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แบบ กนผ-ข2
( สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด )

แบบเสนอโครงการใหม่
ขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการใหม่ : งำนบริกำรกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริกำร
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแล
บริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำ นวัตกรรมกำรบริกำรที่มีควำม
หลำกหลำย ในรูปแบบ และช่องทำง โดยมีกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำนที่ เป็นหนึ่งเดียวกัน และสำมำรถให้บริกำรได้ถึง
ระดับรำยบุคคล เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร
หรือกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ ลูกจ้ำง/
นำยจ้ำง/ สถำนประกอบกำร) ที่มีพฤติกรรมควำมต้องกำร
ที่แตกต่ำงกัน
มาตรการ : ไม่มีมำตรกำร
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อดำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนประกันสังคม พ.ศ. 2559 แบ่งสำนักงำน
ประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่เป็นหน่วยงำนบริหำรส่วนกลำง มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม กฎหมำยว่ำด้วย เงินทดแทน
และกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเป็นหน่วยงำนบริหำรส่วนภูมิภำค มีของเขตอำนำจหน้ำที่
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม กฎหมำยว่ำด้วย เงินทดแทน และ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล ให้คำปรึกษำ และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนประกันสังคม
จังหวัด/สำขำ รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำน และโครงกำร ต่อ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับ มอบหมำย ในกรณีที่มีกำรจัดตั้งสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสำขำขึ้นในจังหวัดใด ให้สำนักงำน
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ประกันสังคมจังหวัดสำขำ มีอำนำจหน้ำที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรประกันสังคม กฎหมำยว่ำด้วย เงินทดแทน และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง รำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย แผนงำนและโครงกำร
ต่อสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด และ
ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมำย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 มำตรำ 39 และมำตรำ 40 ตำมกฎหมำย
ประกันสังคมและกฎหมำยกองทุนเงินทดแทน
2. เพื่อจ่ำยประโยนช์ทดแทนแก่ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน
3. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักงำน
ประกันสังคม
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ดำเนินกำรรับขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 มำตรำ 39 และมำตรำ 40 ตำม
กฎหมำยประกันสังคมและกฎหมำยกองทุนเงินทดแทน
2. ดำเนินกำรจ่ำยประโยนช์ทดแทนแก่ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน
3. ดำเนินกำรจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ยำนพำหนะ
6. เป้าหมาย
ลูกจ้ำง นำยจ้ำง ผู้ประกันตน ูมี
ผ้ สิทธิตำมกฎหมำยและประชำชนทั่วไป
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
มกรำคม-ธันวำคม 2564
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2564

ผลผลิต
1.จำนวนผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 คน
และมำตรำ 39 ที่เพิ่มขึ้นในปี 2564
ผลลัพธ์

0
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2564

1.ควำมสำเร็จในกำรปิดและส่งงบ
กำรเงินกองทุนประกันสังคม

เดือน

12

2.ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียน ร้อยละ
ของผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมที่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน
25 วันทำกำร นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

96

3.ร้อยละของจำนวนสถำน
ประกอบกำร ที่ชำระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมผ่ำนระบบ
ธนำคำรและหน่วยบริกำร

ร้อยละ

95

4.ร้อยละของจำนวนผู้ประกันตนส่ง ร้อยละ
เงินสมทบที่นำยจ้ำงส่งผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ต

82

5.จำนวนผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 คน

0

9. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2564
ค่ำตอบแทน-ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำใช้สอย-ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
พำหนะและอื่นๆ

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ค่ำใช้สอย-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ภำยในประเทศของผู้เข้ำรับกำร
อบรม
ค่ำใช้สอย-ค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำรงำน
ประกันสังคม
ค่ำใช้สอย-ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน
ค่ำใช้สอย-ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
รถยนต์
ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง
ๆ
ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำกำจัดปลวก
มด แมลงและหนู
ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำม
ปลอดภัยอำคำรสำนักงำนฯ
ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำม
สะอำดอำคำรสำนักงำน
ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำบำรุงรักษำ
สวนหย่อม
ค่ำใช้สอย-ค่ำประกันภัยรถยนต์
รำชกำร

