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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายเสมือน
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 พร้อม
สร้างความครอบคลุมในการให้บริการอย่างทั่วถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน
คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผล ของการสร้างประโยชน์เกื้อกูลระหว่างกัน
อย่างยั่งยืน
3. หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคม ดาเนินการประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อให้ประชาชนแรงงานนอกระบบ
ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และเงิน
บาเหน็จชราภาพ โดยกาหนดการรับชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นหนึ่ง
ในกระบวนงานให้ บ ริการคู่มือส าหรับ ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากการดาเนินการของหน่วยปฏิบัติที่ผ่านมา พบบัญหาผู้ประกันตนมาตรา
40 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่/ชุมชนที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางมาชาระเงินสมทบที่สานักงานประกันสั งคม
แม้สานักงานฯจะรณรงค์เพิ่มช่องทางการรับชาระเงินสมทบแล้วก็ตาม แต่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่มีความไม่พึงพอใจ
ที่จะชาระเงินสมทบผ่านช่องทางอื่น เพราะนอกจากไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อไปติดต่อชาระเงินสมทบแล้วยังคง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ส านั กงานประกัน สั ง คมในฐานะที่เป็น ส่ ว นราชการที่ ต้อ งให้ บริ การดูแลประชาชน จึงได้ดาเนิ น
โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่ ด้วยระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private
Network: VPN) มาให้บริการแก่ผู้ประกันตนในการรับชาระเงินสมทบในพื้นที่/ชุมชนที่ห่างไกล โดยระบบดังกล่าว
สามารถจัดทาใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ทันที เป็นการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่และองค์กร อีกทั้ง ยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมรองรับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมถ้วนหน้า
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แรงงานนอกระบบ ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ มีช่องทางในการขอรับบริการประกันสังคม
ผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่ชุมชน
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ประกันตนในพื้นที่ในการรับบริการประกันสังคมผ่านหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
3. เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปที่ เ ป็ น แรงงานนอกระบบ
และผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ เห็นถึงความสาคัญของการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ทาให้ตัดสินใจขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ และจ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
จัดหน่วยบริการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และรับชาระเงินสมทบมาตรา 40 รวมทั้ง
การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40 นอกสถานที่
6. เป้าหมาย
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
มกราคม – ธันวาคม 2564
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต: จานวนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย
ผลลัพธ์: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนทั่วไปตัดสินใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ เพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ มีการชาระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนทั่วไป และผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ มีความพึงพอใจ
10. แผนการดาเนินงาน
เดือน

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

1
จาก

2. ประกาศกาหนดสถานที่อื่น เป็น
สานักงานประกันสังคม
3. จัดทาคาสั่งจัดทาคาสั่งแต่งตั้งและ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
4. ออกหน่วยให้บริการ
5. รายงานผลการดาเนินงาน ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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11. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และอื่นๆ จานวนทั้งสิ้น 21,600 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน -ค่าใช้สอย
รายการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
1. ค่าเบี้ยเจ้าหน้าที่ออกหน่วย
จานวน 3 คน x 12 เดือน x 5 วัน x 120 บาท = 21,600 บาท
รวมเป็นเงิน 21,600 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
-

แนวทางการจัดการ
-

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ
(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

