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( ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ) 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 

ประจ าปี 2565 
1. ชื่อโครงการใหม่ : งำนบริกำรกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำร 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี :  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแล
บริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน  

กลยุทธ์ :  1.1 พัฒนำ นวัตกรรมกำรบริกำรที่มีควำมหลำกหลำย ใน
รูปแบบ และช่องทำง โดยมีกำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำนที่เป็น
หนึ่งเดียวกัน และสำมำรถให้บริกำรได้ถึงระดับรำยบุคคล 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร     ใช้บริกำร หรือกำร
เข้ำถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ลูกจ้ำง/นำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำร) ที่มีพฤติกรรมควำมต้องกำรที่แตกต่ำง
กัน  

มาตรการ :  ไม่มีมำตรกำร 
3. หลักการและเหตุผล 
     เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม พ.ศ. 2559 แบ่งส ำนักงำน
ประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่เป็นหน่วยงำนบริหำรส่วนกลำง มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม กฎหมำยว่ำด้วย เงินทดแทนและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
และกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
และส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเป็นหน่วยงำนบริหำรส่วนภูมิภำค มีของเขตอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม กฎหมำยว่ำด้วย เงินทดแทน และกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนประกันสังคม จังหวัด/สำขำ 
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน และโครงกำร ต่อส ำนักงำนแรงงำน
จังหวัด ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมำย ใน
กรณีท่ีมีกำรจัดตั้งส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสำขำขึ้นในจังหวัดใด ให้ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสำขำ 
มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
กฎหมำยว่ำด้วย เงินทดแทน และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
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ตำมนโยบำย แผนงำนและโครงกำรต่อส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมำย 
4. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือรับขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 มำตรำ 39 และมำตรำ 40 ตำมกฎหมำย
ประกันสังคมและกฎหมำยกองทุนเงินทดแทน 
     2. เพ่ือจ่ำยประโยนช์ทดแทนแก่ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน 
     3. เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน
ประกันสังคม 
5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
     1. ด ำเนินกำรรับขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 มำตรำ 39 และมำตรำ 40 ตำม
กฎหมำยประกันสังคมและกฎหมำยกองทุนเงินทดแทน 
     2. ด ำเนินกำรจ่ำยประโยนช์ทดแทนแก่ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน 
     3. ด ำเนินกำรจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ยำนพำหนะ 
6. เป้าหมาย 
     1. ผู้ประกันตนมำตรำ 33 และมำตรำ 39 
     2. กำรรับเงินสมทบมำตรำ 33 และมำตรำ 39 
     3. กำรจ่ำยเงินทดแทนลูกจ้ำงและผู้มีสิทธิ 
     4. กำรจ่ำยสิทธิประโยชน์ทดแทน ณ ส ำนักงำน 
     5. ผู้ประกันตนมำตรำ 40 
     6. กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมำตรำ 40 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

มกรำคม-ธันวำคม 2565 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2565 

ผลผลิต   

1.จ ำนวนผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 
และมำตรำ 39 ที่เพ่ิมข้ึน 

คน 26127 

2.จ ำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 40 
เพ่ิมข้ึน 

คน 366686 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2565 

3.ร้อยละของจ ำนวนข้อร้องเรียน
ของผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคม 

ร้อยละ 96 

ผลลัพธ์   

1.ควำมส ำเร็จในกำรปิดและส่งงบ
กำรเงินกองทุนประกันสังคม 

เดือน 12 

2.ร้อยละของจ ำนวนสถำน
ประกอบกำร ที่ช ำระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมผ่ำนระบบ
ธนำคำรและหน่วยบริกำร 

ร้อยละ 95 

3.ร้อยละของจ ำนวนผู้ประกันตนส่ง
เงินสมทบที่นำยจ้ำงส่งผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ร้อยละ 82 

9. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2565             

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร 

            

ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พำหนะ และอ่ืน 
ๆ 

            

ค่ำใช้จ่ำยประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ข่ำวสำรงำนประกันสังคม 

            

ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน             

ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำย             

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ             
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดปลวก มด แมลง 
และหนู 

            

ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย
อำคำรส ำนักงำนประกันสังคม 

            

ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำด
อำคำรส ำนักงำนประกันสังคม 

            

ค่ำประกันภัยรถยนต์รำชกำร             

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ภำยในประเทศของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

