
ผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2563 

ส านกังานประกนัสงัคม

จงัหวดับึงกาฬ 



กองทุนประกนัสงัคม 

จ านวนผูป้ระกนัตน  

       มาตรา 33 

        (คน) 

      มาตรา 39 

        (คน) 

       มาตรา 40 

          (คน) 

        9,356         3,261          22,427 

      สถานประกอบการ 

          677  แหง่ 



กองทุนประกนัสงัคม 

     การรบัช าระเงินสมทบ    จา่ยประโยชนท์ดแทน 

  นายจา้ง+มาตรา 39 

        (บาท) 

มาตรา 40 

(บาท) 

 นายจา้ง+มาตรา 39 

       (บาท) 

 

      มาตรา 40 

        (บาท) 

  90,788,724.26    7,932,560.00   170,886,884.00     1,649,558.19 



กองทุนเงนิทดแทน 

จ านวนลูกจา้ง  

 

9,378 คน 

    สถานประกอบการ 

        692  แหง่ 



     การรบัช าระเงินสมทบ    จา่ยประโยชนท์ดแทน 

กองทุนเงนิทดแทน 

      2,279,397.00 บาท        1,565,806.35 บาท 



โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร

งบประมาณและด าเนินการ 

ประจ าปี 2563 

 



ล าดบัท่ี                 โครงการ     จ านวนรุ่น  งบประมาณ   

(บาท)                 

   1 โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการแก่นายจา้งเพ่ือจดัท า

ขอ้มูลและจา่ยเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมผา่น

ระบบอเิล็กทรอนิกส ์(e-Payment) 

        2         20,000 

   2 โครงการ 1 ต าบล 1 หมู่บา้น ประกนัสงัคมทัว่ไทย          1          4,500 

   3 โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน าเครอืข่าย

ประกนัสงัคม 

         1         22,100 

   4 โครงการสง่เสรมิสุขภาพป้องกนัโรคเชงิรุก          2         20,000 

   5 โครงการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธค์วามรู ้เรือ่งการ

ประกนัสงัคมสูส่ถานศึกษา 

         2         20,000 

   6 โครงการประชุมชี้แจงใหค้วามรูง้านประกนัสงัคม          2         40,000 

   แผนและผลงานโครงการที่ด  าเนนิการในปี 2563 

 



ล าดบัท่ี                 โครงการ     จ านวนรุ่น งบประมาณ   

(บาท) 

   7 โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรของ

ส านกังานประกนัสงัคม 

          1         80,000 

   8 งานอนุกรรมการประกนัสงัคมจงัหวดั         6 ครัง้        183,600 

   9 โครงการประกนัสงัคมเยีย่มผูป้ระกนัตนทีป่่วย

เรื้อรงัและทพุพลภาพและผูป่้วยหลงัภาวะวกิฤต 

       150 ชิ้น         75,000 

   10 โครงการการมีสว่นรว่ม เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

งานประกนัสงัคมสูผู่ป้ระกนัตน 

           1         20,000 

    แผนและผลงานโครงการที่ด  าเนนิการในปี 2563 

 



มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ ์                  
การแพร่ระบาด ของโรคไวรสัโคโรนา (Covid-19)  

รอบแรก ส านักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ดงันี ้

  ๑. ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 
– พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  - นายจ้าง เหลืออัตราร้อยละ ๔ 

  - ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ เหลืออัตราร้อยละ ๑ 

  - ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ เหลือ ๘๖ บาท 
  ๒. ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓,๓๙ ส าหรับงวดเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๓ เดือน 

  - ค่าจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ให้น าส่งภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

  - ค่าจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ให้น าส่งภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

  - ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้น าส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

  ๓. เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตนรับเงินทดแทนกรณี
ว่างงานร้อยละ ๖๒ ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน ส าหรับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถท างานได้และไม่ได้รับ
ค่าจ้าง เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื่อ covid-19 หรือนายจ้างหยดุประกอบกิจการเอง หรือหยดุประกอบกิจการ
ตามค าสัง่ของทางราชการ 
   



มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ ์                  
การแพร่ระบาด ของโรคไวรสัโคโรนา (Covid-19)  

รอบสอง  ส านักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและ
ผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มเติม โดยลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เป็นเวลา 3 เดือน ส าหรับค่าจ้างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2563 นายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเงิน
สมทบ ร้อยละ 2 ของค่าจ้าง ส าหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) จ่ายเงินสมทบเดือนกันยายน ถึง 
พฤศจิกายน 2563 ในอัตราเดือนละ 96 บาท ซึ่งได้ออกเป็นประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ ์  วิธีการ  และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19 (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-
19)) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2563  
 

 ๔. ส านักงานประกันสังคมยังมีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์
กรณีว่างงานเป็นการชั่วคราวมีผลบังคับใช้ ๒ ปี ดังนี้ 
 - กรณีลาออก รับเงินทดแทนร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้าง ไม่เกิน ๙๐ วัน 

 - กรณีเลิกจ้าง รับเงินทดแทนร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง ไม่เกิน ๒๐๐ วัน 

๕. โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานท่ีให้กับสถานประกอบการ ได้แก่ ธ.EXIM BANK และธ.ยูโอบี 



 จา่ยประโยชนท์ดแทนแทนกรณีวา่งงาน ในสถานการณ ์      
การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรน่า (Covid-19)           

ใหผู้ป้ระกนัตนไดร้บัเงินทดแทนกรณีวา่งงาน                   
โดยไมต่อ้งเดนิทางมาตดิตอ่ ณ ส านกังาน 

ระหวา่งเดอืน มีนาคม – ธนัวาคม 2563 

จ านวน 44.35 ลา้นบาท 



โ 

โดยส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดับึงกาฬ ไดร้บั  
จ านวนการจา้ง 4 อตัรา  

อตัราคา่จา้งเดือนละ 9,000 บาท 

ซึง่มีการด าเนินงานเป็น  2 ระยะ คอื 

ระหวา่งวนัที ่15 กรกฎาคม 2563 –14 ตุลาคม 2563 
และ 16 ตุลาคม – 15 ธนัวาคม 2563 

โครงการจา้งงานเรง่ดว่นเพ่ือชว่ยงานประกนัสงัคมเน่ืองจากเหตุสุดวสิยัอนัเกิด

จากการระบาดของโรคตดิตอ่อนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ย (Covid-19) 
โรคตดิตอ่ พ.ศ. 2563 



 ภาพข่าวประชาสมัพนัธ ์

 โครงการต่าง ๆ 



ร่วมกิจกรรมและงานพิธีตา่ง ๆ      

กบัจงัหวดัและหนว่ยงาน       
ในสงักดักระทรวงแรงงาน 




