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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์1.เพื่อศึกษาการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้คา่นิยม และ
อ านาจหน้าทีข่องส านักงานประกนัสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อด ระหว่างปี 2558 – 2560 2.เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการบรหิารการประกนัสังคมและเงินทดแทนภายใต้คา่นิยมและอ านาจหนา้ที่ของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดตาก สาขาแมส่อด ระหว่างปี 2558 - 2560 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานด าเนินการภายใต้สองกองทุนคือ 
กองทุนประกันสังคมซึ่งดูแลลูกจา้งที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไมเ่นื่องจากการท างานโดยมีการจา่ยสิทธิ
ประโยชน์ใน 7 กรณไีด้แก่ เจบ็ป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน กองทุน
เงินทดแทนซึ่งดูแลลูกจ้างท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน ในส่วนของการปฏริูปการ
บริหารงานของส านักงานประกันสงัคมนั้นมีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การปฏริูปโครงสร้างส านัก
บริหารการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารการลงทุนของส านกังานประกันสังคมโดยจดัตั้งกองบริหารการ
ลงทุนที่มีสถานะเป็นกองตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (2) การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
ประกันสังคมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้มีความพร้อมในการให้บริการผ่านอินเตอร์เนต็
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สามารถรองรับการใช้งานด้านเทคโนโลยีดจิิทัลทีสู่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 ขณะนี้ส านักงานประกันสังคม อยูร่ะหว่างการ
พัฒนาระบบโครงข่าย ระบบสื่อสญัญาณ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับ Digital Thailand และพร้อม
ก้าวสู่ Digital SSO และ Thailand 4.0 (3) การปฏิรูประบบบริการเพื่อยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการงานประกันสังคมทีส่ะดวก รวดเร็ว ประหยดัค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ สร้างความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต และสนองต่อนโยบาย Digital Thailand โดยพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มช่องทางการรับ
จ่ายเงินทุกระบบ รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างและผูป้ระกันตนไดร้ับสิทธิประโยชน์เพิม่ขึ้น (4)  
ปฏิรูปการบริหารบุคลากรส านักงานประกันสังคม โดยได้ปรับโครงสร้างพนักงานประกันสังคมให้เหมาะสมปรับ
ระบบประเมินผลบุคลากรให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ สร้างแรงจูงใจในการท างาน
มากขึ้นสามารถรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่ในระบบ สร้างความเขม้แข็งให้องค์กร นอกจากน้ีในด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานประกันสังคมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานของ
ส านักงานประกันสังคมเพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล เป็นท่ียอมรับและไว้วางใจจาก
สาธารณชน และได้ด าเนินโครงการ “สปส.โปร่งใสร่วมใจต่อตา้นคอร์รัปช่ัน” อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกองทุนเงิน
ทดแทนนั้นส านักงานกองทุนเงินทดแทนได้มีการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานแก่ลูกจ้าง 
ให้แกก่รมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสภาองค์การนายจ้าง ลูกจ้าง 
เพื่อสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งส่งผลให้การประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างานมีอัตราการประสบอันตรายลดลง 

ค าส าคัญ: การบริหารการประกนัสังคม เงินทดแทน ค่านิยม อ านาจหน้าที ่
 
 
บทน า 
 การประกันสังคมได้เริ่มมีบทบาท เข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรกปี 2495 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งช่ือว่า “คณะกรรมการสังคมสงเคราะห”์ โดยมจีอมพล ป. 
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรเีป็นประธาน เพื่อพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับสวสัดิการทาง
สังคม และผลักดันให้มีการตราพระราชบัญญัติประกันสังคม 2497 ซึ่งได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 
2497 และจัดตั้ง “กรมประกันสังคม” ขึ้นในสังกัดกระทรวงการคลงั เพื่อบริหารระบบประกันสังคมของประเทศไทย



ด้วย แต่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2497 ไม่ได้มีการด าเนินการในทางปฏิบัติ เพราะไม่มีการตราพระราช
กฤษฎีกา ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตดิังกล่าวออกมาบังคับใช้ เนื่องจากมีหลายฝ่ายคดัค้านเพราะไมเ่ข้าใจถึง
ผลดีของระบบประกันสังคมต่อมาได้มีความพยายามหลายครั้งท่ีจะผลักดันกฎหมายประกันสังคมใช้ด าเนินการใน
ประเทศไทย แต่ยังไม่เป็นผลส าเรจ็ จนกระทั่งปี 2515 ได้มีนักวิชาการน าเสนอระบบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้มีการ
ดูแลลูกจ้างเมื่อประสบอันตรายจากการท างานให้แก่นายจ้างต่อหัวหน้าคณะปฏิวัติ จอมพลถนอม  กิตติขจร 
พิจารณา และต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2515 ก าหนดให้มีกองทุนเงิน
ทดแทนเพื่อจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้างในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างาน 
ซึ่งถือเป็นวิธีการหนึ่งของการประกันสังคม และไดม้ีการจดัตั้งส านักงานกองทุนเงินทดแทน สังกัดกรมแรงงาน เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2517 กองทุนเงินทดแทนจึงเป็นการเริม่งานการประกันสังคมอย่างหน่ึงแต่ยังไม่
เต็มรปูแบบหลังจากน้ัน ได้มีการพยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัตปิระกันสังคม 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้ค่านิยม และอ านาจหน้าที่ กรณีศึกษา 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ระหว่าง ปี 2558 – 2560 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ฉบับใหม่มาบังคับใช้ และมีการศึกษาเตรียมการประกันสังคมเป็นเวลาหลายปี โดยกระทรงมหาดไทย จนกระทั่ง    
ปี 2533  ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ  รัฐสภาไดผ้่านความเห็นชอบพระราชบัญญตัิประกันสังคม  
พ.ศ. 2533  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา จนถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งส านักงานประกันสังคมขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
บริหารงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 โดยโอนงานของกองความ
มั่นคงแห่งสังคม กรมประชาสงเคราะห์ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการประกันสังคม และงานของส านักงานกองทุนเงิน
ทดแทน กรมแรงงาน ไปอยู่ในสังกัดของส านักงานประกันสังคม โดยมีนายอ าพล  สิงหโกวินท์  ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการส านักงานประกันสังคมเป็นคนแรง และต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 ได้มีการจัดตั้งกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคมขึ้น ส านักงานประกันสังคมจึงไดโ้อนมาอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
และเมื่อปี 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม เป็น 20 กระทรวง ส านักงานประกนัสังคมจึงได้
เปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงแรงงานจวบจนถึงปัจจุบันท้ังนี้ ในระยะเริม่แรกของการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปก่อน  
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพียง 4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบตุร โดยก าหนดให้สถาน
ประกอบการขึ้นทะเบียนกับส านักงานประกันสังคมในเดือน มีนาคม 2534 ซึ่งมีสถานประกอบการในขณะนั้น 
จ านวน 30,255 แห่ง และผู้ประกนัคน จ านวน 2.93 ล้านคนต่อมาในปี 2536  ได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคม 
สู่ลูกจ้างสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เป็นผลให้มีสถานประกอบการเพิม่ขึ้นเป็น 55,623 แห่ง 
และผูป้ระกันคน 4.62 ล้านคนปี 2537 ได้เริ่มด าเนินการประกันสังคมโดยความสมัครใจตามมาตรา 40 ส าหรับ      
ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประสงค์จะประกันตนเอง เพื่อให้ได้รบัความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม และได้มีการ
ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญตัิเงินทดแทน พ.ศ.2537 แทนประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 
2515 ปี 2541 ได้เริ่มให้ความคุม้ครองสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ซึ่งท าให้ระบบประกันสังคม
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ใน 6 กรณ ีโดยเริ่มจ่ายเงินสมทบกรณสีงเคราะห์บุตรและชราภาพ ในวันที่ 31 ธันวาคม 
2541 เป็นต้นมา ปี 2545 ได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่ลกูจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไปท าให้สถานประกอบการเพิ่มขึ้นเป็น 301,518 แห่ง และผู้ประกันตน 6.90 ล้านคน ปี 2547 เริ่มให้ความ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เป็นผลใหร้ะบบประกันสังคมใหค้วามคุ้มครองครบ 7 กรณตีามกฎหมาย
ประกันสังคม และในเดือนพฤษภาคม 2554 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการประกันสังคมรูปแบบสมัครใจตามมาตรา 
40 โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้แรงงานนอกระบบไดเ้ข้าถงึระบบประกันสังคมได้มากข้ึน  
 ส านักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในการบริหารงานนั้นจะบริหารงานภายใตส้องกองทุนคือ กองทุนประกันสังคมซึ่งดูแล



ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการท างาน และกองทุนเงินทดแทนซึ่งดูแลลูกจ้างทีป่ระสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างานจากการบริหารงานการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้ค่านิยม
และอ านาจหนา้ที่ของส านักงานประกันสังคมท่ีผ่านมานั้นส านักงานประกันสังคมไดดู้แลผู้ประกันตนทีอ่ยู่ในระบบ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (2558 – 2562) ท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน 
 ในส่วนของกองทุนเงินทดแทนน้ันส านักงานกองทุนเงินทดแทน ด าเนินงานตามยุทธศาสตรส์ านักงาน
ประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) โดยการยกระดบัการให้บริการสู่สากล และมุ่งพัฒนาสทิธิประโยชน์ให้
มีความเป็นสากลบนบรรทดัฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถ
รองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เช่ือถือ เชื่อมั่น รวมทั้งพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูง ทันสมยั คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ในปี 2559 ผลการด าเนินงานด้านการสง่เสริมหรือ
ป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานซึ่งส านักงานประกันสังคม โดยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้
พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานแก่
ลูกจ้าง ให้แก่กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลยั 6 แห่ง และสภาองค์การนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างาน ซึ่งส่งผลให้การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานมีอัตราการประสบอันตราย
ลดลง ส าหรับด้านการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ได้ปรับปรุงอัตราเงินสมทบให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับ
นายจ้างยิ่งขึ้น โดยออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝากวิธีการประเมินและการเรียก
เก็บเงินสมทบ ซึ่งมผีลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มกราคม 2560 ท าให้รหัสกิจการมีความละเอียดครอบคลมุและเป็น
มาตรฐานสากล และอตัราเงินสมทบเหมาะสมกับความเสีย่งของกิจการนอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านแรงงาน การจัดหางาน การคุ้มครองแรงงานและการพฒันาอาชีพ โดยมีฐานข้อมูลทีเ่ชื่อมโยงประชารัฐ 
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2515 ก าหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นทุนให้มีการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างต้องจ่ายเงิน
ทดแทนเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการท างาน หรือจากโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นจากการท างานเฉพาะประเภทและขนาดของกิจการในท้องที่ตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดกองทุนเงินทดแทนประกอบด้วยเงินท่ีนายจ้างจ่ายสมทบ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงิน
ทรัพย์สินที่มผีู้อุทิศให้ และเงินรายได้อื่น ๆ เงินดังกลา่วให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกรมแรงงาน และไม่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลัง และใหม้ีส านักงานกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เพื่อด าเนนิการเกี่ยวกับ
กองทุนเงินทดแทน อันถือเป็นแบบแรกเริม่ของการประกันสังคมอยา่งหนึ่ง ซึ่งให้การคุ้มครองลูกจ้างทีป่ระสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน โดยลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนจากส านักงานกองทุนเงินทดแทนโดยตรง 
กองทุนเงินทดแทนเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2517 มีนายอ าพล  สิงหโกวินท์  เป็นหัวหน้าส านักงาน
กองทุนเงินทดแทนคนแรก และในปีแรกท่ีเริ่มด าเนินการได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจา้ง
ตั้งแต่ 20 คนขึน้ไป ที่ท างานเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และต่อมาในปี 2519 ได้เริ่มขยายงานออกไปยังส่วน
ภูมิภาพเป็นครั้งแรก 5 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม และได้ขยาย
ความคุ้มครองครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อปี 2531 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2533 ส านักงานประกันสงัคม จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย คลอด
บุตร ทุพพลภาพ และตาย อันมิใช่เนื่องจากการท างาน และได้มีการโอนงานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน กรม
แรงงาน มาอยู่ในสังกัดส านักงานประกันสังคม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ส านักงานประกันสังคมได้ขยายความ
คุ้มครองไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และมีการตราพระราชบญัญัตเิงินทดแทน พ.ศ.2537 
เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2537 ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงานในส่วนท่ีเกี่ยวกับเงินทดแทน 



และกองทุนเงินทดแทน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเพ่ือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารกองทุน และการจ่ายเงินทดแทน และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 ได้ขยายความคุม้ครองไปยัง
สถานประกอบการที่มลีูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งจากการขยายความคุ้มครองดังกล่าว มีผลท าให้ลูกจ้างของ
นายจ้างขนาดเล็กได้รับความคุ้มครอง และมีหลักประกันความมั่นคงเช่นเดียวกับลูกจ้างในถานประกอบการขนาด
ใหญ่ ยังผลให้คณุภาพชีวิตของลูกจ้างเหล่านี้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีขึ้นกองทุนเงินทดแทน ให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจนเป็นเหตุให้ไดร้ับบาดเจ็บ เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพ สูญหายหรือถึงแก่ความตาย เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน นายจ้างมี
หน้าท่ีแจ้งการประสบอันตราย เจบ็ป่วย สูญหายหรือตายต่อส านักงานประกันสังคมท้องที่ท่ีลูกจ้างท างานอยู่หรือ   
ที่นายจ้างมีภูมลิ าเนาอยู่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบหรอืควรจะให้ทราบถึงการประสบอันตราย 
เจ็บป่วยหรือสูญหาย และลูกจ้างหรือผู้มสีิทธิมีหน้าที่ยื่นค าร้องขอรบัเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันท่ี 
ประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสญูหาย แล้วแต่กรณี กองทุนเงินทดแทน จะจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจา้งแทนนายจ้าง 
ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน และค่าท าศพ รวมถึงให้การบ าบัดรักษา
และส่งเสรมิฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลกูจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างาน ให้สามารถเลี้ยงชีพไดด้้วยตนเอง โดยไม่
เป็นภาระแก่สังคม การประกันสังคมเป็นความมั่นคงทางสังคมระบบหนึ่งที่รัฐเป็นผู้จดัด าเนินการขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสรา้งหลักประกัน และความมั่นคงในการด ารงชีวิตให้แก่ประชาชนตั้งแต่เกดิจนวาระสดุท้ายของ
ชีวิต ซึ่งมีหลักการทีส่ าคัญคือ “การเฉลีย่ทุกข์ เฉลี่ยสุข” โดยให้ประชาชน ผู้มีรายได้แตล่ะคนไดม้ีส่วนช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัวโดยร่วมกันเสี่ยงภัย หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกนัในสังคมเมื่อต้องประสบกับภาวะการสญูเสีย
รายได้หรือไม่ สามารถท างานได้โดยไมเ่ป็นภาระของผู้อื่น ด้วยการให้ประชาชนร่วมกันออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม โดยมีนายจ้างและรฐับาลร่วมจ่าย และกองทุนนี้จะน าไปใช้จ่าย ท้ังในรูปตัวเงิน (in cash) และ
จัดบริการทางการแพทย์ (in kind) เพื่อดูแลผูส้่งเงินสมทบและครอบครัว เมื่อประสบความเดือดร้อนและเหตุที่ท าให้
สูญเสียรายได้ในการดแูลตนเองและครอบครัว เช่น เจ็บป่วย ประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร เลีย้ง
ดูบุตรและดูแลครอบครัว ว่างงาน และชราภาพ เป็นต้นท้ังนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งทีไ่ด้น าระบบประกันสังคม
มาใช้ในการสร้างหลักประกันสังคมให้แก่ประชาชน โดยด าเนินการเป็นไปตามหลักการประกันสังคมขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งมีหลักการ ดังนี ้
 1. นายจ้าง และลูกจา้งจะออกเงินสมทบร่วมกัน ส่วนรัฐบาลจะออกเงินอุดหนุนบางส่วน 
 2. การเข้าสู่โครงการประกันสังคมเป็นลักษณะบังคับ 
 3. การจัดตั้งกองทุน เพื่อน าไปจ่ายประโยชน์ทดแทนตามเงื่อนไขที่ก าหนดและส่วนหน่ึงของเงินสมทบจะ
น าไปลงทุนเพื่อให้กองทุนมีสินทรพัย์มากขึ้น 
 4. สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนเกิดจากการจ่ายเงินสมทบท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 5. อัตราเงินสมทบ และประโยชน์ทดแทนมีความสมัพันธ์กับรายได้ของผู้ประกันตน 

