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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจาปี 2564
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 20 บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ: ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่าย
ดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 4.8 ปรับทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สปส. ให้เป็น เชิงรุกและสร้างสรรค์
(Proactive and Creative) โดยยึดผู้รับบริการและสาธารณชน เป็นศูนย์กลาง ผ่านการทาความ
เข้าใจในรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มการรับรู้ ถึงข้อมูล สปส. ใน
สังคมแรงงานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. หลักการและเหตุผล
ส านั กงานประกัน สั งคม มีภ ารกิจหลั กในการให้ ความคุ้มครองแก่ลู กจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน และประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย ที่ไม่เนื่อง
จากการทางาน รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการประกันการว่างงาน เพื่อสร้างหลักประกัน
และความมั่นคงในการดารงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
ออมและเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวมมีห ลัก การสาคัญ ที่มุ่งให้ป ระชาชนช่ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน ช่ว ยเหลือ ตนเอง
และครอบครัว ในยามที่ไ ม่มีร ายได้ รายได้ล ดลงหรื อ มีร ายจ่า ยเพิ่ม ขึ้น โดยไม่เ ป็น ภาระให้ผู้อื่น และสั ง คม
การประกั น สั ง คมจึ ง เป็ น มาตรการหนึ่ ง ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงในชี วิ ต ซึ่งการจั ดประชุ มชี้ แจง สร้างการรั บรู้
งานประกันสังคมให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จึงเป็นการสนับสนุนความสาเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัย
แรงงานทุกกลุ่มและทุกคน และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพลเมืองเพื่อร่วมให้บริการและสิทธิประโยชน์ของวัย
แรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ด้ ว ยเหตุ นี้ ส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ก าหนดให้ จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงให้ ค วามรู้
งานประกัน สั งคม เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจด้านการประสานงานประกันสั งคมและเป็นการสร้างเครื อ ข่ า ย
ประสานงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการติดต่อประสานงานที่ดี
ต่อกัน และทาให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ หลักการของประกันสังคม
และ
พัฒนาการประสานงานระหว่างสถานประกอบการ สถานพยาบาล สานักงานประกันสังคม และหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
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5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน จานวน 5 ชั่วโมง
2. วิธีการดาเนินงาน เช่น การบรรยาย อภิปราย เสวนา Work shop เรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์
เอกสารประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันสังคมของสถาน
ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
มกราคม – กรกฎาคม 2564
สถานที่ดาเนินการ สถานที่เอกชนในจังหวัดสุโขทัย
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 80 คน
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าอบรมร้อยละ 70 มีความรู้ ความเข้าใจในระดับดี
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันสังคม
ของ
สถานประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติหลักการของประกันสังคม สิทธิประโยชน์ทั้ง 2 กองทุน
สามารถถ่ายทอด แนะนาประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุก
แก่ทุกคน งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม จานวน 40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ดังนี้
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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 40 คน x 200 บาท = 16,000 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จานวน 2 รุ่น x 40 คน x 2 มื้อ x 50 บาท = 8,000 บาท

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จานวน 2 รุ่น x 5,000 บาท = 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
-

แนวทางการจัดการ
-

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจาปี 2564
(นายสาธิต ธีรวัฒน์)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

