้เราเองปลอดภัยจากโรคนีไ้ ด้
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตนเชิงรุก เช่น
ปี 2557 ส�ำนักงานประกันสังคมน�ำเงินออมชราภาพของท่านไปลงทุน
โดยที่ท่านสะสมมาตั้งแต่ปี...........
งวดละ............บาท
รวมทั้งสิ้น.............งวด
รวมเป็นเงินต้น.......บาท    รวมดอกผลสะสม..........บาท
ปีนท้ี า่ นมีเงินต้นเพิม่ ขึน้ รวม...........บาท   ดอกผลปีปัจจุบัน........% ดอกผลระหว่างปี
...........บาท
รวมทั้งสิ้นปีนี้ท่านมีเงินออมชราภาพรวม.................บาท
(โดยจะทยอยรับได้เมื่อ.............................................)

มาตรการที่ 3.4

เผยแพร่การลงทุนขององค์กร และสนับสนุนการสื่อสารโต้ตอบแบบสองทาง
พร้อมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
ทางการเงินของผู้ประกันตนและ/หรือนายจ้าง/สถานประกอบการ รวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์แบบเจาะจง เพื่อการเผยแพร่และแนะน�ำการใช้บริการ ในช่องทาง
ที่หลากหลายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4 Serv : พัฒนาและยกระดับ สาขา/หน่วยให้บริการด่านหน้า  เพื่อก้าวสู่ การเป็น สปส. สาขา
ต้นแบบที่สามารถให้การบริการระดับสากลด้วยความเป็นไทย โดยก�ำกับการเพิ่มจ�ำนวนไปอย่างมีทิศทาง
ทั้งในภาพรวม ภาพในประเทศไทย ในประเทศอาเซียน และในต่างประเทศ เพื่อให้ยังคงเชื่อมโยงกันได้
บนความหลากหลาย แต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกัน
มาตรการที่ 4.1

การก�ำหนดทิศทาง การเพิ่มจ�ำนวนสาขา/ศูนย์ ช่องทางและรูปแบบการบริการต่างๆ
ที่สอดคล้องกันในภาพรวมของทิศทางตามแผนแม่บทการพัฒนางานบริการของ
ส�ำนักงานประกันสังคม (SSO Service & Deliverable Road Map)
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มาตรการที่ 4.2

การวางแผนพัฒนารายสาขา/ศูนย์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนแม่บท และ
รองรับได้กับรูปแบบ และปริมาณการให้บริการภายใต้บริบทและเงื่อนไขของแต่ละ
สาขา/ศูนย์

มาตรการที่ 4.3

ปรับปรุงและพัฒนา  ระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนให้เกิด
การให้บริการ ณ สาขา/ศูนย์ ที่ “แม่นย�ำ ถูกต้อง รวดเร็ว ครบวงจร และสุจริต”

มาตรการที่ 4.4

พัฒนา  บุคคลกรของสาขา/ศูนย์ ให้เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์ และ
เป็นสากล

มาตรการที่ 4.5

ปรับปรุง และพัฒนา เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ของสาขา/ศูนย์ เพือ่ การให้บริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาสาขา

มาตรการที่ 4.6

ลงทุน ปรับปรุง และพัฒนาด้านกายภาพ พืน้ ที่ และอาคาร สถานทีใ่ ห้บริการของสาขา/
ศูนย์ ให้เป็นพื้นที่บริการที่สวยงาม ทันสมัย เป็นมิตร และมีบรรยากาศที่ดี ที่เอื้อต่อ
“การรับบริการ และการให้บริการ” ที่ผ่อนคลาย อบอุ่นและเป็นกันเอง

มาตรการที่ 4.7

พัฒนารูปแบบการให้บริการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบ
พฤติกรรม การรับบริการ การรับข้อมูล ข่าวสารในแต่ละท้องถิ่น ของสาขา/ศูนย์
หรือแม้แต่ชี้น�ำ จูงใจให้เกิดการใช้บริการในช่องทาง และรูปแบบอื่นๆ เพื่อสร้าง
พฤติกรรมใหม่ที่ดีของผู้รับบริการในยุคดิจิตอล

มาตรการที่ 4.8

ยกระดับการพัฒนา  ความสัมพันธ์ กับเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการในพื้นที่
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการในกลุ่มต่างๆ

มาตรการที่ 4.9

ค้นหาและพัฒนาให้ สาขา/ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างประสบการณ์
การเรียนรู้และฝึกฝน ของส�ำนักงานประกันสังคมในฐานะ Academy ที่แต่ละสาขา/
ศูนย์ มีฐานความรู้ความช�ำนาญ ที่แตกต่างกัน โดยอาจก�ำหนดเป็นเป้าหมายท้าทาย
เช่น เรียนรู้ภาคสนามที่สาขา/ศูนย์ ที่มีความช�ำนาญด้านต่างๆ 3 เดือน เช่น
• สาขา สมุทรสาคร เป็น Academy ด้านผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว
• สาขา เขตพื้นที่ 4 เป็น Academy ด้านสถานประกอบการขนาดใหญ่
• สาขา ....... เป็น Academy ด้านสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
• สาขา ....... เป็น Academy ด้านการติดต่อประสานงานสถานพยาบาลเอกชน
• สาขา ....... เป็น Academy ด้านการวินิจฉัยจ่ายสิทธิ
• สาขา ....... เป็น Academy ด้านการตรวจสอบสถานประกอบการ
• ฯลฯ

มาตรการที่ 4.10

พัฒนากระบวนการประเมิน และก�ำกับผลการด�ำเนินงาน และผลการให้บริการระดับ
สาขา/ศูนย์ ให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารสาขา  บริหารงบประมาณ และบริหาร
บุคลากรของสาขา

กลยุทธ์ที่ 5 PR : สร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารภายในองค์กร โดยการปรับปรุงการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน และระหว่างบุคลากรในทุกภาคส่วน ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 6 PR : ริเริม่ พัฒนา และบริหาร แบรนด์สำ� นักงานประกันสังคมทีส่ ะท้อนคุณค่า จดจ�ำได้งา่ ย ชัดเจน
และยั่งยืน ให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการรับรู้แบรนด์ขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านบุคลากร
มาตรการที่ 6.1

ระบุคุณค่าขององค์กรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  และเป็นตัวตน ที่ชัดเจน
โดยก�ำหนดเนื้อหา สาระในการสื่อสารที่สร้างความแตกต่าง และยั่งยืน ท�ำให้ผู้รับสาร
จดจ�ำได้ง่าย

มาตรการที่ 6.2

สร้างอัตลักษณ์การด�ำเนินงานขององค์กรที่ยั่งยืน และมีจุดยืนของ แบรนด์ที่ชัดเจน

มาตรการที่ 6.3

กำ�หนดสารสำ�หรับกลุม่ เป้าหมายผูร้ บั สาร และจุดยืนขององค์กรสำ�หรับผูร้ บั สาร แต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย

มาตรการที่ 6.4

สนับสนุนกิจกรรมการสร้างแบรนด์ ให้มปี ระสิทธิภาพ และดำ�เนินการสื่อสารสาระสำ�คัญ
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 6.5

กำ�หนดช่องทางการสื่อสารสาระสำ�คัญ และจุดยืนขององค์กรสำ�หรับ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับสาร แต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง

มาตรการที่ 6.6

กำ�หนดช่องทางการสื่อสารที่มีความต่อเนื่อง และมีเนื้อหาครอบคลุม สำ�หรับผู้รับสาร
แต่ละกลุ่ม

มาตรการที่ 6.7

ใช้สื่อสาธารณะใหม่ๆ เช่น social media ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้รับสาร ควบคู่กับการใช้สื่อดั้งเดิม เช่น รายการวิทยุ และ
e-newsletter เพื่อเสริมพลังในการสื่อสาร

มาตรการที่ 6.8

เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ในการสื่อสารกับผู้รับสาร การจัดประกวด, แข่งขัน โดย
เฉพาะการพ่วง สื่อ interactive media และ free media เพื่อทำ�ให้ผู้รับสารไม่รู้สึก
ถูกยัดเยียดจนเกินไป

มาตรการที่ 6.9

พัฒนาและปรับเปลีย่ นกลยุทธ์และนโยบาย เพื่อให้สนับสนุน แบรนด์ สำ�นักงานประกันสังคม
ที่ยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 6.10

สนับสนุนให้บุคลากรระดับปฏิบัติการมีอำ�นาจในการตัดสินใจ รวมไปถึงให้หน่วยงาน
ที่มีความรับผิดชอบกำ�หนดความต่อเนื่องในการสร้างและบริหารแบรนด์

มาตรการที่ 6.11

ประเมินประสิทธิภาพจากผลลัพธ์การประชาสัมพันธ์ของ องค์กร

มาตรการที่ 6.12

พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสากลและทักษะการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 7 PR : ปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ขององค์กร โดยมุ่งการปรับปรุง
การให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ระกันตนผ่านช่องทางโทรศัพท์ ให้มปี ระสิทธิภาพและเข้าถึงได้งา่ ยมีความเป็น
มืออาชีพ เฉกเช่นศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของภาคเอกชน พร้อมการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูล
ทางโทรศัพท์ ; 1506 อย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ที่ 8 PR : การมุ่งพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บนรากฐานของเครือข่ายให้บริการ ที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการรับรู้หลักที่ยั่งยืน
“การส่งมอบบริการ เป็นส่วนหนึ่งของ การรับรู้ – ประชาสัมพันธ์ และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของ การส่งมอบบริการ”
เช่น
• ทำ�ให้การให้บริการทางการแพทย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยการให้แพทย์
เป็นส่วนหนึ่งของการทำ�ให้มีการประชาสัมพันธ์
• การให้นายจ้างเป็นพันธมิตร ทั้งนายจ้างรายบุคคล, สถานประกอบการ, สมาคม/สหพันธ์ นายจ้าง –
ลูกจ้าง
กลยุทธ์ที่ 9 Cover : พัฒนากลไกการขยายความครอบคลุมการคุ้มครองของระบบประกันสังคม ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ให้มีความเหมาะสมกับผู้ที่เป็นก�ำลังแรงงานในแต่ละกลุ่ม พร้อมเตรียมการขยายความคุ้มครอง
ผ่านกลไกทางกฎหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้ที่เป็นก�ำลังแรงงานในแต่ละกลุ่ม
อย่างเหมาะสมเป็นการถาวร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

การมุ่งพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากล
รองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ  
บนบรรทัดฐานของการพัฒนา ระบบเงินสมทบ และระบบการลงทุน ที่มีศักยภาพสูง
เพื่อให้สามารถรองรับ กับพัฒนาการได้
อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ  และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
การประกันสังคมไทย ครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อเป็นที่พึ่งในทุกจังหวะชีวิต อย่างเป็นธรรม
1. ส�ำนักงานประกันสังคมของไทยมีการพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ที่มีความเป็นสากล
รองรับการก้าวสูก่ ารประกันสังคมนานาชาติ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับการประกันสังคมในภูมภิ าคอาเซียน
สอดคล้องกับการประกันสังคมของประเทศคู่สัญญา  และการเปลี่ยนแปลงไปของบริบททางสังคม
เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทย โดย
• ครอบคลุมการดูแลทัง้ แรงงานชาวไทย ทัง้ ในระบบและนอกระบบ ทัง้ ในช่วงเวลาการท�ำงานและ
นอกเหนือช่วงเวลาการท�ำงาน ทั้งในสภาวะปกติ ทั้งระหว่างการฟื้นฟู ทั้งทุพพลภาพที่เข้าสู่
การจ้างงาน หรือแม้แต่สิ้นสภาพการจ้างงาน; ว่างงาน และชราภาพ
• ต้องหมายรวมไปถึง แรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรไทย ที่ได้รับความเป็นธรรมตามเหตุ
อันควร
• ทั้งยังขยายความคุ้มครองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลแรงงานระหว่างกัน กล่าวคือ
แรงงานไทยในต่างแดน และแรงงานต่างด้าวในไทย ต่างได้รบั การดูแล ตามทีม่ ขี อ้ ตกลงระหว่าง
การประกันสังคมของทั้ง 2 ประเทศ อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
2. ระบบประกันสังคมได้รับการทบทวน ระบบเงินสมทบ เพื่อให้เกิดความสมเหตุผลกับภาระการจ่าย
ที่เกิดขึ้นตามสิทธิประโยชน์ ที่มีการพัฒนาไป ทั้งในเชิงการเพิ่มรายรับ (เช่นการปรับเพดานขั้นสูง/
ขั้นต�่ำ การปรับ % อัตราจ่าย) ทั้งในเชิงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดเก็บ ทั้งในเชิง
การควบคุมตรวจสอบป้องกันการรั่วไหล ของการรับช�ำระ และการจ่ายประโยชน์
3. ระบบการลงทุน มีการรื้อปรับไปสู่
3.1 การจัดตั้ง หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ที่รับผิดชอบดูแลในการบริหารจัดการการลงทุนให้มี
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว และโปร่งใส
3.2 มีการพัฒนานโยบายการลงทุนที่มีความทันสมัย สร้างเสถียรภาพแก่กองทุน ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านระบบงาน ระบบบุคลากร และระบบสารสนเทศให้รองรับต่อการบริการงานทีเ่ ป็นเลิศ
สามารถดึงดูด และธ�ำรงรักษาบุคลากรด้านการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ
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3.3 พัฒนาช่องทางและระบบการสือ่ สาร ทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือ ไว้วางใจ
และเข้าใจแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสาธารณชน
เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน และผลประโยชน์การลงทุน ที่สามารถรองรับการพัฒนาการ
ของสิทธิประโยชน์
ประโยชน์ทดแทน เหล่านั้นได้ โดยยังคงไว้ซึ่ง
ความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเด็นสิทธิประโยชน์ที่มีการปรับปรุง (Mj)
ประเด็นสิทธิประโยชน์ที่ปรับเข้าสู่ข้อตกลงร่วมการประกันสังคมอาเซียน (Mj)
จ�ำนวนประเทศที่มีข้อตกลงที่ท�ำระหว่างกันเพื่อก้าวสู่การเป็นระบบประกันสังคมแบบ Totalization
รายรับที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเงินสมทบ
รายรับที่เก็บได้/ รายรับที่ประมาณการ (Mj)
อัตราผลตอบแทนจากแต่ละประเภทการลงทุน (Mj)
อัตราผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย เทียบกับตลาด และเทียบกับการประสังคมอื่นในอาเซียน
(รอบไตรมาส รอบครึ่งปี รอบปี) (Mj)
8. ความสามารถในการรักษาระดับอายุกองทุน ; อายุกองทุนเฉลี่ย (Mj)
9. ระดับความเชื่อมั่นเฉลี่ยที่ ผู้ประกันตน นายจ้าง และสาธารณชนมีต่อ “การบริหารการเงินและ
กองทุน” (Mj)
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กลยุทธ์และมาตรการในแต่ละกลยุทธ์ (ภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2)
Balance, Alert & Alarm
กลยุทธ์ที่ 1 BCI : ออกแบบ และพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS; Decision Support System)
ที่สามารถ
• บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ (Integrate Information) ด้าน “สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน
เงินสมทบ และการลงทุน”
• และประมวลผล เพื่อจ�ำลองสถานการณ์ (Simulation & Scenario) การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ
• รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง (Risk Management) เช่นความเสี่ยงกองทุน อายุกองทุน พร้อมการ
เตือนภัยล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้น (EWS; Early Warning System)
โดยต้องมีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ และเป็นประจ�ำ เช่น อาจบูรณาการข้อมูล และประมวลผล เพือ่ รายงาน
ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ�ำทุกเดือน เป็นอย่างน้อยเพื่อให้รับทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที
Internationalization & Totalization
กลยุทธ์ที่ 2 Bf : การเร่งการพัฒนาและร่วมมือกัน ในการกำ�หนดข้อตกลงการประกันสังคม ระหว่างประเทศ
ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และในประเทศที่แรงงานมีการเคลื่อนย้ายระหว่างกัน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกันตนไทยในต่างแดน และผู้ประกันตนต่างด้าวที่มาทำ�งานในราชอาณาจักรไทย ให้ได้รับการดูแล และ
ยังคงรักษาสิทธิประโยชน์ของตนจากระบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง
Classify and Realistic & Reasonable Response
กลยุทธ์ที่ 3Bf-Ctb : การจำ�แนกแยกการบริหารและติดตามกลุ่มผู้ประกันตนต่างๆ อย่างเหมาะสม ตามแต่ละ
รูปแบบพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นสากล เป็นธรรม และสมเหตุผล ท่ามกลางระบบประกันสังคมของไทย
และประกันสังคมอาเซียน
มาตรการที่ 3.1

ออก พรบ. การประกันสังคมเพือ่ ดูแลแรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะเพือ่ สามารถก�ำหนด
นโยบาย รูปแบบสิทธิประโยชน์ และเงินสมทบ ที่เหมาะสมกับลักษณะของแรงงาน
“พึงจ่ายเท่าที่พึงใช้” รวมทั้งการวางระบบประเมินการจ่ายเงินสมทบร่วมกับประเทศ
ต้นทาง ซึ่งเป็นผลดีต่อรัฐ ที่จะแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ต่อการดูแลแรงงานต่างด้าว
ในราชอาณาจักร และแรงงานต่างด้าวเองก็ไม่ต้องจ่ายเงินซ�้ำซ้อน ในส่วนที่จ่าย ณ
ประเทศต้นทางไปแล้ว หรือจ่ายในสิทธิประโยชน์ที่ไม่มีโอกาสได้ใช้