            

ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์             

ค่ำจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำสวนหย่อม             

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยในกำร
ติดตำมเร่งรัดหนี้นอกสถำนที่ 

            

ค่ำรับรองและพิธีกำร             

ค่ำธรรมเนียมบริกำรรับ - ส่งเงิน
ของ KGS 

            

ค่ำธรรมเนียมกรณีขอรับเงิน
ธนำณัติเป็นแคชเชียร์เช็ค สปส.
พ้ืนที่/จังหวัด/สำขำ 

            

ค่ำธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค และอ่ืน 
ๆ 

            

ค่ำไฟฟ้ำ             

ค่ำน้ ำประปำ             

ค่ำโทรศัพท์             
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ค่ำไปรษณีย์ภัณฑ์             

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินผ่ำน
ธนำคำร 

            

ค่ำธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่ำน
เคำน์เตอร์ธนำคำร (Bill 
payment) 

            

ค่ำธรรมเนียมจ่ำยประโยชน์
ทดแทน/คืนเงินสมทบ 

            

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม             

วัสดุส ำนักงำน             

วัสดุคอมพิวเตอร์             

วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             

ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์             

ครุภัณฑ์ โต๊ะท ำงำนพร้อมแท่นวำง
คีย์บอร์ด 

            

ครุภัณฑ์ เก้ำอ้ีรับรอง (ผู้มำติดต่อ)             

ครุภัณฑ์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
ขนำด 0.95x1.40 เมตร 
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10. งบประมาณ 

ประมาณการรายจ่าย (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

งบด าเนินงาน  -ค่าวัสดุ 

รายการค่าใชจ้่าย รายละเอียดประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการ 

1. จัดซื้อของเยี่ยมผู้ประกันตนท่ีปว่ย ณ 
สถานพยาบาล 

จ านวน 120 ชุด x 500 บาท = 60,000 บาท 

2. จัดซื้อของเยี่ยมผู้ประกันตนท่ีทพุพลภาพ จ านวน 134 ชุด x 500 บาท = 67,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 127,000 บาท(หน่ึงแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
 

ประมำณกำรรำยจ่ำย (จ ำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย) 