ในส่วนของหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนมาจากแนวคิดที่ว่านายจ้างต้อง
รับผิดชอบต่อการประสบอันตรายเนื่องจากการท างานของลูกจ้างโดยไม่ค านึงว่าจะเกิดจากความประมาทหรือความ
ผิดพลาดของลูกจ้างหรือไม่ โดยยดึหลัก “ความรับผดิชอบโดยไม่ค านึงถึงความผิด” ถือว่าความสญูเสยีเนื่องจากการ
ประสบอันตรายของลูกจ้างเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลติ ซึ่งเดิมตอ้งมีการฟ้องร้องพิสูจน์ว่าการประสบอันตราย
ของลูกจ้างเป็นผลเนื่องมาจากความผิดของนายจ้าง ดังนั้นหลายประเทศจึงได้ออกกฎหมายบังคับให้นายจ้างจ่ายเงิน
ทดแทนไว้กับรัฐบาล รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งไดม้ีการจดัตั้งส านักงานกองทุนเงินทดแทนข้ึนมาด าเนินการ เพื่อดูแล
กองทุนเงินทดแทนซึ่งจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างเพื่อจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างเมื่อประสบอันตราย ทุพพลภาพ 
หรือตายเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง เป็นการสร้างหลักประกนัให้แก่ลูกจ้างว่าจะได้รับเงินทดแทนเต็มตาม
สิทธิโดยสะดวกและรวดเร็ว รวมทัง้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในกรณีที่ทุพพลภาพ ให้สามารถเลี้ยงชีพหรือดูแล
ตนเองไดโ้ดยไม่เป็นภาระต่อสังคม ตลอดจนเพื่อน าไปใช้จ่ายในการสง่เสริม สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและ



สุขภาพอนามัยในการท างานเพื่อลดการประสบอันตรายและโรคจากการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างเกิดความมั่นใจ
ในอนาคตและมีก าลังใจในการท างาน ก่อให้เกิดผลดีในวงการอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data)  เป็นการรวบรวมข้อมลูจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ์ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้คา่นิยม
และอ านาจหนา้ทีข่องส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อด 
 2. การสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลหลักจากบุคลากร จ านวน  5 คน โดยเป็นข้าราชการที่ปฏิบตัิงานในด้านวิชาการ 
เกี่ยวกับการวางแผนการน านโยบายไปปฏบิัติ ได้แก่ นักวิชาการแรงงาน  เจ้าพนักงานแรงงาน ของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อด 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพ่ือรองรบัการลงทุนละส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งภูมิ
ประเทศของอ าเภอแมส่อดนั้นเอื้อต่อการค้าการลงทุนและจังหวัดตากมีการสนับสนุนนโยบายในด้านการค้าการ
ลงทุนโดยเฉพาะในเขตท้องที่อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาดและ อ าเภอพบพระ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง มีสถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่ท้ัง
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวรวมทั้งส านักงานประกันสังคมได้ขยายการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ เพื่อให้
ประชาชนไดม้ีการประกันสังคมถ้วนหน้า วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยเพื่อให้ทราบถึงการบริหารการประกันสังคมและเงิน
ทดแทนภายใต้ค่านยิมและอ านาจหน้าท่ีรวมถึงปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขรวมถึงข้อเสนอแนะใน
ต่างๆในการบรหิารงานจากข้อมลูที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ การวเิคราะห์ข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 3. ข้อมลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรยีบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกีย่วข้อง ไดแ้ก่ 
แนวคดิ ทฤษฎี ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อที่จะได้ทราบความเหมอืนหรอืแตกต่างของข้อมลู 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัย โดยใช้การ
น าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
  

ผลการวิจัย 
พบว่ากระบวนการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้คา่นิยม และอ านาจหน้าที่น้ันจะมุ่งเน้น

ลงไปท่ีในตัวของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ ในพ้ืนท่ี 5 อ าเภอชายแดนซึ่งเป็นพ้ืนท่ีรบัผิดชอบของ
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอดโดยมีหน้าท่ีให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันใหแ้ก่ลูกจ้างและ
ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยอันไมเ่นื่องมาจากการท างาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานตามพระราชบัญญตัิประกันสังคม ให้ความคุ้มครองและหลักประกัน
แก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บปว่ย ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย รวมทั้งการสญูเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการ
ท างานตามพระราช บัญญตัิเงินทดแทน เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง 



