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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านสังคม
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 1.2 สร้างเครือข่ายพลเมือง/พลเมืองอาสาสมัคร หรือ เครือข่ายภาคประชาชน
ร่วมให้บริการ เพื่อร่วมให้บริการและดูแลผู้ประกันตนในระดับพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด
พร้อมสร้างความครอบคลุมในการให้บริการอย่างทั่วถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน
คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผล ของการสร้างประโยชน์เกื้อกูลระหว่างกัน
อย่างยั่งยืน
3. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม
และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
กระทรวงแรงงานได้ก้าหนดนโยบายเน้นหนัก ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 13 ขยาย
การบูรณาการภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ให้มีอาชีพ โดยมีเป้าหมาย
ในปี 2561 - 2565 การขยายความคุ้มครองประกันสังคม ให้แรงงานภาคอิสระเข้าสู่ระบบประกันสั งคม
จ้านวน 5,000,000 คน
จากการด้าเนินงานของหน่วยปฏิบัติในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกันตนส่วนใหญ่มีหลากหลายอาชีพ
กระจายตัว ตามพื้น ที่ การได้รั บ ข้อมูล ข่าวสารยังไม่ครอบคลุ มทุกพื้นที่ และไม่สะดวกเดินทางมารับบริ การ
ที่ส้านักงานประกันสังคม ถึงแม้ว่าส้านักงานประกันสังคมจะด้าเนินการรณรงค์ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ให้ประชาชน/แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการในทุกปี
ได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส้านักงานประกันสังคม จึงมี
นโยบายการลดค่าธรรมเนียมในการช้าระเงินผ่านช่องทางบริการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้ประกัน ตน พัฒนาระบบการสมัครขึ้นทะเบียนให้ ทันสมัยมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาสมัคร ณ
ส้ า นั ก งาน แต่ ก ็ย ัง มีแ รงงานที ่ป ระกอบอาชีพ อิส ระบางส่ว นที ่ไ ม่ส ะดวกรับ บริก ารผ่า นช่อ งทางต่า งๆ
ที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในพื้นที่มากขึ้น ส้านักงานประกันสังคม
จังหวัดสุโขทัย จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องด้าเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่
ไม่สะดวกเข้ามารับบริการผ่านช่องทางบริการอื่นๆ ที่ส้านักงานประกันสังคมก้าหนด
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชน
ทั่วไป ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ รวมทั้งให้ค้าปรึกษา แนะน้าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การประกันสังคม
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่
ที่ห่างไกลจากจุดให้บริการที่ไม่สะดวกเข้ามารับบริการ ณ ส้านักงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มารับบริการ ณ ส้านักงาน หรือผ่านช่องทางบริการอื่นๆ
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
ด้ าเนิ นการรณรงค์ ส่ งเสริ มและประชาสั มพั นธ์ เชิ ญ ชวนให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
ผู้ประกันตนรายใหม่กับส้านักงานประกันสังคม พร้อมทั้งให้ค้าปรึกษา แนะน้าด้านการประกันสังคม
6. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ,มาตรา 39 และ มาตรา
40 จ้านวน 2,400 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564
สถานที่ด้าเนินการ หมู่บ้าน ชุมชน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จ้านวนผู้เข้ารับบริการขอค้าปรึกษา แนะน้าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ไม่น้อยกว่า
2,400 คน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้รับความคุ้มครองประกันสังคม ครอบคลุม
ทั่วถึง สอดคล้องตามนโยบายประกันสังคมถ้วนหน้า
10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1

2

3

4

5

เดือน
6
7

8

9

10

1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
2. จัดแผนด้าเนินการประจ้าเดือน
3. ขออนุมัตดิ ้าเนินการตามแผน
4. ลงพื้นที่ให้บริการตามแผน
5. รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

11. งบประมาณ
โดยเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยจากเงิ น กองทุ น เพื่ อ บริ ห ารส้ า นั ก งานประกั น สั ง คม ประจ้ า ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
งบด้ า เนิ น งาน ค่ า ใช้ ส อย โครงการออกหน่ ว ยเคลื่ อ นที่ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ Service Delivery Unit จ้ า นวน
35,280 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สถานที่เอกชนไม่สามารถเบิกจ่ายได้)

11

12
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ดังนี้
ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน – ค่าใช้สอย
รายการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
1. ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทาง
2. ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
3. ค่าใช้จ่ายอื่น(ค่าเช่าสถานที่)

จ้านวน 4 คน x 3 ครั้ง/เดือน x 120 บาท x 12 เดือน = 17,280 บาท
จ้านวน 3 ครั้ง/เดือน x 300 บาท x 12 เดือน = 10,800 บาท
จ้านวน 3 ครั้ง/เดือน x 200 บาท x 12 เดือน = 7,200 บาท

รวมเป็นเงิน 35,280 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ

แนวทางการจัดการ

จานวนสมาชิกในบางครัวเรือนของหมู่บ้านอาจไม่สามารถ
เข้ าสู่ ระบบประกั นสั งคมภาคสมั ครใจได้ ครบถ้ ว น
เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างๆ อาทิ สภาพทาง
เศรษฐกิจ สถานะทางการเงินที่ไม่แน่นอน การย้ายที่อยู่
อาศัย

แจ้งให้ทุกหน่วยงานประสานและจัดทาแผนดาเนินการ
จากผลการส ารวจข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบในระดั บ
จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือชี้เป้าหมายในการขยายความ
คุ้มครองการประกันสังคมภาคสมัครใจในระดับตาบล
และหมู่บ้าน

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม)
นักวิชาการแรงงานช้านาญการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ
อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