งบด ำเนินงำน -ค่ำตอบแทน 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร 

งบด ำเนินงำน 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

ส ำหรับเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ของ
เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 30 คน จ ำนวนเงิน 376,200.00 บำท 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำเบี้ย
เลี้ยง ที่พัก พำหนะ และอ่ืน ๆ 
 จ ำนวนเงิน 121,600.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 121,600 บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 ปี 
(2561-2563) ดังนี้ 
ปี 2561 เบิกจ่ำย  = 125,242 บำท 
ปี 2562 เบิกจ่ำย = 80,656 บำท 
ปี 2563  เบิกจ่ำย = 78,035 บำท 
รวม  = 283,933 บำท เฉลี่ยเดือนละ 7,887 บำท 
ปี 2564 เฉลี่ยเดือนละ 10,133 บำท 
ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 
30 คน 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>
ค่ำใช้จ่ำยประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ข่ำวสำรงำนประกันสังคม 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 160,000 บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 (2561-
2563) ดังนี้ 
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 จ ำนวนเงิน 100,000.00 บำท ปี 2561 เบิกจ่ำย  = 82,140 บำท 
ปี 2562 เบิกจ่ำย = 149,700  บำท 
ปี 2563 เบิกจ่ำย = 159,706  บำท 
รวม = 391,546  บำท เฉลี่ยเดือนละ 10,876  บำท 
ปี 2564 เบิกจ่ำยเฉลี่ยเดือนละ 13,333  บำท 
ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 
-ผลิตข่ำวสำรเผยแพร่ทำงสื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ 
-ผลิตสิ่งพิมพ์เผยแพร่ไปยังสถำนประกอบกำรและชุมชน 
-ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
 จ ำนวนเงิน 50,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 50,000  บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 (2561-
2563) ดังนี้ 
เบิกจ่ำยปี 2561 = 42,140  บำท 
เบิกจ่ำยปี 2562 = 38,852  บำท 
เบิกจ่ำยปี 2563 = 17,781 บำท 
รวม = 98,773 บำท เฉลี่ยเดือนละ 2,744  บำท 
เบิกจ่ำยปี 2564       เฉลี่ยเดือนละ 4,167 บำท 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรต่ำง ๆ 
 จ ำนวนเงิน 10,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 10,000 บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 (2561-
2563) ดังนี้ 
เบิกจ่ำยปี 2561 = 4,900  บำท 
เบิกจ่ำยปี 2562 = 1,500 บำท 
เบิกจ่ำยปี 2563 = 4,0000 บำท 
รวม  = 10,400 บำท เฉลี่ยเดือนละ 289  บำท 
เบิกจ่ำยปี 2564 เฉลี่ยเดือนละ 833 บำท 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>จ้ำง
เหมำก ำจัดปลวก มด แมลงและหนู 
 จ ำนวนเงิน 40,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 40,000  บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 (2561-
2563) ดังนี้ 
เบิกจ่ำยปี 2561 = 35,000  บำท 
เบิกจ่ำยปี 2562 = 40,000 บำท 
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เบิกจ่ำยปี 2563 = 40,000 บำท 
รวม = 115,000 บำท เฉลี่ยเดือนละ 3,194  บำท 
เบิกจ่ำยปี 2564 เฉลี่ยเดือนละ 3,333  บำท 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำจ้ำง
เหมำรักษำควำมปลอดภัยส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 
 จ ำนวนเงิน 501,600.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 จ ำนวน 
501,600 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2564 ส ำหรับเป็นค่ำจ้ำงเหมำรักษำ
ควำมปลอดภัย จ ำนวน 2 คน (คน ๆ ละ 1 ผัด ๆ ละ 12 ชั่วโมง) 
เดือนละ 20,900 บำท/คน 
 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำจ้ำง
เหมำรักษำควำมสะอำดส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 
 จ ำนวนเงิน 302,400.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 จ ำนวน 