มาตรการที่ 3.2

ปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อการดูแลแรงงานนอกระบบ อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม
สะท้อนความจริงจังในการดูแล ให้มีการรองรับอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมแรงงานในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะในเรื่อง “การจ่ายเงินสมทบ การเพิ่มจ�ำนวน
ผู้ประกันตน และการรักษาอัตราคงอยู่” โดยอาจอยู่ในรูปแบบสมัครใจอย่างแท้จริง
“สมัครใจเข้าร่วม สมัครใจจ่ายเท่าที่อยากจ่าย เท่าที่อยากได้สิทธิ สมัครใจอยู่”
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มาตรการที่ 3.3

การดูแลให้ความส�ำคัญ กับกลุ่มผู้ประกันตน ที่เป็นแรงงานทุพพลภาพ ที่ยังไม่มีการ
จ้างงาน และที่มีการจ้างงานแล้ว เพื่อให้เกิดการจ้างงาน อย่างแท้จริง ได้ท�ำงาน
ที่เหมาะสมกับความสามารถทางกาย โดยไม่เกิดภาวะเครียดทางจิตใจ ทั้งได้รับ
ค่าตอบแทน ที่เป็นธรรม พร้อมเป็นเสริมการติดตามผล ภายหลังจากการฟื้นฟู

กลยุทธ์ที่ 4 Ctb : การทบทวนและปรับขึ้นเงินสมทบ (ทั้งเพดานขั้นต�่ำ เพดานขั้นสูง และอัตราการจัดเก็บ)
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ และจัดเก็บจากทุกฝ่าย
มาตรการที่ 4.1

การด�ำเนินการประชาพิจารณ์ เฉพาะเรือ่ ง “การทบทวน และปรับขึน้ เงินสมทบ; เพดาน
และอัตรา  ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้” เพื่อก�ำหนดระดับ และพัฒนาการในการปรับขึ้น
เงินสมทบอย่างเป็นระบบ และมีทิศทาง
ทั้งนี้ ต้องเร่งสร้างความเข้าใจ รายงานสถานการณ์ที่ผ่านมา/ที่เป็นอยู่ และสิ่งที่
จะเกิดขึ้น ผลดีของการปรับ นั้นจะส่งผลดีต่อผู้ประกันตน และนายจ้างอย่างไรบ้าง
อย่างต่อเนื่องก่อน (อาจด�ำเนินการมาตรการนี้ได้ ภายหลังการรับรู้ และตระหนัก
ร่วมกัน ซึ่งอาจด�ำเนินการได้ในช่วงปีที่ 2 - 3 ของแผน)

มาตรการที่ 4.2

การเสนอกฎหมายเพื่อปรับปรุงการเก็บเงินสมทบ ทั้งระบบ (ทั้งเพดาน ทั้งอัตรา ทั้งวิธี
การเก็บ ทั้งการจัดสรรเงินที่เก็บ ฯลฯ)

Security & Stability Fund
กลยุทธ์ที่ 5 Inv : การปรับโครงสร้างองค์กรด้านการบริหารการลงทุน ให้เกิดเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านบริหารการลงทุนเป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม ซึ่งมี
• ระบบงานที่พร้อมรองรับการบริหารกองทุน โดยเฉพาะระบบบริหารความเสี่ยงและระบบบัญชี
• ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย รองรับการบริหารเสถียรภาพกองทุนได้อย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วน
• ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านการลงทุน ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็นเลิศ ในการบริหาร
เสถียรภาพกองทุน ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
เพื่อให้เกิดการบริหารการลงทุนที่มีความคล่องตัว และสร้างกลไกการกำ�กับดูแลที่รัดกุม โปร่งใสตรวจสอบได้
มาตรการที่ 5.1

พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการลงทุนอย่างมืออาชีพ รวมถึง
การลงทุนผ่านบริษัทจัดการการลงทุนภายนอก (Outsource)

มาตรการที่ 5.2

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการลงทุนเป็นการเฉพาะ ที่สามารถรองรับ
การลงทุนในหลากหลายรูปแบบได้ เช่น การลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การลงทุนในตลาดที่หลากหลาย

มาตรการที่ 5.3

สร้างภาพลักษณ์ และกลไกในการดึงดูด บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การลงทุนให้เข้าสู่องค์กร

มาตรการที่ 5.4

ลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นบุคลากร
ชัน้ แนวหน้าทีม่ ศี กั ยภาพสูง โดดเด่น เป็นมืออาชีพหากแต่ยงั คงไว้ซงึ่ จิตสำ�นึก คุณธรรม
และจริยธรรมที่ดีงาม
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มาตรการที่ 5.5

ธำ�รงรักษา บุคลากรที่เป็นคนเก่ง และดี ให้คงอยู่ในองค์กร

กลยุทธ์ที่ 6 Inv : ปรับปรุง/พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ ที่เอื้ออำ�นวยต่อการบริหารเสถียรภาพกองทุน
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์
มาตรการที่ 6.1

กำ�หนดสัดส่วนการจัดสรรเงินในกองทุน (Asset Allocation) และเป้าหมายผลตอบแทน
ในแต่ละสัดส่วน

มาตรการที่ 6.2

คัดเลือกแหล่งการลงทุน และรูปแบบ ช่องทางการลงทุนที่เหมาะสม

มาตรการที่ 6.3

จัดจ้างหรือพัฒนาบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายการลงทุน เพือ่ เป็นทีป่ รึกษาในการ
ปรับปรุงกฎหมาย

กลยุทธ์ที่ 7 Inv : พัฒนาสารสนเทศทางด้านการลงทุน รวมทัง้ ระบบและช่องทาง เพือ่ การสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์
ทั่วทั้งองค์กร ไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม ทั้ง บุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ) สาธารณชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
เชื่อถือ และเชื่อมั่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ; IT
และการบริหารสารสนเทศ ; MIT ของส�ำนักงานประกันสังคม
สู่ องค์กรที่มีการด�ำเนินการ และการบริการที่ล�้ำสมัย
เป้าประสงค์
พัฒนาการให้บริการการสนับสนุน ระบบบริการตนเองทีเ่ ชือ่ ถือได้ และเป็นมิตรต่อผูใ้ ช้งาน แก่ผรู้ บั บริการ
ในทุกกลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทิศทางการพัฒนาที่
• ระบบบริการตนเอง : เพิม่ ฟังก์ชนั ทีใ่ ช้งานได้ผา่ นระบบบริการตนเองของผูร้ บั บริการและพันธมิตร
ผู้ร่วมให้บริการ
• เพิ่มระดับความเชื่อถือได้ 1. พร้อมใช้งาน 2. ข้อมูลสมบูรณ์ เชื่อมโยงกัน
• มีลักษณะ และรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม รวมถึง stakeholder
1. เข้าถึงได้ทาง online และอุปกรณ์สื่อสารพกพา 2. หน้าจอเข้าใจง่าย 3. ตอบสนองรวดเร็ว
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ระบบบริการตนเอง
1. ร้อยละของจ�ำนวนผูเ้ ข้าใช้งานผ่านระบบบริการตนเองของผูร้ บั บริการต่อจ�ำนวนผูป้ ระกันตนทัง้ หมด
(Mj)
2. ร้อยละของจ�ำนวนผูเ้ ข้าใช้งานผ่านระบบบริการตนเองของพันธมิตรผูร้ ว่ มให้บริการต่อจ�ำนวนทัง้ หมด
(Mj)
เพิ่มระดับความเชื่อถือได้
3. ร้อยละความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย (เช่น ร้อยละ 99.5 ขึ้นไป) (Mj)
4. ร้อยละความสมบูรณ์ของระบบที่เชื่อมโยงกันและสามารถใช้งานได้ (Mj)
มีลักษณะ และรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม รวมถึง stakeholder
5. จ�ำนวนผู้เข้าใช้งาน/ปริมาณการใช้งานผ่านระบบ online และอุปกรณ์สื่อสารพกพา (Mj)
6. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานผ่านระบบ (Mj)
จ�ำนวนผู้เข้าใช้งานผ่านระบบ online และอุปกรณ์สื่อสารพกพา (Mj)
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กลยุทธ์และมาตรการในแต่ละกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1 IT : พัฒนาระบบInfrastructure ขององค์กรให้ทนั สมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และคำ�นึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
มาตรการที่ 1.1

ปรับระบบจากMainframe สู่ระบบ Web-based ทั้งระบบอย่างเร็วที่สุด

มาตรการที่ 1.2

ปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ Service Oriented
Architecture และCloud Computing โดยเร่งรัดการติดตัง้ ใช้งานEnterprise Service
Bus เพื่อรองรับสนับสนุนอำ�นวยข้อมูลสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนา
Application

มาตรการที่ 1.3

ปรับปรุงเครือข่ายให้มีความเร็วในการติดต่อเพียงพอต่อการให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 2 IT : พัฒนาแผนแม่บทในการใช้งานระบบ Electronic self-service และระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการที่ 2.1

พัฒนาแผนแม่บท Roadmap ในการติดตั้งและใช้งานระบบ Electronic self-service
โดยแผนแม่บทต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และสามารถสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการลงทุน

มาตรการที่ 2.2

พัฒนาและปฏิบตั ใิ ช้ระบบธรรมาภิบาลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริหาร
เช่นระบบ COBIT5 ระบบ ITIL

กลยุทธ์ที่ 3 IT : ก่อตัง้ หน่วยงาน/ทีมงานในลักษณะ BI ( Business Intelligence ) ทีม BA (Business Analyst)
SA (System Analyst) และทีมนักพัฒนาภายในองค์กรสำ�หรับการปรับเปลี่ยนระบบ (minor change) และ
การดูแลระบบ (Maintenance) การสร้างความเชื่อมโยงของระบบงานผ่านแต่ละทีมผู้เชี่ยวชาญทำ�ให้ง่าย
ต่อการออก TOR ของระบบได้อย่างรวดเร็วปรับปรุงระบบเล็กๆ ได้อย่างรวดเร็ว
มาตรการที่ 3.1

ปรับโครงสร้างการบริหารและพัฒนาระบบ IT ขององค์กรให้มีหน่วยงานในลักษณะ
Business Intelligence

มาตรการที่ 3.2

พัฒนาทีม BA/SA และทีมนักพัฒนาภายในองค์กร

มาตรการที่ 3.3

ดึงดูดและรักษาบุคลากรด้าน IT ที่มีศักยภาพสูงและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพด้าน IT ที่ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 4 IT : วางระบบและพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับภายนอกองค์กร
มาตรการที่ 4.1

พัฒนาระบบการให้บริการแก่บคุ ลากรเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านหน้า (Front end;
service)

มาตรการที่ 4.2

พัฒนาระบบการให้บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการและบริหารหน่วยงาน
ภายใน (Back end; operation and management)
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มาตรการที่ 4.3

วางระบบและพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกองค์กร

กลยุทธ์ที่ 5 IT : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการให้บริการแก่ผปู้ ระกันตนสถานประกอบการ
นายจ้าง ลูกจ้าง แบบ Self service การสื่อสารรายบุคคลและการประชาสัมพันธ์สาธารณะ
มาตรการที่ 5.1

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ประกันตน
สถานประกอบการนายจ้างลูกจ้างแบบ Self-service

มาตรการที่ 5.2

ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บใช้งานและสื่อสาร
รายบุคคล

มาตรการที่ 5.3

ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์
สาธารณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์”
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
เป้าประสงค์
เป็นองค์กรที่ ดึงดูด และ ได้รับความสนใจจาก คนเก่ง
และสามารถธ�ำรงค์รักษาคนดีและเก่งให้ อยู่ร่วมกันในการพัฒนา องค์กร
อย่างก้าวกระโดดสู่องค์กรที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ด้านการสรรหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน องค์กรเชิงกลยุทธ์
1. ต�ำแหน่งงานว่างที่เติมเต็ม (Vacant Positions filled) (Mj)
2. อัตราการตอบรับงาน (Job Acceptance Rate)
3. การลงทุนในด้านการฝึกอบรม (Training Investment Factor) (Mj)
ด้านการสร้างภาวะผู้น�ำ และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)
4. การลงทุนในด้านการฝึกอบรมผู้น�ำ (Managers Training Investment Factor)
5. ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการฝึกอบรม (Training ROI)
6. อัตราการทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Planning Rate) (Mj)
7. อัตราการลาออกของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (High Potential Attrition) (Mj)
ด้านการสร้างองค์กรที่น่าอยู่
8. คะแนนความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Score)
9 อัตราการลาออก (Attrition Rate)
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กลยุทธ์และมาตรการในแต่ละกลยุทธ์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1 HR : สรรหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เชิงกลยุทธ์
มาตรการที่ 1.1

สร้างแบรนด์ ส�ำนักงานประกันสังคมผ่านบุคลากรจนให้เกิดการรับรู้เป็นที่ประจักษ์ชัด
• พัฒนาการประชาสัมพันธ์โมเดลต้นแบบของบุคลากรส�ำนักงานประกันสังคม
ไปยังสถาบันการศึกษา หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และจูงใจ คนเก่งและมีความสามารถ ศักยภาพสูง เข้ามาสูก่ ระบวนการคัดเลือก
ได้มากพอ และเติมเต็มได้ทันตามความต้องการ
• พัฒนาเครือ่ งมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นแบบดิจติ อล เพือ่ ลดระยะ
เวลาในการสรรหา และเพิม่ ประสิทธิภาพในการคัดเลือก รวมถึงกระชับกระบวนการ
ในการท�ำงาน โดยผ่าน Social media, Smart Phone Application, Game
online และ chat โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์กร

มาตรการที่ 1.2

สร้างการบริหารค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม
• ทบทวนอัตราเงินเดือนของบุคลากร ทั้งที่เป็น
- บุคลากรเริ่มต้นสำ�หรับบัณฑิตจบใหม่
-  ทบทวนอัตราเงินเดือนของบุคลากร เก่า (Mid-career offering)
โดยพิจารณาจากอัตราเฉลี่ยของกระบอกเงินเดือนในสายวิชาชีพเดียวกัน

มาตรการที่ 1.3

• สร้างวิทยากรภายในองค์กร โดยเน้นทีผ่ นู้ ำ�องค์กร ผูซ้ ง่ึ มีความรู้ และประสบการณ์สงู
• สร้างการบริหารองค์ความรู้ขององค์กรให้เข้มแข็ง (Knowledge Management)
• สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของสำ�นักงานประกันสังคมในฐานะองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 HR : สร้างภาวะผู้นำ� พัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง (Talent) และสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น
ในองค์กร
มาตรการที่ 2.1
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สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำ�ในองค์กร
• วางแผนการสืบทอด และทดแทนตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงเตรียมสร้างและพัฒนากลุม่ บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง (Talent Pool)
ให้เป็นศูนย์กลางทรัพยากรบุคคลขององค์กร
• ออกแบบเส้นทางการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� (Management Development Roadmap)
ให้กับผู้นำ�ในองค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทาง และกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของ
องค์กร ตลอดจนสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
• มุง่ รักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง (High Potential Staff) และสนับสนุนผูบ้ ริหาร
ให้สร้างความผูกพันกับบุคลากรผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ รับประทานอาหาร
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ
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มาตรการที่ 2.2

พัฒนาเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ
• ออกแบบและทบทวนสมรรถนะ (Competency) เส้นทางการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
(Training Roadmap) และคุณลักษณะของงาน (Job Qualification)
• ออกแบบเส้นทางการเติบโตก้าวหน้า  (Career Path) ให้กับกลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง และกลุ่มวิชาชีพที่เป็นต�ำแหน่งงานส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Position)
• สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพในระดับผูบ้ ริหาร
และบุคลากร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการหมุนเปลี่ยนงาน และการพัฒนาตัวเอง
ในสายงานที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียง

มาตรการที่ 2.3

สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร
• สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำ�คัญกับการสร้างความผูกพันของบุคลากร
ในองค์กร (Employee Engagement)
• ประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร ทั้งระดับผู้บริหาร และบุคลากร
โดยบริษัทชั้นนำ�  และนำ�ผลมาของประเด็นสำ�คัญ (Key Driver) มากำ�หนด
กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ Engagement อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 3 HR : สร้างองค์กรที่น่าอยู่
มาตรการที่ 3.1

ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรให้เข้มแข็ง
• สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย การปลูกฝัง การติดตามผล และ
การรับรู้พฤติกรรม ของวัฒนธรรมองค์กร
• สนับสนุนการสื่อสารพฤติกรรมของค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กรจากการ
ฝึกอบรม และการสอนงาน (Coaching)
• สร้างสถานทีท่ ำ�งานให้เกิดความสุข และสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร
รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมการทำ�งานที่ดี

มาตรการที่ 3.2

ออกแบบโครงสร้างองค์ที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลง
• ทบทวน และพิจารณาโครงสร้างของงาน (Job Structure) และก�ำหนด
ตระกูลงาน (Job Family) และกลุ่มงาน (Job Function) ที่มีสมรรถนะ หรือ
ขีดความสามารถ (Competency) ที่คล้ายกัน
• ออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และอัตราก�ำลัง
(Capacity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
• จัดตั้งทีมงาน เพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Change
Management Team) ให้รองรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของส�ำนักงาน
ประกันสังคม
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กลยุทธ์ที่ 4 HR : สร้างโครงสร้างพื้นฐานของงานบุคคลให้เข้มแข็ง
มาตรการที่ 4.1

สร้าง HR มืออาชีพ
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน HR ผ่านการแลกเปลีย่ นความรู้ การมอบหมายงาน
(Job Assignment) และการหมุนเปลี่ยนงาน (Job rotation) ภายในสายงาน
หรือ สายวิชาชีพเดียวกัน
• สร้างเครือข่ายงานบุคคล (HR Network) ระหว่างหน่วยงาน หรือ หน่วยธุรกิจ
อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย และทันต่อ
สถานการณ์ โลกที่เปลี่ยนแปลง

