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แบบ กนผ-ข2
( สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด )

แบบเสนอโครงการใหม่
ขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการใหม่ : งำนอนุกรรมกำรประกันสังคมจังหวัด
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริกำรได้เต็มศักยภำพ
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ 5.1 ทบทวนปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรรูปแบบ
กำรดำเนินงำนในส่วนต่ำงๆ ขององค์กรให้ทันสมัย มี
ประสิทธิภำพ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนกำรบริกำร
สิทธิประโยชน์ และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยรวม
มาตรการ : ไม่มีมำตรกำร
3. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนประกันสังคมมีภำรกิจหลักในกำรบริหำรกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตำม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรประกันสังคม
และเงินทดแทน โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้แรงงำนมีหลักประกันกำรดำรงชีวิตที่มั่นคง ให้
คุ้มครองทั้งในเรื่องกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่วยทุพพลภำพ และตำย ทั้งเนื่องและไม่เนื่องจำกกำรทำงำน
รวมไปถึง กำรคลอดบุตร สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ และกำรว่ำงงำน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ แบ่ง
โครงสร้ำงหน่วยงำนเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง จำนวน 30 หน่วยงำน รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคเป็น
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด/สำขำ
4. วัตถุประสงค์
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1. พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรผู้ประกันตนและนำยจ้ำง รวมถึงกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด และให้คำปรึกษำแนะนำแนวทำงแก้ไขปัญหำ อุปสรรค เพื่อให้กำรดำเนินงำน
บรรลุผล
2. พิจำรณำวินิจฉัยกรณีทุพพลภำพของผู้ประกันตนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ตำม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และอัตรำสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพล
ภำพ
3. พิจำรณำวินิจฉัยหลักเกณฑ์และอัตรำกรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจำกกำรทำงำนตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533
4. รำยงำนสภำพปัญหำ อุปสรรคกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนประกันสังคม พร้อมควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไข
ปัญหำต่อคณะกรรมกำรประกันสังคมทุกไตรมำส
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกันสังคมมอบหมำย
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทำหนังสือเชิญประชุม
2. ดำเนินกำรจัดประชุมอนุกรรมกำร
3. จัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประกันสังคมจังหวัด ส่งสำเนำให้กองนโยบำยและแผนงำน
เพื่อนำเรียนเลขำธิกำรต่อไป
6. เป้าหมาย
จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย จำนวน 6 ครั้ง/ปี
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
มกรำคม-ธันวำคม 2564
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2564

ครั้ง

6

ผลผลิต
1.จำนวนครั้งในกำรจัดประชุม
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9. แผนการดาเนินงาน
เดือน

กิจกรรม/ขั้นตอน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

ปี 2564
จัดประชุมคณะอนุกรรมกำร
ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
10. งบประมาณ
ประมำณกำรรำยจ่ำย (จำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย)
ปี 2564
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร

งบดำเนินงำน
- สำหรับเป็นค่ำเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมกำรประกันสังคม
จำนวน 6 ครั้ง
จำนวนเงิน 147,000.00 บำท

ขอรับกำรสนับสนุนเท่ำกับ ปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 147000 บำท
ดังนี้
1. ประธำนอนุกรรมกำร 15,000 บำท (2,500 บำท x 6 ครั้ง)
2. อนุกรรมกำร 132,000 บำท (11 คน x 2,000 บำท x 6 ครั้ง)

- สำหรับเป็นค่ำเดินทำงมำประชุม ขอรับสรรจัดเท่ำกับปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บำท ดังนี้
ของคณะอนุกรรมกำรประกันสังคม อนุกรรมกำร 10 คน x 1,000 บำท x 6 ครั้ง
จังหวัด จำนวน 6 ครั้ง
จำนวนเงิน 60,000.00 บำท
- สำหรับเป็นค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มในกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรประกันสังคม
จังหวัด จำนวน 6 ครั้ง

ขอรับกำรจัดสรรเท่ำกับปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,200 บำท ดังนี้
อนุกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 20 คน x 35 บำท x 6 ครั้ง
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จำนวนเงิน 4,200.00 บำท
รวมเป็นเงิน 211,200.00 บำท ( สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบำทถ้วน )
รวมทั้งโครงกำร 1 ปี เป็นเงิน 211,200.00 บำท ( สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบำทถ้วน )
หมำยเหตุ หำกเป็นโครงกำรมำกกว่ำ 1 ปี ให้แจกแจงรำยละเอียดในแต่ละปีด้วย
โดยเป็น
□ โครงกำรที่ดำเนินกำรมำกกว่ำ 1 ปี แต่ขอตั้งงบประมำณปีต่อปี
□ โครงกำรที่ดำเนินกำรมำกกว่ำ 1 ปี แต่ขอผูกพันงบประมำณทั้งโครงกำรเพื่อดำเนินงำนตั้งแต่
............................... ถึง ............................... โดยขอตั้งงบประมำณปีต่อปี

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษำแนวทำงแก้ไขปัญหำ อุปสรรค เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุผล
2. ูประกั
ผ้ นตนได้รับกำรพิจำรณำวินิจฉัยกรณีทุพพลภำพ
12. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางการจัดการ
ควำมเสี่ยงของโครงกำร
-

แนวทำงกำรจัดกำร
-

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

