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(โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือขา่ย) 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานส านักงานประกันสังคม 

ประจ าปี 2565 
 
1. ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคม  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านสังคม  
 แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ 
       และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
 กลยุทธ์: กลยุทธ์ 1.2  สร้างเครือข่ายพลเมือง/พลเมืองอาสาสมัคร หรือ เครือข่ายภาคประชาชน 
                   ร่วมให้บริการ เพื่อร่วมให้บริการและดูแลผู้ประกันตนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างใกล้ชิด  
                   พร้อมสร้างความครอบคลุมในการให้บริการอย่างท่ัวถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน                         
                   คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผล ของการสร้างประโยชน์เกื้อกูลระหว่างกัน 
                   อย่างยั่งยืน 
3. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม         
ลดความเหลื่อมล  า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม  
กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล “ไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง” กระทรวง
แรงงานก าหนดนโยบายส าคัญ ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 2565 “ข้อ 4 มาตรการส่งเสริม 
คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคม สู่แรงงานนอกระบบ” โดยส านักงานประกันสังคมก าหนดนโยบาย
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง “ข้อ 5 การสร้างเครือข่ายในการให้บริการประกันสังคมทุกด้าน ประสานอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริการเป็นที่พึงพอใจ” โดยมุ่งเน้นการยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจ ตามหลักการ “TRUST”   
ของส านักงานประกันสังคม 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา เครือข่ายประกันสังคมในระดับพื นที่นับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
การขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคสมัครใจ อาทิ อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน าเครือข่ายและกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยด าเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน 
โน้มน้าวจูงใจให้กับแรงงานภาคอิสระในพื นที่ เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอด
มา ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นเน้นการท างานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย     
ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทย เพื่อสร้างหลักประกัน
ทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยท างานและวัยเกษียณ  
 ส านักงานประกันสังคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของแกนน า
เครือข่ายประกันสังคม ที่มีผลงานในเชิงประจักษ์ (Best Practice) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างรากฐานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ               
ภาคีเครือข่ายที่มีการกระจายทั งประเทศอย่างทั่วถึง  
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4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนน าเครือข่ายประกันสังคม ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อน      
การขยายความคุ้มครองประกันสังคม สู่แรงงานอิสระในระดับพ้ืนที่  
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40          
สิทธิประโยชน์ ที่พ ึงได้ร ับตามกฎหมาย เทคนิคการท างาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับแกนน าเครือข่ายประกันสังคม สามารถน าไปขยายความคุ้มครองประกันสังคม       
สู่แรงงานอิสระในระดับพ้ืนที่ได้  
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแกนน าเครือข่ายประกันสังคม ในการขับเคลื่อนการขยาย          
ความคุ้มครองประกันสังคม ไปสู่แรงงานอิสระ ตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทย  
5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 จัดประชุมหรือบรรยาย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันสังคมทั่วไทย รวมทัง้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการท างานในพ้ืนที่ การสร้างจิตส านึก และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีหลักประกันสังคม
ภาคสมัครใจ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 แกนน าเครือข่ายขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายประกันสังคม เครือข่ายหมู่บ้าน เครือข่ายศาสนสถาน 
เครือข่ายสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 มกราคม – กรกฎาคม 2565 ณ สถานที่เอกชน 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผลผลิต: จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน 
 ผลลัพธ์: แกนน าเครือข่ายประกันสังคม มีความรู้และเทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การขยายความ 
                                  คุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานประกันสังคม มีแกนน าเครือข่ายประกันสังคม เป็นกลไกที่มีศักยภาพในการร่วม
ขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานอิสระ มีหลักประกันความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตใน
วัยท างานและวัยเกษียณที่ดีขึ น 

2) ส านักงานประกันสังคมมีเครือข่ายประกันสังคมที่เข้มแข็ง ส่งผลท าให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึง
ระบบประกนัสังคมและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย 
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 
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11. งบประมาณ 
  โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือบริหารส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน     
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคม จ านวน 45,600 บาท       
(สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

ประมาณการรายจ่าย (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

งบด าเนินงาน – ค่าใช้สอย 

รายการค่าใช้จ่าย รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4. ค่าพาหนะรถรับจ้างส าหรับบุคคลภายนอก 
5. ค่าวัสดุ อุปกรณ ์

จ านวน 2 รุ่น x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท = 7,200 บาท 
จ านวน 2 รุ่น x 50 คน x 120 บาท = 12,000 บาท 
จ านวน 2 รุ่น x 50 คน x 2 มื้อ x 30 บาท = 6,000 บาท 
จ านวน 2 รุ่น x 50 คน x 200 บาท = 20,000 บาท 
จ านวน 2 รุ่น x 200 บาท = 400 บาท 

รวมเป็นเงิน 45,600 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยงของโครงการ แนวทางการจัดการ 

การด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินทางกายภาพ/สภาพแวดล้อมที่
มิอาจควบคุมได้ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาบริหารจัดการ/ปรับแผนให้มีความยืดหยุ่น
กับสถานการณ์ 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคม 
 

(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม) 
นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

 
14. ผู้เสนอโครงการ 

(นายสาธิต ธีรวัฒน์) 
นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

 
15. ผู้อนุมัติโครงการ 

อนุมัติ 
 

(นายทองสุข ขัตินนท์) 
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 