มาตรการที่ 4.2

ส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ
• กำ�หนดนโยบายหลักเกณฑ์การทำ�งาน และวิธีการดำ�เนินงานด้านบุคลากร
ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร
• พัฒนากระบวนการ การให้บริการงานด้านบุคคลทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง เพื่อประโยชน์
สูงสุดขององค์กร

มาตรการที่ 4.3

พัฒนาระบบงานด้าน HR องค์รวม
• พัฒนาระบบงานด้าน HR ให้เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ (Streamline) ทัง้ ข้อมูล
(Data) และเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และติดตาม
รายงานความเคลื่อนไหวของบุคลากรและองค์กรได้อย่างอัจฉริยะ
• พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลข้อมูล (Data Analytic) ที่สามารถใช้คาดการณ์
ความต้องการ หรือทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สอดรับกับกลยุทธ์ และ
ทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 5 HR : ผลักดันการเปลี่ยนสถานะ “พนักงาน” จาก ลูกจ้างชั่วคราว ไปเป็นสถานะการจ้างใหม่
ที่สามารถมีความรับผิดชอบในเชิงการบริหารจัดการ และมีความก้าวหน้า โดยมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับภาระงาน และความสามารถ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :

การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO)
ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จ�ำนวนระบบงานที่เข้าสู่ระบบ e-SSO อย่างสมบูรณ์ (Mj)
2. จ�ำนวนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุง และท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงานภายในองค์กร (Mj)
3. จ�ำนวนหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และขยายตัวของภารกิจ (Mj)
4. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรมีต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล (Mj)
5. ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนต่อการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล (Mj)
สรุปรายการกลยุทธ์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 1 Org : พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร และระบบช่วยสนับสนุน
การท�ำงานด้วยการน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมทักษะ ความรู้
ความช�ำนาญด้าน IT, MIT ส�ำหรับผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในการใช้ระบบต่างๆ ของส�ำนักงาน
ประกันสังคมที่มีการพัฒนาขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 Org : เสริ ม สร้ า งพั ฒ นาระบบงานภายในองค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก รธรรมาภิ บ าลที่ มี
ความเข้มแข็ง โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ 3 Org : ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 Org : พัฒนาหน่วยงานใหม่ๆ ทีร่ องรับต่อการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ
ที่สะท้อนการรักษาค่านิยมองค์กร
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กลยุทธ์และมาตรการในแต่ละกลยุทธ์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 1 Org : พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร และระบบช่วยสนับสนุนการทำ�งาน
ด้วยการนำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมทักษะ ความรู้ ความชำ�นาญด้าน IT,
MIT สำ�หรับผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในการใช้ระบบต่างๆ ของสำ�นักงานประกันสังคมที่มีการพัฒนาขึ้น
มาตรการที่ 1.1

ปรับปรุงระบบงานภายในองค์กรโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน (e-SSO)

มาตรการที่ 1.2

พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของระดับผู้บริหาร (DSS for Management
& Executives) ในด้านการบริหารองค์กร การบริหารทางการเงิน (การใช้เงิน ผลการ
ใช้เงิน) การติดตามการดำ�เนินการโครงการต่างๆ การบริหารการลงทุน เป็นต้น

มาตรการที่ 1.3

พัฒนาระบบ และหน่วยงานรับผิดชอบในการทำ� IT Audit

มาตรการที่ 1.4

ออกแบบ พัฒนา ระบบ/แนวทางการเตรียมความพร้อม “ทักษะ ความรู้ ความชำ�นาญ
ด้าน IT, MIT” สำ�หรับผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในการใช้ระบบต่างๆ ของ
สำ�นักงานสำ�นักงานประกันสังคมที่มีการพัฒนาขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2 Org : เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง
โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน
มาตรการที่ 2.1

การประสานรวมกันของการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) การควบคุมภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อทั้งภายในและภายนอก

มาตรการที่ 2.2

พัฒนาเครื่องมือ และระบบสนับสนุนในการตรวจติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรม/งาน/โครงการ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Monitor-Assess-Evaluate)

กลยุทธ์ที่ 3 Org : ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบตั ใิ ห้มคี วามทันสมัย และทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของหน่วยงานภายในองค์กร
มาตรการที่ 3.1

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายในองค์กร

มาตรการที่ 3.2

ปรับปรุงระเบียบการเงิน และพัสดุ

กลยุทธ์ที่ 4 Org : พัฒนาหน่วยงานใหม่ๆ ทีร่ องรับต่อการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาหน่วยงานต้นแบบทีส่ ะท้อน
การรักษาค่านิยมองค์กร
มาตรการที่ 4.1

วิเคราะห์ระบบงานที่มีความจำ�เป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวเพื่อรองรับ
ต่อภารกิจของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น

มาตรการที่ 4.2

จัดวางโครงสร้าง และภาระงานของหน่วยงานใหม่ๆ ที่รองรับต่อระบบงานใหม่

มาตรการที่ 4.3

ส่งเสริม และพัฒนาหน่วยงานต้นแบบที่สะท้อนการรักษาค่านิยมองค์กร

มาตรการที่ 4.4

จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม วัด และประเมินผลการดำ�เนินการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ASEAN :

ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญ
ของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น
เป้าประสงค์ (Goals)
เพื่อให้เกิดการรับรู้ รู้จัก และยอมรับในระดับอาเซียน
ถึงพัฒนาการที่เป็นสากลของ ระบบประกันสังคมไทยในการก้าวสู่การเป็นระบบประกันสังคมชั้นน�ำ
ของอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ใน 9 ขอบข่ายส�ำคัญของระบบประกันสังคม ระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Mj)
2. ระดับการยอมรับในระดับอาเซียน ถึงความเป็นผู้น�ำของระบบประกันสังคมไทย (Mj)
3. จ�ำนวนครั้งการเป็นเจ้าภาพร่วม/เจ้าภาพหลัก/เจ้าบ้าน ในงานระดับนานาชาติ/ระดับอาเซียน
ด้านการประกันสังคม (Mj)
4. จ�ำนวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการเสริมสร้าง ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และการเสริมสร้าง
ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน/ด้านประกันสังคมในอาเซียน
5. จ�ำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์” และ “พัฒนาความ
ร่วมมือ” เพื่อยกระดับ ระบบประกันสังคมของประเทศ ในกลุ่ม CLMV (Mj)
6. จ�ำนวน หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา  และผลักดัน จนได้รับการยอมรับ ว่าเป็นหน่วยงานอันดับ 1
ของอาเซียน (Mj)
7. ร้อยละ จ�ำนวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาผ่านกระบวนการต่างๆเพือ่ รองรับการปรับตัวสู่ การประกัน
สังคมระดับนานาชาติ-อาเซียน/จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด
• ด้าน การอบรมด้านภาษาหลักในอาเซียน หรือ ภาษาอังกฤษ
• ด้าน การอบรมเพิ่มพูนความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมรับฟัง
ในเวทีระดับนานาชาติ - อาเซียน
• ด้าน การร่วมประชุม/สัมมนาแสดงความคิดเห็น การน�ำเสนอผลงาน ในเวทีระดับนานาชาติ อาเซียน
8. จ�ำนวนกิจกรรมส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบประกันสังคมอาเซียน ที่ประกันสังคมไทยเป็นผู้ริเริ่ม หรือ
เป็นผู้ด�ำเนินการหลัก หรือเป็นเจ้าภาพ ที่สะท้อนกลับมาให้เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมไทย (Mj)
9. จ�ำนวนเอกสาร จ�ำนวนครั้งการเผยแพร่ (ครั้ง หรือ ประเด็น) การเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ใน
ภาษาอื่นซึ่งเป็นภาษาหลักของอาเซียน
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กลยุทธ์และมาตรการในแต่ละกลยุทธ์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN
กลยุทธ์ที่ 1 ASEAN : ตั้งศูนย์กลาง ASESN Social Security OFFICE ในประเทศไทย พร้อมเตรียมการ
ตั้งสำ�นักงานประกันสังคมภูมิภาคอาเซียน ประจำ�ในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้าน
ประกันสังคมของทุกชาติ ในทุกประเทศ  
พร้อมริเริ่มการพัฒนา “ระบบฐานข้อมูลการประกันสังคมอาเซียนกลาง ที่เป็น “ASEAN Social Security
Single data based” ; ASSS-db ควบคู่ “ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ไปเปิดในต่างแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน” ASEAN Enterprise single data based“ ; AES-db เพื่อนำ�ไปสู่การเป็น ระบบ
ASEAN Social Security Single Window
กลยุทธ์ที่ 2 ASEAN : ก่อตั้ง หน่วยงาน/คณะบุคคล ที่ดูแล ด้านการบริหารจัดการ และ/หรือ พัฒนา
ความร่วมมือด้านการเงิน และการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เงินสมทบ สิทธิประโยชน์ และความคุ้มครอง
หรือแม้แต่ด้านการลงทุนร่วมกัน (โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ ใช้ระบบภาษี) อาทิ
• ASEAN  SOCIAL SECURITY FUND
ASEAN Clearing house (เพื่อปฏิบัติการทางการเงิน เช่น ส่ง และรับเงิน ระหว่าง ระบบประกันสังคม
ในแต่ละประเทศกับผู้ประกันตนต่างด้าวที่กลับไปยังประเทศภูมิลำ�เนา  หรือไปยังประเทศปลายทางอื่นๆ ใน
อาเซียน)
กลยุทธ์ที่ 3 ASEAN : เป็นเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพร่วม ในการจัดงาน/จัดประชุมด้านการประชุมประกันสังคม
ในระดับอาเซียน Annual /Mid Year ASEAN  SOCIAL SECRURITY Conference/Meeting ในเรื่องต่างๆ
เช่น ASEAN Totalization , ASEAN Labor Beneficial , ASEAN SOCIAL SECURITY FUND ,
ASEAN Clearing house พร้อมผลักดัน การกำ�หนด “ระบบนำ�เข้าและส่งออกแรงงาน” ทั้งในระดับ
Unskilled , skilled, professional Skill ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อ เป็นฐานสำ�คัญในการ
ทำ�ระบบ ASEAN work permit ; กรมจัดฯ ,ASEAN Totalization , ASEAN Labor Beneficial : base –
common – special
กลยุทธ์ที่ 4 ASEAN : ร่วมก่อตัง้ ผลักดัน ให้เกิดคณะกรรมการร่วมชาติอาเซียน ด้านการเจรจาสิทธิประโยชน์/
แรงงานของอาเซียน ที่ไปทำ�งานในประเทศนอกอาเซียน เช่น เกาหลี ใต้หวัน ญี่ปุ่น
กลยุทธ์ที่ 5 ASEAN : พัฒนาความร่วมมือร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (กัมพูชา ลาว
เมียนม่า เวียดนาม) ทั้งใน
• ด้านการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากรระหว่างกัน
• ด้านการพัฒนาและยกระดับระบบประกันสังคมของประเทศในกลุ่ม CLMV ให้มี ใกล้เคียง และ
ทัดเทียมกันกับระบบประกันสังคมไทยได้ ในที่สุด
อันจะเป็นประโยชน์ทง้ั ต่อการดูแล แรงงานต่างด้าวจากประเทศดังกล่าวทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรไทย และแรงงานไทย
ที่ไปทำ�งานในประเทศดังกล่าวนั้นจะได้รับการดูแลที่ใกล้เคียง และเทียบเคียงกันได้
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กลยุทธ์ที่ 6 ASEAN : ส่งเสริม กิจกรรมความรู้ และความสัมพันธ์ ของบุคลากรด้านการประกันสังคมใน
ชาติอาเซียน อาทิ การไปเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่ชาติสมาชิกจัดขึ้น , การเยี่ยมชมดูงานระหว่างกัน
หรือ การแลกเปลี่ยนบุคลากร , การประชุม/สัมมนา  หรือ การนำ�เสนอผลงานความก้าวหน้า  หรือกิจกรรม
เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความร่วมมือ เพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความร่วมมือ และ
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประกันสังคมในอาเซียน ของบุคลากรในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 7 ASEAN : พัฒนา  และผลักดัน สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง./หน่วยงาน ของ
สำ�นักงานประกันสังคม ให้มพี ฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง-ก้าวกระโดด จนสามารถได้รบั การยอมรับว่า หน่วยงานนัน้
มีการดำ�เนินงานในด้านใดที่เป็นชั้นนำ�ของภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 8 ASEAN : พัฒนา  “งาน ความชำ�นาญ และบุคลากรในภารกิจด้านต่างๆ” เพื่อรองรับภารกิจ
ด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้วยมิอาจดำ�เนินการด้านอาเซียนโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากแต่
ต้องถือว่า  เป็น ภารกิจพื้นฐานของทุกหน่วยงาน ประกอบกับต้องยกระดับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้มี
ระดับคุณภาพงาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง อย่างเพียงพอเพื่อรองรับงานในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 9 ASEAN : พัฒนาเผยแพร่ ผลงาน การดำ�เนินการสำ�คัญต่างๆ ของสำ�นักงานประกันสังคม
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหวังผลและได้ผล ในทุกภาษาหลักของอาเซียน อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
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3.6 สรุปจ�ำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการ ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
หลัก (Mj)

รอง (Mn)

กลยุทธ์

มาตรการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

4

11

5

9

30

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

3

7

2

7

13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

1

7

-

5

14

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

1

4

5

5

11

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

1

5

-

4

12

รวม 5 ยุทธศาสตร์

10

34

12

30

80

ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN

1

6

3

9

-

รวม ยุทธศาสตร์ 5 ASEAN

11

40

15

39

80

110
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ผลผลิตกลยุทธ์
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3.7 ผลผลิตกลยุทธ์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการให้บริการสูส่ ากลในการสนองความต้องการ และความคาดหวัง
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกกลุม่ ควบคูก่ บั สร้างการรับรูแ้ ละเข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคมบนรากฐาน
ของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
กลยุทธ์

ผลผลิตกลยุทธ์

1

มีนวัตกรรมที่พร้อมให้บริการได้ครบถ้วนผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายโดยนายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2

เกิดเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการที่มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย โดยมีการกำ�กับ
ติดตามเครือข่ายและช่องทางการให้บริการ และทบทวนข้อกำ�หนดการส่งมอบบริการ

3

• มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ที่สะท้อนการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ประกันตน ที่สนองตอบต่อ
รูปแบบพฤติกรรมของผู้ประกันตนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
• มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ใหม่ๆ ที่เฉพาะเจาะจง ตรงตัวผู้รับสาร เข้าถึงง่าย ส่งเสริม
ให้เกิดการรับรู้ เป็นเจ้าของร่วมกัน

4

• ได้สำ�นักงานประกันสังคมสาขาต้นแบบที่มีการยกระดับการให้บริการในด้านต่างๆ ที่สร้าง
ความแตกต่างในระดับสากลด้วยความเป็นไทยและนำ�ไปสู่การขยายไปสู่สาขาอื่นๆ
เพิ่มขึ้นได้ ในอนาคต
• มี Academy (แหล่งเรียนรู้) ประจำ�ศูนย์/สาขา  เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ของสำ�นักงาน
ประกันสังคม

5

มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบใหม่ทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6

นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั้งหมดรับรู้ และเข้าใจในแบรนด์
สำ�นักงานประกันสังคมที่สะท้อนคุณค่า สามารถจดจำ�ได้ง่าย ชัดเจน และยั่งยืน

7

• มีศูนย์บริการข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประกันตนผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่ทันสมัยพร้อมต่อการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้ประกันตนรับรู้ รู้จัก และสามารถเข้าถึงการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ได้ โดยง่าย

8

• มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง บนรากฐานของเครือข่ายให้บริการ ที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การมีนายจ้างเป็นพันธมิตร ร่วมสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้ประกันตน เป็นต้น

9

• มีการขยายความครอบคลุมการคุ้มครองของระบบประกันสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นกำ�ลังแรงงานในแต่ละกลุ่ม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากล รองรับ
การก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการลงทุน
ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่น
ได้อย่างแท้จริง
กลยุทธ์

ผลผลิตกลยุทธ์

1

• มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS ; Decision Support System) แก่ผู้บริหารที่
สามารถบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ด้านสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน เงินสมทบ และ
การลงทุน เพื่อประมวลผล และจ�ำลองสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงสามารถประเมินความเสี่ยง พร้อมการเตือนภัย
ล่วงหน้า 
• มีแผนการด�ำเนินการ การรายงานผลจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ต่อผู้บริหาร
ระดับสูง

2

มี MOU (Memorandum Of Understanding) ทีเ่ กิดขึน้ ในด้านการประกันสังคมระหว่างประเทศ
ทัง้ ภูมภิ าคอาเซียน และในประเทศทีแ่ รงงานมีการเคลื่อนย้ายระหว่างกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
ของผู้ประกันตนไทยในต่างแดน และผู้ประกันตนต่างด้าวที่ทำ�งานในไทย ให้ได้รับการดูแลและ
รักษาสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง

3

มีระบบการบริหารและติดตามทีเ่ หมาะสม เฉพาะเจาะจงตามกลุม่ ผูป้ ระกันตนกลุม่ ต่างๆ โดยแยก
ตามแต่ละรูปแบบพฤติกรรมทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว แรงงาน
ที่เป็นทุพพลภาพ เป็นต้น

4

มีการออกกฎหมายเพื่อปรับขึ้นการจัดเก็บเงินสมทบทั้งระบบ (เพดาน อัตรา  วิธีการเก็บ
การจัดสรรเงินที่เก็บ เป็นต้น)

