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รายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตารางที่ 7 – 12) 

 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ) 

    การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

กิจกรรมย่อยท่ี 101 จัดระบบประกันสังคมส าหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  
    (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 41.86) 

     เหตุผล  ด้วยส านักงานประกันสังคมได้มีการจัดระบบประกันสังคมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ส าหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่  

      1. การจัดระบบประกันสังคมด้านการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  
      2. การจัดระบบประกันสังคมด้านการจัดเก็บเงินสมทบ  
      3. การจัดระบบประกันสังคมด้านการจัดสิทธิประโยชน์  

เพ่ือให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงบริการด้านประกันสังคมได้อย่างแท้จริง 
ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินสมทบตามมาตรา 33 มาตรา 39 ผ่านระบบธนาคาร การออกหน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่ ท าให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีทางเลือกในการน าส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคม 
สามารถด าเนินการน าส่งเงินดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การเพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม 
ท าให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิตามกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยมีจ านวน      
เพ่ิมมากขึ้น และนายจ้างยังเห็นถึงความส าคัญและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น    
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 41.86 

กิจกรรมย่อยท่ี 102 จัดระบบประกันสังคมส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามกฎหมาย  
    (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 37.31) 

     เหตุผล  1. การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
        1.1 เนื่องจากปัจจุบัน กฎหมายคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 มี 2 ทางเลือก ซึ่งสิทธิประโยชน์

ไม่จูงใจให้สมัครเป็นผู้ประกันตน อีกท้ังผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ 
        1.2 ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 ส านักงานประกันสังคม ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
แห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... เพ่ือพัฒนาสิทธิประโยชน์
เพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย จึงส่งผลให้ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40       
ชะลอไม่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในช่วงที่กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ 

    2. การจัดเก็บเงินสมทบ (มาตรา 40) 
        2.1 ส านักงานประกันสังคมมีหนังสือ ที่ รง 0603/ว 3010 และที่ รง 0603/ว 3011     

ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เรื่อง นโยบายการให้บริการรับ - จ่ายเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการรับ  - จ่ายเงิน           
ณ ส านักงานประกันสังคม 
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        2.2 การช าระเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านหน่วยบริการอ่ืน ผู้ประกันตน   
ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมในการรับบริการ ท าให้ไม่นิยมไปใช้บริการผ่านหน่วยบริการอื่น 

        2.3 จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการรับ  - จ่ายเงินผ่านธนาคาร     
และหน่วยบริการ สร้างความไม่พึงพอใจต่อผู้ประกันตน จึงเป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลิต    
ในการจัดเก็บเงินสมทบตามมาตรา 40 ลดลง 

     3. การจัดสิทธิประโยชน์มาตรา 40 
        โดยยกร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
        3.1 พระราชกฤษฎีกา ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ

ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัคร    
เป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 

        3.2 พระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... 
        3.3 กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับ

บุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....           

    ดังนั้น จึงมีแรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ลดลง จากสาเหตุข้างต้น        
จึงเป็นสาเหตุท าให้การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 37.31 

กิจกรรมย่อยท่ี 103 ด้านจัดระบบบริการทางการแพทย์ (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 30.15) และ 
กิจกรรมย่อยท่ี 104 ด้านจัดบริการสิทธิประโยชน์ (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 34.43) 
         เหตุผล  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการประกาศพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 20 ตุลาคม 2558 ซึ่งสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกันตนจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีสาระส าคัญในการ
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

         - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพ่ิม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์  

         - กรณีคลอดบุตร มีสิทธิได้รับไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  
         - กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน            
         - กรณีว่างงาน เพ่ิม : ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณี

นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ าท่วม  
         - ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ เพ่ิม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/      

ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ  
         - ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย เพ่ิม : สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน   

ที่จงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้เกิดข้ึน  
         - กรณีทุพพลภาพ เพ่ิม : ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกาย    

มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  
         - ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต  
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    - กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 
             แก้ไข : ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือน

ขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือน        
ที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสี่ 

             ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไป
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วย   
สิบสอง 

         - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เพ่ิม : ผู้ประกันตนสามารถท าหนังสือระบุ
บุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาทหรือไม่มี
บุคคลที่ท าหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา    

         - ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี  
        - ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท    