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ค่ำใช้สอย-ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยใน
กำรติดตำมเร่งรัดหนี้นอกสถำนที่
ค่ำใช้สอย-ค่ำธรรมเนียมทำง
กฎหมำย
ค่ำใช้สอย-ค่ำธรรมเนียมบริกำรรับ
- ส่งเงินของ KGS
ค่ำใช้สอย-ค่ำธรรมเนียมซื้อสมุด
เช็ค แคชเชียร์เช็คและอื่นๆ
ค่ำใช้สอย-ค่ำธรรมเนียมขอรับเงิน
ธนำณัติเป็นแคชเชียร์เช็ค
ค่ำวัสดุ-วัสดุสำนักงำน
ค่ำวัสดุ-วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่ำวัสดุ-วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำน้ำประปำ
ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำโทรศัพท์
ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำ
ไปรษณีย์ภัณฑ์
ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำบริกำรสื่อสำร
และโทรคมนำคม

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำธรรมเนียม
กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร
ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำธรรมเนียมรับ
เงินสมทบผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร
(Bill payment)
ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำธรรมเนียม
กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน 4 กรณี
ครุภัณฑ์สำนักงำน-ชุดโต๊ะประชุม
รวมเก้ำอี้ ขนำด 17 ที่นั่ง
ครุภัณฑ์สำนักงำน-พัดลมม่ำน
อำกำศขนำดไม่ต่ำกว่ำ 90
เซนติเมตร
ครุภัณฑ์สำนักงำนเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนำด 24,000 บีทียู
ครุภัณฑ์ูไฟฟ้ำฯ-ชุดเครื่องเสียงห้อง
ประชุมพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ไมโครโฟน 9 ตัว
ครุภัณฑ์โฆษณำฯ-กล้องถ่ำยภำพ
ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 20
ล้ำนพิกเซล
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ-ลำโพง
เคลื่อนที่ กำลังไฟ 380 วัตต์

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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เดือน

กิจกรรม/ขั้นตอน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

ค่ำรับรองและพิธีกำร

10. งบประมาณ
ประมำณกำรรำยจ่ำย (จำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย)
ปี 2564
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร

งบดำเนินงำน
- ค่ำตอบแทน-ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
จำนวนเงิน 376,200.00 บำท

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 376,200 บำท
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 376,200 บำท เท่ำกับปี 2563
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
1) วันทำกำร(เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง) = 180,000 บำท(30 คน
x เฉลี่ยเดือนละ 5 วัน x 12 เดือน x 2 ชม. x 50 บำท
2) วันหยุดรำชกำร(เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง) = 21,600 บำท(30
คน x เฉลี่ยเดือนละ 2 วัน x 12 เดือน x 5 ชม. x 60 บำท)

- ค่ำใช้สอย-ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
พำหนะและอื่นๆ
จำนวนเงิน 121,600.00 บำท

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 121,600 บำท
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 121,600 บำท เท่ำกับปี 2563
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- ค่ำใช้สอย-ค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 160,000 บำท
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำรงำน
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 160,000 บำท เท่ำกับปี 2563
ประกันสังคม
จำนวนเงิน 160,000.00 บำท
- ค่ำใช้สอย-ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 50,000 บำท
ทรัพย์สิน
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 50,000 บำท เท่ำกับปี 2563
จำนวนเงิน 50,000.00 บำท
- ค่ำใช้สอย-ค่ำธรรมเนียมทำง
กฎหมำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน ค่ำภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ประมำณกำรคดีละ 3,000 บำท จำนวน 2 คดี

จำนวนเงิน 6,000.00 บำท
- ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 10,000 บำท
ๆ
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 10,000 บำท เท่ำกับปี 2563
จำนวนเงิน 10,000.00 บำท
- ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำกำนัดปลวก 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 40,000 บำท
มด แมลงและหนู
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 40,000 บำท เท่ำกับปี 2563
จำนวนเงิน 40,000.00 บำท
กำหนดกำรให้บริกำรระยะเวลำ 12 เดือน สถำนที่ให้บริกำรอำคำร
สำนักงำน อำคำรบ้ำนพัก อำคำรเก็บพัสดุ

- ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำม ค่ำใช้จ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด เป็นเงิน
ปลอดภัยอำคำรสำนักงำน
ทัง้ สิ้น 492,000 บำท ดังนี้
ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
-ทำงำนวันละ 2 ผลัด ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ระยะเวลำ 12
จำนวนเงิน 492,000.00 บำท
เดือน อัตรำค่ำจ้ำง คนละ 20,500 บำทต่อเดือน
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- ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำม 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 295,200 บำท
สะอำดอำคำรสำนักงำนประกันสังคม
3. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 295,200 บำท เท่ำกับปี 2563
จังหวัดสุโขทัย
ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
จำนวนเงิน 295,200.00 บำท
อำคำรสำนักงำฯ 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยภำยนอกอำคำร 1,600 ตรม.
ภำยในอำคำร 768 ตรม. รวม 2,368 ตรม. สำหรับเป็นค่ำจ้ำงเหมำ
พนักงำนทำควำมสะอำด 2 คน อัตรำเดือนละ 12,300 บำท/คน
(อัตรำ12,300 บำท x 2 คน x 12 เดือน) = 295,200 บำท

- ค่ำใช้สอย-ค่ำประกันภัยรถยนต์
รำชกำร

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 4,000 บำท

จำนวนเงิน 4,000.00 บำท

สำหรับจัดทำประกันภัยรถยนต์รำชกำรตำม พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ จำนวน 3 คัน

2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 4,000 บำท เท่ำกับปี 2563

- ค่ำใช้สอย-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร =160,000 บำท
ภำยในประเทศของผู้เข้ำรับกำร
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 160,000 บำท เท่ำกับปี 2563
อบรม
จำนวนเงิน 160,000.00 บำท
- ค่ำใช้สอย-ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 50,000 บำท
รถยนต์
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 50,000 บำท เท่ำกับปี 2563
จำนวนเงิน 50,000.00 บำท
สำหรับเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์รำชกำรจำนวน 3 คัน

- ค่ำใช้สอย-ค่ำจ้ำงเหมำบำรุงรักษำ 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 111,900 บำท
สวนหย่อม
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 111,900 บำท เท่ำกับปี 2563
จำนวนเงิน 108,000.00 บำท
สำหรับเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร รวมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ
ปุ๋ย ยำกำจัดศัตรูพืช ยำฆ่ำแมลง ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด
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- ค่ำใช้สอย-ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยใน 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร 60,000 บำท
กำรติดตำมเร่งรัดหนี้นอกสถำนที่
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 52,000 บำท ลดลงจำกปี 2563 ดังนี้
จำนวนเงิน 52,000.00 บำท
1. ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่จำนวน 2 คน ๆ ละ 52 สัปดำห์ ๆ ละ 2 วัน
200 บำท/คน (2 คน x 52 สัปดำห์ x 2 วัน x 200 บำท) = 41,000
บำท
2. พนักงำนขับรถจำนวน 1 คน ๆละ 52 สัปดำห์ ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ
100 บำท(1 คน x 52 สัปดำห์ x 2 วัน x 100 บำท) = 10,400 บำท
ทั้งนี้ ใช้เกณฑ์จำนวนสถำนประกอบกำรไม่เกิน 6,000 แห่ง ใช้เกณฑ์
1 สำย (จนท 2 คน+พนักงำนขับรถ 1 คน) อัตรำวันละ 500 บำท

- ค่ำรับรองและพิธีกำร

ค่ำรับรองและพิธีกำร

จำนวนเงิน 5,000.00 บำท
- ค่ำใช้สอย-ค่ำธรรมเนียมบริกำร
รับ-ส่งเงินของ KGS

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 120,000 บำท
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 120,000 บำท เท่ำกับปี 2563