ผู้ประกันตน และประชาชนท่ัวไป ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบ จ่ายประโยชน์ทดแทน และจ่ายเงิน
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและพระราชบัญญตัิเงินทดแทน ตรวจสอบและด าเนินการให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานให้แก่ลกูจ้าง 
ผู้ประกันตนที่สญูเสยีอวัยวะให้สามารถกลับเข้าท างานหรือสามารถประกอบอาชีพได้โดยศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพ
คนงานนั้นปัจจุบันมีทั้งหมด 5 ศูนย์ส าหรับส านักงานประกันสังคมจงัหวัดตากสาขาแม่สอดจะขึ้นกับศนูย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้างผู้ประกนัตนตาม
โครงการประกันสังคม ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการท างาน โดยมุ่งเน้นใหม้ีการประกันสังคม
ถ้วนหน้าผู้ประกันตน ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียม การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้
ค่านิยมและอ านาจหน้าท่ีของส านกังานประกันสังคมจังหวดัตาก สาขาแม่สอดทีผ่่านมาได้รบัมอบหมายจาก
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตากให้ดูแลสถานประกอบการและผูป้ระกันตนในระบบประกันสังคมในพ้ืนท่ี 5 
อ าเภอชายแดนของจังหวัดตากอันได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอพบพระ อ าเภอท่าสองยาง และ
อ าเภออุ้มผางโดยมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง ละผู้ประกันตนในท้องที่ 5 อ าเภอ
ชายแดนของจังหวัดตาก เช่น การให้บริการรับขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปเพื่อเข้าสู่
ระบบประกันสังคม การรับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง การจดัเก็บเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม 
การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การรับเรื่องร้องเรียนของสถาน
ประกอบการและผู้ประกันตน การยึดอายดัทรัพยส์ินของนายจ้างกรณีนายจ้างค้างช าระเงินสมทบ การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับสทิธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างใน
สถานประกอบการและประชาชนท่ัวไป รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการบริการ
ประชาชน ผู้ประกันตน สถานประกอบการในพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นกรมการจัดหางานจะประสานงานกันในกรณีที่ลูกจ้าง
ถูกเลิกจ้าง ลาออก ถูกไล่ออก หรอืสถานประกอบการเลิกกิจการเพือ่ท่ีจะหาต าแหน่งงานว่างให้กับลูกจ้างและให้
ลูกจ้างมาเบิกสิทธิประโยชน์กรณีวา่งงานได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะประสานงานกันในกรณีที่ลูกจ้าง
ถูกเลิกจ้างหรือถูกไล่ออกโดยไม่เปน็ธรรมก็จะรับเรื่องร้องเรียนไว้แลว้ประสานกับกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน
ให้เข้ามาตรวจสอบหรือไกล่เกลีย่เรื่องที่มีการร้องเรยีนโดยเรยีกนายจ้างและลูกจ้างเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อ
ยุติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประสานงานกันในเรื่องของการฝึกอาชีพให้กับลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างลาออกจากการ
ท างานแล้วไม่ประสงค์จะกลับเข้าท างานอีกก็จะมีการฝึกอาชีพเพื่อให้ลูกจ้างน าไปประกอบอาชีพหาเลีย้งตนเองและ
ครอบครัวได ้
 ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้ค่านยิม และอ านาจ
หน้าท่ี กรณีศึกษา ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อด ระหว่างปี 2558 – 2560 มีข้อมูลที่น ามา
อภิปรายได้ดังนี้ ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่ยังลักลอบเขา้มาท างานในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่สอดอันเนื่องมาจาก
การที่ไมม่ีใบอนุญาตท างานหรือใบอนุญาตท างานหมดอายุหรือ Passport หมดอายุแต่นายจ้างก็ยังฝนืรับเข้ามา
ท างานท าให้เกิดปัญหาเวลามาขึ้นทะเบียนลูกจา้งกับส านักงานไม่สามารถข้ึนทะเบียนไดลู้กจ้างเหล่านัน้ก็ต้องถูกให้
ออกจากสถานประกอบการเพราะถือว่าผิดกฎหมายนายจ้างก็มีความผิดด้วย ในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์
แรงงานต่างด้าวส่วนมากจะไม่มีบญัชีธนาคารท าให้เกิดปญัหาเวลามารับเงินก็ต้องอนุโลมจ่ายเป็นเงินสดไปให้ ใน
เรื่องของปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ทางผู้บริหารก าหนดลงมาให้ปฏิบัตินั้นไม่สะท้อนถึง
ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงนโยบายบางครั้งก็ใช้ได้ไมเ่ต็มทีเ่พราะด้วยสภาพของพื้นที่ท่ีเป็นภูเขาสลับซับซ้อนการ
คมนาคมในบางอ าเภอกเ็ป็นไปด้วยความยากล าบากยิ่งในฤดูฝนการออกพ้ืนท่ีไปพบพูดคุยประชาสัมพนัธ์ก็แทบ
เป็นไปไม่ได้ ในเรื่องของบุคลากรผูป้ฏิบัติงานก็ไม่เพียงพอต่อจ านวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการที่
เพิ่มมากข้ึนทุกปีเพราะอ าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการสง่เสริมการค้าการลงทุนเศรษฐกิจขยายตัว
แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่เป็นจ านวนมากท าให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อจ านวนงานท่ีเพิ่มขึ้น  

ในด้านงบประมาณ ฝ่ายผู้บริหารไม่ไดล้งพื้นที่มาเห็นสภาพปญัหาและรับฟังข้อเท็จจริงจึงท าให้ไมไ่ด้ขอ้มูล
ที่ถูกต้องจึงได้จัดสรรงบประมาณลงมาให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานปริมาณงานเท่าเดิมแตต่ัดลดงบประมาณลง



ไปท าให้การท างานขาดความคล่องตัวประสิทธิภาพลดลงไป ในด้านเทคโนโลยีระบบปฏิบตัิการของประกันสังคม
ยังคงล้าหลังอยู่ระบบปฏิบตัิการทีใ่ช้กันอยู่ในทุกวันน้ีใช้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งส านักงานประกันสังคมเป็นเวลากว่า 27 ปี
มาแล้ว ไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ Web Application ได้ ท าให้การท างานยังไมส่ามารถประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มากนัก จึงต้องการใหส้ านักงานประกันสังคมปรับปรุงระบบปฏบิัติงานให้มี
ความทันสมัย เพื่อการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลเุป้าหมายที่วางไว ้พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่จะมาจาก
แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตท างานท่ีแรงงานบางคนไมม่ีแต่นายจ้าง
รับเข้าท างานไปแล้วค่อยมาแจ้งเขา้ท างานในภายหลังปัญหาจึงเกิดขึน้เพราะไม่สามารถรับขึ้นทะเบยีนได้จึงถือว่า
นายจ้างหรือสถานประกอบการนัน้รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าท างานอีกประการหนึ่งในเรื่องของแรงงานต่าง
ด้าวก็คือ Passport หมดอายุก็ไมส่ามารถมาขึ้นทะเบยีนท างานหรือรับสิทธิประโยชน์ทดแทนได้เช่นกนั การท า 
Border Pass หรือหนังสือผ่านแดนช่ัวคราวเข้ามาในประเทศก็ได้แคช่ั่วคราวแนวปฏิบัติของส านักงานประกันสังคมก็
ไม่ให้ใช้ในการมาขอรับสิทธิประโยชน์อีกในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ของส านักงานประกันสังคมนั้นไม่ให้จ่ายเป็น
เงินสดก็จะเกิดปญัหาขึ้นมาอีกเพราะแรงงานต่างด้าวไม่มีบญัชีธนาคารเกือบท้ังหมด  

ในเรื่องปัญหาของช่ือสกุลและเลขบัตรประจ าตัวคน ซึ่งไม่มสีัญชาติไทยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะแรงงาน
ต่างด้าวเหล่านี้มีช่ือสกลุซ้ ากันเป็นจ านวนมากท าให้ยากต่อการค้นหาหรือบันทึกข้อมูลยืนยันตัวตนว่าเป็นคนๆ
เดียวกันเลขประจ าตัวบางคนก็มหีลายเลขท าให้เกิดการสับสนและยากล าบากในการท างาน ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ 
วัน เดือน ปีเกิดไม่ตรงกันการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกันตนนั้นส านักงานประกันสังคมจะรับลูกจ้างที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 – 60 ปีเข้าท างาน แรงงานต่างด้าวบางคนอายุยังไม่ถึง 15 ปีแต่อยากเข้ามาท างานก็แสดงวนั เดือน ปีเกิด
อันเป็นเท็จเพื่อท่ีจะให้ตนเองมีอายุเกิน 15 ปี เพ่ือท่ีจะท า Passport และสามารถเข้ามาท างานได้เมื่อแรงงานต่าง
ด้าวเหลา่นี้ท างานครบ 4 ปีก็ต้องกลับประเทศเพื่อที่จะท า Passport ใหม่ก็แจ้งวัน เดือน ปีเกิดที่แท้จริงเพ่ือท่ีจะท า 
Passport แล้วกลับเข้ามาท างานใหม่ ซึ่งทางประเทศเมียนมานั้นไมม่ีการตรวจสอบที่เขม้งวดการตรวจสอบทะเบียน
ราษฎร์นั้นข้ึนอยู่กับตรวจคนเข้าเมอืงซึ่งข้อมูลจะมีการอัพเดททุกๆ 6 เดือน และไม่มีการ Online ถึงกันท าให้เกิด
การปลอมแปลงกันได้ง่ายๆเมื่อท า Passport ใหม่เขา้มาท างานแล้วมาขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างก็จะเกิดปัญหาเลข
ประจ าตัวคนท่ีไมม่ีสญัชาติไทยไมต่รงกัน ท าให้การท างานเกิดความยากล าบากในการตรวจสอบ เพราะลูกจ้างจะ
อ้างว่าเคยเข้ามาท างานแล้วเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อเราไดต้รวจสอบกับพบว่าวัน เดือน ปีเกิด ไมต่รงกนั ท าให้ไม่
สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน จึงต้องให้แรงงานเหล่านี้กับท่ีสถานทูต เพื่อให้สถานทูตออกหนังสือ
รับรองยืนยันว่าเป็นบคุคลคนเดียวกัน ส่วนปัญหาอุปสรรคในด้านการบริหารงานของส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ตาก สาขาแมส่อด น้ัน ที่ผ่านมากจ็ะมีปัญหาหลัก ๆ คือในเรื่องงบประมาณกับภาระงานไม่สมดลุกัน งบประมาณที่
ผ่านมามจี านวนจ ากัด แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีอ าเภอแม่สอดนั้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการลงทุนในด้านสาธารณูปโภค
มากมาย สถานประกอบการเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก จ านวนลูกจ้างและผูป้ระกันตนมีจ านวนเพิม่มากข้ึนทุกปี แต่
งบประมาณที่ไดร้ับมานั้นยังคงเท่าเดิม ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายที่ไดต้ั้งไว้ 
ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือนโยบายที่ผู้บริหารก าหนดมาให้น้ันไม่ตรงกับสภาพพ้ืนท่ี 5 อ าเภอชายแดน ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานประกันสงัคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
นโยบายบางอย่างน้ันจะใช้ได้ก็แตใ่นบางพื้นที่เท่านั้น เพราะสภาพพ้ืนท่ีของ 5 อ าเภอชายแดนนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สูงชัน การคมนาคมการที่จะเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก ผู้บริหารควรลงมารับฟังปัญหาและลงพื้นที่จริง 
เพื่อท่ีจะไดร้ับรู้ปญัหาและน ากลับไปก าหนดเป็นนโยบายในการปฏบิัติงานให้ตรงกับพ้ืนท่ีที่แท้จริง   
 แนวทางในแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้คา่นิยม และ
อ านาจหน้าที่ กรณีศึกษา ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ระหว่างปี 2558 – 2560 มีข้อมูลที่น ามา
อภิปรายได้ดังนี้ ผูบ้ริหารมสี่วนส าคัญในการแก้ไขปญัหา ควรลงมารบัฟังปัญหาด้วยตนเองในพื้นที่เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงที่จะน าไปก าหนดเป็นนโยบายใหผู้้ปฏิบัตไิด้น ามาเป็นแนวทางในการท างาน ในส่วนของงบประมาณใน
การปฏิบัติงานควรจัดสรรให้เพียงพอต่อจ านวนงานท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปี อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน สถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท าให้จ านวนลูกจ้างหรือผู้ประกันตนมีจ านวนมากข้ึนตามไป



