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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านสังคม
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 1.2 สร้างเครือข่ายพลเมือง/พลเมืองอาสาสมัคร หรือ เครือข่ายภาคประชาชน
ร่วมให้บริการ เพื่อร่วมให้บริการและดูแลผู้ประกันตนในระดับพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด
พร้อมสร้างความครอบคลุมในการให้บริการอย่างทั่วถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน
คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผล ของการสร้างประโยชน์เกื้อกูลระหว่างกัน
อย่างยั่งยืน
3. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม
และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล “ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง”กระทรวงแรงงาน ได้กาหนดนโยบายสาคัญที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องประจาปีงบประมาณ 2564 ข้อ
4 มาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคม สู่แรงงานนอกระบบ และนโยบาย
ประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้หลักการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน)
จากการดาเนิน งานที่ผ่านมา เครือข่ายประกันสังคมในระดับพื้นที่นับเป็นกลไกส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคสมัครใจ อาทิ อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครสาธารณสุข
ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนาเครือข่ายและกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยดาเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ เชิญชวน โน้มน้าวจูงใจ ให้กับแรงงานภาคอิสระในพื้นที่ เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่าง
ต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการทางานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนให้แรงงานอิสระได้รับความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทย เพื่อสร้างหลักประกัน
ทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยทางานและวัยเกษียณ ทาให้สามารถพึ่งพาตนเองและลดภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง
ดังนั้น สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันสังคมมาตรา 40
และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่พึงได้รับตามกฎหมาย ให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ จึง
เห็นควรดาเนินการจัดทา “โครงการ ๑ ตาบล ๑ หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย” เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้แรงงานอิสระ ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
เป็นการสร้างและขยายเครือข่ายประกันสังคม นาไปสู่การขยายผลการประกันสังคมภาคสมัครใจได้อย่างเป็น
รูปธรรม
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการคุ้มครอง
ประกันสังคม ร่วมรณรงค์ กระตุ้น และโน้มน้าวจูงใจให้แรงงานอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ
เพิ่มขึ้น ตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทย
2. เพื่ อ สร้ า งกลไกการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยประกั น สั ง คมภาคสมั ค รใจ ให้ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ ย นแปลง สามารถน าไปสู่ ก ารขยายผลและพร้ อ มให้ บริ ก ารกับ ประชาชนและกลุ่ ม เป้ าหมายได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมในระดับอาเภอ (หมู่บ้าน) และเขต (ชุมชน) อย่างทั่วถึง
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผน - คัดสรรพื้นที่ ผู้นา/ภาคีเครือข่ายที่จะดาเนินโครงการ
2. ประสานงาน - ลงพื้นที่ หารือกับผู้นา/ภาคีเครือข่าย/จัดประชุมวางแผนในการดาเนินโครงการ
ร่วมกัน
3. คัดแยกสมาชิก - ขอรายชื่อสมาชิกในหมู่บ้านที่วางแผนดาเนินโครงการฯ/คัดแยกสมาชิกที่ไม่
มีคุณสมบัติออก/รวบรวมรายชื่อสมาชิกที่มีคุณสมบัติ
4. ดาเนินงาน - ลงพื้นที่หรือร่วมกับผู้นา/ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกที่มี
คุณสมบัติสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้ครบถ้วน/เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนผู้นาและภาคีเครือข่าย
5. ติดตามผล - สรุปผลการดาเนินโครงการ/รวบรวมปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากการ
ดาเนินโครงการ เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป
6. กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ายประกันสังคม ผู้นาชุมชน/บ้าน วัด โรงเรียน แรงงานอิสระ ประชาชนทั่วไป
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564
สถานที่ดาเนินการ หมู่บ้าน ชุมชน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต: ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 200 คน
ผลลัพธ์: จานวนแรงงานอิสระขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระดับจังหวัด โดย
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนอาเภอ คือ 8 อาเภอ “หมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทย”
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. แรงงานอิสระ มีหลักประกันความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตในวัยทางานและวัยเกษียณที่ดีขึ้น
2. สานักงานประกันสังคมมีเครือข่ายประกันสังคมที่เข้มแข็ง ส่งผลทาให้แรงงานอิสระ
สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมทั่วไทย
10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1
1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
2. ประสาน/เตรียมวางแผนดาเนินโครงการ
3. ขออนุมัติจัดประชุม
4. จัดประชุมตามแผนที่กาหนด
5. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2

3

4

5

เดือน
6
7

8

9

10

11

12
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11. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย โครงการ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ ดังนี้
ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน -ค่าใช้สอย
รายการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จานวน 200 คน x 1 มื้อ x 50 บาท = 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ

แนวทางการจัดการ

จานวนสมาชิกในบางครัวเรือนของหมู่บ้านอาจไม่สามารถ
เข้ าสู่ ระบบประกั นสั งคมภาคสมั ครใจได้ ครบถ้ ว น
เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างๆ อาทิ สภาพทาง
เศรษฐกิจ สถานะทางการเงินที่ไม่แน่นอน การย้ายที่อยู่
อาศัย

แจ้งให้ทุกหน่วยงานประสานและจัดทาแผนดาเนินการ
จากผลการส ารวจข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบในระดั บ
จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือชี้เป้าหมายในการขยายความ
คุ้มครองการประกันสังคมภาคสมัครใจในระดับตาบล
และหมู่บ้าน

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย
(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
14. ผู้อนุมัติโครงการ
อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

