
แบบ กนผ-ข2 
(โครงการส่งเสริมสุขภาพ) 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
เงินกองทุนเพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 

ประจ าปี 2564 
 
1. ชื่อโครงการ:  โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 แผนการปฏิรูปประเทศ: ด้านสาธารณสุข 
 แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ 
                                                              และสทิธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
    กลยุทธ์: กลยุทธ์ 1.4 พัฒนารูปแบบ และวิธีการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่อ านวยความสะดวกให้กับ 
               ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และทุกคนอย่างเปิดกว้าง โดยสร้างความยืดหยุ่นของการใช้บริการทาง 
               การแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่ละราย 
3. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดและพัฒนาระบบ
บริการตรวจสุขภาพตลอดจนรูปแบบ Package ส าหรับผู้ประกันตนเลือกตามสภาวะสุขภาพของผู้ประกันตนแต่ละ
บุคคลให้มีคุณภาพและครอบคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่มวัย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังพบปัญหาที่ส าคัญในหลายเรื่อง 
ได้แก่ การที่ผู้ประกันตนส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามรายการที่ตามก าหนดไว้ ส านักงานประกันสังคม           
จึงมีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการตรวจสุขภาพ และการให้ผู้ประกันตนได้รับความพึงพอใจที่สูงขึ้นจากระบบ     
การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการสนับสนุนความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่  1 
ในระยะ 5 ปี (2563 -2567) ที่ส านักงานประกันสังคมก าหนดครอบคลุมดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของ      
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคนด้วยเหตุนี้ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย จึงได้มีการจัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการขึ้นมา เพ่ือช่วยสร้างนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์  
ในการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกให้กับผู้ประกันตน      
 2. ผู้ประกันตนตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 3. ให้ความรู้หรือมีเครื่องมือสนับสนุนการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตน 
5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 1. ร่วมด าเนินการกับสถานพยาบาลในการให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงให้แก่
ลูกจ้าง และผู้ประกันตนนอกสถานพยาบาล 
 2. บรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง
และนโยบายของส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ เช่น  
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 -การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระบบประกันสังคม 
 -โรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคติดต่อ 
 -การลดความเสี่ยงต่อโรค 
 -โครงการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของผู้ประกันตน ฯลฯ 
6. เป้าหมาย 
 ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ จ านวน 2 รุ่นๆ ละไม่น้อยกว่า     
50 คน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 คน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 มกราคม – เมษายน 2565 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผลผลิต: จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับความรู้และการตรวจสุขภาพเชิงรุก 
 ผลลัพธ์: ผู้ประกันตนมีความรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ได้รับบริการทางการแพทย์ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือ
ตรวจสุขภาพตามรายการประกาศคณะกรรมการการแพทย์ที่ก าหนด และมีความเข้าใจอันดีและทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจสุขภาพร่างกายและการประเมินตนเองเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงของตนเองได้ 
 2. ผู้ประกันตนในสถานประกอบการมีสุขภาพร่างกายท่ีดี เพื่อลดการเจ็บป่วยและเฝ้าระวังเรื่อง
สุขภาพร่างกาย ท าให้สถานประกอบการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 
 
10. แผนการด าเนินงาน 
 
กิจกรรม/ขั้นตอน เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

            

2. ประสาน/เตรียมวางแผนด าเนินโครงการ             
3. จัดฝึกอบรม             
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ภายใน
วันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

            

 
11. งบประมาณ 
  โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือบริหารส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตร์   
ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบด าเนินงาน 
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ค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ ดังนี้ 

ประมาณการรายจ่าย (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

งบด าเนินงาน -ค่าใช้สอย 

รายการค่าใชจ้่าย รายละเอียดประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการ 

1. ค่าวิทยากร(บุคลากรของรัฐ) จ านวน 2 รุ่น x 5 ช่ัวโมง x 600 บาท = 6,000 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 รุ่น x 50 คน x 60 บาท = 6,000 บาท 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 รุ่น x 50 คน x 2 มื้อ x 20 บาท = 4,000 บาท 

4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ จ านวน 2 รุ่น x 1,000 บาท = 2,000 บาท 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ จ านวน 2 รุ่น x 1,000 บาท = 2,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยงของโครงการ แนวทางการจัดการ 

- - 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ 

 
(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม) 

นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
14. ผู้เสนอโครงการ 

         
(นายสาธิต ธีรวัฒน์) 

นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
15. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

อนุมัต ิ
 
 

(นายทองสุข ขัตินนท์) 
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 