ด้วย ในด้านของบุคลการควรมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถทุกๆ ปี เพื่อท่ีจะได้มคีวามเชี่ยวชาญ
และเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาพัฒนา และน ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน ในส่วนของแรงงานต่างด้าวหรอืแรงงานไทย
ควรปฏิบัติใหม้ีความเท่าเทียมกัน ในเรื่องของเอกสารของแรงงานต่างด้าวควรมีการอนโุลมหรือผ่อนปรนในบางกรณี
ที่เอกสารในการเบิกสิทธิประโยชน์ไม่ครบ เจ้าหน้าท่ีก็อาจใช้ดลุยพนิิจเบิกจ่ายใหไ้ด้โดยอาศัยหลักรัฐศาสตร์มากกว่า
ยึดตัวบทกฎหมายอย่างเขม้งวด  

ในด้านการประสานงานบรูณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนั้น ในบางครั้งการ
ประสานงานนั้นก็ไม่ควรยึดติดกับหนังสือมากเกินไปจะท าให้การท างานเกิดการล่าช้าไม่ทันท่วงที อาจจะ
ประสานงานกันทางวาจาก่อนแล้วจึงท าเป็นหนังสือตามไปทีหลังเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ 
ควรปรับปรุงระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ปัจจุบันให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพพบว่า ผู้บรหิารมสี่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาเพราะเป็นผู้ก าหนดนโยบายลงมาให้หน่วยปฏิบัตไิด้
ปฏิบัติตามนโยบาย ควรสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินงบประมาณควรจะจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อภารกิจงานท่ีมากขึ้นหรือให้เพียงพอที่จะปฏิบัตติามนโยบายที่ไดร้ับมอบหมาย เพื่อที่จะไดป้ฏิบัติงานให้
บรรลเุป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทีว่างไว้ อีกประการหนึ่งผู้บริหารควรจัดสรรบคุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อ
ภาระงาน และควรมีการจดัฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ควรสนบัสนุนเงินช่วย
พิเศษเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเพราะพื้นท่ีอ าเภอแมส่อดมีแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นประชากรแฝงเข้ามาอยู่
เป็นจ านวนมาก ปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นประจ า ในเรื่องเอกสารของแรงงานต่างด้าวไม่ควรจะเข้มงวด
จนเกินไป ควรนึกถึงหลักมนุษยธรรมและให้หลักรัฐศาสตรเ์ข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานมากกว่าท่ีจะบงัคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะในบางครั้งแรงงานต่างด้าวบางคนก็ขาดเอกสารบางอย่าง จึงไม่สามารถรบัสิทธิ
ประโยชนไ์ด้ แต่ถ้าเราตรวจดูแล้วพอจะอนุโลมใหไ้ด้เราก็ควรจะให้ เช่น กรณีแรงงานต่างดา้วท่ีเป็นผูป้ระกันตน
เสียชีวิต เงินสิทธิประโยชน์กรณเีสยีชีวิตก็จะตกแก่ทายาทคือพ่อแม่ สามี ภรรยา และบตุร แต่ในบางครั้งบุคคล
เหล่านี้ก็ขาดเอกสารบางอย่าง เช่น Passport ก็ไมส่ามารถรับสิทธิประโยชนไ์ด้ แต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วพบว่ามี 
Border pass ก็สามารถอนุโลมใหจ้่ายได้ ควรมีการบูรณาการร่วมกนักับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อท่ีจะได้ช่วยเหลือแรงงานต่างดา้วเหล่านี้ เช่น กรณีแรงงานต่างดา้วถูกเลิกจ้างหรือไล่ออก ก็จะประสานกับ
กรมการจดัหางานเพื่อที่จะหางานให้แรงงานเหล่านี้หรือในกรณีที่แรงงานเหล่านี้ถูกเลิกจ้างหรือถูกไล่ออกอย่างไม่
เป็นธรรมกจ็ะประสานกับกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบสถานประกอบการและไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น หรือในกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนออกจากงานแล้วมีความประสงค์จะไม่กลบัเขา้มาท างานใน
ระบบประกันสังคมอีก เราก็จะประสานกับกรมพัฒนาฝมีือแรงงานเพื่อฝึกอาชีพให้แรงงานเหล่านี้มีอาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัวต่อไป  

ด้านผู้บริหาร จ าเป็นต้องมีความรูค้วามสามารถ และมีความรอบรู้ในงานทุกด้านเพื่อท่ีจะไดม้องปัญหา
อย่างเป็นระบบและหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุด ในส่วนของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานควรจะวางคนให้
ถูกกับงานเมื่อรู้ว่าบุคลากรท่านใดถนัดงานในด้านใดก็ควรให้บุคลากรท่านนั้นปฏิบัติงานท่ีถนัดเพื่อท่ีจะไดผ้ลลัพธ์
ของงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายทีไ่ดต้ั้งไว้ ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีนั้น
ทางผู้บริหารควรวางแนวในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อลดการกระท าท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหรือผิดระเบยีบ 
ข้อบังคับ ลดการใช้ดุลพินิจของเจา้หน้าท่ี เพื่อที่จะไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน ในส่วนของระบบท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีได้พัฒนาไปมากมีการเชื่อมโยงข้อมูลตา่งๆ ถึงกันในระบบ Web Application แต่ระบบใน
การปฏิบัติงานของประกันสังคมไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Web Application ได้ ซึ่งระบบท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันก็ใช้มาเป็นเวลานาน นับตัง้แต่ก่อตั้งส านักงานประกันสังคม ควรมีการเปลีย่นแปลงระบบในการปฏิบัติงาน
เพื่อท่ีจะไดเ้ชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ถึงกัน ท าให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  