จำนวนเงิน 120,000.00 บำท
- ค่ำใช้สอย-ค่ำธรรมเนียมขอรับเงิน 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 1,000 บำท
ธนำณัติเป็นแคชเชียร์เช็ค
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 2,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563
จำนวนเงิน 2,000.00 บำท
เนื่องจำกนำยจ้ำงสถำนประกอบกำรขนำดเล็กมีลูกจ้ำงต่ำกว่ำ 5 คน
ชำระเงินสมทบทำงธนำณัติเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้ประกันตนมำตรำ
39 และมำตรำ 40 ก็มีกำรชำระเงินทำงธนำณัติเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

- ค่ำใช้สอย-ค่ำธรรมเนียมซื้อสมุด
เช็ค แคชเชียร์เช็คและอื่นๆ

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 15,000 บำท
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 15,000 บำท เท่ำกับปี 2563

-11-

แบบ กนผ-ข2
( สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด )

จำนวนเงิน 15,000.00 บำท
- ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำไฟฟ้ำ

1. ผลกำรเบิกจ่ำยปี 2562 เฉลี่ยเดือนละ 20,300 บำท

จำนวนเงิน 220,000.00 บำท

2. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 220,0000 บำท
3. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 245,000 บำท เพิ่มจำกปี 2563
เนื่องปริมำณงำนเพิ่มขึ้นต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำในกำรให้บริกำรมำกขึ้น
ประกอบกับสภำพอำกำศร้อนขึ้นทุกฤดู ทำให้ระยะเวลำกำรใช้
เครื่องปรับอำกำศเพิ่มขึ้น

- ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำน้ำประปำ

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 50,000 บำท

จำนวนเงิน 50,000.00 บำท

2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 55,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563
เนื่องจำก สภำพอำกำศแห้งแล้งนำนขึ้นสำนักงำนไม่มีแหล่งน้ำ
ธรรมชำติ จำเป็นต้องใช้น้ำประชำบำรุงรักษำต้นให้สนำมหญ้ำ

- ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำโทรศัพท์
พื้นฐำนและมือถือ
จำนวนเงิน 60,000.00 บำท

- ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำ
ไปรษณีย์ภัณฑ์และค่ำธรรมเนียม
ธนำณัติ
จำนวนเงิน 260,000.00 บำท

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 60,000 บำท
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 60,000 บำท เท่ำกับปี 2563
(โทรศัพท์พื้นฐำน 6 เลขหมำย มือถือ 3 เลขหมำย)

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 252,000 บำท
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 260,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563
เนื่องจำกสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนผ่ำน
หน่วยบริกำรเพิ่มขึ้น ทำให้มีกำรจัดส่งหนังสือถึงนำยจ้ำง ลูกจ้ำง
ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกำรจัดส่งหนังสือแบบ
ตอบรับเพิ่มขึ้น
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- ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำธรรมเนียม
กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 200,000 บำท
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 200,000 บำท เท่ำกับปี 2563

จำนวนเงิน 120,000.00 บำท
- ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำธรรมเนียม
กำรรับเงินสมทบผ่ำนเคำน์เตอร์
ธนำคำร

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 303,300 บำท
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 303,300 บำท เท่ำกับปี 2563

จำนวนเงิน 300,000.00 บำท
- ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำธรรมเนียม
กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน 4 กรณี

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 4,700 บำท
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 4,700 บำท เท่ำกับปี 2563

จำนวนเงิน 4,700.00 บำท
- ค่ำสำธำรณูปโภค-ค่ำบริกำรสื่อสำร 1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 12,000 บำท
และโทรคมนำคม
2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2563 = 12,000 บำท เท่ำกับปี 2563
จำนวนเงิน 12,000.00 บำท
- ค่ำวัสดุ-วัสดุสำนักงำน

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 230,000 บำท

จำนวนเงิน 230,000.00 บำท

2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 230,000 บำท เท่ำกับปี 2563
สำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ/จ้ำง วัสดุสำนักงำน และถัวจ่ำย
เป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุเกษตร วัสดุก่อสร้ำง

- ค่ำวัสดุ-วัสดุคอมพิวเตอร์

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 220,000 บำท

จำนวนเงิน 220,000.00 บำท

2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 220,000 บำท เท่ำกับปี 2563

