
คณะกรรมาธิการ

การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

การประชุมร่วมกับ

คณะกรรมาธิการ

การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับโครงการ Big Rock และ

โครงการ Quick Win

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 408

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

กระทรวงแรงงาน

Ministry of Labour
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วิ สั ย ทั ศ น์

แ ร ง ง านมี ศั กยภ าพสู ง  แ ล ะมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี

P r o d u c t i v e  M a n p o w e r

2

กลุ่มภารกจิด้านนโยบายและอ านวยการ
กลุ่มภารกจิด้านส่งเสรมิขดีความสามารถ

ในการแขง่ขันของประเทศ

กลุ่มภารกจิด้านประกันความมัน่คง

ในการท างาน

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส านักงานแรงงานในต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส านักงานประกันสังคม

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น

โ ค ร ง ส ร้ า ง

กระทรวงแรงงาน

Ministry of Labour
วิสัยทัศน์ และโครงสร้างของกระทรวงแรงงาน 



ภ า ร กิ จ

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.รง.)

พัฒนายุทธศาสตร์  แปลงน โยบายของกระทรวงแรง ง าน

เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการของกระทรวง

เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

ส่งเสริมการมีงานท าให้กับคนหางานที่ประสงค์จะท างานในประเทศและ

ต่างประเทศ แนะแนวส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ คุ้มครองคนหางาน

เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน และบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว

ให้ถูกต้องตามกฎหมายดว้ยการพัฒนาระบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว 

น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาให้บริการ

กรมการจัดหางาน (กกจ.)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)

พัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของก าลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 

เพื่อให้ก าลั งแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความสามารถ

ในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ

ส านักงานประกันสังคม (สปส.)

บริหารการประกันสังคมและ เงินทดแทน โดยการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)

ก าหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงานท้ังในและนอกระบบ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจ และการสวัสดิการแรงงาน 

โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการส าหรับส่งเสริม 

สนับสนุนและแก้ไขปัญหา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทางการค้าและ

พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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กระทรวงแรงงาน

Ministry of Labour
อ านาจหน้าที่และบทบาทของกระทรวงแรงงาน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน

แผนปฏิบัติงาน

กระทรวงแรงงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

แผนการปฏิรปูประเทศท่ี 2

ด้านการบรหิารราชการ

แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 6

การปรับสมดลุและพัฒนา

ระบบบรหิารจดัการภาครัฐ

แผนแม่บทที่ 20

การบรกิารประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนปฏิบัติงาน

กระทรวงแรงงาน 
แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แ ผ น ร ะ ดั บ  3แ ผ น ร ะ ดั บ  1 แ ผ น ร ะ ดั บ  2



Big Rock โครงการ
โครงการส าคัญด้านการบรหิารราชการแผ่นดินที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญของกระทรวงแรงงาน จ านวน 6 โครงการ

1. โครงการพฒันาระบบศูนยบ์รกิารประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service 

Center System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สป.รง.)

สาระส าคัญ

ยกระดับบริการดิจิทัล (Digital Service) เพื่อเป็นบริการในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน 

โดยบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ านวน 24 บริการ ในรูปแบบ Single Sign On (ลงชื่อช่องทางเดียวแล้ว

เข้าใช้งานได้ 24 บริการ) สามารถเข้าถึงทุกบริการของกระทรวงแรงงาน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา 

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

- จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการฯ (TOR) 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวอย่างส่วนหนึ่งของโครงการเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ

ระบบรับเรื่องร้องทุกข์และติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศ

- ย่ืนค าร้องขอรับเงินคืนภาษี (สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน)

- ย่ืนค าร้องขอรับความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย (สิทธิประโยชน์ไม่เป็นตัวเงิน)

1) บริการภาครัฐ สะดวก 

รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต

ประชาชน

23,044,200
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1) บริการภาครัฐ สะดวก 

รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต

ประชาชน

30,000,0002. โครงการจดัท าระบบการเบกิจา่ยประโยชนท์ดแทนดว้ยตนเองของผู้ประกนัตน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - self service) กองทุนประกันสังคม (สปส.)

สาระส าคัญ

ยกระดับการให้บริการนายจ้าง และผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบหรือท ารายการกับกองทุนประกันสังคม

ได้ทุกกจิกรรมทีเ่ปน็ขอ้มลูของผูป้ระกนัตนและสถานประกอบการไดด้ว้ยตนเอง และเก็บข้อมูลอย่างถาวร

โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงานประกันสังคม เช่น ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ระบบการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลของผู้ประกันตน ระบบการขอรับเงินสมทบคืน การขอรับสิทธิประโยชน์ และการติดตาม

สิทธิประโยชน์ เป็นต้น

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าย่ืนเอกสารประกวดราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ของภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 

4 มีนาคม 2564 และก าหนดให้ย่ืนข้อเสนอผ่านทาง  www.gprocurement.go.th ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 
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Big Rock โครงการ
โครงการส าคัญด้านการบรหิารราชการแผ่นดินที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญของกระทรวงแรงงาน จ านวน 6 โครงการ



1) บริการภาครัฐ สะดวก 

รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต

ประชาชน

4. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปท างานและกลุ่มเสี่ยง

ที่จะลักลอบไปท างานต่างประเทศ (กกจ.)

