
 
 แบบ กนผ-ข2                                                  

(โครงการสนับสนุนเครือข่าย) 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานส านักงานประกันสังคม 

ประจ าปี 2565 
 
1. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ 
                                                        และสิทธิประโยชน์ของ วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 

 แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านสังคม  
 แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการ 
       และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
 กลยุทธ์: กลยุทธ์ 1.2  สร้างเครือข่ายพลเมือง/พลเมืองอาสาสมัคร หรือ เครือข่ายภาคประชาชน 
                   ร่วมให้บริการ เพื่อร่วมให้บริการและดูแลผู้ประกันตนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างใกล้ชิด  
                   พร้อมสร้างความครอบคลุมในการให้บริการอย่างท่ัวถึง โดยมีการวางระบบการตอบแทน                         
                   คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผล ของการสร้างประโยชน์เกื้อกูลระหว่างกัน 
                   อย่างยั่งยืน 
3. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงคม ลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยรัฐบาลต้องสร้างหลักประกันทางสังคมที่
ครอบคลุมและเหมะสมกับคนทุกช่วงทุกวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงแรงงานได้ก้าหนดนโยบายส้าคัญที่ต้องด้าเนินการต่อเนื่อง ประจ้าปีงบประมาณ 2565 นโยบาย
ส้าคัญ ข้อ 4 มาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคม สู่แรงงานนอกระบบ โดยให้
ความคุ้มครองแก่แรงงานอิสระให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มข้ึน 
 การด้าเนินงานให้แรงงานนอกระบบหรือประชาชนทั่วไปได้รับรู้เข้าใจและเข้าถึงสวัสดิการ           การ
ประกันสังคม เป็นสิ่งส้าคัญที่ต้องเร่งด้าเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง แต่ด้วยกลุ่ม
บุคคลดังกล่าว พักอาศัยหรือมีภูมิล้าเนากระจัดกระจายตามพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงมีบุคคลที่มี    
จิตสาธารณะ เช่น ผู้น้าท้องถิ่น/ผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่ ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน โดยเชิญชวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และรวบรวมใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่แรงงานอิสระ
หรือประชาชนเข้าถึงการบริการ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนการด้าเนินงาน
แต่อย่างใด แต่ในทางกลับกัน ได้สร้างภาระทางกายและค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลเหล่านี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก้าลังใจ และเป็นการกระตุ้น การท้างานของบุคคลที่เป็นภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้          
การขับเคลื่อนนโยบายขยายความคุ้มครองการประกันสังคมมาตรา 40 สัมฤทธิ์ผล  
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 ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างกลไกในการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ และภาคประชาชนที่เป็นกระบอกเสียงกระจายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้     
ความเข้าใจ รณรงค์ และโน้มน้าวกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความส้าคัญในการสร้างหลักประกัน
ทางสังคมและคุณภาพชีวิตทั้งในวัยท้างานและวัยเกษียณที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน้าไปสู่การขยายผลการให้
ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทยของ
ประเทศ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการประกันสังคมมาตรา 40 ด้วยการให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่มาร่วมเป็นเครือข่ายในการด้าเนินงานตามความ
เหมาะสม จึงขอด้าเนินการโครงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลธรรมดาทั่วไป โดยจัดท้าโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายประกันสังคม
ตามมาตรา 40 ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างขวัญ ก้าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน    
อย่างทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน ในการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการให้ความคุ้มครองแรงงานอิสระ ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ในการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งมีหัวใจส้าคัญคือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  
4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ทั่วประเทศ สามารถ
ปฏิบัติงาน ในเชิงรุก เพ่ือรณรงค์ กระตุ้นและโน้มน้าวให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 
เพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือสร้างขวัญ ก้าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ส้านักงาน
ประกันสังคม น้าไปสู่การขยายผลการให้ความคุ้มครองประกันสังคมถ้วนหน้า  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการมีหลักประกันทางสังคมและการมีคุณภาพชีวิตในวัยท้างาน   
และวัยเกษียณที่ดีข้ึน 
5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ด้าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ขออนุมัติหลักการด้าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่าย
ประกันสังคมตามมาตรา 40 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม 
 ขั้นตอนที่ 3  บันทึกขึ้นทะเบียนเครือข่ายฯ ที่ผ่านการอนุมัติลงในระบบสารสนเทศประกันสังคมมาตรา 
40 
 ขั้นตอนที่ 4 จ่ายค่าตอบแทนให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ตามขั้นตอนการ    
เบิก-จ่าย โดยวิธีโอนผ่านบัญชีธนาคารของเครือข่ายตามที่ระบุไว้กับส้านักงานประกันสังคม  
 ขั้นตอนที่ 5  ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. บุคคลภายนอก ได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป ที่ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นเครือข่าย
ประกันสังคม ตามมาตรา 40 กับส้านักงานประกันสังคม จ้านวนไม่น้อยกว่า 25 คน (จ้านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของจ้านวนเครือข่ายประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
  4.2 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ้านวน 1,416 ราย เฉพาะรายใหม่ที่สมัครผ่านเครือข่ายและ
ช้าระเงินสมทบงวดแรกแล้วเท่านั้น (จ้านวนไม่น้อยว่าร้อยละ 10 ของจ้านวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนผ่าน
เครือข่ายประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผลผลิต: จ้านวนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพ่ิมขึ้นโดยสมัครผ่านเครือข่าย
ประกันสังคม 
 ผลลัพธ์: แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองประกันสังคม และเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบ
ประกันสังคมครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. แรงงานนอกระบบ มีหลักประกันความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตในวัยท้างานและวัยเกษียณ     
ที่ดขีึ้น 
 2. ส้านักงานประกันสังคมมีเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ที่เข้มแข็ง ส่งผลท้าให้
แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคมถ้วนหน้า 
10. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

