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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2563
1. ชื่อโครงการ: โครงการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบและรับชาระเงินสมทบนอกสถานที่
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศ : แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
กลยุทธ์: กลยุทธ์ที่ 1.9 ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการจัดเก็บและตรวจสอบ
การส่งเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายของ สปส.(ผู้ประกันตน/นายจ้าง/สถานประกอบการ)
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการจ่าย พร้อมสร้างกลไก
การสร้างเสถียรภาพให้แก่กองทุนประกันสังคม และสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมแรงงาน
ถึงความสาคัญของการส่งเงินสมทบ
3. หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานประกันสังคมได้กาหนดให้สานักงานประกันสังคมจังหวัด มีสถานประกอบการ
ค้างชาระหนี้ได้ไม่เกินร้อยละ ๗ ของสถานประกอบการในความรับผิดชอบทั้งสิ้น และให้มีจานวนเงินสมทบ
ค้างชาระได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ ของประมาณการเงินสมทบรับทั้งสิ้น
ส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ในฐานะที่ มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลให้ น ายจ้ า งปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติประกันสั งคม และจัดเก็บเงินสมทบ ปัจจุบันยังมีนายจ้างจานวนมากได้ค้างชาระหนี้ ดังนั้น
เพื่อให้ การจั ดเก็บ เงิน สมทบได้อย่ างครบถ้ ว นถูกต้องตามกฎหมาย และให้ กองทุนประกันสั งคมมีเสถียรภาพ
และความมั่นคง จึงได้จัดทาโครงการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบและรับชาระเงินสมทบนอกสถานที่
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและจัดเก็บเงินสมทบค้างชาระกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
2. เพื่ อ ให้ ค วามรู้ กั บ นายจ้ า งเกี่ ย วกั บ กฎหมายประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น ทดแทน ตลอดจน
ปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติด้านการนาส่งเงินสมทบให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของนายจ้าง
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5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. การติดตามเร่งรัดหนี้ตามประเภทหนี้
-เงินสมทบเต็มเดือน หรือเงินสมทบชาระไม่ครบถ้วน หรือเงินสมทบจากการตรวจบัญชีค่าจ้าง
กองทุนประกันสังคม หรือเงินเพิ่มจากการชาระเงินสมทบเกินกาหนด ที่มีระยะเวลาการค้างชาระตั้งแต่ 1-2 เดือน
-เงินสมทบประจาปี หรือเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้าง หรือเงินสมทบจากการตรวจบัญชี
ค่าจ้าง หรือเงินสมทบชาระไม่ครบถ้วนหรือเงินเพิ่มจากการชาระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเกินกาหนด ที่มี
ระยะเวลาการค้างชาระตั้งแต่ 1-2 เดือน
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานประกอบการที่มีสถานะ A แต่จานวนผู้ประกันตนเป็นศูนย์ เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง และนาผลมาดาเนินการต่อ
3. ตรวจติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่มีหนี้ค้างชาระ ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และหน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ
4. ตรวจสอบทรัพย์สินบรรดามีในสถานประกอบการของนายจ้าง เพื่อจะดาเนินการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
5. ตรวจสถานประกอบการที่มีสถานะดาเนินกิจการอยู่ (A) แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีสถานะร้าง
หรือเลิกกิจการ หรือเสร็จการชาระบัญชี และสถานะพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อได้ผลตรวจแล้วต้องมีการนามาดาเนินการ
ตามขั้นตอนและปฏิบัติตามคู่มือการติดตามหนี้
การปฏิบัติงาน
1. การออกติดตามเร่งรัดหนี้ทั้งกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วนจะต้องได้รับอนุมัติจากประกันสั งคม
จังหวัด
2. กรณีออกติดตามเร่งรัดหนี้กรณีปกติจะต้องมีแผนปฏิบัติการประจาเดือน โดยแยกออกเป็นสาย ๆ