5

เกิดหน่วยงาน หรือ โครงสร้างหน่วยงานใหม่ที่รับผิดชอบด้านบริหารการลงทุนโดยเฉพาะที่มี
ความพร้อมในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
• ระบบงานที่พร้อมรองรับการบริหารกองทุน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบัญชี
• ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการบริหารเสถียรภาพ
กองทุนได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน
• ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านการลงทุน

6

มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่ได้รบั การปรับปรุง/พัฒนาให้เอือ้ อำ�นวยต่อการบริหารเสถียรภาพกองทุน
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะการณ์

7

• มีระบบสารสนเทศที่รองรับในด้านการลงทุนที่ทันสมัย
• มีแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ ในด้านของการบริหารการลงทุน
ทั้งองค์กร ไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม ทั้ง บุคลากรและผู้บริหารภายใน
องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ)
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โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT และการบริหาร
สารสนเทศ ; MIT ของส�ำนักงานประกันสังคม สู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ และการบริการที่ล�้ำสมัย
กลยุทธ์

ผลผลิตกลยุทธ์

1

มีระบบ Infrastructure ใหม่ทที่ นั สมัย และสนับสนุนต่อการบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว และมีคณ
ุ ภาพ
อาทิเช่น
• ระบบ Web-based ที่รองรับฐานข้อมูลของประกันสังคม
• โครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Service Oriented Architecture
และ Cloud computing
• Enterprise Service bus
• New bandwidth

2
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• มีแผนแม่บทในการติดตั้ง ใช้งานระบบ electronic self service
• มีระบบธรรมาภิบาลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริหาร

3

มีหน่วยงาน/ทีมงาน ในลักษณะ BI (Business Intelligence) ทีม BA (Business Analyst) SA
(System Analyst) และทีมนักพัฒนาภายในองค์กร สำ�หรับการปรับเปลีย่ นระบบ (minor change)
และการดูแลระบบ (Maintenance)

4

• มีระบบการให้บริการแก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านหน้า Front end service
• มีระบบการให้บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานและบริหารหน่วยงานภายใน
Back end; operation and management;
• มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกองค์กร

5

• มีระบบเพื่อสนับสนุนการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แบบ Self-service และ
สามารถสื่อสารรายบุคคลและสาธารณะได้

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ ทุนมนุษย์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้อง
กับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
กลยุทธ์

ผลผลิตกลยุทธ์

1

• มีเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดิจิตอล
• มีแผนการปรับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม ส�ำหรับบัณฑิตจบใหม่ และ บุคลากรเก่า
• มีแผน/กิจกรรม/โครงการ บริหารองค์ความรู้ขององค์กร (Knowledge management)

2

• มีแผนการสืบทอดและทดแทนตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญขององค์กร
• มีศูนย์กลางทรัพยากรบุคคลขององค์กร
• มีแผนแม่บทเส้นทางการพัฒนาภาวะผู้นำ�  ให้กับผู้นำ�ในองค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทาง
และกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และอนาคต
• มีกิจกรรม/โครงการ เพื่อมุ่งเน้นการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และกิจกรรมสนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
• มีแผนการเส้นทางการเติบโตก้าวหน้า (Career Path)
• มีแผนเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนา (Training Roadmap)
• มีแผนความก้าวหน้าทางอาชีพในระดับผู้บริหารและบุคลากร
• มีกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)

3

• มีโครงการในการสื่อสารและถ่ายทอดเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนพร้อมการ
ติดตามผลการรับรู้พฤติกรรมของวัฒนธรรมองค์กร
• มีการออกแบบ และจัดทำ�โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการ
ดำ�เนินธุรกิจขององค์กร
• มีทีมงานเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

4

โครงสร้างพื้นฐานของงานบุคคลที่เข้มแข็ง
• มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน HR เช่น การแลกเปลีย่ นความรู้ การมอบหมายงาน
การหมุนเปลี่ยนงานภายในสายงานเดียวกัน
• มีเครือข่ายงานบุคคล (HR Network) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่าง
หน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจ
งานบริการด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ
• มีนโยบาย หลักเกณฑ์การทำ�งาน และวิธีดำ�เนินงานด้านบุคลากร
• มีกระบวนการใหม่ในการให้บริการบุคลากร

5

• มีแผน/โครงการการเปลี่ยนสถานะพนักงาน จากลูกจ้างชั่วคราวไปสู่สถานะการจ้างใหม่
โดยพิจารณาในเชิงบริหารจัดการ ความก้าวหน้า และผลตอบแทนที่เหมาะสม
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โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
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ผลผลิตกลยุทธ์

1

• มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน (e-SSO) ระบบงานภายในองค์กร
• มีระบบ IT/MIT ใหม่ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร และระบบช่วยสนับสนุน
การท�ำงาน
• มีการจัดวางระบบตรวจสอบ (IT Audit) และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
• มีแผน/โครงการเตรียมความพร้อมทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญ ด้าน IT ส�ำหรับผู้บริหาร

2

• มีกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยการบูรณาการกัน
ของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
• มีเครื่องมือและระบบสนับสนุนเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการ
และดูแลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนให้มีประสิทธิภาพ

3

มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ถูกปรับปรุงให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงานภายในองค์กร

4

• มีหน่วยงานใหม่ที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และขยายตัวเพื่อรองรับต่อภารกิจของ
หน่วยงานที่เพิ่มขึ้น
• มีหน่วยงานต้นแบบที่สะท้อนการรักษาค่านิยมขององค์กร
• มีหน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม วัดและประเมินผลการดำ�เนินการ

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN : ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของการวางรากฐาน
ระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น
กลยุทธ์

ผลผลิตกลยุทธ์

1

• มีการจัดตั้งศูนย์กลาง ASEAN Social Security Office ในประเทศไทย
• มีแผนการตั้งส�ำนักงานประกันสังคมภูมิภาคอาเซียน
• มีระบบฐานข้อมูลการประกันสังคมอาเซียนกลาง (ASEAN Social Security Single data
based)
• มีระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ไปเปิดในต่างแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
(ASEAN Enterprise single data based ; AES-db)

2

• มีหน่วยงาน/คณะบุคคล ทีด่ แู ลด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน
และการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เงินสมทบ สิทธิประโยชน์ และความคุ้มครอง
การลงทุนร่วมกัน

3

• มีการจัดงาน/จัดประชุมด้านการประชุมประกันสังคมในระดับอาเซียน Annual /Mid Year
ASEAN SOCIAL SECRURITY Conference/Meeting ในเรื่องต่างๆ
• มีระบบนำ�เข้าและส่งออกแรงงาน ทั้งในระดับ Unskilled, Skilled, Professional skill
ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก

4

• มีคณะกรรมการร่วมชาติอาเซียน ด้านการเจรจาสิทธิประโยชน์/แรงงานของอาเซียน
ที่ทำ�งานในประเทศนอกอาเซียน

5

• มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความสัมพันธ์ ของบุคลากรด้านประกันสังคมในชาติอาเซียน
• มีกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรและองค์กรของประกันสังคมในอาเซียน

6

• มีแผน/โครงการพัฒนางาน ความชำ�นาญ และบุคลากร เพื่อรองรับภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์

7

• มีสาขา/ศูนย์/หน่วยงาน ของสำ�นักงานประกันสังคมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงาน
ที่มีการดำ�เนินงานในด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นชั้นนำ�ของภูมิภาคอาเซียน

8

• มีระบบงานที่รองรับต่อภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์

9

• มีการเผยแพร่ผลงานการดำ�เนินการสำ�คัญต่างๆ ของสำ�นักงานประกันสังคม ผ่านช่องทางต่างๆ
ในทุกภาษาหลักของอาเซียน อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
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3.8 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(ตัวอย่าง)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนองความต้องการ และ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่า
ของการประกันสังคม บนรากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ตัวอย่าง)
1. โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการให้บริการด้วยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
การให้บริการรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยทั้งการให้บริการ ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่/สาขา หรือ การเข้าถึง
บริการได้ผ่านระบบออนไลน์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ท เป็นต้น ในทุกบริการที่มีของส�ำนักงาน
ประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง
2. โครงการ สปส. ผนึกก�ำลังเสริมสร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง
ผูป้ ระกันตนด้วยการให้บริการ ทีเ่ ป็นหนึง่ เดียวกัน รวดเร็ว ถูกต้องเสมือนกับการมาใช้บริการทีส่ ำ� นักงาน
3. โครงการพัฒนาการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการ
4. โครงการจัดสร้างสาขาต้นแบบ (Exclusive SSO Branch Office) ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ทีม่ กี ารปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ การให้บริการอย่างครบวงจร และอยูใ่ นระดับสากลด้วยความเป็นไทย
5. โครงการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าสู่ทุกกลุ่มได้ไม่ว่าจะเป็น
นายจ้าง/ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน/เครือข่ายพันธมิตร เป็นต้น ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่สามารถ
เข้าถึงได้เฉพาะในแต่ละกลุ่ม
6. โครงการ 1506 Call Center มืออาชีพโดยการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ใหม่เข้าถึงได้งา่ ย รวดเร็ว ตอบค�ำถาม และให้คำ� แนะน�ำแก่ผทู้ ตี่ ดิ ต่อได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
7. โครงการประกวดโลโก้ โดยนิสิต นักศึกษา
8. โครงการประกวดสื่อโดนใจวัยรุ่น โดยนิสิต นักศึกษา
9. โครงการประกวด Idea innovation for social security service
10. โครงการบอกเล่า เรื่องลงทุน
11. โครงการคืนความสุขแก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
12. โครงการคุณหมอ เพื่อนแท้ สปส.
13. โครงการนายจ้างในดวงใจ
14. โครงการการประกันสังคมสู่ก�ำลังแรงงานของชาติ
15. โครงการ ถึงเวลาเฉลี่ยสุข
16. โครงการท�ำความรู้จักกับกลุ่มคนไม่เคยใช้สิทธิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การมุ่งพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากล
รองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติบนบรรทัดฐานของการพัฒนา ระบบเงินสมทบ
และระบบการลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับ กับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง
มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ตัวอย่าง)
1. โครงการจัดวางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ด้าน “สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน
เงินสมทบ และการลงทุน” แบบ Real-time โดยจ�ำลองสถานการณ์ทางเลือกแก่ผู้บริหารเพื่อ
ตัดสินใจบูรณาการร่วมกัน Risk Management & Warning System
2. โครงการทบทวนการปรับขึ้นการจัดเก็บเงินสมทบให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ที่ต้องการจ่าย
เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพและมั่นคง
3. โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการบริหารการลงทุนร่วมกับการพัฒนาระบบ IT และ
พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการลงทุนให้เกิดความคล่องตัวต่อการลงทุนได้
ทั้งในและต่างประเทศร่วมกับสร้างกลไกการก�ำกับ และติดตามการบริหารการลงทุนอย่างโปร่งใส
4. โครงการทบทวนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารตามกลุ่มผู้ประกันตนอย่างเหมาะสมอย่างเป็น
สากล เป็นธรรม และสมเหตุผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ; IT และการบริหาร
สารสนเทศ ; MIT ของส�ำนักงานประกันสังคม สู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ และการบริการที่ล�้ำสมัย
แผนงาน/ กิจกรรม/ โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ตัวอย่าง)
1. โครงการปรับระบบ Infrastructure ใหม่ที่รองรับต่อการขยายตัวของหน่วยงานในอนาคตโดยการ
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
2. โครงการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนแม่บท IT/MIT ในการเปลี่ยนแปลงระบบงานในองค์กร
บนพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่รวดเร็ว คล่องตัว และบูรณาการกันพร้อมด้วยระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการพัฒนาระบบ IT ที่สนับสนุนต่อการให้บริการแก่ผู้ประกันตน สถานประกอบการ นายจ้าง
ลูกจ้าง แบบ Self service การสื่อสารรายบุคคลและการประชาสัมพันธ์สาธารณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์”
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ตัวอย่าง)
1. โครงการวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถ ศักยภาพสูงในแต่ละภารกิจงาน
2. โครงการออกแบบเส้นทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Management Development Roadmap) ให้กับ
ผู้น�ำในองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานประกันสังคม
3. โครงการเสริมสร้างจิตส�ำนึกด้านวัฒนธรรมองค์กรแก่บคุ ลากรทัง้ หมดพร้อมทัง้ การติดตามผล และ
ส�ำรวจการรับรู้อย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO)
ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ตัวอย่าง)
1. โครงการจัดวางระบบ IT ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในด้านการบริหารยุทธศาสตร์
และการด�ำเนินงานในส�ำนักงานประกันสังคม เช่น มีระบบการแสดงผลข้อมูลแบบ Real-time
ของผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ผลแนวโน้มการด�ำเนินงานของโครงการ สถานะของการใช้งบประมาณ
เป็นต้น
2. โครงการทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายในองค์กร
3. โครงการวิเคราะห์ระบบงานทัง้ หมดทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อการการเปลีย่ นแปลงและขยายตัวเพือ่ รองรับ
ต่อยุทธศาสตร์ และภารกิจของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานต้นแบบที่สะท้อนการรักษาค่านิยมองค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ASEAN : ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของการวางรากฐาน
ระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ตัวอย่าง)
1. โครงการศึกษาการจัดวางรูปแบบในการจัดตั้งและเตรียมความพร้อมต่อการเป็นศูนย์กลาง
ASEAN Social Security Office ในประเทศไทย
2. โครงการจัดตั้งหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการด�ำเนินงานทางประกันสังคมเกี่ยวกับ ASEAN
พร้อมก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากรระหว่างกันภายในประเทศ ASEAN
เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบประกันสังคมของประเทศในกลุ่ม CLMV ให้มีใกล้เคียง และ
ทัดเทียมกันกับระบบประกันสังคมไทยได้ในที่สุด
4. โครงการเตรียมความพร้อมแก่ส�ำนักงานเขตพื้นที่/สาขาเพื่อรองรับต่อการประกันสังคมในชาติ
อาเซียน
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บทที่

4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ และกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)
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บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำ�เนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ และกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)
กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และกลไกขับเคลือ่ นแผน
ยุทธศาสตร์ส�ำหรับส�ำนักงานประกันสังคมนั้น ถือได้ว่าเป็นประเด็นส�ำคัญซึ่งได้รับความเห็น ความห่วงใย
ความกังวลใจ ความเคลือบแคลงใจ และความไม่มั่นใจ จากในทุกเวทีของการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
แผนยุทธศาสตร์ทั้งจากในองค์กร และนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีการประชาพิจารณ์ได้มีการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ไว้หลากหลาย และมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่มั่นใจ
ของสาธารณชน และบุคลากรต่อแผนยุทธศาสตร์ และการด�ำเนินการของส�ำนักงานประกันสังคม
เป็นอย่างยิ่ง
โดยเหตุนี้ส�ำนักงานประกันสังคมจึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ
ส�ำนักงานฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�ำหนดกลไกการขับเคลื่อนที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากส�ำนักงานประกันสังคมมีลักษณะตอบสนองต่อภาวะการน�ำที่ดี
ดังนั้นข้อเสนอใดก็ตามที่ปรากฏควรจะได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูง และได้รับความเห็นชอบ
ก่อนที่จะมีการเผยแพร่และผลักดันด้วยกลไกการด�ำเนินการตามปรกติของส�ำนักงานประกันสังคม
ข้อเสนอ กลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส�ำหรับส�ำนักงานประกันสังคม ประกอบ
ไปด้วย กลไกส�ำคัญ 9 ประการ
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ความเขาใจ
ของบุคลากร
ทุกระดับ
ความชัดเจน
ในความรับผิดชอบ
ของผูบริหาร
ระดับสูง

ความจริงจัง
และตอเน�อง
ของผูบริหาร

การยกยอง
เชิดชู
เพ�อใหเกิดขวัญ
กำลังใจ

ความทาทาย
ในเชิงยุทธศาสตร
เพ�อบรรลุ
วิสัยทัศน

กลไกสำคัญ
9 ประการ

ความ
สอดคลอง
กับอำนาจบริหาร
ของผูบริหาร
ระดับสูง

การติดตาม
และ
การประเมินผล

การกระจาย
อำนาจและ
การใหอำนาจ

การมี
สวนรวม

รูปที่ 4.1 กลไกส�ำคัญ 9 ประการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
•
•
•
•

กลไกส�ำคัญประการที่ 1
กลไกส�ำคัญประการที่ 2
กลไกส�ำคัญประการที่ 3
กลไกส�ำคัญประการที่ 4

• กลไกส�ำคัญประการที่ 5
• กลไกส�ำคัญประการที่ 6
• กลไกส�ำคัญประการที่ 7
• กลไกส�ำคัญประการที่ 8
• กลไกส�ำคัญประการที่ 9

ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับ
ความชัดเจนในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงต่อแผนยุทธศาสตร์
ความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ความสอดคล้องกับอ�ำนาจบริหารของผู้บริหารระดับสูงในการก�ำกับและ
ผลักดันแผนยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในแต่ละระดับ
การกระจายอ�ำนาจและการให้อิสระในการด�ำเนินการไปยังผู้บริหาร
ระดับกลางโดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานให้บริการด้านหน้าที่กระจายอยู่
ทั่วประเทศ
การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่บูรณาการกับการติดตาม
และประเมินผลงบประมาณและการติดตามประเมินผลความส�ำเร็จของ
ผู้บริหาร
การยกย่องเชิดชูเพือ่ ให้เกิดขวัญก�ำลังใจในการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ความจริงจังต่อเนื่องของผู้บริหารระดับสูง
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กลไกส�ำคัญประการที่ 1

ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับ

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์นั้นไม่ได้หมายถึงการอธิบายเนื้อหาสาระของ
องค์ประกอบในแผนยุทธศาสตร์เท่านั้นหากแต่จะต้องสื่อสารอย่างหวังผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ทั้งใน
• ประเด็นเจตนารมณ์ ความตั้งใจ : ทั้งเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงที่มีอยู่ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ และเจตนารมณ์ของตัวแผนยุทธศาสตร์เอง ก็ควรจะได้มกี ารสร้างความเข้าใจ
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ มากกว่าแค่ความเข้าใจตามตัวอักษร
ที่ปรากฏอยู่ตามโครงสร้างของแผน ได้แก่
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ส�ำคัญ ที่จะพัฒนาส�ำนักงานประกันสังคมโดยได้
ก�ำหนดไว้ในลักษณะส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่
		 ประการที่ 1 การก�ำหนดวาระส�ำคัญแห่งการพัฒนา(Agenda Base)
วาระส�ำคัญแห่งการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้ก�ำหนดไว้ 4 วาระส�ำคัญ ซึ่งเป็น
เสมือนการขยายความหมายและความส�ำคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ ทั้งนี้วาระส�ำคัญแห่งการพัฒนาทั้ง
4 ประการนั้น ไม่ได้หมายถึงการด�ำเนินการ 4 ขั้นตอนโดยล�ำดับ เพราะด้วยสถานการณ์ของส�ำนักงาน
ประกันสังคมในขณะนีม้ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องด�ำเนินการทัง้ 4 ประการนัน้ ไปคูข่ นานกัน เพียงแต่ในแต่ละ
รอบการด�ำเนินการอาจจะมีการมุ่งเน้นทั้ง 4 ประการที่แตกต่างกัน แต่ต้องไม่ละเลยด้านใดด้านหนึ่ง
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของแผนฯ ในทุกรอบปีการด�ำเนินการ
วาระส�ำคัญแห่งการพัฒนานี้มีการเพิ่มขึ้นในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นการเฉพาะเนื่องจาก
วิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ก�ำหนดขึ้นในเชิงท้าทาย ซึ่งจะส่งผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลายด้าน และส่งผลให้เกิดกรอบการด�ำเนินการส�ำคัญในหลายด้าน (ทัง้ ก่อให้เกิดกรอบการด�ำเนินการใหม่ๆ
ทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกรอบการด�ำเนินการเดิม) ดังนั้นเพื่อไม่ให้กรอบการด�ำเนินการส�ำคัญใด
ถูกละเลยตลอดช่วงระยะเวลาของการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้ จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดวาระส�ำคัญ
แห่งการพัฒนานี้ขึ้นไว้และควรได้รับทราบถึงเนื้อหา และความส�ำคัญของเจตนารมณ์นี้ด้วย
		 ประการที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุก
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เริ่มต้นขึ้นด้วย วิสัยทัศน์ที่ท้าทาย วาระส�ำคัญแห่งการพัฒนาที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านของส�ำนักงานประกันสังคม ซึ่งเมื่อได้ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้
ย่อมเกิดความรู้สึก ที่ว่า  “เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง แต่จะท�ำได้หรือ และจะส�ำเร็จได้หรือ
มีสิ่งที่ต้องท�ำอีกหลายเรื่อง ต้องใช้งบประมาณอีกไม่ใช่น้อย ฯลฯ” ความรู้สึกเช่นนี้หากเกิดขึ้น นั่นหมายถึง
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประสบความส�ำเร็จในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงทิศทางความต้องการ
ในการพัฒนาองค์กรเชิงรุกแล้ว
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		 ประการที่ 3 การสร้างความยืดหยุ่นในระดับมาตรการ
โครงสร้างของแผนนั้นประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการ ซึ่งภายใต้โครงสร้างนี้ ส�ำนักงานประกันสังคมถูกก�ำหนดให้
		 • ต้องด�ำเนินการให้ครบถ้วนจนถึงระดับกลยุทธ์ทั้ง 39 กลยุทธ์ มิฉะนั้นแล้ว จะเป็น
การยากอย่างยิ่งในการบรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ได้ตาม
ความตั้งใจ
• ขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ก็เปิดโอกาสให้เกิดความยืดหยุ่นที่ระดับมาตรการ
			 (คือ สามารถเพิ่มมาตรการ สามารถแก้ไขมาตรการ สามารถงดเว้น หรือชะลอด�ำเนิน
ในบางมาตรการได้ ฯลฯ)
		 ประการที่ 4 การมุ่งเน้นกระจายอ�ำนาจแก่หน่วยงานปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงาน
		 ให้บริการด้านหน้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญของแผนไว้ส�ำหรับหน่วยงานให้บริการด้านหน้า
(อาทิ สาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน) แยกออกมาเป็นการเฉพาะ นั่นคือ
กลยุทธ์ที่ 4 ในยุทธศาสตร์ที่ 1
		 “กลยุทธ์ที่ 4 Serv : พัฒนาและยกระดับ สาขา/หน่วยให้บริการด้านหน้า เพื่อก้าวสู่
การเป็นส�ำนักงานประกันสังคม สาขาต้นแบบที่สามารถให้การบริการระดับสากลด้วยความเป็นไทย
โดยก�ำกับการเพิ่มจ�ำนวนไปอย่างมีทิศทาง ทั้งในภาพรวม ภาพในประเทศไทย ในประเทศอาเซียน
และในต่างประเทศ เพื่อให้ยังคงเชื่อมโยงกันได้ บนความหลากหลาย แต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกัน”
ซึ่งภายใต้กลยุทธ์นี้ก�ำหนดมาตรการไว้ 10 มาตรการ โดยมาตรการที่ 4.1 ต้องด�ำเนินการ
ในภาพรวมของส�ำนักงาน กล่าวคือ “มาตรการที่ 4.1 การก�ำหนดทิศทาง การเพิ่มจ�ำนวนสาขา/ศูนย์
ช่องทางและรูปแบบการบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกันในภาพรวมของทิศทางตามแผนแม่บทการพัฒนา
งานบริการของส�ำนักงานประกันสังคม (SSO Service & Deliverable Road Map)”
แต่มาตรการที่ 4.2 จนถึงมาตรการที่ 4.10 ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
หน่วยงานให้บริการด้านหน้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศในการด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ
• ประเด็นความส�ำคัญ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั กลยุทธ์ และมาตรการ :
ในด้านความส�ำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ควรจะได้รับการอธิบายให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายส�ำคัญที่องค์กรต้องการบรรลุ ต้องชี้แจงให้เห็นถึงว่า จุดหมาย
ปลายทางเช่นไรทีต่ อ้ งบรรลุ ทีต่ อ้ งท�ำให้เกิด และลักษณะของสิง่ เหล่านัน้ จะเป็นเช่นไร ควรจะได้มกี ารสือ่ สาร
จนท�ำให้เกิดเห็นเป็นภาพเดียวกัน ในขณะเดียวกันต้องให้เห็นถึงความส�ำคัญของตัวชี้วัดทั้งที่เป็นตัวชี้วัด
ระดับการด�ำเนินการ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ซึ่งจะเป็นตัวชี้บอกถึงความคืบหน้าในการด�ำเนินการ
และเป็นตัวชี้บอกถึงระดับความส�ำเร็จในการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
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ในขณะเดียวกันก็ต้องชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ที่เมื่อด�ำเนินการแล้ว
จะสามารถท�ำให้ตัวชี้วัดต่างๆ มีความคืบหน้าจนบรรลุความส�ำเร็จได้อย่างไร ด้วยแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้
ได้ก�ำหนดให้ต้องด�ำเนินการตามกลยุทธ์ทุกกลยุทธ์ให้ครบถ้วน (ซึ่งแตกต่างจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับก่อน
ที่สามารถยืดหยุ่นได้ในระดับกลยุทธ์) ดังนั้นทุกหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ต้องให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการเพื่อสนองกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องครบถ้วนภายในระยะเวลาของแผน
หากบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าใจถึงสาระส�ำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
และมาตรการเช่นนี้ได้ จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนา  โครงการ แผนงาน และกิจกรรม ในแต่ละปี
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณของส�ำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์
• ประเด็นความสัมพันธ์ในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ และในภาพย่อยรายประเด็น
ในด้านของความสัมพันธ์นั้น แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้ถูกพัฒนาและออกแบบ ให้มีลักษณะ
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ทั้งในภาพรวม แล้วในภาพย่อย ดังนั้นในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ มีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำให้บุคลากรในทุกระดับของส�ำนักงานประกันสังคมเห็นถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
- ทัง้ ในมิตขิ องการเชือ่ มโยงในแนวดิง่ ตัง้ แต่วสิ ยั ทัศน์ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ จนถึงมาตรการ ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร
- ทั้งในมิติของการเชื่อมโยงในแนวนอน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
และ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกัน หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดภายใต้เป้าประสงค์เดียวกัน
เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับสูงต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในประเด็นต่างๆ ข้างต้น
แต่การสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น ไม่อาจท�ำได้เพียงแค่การสื่อสารปีละครั้งเมื่อก�ำลัง
จะจัดท�ำงบประมาณ หรือ 2 ปีครั้งเมื่อมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการบรรยาย
โดยอาศัยการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่แจกทั่วประเทศโดยหวังว่าจะเกิดความเข้าใจ เหล่านี้ล้วนเป็นความ
ล้มเหลวของการสร้างความรู้และความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์กรภาครัฐจ�ำนวนมากล้วนตกอยู่
ในปัญหาของการสื่อสารนี้เช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักงานประกันสังคมจึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสือ่ สาร สร้างความเข้าใจ อย่างถ่องแท้
ในประเด็นต่างๆ ข้างต้น โดยต้องค้นหาวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ต้องด�ำเนินการด้วยความสร้างสรรค์ ต้องพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็น
(การรับฟังความคิดเห็นนี้ ไม่ได้มีเจตนามุ่งเน้นเพื่อทราบประเด็นที่แสดงความคิดเห็นเท่านั้น หากแต่ใช้
เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดระดับความเข้าใจของผู้แสดงความคิดเห็น) ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิด
สิ่งที่เรียกว่า  “การอภิปรายเชิงยุทธศาสตร์” ซึ่งหมายถึง กิจกรรมการถกเถียงของบุคลากรระดับต่างๆ
ทุกระดับ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิธีการในการบรรลุ
แผนยุทธศาสตร์
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กลไกส�ำคัญประการที่ 2

ความชัดเจนในความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารระดับสูงต่อแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ประกันสังคมฉบับนี้ ให้ความส�ำคัญกับผู้บริหารระดับสูงในฐานะปัจจัยส�ำคัญ
แห่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนั้นกลไกส�ำคัญประการที่ 2 นี้จึงมุ่งเน้นในเรื่อง
การสร้างความชัดเจนในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง
• ทั้งความรับผิดชอบต่อความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับ
• ทั้งความรับผิดชอบต่อความก้าวหน้า/ความล่าช้าของการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
• ทั้งความรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จ/ความล้มเหลวตามแผนยุทธศาสตร์
จึงได้เสนอให้ด�ำเนินการก�ำหนดความรับผิดชอบอย่างเจาะจงตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง เช่น
ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างการก�ำหนดด้านความรับผิดชอบ และด้านยุทธศาสตร์ แก่ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง

มิติความรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ

เลขาธิการ

ภาพรวมทั้งยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ทั้งฉบับ

ด้านสิทธิประโยชน์และการพัฒนา
ด้านการบริหารเงินสมทบ และพัฒนา
ด้านการบริหารการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

รองเลขาธิการคนที่ 1

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร
สารสนเทศ เพื่อการให้บริการ และการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3

รองเลขาธิการคนที่ 2

ด้านทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 4

รองเลขาธิการคนที่ 3

ด้านขยายความคุ้มครอง
ด้านการให้บริการ และพันธมิตรเครือข่าย
ให้บริการ
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ
และการพัฒนากฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
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ด้วยการก�ำหนดอย่างเจาะจงในด้านความรับผิดชอบ และในด้านยุทธศาสตร์ แก่ผู้บริหาร
ระดับสูงในลักษณะเช่นนี้ จะท�ำให้เกิดกลไกการก�ำกับและผลักดันที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน
ทั้งยังสามารถจัดสรรงบประมาณ พัฒนากลไกการติดตาม รวมถึงระบบการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
คณะผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
“จากตัวอย่างในตารางข้างต้น เพื่อที่จะพัฒนาระบบการให้บริการที่ล�้ำหน้ารวดเร็วและมีความ
น่าเชื่อถือ การพัฒนาระบบการให้บริการด้วยตนเอง พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่ล�้ำสมัยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง ยกระดับระบบสนับสนุนสายด่วน 1506 ให้มีศักยภาพการให้บริการสูง
เทียบเท่าศูนย์ให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ของภาคเอกชน พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ ฯลฯ ให้เกิดความส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรมได้ รองเลขาธิการคนที่ 1 จะต้องท�ำงานร่วมกับรองเลขาธิการคนที่ 3 อย่างใกล้ชิด สม�่ำเสมอ
และต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีการท�ำงานใกล้ชิดกัน และมีความต่อเนื่องในการท�ำงานเช่นนี้
ยอมอ�ำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้น กับผู้ปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ก�ำกับของรองเลขาธิการทั้งสองคนให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยง่าย”
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กลไกส�ำคัญประการที่ 3

ความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยการตั้งเป้าที่ท้าทาย ตั้งแต่ระดับ
วิสัยทัศน์จนถึงตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ แต่ความท้าทายในข้างต้น เป็นความท้าทายในเชิงคุณภาพ ในเชิง
กิจกรรมและการด�ำเนินการ มิใช่ความท้าทายของเป้าหมายในเชิงปริมาณ กล่าวคือ แผนยุทธศาสตร์
ถูกออกแบบโดย....
• ก�ำหนดกิจกรรมและการด�ำเนินการที่มีความเจาะจง
• ก�ำหนดกิจกรรมใหม่ทไี่ ม่เคยปรากฏในองค์กรให้ตอ้ งด�ำเนินการเพือ่ เป็นส่วนส�ำคัญในการบรรลุ
วิสัยทัศน์
• ก�ำหนดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
• ก�ำหนดกิจกรรมที่ยากต่อการด�ำเนินการให้ส�ำเร็จได้โดยง่าย
• ก�ำหนดกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
• ก�ำหนดกิจกรรมที่ยากที่จะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณเดียว ต้องอาศัย
ความต่อเนื่องของการด�ำเนินการมากกว่า 1 ปีงบประมาณเป็นส่วนใหญ่
• ก�ำหนดกิจกรรมที่ต้องได้รับการผลักดันจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจัง
ด้วยเหตุนี้เมื่อแผนยุทธศาสตร์ได้รับการอนุมัติให้ด�ำเนินการ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ จะต้องน�ำยุทธศาสตร์ที่ตนเองรับผิดชอบ มาพิจารณา 
1. เลือกตัวชี้วัด และก�ำหนดนิยามตัวชี้วัด ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารของตน
โดยเลือกจากตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงสร้างความยืดหยุ่นในระบบการวัด
ความส�ำเร็จของการบริหารแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตนรับผิดชอบ โดยการสามารถ
ก�ำหนดนิยามความหมาย วัตถุประสงค์ การค�ำนวณ การแปลผลตัวชี้วัดได้ด้วยตนเอง
และที่ส�ำคัญที่สุด คือ 2. การก�ำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนั้นๆ ทั้งในระยะ 5 ปีและในแต่ละปี
ตลอดช่วงระยะเวลาของแผน แต่ด้วยความท้าทายของวิสัยทัศน์ย่อมท�ำให้ไม่อาจตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์ในระดับเป้าหมายทั่วไปได้ หากแต่จ�ำเป็นต้องตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3. ประสานเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ด้วยการประชุมร่วมกันเฉพาะผู้บริหารระดับสูง
เพื่อท�ำให้ระดับ และล�ำดับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกัน ภายหลังผู้บริหาร
ระดับสูงแต่ละท่าน ก�ำหนดตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว คณะผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ 5 ท่าน ;
Inner Meeting (อาจประชุมร่วมกับท่านผู้ตรวจราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิได้ ตามแต่ท่านประธานที่ประชุม
จะเห็นควร) ต้องน�ำตัวชีว้ ดั ทีต่ นเองเลือกและค่าเป้าหมายทีต่ งั้ ขึน้ แล้ว น�ำมาประชุมร่วมกันเอง เพือ่ ก�ำหนด
ทิศทางและระดับการพัฒนาให้เป็นไปโดยล�ำดับที่สอดคล้องกันทั้งแผนยุทธศาสตร์
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ด้วยการประชุมคณะผูบ้ ริหารระดับสูงในลักษณะเช่นนี้ ท�ำให้เกิดฉันทามติระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูง
ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าในแผนยุทธศาสตร์ เกิดความสอดคล้องกันระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นประโยชน์ในด้านการลด
ความเหลื่อมล�้ำและการไม่สอดประสานกันในการด�ำเนินการในแต่ละด้าน ทั้งยังความเหลื่อมล�้ำต�่ำสูง
ระหว่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารแต่ละท่าน นอกจากนี้ยังท�ำให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน
ได้มีโอกาสรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค และเงื่อนไขในการด�ำเนินการของยุทธศาสตร์อื่นๆ ไปอีกด้วย
ทัง้ นีส้ งิ่ ทีต่ อ้ งระมัดระวังในการประชุมเพือ่ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายส�ำคัญนี้ คือค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดต้องมิใช่การตั้งค่าเป้าหมายดังเดิม ดังที่เป็นมา  หากแต่ต้องเป็นการตั้งเป้าหมายที่สะท้อนถึง
ความทุ่มเทที่จะเกิดขึ้นในการบริหาร ต้องสะท้อนถึงศักยภาพในการผลักดันความส�ำเร็จ
“เป้าหมายที่ท้าทาย ถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญในการบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ท้าทายเช่นนี้”
อย่างไรก็ดจี ะพบว่า ตัวชีว้ ดั ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนีห้ ลายตัวชีว้ ดั มีความเชือ่ มโยงและสัมพันธ์กนั
บางตัวชีว้ ดั มีลำ� ดับของการเกิดขึน้ บางตัวชีว้ ดั ในประเด็นยุทธศาสตร์หนึง่ จ�ำเป็นต้องรอผลลัพธ์ความส�ำเร็จ
ของตัวชีว้ ดั ในอีกประเด็นยุทธศาสตร์หนึง่ โดยความสัมพันธ์เชือ่ มโยงของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และล�ำดับ
ของผลลัพธ์ ได้แสดงไว้ในแผนผังความสัมพันธ์ของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ; Strategic Objective
Map แล้ว

