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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: การจัดการความรู้สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ: ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 5.5 ปรับรูปแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่รองรับความแตกต่างและหลากหลาย
(ทั้งวัย วิธคี ิด ศักยภาพ เชื้อชาติ หรือภาษา) เพื่อให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสริมให้
แต่ละคนเกิดการพัฒนาตนเองและสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทุกภาคส่วนของสานักงานประกันสังคม
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการจัดการความรู้ในสานักงานประกันสังคมอย่างเป็นระบบตามเจตนารมณ์
ของพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
“ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
โดยต้องรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ใ นด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน” ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของบุลากรดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการสานักงาน
ประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่สานักงานกาหนดไว้ว่าจะปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะมีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกภาพที่ดี
และมีภาวะผู้นา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ที่เด่นชัดสามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสานักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ด้ว ยเหตุนี้ ส านั กงานประกันสั งคมจั งหวัดสุ โ ขทั ย จึงได้จัดทาโครงการ “การจัดการความรู้
ส านั กงานประกัน สั งคม” ขึ้น มาเพื่อให้ ห น่ ว ยงานดาเนินการคิดกระบวนงานการจัด การความรู้ และเผยแพร่
องค์ความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน
รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันเกิดการสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนาเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป
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4. วัตถุประสงค์
1. ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด ใช้ ก ารจั ด การความรู้
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล
2. เพื่อให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge และรวบรวมจัดเก็บเป็น
องค์
ความรู้ของสานักงาน
3. เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนด
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในสานักงานประกันสังคม
2. การดาเนินการจัดการความรู้ให้ดาเนินการตามกระบวนการที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) กาหนด ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน
3. รายงานผลการจัดการความรู้ให้แก่คณะกรรมการจัดการความรู้ส่วนกลาง
6. เป้าหมาย
บุคลากรสานักงานประกันสังคมทุกระดับ ทุกคน จานวน 30 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
มกราคม – ธันวาคม 2564
สถานที่ ณ สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต: การดาเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการที่ ก.พ.ร. กาหนด 7 ขั้นตอน
ผลลัพธ์: จานวนความรู้ 1 เรือ่ ง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้
2. บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. องค์กรมีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้วา่ ราชการจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
4. จัดอบรมและวิพากษ์ความรู้
5. รายงานผลการดาเนินงาน
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11. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ปฏิ รู ป องค์ ก รให้ ก้ า วทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ งบด าเนิ น งาน ค่ า ใช้ ส อย
การจัดการความรู้สานักงานประกันสังคม จานวน 11,700 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ดังนี้
ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน -ค่าใช้สอย
รายการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
1. ค่าวิทยากร(บุคคลของรัฐ)

จานวน 3 ชั่วโมง x 600 บาท = 1,800 บาท

2. ค่าวิทยากร(บุคคลภายนอก)

จานวน 3 ชั่วโมง x 1,200 บาท = 3,600 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จานวน 30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท = 2,100 บาท

4. ค่าอาหารกลางวัน

จานวน 30 คน x 120 บาท = 3,600 บาท

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

600 บาท

รวมเป็นเงิน 11,700 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

12. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
-

แนวทางการจัดการ
-

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ การจัดการความรู้สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
(นายพรชัย เกิดอุทัย)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ
อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