สาระส าคัญ

เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแรงงานไทยไม่ให้ถูกหลอกลวง และลักลอบไปท างานต่างประเทศ 

โดยพัฒนาการบันทึกปากค าผู ้ เดินทางที ่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปท า งาน ในต่า งประ เทศ

ผ่านระบบอนิเตอรเ์นต็ Web Application รวมทั้ง การตรวจสอบขอ้มูลผู้เดินทางที่ถูกระงับการเดินทาง

ผ่านทาง Mobile Application เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบ โดยการเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ส าน ัก งานตรวจคน เข ้า เ ม ือ ง 

กองบริหารแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ (กกจ.) และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าย่ืนเอกสารประกวดราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ของภาครัฐ www.gprocurement.go.th และก าหนดให้ย่ืนข้อเสนอผ่านทาง

www.gprocurement.go.th ในวันที่ 3 มีนาคม 2564

5,568,000

Big Rock โครงการ
โครงการส าคัญด้านการบรหิารราชการแผ่นดินที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญของกระทรวงแรงงาน จ านวน 6 โครงการ
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3. โครงการบรกิารขอ้มูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบคุคล (สปส.)

สาระส าคัญ

ยกระดบับรกิารขอ้มลูประกนัสงัคมผ่านสายดว่น 1506 Social Media และสือ่ออนไลนข์องส านักงาน

ประกันสังคม สามารถให้บริการทั้งการสอบถามผ่านสายด่วน 1506 และ Social Media โดยตรวจสอบ

ข้อมูลได้ด้วยตนเอง

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามระเบียบพัสดุ ซึ่งปัจจุบันด าเนินการในขั้นตอนพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการติดตั้งระบบ Contact Center 1506 

และระบบบริหารจัดการข้อมูลประกันสังคมได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2564

78,604,100



2) ระบบข้อมูลภาครัฐ

มีมาตรฐานทันสมัย และเชื่อมโยง 

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

49,925,0006. โครงการบรูณาการคลังขอ้มลู Big Data องค์กร และระบบสนับสนนุการตดัสินใจ (สปส.)

สาระส าคัญ

พัฒนาคลังข้อมูล Big Data ของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน เป็นฐานข้อมูลและ

ประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลที่อยู่ในคลังข้อมูลองค์กร 

เช่น ข้อมูลส าหรับคาดการณ์ ค านวณอนาคตและความมั่นคงของกองทุนฯ การวิเคราะห์พฤติกรรม 

การเบิกสิทธิ์ตามกลุ่ม/ช่วง/วัย/อาชีพ/เพศ เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับผู้ประกันตน

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

- ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดโครงการบูรณาการคลังข้อมูล Big Data องค์กรและระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบเผยแพร่ร่างประกาศโครงการบูรณาการคลังข้อมูล 

Big Data องค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 8

Big Rock โครงการ
โครงการส าคัญด้านการบรหิารราชการแผ่นดินที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญของกระทรวงแรงงาน จ านวน 6 โครงการ

11,172,700
5. โครงการบรูณาการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ

ข้อมูลภายในส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สป.รง.)

สาระส าคัญ

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานและการบริหารจัดการข้อมูลภายในส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนงาน โครงการ งบประมาณ ระบบบริหาร

จัดการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ข้อมูลอาสาสมัครแรงงาน และระบบการลงเวลา

ปฏิบัติงานและการลางานออนไลน์

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

- จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการฯ (TOR)

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



Quick Win โครงการ โครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน จ านวน 4 โครงการ

1. โครงการบูรณาการขอ้มลูและเพ่ิมประสิทธิภาพ การให้บรกิาร e-Service 

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)

สาระส าคัญ 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงาน 

และสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมประมง (การคุ้มครองแรงงาน

ในเรือประมงทะเล) และ ปปส. (การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ) 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน รวมทั้ง พัฒนาระบบ e-Service ให้บริการส าหรับการแจ้ง

หยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง และการขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เป็นต้น

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

- มีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

- อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญาจ้าง

2) ระบบข้อมูลภาครัฐ

มีมาตรฐานทันสมัย และเชื่อมโยง 

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
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11,616,300



4) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม

และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

3. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรฝึกของกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน (กพร.)

สาระส าคัญ 

พัฒนาทกัษะและสมรรถนะบคุลากรกรมพฒันาฝมีอืแรงงาน สามารถวเิคราะหแ์ละพฒันาหลกัสตูร 

ให้สอดคลอ้งกบัแผนความตอ้งการก าลงัคนรองรบัอตุสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve 

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

ด าเนินการอบรมแล้ว จ านวน 1 ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 24

ของแผนงาน และจะด าเนินการฝึกอบรมตามแผนงาน ระหว่าง เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564

อีกจ านวน 64 คน

1,371,900

Quick Win โครงการ โครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน จ านวน 4 โครงการ
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3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด

ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน

มีผลสัมฤทธิ์สูง

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางานเพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (กกจ.)

สาระส าคัญ 

เพื่อให้กรมการจัดหางานมีรายงานผลการศึกษา เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจหลักที่จะน าไปใช้ในการ

ทบทวนและออกแบบโครงสรา้งและอตัราก าลงัใหเ้หมาะสม พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึ้น และก้าวสู่

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

อยู่ระหว่างการด าเนินการในขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเข้าสัมภาษณ์

ผู้บริหารของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทราปราการ ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา ตลอดจนอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษารูปแบบธุรกิจ

และวิธีการด าเนินการธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อจัดท ารายงานผลการศึกษาและออกแบบโครงสร้างองค์กร

1,500,000



Quick Win โครงการ โครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน จ านวน 4 โครงการ

4) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม

และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

4. โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (กพร.)

สาระส าคัญ 

ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรและรองรับค่าใช้จ่ายในการอบรมตาม พ .ร.บ. ส่งเสริม

การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 การอนุมัติหนังสือรับรองด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน

การให้บริการทางอิ เล็กทรอนิกส์ (e-service) เช่น การย่ืนขอสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรม

ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือฯ พ.ศ. 2545 และการย่ืนแบบแสดงส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนา

ฝีมือแรงงาน

ความคืบหน้าการด าเนินงาน

ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยด าเนินการฝึกอบรม เม่ือวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 184 คน 

376,000
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