ในด้านการบริหารส านักงานประกนัสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อด รัฐบาลได้ก าหนดให้อ าเภอแม่สอดเป็น
เขตเศรษฐกจิพิเศษ ทางผู้บริหารส านักงานประกันสังคมโดยเลขาธิการส านักงานประกันสังคมได้ก าหนด เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อ านาจหน้าท่ี ให้ส านักงานประกันสังคมจงัหวัดตากสาขาแม่สอด เป็นส านักงานท่ีมีความ



พร้อมท่ีจะรองรับกับสถานการณ์แรงงานท่ีมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพ้ืนท่ีจ านวนมาก การบรหิารงานท่ีผ่าน
มาส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อดได้มุ่งเน้นให้ความส าคญักับปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีเป็นจ านวน
มากในพื้นที่เพราะแรงงานเหล่านีถ้ือเป็นแรงงานในภาคการก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม ปัญหาในการบริหารส่วนหน่ึง
คือความไม่พร้อมของนายจ้างหรือลูกจ้างที่ผ่านมาส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อดใหก้ารให้บริการ
รับขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ การรับขึ้นทะเบยีนลูกจ้าง การจัดเก็บเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุน
ประกันสังคม การเบิกจา่ยสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับสทิธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างใน
สถานประกอบการและประชาชนท่ัวไป การรับเรื่องร้องเรียนของสถานประกอบการและผู้ประกันตน การยึดอายดั
ทรัพย์สินของนายจ้างกรณีนายจ้างค้างช าระเงินสมทบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในการบริการประชาชน ผู้ประกันตน สถานประกอบการในพื้นที่ไมว่่าจะเป็นกรมการจดัหางานจะประสานงานกันใน
กรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ลาออก ถูกไล่ออก หรือสถานประกอบการเลิกกิจการเพื่อที่จะหาต าแหน่งงานว่างให้กับ
ลูกจ้างและใหลู้กจ้างมาเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้ กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานจะประสานงานกันใน
กรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือถูกไลอ่อกโดยไมเ่ป็นธรรมก็จะรับเรื่องรอ้งเรียนไว้แล้วประสานกับกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงานให้เข้ามาตรวจสอบหรือไกล่เกลีย่เรื่องที่มีการร้องเรยีนโดยเรียกนายจ้างและลูกจ้างเขา้มาไกล่เกลีย่
เพื่อหาข้อยุติกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประสานงานกันในเรื่องของการฝึกอาชีพให้กับลูกจ้างในกรณทีี่ลูกจ้างลาออก
จากการท างานแล้วไม่ประสงค์จะกลับเข้าท างานอีกก็จะมีการฝึกอาชีพเพื่อให้ลูกจ้างน าไปประกอบอาชีพได้
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตากสาขาแมส่อด ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมีเป้าหมายเป็นศนูย์กลางของ
การค้าการลงทุนเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์เพราะมีอาณาเขตตดิต่อกับประเทศเมยีนมาและยัง
สามารถเชื่อมต่อไปยังฝั่งทะเลอันดามันได้ผู้บริหารไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการขยายตัวของภาคแรงงานท่ีมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพ้ืนท่ีจ านวนมากผู้บริหารไดม้องลึกลงไปถึงรากฐานของปัญหาว่าอ าเภอแม่สอดนั้นมี
แรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจ านวนมากและจ านวนลูกจ้างสถานประกอบการมีจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ ไดม้กีารติดตาม
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของภาคแรงงานและการลงทุนในพื้นที่ รวมถึงจ านวนบุคลากรที่จะเข้ามาท างานต้องมีความรู้
ความสามารถ ผู้บริหารมีความเข้าใจกระบวนการท างานและเข้าใจปญัหามองปัญหาแล้วเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมมือประสานงานกันกบัหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะหาแนวทางในการท างานและบูรณา
การร่วมกันในด้านปัญหาและอุปสรรค์นั้น  

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปญัหาสว่นใหญ่จะมาจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเปน็ใน
เรื่องของแรงงานผิดกฎหมาย ใบอนุญาตท างานท่ีแรงงานบางคนไมม่แีต่นายจ้างรับเข้าท างานไปแล้วคอ่ยมาแจ้งเข้า
ท างานในภายหลังปัญหาจึงเกิดขึน้เพราะไม่สามารถรับขึ้นทะเบยีนได้จึงถือว่านายจ้างหรือสถานประกอบการนั้นรับ
แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมายเข้าท างานอีกประการหนึ่งในเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็คือ Passport หมดอายุก็ไม่
สามารถมาขึ้นทะเบยีนท างานหรือรับสิทธิประโยชน์ทดแทนได้เช่นกนั การท า Border Pass หรือหนังสือผ่านแดน
ช่ัวคราวเข้ามาในประเทศก็ได้แค่ชัว่คราวแนวปฏิบัติของส านักงานประกันสังคมกไ็ม่ให้ใช้ในการมาขอรบัสิทธิ
ประโยชน์อีกในการจา่ยเงินสิทธิประโยชน์ของส านักงานประกันสังคมนั้นไม่ให้จ่ายเป็นเงินสดก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอีก
เพราะแรงงานต่างด้าวไม่มีบัญชีธนาคารเกือบท้ังหมด ในเรื่องปัญหาของช่ือสกุลและเลขบัตรประจ าตวัคนซึ่งไม่มี
สัญชาตไิทยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะแรงงานต่างดา้วเหล่านี้มีช่ือสกลุซ้ ากันเป็นจ านวนมากท าให้ยากต่อการค้นหา
หรือบันทึกข้อมูลยืนยันตัวตนว่าเปน็คน ๆเดียวกันเลขประจ าตัวบางคนก็มีหลายเลขท าใหเ้กิดการสับสนและ
ยากล าบากในการท างาน ปญัหาอกีอย่างหนึ่งก็คือ วัน เดือน ปีเกิดไม่ตรงกัน ซึ่งทางประเทศเมียนมานั้นไม่มีการ
ตรวจสอบท่ีเข้มงวดการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์นั้นข้ึนอยู่กับตรวจคนเข้าเมืองซึ่งข้อมูลจะมีการอัพเดททุกๆ        
6 เดือน และไม่มีการ Online ถึงกันท าให้เกิดการปลอมแปลงกันไดง่้ายๆ เมื่อท า Passport ใหม่เข้ามาท างานแล้ว 
มาขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างก็จะเกิดปัญหาเลขประจ าตัวคนทีไ่ม่มสีัญชาติไทยไม่ตรงกัน ท าให้การท างานเกิดความ
ยากล าบากในการตรวจสอบ เพราะลูกจ้างจะอ้างว่าเคยเข้ามาท างานแล้วเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อเราได้ตรวจสอบ
กับพบว่าวัน เดือน ปีเกิด ไมต่รงกนั ท าให้ไม่สามารถยืนยันตัวตนไดว้่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน จึงต้องให้แรงงาน



เหล่านี้กับท่ีสถานทูต เพื่อให้สถานทูตออกหนังสือรับรองยืนยันว่าเปน็บุคคลคนเดียวกัน ส่วนปัญหาอปุสรรคในด้าน
การบริหารงานของส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อด น้ัน ที่ผ่านมาก็จะมีปญัหาหลัก ๆ คือในเรื่อง
งบประมาณกับภาระงานไม่สมดลุกัน งบประมาณทีผ่่านมามีจ านวนจ ากัด แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีอ าเภอแมส่อดนั้นเป็น
เขตเศรษฐกจิพิเศษ มีการลงทุนในด้านสาธารณูปโภคมากมาย สถานประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก จ านวน
ลูกจ้างและผู้ประกันตนมจี านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่งบประมาณทีไ่ด้รับมานั้นยังคงเท่าเดิม ไม่เพยีงพอต่อการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ปัญหาอกีประการหนึ่งก็คือนโยบายทีผู่้บรหิารก าหนดมา
ให้น้ันไม่ตรงกับสภาพพ้ืนท่ี 5 อ าเภอชายแดน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขา
แม่สอด ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีหลายเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ นโยบายบางอย่างนั้นจะใช้ได้ก็แต่ในบางพื้นที่เท่านั้น เพราะ
สภาพพื้นที่ของ 5 อ าเภอชายแดนนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน การคมนาคมการที่จะเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ผู้บริหารควรลงมารับฟังปัญหาและลงพื้นที่จริง เพื่อท่ีจะไดร้ับรู้ปญัหาและน ากลับไปก าหนดเป็น
นโยบายในการปฏิบัติงานให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในส่วนของแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จาก
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการแกไ้ขปัญหาเพราะเป็นผู้ก าหนดนโยบายลงมาให้หน่วยปฏิบัติได้ปฏิบตัิ
ตามนโยบายผู้บริหารควรสนับสนนุการปฏิบัติงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินงบประมาณควรจะจดัสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อภารกิจงานท่ีมากขึ้นหรือให้เพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อที่จะได้
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