รูปที่ 4.2 แผนผังความสัมพันธ์ของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ; Strategic Objective Map
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กลไกส�ำคัญประการที่ 4

ความสอดคล้องกับอ�ำนาจบริหารของผู้บริหารระดับสูง
ในการก�ำกับและผลักดันแผนยุทธศาสตร์

กลไกในส่วนนี้ถือเป็นกลไกมาตรฐานที่พึงตระหนัก ซึ่งโดยทั่วไปการก�ำหนดกรอบอ�ำนาจบริหาร
ของผู้บริหารระดับสูงจะเกิดขึ้นก่อนแผนยุทธศาสตร์ มักเป็นไปตามความถนัดเฉพาะบุคคลของผู้บริหาร
หากแต่เมื่อแผนยุทธศาสตร์ได้พัฒนาขึ้น จึงควรจะได้มีการทบทวนกรอบอ�ำนาจบริหารของผู้บริหาร
ระดับสูง ให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตนรับผิดชอบ อาทิ
จากตัวอย่างในตารางข้างต้น หากรองเลขาธิการคนที่ 3 ที่ดูแลรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ท่านต้องรับผิดชอบ ภารกิจใน “ด้านขยายความคุ้มครอง ด้านการให้บริการ และพันธมิตรเครือข่าย
ให้บริการ และ ด้านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์” ดังนัน้ ท่านก็พงึ ได้รบั มอบอ�ำนาจในการก�ำกับ
ดูแล ผลักดัน ควบคุม ในด้านเหล่านั้นในระดับที่เบ็ดเสร็จ หรือเกือบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้เกิดความกระชับและ
รวดเร็วในการด�ำเนินการรวมไปถึง ก่อให้เกิดความรับผิดชอบเต็มต่อความส�ำเร็จ จนท�ำให้เกิดความมั่นใจ
ในการก�ำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ท้าทายได้
กลไกนีจ้ ำ� เป็นต้องมีเกิดขึน้ เพือ่ เตือนให้เห็นถึงปัญหาทีผ่ า่ นมาของการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ไม่วา่ จะเป็น ปัญหาการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้การก�ำกับของผูบ้ ริหารระดับสูงคนละท่าน
ปัญหาการส่งต่องาน/ติดตามงานระหว่างผู้บริหาร ปัญหาความล่าช้าในการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์เพราะผู้บริหารต่างท่านและผู้ปฏิบัติต่างคน และทั้งหมดมีความเห็นที่แตกต่าง ปัญหา
การสื่อสารระหว่างกัน ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นจากการมอบหมายกรอบอ�ำนาจบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูงที่มิได้
พิจารณาถึงกรอบการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ หากแต่มอบหมายโดยพิจารณาเพียงประเด็น
ความถนัด ประเด็นการถ่วงดุลอ�ำนาจ ฯลฯ
ดังนั้นเมื่อแผนยุทธศาสตร์ได้รับการอนุมัติให้ด�ำเนินการแล้ว ก่อนจะได้มีการมอบหมายความ
รับผิดชอบต่อประเด็นยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน จึงควรจะได้มีการทบทวนกรอบอ�ำนาจ
บริหารของผู้บริหารระดับสูง ให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องรับผิดชอบ
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กลไกส�ำคัญประการที่ 5

การมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในแต่ละระดับ

กลไกที่ 2 จนถึงกลไกที่ 4 นั้น เป็นกลไกที่ให้ความส�ำคัญกับผู้บริหารระดับสูง คือท่านเลขาธิการ
รองเลขาธิการ ท่านที่ปรึกษาฯ ส�ำหรับกลไกประการที่ 5 นี้เป็นกลไกที่ก�ำหนดส�ำหรับท่านผู้บริหาร
ในระดับกลางคือระดับผู้อ�ำนวยการโดยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการมีส่วนร่วมในกลไกนี้
ให้ความส�ำคัญในประเด็นของการก�ำหนดกระบวนการ วิธีการ แนวทาง ในการบรรลุตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย ของผู้บริหารระดับสูงเป็นส�ำคัญ หรืออาจกล่าวโดยง่ายว่า 
“ปัญหาและเป้าหมายของพี่ ย่อมเป็นหน้าที่ของน้องพี่ร่วมกันในการหาวิธีการในการบรรลุเป้า”
“พี่ก�ำหนดเป้า น้องร่วมกันกับพี่หาวิธีการบรรลุเป้าหมาย”
กลไกนี้เปิดโอกาสให้พี่น้อง (ผู้บริหารระดับสูง กับผู้บริหารระดับกลาง) ได้พูดคุยอภิปราย
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ท่านผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบ โดยเฉพาะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ท้าทายเหล่านั้น จะสามารถบรรลุผล ในแต่ละปีโดยล�ำดับ จนสามารถบรรลุผลในระยะ 5 ปีได้อย่างไร
ซึ่งการด�ำเนินการในลักษณะเช่นนี้ หากด�ำเนินการจนส�ำเร็จเสร็จสิ้น ผลลัพธ์ที่ได้ จะสามารถเรียกได้ว่าเป็น
“แผนแม่บท (Road map)”
ดังนั้นในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จึงก�ำหนดให้มีการพัฒนาแผนแม่บท จ�ำนวน 5 แผน ซึ่งปรากฏ
อยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์ดังปรากฏในตารางในหน้าถัดไป
อย่างไรก็ดีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าแผนแม่บทนั้น หัวใจส�ำคัญอยู่ที่ความมั่นใจ ความตั้งใจและ
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการให้ได้ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละปีเป็นส�ำคัญ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั ความเข้าใจ
ความร่วมมือความเห็นชอบทัง้ จากผูบ้ ริหารในระดับสูงและระดับกลาง ซึง่ การพัฒนาแผนแม่บทนัน้ สามารถ
ด�ำเนินการโดยง่ายเพียงอาศัยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นตัวตั้ง
เริ่มต้นจาก
1) การน�ำเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ มาเจาะจงลงในปีที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้น จากนั้น
จึงน�ำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในแต่ละรอบปีและในระยะ 5 ปีมาก�ำหนดลงในแต่ละปี ซึ่งจะท�ำให้
เห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 4.2 แผนแม่บท และมิติความรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์
แผนแม่บท

มิติความรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส�ำนักงาน
ประกันสังคม

ภาพรวมทั้งยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์
ทั้งฉบับ

แผนแม่บทพัฒนาการให้บริการ
เครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการ
การส่งมอบบริการสื่อสารประชา
สัมพันธ์และภาพลักษณ์

ด้านขยายความคุ้มครอง
ด้านการให้บริการ และพันธมิตร
เครือข่ายให้บริการ
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนแม่บทการพัฒนาสิทธิประโยชน์
และการปรับปรุงเงินสมทบ

ด้านสิทธิประโยชน์และการพัฒนา
ด้านการบริหารเงินสมทบ และพัฒนา
ด้านการบริหารการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร
สารสนเทศ เพื่อการให้บริการ และการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนแม่บทการพัฒนาทุนมนุษย์
ซึ่งควรประกอบด้วย เหล่านี้เป็น
อย่างน้อย
• แผนการสืบทอด และทดแทน
ตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญ
• แผนการพัฒนาภาวะผู้นำ� 
• แผนการเติบโตทางอาชีพ
• แผนแม่บทการปรับเปลีย่ นสถานะ
“พนักงาน” ผู้ ให้บริการด้านหน้า

ด้านทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนแม่บทการพัฒฒนาองค์กร และ
กฎหมาย

ด้านการพัฒนาองค์กร
การบริหารจัดการ
และการพัฒนากฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เมื่อภาพปลายทางของแต่ละปีมีความชัดเจนแล้ว จึง
2) น�ำกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ มาก�ำหนดลงในแต่ละปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
ของแผนยุทธศาสตร์ โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาคือ เพื่อให้จุดมุ่งหมาย และผลผลิตรายปีและระยะ 5 ปี
เกิดขึ้นบรรลุตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จ�ำเป็นต้องมีกลยุทธ์และมาตรการใดบ้างที่ต้องกระท�ำในแต่ละปี
นั้นๆ
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3) ปรับเพิ่มเติมกลุยทธ์ และมาตรการในปีนั้นๆ หากพิจารณาแล้วพบว่า กลยุทธ์และมาตรการ
ในแต่ละปีนนั้ ๆ ยังไม่อาจบรรลุคา่ เป้าหมายของตัวชีว้ ดั ได้ จึงท�ำการเพิม่ กลยุทธ์ในปีนขี้ นึ้ อีก แม้กระนัน้ แล้ว
ถ้ายังพบว่า  ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ณ จุดนี้เองถือเป็นความยืดหยุ่นของ
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนีท้ เี่ ปิดโอกาสให้สามารถด�ำเนินการพัฒนามาตรการใหม่ๆ เพิม่ เติมขึน้ อีกได้ จนสามารถ
มั่นใจได้ว่า ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ต้องการให้บรรลุสามารถเกิดขึ้นได้ในปีเป้าหมายตามต้องการ
ด้วยการด�ำเนินการพัฒนาแผนแม่บทในลักษณะเช่นนี้ ย่อมท�ำให้เกิดความเข้าใจในหมู่ผู้บริหาร
ทุกระดับทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการน�ำไปสู่การเชื่อมโยงกันระหว่างแผนแม่บททั้ง 5 ฉบับ ซึ่งหาก
แผนแม่บททั้ง 5 ฉบับมีความสอดคล้องกันแล้ว ย่อมหมายถึงการด�ำเนินการในแต่ละปี ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้อง และต่อเนื่องกันโดยปริยาย
นอกจากนีแ้ ผนแม่บททัง้ 5 ฉบับ เมือ่ มีการก�ำหนดผลผลิตในแต่ละปีได้แล้ว ย่อมสามารถน�ำมาถอด
แปรเป็นแผนปฏิบัติการประจ�ำปีทั้ง 5 ปีของส�ำนักงานประกันสังคมได้เลยตั้งแต่ปีแรกของแผน
ยุทธศาสตร์
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ถูกเรียกว่า  “แผนแม่บท”ของส�ำนักงานประกันสังคมจะไม่เป็นที่เข้าใจตรงกัน
ส�ำนักงานประกันสังคมสามารถใช้ “รูปแบบแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นตัวตั้งในการ
จัดท�ำแผนแม่บทอื่นๆ ได้ ส�ำหรับในประเด็นระยะเวลาของการพัฒนาจนได้ออกมาเป็น แผนแม่บทนั้น
โดยทั่วไปใช้ระยะเวลาในการพัฒนายาวนานจน อาจไม่ทันต่อการใช้งาน ทางออกที่เป็นไปได้และสามารถ
ด�ำเนินการได้ทันทีคือ ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ท�ำการก�ำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ประจ�ำปีเร่งด่วนขึ้นก่อน (โดยเฉพาะปีปัจจุบัน และ/หรือปีถัดไปขึ้นก่อน) จากนั้นจึงด�ำเนินการเช่นเดียวกัน
กับการท�ำแผนแม่บท เพียงแต่พิจารณาเฉพาะปีเร่งด่วนนั้นเป็นการเฉพาะชั่วคราว และเมื่อแผนเหล่านั้น
เริ่มด�ำเนินการแล้ว จึงค่อยมาพัฒนาแผนแม่บทส่วนที่เหลือเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง
อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการง่ายต่อความเข้าใจ อาจกล่าวโดยง่ายว่า  แผนปฎิบัติราชการประจ�ำปีที่
ถูกคิดไว้เป็นการล่วงหน้าจ�ำนวน 5 แผน (แผนละ 1 ปี) ตลอดระยะ 5 ปี ตามกรอบเวลาของแผนยุทธศาสตร์
5 ปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง มีผลผลิตสนองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยเขียนในภาพที่มีความ
สัมพันธ์จนสามารถน�ำส่งเป็นผลผลิต ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดได้ “แผนปฎิบัติราชการประจ�ำปี
ทั้ง 5 แผนที่ถูกคิดไว้ด้วยกระบวนการคิดเช่นนี้ ไว้เป็นการล่วงหน้า ย่อมสามารถเรียกได้ว่าเป็นแผน
แม่บทได้”
ทั้งนี้ ด้วยจ�ำนวนกลยุทธ์ จ�ำนวนถึง 39 กลยุทธ์ เพื่อเป็นความชัดเจนในการน�ำไปปฏิบัติใช้
ในกรณีเร่งด่วน จึงควรทีจ่ ะมีการก�ำหนด กลยุทธ์เร่งด่วนทีต่ อ้ งด�ำเนินการทันที “มิฉะนัน้ อาจไม่ทนั การณ์”
ซึ่งอาจพิจารณาจากเกณฑ์ประกอบการพิจารณา  เช่น พิจารณาจากความเร่งด่วน พิจารณาจากความเป็น
อิสระสามารถด�ำเนินการได้ทันทีมิได้มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์อื่น พิจารณาจากความยากง่าย (ไม่แนะน�ำ
ในกรณีของส�ำนักงานประกันสังคม) ฯลฯ โดยได้เสนอให้ 39 กลยุทธ์ นั้น แยกพิจารณา กลยุทธ์เร่งด่วน
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกลยุทธ์เร่งด่วน จาก 5 ยุทธศาสตร์ และ กลุ่มกลยุทธ์เร่งด่วน ASEAN เนื่องจาก
มีลักษณะในการพิจารณาที่แตกต่างกัน
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เช่นนี้สามารถสรุปได้ว่า  มีกลยุทธ์เร่งด่วนจ�ำนวน 22 กลยุทธ์ หากแต่ในความเร่งด่วนนั้นมีทั้ง
เร่งด่วนเพราะต้องเริ่มด�ำเนินการทันทีเนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาด�ำเนินการที่ยาวนาน และเร่งด่วน
ด้วยตัวปัญหาที่อยู่ในภาวะวิกฤตและสามารถด�ำเนินการได้ทันที ดังนั้น หากพิจารณาลงใน 22 กลยุทธ์
จะมีกลยุทธ์ที่มีความวิกฤต อยู่จ�ำนวน 15 กลยุทธ์ (กลยุทธ์ที่ ท�ำเครื่องหมาย
อยู่หน้ากลยุทธ์)
ซึ่งได้แก่
ตารางที่ 4.3 กลยุทธ์เร่งด่วนในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่เสนอให้ด�ำเนินการทันที
กลยุทธ์เร่งด่วน ที่เสนอให้ดำ�เนินการทันที

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 5 PR : สร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารภายในองค์กร เป็นปัญหาอย่างมาก สามารถ
โดยการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคลากร ด�ำเนินการได้ทนั ที โดยอาจไม่ตอ้ ง
รอการพัฒนา IT ซึ่งจะแก้ปัญหา
ในทุกภาคส่วน ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ที่เกี่ยวข้อง ได้ในหลายเรื่อง

กลยุทธ์ที่ 7 PR : ปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลทาง • เป็นปัญหา และจุดอ่อน และ
จุ ด อ่ อ นไหว ขององค์ ก ร
โทรศัพท์ขององค์กร โดยมุ่งการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างมาก
ผู้ประกันตนผ่านช่องทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย
• ต้องดำ�เนินการแก้ไข ทันที
มีความเป็นมืออาชีพ เฉกเช่นศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของภาค
แม้จะเห็นผลใดๆ ได้ยากหาก
เอกชน พร้อมการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ; 1506
IT และ บุคลากรที่รับหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง
ยังไม่ปรับเปลีย่ น

• แต่ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนเท่าที่
ทำ�ได้ เป็นการชัว่ คราวไปก่อน

กลยุทธ์ที่ 8 PR : การมุง่ พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บนรากฐาน
ของเครือข่ายให้บริการ ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเป็นหนึ่งใน
ช่องทางการรับรู้หลักที่ยั่งยืน
“การส่งมอบบริการ เป็นส่วนหนึ่งของ การรับรู้ – ประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของ การส่งมอบบริการ”

จะเป็ น การเพิ่ ม หน้ า งานใหม่
แต่จะเป็นการดำ�เนินการที่จะ
ช่วยแบ่งเบาความกดดันความ
ไม่พอใจ ความไม่เข้าใจ จนทยอย
ลดปัญหาที่สะสมอยู่ได้

กลยุทธ์ที่ 1 BCI : ออกแบบ และพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นปัญหาที่จะยังไม่เกิดทันที
หากต้ อ งเริ่ ม ด� ำ เนิ น การทั น ที
(DSS; Decision Support System)
ยุทธศาสตร์ ที่ 2

เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนา

กลยุทธ์ที่ 3Bf-Ctb : การจำ�แนกแยกการบริหารและติดตามกลุ่ม
ผู้ประกันตนต่างๆ อย่างเหมาะสม ตามแต่ละรูปแบบพฤติกรรม เพื่อให้
เกิดความเป็นสากล เป็นธรรม และสมเหตุผล ท่ามกลางระบบประกัน
สังคมของไทย และประกันสังคมอาเซียน