302,400 บำท เพิ่มขึ้นจำก 2564 ส ำหรับเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำม
สะอำด 2 คน อัตรำค่ำจ้ำงคนละ 12,600 บำท/เดือน (เป็นอัตรำ
ค่ำจ้ำงท่ีรวมค่ำบริหำรจัดกำรและค่ำอุปกรณืเครื่องมือที่จ ำเป็นในกำร
ให้บริกำร) 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำ
ประกันภัยรถยนต์รำชกำร 
 จ ำนวนเงิน 4,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 4,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำท ำประกันภัยรถยนต์
รำชกำร ตำม พรบ.คู้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำนวน 3 คัน ดังนี้ 
-รถตู้ไม่เกิน 12 ทีนัง่ 1 คน 
-รถกระบะ 4 ประตู จ ำนวน 1 คัน 
-รถตรวจกำร (SUV) จ ำนวน 1 คัน 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงฝึกอบรม
ภำยในประเทศ 
 จ ำนวนเงิน 100,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 160,000  บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 
(2561-2563) ดังนี้ 
เบิกจ่ำยปี 2561 = 164,972 บำท 
เบิกจ่ำยปี 2562 = 134,130 บำท 
เบิกจ่ำยปี 2563 = 122,423 บำท 
รวม = 421,525 บำท เฉลี่ยเดือนละ 11,709 บำท 
เบิกจ่ำยปี 2564 เฉลี่ยเดือนละ 13,333  บำท 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ 
 จ ำนวนเงิน 50,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 50,000 บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 (2561-
2563) ดังนี้ 
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เบิกจ่ำยปี 2561 = 43,216 บำท 
เบิกจ่ำยปี 2562 = 30,107 บำท 
เบิกจ่ำยปี 2563 = 21,220 บำท 
รวม  = 94,543 บำท เฉลี่ยเดือนละ 2,626 บำท 
เบิกจ่ำยปี 2564 เฉลี่ยเดือนละ 4,167 บำท 
ส ำหรับเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำรจ ำนวน 3 คัน ดังนี้ 
-รถยนต์ตู้โดยสำร จ ำนวน 1 คัน อำยุกำรใช้งำน 6 ปี 
-รถยนต์กระบะ 4 ประตู จ ำนวน 1 คัน อำยุกำรใช้งำน 6 ปี 
-รถยนต์ตรวจกำร (SVU) จ ำนวน 1 คัน อำยุกำรใช้งำน 2 ปี 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำจ้ำง
เหมำบ ำรุงรักษำส่วนหย่อม 
 จ ำนวนเงิน 198,500.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 จ ำนวน 
198,450 บำท เพิ่มจำกปี 2564 เนื่องจำกส ำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ท่ีเป็นสนำมหญ้ำและสวนหย่อมที่ต้องดูแลรักษำ
ประมำณ 1,500 ตำรำงเมตร บนพื้นที่ 5 ไร่ ทุกปีที่ผ่ำนมำได้รับกำร
จัดสรรค่ำจ้ำงส ำหรับกำรจ้ำงได้เพียง 1 คน ซึ่งไม่สมกับพ้ืนที่ที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบ จึงขอให้พิจำรณำเพ่ิมค่ำจ้ำงส ำหรับจ้ำงคนดูแลอีก 1 
คน รวมทั้งสิ้น 2 คน เป็นเงินค่ำจ้ำงท้ังสิ้น 198,450 บำท อัตรำจ้ำง
แรงขั้นต่ ำจังหวัดสุโขทัย วันละ 315 บำท (รวมค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำปุ๋ย 
ค่ำยำก ำจัดศัตรูพืช ค่ำซ่อมแซมต้นไม้ที่เสียหำย) 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>
ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยในกำรติดตำม
เร่งรัดหนี้นอกสถำนที่ 
 จ ำนวนเงิน 52,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 52,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 
-ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน ๆ ละ 104 วัน ๆ ละ 100 บำท 
= 41,600 บำท 
-ค่ำตอบแทนพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 104 วัน ๆ ละ 
100 บำท = 10,400 บำท 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำ
รับรองและพิธีกำร (จังหวัด) 
 จ ำนวนเงิน 5,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 5,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มใน
กำรจัดประชุมคณะท ำงำนชุดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรประชุมข้อรำชกำรกับ
ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>ค่ำจ้ำง
เหมำพนักงำนขับรถยนต์ 

ขอรับกำรจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 ส ำหรับ
เป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ ทดแทนอัตรำพนักงำนประกัน 
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 จ ำนวนเงิน 199,200.00 บำท ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ที่เกษียณอำยุ 31 ธันวำคม 2564 
จ ำนวน 1 อัตรำ ระยะเวลำกำรจ้ำง 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2565 ถึง 
31 ธันวำคม 2565 อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000 บำท เป็นเงินทั้งสิ้น 
180,000 บำท 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>
ค่ำธรรมเนียมบริกำร KGS 
 จ ำนวนเงิน 100,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 120,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำธรรมเนียมบริกำรรับ-ส่ง
เงินของ KGS โดยเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บำท (วันละ 1 เที่ยวอัตรำ
เที่ยวละ 300 บำท) 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>
ค่ำธรรมเนียมรับเงินธนำณัติเป็น
แคชเชียร์เช็ค 
 จ ำนวนเงิน 2,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 2,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำธรรมเนียมแคชเชียร์เช็คใน
กำรรับเงินสมทบของนำยจ้ำงและผู้ประกันตนมำตรำ 39 ที่ช ำระเงิน
เป็นธนำณัติ รวมกันตั้งแต่ 10,000 บำทข้ึนไป 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>
ค่ำธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค 
 จ ำนวนเงิน 15,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 จ ำนวน 
7,800 บำท ลดลงจำกปี  2564 เนื่องจำกมีกำรมีช่องทำงกำรจ่ำยเงิน
ประโยชน์ทดแทนและเงินทดแทนหลำยช่องทำงท ำให้จ ำนวนกำรสั่ง
จ่ำยเช็คลดลง 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำสำธำรณูปโภค>
ค่ำไฟฟ้ำ 
 จ ำนวนเงิน 220,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 220,000 บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 ปี 
(2561-2563) ดังนี้ 
ปี 2561 เบิกจ่ำย = 219,123 บำท 
ปี 2562 เบิกจ่ำย = 243,575 บำท 
ปี 2563 เบิกจ่ำย = 250,487 บำท 
รวม  = 713,185 บำท เฉลี่ยเดือนละ 19,811 บำท 
ปี 2564 เฉลี่ยเดือนละ 18,000 บำท 
 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำสำธำรณูปโภค>
ค่ำน้ ำประปำ 
 จ ำนวนเงิน 50,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 50,000 บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 ปี 
(2561-2563) ดังนี้ 
ปี 2561 เบิกจ่ำย = 33,030 บำท 
ปี 2562 เบิกจ่ำย = 45,819 บำท 
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ปี 2563 เบิกจ่ำย = 48,783 บำท 
รวม  = 127,632 บำท เฉลี่ยเดือนละ  3,545 บำท 
ปี 2564 เฉลี่ยเดือนละ 4,167 บำท 
 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำสำธำรณูปโภค>
ค่ำโทรศัพย์พ้ืนฐำนและมือถือ 
 จ ำนวนเงิน 60,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 60,000 บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 3 ปี 
(2561-2563) ดังนี้ 
ปี 2561 เบิกจ่ำย = 51,779 บำท 
ปี 2562 เบิกจ่ำย = 52,641 บำท 
ปี 2563 เบิกจ่ำย = 63,600 บำท 
รวม  = 168,020 บำท เฉลี่ยเดือนละ 4,667  บำท 
ปี 2564 เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท 
 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำสำธำรณูปโภค>
ค่ำไปรณษีย์และค่ำธรรมเนียมส่ง
ธนำณัติ 
 จ ำนวนเงิน 286,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 จ ำนวน 
286,000 บำท เพิ่มจำกปี 2564 จ ำนวน 26,000 บำท เนื่องจำกมีกำร
ขอรับเงินประโยชน์ทดแทนทำงธนำณัติเพ่ิมข้ึน รวมทั้งกำรส่งหนังสือ
รำชกำรที่เป็นค ำสั่งทำงปกครอง จ ำเป็นต้องมีกำรลงทะเบียนตอบรับ
เพ่ือเป็นหลักฐำนเพิ่มข้ีนทุกปีตำมจ ำนวนนำยจ้ำง   ผู้ประกันตนที่
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งปริมำณกำรส่งข่ำวสำรด้ำนประกันสังคมไปยังนำยจ้ำง 
ลูกจ้ำง ผู้ประกันตนทุกมำตรำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำสำธำรณูปโภค>
ค่ำธรรมเนียมโอนเงินผ่ำนธนำคำร 
 จ ำนวนเงิน 100,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 120,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำธรรมเนียมโอนเงินจำก
บัญชีกระแสรำยวันบัญชีที่ 1 ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด เข้ำ
บัญชีกระแสรำยวันบัญชีที่ 1 ของส่วนกลำง ทุกสิ้นวัน อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมร้อยละ 0.08 ของจ ำนวนเงินที่โอน แต่ไม่เกิน 800 บำท/
วัน/ครั้ง/บัญชี 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำใช้สอย>
ค่ำธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่ำน
เคำน์เตอร์ธนำคำร 
 จ ำนวนเงิน 300,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 300,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำธรรมเนียม ดังนี้ 
-กรณีธนำคำรกรุงไทย กรุงศรี และธนชำต รับเงินสมทบแทน
ส ำนักงำนฯ อัตรำ 15 บำทต่อรำยกำร 
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-กรณีธนำคำรกรุงไทย รับเงินสมทบมำตรำ 40 แทนส ำนักงำนฯ อัตรำ 
10 บำทต่อรำยกำร 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำสำธำรณูปโภค>
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
 จ ำนวนเงิน 12,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 12,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำใช้บริกำรเครือข่ำยในกำร
ให้บริกำรเคลื่อนที่โดยระบบสำรสนเทศ ผ่ำนระบบเครือข่ำยเสมือน 
(VPN) 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำสำธำรณูปโภค>
ค่ำธรรมเนียมจ่ำยประโยชน์ทดแทน/
คืนเงินสมทบ 
 จ ำนวนเงิน 10,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 จ ำนวน 
10,000 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2564  ในปีที่ผ่ำนกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน
โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ประกันตน 33 มำตรำ 39 และมำตรำ 40 
รวมทั้งทำยำทผู้มีสิทธิเพิ่มขึ้น ค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอ
ต้องถัวจ่ำยจำกค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ จึงขอรับกำรจัดสรรค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวเพ่ิมขึ้น 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำวัสดุ>วัสดุ
ส ำนักงำน 
 จ ำนวนเงิน 230,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 230,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ
ส ำนักงำน รวมทั้งถัวจ่ำยส ำหรับเป็นค่ำวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีควำมจ ำเป็นต้อง
ใช้ แต่มิได้ขอรับกำรจัดสรร 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำวัสดุ>วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
 จ ำนวนเงิน 220,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 220,000 บำท 