ของส่วนราชการ  
         - ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีส านักงานในประเทศ และไปประจ าท างาน        

ในต่างประเทศ 

    นอกจากนี้ ส านักงานประกันสังคมมีการบริการจัดระบบบริการทางการแพทย์รวมกับหน่วยงานอ่ืน 
ท าให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น  ประกอบกับผู้ประกันตนทราบถึงสิทธิประโยชน์          
ที่พึงได้รับตามกฎหมายประกันสังคม ท าให้อัตราการใช้บริการสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น 

    จากสาเหตุข้างต้น ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมด้านจัดระบบ
บริการทางการแพทย์เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 30.15 และต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวม  
ด้านจัดบริการสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.43 ตามล าดับ 

กิจกรรมย่อยท่ี 107 ด้านยานพาหนะ (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 27.32) 
         เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 
18.88 และปริมาณงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 36.29 อันเนื่องมาจากภารกิจของหน่วยงานที่มีการลดขั้นตอน   
ของกระบวนการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพอย่างยิ่งด้านการติดต่อสื่อสาร มีการติดต่อราชการผ่าน Application Line, การประชุม    
ผ่านระบบ VDO Confer Rent เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าว ส่งผลท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วย
ในภาพรวมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 27.32  

กิจกรรมย่อยท่ี 109 ด้านการเงิน และบัญชี (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 39.80) 
         เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 
6.38 และปริมาณงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.91 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานฯ ได้รับ
จัดสรรงบบุคลากรและงบด าเนินงานจากรัฐบาลเพียงหนึ่งผลผลิต ท าให้ปริมาณเอกสารด้านการเงินและบัญชี  
ลดน้อยลง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมจึงเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 39.80 
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กิจกรรมย่อยท่ี 112 ด้านบริหารบุคลากร (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 30.80) 
         เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานประกันสังคมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ ตามประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งต่างๆ สังกัดส านักงานประกันสังคม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งส านักงานฯ ได้น าเงินรายได้
ดังกล่าวมาใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วย
ในภาพรวมจึงเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 30.80 

กิจกรรมย่อยท่ี 113 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 545.72) 
         เหตุผล  กองฝึกอบรมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประเภทเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ตามมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐให้ด าเนินการจัดอบรมนอกแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
           1. ส านักงานฯ ได้รับอนุมัติ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558        
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร จ านวน 3,488,000.00 บาท ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวได้ด าเนินการใช้จ่าย
คาบเกี่ยวมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท าให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ปรากฏยอดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรข้างต้น 
           2. ส านักงานฯ ได้รับอนุมัติ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 6,407,800.00 บาท 
     จากเหตุผลตามข้อ 1 และ 2 ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 204.69 และต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 545.72 ตามล าดับ 

กิจกรรมย่อยท่ี 117 ด้านงานช่วยอ านวยการ (เปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 55.55) 
         เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 
18.88 และปริมาณงานเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 82.51 อันเนื่องมาจากภารกิจของหน่วยงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 55.55 

กิจกรรมย่อยท่ี 120 ด้านงบประมาณ (เปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 27.98) 
         เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 
6.38 และปริมาณงานเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.70 สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน
ประกันสังคมได้รับเงินจัดสรรในภาพรวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะในส่วนของ            
เงินงบอุดหนุนฝ่ายรัฐบาลซึ่งได้รับจัดสรรเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.06 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ      
ด้านสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ดังนั้น ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมจึงลดลง คิดเป็นร้อยละ 27.98 

กิจกรรมย่อยท่ี 121 ด้านอาคารและสถานที่ (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 78.70) 
         เหตุผล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 
18.88 และปริมาณงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 54.61 อันเนื่องมาจากภารกิจของหน่วยงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 78.70 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ) 

    การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตย่อยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

ผลผลิตย่อยที่ 1  ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ได้รับบริการตามกฎหมายประกันสังคม (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 35.49) 

         เหตุผล  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการประกาศพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 20 ตุลาคม 2558 ซึ่งสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกันตนจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีสาระส าคัญในการ
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

         - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพ่ิม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์  

         - กรณีคลอดบุตร มีสิทธิได้รับไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  
         - กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน            
         - กรณีว่างงาน เพ่ิม : ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณี

นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ าท่วม  
         - ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ เพ่ิม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/      

ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ  
         - ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย เพ่ิม : สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน   

ที่จงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้เกิดข้ึน  
         - กรณีทุพพลภาพ เพ่ิม : ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกาย    

มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  
         - ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต  
         - กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 
             แก้ไข : ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือน

ขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือน        
ที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสี่ 

             ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไป
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วย   
สิบสอง 

         - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เพ่ิม : ผู้ประกันตนสามารถท าหนังสือระบุ
บุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาทหรือไม่มี
บุคคลที่ท าหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา    

         - ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี  
        - ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท    

ของส่วนราชการ  
         - ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีส านักงานในประเทศ และไปประจ าท างาน        

ในต่างประเทศ 
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    นอกจากนี้ จากตารางที่ 8 จะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบ
การประกันสังคมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.07 และผู้ประกันตนทราบถึงสิทธิประโยชน์  
ที่พึงได้รับตามกฎหมายประกันสังคมเพ่ิมมากขึ้น จึงส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วย         
ในภาพรวมมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 35.49 

ผลผลิตย่อยที่ 2  สร้างเครือข่ายขยายผลการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตน) 
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 37.21) 

         เหตุผล  1. ส านักงานประกันสังคมมีประกาศให้ก าหนดสถานที่อ่ืนเป็นส านักงานเพ่ือให้บริการรณรงค์
ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  

    2. ส านักงานประกันสังคมมีการจัดสรรเงินโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ 
(Service Delivery Unit) เพ่ือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ร่วมกับเครือข่ายแกนน ามาตรา 40 ในระดับพ้ืนที่   

    3. กองบริหารการเงินและการบัญชี ได้มีหนังสือ ที่ รง 0607/ ว 321 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับช าระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ  

    4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้มีหนังสือ ที่ รง 0632/ว 3287 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
และหนังสือ ที่ รง 0632/ว 3288 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับช าระเงินสมทบผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 40 นอกสถานที่ (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
         เนื่องจากมีการออกแนวปฏิบัติการรับช าระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการดังกล่าว จึงท าให้หน่วย
ปฏิบัติบางแห่งไม่สามารถออกไปรับเงินสมทบได้ตามปกติ และมีผลกระทบต่อการสร้างความเข้าใจกับเครือข่าย/
อาสาสมัครประกันสังคมในพ้ืนที่ จึงส่งผลให้หน่วยปฏิบัติบางแห่งลดจ านวนครั้งในการออกหน่วยให้บริการ
ผู้ประกันตนในพ้ืนที่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมจึงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 37.21 
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ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ) 

    การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดระบบประกันสังคมส าหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  
 (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 41.68) 

  เหตุผล  ด้วยส านักงานประกันสังคมได้มีการจัดระบบประกันสังคมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ส าหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่  

  1. การจัดระบบประกันสังคมด้านการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  
  2. การจัดระบบประกันสังคมด้านการจัดเก็บเงินสมทบ  
  3. การจัดระบบประกันสังคมด้านการจัดสิทธิประโยชน์  

เพ่ือให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงบริการด้านประกันสังคมได้อย่างแท้จริง 
ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินสมทบตามมาตรา 33 มาตรา 39 ผ่านระบบธนาคาร การออกหน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่ ท าให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีทางเลือกในการน าส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคม 
สามารถด าเนินการน าส่งเงินดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การเพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม 
ท าให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิตามกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยมีจ านวน      
เพ่ิมมากขึ้น และนายจ้างยังเห็นถึงความส าคัญและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น    
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 41.68 

กิจกรรมหลักที่ 2 จัดระบบประกันสังคมส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามกฎหมาย  
 (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 37.13) 

 เหตุผล  ในปี พ.ศ. 2559 ส านักงานประกันสังคมได้จัดตั้งคณะท างานศึกษาพัฒนาสิทธิประโยชน์
ประกันสังคมมาตรา 40 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ให้จูงใจ        
แก่แรงงานนอกระบบในการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เพ่ือให้มีรูปแบบทางเลือก
ความคุ้มครองตามมาตรา 40 ที่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงมี 2 แนวทาง ดังนี้  

  แนวทางท่ี 1 เก็บเงินสมทบเท่าเดิมและเพ่ิมสิทธิประโยชน์  
  แนวทางที่ 2 เก็บเงินสมทบเพ่ิมและเพ่ิมสิทธิประโยชน์ โดยยกร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
  1. พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์

ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน 
พ.ศ. .... 

