
แบบ กนผ-ข2 
(โครงการ ปชส.สถานศึกษา) 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
เงินกองทุนเพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 

ประจ าปี 2564 
 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา 
 2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 11 ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
 แผนการปฏิรูปประเทศ: - 
 แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ 
                                                              และการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 
 กลยุทธ์ : กลยุทธ์ 2.2  สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการประกันสังคมและเตรียมความพร้อม 
                    ให้กลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานที่มีคุณภาพ และมีวุฒิภาวะของระบบ 
                    ประกันสังคม 
3. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นการสร้างความรู้และทักษะเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งหมายถึง      
การต้องเข้าสู่ระบบการประกันสังคมหรือการได้รับสวัสดิการสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งที่รัฐจัดให้แต่ในระบบ
การศึกษาของประเทศไทยไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประกันสังคมหรือสวัสดิการสังคมแต่อย่างใด         
คงมีจัดให้เฉพาะในระดับอาชีวศึกษาบางสาขาวิชา ระดับมหาวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกไม่มีหน่วยกิต ส่งผลให้หลักการ
ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมของก าลังแรงงานในประเทศไม่มีพ้ืนฐานและความเข้าใจที่ถูกต้อง  แม้ในปัจจุบัน
ผู้ประกันตนจะมีความรู้เรื่องการประกันสังคมมากขึ้น ในระยะยาวเพ่ือให้หลักการความรู้ในเชิงรุก  ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย เห็นสมควรเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และ
ทัศนคติที่ดีต่อระบบการประกันสังคมในอนาคต 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้องให้กับนักเรียน นักศึกษา           
ในสถานศึกษา อีกท้ังสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ เรื่องการประกันสังคมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  
 3. เพ่ือขยายเครือข่ายงานประกันสังคมไปยังกลุ่มเป้าหมายในระดับปฐมภูมิ ให้ได้รับรู้ถึงหน้าที่ 
ที่พึงปฏิบัติ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตลอดจนการใช้สิทธิ         
ได้อย่างถูกต้อง 
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5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 1.  เผยแพร่ความรู้ ง านประกันสั งคมตามพระราชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ .  ๒๕๓๓                      
และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัด 
 2. จัดวิทยากรจากส านักงานประกันสังคมจังหวัด บรรยายให้ความรู้  จัดกิจกรรมโดยให้
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม  
 3. แจกเอกสาร วัสดุประชาสัมพันธ์ เล่นเกมค าถาม - ค าตอบ และแจกรางวัลให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 
6. เป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในสังกัดของ
รัฐและเอกชน จ านวน 4 รุ่น รวม 400 คน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผลผลิต: -จ านวนรุ่นที่จัดอบรม 
                          -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ผลลัพธ์: ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวงานประกันสังคม 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 2. การมีส่วนร่วมของไตรภาคี มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
 3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อส านักงานประกันสังคม 
10. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้วา่ราชการ
จังหวัด 

            

2. จัดประชุมช้ีแจง/กิจกรรมให้ความรู ้             

3. รายงานผลการด าเนินงาน ภายในวันท่ี 5  
ของเดือนถัดไป 

            

 
11. งบประมาณ 
  โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือบริหารส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตร์   
ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท
ถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ ดังนี้ 
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ประมาณการรายจ่าย (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
งบด าเนินงาน -ค่าใช้สอย 

รายการค่าใชจ้่าย รายละเอียดประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการ 
1. ค่าวิทยากร(บุคลากรของรัฐ) จ านวน 4 รุ่น x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท = 7,200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 4 รุ่น x 100 คน x 35 บาท = 14,000 บาท 
3. ค่าตกแต่งสถานท่ี จ านวน 4 รุ่น x 1,000 บาท = 4,000 บาท 
4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เล่นเกมค าถาม 

จ านวน 4 รุ่น x 3,700 บาท = 14,800 บาท 

รวมเป็นเงิน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) 
ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 
12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยงของโครงการ แนวทางการจัดการ 

- - 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา 
 
 

(นางสาวลัดดาวรรณ วางมือ) 
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

14. ผู้เสนอโครงการ 
 
          

(นายบรรจง แจ่มเกตุ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
15. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

อนุมัต ิ
 
 

(นางสาวจรรยา บุญสวาท) 
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
 
 