นอกจากน้ีผู้บริหารจ าเป็นต้องจัดสรรบคุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อภาระงาน และควรมีการจดั
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรูข้องผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ควรสนับสนุนเงินช่วยพิเศษเพื่อเป็นขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานเพราะพื้นที่อ าเภอแม่สอดมีแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นประชากรแฝงเข้ามาอยูเ่ป็นจ านวนมาก ปัญหา
อาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นประจ า ในเรื่องเอกสารของแรงงานต่างด้าวไม่ควรจะเข้มงวดจนเกินไป ควรนกึถึงหลัก
มนุษยธรรมและใหห้ลักรัฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการปฏิบตัิงานมากกวา่ที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเขม้งวดเพราะใน
บางครั้งแรงงานต่างด้าวบางคนก็ขาดเอกสารบางอย่าง จึงไมส่ามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ แต่ถ้าเราตรวจดูแล้วพอจะ
อนุโลมใหไ้ด้เราก็ควรจะให้ เช่น กรณีแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นผูป้ระกันตนเสียชีวิต เงินสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตก็จะ
ตกแก่ทายาทคือพ่อแม่ สามี ภรรยา และบุตร แต่ในบางครั้งบุคคลเหล่านี้ก็ขาดเอกสารบางอย่าง เช่น Passport ก็
ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ แต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วพบว่ามี Border pass ก็สามารถอนุโลมให้จ่ายได้ ควรมีการ 
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะไดช่้วยเหลือแรงงานต่างด้าวเหลา่นี้ เช่น กรณี
แรงงานต่างด้าวถูกเลิกจา้งหรือไลอ่อก ก็จะประสานกับกรมการจัดหางานเพื่อท่ีจะหางานให้แรงงานเหล่านี้หรือใน
กรณีที่แรงงานเหล่านี้ถูกเลิกจ้างหรือถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมก็จะประสานกับกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบสถานประกอบการและไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น หรือในกรณีทีลู่กจ้างผู้ประกันตนออกจาก
งานแล้วมีความประสงค์จะไม่กลับเข้ามาท างานในระบบประกันสังคมอีก เราก็จะประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อฝึกอาชีพให้แรงงานเหล่านี้มีอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวต่อไป ในส่วนของผู้บริหารก็ควรมีความรอบรู้ในงานทุก ๆ 
ด้าน เพื่อที่จะได้มองปัญหาอยา่งเป็นระบบและหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุด ในส่วนของบุคคลากรที่
ปฏิบัติงานควรจะวางคนให้ถูกกับงาน เมื่อรู้ว่าบุคลากรท่านใดถนัดงานในด้านใดก็ควรให้บุคลากรท่านนั้นปฏิบัติงาน
ที่ถนัดเพื่อที่จะไดผ้ลลัพธ์ของงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลเุป้าหมายที่ไดต้ั้งไว้ ในส่วนของการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีนั้นทางผูบ้ริหารควรวางแนวในการปฏิบตัิงานให้ชัดเจนเพื่อลดการกระท าท่ีสุม่เสี่ยงต่อการ
ผิดกฎหมายหรือผดิระเบียบ ข้อบงัคับ ลดการใช้ดลุพินิจของเจ้าหนา้ที่ เพื่อท่ีจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในส่วนของ
ระบบท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยไีด้พัฒนาไปมากมีการเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ถึงกันในระบบ 
Web Application แต่ระบบในการปฏิบัติงานของประกันสังคมไมส่ามารถเชื่อมโยงข้อมลูไปยังระบบ Web 
Application ได้ ท าให้การปฏิบัตงิานเกิดความล่าช้าและขาดประสทิธิภาพ 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยทีไ่ด้ค้นพบดังกล่าวข้างต้นมีข้อมูลที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้   



1. การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้คา่นิยม และอ านาจหน้าท่ี กรณศีึกษา ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อด ระหว่างปี 2558 – 2560 มีข้อมูลที่น ามาอภิปรายไดด้ังนี้ กระบวนการ
บริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้ค่านยิม และอ านาจหน้าท่ีนั้นจะมุ่งเน้นลงไปท่ีในตัวของลูกจ้าง 
ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ ในพ้ืนท่ี 5 อ าเภอชายแดนซึ่งเป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดตาก สาขาแม่สอดโดยมีหนา้ที่ให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจา้งและผู้ประกันตนที่ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยอันไม่เนื่องมาจากการท างาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บตุร  
ชราภาพ และว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ให้ความคุม้ครองและหลักประกันแกลู่กจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย รวมทั้งการสญูเสยีอวัยวะอันเนื่องมาจากการท างานตามพระราช 
บัญญัตเิงินทดแทน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสงัคมให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และ
ประชาชนท่ัวไป ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบ จ่ายประโยชน์ทดแทน และจ่ายเงินทดแทน ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมและพระราชบัญญัตเิงินทดแทน ตรวจสอบและด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกนัตนที่สูญเสีย
อวัยวะให้สามารถกลับเข้าท างานหรือสามารถประกอบอาชีพได้โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานนั้นปจัจุบันมี
ทั้งหมด 5 ศูนย์ส าหรบัส านักงานประกันสังคมจังหวัดตากสาขาแมส่อดจะขึ้นกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัด
เชียงใหม่ ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แกลู่กจ้างผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม 
ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการท างาน โดยมุ่งเน้นให้มีการประกันสังคมถ้วนหน้าผู้ประกันตน 
ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียม 
 2. ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้ค่านยิม และอ านาจ
หน้าท่ี กรณีศึกษา ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อด ระหว่างปี 2558 – 2560 มีข้อมูลที่น ามา
อภิปรายได้ดังนี้ ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่ยังลักลอบเขา้มาท างานในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่สอดอันเนื่องมาจาก
การที่ไมม่ีใบอนุญาตท างานหรือใบอนุญาตท างานหมดอายุหรือ Passport หมดอายุแต่นายจ้างก็ยังฝนืรับเข้ามา
ท างานท าให้เกิดปัญหาเวลามาขึ้นทะเบียนลูกจา้งกับส านักงานไม่สามารถข้ึนทะเบียนไดลู้กจ้างเหล่านัน้ก็ต้องถูกให้
ออกจากสถานประกอบการเพราะถือว่าผิดกฎหมายนายจ้างก็มีความผิดด้วย ในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์
แรงงานต่างด้าวส่วนมากจะไม่มีบญัชีธนาคารท าให้เกิดปญัหาเวลามารับเงินก็ต้องอนุโลมจ่ายเป็นเงินสดไปให้ ใน
เรื่องของปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ทางผู้บริหารก าหนดลงมาให้ปฏิบัตินั้นไม่สะท้อนถึง
ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงนโยบายบางครั้งก็ใช้ได้ไมเ่ต็มทีเ่พราะด้วยสภาพของพื้นที่ท่ีเป็นภูเขาสลับซับซ้อนการ
คมนาคมในบางอ าเภอกเ็ป็นไปด้วยความยากล าบากยิ่งในฤดูฝนการออกพ้ืนท่ีไปพบพูดคุยประชาสัมพนัธ์ก็แทบ
เป็นไปไม่ได้ ในเรื่องของบุคลากรผูป้ฏิบัติงานก็ไม่เพียงพอต่อจ านวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการที่
เพิ่มมากข้ึนทุกๆปีเพราะอ าเภอแมส่อดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการส่งเสริมการค้าการลงทุนเศรษฐกิจขยายตัว
แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าพื้นท่ีเป็นจ านวนมากท าให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อจ านวนงานท่ีเพิ่มขึ้น ในส่วนของเรื่อง
งบประมาณนั้นทางผู้บรหิารไมไ่ดล้งพื้นที่มาเห็นสภาพปัญหาและรบัฟังข้อเท็จจริงจึงท าให้ไม่ได้ข้อมลูที่ถูกต้องจึงได้
จัดสรรงบประมาณลงมาใหไ้มเ่พียงพอต่อการบริหารงานปริมาณงานเท่าเดิมแต่ตัดลดงบประมาณลงไปท าให้การ
ท างานขาดความคล่องตัวประสิทธิภาพลดลงไป ในด้านเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการของประกันสังคมยังคงล้าหลังอยู่
ระบบปฏิบตัิการที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ใช้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งส านักงานประกันสังคมเป็นเวลากว่า 27 ปีมาแล้ว ไม่
สามารถเชื่อมโยงข้อมลูกับระบบ Web Application ได้ ท าให้การท างานยังไม่สามารถประสานข้อมลูกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มากนกั จึงอยากให้ส านักงานประกันสังคมปรับปรุงระบบปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ บรรลเุป้าหมายที่วางไว ้
 3. แนวทางในแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้ค่านิยม และ
อ านาจหน้าที่ กรณีศึกษา ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ระหว่างปี 2558 – 2560 มีข้อมูลที่น ามา
อภิปรายได้ดังนี้ ผูบ้ริหารมสี่วนส าคัญในการแก้ไขปญัหา ควรลงมารบัฟังปัญหาด้วยตนเองในพื้นที่เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงที่จะน าไปก าหนดเป็นนโยบายใหผู้้ปฏิบัตไิด้น ามาเป็นแนวทางในการท างาน ในส่วนของงบประมาณใน



