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( ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ) 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 

ประจ าปี 2565 
1. ชื่อโครงการใหม่ : งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ :  5.1 ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการ
ด าเนินงาน ในส่วนต่างๆ ขององค์กรให้ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการ 
สิทธิประโยชน์ และการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม 

มาตรการ :  ไม่มีมาตรการ 
3. หลักการและเหตุผล 
     ส านักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารการประกันสังคม
และเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง ให้
คุ้มครองทั้งในเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งเนื่องและไม่เนื่องจากการท างาน 
รวมไปถึง การคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ แบ่ง
โครงสร้างหน่วยงานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง จ านวน 30 หน่วยงาน ราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็น
ส านักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา 
4. วัตถุประสงค์ 
     1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการผู้ประกันตนและนายจ้าง รวมถึงการด าเนินงานของ
ส านักงานประกันสังคมจังหวัด และให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุผล 
     2. พิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ทุพพลภาพ 
     3. พิจารณาวินิจฉัยหลักเกณฑ์และอัตรากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน
ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 
     4. รายงานสภาพปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติภารกิจด้านประกันสังคม พร้อมความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปัญหาต่อคณะกรรมการประกันสังคมทุกไตรมาส 
     5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกันสังคมมอบหมาย      
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5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
     1. จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
     2. ด าเนินการจัดประชุมอนุกรรมการ 
     3. จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ส่งส าเนาให้กองนโยบาย และแผนงาน
เพ่ือน าเรียนเลขาธิการต่อไป 
6. เป้าหมาย 
     จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย จ านวน 6 ครั้ง 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

มกราคม-ธันวาคม 2565 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2565 

ผลผลิต   

1.จ านวนครั้งในการจัดประชุม ครั้ง 6 
9. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2565             

1. จัดท าหนังสือเชิญประชุม             

2. ด าเนินการจัดประชุม
อนุกรรมการ 

            

3. จัดท ารายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประกันสังคม
จังหวัด  

            

10. งบประมาณ 
ประมาณการรายจ่าย (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

งบด าเนินงาน -ค่าตอบแทน 

รายการค่าใช้จ่าย รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกันสังคมจังหวัด 
  

จ านวนเงิน 147,000.00 บาท ดังนี้ 
1. เบี้ยประชุมส าหรับประธานอนุกรรมการ 15,000 บาท (2,500 
บาท x 6 ครั้ง) 
2. เบี้ยประชุมส าหรับคณะอนุกรรมการ 132,000 บาท (11 คน x 
2,000 บาท x 6 ครั้ง) 
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 ค่าเดินทางมาประชุม
คณะอนุกรรมการประกันสังคม
จังหวัด 

ส าหรับเป็นค่าเดินทางมาประชุมของคณะอนุกรรมการประกันสังคม
จังหวัด จ านวน 10 คน x 1,000 บาท x 6 ครั้ง จ านวนเงิน 
60,000.00 บาท 

งบด าเนินงาน -ค่าใช้สอย 

รายการค่าใช้จ่าย รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกันสังคมจังหวัด 

ส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะอนุกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 20 คน x 35 บาท x 6 ครั้ง จ านวนเงิน 
4,200.00 บาท 

รวมเป็นเงิน 211,200.00 บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ) 

รวมทัง้โครงการ 1 ปี เป็นเงิน 211,200.00 บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ) 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ได้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผล 
     2. ผู้ประกันตนได้รับการพิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพ 
12. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยงของโครงการ แนวทางการจัดการ 

คณะอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบองค์
ประชุม 

นัดหมายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด 
                             
        (นายบรรจง แจ่มเกตุ) 
             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
14. ผู้เสนอโครงการ        

(นายบรรจง แจ่มเกตุ) 
             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
15. ผู้อนุมัติโครงการ 

อนุมัติ 
 
 

(นายทองสุข ขัตินนท์) 
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
 