แม้ว่าจะไม่อาจแยกขาดได้ใน
ทันที แต่ต้อง แยกข้อมูลออกมา
เพื่อการติดตามดูอย่างใกล้ชิด
ในแต่ละกลุ่ม

กลยุทธ์ที่ 5 Inv : การปรับโครงสร้างองค์กรด้านการบริหาร เป็นการด�ำเนินการที่สามารถ
การลงทุน ให้เกิดเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารการลงทุนเป็น ด� ำ เนิ น การไปได้ พ ร้ อ มกั น
โดยเฉพาะในกลยุทธ์ที่ 7Inv.
การเฉพาะอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
ควรด�ำเนินการทันที
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2

กลยุทธ์เร่งด่วน ที่เสนอให้ดำ�เนินการทันที

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 6 Inv : ปรับปรุง/พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ ที่เอื้อ เป็นการด�ำเนินการที่สามารถ
อำ�นวยต่อการบริหารเสถียรภาพกองทุน และสอดคล้องกับนโยบาย ด� ำ เนิ น การไปได้ พ ร้ อ มกั น
โดยเฉพาะในกลยุทธ์ที่ 7Inv.
การลงทุนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์
กลยุทธ์ที่ 7 Inv : พัฒนาสารสนเทศทางด้านการลงทุน รวมทั้ง
ระบบและช่องทาง เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั่วทั้งองค์กร ไปทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม ทัง้ บุคลากรและผูบ้ ริหารภายใน
องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน โรงพยาบาล
ธนาคาร ฯลฯ) สาธารณชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ และเชื่อมั่น

ควรด�ำเนินการทันที

กลยุทธ์ที่ 1 IT : พัฒนาระบบ Infrastructure ขององค์กรให้ ต้องเร่งด�ำเนินการในด้านนี้ และ
ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและค�ำนึงถึงประโยชน์ ให้มีผลทันที ภายใน 2 ปีต้อง
แล้วเสร็จ
ที่ได้รับจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 2 IT : พัฒนาแผนแม่บทในการใช้งานระบบ Electronic self- ดำ�เนินการทันที
service และระบบธรรมาภิบาลในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 IT : ก่อตัง้ หน่วยงาน/ทีมงาน ในลักษณะ BI (Business
Intelligence) ทีม BA (Business Analyst) SA (System Analyst)
และทีมนักพัฒนาภายในองค์กร ส�ำหรับการปรับเปลี่ยนระบบ (minor
change) และการดูแลระบบ (Maintenance) การสร้างความเชื่อมโยง
ของระบบงานผ่านแต่ละทีมผู้เชี่ยวชาญ ท�ำให้ง่ายต่อการออก TOR
ของระบบได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงระบบเล็กๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ต้องเร่งให้มีทีมที่มีศักยภาพดังนี้
เป็นอย่างน้อย เพือ่ บรรเทาปัญหา
เป็นการชั่วคราวในระยะที่ยังไม่
อาจขึ้นระบบใหม่ได้ และเตรียม
การเพื่อก้าวสู่ระบบใหม่

กลยุทธ์ที่ 4 IT : วางระบบ และพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ด�ำเนินการทันที คู่ขนานไปกับ
กลยุทธ์ 2 IT
ภายใน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5 IT : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การให้บริการแก่ผู้ประกันตน สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง
แบบ Self service การสือ่ สารรายบุคคลและการประชาสัมพันธ์สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 1 HR : สรรหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เชิงกลยุทธ์
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กลยุทธ์ที่ 2 HR : สร้างภาวะผู้น�ำ พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
(Talent) และสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 HR : สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของงานบุคคลให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 5 HR : ผลักดันการเปลี่ยนสถานะ “พนักงาน” จากลูกจ้าง
ชั่วคราว ไปเป็นสถานะการจ้างใหม่ ที่สามารถมีความรับผิดชอบ
ในเชิงการบริหารจัดการ และมีความก้าวหน้า  โดยมีอัตราผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับภาระงาน และความสามารถ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5

กลยุทธ์เร่งด่วน ที่เสนอให้ดำ�เนินการทันที

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1 Org : พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
และระบบช่วยสนับสนุนการท�ำงานด้วยการน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ควบคูก่ บั การเตรียมความพร้อมทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญด้าน IT, MIT
ส�ำหรับผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในการใช้ระบบต่างๆ ของ
ส�ำนักงานประกันสังคมที่มีการพัฒนาขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 Org : เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็น
องค์กรธรรมาภิบาลทีม่ คี วามเข้มแข็ง โปร่งใส ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และ
สาธารณชน
กลยุทธ์ที่ 3 Org : ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ
ให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายใน
องค์กร

ยุทธศาสตร์ ASEAN

กลยุทธ์ที่ 4 Org : พัฒนาหน่วยงานใหม่ๆทีร่ องรับต่อการเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาหน่วยงานต้นแบบที่สะท้อนการรักษาค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์ที่ 8 ASEAN : พัฒนา “งาน ความช�ำนาญ และบุคลากร
ในภารกิจด้านต่างๆ” เพื่อรองรับภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้วยมิอาจ
ด�ำเนินการด้านอาเซียนโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ
หากแต่ต้องถือว่า  เป็นภารกิจพื้นฐานของทุกหน่วยงาน ประกอบกับ
ต้องยกระดับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มี ระดับคุณภาพงาน และบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง อย่างเพียงพอเพื่อรองรับงานในอนาคต
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กลไกส�ำคัญประการที่ 6

การกระจายอ�ำนาจและการให้อิสระในการด�ำเนินการไปยังผู้บริหาร
ระดับกลาง โดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานให้บริการด้านหน้าที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศ

เมื่อแผนแม่บท (หรือแผนที่อยู่ในลักษณะแผนแม่บทแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) ได้มีการก�ำหนดขึ้น
แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทพัฒนาการให้บริการ เครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการ การส่งมอบ
บริการสือ่ สารประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ จะเป็นตัวตัง้ ส�ำคัญในการกระจายอ�ำนาจและให้อสิ ระในการ
วางแผนการพัฒนา  หน่วยงานให้บริการที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้
ได้กำ� หนดให้เกิดกระบวนการ กระจายอ�ำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อ�ำนาจในการตัดสินใจเพือ่ การสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ (และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) ในแต่ละ
พื้นที่ให้บริการภายใต้ความรับผิดชอบของตน
อย่างไรก็ดี แม้แผนยุทธศาสตร์ได้ก�ำหนดรูปแบบการกระจายอ�ำนาจโดยอาศัยโครงสร้างของแผน
ยุทธศาสตร์ และเนือ้ หาในแผนยุทธศาสตร์เพือ่ ให้เกิดการกระจายอ�ำนาจตัดสินใจเพือ่ สนองตอบความต้องการ
ในแต่ละพื้นที่ แต่การด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายอ�ำนาจดังกล่าวไม่สามารถกระท�ำได้หากไม่ได้รับ
การสนับสนุน และปัจจัยเกื้อหนุนที่เพียงพอเช่น
• ระบบการเสนองบประมาณและพิจารณางบประมาณจัดสรรลงในแต่ละพื้นที่ ยังคงใช้
		 การพิจารณาจากกิจกรรมที่ทับซ้อนจากส่วนกลาง โดยหากส่วนใดที่ด�ำเนินการแล้วโดย
ส่วนกลางจะไม่ยอมให้มีการจัดสรรในด้านดังกล่าวไปยังพื้นที่ เหล่านี้ล้วนเป็นการขัดขวาง
การกระจายอ�ำนาจไปยังแต่ละพื้นที่การให้บริการ
• รูปแบบการพิจารณางบประมาณประจ�ำปีเป็นการพิจารณาปีต่อปีโดยการดูจากฐานการใช้
		 งบประมาณในปีก่อนหน้า เนื่องจากมักมีเกณฑ์พื้นฐานที่ว่าหากใช้งบประมาณคงเดิม
หรือแตกต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยง่ายและผู้บริหาร
หน่วยงานนั้นไม่จ�ำเป็นต้องมาน�ำเสนอในรายละเอียดการของบประมาณ ท�ำให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานแผนประจ�ำหน่วยงาน หลีกเลี่ยงที่จะเสนอของบประมาณแตกต่างจากปีก่อนหน้า
เพื่อป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นจากการของงบประมาณของหน่วยงานตน เหล่านี้ถือเป็น
การปิดโอกาสการพัฒนาส�ำหรับหน่วยงานให้บริการด้านหน้าที่จะพัฒนาการให้บริการในพื้นที่
การให้บริการของตนเอง
• การพิจารณางบประมาณเป็นรายปี ท�ำให้ไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณในการพัฒนา
		 ระยะยาว จึงควรให้หน่วยงานให้บริการด้านหน้าวางแผนการพัฒนาหน่วยงานในระยะ 3 ถึง
5 ปี ซึง่ หากสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และได้รบั การพิจารณาอนุมตั แิ ล้ว การจัดสรรงบประมาณ
รายปีในปีต่อๆ ไปซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาระยะ 3 ถึง 5 ปีตามที่หน่วยงานเสนอขอมานั้น
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ควรจะถือเป็นงบประมาณ ต่อเนื่องซึ่งควรจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรที่แตกต่างจาก
งบประมาณจัดสรรรายปี
• การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานให้บริการด้านหน้า การพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่
เป็นการพัฒนารายหัวข้อองค์ความรู้ เป็นการพัฒนาตามประเด็นความจ�ำเป็นของแต่ละ
ระดับชัน้ ของต�ำแหน่งบริหารทีต่ อ้ งรู้ (หลายประเด็นเป็นความรูก้ ลางทีต่ อ้ งรูใ้ นฐานะข้าราชการ
หรือต้องรู้ในฐานะบุคลากรของกรม/กระทรวง) ฯลฯ เหล่านี้มิใช่การเตรียมความพร้อม
		 เพื่อการเป็นผู้บริหารหน่วยงานให้บริการด้านหน้าอย่างแท้จริง ซึ่งการขาดความรู้และทักษะ
ในลักษณะเช่นนี้อีก ท�ำให้
- โครงการพัฒนาหน่วยงานให้บริการจ�ำนวนมากเป็นโครงการที่ขาดความสร้างสรรค์และ
ท้าทาย
- หลายโครงการเป็นโครงการเก่าที่ด�ำเนินการต่อเนื่อง
- หลายโครงการเป็นโครงการตามนโยบายจังหวัด
- หลายโครงการเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นของหน่วยงานตนเองในพื้นที่
- หลายโครงการมีชื่อสร้างสรรค์น่าสนใจแต่ในเนื้อหาสาระของการด�ำเนินการกลับเป็น
การปรับปรุงเล็กน้อยในงานประจ�ำ
- หลายโครงการเนือ้ หาสาระไม่มคี วามชัดเจนและขาดความสมดุลกับงบประมาณทีข่ อจัดสรร
หลายโครงการได้รับอนุมัติเพราะเนื้อหาโครงการดี ผู้บริหารน�ำเสนอโครงการดี แต่กลับ
ไม่อาจด�ำเนินการโครงการได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ
- ฯลฯ
		 เหล่านีเ้ กิดขึน้ ด้วยการขาดความรูแ้ ละทักษะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการบริหาร
		 โครงการ เช่นนี้ย่อมส่งผลให้ กระบวนการพิจารณาโครงการเข้มงวด เพื่อป้องกันการจัดสรร
งบประมาณไปยังโครงการที่ขาดความคุ้มค่า ประกอบกับในระยะหลังโครงการจากทั่วประเทศ
ที่เสนอมามีจ�ำนวนมากแต่พบว่าโครงการจ�ำนวนไม่น้อยขาดคุณภาพเพียงพอที่จะท�ำให้เกิด
การพัฒนาการให้บริการอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อกระบวนการเข้มงวดย่อมบั่นทอนจ�ำนวนโครงการ
ที่จะพัฒนาที่จะเสนอขอรับจัดสรรเพื่อการพัฒนาลดลงไปโดยล�ำดับ
ด้วยเหตุนกี้ ารกระจายอ�ำนาจและให้อสิ ระในการตัดสินใจแก่ผบู้ ริหารหน่วยงานให้บริการเพือ่ พัฒนา
หน่วยงานให้บริการด้านหน้านัน้ จะเกิดขึน้ ได้จำ� เป็นจะต้องมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อม ทัง้ ในเชิง
ทักษะและองค์ความรู้เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานให้บริการเป็นผู้มีความพร้อมที่จะรับการกระจายอ�ำนาจและ
ให้อสิ ระในขณะเดียวกันส�ำนักงานประกันสังคมก็ตอ้ งพัฒนาระบบทีส่ ะท้อนการให้อำ� นาจและความไว้วางใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาจาก ผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้จากการลงทุนพัฒนาด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า
สมเหตุสมผล ไม่ใช่การพิจารณาเฉพาะความแตกต่างของบประมาณทีเ่ สนอขอกับงบประมาณในปีกอ่ นหน้า
ดังเช่นที่เป็นมา
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กลไกส�ำคัญประการที่ 7

การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่บูรณาการกับ
การติดตามและประเมินผลงบประมาณ
และการติดตามประเมินผลความส�ำเร็จของผู้บริหาร

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ประเด็นการพัฒนาส่วนใหญ่เป็น
การรือ้ ปรับ เป็นการเปลีย่ นแปลงอย่างมหาศาล ทัง้ ครัง้ นีย้ งั เป็นการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อ
นั่นคือหากในช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีนี้ ส�ำนักงานประกันสังคมไม่อาจเปลี่ยนแปลงสาระ
ส�ำคัญได้ตามแผนยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานประกันสังคมจะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายที่ยากต่อการแก้ไขได้
ทันอีกต่อไป ดังนั้นสาระส�ำคัญในแผนยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจึงเป็นภารกิจส�ำคัญของ
ผู้บริหารระดับสูง มิใช่ผู้บริหารระดับกลางที่จะสามารถรับมือและผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้ดังเช่น
ทีเ่ คยเป็นมา เช่นนีจ้ งึ อาจถือได้วา่ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนีเ้ ป็นแผนยุทธศาสตร์สำ� หรับคณะผูบ้ ริหารระดับ
สูงอย่างแท้จริง
การก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ในลักษณะเช่นนี้ การติดตามและประเมินความส�ำเร็จหรือความคืบหน้า
ตามแผนยุทธศาสตร์ จึงเท่ากับเป็นการประเมินความส�ำเร็จในการบริหารของผูบ้ ริหารระดับสูง ยิง่ ไปกว่านัน้
โดยทั่วไปอ�ำนาจบริหารของผู้บริหารระดับสูงจะใช้ผ่านระบบ 2 ระบบส�ำคัญคือ 1. ระบบบริหารบุคคล และ
2. ระบบงบประมาณ ดังนั้นกลไกการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีผลจึงต้องอาศัยการติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่บูรณาการกับ
“การติดตามและประเมินผลงบประมาณ” และ “การติดตามประเมินผลความส�ำเร็จของผู้บริหาร”
ในด้านบูรณาการกับการติดตามประเมินผลความส�ำเร็จของผู้บริหารนั้น ส�ำนักงานประกันสังคม
อาจบรรจุตวั ชีว้ ดั ทีแ่ ปรมาจากตัวชีว้ ดั แผนยุทธศาสตร์ให้เป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินความดีความชอบ
ของการปฏิบัติราชการของผู้บริหารในทุกระดับ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละระดับมีหน้าที่ต้องรายงานตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์ทไี่ ด้รบั มอบหมายตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ต่อผูบ้ ริหารในระดับสูงทีด่ แู ลก�ำกับประเด็น
ยุทธศาสตร์นนั้ อย่างน้อยทุกไตรมาส ซึง่ เพิม่ เติมขึน้ จากการรายงานตัวชีว้ ดั ตามภารกิจประจ�ำทีจ่ ะต้องรายงาน
ในที่ประชุมกรมเป็นประจ�ำทุกเดือน และในขณะเดียวกันผู้บริหารในระดับสูงก็ควรจะได้มีการรายงาน
ความก้าวหน้า  และความคืบหน้าของค่าตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับเป้าหมายประจ�ำปีที่ได้ก�ำหนดขึ้นไว้เองนั้น
อย่างน้อยทีส่ ดุ ทุกไตรมาส ซึง่ การรายงานของผูบ้ ริหารระดับสูงนีม้ ใิ ช่การรายงานเฉพาะค่าตัวชีว้ ดั ตามแต่ละ
ยุทธศาสตร์ทตี่ นรับผิดชอบเท่านัน้ หากแต่จะต้องรายงานผลการใช้งบประมาณทัง้ ในส่วนภารกิจงานประจ�ำ
และในส่วนแผนยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทตี่ นรับผิดชอบ เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่าง
การใช้ทรัพยากร กับผลผลิตที่ได้รับ และความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับแผนแม่บทฯ ที่ได้วางไว้
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ด้วยกระบวนการที่ก�ำหนดขึ้นผ่านกลไกต่างๆ อีก 8 กลไกนั้นก่อให้เกิดภาระงานแผนเพิ่มขึ้นอีก
เป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ ข้อเสนอในกลไกนีจ้ งึ เสนอทางเลือกอีกประการหนึง่ คือการตัง้ หน่วยงานทีด่ แู ลเฉพาะ
การบริหารแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลซึ่งไม่เพียงจะต้องดูแลการด�ำเนินการตามกลไกทั้ง 9
แต่ยังมีภารกิจอีกหลายประการได้แก่
1. รวบรวมและประมวลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ การก�ำหนดและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ทั้งภายในประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียน และภายนอก
ภูมิภาคอาเซียนจนก่อให้เกิดเป็นความท้าทายต่างๆ ขององค์กร รวมไปถึงการปรับปรุงทบทวน
แผนยุทธศาสตร์โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอรอบการทบทวนกลางแผนดังเช่นที่เคยเป็นมา
2. ก�ำหนดให้มีหัวข้อการวิจัยเร่งด่วนเพื่อค้นหาและสรุปผลที่ได้มาประกอบการวางแผนและ
ด�ำเนินการเชิงยุทธศาสตร์
3. รวบรวมและประมวลสารสนเทศเพื่อติดตามประเมิน “ผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญขององค์กร”
4. ประสานงาน จัดระบบ กระบวนการ-กลไกเพื่อสนับสนุน “การวางแผน-ยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์-ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของผู้บริหารระดับสูงรวมถึงการแปรตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์
ของผู้บริหารระดับสูง ไปยังตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ส�ำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ”
5. อ�ำนวยการ เอื้ออ�ำนวยและติดตามให้หน่วยงานภายในจัดท�ำ “แผนพัฒนาสาขา/ศูนย์ และ
ก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของหน่วยงาน” ที่สามารถรองรับ แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญระดับองค์กร และ/หรือตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
6. ติดตาม และผลักดันให้เกิดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ “ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญขององค์กร รวมถึง แผนยุทธศาสตร์-ความก้าวหน้า-ความส�ำเร็จ ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์” ให้แก่หน่วยงานตลอดจนบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องภายใน และต่อสาธารณะภายนอกองค์กรได้รับทราบอยู่อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจ และลดความกังวลสงสัยที่เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงการประชาพิจารณ์ต่อการ
ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ว่าจะสามารถด�ำเนินการได้สำ� เร็จบรรลุตามเป้าประสงค์
และวิสัยทัศน์ได้หรือไม่
7. ฯลฯ
ดังจะเห็นได้ว่ามีภาระงานซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลทั้งในระดับแผนและ
ในระดับบุคคลซึง่ เป็นผูบ้ ริหาร เกิดเพิม่ ขึน้ จากเดิมเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ส�ำนักงานประกันสังคมอาจด�ำเนินการ
โดยการมอบภาระงานทั้งหลายข้างต้น ให้เป็นภารกิจเพิ่มของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านแผน หรืออาจ
เลือกในอีกทางเลือกหนึ่ง คือการตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม เช่น ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์และการประเมินผล
ขึน้ เพือ่ รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวทัง้ หมดรวมถึงการบูรณาการ การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
กับ “การติดตามและประเมินผลงบประมาณ และการติดตามประเมินผลความส�ำเร็จของผู้บริหารใน
ทุกระดับ” ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น
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กลไกส�ำคัญประการที่ 8