- ค่ำวัสดุ-วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

1. ปี 2563 ได้รับจัดสรร = 210,000 บำท

จำนวนเงิน 210,000.00 บำท

(รถยนต์จำนวน 3 คัน ๆ ละ 2,000 ลิตร/ปี ลิตรละ 35 บำท)

2. ขอรับกำรจัดสรรปี 2564 = 210,000 บำท เท่ำกับปี 2563
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งบลงทุน
- ครุภัณฑ์สำนักงำน>พัดลมม่ำน
อำกำศขนำดไม่ต่ำกว่ำ 90
เซ็นติเมตร

1. ขอเพิ่ม เพื่อติดตั้งประตูทำงเข้ำ
2. ครุภัณฑ์นอกมำตรฐำน รำยละเอียดแนบ

จำนวนเงิน 25,000.00 บำท
- ครุภัณฑ์สำนักงำน>
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนำด 24,000 บีทียู
จำนวนเงิน 43,400.00 บำท

1. เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเก่ำ ที่มีกำรใช้งำนมำนำนซึ่งตอนนี้มอเตอร์
เสียงดังมำกและประสิทธิภำพในกำรทำควำมเย็นเริ่มน้อยลง โดยได้
ให้ช่ำงมำประเมินรำคำกำรซ่อมแซมซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยสูงมำกไม่คุ้มค่ำกับ
งบประมำณที่เสียไป จึงขอทดแทนแบบอินเวอร์เตอร์ เพื่อตอบสนอง
นโยบำยประหยัดพลังงำน(ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ สปส.สท.0131-044-54(3)
2. รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์สำนักงำน>ชุดโต๊ะประชุม 1. เพื่อทดแทนของเดิมซึ่งได้มำตั้งแต่ปี 2552
รวมเก้ำอี้ ขนำด 17 ที่นั่ง
2. รำคำนอกมำตรฐำน ตำมรำยละเอียดแนบ
จำนวนเงิน 68,000.00 บำท
- ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่> 1. ขอใหม่
กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล ควำม 2. รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
ละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล
จำนวนเงิน 19,300.00 บำท
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ>ชุดเครื่อง 1. ขอทดแทนของเดิม
เสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
2. ครุภัณฑ์นอกมำตรฐำน ตำมรำยละเอียดแนบ
ควบคุม ไมโครโฟน 9 ตัว
จำนวนเงิน 100,000.00 บำท
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- ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ>ลำโพง
เคลื่อนที่ กำลังไฟ 380 วัตต์

ขอทดแทนของเดิมที่ได้รับกำรจัดสรร ปี 2550 จำนวน 1 ชุด
เนื่องจำกเริ่มชำรุดเสื่อมโทรมตำมสภำพกำรใช้งำนมำนำน ขำตั้งชำรุด
อุปกรณ์ภำคขยำยเริ่มมีปัญหำ (สปส.ศสน.04-17-047-50/3)

จำนวนเงิน 30,000.00 บำท

รวมเป็นเงิน 4,039,400.00 บำท ( สี่ล้ำนสำมหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน )
รวมทั้งโครงกำร 1 ปี เป็นเงิน 4,039,400.00 บำท ( สี่ล้ำนสำมหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน )
หมำยเหตุ หำกเป็นโครงกำรมำกกว่ำ 1 ปี ให้แจกแจงรำยละเอียดในแต่ละปีด้วย
โดยเป็น
□ โครงกำรที่ดำเนินกำรมำกกว่ำ 1 ปี แต่ขอตั้งงบประมำณปีต่อปี
□ โครงกำรที่ดำเนินกำรมำกกว่ำ 1 ปี แต่ขอผูกพันงบประมำณทั้งโครงกำรเพื่อดำเนินงำนตั้งแต่
............................... ถึง ............................... โดยขอตั้งงบประมำณปีต่อปี

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อบริหำรสำนักงำนประกันสังคม เป็นไปตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์สำนักงำนประกันสังคม และใช้จ่ำยเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
12. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางการจัดการ
ควำมเสี่ยงของโครงกำร
-

แนวทำงกำรจัดกำร
-

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายพรชัย เกิดอุทัย)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ
อนุมัติ
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แบบ กนผ-ข2
( สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด )

(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

