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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานส านักงานประกันสังคม 

ประจ าปี 2565 
 
1. ชื่อโครงการ: โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit 
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 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม
และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
กระทรวงแรงงานได้ก้าหนดนโยบายส้าคัญที่ต้องด้าเนินการต่อเนื่อง ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ข้อ 4 
มาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันสังคมทางสังคม สู่แรงงานนอกระบบ และนโยบาย
ประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้หลักการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน)  

 จากการด้าเนินงานของหน่วยปฏิบัติในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกันตนส่วนใหญ่มีหลากหลายอาชีพ
กระจายตัวตามพ้ืนที่ การได้รับข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และไม่สะดวกเดินทางมารับบริการ         
ที่ส้านักงานประกันสังคม ถึงแม้ว่าส้านักงานประกันสังคมจะด้าเนินการรณรงค์ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ให้ประชาชน/แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการในทุกปี         
ได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส้านักงานประกันสังคม           จึง
มีนโยบายการลดค่าธรรมเนียมในการช้าระเงินผ่านช่องทางบริการต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้ประกันตน พัฒนาระบบการสมัครขึ้นทะเบียนให้ทันสมัยมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาสมัคร          ณ 
ส้านักงาน แต่ก็ยังมีแรงงานที ่ประกอบอาชีพอิสระบางส่วนที ่ไม่สะดวกรับบริการผ่านช่องทางต่าง  ๆ              
ที่เกิดขึ้น และเพ่ือเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในพ้ืนที่มากขึ้น ส้านักงานประกันสังคม               
จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องด้าเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ที่ไม่สะดวกเข้ามา
รับบริการผ่านช่องทางบริการอ่ืนๆ ที่ส้านักงานประกันสังคมก้าหนด 
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4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชน
ทั่วไป ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ รวมทั้งให้ค้าปรึกษา แนะน้าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 
เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่        
ที่ห่างไกลจากจุดให้บริการที่ไม่สะดวกเข้ามารับบริการ ณ ส้านักงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มารบับริการ ณ ส้านักงาน หรือผ่านช่องทางบริการอ่ืนๆ  
5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 ด้าเนินการรณรงค์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตนรายใหม่กับส้านักงานประกันสังคม พร้อมทั้งให้ค้าปรึกษา แนะน้าด้านการประกันสังคม  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป แรงงานประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ,มาตรา 39 และ มาตรา 40 
จ้านวน 2,400 คน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 จ้านวนผู้เข้ารับบริการขอค้าปรึกษา แนะน้าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ไม่น้อยกว่า 
2,400 คน  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้รับความคุ้มครองประกันสังคม ครอบคลุม
ทั่วถึง สอดคล้องตามนโยบายประกันสังคมถ้วนหน้า 
10. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เดือน 

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

            

2. จัดแผนด้าเนินการประจ้าเดือน             
3. ขออนุมัตดิ้าเนินการตามแผน             
4. ลงพื้นท่ีให้บริการตามแผน             
5. รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ ภายใน
วันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

            

 
11. งบประมาณ 
  โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือบริหารส้านักงานประกันสังคม ประจ้าปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน     
งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit จ้านวน 
35,280 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง    
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สถานที่เอกชนไม่สามารถเบิกจ่ายได้)   

 ดังนี้ 
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ประมาณการรายจ่าย (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

งบด าเนินงาน – ค่าใช้สอย 

รายการค่าใช้จ่าย รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 

1. ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง 
2. ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงรถยนตร์าชการ 
3. ค่าใช้จ่ายอื่น(ค่าเช่าสถานท่ี) 

จ้านวน 4 คน x 3 ครั้ง/เดือน x 120 บาท x 12 เดือน = 17,280 บาท 
จ้านวน 3 ครั้ง/เดือน x 300 บาท x 12 เดือน = 10,800 บาท 
จ้านวน 3 ครั้ง/เดือน x 200 บาท x 12 เดือน = 7,200 บาท 

รวมเป็นเงิน 35,280 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 
12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยงของโครงการ แนวทางการจัดการ 

- การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการของหน่วยปฏิบัติ 
อาจเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ  
ที่ก้าหนดของโครงการ 

- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

- จัดท้าแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการให้กับ
ผู้ รับผิดชอบได้รับรู้ ข้อระเบียบการเบิกจ่าย และ
หลักเกณฑ์ของโครงการให้ เข้าใจและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด หรือขอรับค้าปรึกษาจาก
หน่วยงานเจ้าของระเบียบฯ โดยตรง 

-  ปรับแผนงานด้า เนินโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit 

 
(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม) 

นักวิชาการแรงงานช้านาญการ 
14. ผู้เสนอโครงการ 

 
(นายสาธิต ธีรวัฒน์) 

นักวิชาการแรงงานช้านาญการ 
15. ผู้อนุมัติโครงการ 

อนุมัติ 
 

(นายทองสุข ขัตินนท์) 
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
 