ละ 3 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ 1 คน ทั้งนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ไม่ต่ากว่าระดับ
ปฏิบัติการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและพระราชบัญญัติเงินทดแทน อย่างน้อย 1
คน
3. ในแต่ละสายต้องออกติดตามเร่งรัดหนี้ให้ได้ 6 รายต่อวัน หากไม่สามารถปฏิบัติได้จะต้องมีการ
บันทึกรายละเอียดเหตุผล และให้หัวหน้าผู้ควบคุมการเบิกเป็นผู้พิจารณารับรองการปฏิบัติงานนั้น
ผลการปฏิบัติงาน
1. ได้ข้อเท็จจริงจากการออกตรวจติดตาม
2. ดาเนินการบันทึกขั้นตอนการตรวจสถานประกอบการ และข้อเท็จจริงที่ได้รับในระบบ ONLINE
ให้เป็นปัจจุบัน และ/หรือ
3. ได้รับเงินที่ค้างชาระ หรือหากนายจ้างไม่มีความสามารถที่จะชาระหนี้ได้ทั้งหมด ให้นายจ้างทา
หนังสือรับสภาพหนี้ขอผ่อนชาระ
6. เป้าหมาย
ติดตามเร่งรัดหนี้นายจ้างที่ค้างชาระกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
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7. ระยะเวลาการดาเนินการ
กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต: จานวนสถานประกอบการที่ออกติดตามเร่งรัดหนี้
ผลลัพธ์: 1. เงินสมทบค้างชาระเปรียบเทียบกับประมาณการเงินสมทบรับ ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕
2. บันทึกหนี้จริงได้ร้อยละ ๙๐ ของสถานประกอบการที่ค้างชาระหนี้ทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถเร่งรัดติดตามและจัดเก็บเงินสมทบค้างชาระ
2. นายจ้างมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสั งคมและกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนมีจิตส านึก
ในการปฏิบัติด้านการนาส่งเงินสมทบให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของนายจ้าง
4. ข้อมูลจานวนหนี้ค้างชาระเป็นไปตามความเป็นจริง
5. มีการติดตามหนี้ และบั น ทึกขั้นตอนการติดตามหนี้ วันเดือนปีที่ติดตามเร่งรัดหนี้ได้ครบถ้ว น
ทุกสถานประกอบการที่ค้างชาระหนี้
10. แผนการดาเนินงาน
เดือน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
จาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. จัดทาคาสั่งจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
3. ลงพื้นทีต่ ามแผนปฏิบัติการ
4. รายงานผล ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือนถัดไป
11. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่ จานวน 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาท
ถ้ว น) เบิ กจ่ ายตามหลั กเกณฑ์การเบิ กจ่ ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติ ดตามเร่งรัดหนี้ นอกสถานที่ ตามที่
สานักงานประกันสังคมกาหนด ดังนี้
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ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน -ค่าตอบแทน
รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ ยของโครงการ

1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

จานวน 2 คน x 104 วัน x 200 บาท = 41,600 บาท

2. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์

จานวน 1 คน x 104 วัน x 100 บาท = 10,400 บาท

รวมเป็นเงิน 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ปฏิบัติงานสัปดาห์ละไม่เกิน ๓ วันต่อคน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถเร่งรัดติดตามและจัดเก็บเงินสมทบค้างชาระ
2. นายจ้างมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสั งคมและกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนมีจิตส านึก
ในการปฏิบัติด้านการนาส่งเงินสมทบให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของนายจ้าง
4. ข้อมูลจานวนหนี้ค้างชาระเป็นไปตามความเป็นจริง
5. มีการติดตามหนี้ และบั น ทึกขั้นตอนการติดตามหนี้ วันเดือนปีที่ติดตามเร่งรัดหนี้ได้ครบถ้ว น
ทุกสถานประกอบการที่ค้างชาระหนี้
12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
แนวทางการจัดการ
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบและรับชาระเงินสมทบนอกสถานที่
(นางสาวปานรัตน์ ศรีวิชา)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