            

2. ประกาศและรับสมัครเครือข่าย             
3. บันทึกขึ้นทะเบียนเครือข่ายฯ ท่ีผ่านการ
อนุมัติ ลงในระบบสารสนเทศประกันสังคม
มาตรา 40       

            

4. เบิก-จ่ายค่าตอบแทนฯ ให้แก่เครือข่าย             
5. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน             

 
11. งบประมาณ 
  โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือบริหารส้านักงานประกันสังคม ประจ้าปี 2564 ของ

ส านักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและ

สิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน รายการค่าตอบแทนส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 จ้านวน จ้านวน 18,408 บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) ดังนี้ 

ประมาณการรายจ่าย (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

งบด าเนินงาน – ค่าตอบแทน 

รายการค่าใช้จ่าย รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน จ้านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนผ่านเครือข่าย จ้านวน 
1,416 ราย ๆ ละ 13 บาท  

รวมเป็นเงิน 18,408 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) 
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12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยงของโครงการ แนวทางการจัดการ 

การรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจใน
การกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบสนใจสมัครและขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ ประกันตนตามมาตรา 40 กับ
ส้านักงานประกันสังคม อาจไม่ประสบผลส้าเร็จ จาก
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ที่มีผลกระทบต่อรายได้ของ
แรงงานนอกระบบ 

แจ้งหน่วยปฏิบัติร่วมมือกับเครือข่ายประกันสังคมตาม
มาตรา 40 และหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สืบค้น
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่ก่อน เพ่ือ
เลือกกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ 
สร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบ สนใจสมัคร
และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคม 
                                   ตามมาตรา 40 
 
 
 

(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม) 
นักวิชาการแรงงานช้านาญการ 

 
14. ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายสาธิต ธีรวัฒน์) 
นักวิชาการแรงงานช้านาญการ 

 
15. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

อนุมัติ 
 
 

(นายทองสุข ขัตินนท์) 
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 