 - งบด ำเนินงำน>ค่ำวัสดุน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น>น้ ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 จ ำนวนเงิน 210,000.00 บำท 

ขอรับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ค ำขอตั้งงบประมำณ ปี 2565 เท่ำกับปี 
2564 จ ำนวน 210,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) 
ดังนี้ 
-รถยนต์ตู้ จ ำนวน 1 คัน 
-รถกระบะ 4 ประตู 1 คัน 
-รถตรวจกำร (SVU) จ ำนวน 1 คัน 

งบลงทุน 

 - งบลงทุน>ครุภัณฑ์ส ำนักงำน>โต๊ะ
ท ำงำนพร้อมแท่นวำงคีย์บอร์ด 
 จ ำนวนเงิน 35,000.00 บำท 

เนื่องจำกโต๊ะท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่เกิดควำมช ำรุดเสียหำยจำกกำรใช้
งำนปกติไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดีดังเดิมได้ ประกอบกับเป็น
โต๊ะท ำงำนแบบเก่ำซึ่งเป็นโต๊ะเหล็กไม่มีที่วำงซีพียู ไม่มีที่วำงคีย์บอร์ด 



 
-13- แบบ กนผ-ข2 

( ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ) 

รวมทั้งไม่เข้ำเซ็ตกับโต๊ะท ำงำนที่มีอยู่ทั้งหมด เห็นสมควรพิจำรณำ
จัดสรรทดแทน เพื่อควำมสะดวกและปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้ง
กลมกลืนกับโต๊ะท ำงำนที่มีอยู่ 

 - งบลงทุน>ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน>
เก้ำอ้ีรับรอง (ผู้มำติดต่อ) 
 จ ำนวนเงิน 46,800.00 บำท 

เนื่องจำกเก้ำเอ้ำกี้รับรองผู้มำติดต่อที่ได้มำตั้งแต่ปี 2552 แบบ 4 ที่นั้ง 
จ ำนวน 4 ชุด รวม 16 ที่นั่ง เกิดควำมช ำรุดเสียหำยไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้กลับมำใช้งำนได้ดีดังเดิม จ ำเป็นต้องจัดหำเพ่ือทดแทน
ของเดิม ประกอบเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด จ ำเป็นต้อง
เว้นระยะห่ำงของผู้นั่งรอรับบริกำร เห็นควรเปลี่ยนรูปแบบเก้ำอ้ี
รับรองผู้มำติดต่อเป็นแบบแยกส่วน จ ำนวน 12 ตัว ตำมบัญชีรำคำ
ครุภัณฑ์ของส ำนักงำนประกันสังคม มกรำคม 2564 

 - บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 จ ำนวนเงิน 6,800.00 บำท 

บอร์ดประชำสัมพันธ์ 

รวมเป็นเงิน 4,014,100.00 บำท ( สี่ล้ำนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบำทถ้วน ) 

รวมทั้งโครงกำร 1 ปี เป็นเงิน 4,014,100.00 บำท ( สี่ล้ำนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบำทถ้วน ) 

หมำยเหตุ หำกเป็นโครงกำรมำกกว่ำ 1 ปี ให้แจกแจงรำยละเอียดในแต่ละปีด้วย 
โดยเป็น 
    □  โครงกำรที่ด ำเนินกำรมำกกว่ำ 1 ปี แต่ขอตั้งงบประมำณปีต่อปี 
    □  โครงกำรที่ด ำเนินกำรมำกกว่ำ 1 ปี แต่ขอผูกพันงบประมำณทั้งโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำนตั้งแต่ 
............................... ถึง ............................... โดยขอตั้งงบประมำณปีต่อปี 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพ่ือบริหำรส ำนักงำนประกันสังคมเป็นไปตำมนโยบำย และ
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนประกันสังคม และใช้จ่ำยเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางการจัดการ 

ควำมเสี่ยงของโครงกำร แนวทำงกำรจัดกำร 

กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผน ติดตำมผล/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินและกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนทุกไตรมำส 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ) 
 
                             
        (นายบรรจง แจ่มเกตุ) 
             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
14. ผู้เสนอโครงการ 

          
(นายบรรจง แจ่มเกตุ) 

             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

15. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

อนุมัติ 
 
 

(นายทองสุข ขัตินนท์) 
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
 