การปฏิบัติงานควรจัดสรรให้เพียงพอต่อจ านวนงานท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปี อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน สถานประกอบการเพิ่มมากข้ึนทุกปี ท าให้จ านวนลูกจ้างหรือผู้ประกันตนมีจ านวนมากข้ึนตามไป
ด้วย ในด้านของบุคลการควรมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถทุกๆ ปี เพื่อท่ีจะได้มคีวามเชี่ยวชาญ
และเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาพัฒนา และน ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน ในส่วนของแรงงานต่างด้าวหรอืแรงงานไทย
ควรปฏิบัติใหม้ีความเท่าเทียมกัน ในเรื่องของเอกสารของแรงงานต่างด้าวควรมีการอนโุลมหรือผ่อนปรนในบางกรณี
ที่เอกสารในการเบิกสิทธิประโยชน์ไม่ครบ เจ้าหน้าท่ีก็อาจใช้ดลุยพนิิจเบิกจ่ายใหไ้ด้โดยอาศัยหลักรัฐศาสตร์มากกว่า
ยึดตัวบทกฎหมายอย่างเขม้งวด ในส่วนของการประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
นั้น ในบางครั้งการประสานงานนัน้ก็ไม่ควรยึดตดิกับหนังสือมากเกนิไปจะท าให้การท างานเกิดการล่าช้าไม่ทันท่วงที 
อาจจะประสานงานกันทางวาจากอ่นแล้วจึงท าเป็นหนังสือตามไปทีหลังเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ ควรปรับปรุงระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ปัจจุบันใหม้ีความทันสมัย เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบรหิารการประกันสงัคมและเงินทดแทนภายใต้ค่านยิม
และอ านาจหนา้ที่ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแมส่อดนั้น จากการวิจัยพบว่า อยากให้ผู้บริหารได้
มองลงมาให้รู้ซึ้งถึงปัญหา มองปัญหาให้เป็นระบบ อยากให้เอาคนเกง่คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เข้ามา
บริหารงานโดยไม่ยดึติดกับหลักอาวุโส เพื่อให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่มีอยู่ออกมา และมีนโยบาย
ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ส านักงานประกันสังคมพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เปิดกว้างรับฟังทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็น
สถานประกอบการ ลูกจ้าง หรือผูป้ระกันตนว่าพวกเคา้เหล่านี้ต้องการให้ส านักงานประกันสังคมท าอะไรให้บ้าง ควร
มีสวัสดิการให้บุคคลากรที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากพ้ืนท่ีที่ปฏิบัติงานเปน็พ้ืนท่ีที่เสี่ยงภัย มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อย 
เพื่อให้ขวัญและก าลังใจในการปฏบิัติงาน ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานใหเ้พียงพอต่อปรมิาณงานท่ีเพิ่ม
มากขึ้นทุกๆ ปี เนื่องจากอ าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการค้า การลงทุนและมสีถานประกอบการเข้ามา
ตั้ง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุปกรณ์ในการท างานควรมีให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพตอ่การ
ปฏิบัติงาน ในส่วนของผู้บริหารนัน้ควรลงมารับฟังปัญหาในพ้ืนท่ีว่าการปฏิบัติงานมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง ลง
มาประชุมร่วมกับสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อที่จะน าปัญหาเหล่านี้ไปก าหนดเป็น
นโยบายในการแก้ปญัหาต่อไป  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจากการศึกษาผู้วิจยัขอน าเสนอการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนภายใต้ค่านยิม และอ านาจหน้าท่ี กรณีศึกษา ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ตาก สาขาแมส่อด ดังนี้   
 1. ผู้บริหารควรลงมาดสูภาพพื้นทีใ่ห้รู้ซึ้งถึงปัญหา มองปัญหาให้เป็นระบบ อยากให้เอาคนเก่งคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เข้ามาบริหารงานโดยไม่ยดึติดกับหลักอาวุโส เพื่อให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถท่ีมีอยู่ออกมา และมนีโยบายใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ส านักงานประกันสังคมพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เปิด
กว้างรับฟังทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตนว่าพวกเค้าเหลา่นี้ต้องการให้
ส านักงานประกันสังคมท าอะไรใหบ้้าง 
 2. ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปรมิาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี เนื่องจาก
อ าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการค้า การลงทุนและมีสถานประกอบการเข้ามาตั้ง เพื่อรองรบัการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ จ านวนผู้ประกันตนมีเป็นจ านวนมากขึ้นแต่บุคลากรในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึนทุกปีท าให้การ
ปฏิบัติงานในบางครั้งก็เข้าไปไม่ทัว่ถึงในบางพื้นที่ 
 3. การก าหนดนโยบายควรมองให้ลึกลงไปถึงต้นตอของปัญหาเพื่อทีใ่นการก าหนดนโยบายนั้นสามารถ
น ามาใช้ในพื้นที่ได้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาใหลู้กจ้าง ผู้ประกันตนได้ถูกต้องตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 



 4. งบประมาณในการบริหารงานควรมีให้เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน สถานประกอบการที่เพิม่มากข้ึนแตง่บประมาณในการบรหิารงานก็ยังคงเท่าเดิมท า
ให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพเพราะต้องบรหิารงานภายใต้งบประมาณที่จ ากัดท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดน้อยลง 
 5. ในด้านของเทคโนโลยีควรมีการปรับปรุงระบบปฏิบตัิการในทันสมยั สามารถเชื่อมโยงข้อมลูกับ Web 
Application ต่างๆ ได้ ข้อมูลในการปฏิบัติงานอัพเดทเป็นปัจจุบัน   
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