  2. พระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... 
  3. กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับบุคคล   

ซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
  ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ท าให้มีผล

กับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนรายใหม่ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมเพ่ิมข้ึน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 37.13 
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กิจกรรมหลักที่ 3 ด้านจัดระบบบริการทางการแพทย์ (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98) และ 
กิจกรรมหลักที่ 4 ด้านจัดบริการสิทธิประโยชน์ (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 34.26) 

 เหตุผล  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการประกาศพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)   
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา คือ 20 ตุลาคม 2558           
ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีสาระส าคัญ
ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

       - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพ่ิม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์  

       - กรณีคลอดบุตร มีสิทธิได้รับไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  
       - กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน            
       - กรณีว่างงาน เพ่ิม : ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้าง

หยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ าท่วม  
       - ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ เพ่ิม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/         

ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ  
       - ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย เพ่ิม : สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน   

ที่จงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้เกิดข้ึน  
       - กรณีทุพพลภาพ เพ่ิม : ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกาย    

มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  
       - ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต  
       - กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 
           แก้ไข : ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้น

ไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือน           
ที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสี่ 

           ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไป   
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสิบ
สอง 

       - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เพ่ิม : ผู้ประกันตนสามารถท าหนังสือระบุ
บุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาทหรือไม่มี
บุคคลที่ท าหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา    

       - ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี  
      - ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท    

ของส่วนราชการ  
       - ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีส านักงานในประเทศ และไปประจ าท างาน        

ในต่างประเทศ 

    นอกจากนี้ ส านักงานประกันสังคมมีการบริการจัดระบบบริการทางการแพทย์รวมกับหน่วยงานอ่ืน 
ท าให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น ประกอบกับผู้ประกันตนทราบถึงสิทธิประโยชน์          
ที่พึงได้รับตามกฎหมายประกันสังคม ท าให้อัตราการใช้บริการสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น 
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    จากสาเหตุข้างต้น ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมด้านจัดระบบ
บริการทางการแพทย์เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.98 และต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวม  
ด้านจัดบริการสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.26 ตามล าดับ     
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ) 

    การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

ผลผลิตหลักที่ 1  ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม (เปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 35.50) 

         เหตุผล  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการประกาศพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)   
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา คือ 20 ตุลาคม 2558           
ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มีสาระส าคัญ
ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

       - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพ่ิม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์  

       - กรณีคลอดบุตร มีสิทธิได้รับไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  
       - กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน            
       - กรณีว่างงาน เพ่ิม : ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้าง

หยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ าท่วม  
       - ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ เพ่ิม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/        

ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ  
       - ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย เพ่ิม : สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน     

ที่จงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้เกิดข้ึน  
       - กรณีทุพพลภาพ เพ่ิม : ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกาย     

มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  
       - ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต  
       - กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 
           แก้ไข : ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป    

แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้
ตามมาตรา 57 คูณด้วยสี่ 

           ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไป   
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วย  
สิบสอง 

       - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เพ่ิม : ผู้ประกันตนสามารถท าหนังสือระบุ
บุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้ รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาทหรือไม่มี
บุคคลที่ท าหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา    

       - ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี  
       - ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท

ของส่วนราชการ  
       - ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีส านักงานในประเทศ และไปประจ าท างาน

ในต่างประเทศ  
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         นอกจากนี้ จากตารางที่ 10 จะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบ
การประกันสังคมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.07 และผู้ประกันตนทราบถึงสิทธิประโยชน์ 
ที่พึงได้รับตามกฎหมายประกันสังคมเพ่ิมมากขึ้น จึงส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วย        
ในภาพรวมมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 35.50 

ผลผลิตหลักที่ 2 แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม 
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 37.13) 

    เหตุผล 

         1. มีการปรับปรุงกฎหมายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 จากเดิมมี 5 ทางเลือกต่อมายกเลิก
เหลือเพียง 2 ทางเลือก ท าให้สิทธิประโยชน์ไม่จูงใจให้สมัครเป็นผู้ประกันตน อีกทั้งผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี           
ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ 

