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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนการปฏิรูปประเทศ: ด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 1.4 พัฒนารูปแบบ และวิธีการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่อานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และทุกคนอย่างเปิดกว้าง โดยสร้างความยืดหยุ่นของการใช้บริการทาง
การแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่ละราย
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณี
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่ องจากการทางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กาหนดและพัฒนาระบบ
บริการตรวจสุขภาพตลอดจนรูปแบบ Package สาหรับผู้ประกันตนเลือกตามสภาวะสุขภาพของผู้ประกันตนแต่ละ
บุคคลให้มีคุณภาพและครอบคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่มวัย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังพบปัญหาที่สาคัญในหลายเรื่อง
ได้แก่ การที่ผู้ประกันตนส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามรายการที่ตามกาหนดไว้ สานักงานประกันสังคม
จึงมีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการตรวจสุขภาพ และการให้ผู้ประกันตนได้รับความพึงพอใจที่สูงขึ้นจากระบบ
การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการสนับสนุนความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ในระยะ 5 ปี (2563 -2567) ที่สานักงานประกันสังคมกาหนดครอบคลุมดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของ
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคนด้วยเหตุนี้ สานัก งานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย จึ งได้มีการจัดทาโครงการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการขึ้นมา เพื่อช่วยสร้างนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์
ในการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตน โดยเข้าตรวจ
สุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ
2. เพื่อให้ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพตามรายการประกาศคณะกรรมการการแพทย์ และการประเมิน
ตนเองเพื่อคัดกรองความเสี่ยงแก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตนในสถานประกอบการ
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2. จัดกิจกรรมฐานความรู้ และการใช้เครื่องมือ Applicationด้านการส่งเสริมสุ ขภาพป้องกันโรค
แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยมีหัวข้อดังนี้
-ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและการลดความเสี่ยงภาวะสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรคเรื้อรัง และโรคที่เกิดจากการทางาน โรคปวดหลัง เป็นต้น
-ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-การลด ละ เลิกเหล้าและบุหรี่
-ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ
-การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นายจ้าง จป. HR ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ
ในสถานประกอบการ
-มีรูปแบบ Package สาหรับผู้ประกันตนเลือกตามสภาวะสุขภาพของผู้ประกันตน แต่ละบุคคล
โดยให้สถานประกอบการดาเนินการตามบริบทของแต่ละสถานประกอบการและมีรางวัลจูงใจ
สาหรับผู้ประกันตน เพื่อกระตุ้นจูงใจและติดตามประมวลผล
6. เป้าหมาย
ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ จานวน 2 รุ่นๆ ละไม่น้อยกว่า
50 คน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต: จานวนผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
ผลลัพธ์: ความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ 100%
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกันตนได้รับบริการการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยเข้าตรวจสุขภาพ
เชิงรุกในสถานประกอบการ
2. ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ
10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1

2

3

4

5

เดือน
6
7

8

9

10

11

1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
2. ประสาน/เตรียมวางแผนดาเนินโครงการ
3. จัดฝึกอบรม
4. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

11. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบดาเนินงาน
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ค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจั ดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ ดังนี้
ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน -ค่าใช้สอย
รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ ยของโครงการ

1. ค่าวิทยากร(บุคลากรของรัฐ)

จานวน 2 รุ่น x 5 ชั่วโมง x 600 บาท = 6,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน

จานวน 2 รุ่น x 50 คน x 60 บาท = 6,000 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จานวน 2 รุ่น x 50 คน x 2 มื้อ x 20 บาท = 4,000 บาท

4. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ จานวน 2 รุ่น x 1,000 บาท = 2,000 บาท
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จานวน 2 รุ่น x 1,000 บาท = 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
-

แนวทางการจัดการ
-

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ
(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

