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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของ วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านสังคม
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ
และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 1.2 สร้างเครือข่ายพลเมือง/พลเมืองอาสาสมัคร หรือ เครือข่ายภาคประชาชน
ร่วมให้บริการ เพื่อร่วมให้บริการและดูแลผู้ประกันตนในระดับพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด
พร้อมสร้างความครอบคลุมในการให้บริการอย่างทั่วถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน
คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผล ของการสร้างประโยชน์เกื้อกูลระหว่างกัน
อย่างยั่งยืน
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสาคัญด้านแรงงาน กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมใน
ทุกมิติ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม
เพื่อให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล กระทรวงแรงงานได้กาหนดนโยบายเน้นหนัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 13 ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงาน
นอกระบบ ให้มีอาชีพ โดยมีเป้าหมายในปี 2561 - 2565 ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานอิสระให้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม จานวน 5,000,000 คน
การดาเนิ นงานให้ แรงงานนอกระบบหรื อ ประชาชนทั่วไปได้รั บรู้เข้ าใจและเข้าถึงสวัสดิ การการ
ประกันสังคม เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง แต่ด้วยกลุ่ม
บุคคลดังกล่าว พักอาศัยหรือมีภูมิลาเนากระจัดกระจายตามพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงมีบุคคลที่มีจิต
สาธารณะ เช่น ผู้นาท้องถิ่น/ผู้นาชุมชนในพื้นที่ ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน โดยเชิญชวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
รวบรวมใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่แรงงานอิสระหรือ
ประชาชนเข้าถึงการบริการ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยไม่ได้รับ ค่าตอบแทนการดาเนินงานแต่
อย่างใด แต่ในทางกลับกัน ได้สร้างภาระทางกายและค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และเป็นการกระตุ้น การทางานของบุคคลที่เป็นภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายขยายความคุ้มครองการประกันสังคมมาตรา 40 สัมฤทธิ์ผล
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างกลไกในการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ และภาคประชาชนที่เป็นกระบอกเสียงกระจายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ รณรงค์ และโน้มน้าวกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างหลักประกันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิต ทั้ง ในวัย ทางานและวัย เกษีย ณที่ดี ขึ้น ตลอดจนสามารถนาไปสู่การขยายผลการให้
ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทยของ
ประเทศ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการประกันสังคมมาตรา 40 ด้วยการให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่มาร่วมเป็นเครือข่ายในการดาเนินงานตามความ
เหมาะสม จึงขอดาเนินการโครงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลธรรมดาทั่วไป โดยจัดทาโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประกันสังคม
ตามมาตรา 40 ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างขวัญ กาลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อย่าง
ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน ในการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการให้ความคุ้มครองแรงงานอิสระ ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ในการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งมีหัวใจสาคัญคือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ครื อ ข่ า ยประกั น สั ง คมตามมาตรา 40 ทั่ ว ประเทศ สามารถ
ปฏิบัติงาน ในเชิงรุก เพื่อรณรงค์ กระตุ้นและโน้มน้าวให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40
เพิ่มขึ้น
2. เพื่ อ สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ และแรงจู ง ใจให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอกที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ส านั ก งาน
ประกันสังคม นาไปสู่การขยายผลการให้ความคุ้มครองประกันสังคมถ้วนหน้า
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการมีหลักประกันทางสังคมและการมีคุณภาพชีวิตในวัยทางาน
และวัยเกษียณที่ดีขึ้น
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติหลักการดาเนิน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติ งานให้แก่เครือข่าย
ประกันสังคมตามมาตรา 40 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกขึ้นทะเบียนเครือข่ายฯ ที่ผ่านการอนุมัติลงในระบบสารสนเทศประกันสังคมมาตรา
40
ขั้น ตอนที่ 4 จ่ ายค่าตอบแทนให้ แก่เครือข่ายประกันสั งคมตามมาตรา 40 ตามขั้นตอนการ
เบิก-จ่าย โดยวิธีโอนผ่านบัญชีธนาคารของเครือข่ายตามที่ระบุไว้กับสานักงานประกันสังคม
ขั้นตอนที่ 5 ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40
6. กลุ่มเป้าหมาย
1. บุ คคลภายนอก ได้ แก่ บุ คคลธรรมดาทั่ วไป ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จารณาอนุ มั ติ ให้ เป็ นเครื อข่ าย
ประกันสังคม ตามมาตรา 40 กับสานักงานประกันสังคม จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน (จานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของจานวนเครือข่ายประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
4.2 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จานวน 1,416 ราย เฉพาะรายใหม่ที่สมัครผ่านเครือข่ายและมี
สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น (จานวนไม่น้อยว่าร้อยละ 10 ของจานวน
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนผ่านเครือข่ายประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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7. ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต: จานวนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นโดยสมัครผ่านเครือข่าย
ประกันสังคม
ผลลัพธ์: แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองประกันสังคม และเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบ
ประกันสังคมครอบคลุมในทุกพื้นที่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. แรงงานนอกระบบ มีหลักประกันความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตในวัยทางานและวัยเกษียณ
ที่ดขี ึ้น
2. สานั กงานประกันสังคมมี เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ที่เข้มแข็ง ส่งผลทาให้
แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคมถ้วนหน้า
10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1

2

3

4

5

เดือน
6
7

8

9

10

11

1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
2. ประกาศรับสมัครเครือข่าย
3. บันทึกขึ้นทะเบียนเครือข่ายฯ ที่ผ่านการ
อนุมัติ ลงในระบบสารสนเทศประกันสังคม
มาตรา 40
4. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนฯ ให้แก่เครือข่าย
5. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน

11. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2564 ของ
สานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและ
สิ ทธิป ระโยชน์ ของวัยแรงงานทุกกลุ่ มและทุกคน งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน รายการค่าตอบแทนส่ งเสริ ม
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 จานวน จานวน 18,408 บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) ดังนี้
ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน – ค่าตอบแทน
รายการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน

จานวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนผ่านเครือข่าย จานวน
1,416 ราย ๆ ละ 13 บาท
รวมเป็นเงิน 18,408 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน)
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12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
การรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจใน
การกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบสนใจสมัครและขึ้น
ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 40 กั บ
สานักงานประกันสังคม อาจไม่ประสบผลสาเร็จ จาก
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อรายได้ของ
แรงงานนอกระบบ

แนวทางการจัดการ
แจ้ งหน่ วยปฏิบั ติ ร่วมมื อกั บเครื อข่ ายประกั นสั งคมตาม
มาตรา 40 และหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สืบค้น
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบในพื้นที่ก่อน เพื่อ
เลือกกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยเป็น
กลุ่ มเป้าหมายในการรณรงค์ ส่ งเสริม ประชาสั มพั นธ์
สร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบ สนใจสมัคร
และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคม
ตามมาตรา 40

(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ
อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