    2. รูปแบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เป็นรูปแบบความคุ้มครองแบบสมัครใจ ดังนั้น    
จึงต้องใช้กลยุทธ์ วิธีการของแต่ละหน่วยงานในการเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตน       
โดยสมัครใจตามมาตรา 40 

    3. ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 ส านักงานประกันสังคม ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการ    
รับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น 

    4. จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุท าให้แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิสมัครเข้าสู่ความคุ้มครอง  
ภายใต้กฎหมายประกันสังคมเพ่ิมขึ้นไม่มากนักจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.78 
เนื่องจากรอกฎหมายมีผลบังคับใช้ รวมถึงกลยุทธ์วิธีการของหน่วยปฏิบัติยังไม่จูงใจให้แรงงานนอกระบบตัดสินใจ
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 37.13 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน 
(คงท่ี/ผันแปร) (ต่อ) 

    การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

    ต้นทุนทางตรง (ต้นทุนคงท่ี) 
     เหตุผล ต้นทุนทางตรงประเภทต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรม
หรือผลผลิตของหน่วยงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายทางตรงประเภทต้นทุนคงที่ของส านักงานประกันสังคม เป็นค่าใช้จ่าย     
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มข้ัน เงินประจ าต าแหน่งต่างๆ 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น) และบุคลากรภาครัฐทุกคนพึงได้รับตามสิทธิ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางตรงประเภทคงที่ของแต่ละหน่วยงาน
เปลี่ยนแปลงเพ่ิม (ลด) ดังนี้    
     1. กองบริหารการเงินและการบัญชี เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 29.85 
     2. ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 20.61 
     3. กองบริหารการลงทุน เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 23.78 
     4. กองวิจัยและพัฒนา ลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.06  
โดยเหตุผลของการเพ่ิม (ลด) ต้นทุนทางตรงประเภทคงที่ จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของบุคลากรภายใน
ส านักงานประกันสังคมเป็นหลัก รวมถึงงบประมาณท่ีส านักงานได้รับจัดสรรจากรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ 

   ต้นทุนทางตรง (ต้นทุนผันแปร) 
     เหตุผล ต้นทุนทางตรงประเภทต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรม
หรือผลผลิตของหน่วยงาน จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางตรงประเภทผันแปรของแต่ละหน่วยงานเปลี่ยนแปลง
เพ่ิม (ลด) ดังนี้ 
     1. ส านักงานประกันสังคมจังหวัด (76 จังหวัด) เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 39.12 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดได้มีการน าเงินรายได้จากการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร            
เป็นพนักงานราชการทั่วไป มาใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ได้แก่ 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น และส านักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 

    2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานประกันสังคม (ด าเนินการโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล) ได้น าเงินรายได้จากการสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมาใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ   
ตามประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่างๆ 
สังกัดส านักงานประกันสังคม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

    3. กองฝึกอบรม เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน
ประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประเภทเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามมาตรการ
สนับสนุนการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐให้ด าเนินการจัดอบรมนอกแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
(ด าเนินการโดยกองฝึกอบรม) ดังนี้ 
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        3.1 ได้รับอนุมัติเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย       
ในการพัฒนาบุคลากร จ านวน 3,488,000.00 บาท ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวได้ด าเนินการใช้จ่ายคาบเกี่ยวมาถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท าให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ปรากฏยอดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรข้างต้น 

        3.2 ได้รับอนุมัติเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย   
ในการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 6,407,800.00 บาท 
         จากเหตุผลตามข้อ 3.1 และ 3.2 ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางตรง
ประเภทผันแปรเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

       ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จะเห็นว่า ต้นทุนรวมต่อหน่วยในภาพรวมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 10.90  



หน้า 14 
 

ตารางท่ี 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ต่อ) 

     การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) 
(อธิบายเฉพาะต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

     ต้นทุนทางอ้อมประเภทบัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ต้นทุนผันแปร) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น      
คิดเป็นร้อยละ 48.06 

     เหตุผล  ค่าใช้จ่ายอุดหนุน คือ ค่าใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนที่ส านักงานประกันสังคมได้รับจัดสรร     
จากรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของรัฐบาล ตามมาตรา 33 มาตรา 39         
และมาตรา 40 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานฯ ได้รับเงินจัดสรรเงินในภาพรวมเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 13,173,745,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.06 ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเงินของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ 


