แบบ กนผ-ข2
(โครงการอบรม e-Payment)

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ: การบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง
โดยมีการบริการขั้นพื้นฐานที่ เป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล
เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง/
นายจ้าง/สถานประกอบการ) ที่มีพฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกัน
3. หลักการและเหตุผล
ส านั กงานประกัน สั ง คมมีภ ารกิ จหลั กในการบริ ห ารกองทุน ประกันสั งคม โดยให้ ความคุ้ม ครอง
แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย อันมิใช่เนื่องจากการทางาน
รวม ทั้ ง การคลอดบุ ต ร สงเคราะห์ บุ ต ร ชราภาพ และว่ า งงาน ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ นการตอบสนองนโยบาย
e-government และการพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์แห่ งชาติ (National
e-Payment Master Plan) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานให้ ม ากขึ้ น ส านั ก งานประกั น สั ง คมจึ ง ได้ พั ฒ นา
ระบบงานทะเบียนผู้ประกันตนและงานเงินสมทบรวมทั้งการชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
บนระบบ e-service โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาข้อมูลงานทะเบียนผู้ประกันตน และการนาส่งข้อมูล
เงิน สมทบด้ว ยสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ มาใช้ในการบริห ารจัดการข้อมูล ตลอดจน การช าระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์
(e-payment) เพื่ อ อ านวยความสะดวกส าหรั บ สถานประกอบการเป็ น การลดขั้ น ตอนการท างานลดปั ญ หา
ข้อผิดพลาดของข้อมูล รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายของนายจ้างและสานักงานประกันสังคม สามารถตรวจสอบข้อมูล
นายจ้าง และผู้ประกันตนได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ น การส่ งเสริ มให้ น ายจ้างมี ความรู้ ความเข้าใจในระบบเครือข่ายข้ อมูล ของส านั ก งาน
ประกันสังคมทั้งในส่วนของการส่งข้อมูลเงินสมทบบนระบบ e-service และการชาระเงินสมทบเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
2. เพื่อลดปัญหาการให้บริการช้าของสานักงานประกันสังคม อันสืบเนื่องจากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
3. เพื่อลดการใช้เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของสานักงานประกันสังคมโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัด
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
จัดอบรม โดยบรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รุ่น(ครึ่งวัน)
6. เป้าหมาย
นายจ้าง/ตัวแทนนายจ้าง จานวน 40 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต: จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ผลลัพธ์: 1. ร้อยละของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ร้อยละ 50
2. ร้อยละของจานวนข้อมูลผู้ประกันตนที่นายจ้างส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 84
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นายจ้างหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาข้อมูลงานทะเบียนผู้ประกันตน
และงานเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่สานักงานประกันสังคมกาหนด และจัดส่ง
ข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1

2

3

4

5

เดือน
6
7

8

9

10

1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
2. ประสาน/เตรียมวางแผนดาเนินโครงการ
3. จัดฝึกอบรม
4. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป(สานักสมทบ)

11. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบดาเนินงาน
ค่าใช้ส อย โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อ มูล และจ่ายเงินสมทบกองทุนประกัน สั ง คม
ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) จ านวน 10,000 บาท (หนึ่ ง หมื่ น บาทถ้ ว น) เบิ ก จ่ า ยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการฝึ กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

11

12

แบบ กนผ-ข2
(โครงการอบรม e-Payment)
ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน -ค่าใช้สอย
รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ ยของโครงการ

1. ค่าวิทยากร(บุคลากรของรัฐ)

จานวน 3 ชั่วโมง x 600 บาท = 1,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จานวน 40 คน x 35 บาท = 1,400 บาท

3. ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จานวน 3 ชั่วโมง x 2,000 บาท = 6,000 บาท

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จานวน 800 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
แนวทางการจัดการ
จานวนสถานประกอบการที่นาส่งข้อมูลเงินสมทบผ่าน ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างทราบ
ระบบ e-Service ยังไม่ครบทุกสถานประกอบการ
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
(นางสังวาลย์ ใบบัว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