การยกย่องเชิดชูเพื่อให้เกิดขวัญก�ำลังใจในการด�ำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์

เมื่อย้อนหลังพิจารณากลับไปยังการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 2 ถึง 3 ฉบับที่ผ่านมา หรือ
อาจกล่าวอีกนัยว่าในช่วงเวลา  10 ถึง 15 ปีหลังที่ผ่านมา  แผนยุทธศาสตร์มีลักษณะเป็นการด�ำเนินการ
ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินการตามพันธกิจ หรือเป็นการเพิ่มภาระด้านปริมาณหากแต่ยังคงอยู่ภายใต้พันธกิจเดิม
ไม่ได้มีการเปิดหน้างานใหม่ๆ (มีการเปิดหน้างานใหม่ จากแรงกดดันของรัฐบาลและฝ่ายการเมืองให้ต้อง
ด�ำเนินการ ทั้งที่เป็นการชั่วคราว ทั้งที่มิใช่พันธกิจ หรืออิงอาศัย)
ทั้งในช่วงเวลานั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส�ำนักงานประกันสังคมยังอยู่ในช่วงที่ศักยภาพ
ของระบบสามารถรองรับการด�ำเนินการและการให้บริการได้คล่องตัว เนื่องจากปริมาณผู้ใช้บริการและ
เงื่อนไขการให้บริการยังไม่มีปริมาณภาระงานสูงดังเช่นปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงเวลานั้น
จึงช่วยในการแบ่งเบาภาระการให้บริการได้เป็นอย่างดี บุคลากรสามารถด�ำเนินการให้บริการได้ด้วยความ
คล่องตัว แม้ในช่วง 5 ปีหลังจะเริ่มมีการติดขัด และเริ่มส่อแววศักยภาพของระบบที่ไม่อาจรองรับปริมาณ
ภาระงานได้ดีดังเดิมและเริ่มทยอยมีปัญหาสะสมเพิ่มขึ้นโดยล�ำดับ แต่ก็ยังถือได้ว่าสามารถรองรับ
การให้บริการได้
หากแต่ในห้วงเวลานับจากนี้ไปอีก 5 ปี แผนยุทธศาสตร์ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย สะท้อนการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
ทั้งยังก่อให้เกิดภารกิจหน้างานใหม่ๆ เกือบทุกด้าน ส�ำหรับภารกิจงานเดิมก็มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณงานขึ้นอีก 2 ถึง 3 เท่าตัว ในขณะที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในช่วงเวลาวิกฤต เป็นช่วงเวลา
หัวเลี้ยวหัวต่อ ประกอบกับระบบบริหารบุคคล และก�ำลังพลอยู่ในช่วงที่ต้องท�ำการปรับตัวอย่างรุนแรง
ซึ่งทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารบุคคล และก�ำลังพล ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ครั้งนี้
ดังนั้นการด�ำเนินการใดๆเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ย่อมจะมีความยุ่งยาก ซับซ้อน
เร่งด่วน และมีแรงกดดันจากหลายด้าน จึงถือเป็นภาระงานที่หนักส�ำหรับผู้บริหารในทุกระดับ รวมถึง
บุคลากรในทุกกลุ่ม ทุกระดับ ด้วยเงื่อนไขและสถานการณ์เช่นนี้ จึงถือว่าเป็นความส�ำคัญที่ผู้บริหาร
ระดับสูง ต้องสร้างแรงจูงใจ ปัจจัยส่งเสริม เพือ่ เสริมแรงในทางบวก แก่บคุ ลากร คือ เมือ่ หน่วยงานใด
เมื่อทีมงานใด เมื่อบุคคลใดได้แสดงความอุตสาหะทุ่มเทในการปฏิบัติงานจนเกิดเป็นส่วนส�ำคัญให้เป็น
ความส�ำเร็จ เป็นความก้าวหน้า  เป็นความโดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีของการทุ่มเทเสียสละเพื่อการ
พัฒนางาน/หน่วยงาน/องค์กร ผู้บริหารระดับสูงควรจะให้ความส�ำคัญ ควรจะหากลไก ควรจะก�ำหนด
วิธีการ ยกย่องเชิดชู ให้สิ่งตอบแทนตามสมควรโดยตรงเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน
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ตรงต่อความต้องการ และสะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเป็นก�ำลังใจ เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศ ของการชื่นชมยินดี ของการสนับสนุนส่งเสริม การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร
ให้ส�ำเร็จลุล่วงตามยุทธศาสตร์
ในทางกลับกัน หากผู้บริหารระดับสูง เพิกเฉยต่อความทุ่มเทเสียสละ ความอุตสาหะในการผลักดัน
จนเกิดความก้าวหน้า  เกิดเป็นความส�ำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ การละเลยต่อการอุทิศตัวเช่นนี้ย่อมจะ
ส่งผลร้ายอย่างรุนแรงไม่เฉพาะกับบุคคลที่โดนเพิกเฉย หากแต่จะเป็นเสียงสะท้อนก้องอยู่ในองค์กร
จนท�ำให้บรรยากาศการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรถูกบั่นทอนลง
อย่างมาก ทั้งยังอาจจะส่งผลร้ายเป็นความวิกฤตกระทบไปถึงงานประจ�ำอีกด้วย
ดังนั้นกลไกนี้จึงถือว่าเป็นกลไกที่ส�ำคัญมากอีกประการหนึ่ง ที่ผู้บริหารระดับสูงต้องใคร่ครวญ
ในการก�ำหนดรูปแบบแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการสร้างความร่วมมือร่วมใจและ
เต็มใจทีจ่ ะทุม่ เทและเสียสละ จนเกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ โดยสิง่ ทีก่ ำ� หนดขึน้
จากผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่ ตอบแทนคืนกลับแก่บคุ ลากรนัน้ ต้องสามารถทีจ่ ะสะท้อนให้ผบู้ ริหารในระดับต่างๆ
บุคลากร และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารทีป่ ฏิบตั งิ านอยูท่ วั่ ทัง้ ประเทศได้รบั รู้ และรูส้ กึ ได้ถงึ ความใส่ใจทีผ่ บู้ ริหาร
ระดับสูง มีต่อบุคลากรทุกระดับ ทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ และทุกประเภทอย่างทัดเทียม เป็นธรรม
และสมเหตุสมผลด้วยความรู้สึกปราศจากอคติแอบแฝง มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่เป็นแรงจูงใจ หรือการยกย่อง
เชิดชูใดๆ กลับจะส่งผลร้ายมากยิ่งกว่าการละเลยเสียอีก
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กลไกส�ำคัญประการที่ 9

ความจริงจังต่อเนื่องของผู้บริหารระดับสูง

ประการสุดท้าย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากลไกอื่นๆ คือความจริงจังและต่อเนื่อง
ของผูบ้ ริหารระดับสูง ด้วยเหตุวา 
่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของส�ำนักงานประกันสังคมในช่วงเวลาเกือบ 10 ปีหลัง
ทีผ่ า่ นมา มีระยะเวลาในการบริหารทีจ่ ำ� กัดมาก เมือ่ มีการเปลีย่ นผูบ้ ริหารระดับสูงบ่อยครัง้ ก็มกี ารปรับเปลีย่ น
นโยบาย ซึ่งบ้างก็สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในช่วงเวลานั้น และบ้างก็ไม่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ในช่วงเวลานั้น และยิ่งหากในช่วงเวลานั้นเอง มีนโยบายจรจากรัฐบาล มีวาระเร่งด่วน
จากกระทรวง ก็ยิ่งจะท�ำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เกิดขึ้น
ด้วยเหตุนแี้ ผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จึงได้กำ� หนดประเด็นส�ำคัญของการพัฒนาเพือ่ บรรลุตามวิสยั ทัศน์
ที่ต้องอาศัยเงื่อนไขเทียบเคียงกับ “ภายนอก” คือการเทียบเคียงกับระบบประกันสังคมในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ดังนัน้ เมือ่ เข้ารับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง คณะผูบ้ ริหารควรจะได้รบั ทราบถึงระดับการเทียบเคียง
ของระบบประกันสังคมไทยกับระบบประกันสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน
“ซึ่งการลดช่องว่าง (GAP) จากการเทียบเคียงนั้น
ถือเป็นภารกิจขั้นพื้นฐานของการบริหารส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงทุกคณะ”
โดยหากคณะผู้บริหารระดับสูงชุดนั้นๆ จะมีนโยบายใดๆ ของตน หรือต้องรับนโยบายจรใดๆ
สามารถกระท�ำเพิ่มเติมขึ้นไปได้จากภารกิจขั้นพื้นฐาน
ยิ่งไปกว่านั้นโดยตลอดระยะเวลาของการบริหารคณะผู้บริหารควรจะได้รับทราบสถานการณ์ของ
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อลดช่องว่าง; GAP จากการเทียบเคียงระหว่างระบบประกันสังคมไทย
กับระบบประกันสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่เป็นประจ�ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายสมัย
ของการบริหารยิ่งเป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องรับทราบสถานการณ์ เพื่อเร่งลดช่องว่าง
เหล่านั้นลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับขนาดของช่องว่างเมื่อครั้งเข้ารับต�ำแหน่ง
การด�ำเนินการในลักษณะเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่อาจช่วยก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์แม้จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคณะผู้บริหารระดับสูงอย่างไร คณะผู้บริหารระดับสูง
เหล่านั้น
จะมีโจทย์ขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญร่วมกัน คือ การลดช่องว่างระหว่างระบบประกันสังคมไทยกับ
ระบบประกันสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน ส�ำหรับในด้านความจริงจังนั้นเป็นการยากที่จะก�ำหนดกลไก
ให้สะท้อนออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยขึ้นอยู่กับส�ำนึกในการเป็นผู้น�ำองค์กร ว่าจะตั้งใจอย่างมุ่งมั่น
จริงจังเพียงใดให้เกิดการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญ เพราะระดับการพัฒนาการที่เกิดขึ้นในสมัยบริหารนั้น
ย่อมสะท้อนระดับความจริงจังของคณะผู้บริหาร และย่อมสะท้อนไปถึงส�ำนึกในการเป็นผู้น�ำองค์กรใน
ที่สุดเช่นเดียวกัน
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รายชื่อคณะที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
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ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ประเสริฐ

อัครประถมพงศ์

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์วรโชค
นายเธียร
นายทศพร
นายจิรสิน
น.ส.วรณัน
น.ส.ณัฐชยา
น.ส.กมลวัทน์
น.ส.พลอยผกา

ไชยวงศ์
ศรีไพจิตร
จันทมงคลเลิศ
ขนิษฐานันท์
รุจิรัตน์
ลายล้อมทอง
สุขสุเมฆ
เผ่าโกมล

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

น.ส.วีรมลล์
นายอโณทัย
นายวิเชียร
นางแก้วใจ

จงชาญสิทโธ
อดุลพันธ์
เหล่ารุ่งเรืองชัย
นาคสกุล
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คณะกรรมการก�ำกับการด�ำเนินงาน

โครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2562)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพส�ำนักงานประกันสังคม
รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม ทั้ง 3 ท่าน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเงินสมทบ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิทธิประโยชน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน
ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารนิเทศ
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผนงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผนงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รองเลขาธิการที่ก�ำกับดูแลกองนโยบายและแผนงาน
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผนงาน
ผู้แทนส�ำนักเงินสมทบ
ผู้แทนส�ำนักสิทธิประโยชน์
ผู้แทนส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์
ผู้แทนส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
ผู้แทนส�ำนักตรวจสอบ
ผู้แทนส�ำนักบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผู้แทนส�ำนักบริหารการลงทุน
ผู้แทนส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน
ผู้แทนกองนิติการ
ผู้แทนกองคลัง
ผู้แทนส�ำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
ผู้แทนส�ำนักงานเลขานุการกรม
ผู้แทนกองฝึกอบรม
ผู้แทนศูนย์สารนิเทศ
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนา
ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่
ผู้แทนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผนงาน
(23) นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ กองนโยบายและแผนงาน
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ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้จัดท�ำ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

นางพรพรรณ
นางสาวนันทินี
นางสาวสุจินต์
นางนิยดา
นางสาวอุษา
นางสาววัฒนา
นายสมหมาย
นางสาวมาลากาลัญ
นายขวัญชัย
นางสาวสุจิตรา
นางธนนิจ
นางสมร
นางอรทัย
นางชณิการ์
นางสาวเพลินจิตต์
นางกาญจนา
นางสาวนภาพร
นางสาวศราภรณ์
นางบุศยา
นางสาวสุรัชนา
นางสาวณัฐนันท์
นางสาวดรุณี
นางสาวพิชญ์ชามญชุ์

ศุภนคร
ทรัพย์ศิริ
เย็นจิตต์รัตนวลี
เสนีย์มโนมัย
ธีระวิทยเลิศ
เกิดเพ็ชร์
หิรัญสมบูรณ์
ห่อประทุม
นารถบุญ
ดุจวรรณ
ยินดีฉัตร
จันทจิตร์
อิ่มส�ำราญ
โกวะประดิษฐ์
บุญเขียว
พรอรุณสถาพร
คล้ายหลง
แก้วแจ่ม
เปี่ยมใจญาติ
จันทร์วันเพ็ญ
ขุนพินิจ
มะลิวัลย์
งามระเบียบ

ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผนงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารนิเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการลงทุน
ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการพิเศษ
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการประกันสังคม
นักวิชาการประกันสังคม
นักวิชาการประกันสังคม
นักวิชาการประกันสังคม
นักวิชาการประกันสังคม
นักวิชาการประกันสังคม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 153

โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สำ�นักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนองความต้องการ และความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ และ
เข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคม บนรากฐานของความเป็นธรรมและ
สมเหตุผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากลรองรับ
การก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนา  ระบบ
เงินสมทบ และระบบการลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับ
กับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นได้อย่าง
แท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ; IT และการบริหาร
สารสนเทศ ; MIT ของส�ำนักงานประกันสังคม สู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ
และการบริการที่ล�้ำสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้อง
กับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ASEAN

: ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของการวางรากฐาน
ระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น
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ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
วิสัยทัศน์
“ก้าวสู่ องค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน”

พันธกิจ
“การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน
โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด�ำรงชีวิตที่มั่นคง”

ค่านิยม (Core Value)
CHANGEs
Creative
Helpful
Accountability
Notable Leadership
Go forward into the Digital World
Expert & Ethics
sacrifice

สร้างสรรค์
เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ
ส�ำนึกรับผิดชอบ
เป็นผู้น�ำที่โดดเด่น
ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอล
เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม
ทุ่มเท และเสียสละ
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ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)
จัดท�ำโดย

: กลุ่มงานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนงาน
ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงงาน
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2558
ที่ปรึกษา
: นางปราณิน
มุตตาหารัช
เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
: นายรักษ์ศักดิ์
โชติชัยสถิตย์
รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้าน
ประสิทธิภาพส�ำนักงานประกันสังคม
: พันต�ำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
: นายโกวิท
สัจจวิเศษ
รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
: นางพรพรรณ
ศุภนคร
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผนงาน

ศึกษาวิจัยโดย :
ส�ำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงงาน
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