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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ: การบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 4.8 ปรับทิศทางการสื่อสารแลประชาสัมพันธ์ของ สปส.ให้เป็นเชิงรุกและสร้างสรรค์
(Proactive and Creative) โดยยึดผู้รับบริการและสาธารณชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการทา
ความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้ ถึงข้อมูล สปส.
ในสังคมแรงงานได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
3. หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคม มีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ
ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน และประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตายที่ไม่
เนื่ องจากการทางาน รวมถึงการคลอดบุ ตร สงเคราะห์ บุตร ชราภาพ และการประกันการว่างงานเพื่อสร้าง
หลั กประกัน และความมั่น คงในการดารงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการเฉลี่ ยทุกข์ เฉลี่ ยสุ ข ร่ว มกันรับผิ ดชอบ
ต่ อ สั ง คมด้ ว ยการออมและเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ห ลั ก การส าคั ญ ที่ มุ่ ง ให้ ป ระชาชนช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกัน
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในยามที่ไม่มีรายได้ รายได้ลดลงหรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นภาระให้ผู้อื่น
และสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต
ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ และกิจกรรมของ
สานักงานประกันสังคมให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทันท่วงที สามารถปฏิบัติตามขั้น ตอนการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจแก่ป ระชาชน เป็ น การส่ งเสริ มความเข้าใจอันดี และสร้างสั มพันธภาพระหว่างหน่วยงาน องค์กร
กับประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการติดต่อประสานงานที่ดีต่อกัน และทาให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชน
กับสานักงานประกันสังคม
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติงานให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
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5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคมทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์
2. ผลิตสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข่าวไปยังสถานประกอบการหรือชุมชน
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม เพื่อใช้สาหรับสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ในการออก
ประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต: 1) รายการวิทยุการรัศมีกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง
2) จานวนการ View Like Share คลิปวีดีโอ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 View
3) จานวนผู้ร่วมกิจกรรมเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
ผลลัพธ์: กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสื่อจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานด้านการประกันสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการประกันสังคม
มีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติหลักการของประกันสังคม สิทธิประโยชน์ทั้ง กองทุนประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทน
10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. เสนอขออนุมัติโครงการจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขาวสาร
3. รายงานผลการดาเนินงาน ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

11. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม จานวนทั้งสิ้น 160,000 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
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ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน –ค่าใช้สอย
รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ ยของโครงการ

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางสื่อวิทยุ

เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท
ค่าเวลาสถานีวิทยุ สาหรับจัดรายการวิทยุ (สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง) จานวน 10 เดือน ๆ ละ
2,400 บาท

2. ผลิตสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข่าวไปยังสถาน
ประกอบการหรือชุมชน

เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
ค่าจัดทาโปสเตอร์ แผ่นปลิว แผ่นพับ ป้ายสติกเกอร์ ป้ายไวนิล ป้ายคัตเอาท์

3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งาน
เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท
ประกันสังคม เพื่อใช้สาหรับสนับสนุนใน ค่าจัดทาสื่อวัสดุ เช่น กระเป๋าถือ ถุงผ้าลดโลกร้อน เสื้อ หมวก ร่ม ผ้าขนหนู ฯลฯ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการออกประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
-

แนวทางการจัดการ
-

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

