สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation base)
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Smart Labour 2”
1. หลักการเหตุผลความจาเป็น
กระทรวงแรงงานมี หน่ วยงานในสั งกั ดหลายหน่ วยงานที่ พั ฒนาระบบสารสนเทศที่
หลากหลายให้บริ การประชาชนผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ โดยเฉพาะการพั ฒนา Mobile
Application ในชื่อ SMART LABOUR เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของคนทางาน
ในยุค Digital ให้เข้าถึงบริการด้านแรงงานที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้นผ่านอุปกรณ์ Smart
Phone และ Tablet โดยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ใช้
แรงงาน พร้อม 4 บริการหลัก ในระยะที่ 1 ได้แก่ 1) ค้นหาตาแหน่งงานว่างทั่วประเทศ 2)
ตรวจสอบเงินสะสมของผู้ประกันตนกรณีชราภาพ 3) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านสวัสดิการ
แรงงาน และติดตามผลการจัดการปัญหา 4) ค้นหาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงาน และ
หลักสู ตรที่เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยสามารถค้ นและดาวน์โหลด SMART
LABOUR Application จาก Google Play ในระบบ Android และจาก App Store ใน
ระบบ IOS ได้ฟรี โดยไม่มีค่ าใช้จ่าย หรือค้นหาผ่านศูนย์กลาง Application ภาครั ฐ
(Government Application Center : GAC) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ใน
ระบบ Android และระบบ IOS ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป และในระยะ
ที่ 2 เพิ่ มบริ ก ารด้ านแรงงานให้ ส ามารถบริ การแบบเบ็ ด เสร็ จผ่ านระบบ Mobile
Application ได้ ทันที ผู้ ใช้แรงงานสามารถรั บบริการสมัครงานได้ทุกที ทุกเวลา พร้อม
Matching ต าแหน่ งงานระหว่างผู้ หางานทากับนายจ้าง ทั้งสามารถตรวจสอบสถานะ
ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33,39 และ 40 รวมทั้งตรวจสอบสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ตลอดจน
ตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ด้วย

2. วัตถุประสงค์
Mobile Application “Smart Labour2” เป็นการให้บริการด้านแรงงานแบบบูรณาการ
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ
ประชาชนของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ Smartphone/Tablet
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้บริการทุก
ระบบ (Single Sign-on)

3. การดาเนินการ
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ Mobile Application รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS
และ Android ตามงานบริการที่สาคัญของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานสาหรับบริการ
ประชาชน ดังนี้
1. จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. พัฒนาระบบ Mobile Application เพื่อติดต่อกับ Web Service ของแต่ละกรม เพื่อให้
สามารถแสดงข้อมูลผ่าน Mobile Application
4. ทดสอบระบบ
5. ติดตั้ง และบารุงรักษาระบบ
6. ประชาสัมพันธ์ Mobile Application ภายใต้ชื่อ "Smart Labour 2" บริการด้าน
แรงงานบนมือถือ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีบริการดังนี้
1) บริการลูกจ้างหรือประชาชาชน สามารถค้นหาตาแหน่งงานว่างทั่วประเทศ และสมัคร
งานผ่านระบบได้ทันที (เชื่อมโยงฐานข้อมูล Smart Job Center) สามารถค้นหาและสมัคร
หลักสู ตรที่ต้ องการฝึ กอบรม สามารถค้ นหาและสมัครทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
ตรวจสอบผลการสมั ครฝึ กอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตรวจสอบสถานะ
ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33, 39, 40 ตรวจสอบสถานพยาบาลที่เลือก ตรวจสอบการส่งเงิน
สมทบของผู้ประกันตน ตรวจสอบการเบิกสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชรา
ภาพ) บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทุกเรื่องด้านแรงงาน

3. การดาเนินการ (ต่อ)
2) บริการนายจ้าง นายจ้างที่ต้องการคนงานสามารถแจ้งตาแหน่งงานว่างที่ต้องการรับ
สมัคร และคัดเลือกผู้สมัครงานได้ตรงตามความต้องการ นายจ้างตรวจสอบผลการยื่น
ขอรับสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการในการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ได้ระบบ Mobile Application จานวน 2 ระบบ รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ
ระบบปฏิบัติการ Android สาหรับบริการประชาชน และเพิ่มช่องทางการให้บริการ
ประชาชนของทุ กหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงานให้ เข้ าถึ งกลุ่ มผู้ ใช้ Smart
Phone/Tablet รวมถึงบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านระบบ Mobile Application ได้
อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม
1. กระทรวงแรงงานสามารถเพิ่มช่องทางให้บริการอิเล็กทรอนิกส์อีก 1 ช่องทาง ได้แก่
Mobile Application ให้แก่ผู้ใช้แรงงานสามารถรับบริการสมัครงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
พร้ อม Matching ต าแหน่งงานระหว่างผู้หางานทากับนายจ้าง ทั้งตรวจสอบสถานะ
ผู้ประกันตนมาตรา 33,39 และ 40 รวมทั้งตรวจสอบสถานพยาบาลที่เลือกไว้ และสิทธิ
ประโยชน์ด้านต่างๆ ผ่าน อุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet ดาวน์โหลด SMART
LABOUR2 Application จาก Google Play ในระบบ Andriod และจาก App Store ใน
ระบบ IOS ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือค้นหาผ่านศูนย์กลาง Application ภาครัฐ
(Government Application Center : GAC)
2. ผู้ใช้แรงงานสามารถเข้าถึ งและได้รั บโอกาสรั บสมัครงานได้ ทุกที่ ทุ กเวลา ทราบ
สถานพยาบาล สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet
ดาวน์โหลด SMART LABOUR2 Application จาก Google Play ในระบบ Andriod
และจาก App Store ในระบบ IOS ได้ฟรี
3. กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบจานวนการใช้
บริการ หลังจากเปิดให้บริการดาวน์โหลด Applicatio Smart Labour 2 ตั้งแต่วันที่ 22
พฤษภาคม 2560 จนถึง 31 กรกฎาคม 2560 พบว่า มีการดาวน์โหลด Application รวม
จานวน 2,412 ครั้ง แยกเป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส 756 ครั้ง ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 1,656 ครั้ ง โดยมี จ านวนที่ ใช้ บริ การรวม 20,697 ครั้ ง และบริ การที่ มี
ผู้ใช้บริการสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่
1. ค้นหางาน 5,047 ครั้ง
2. ค้นหาข้อมูลเงินสมทบผู้ประกันตน 4,332 ครั้ง
3. ค้นหาข้อมูลสิทธิประโยชน์ 3,028 ครั้ง 4. ค้นหาข้อมูลเงินสมทบชราภาพ 2,978 ครั้ง
5 ค้นหาข้อมูลผู้ประกันตน 1,913 ครั้ง
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