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กระทรวงแรงงานไดจัดทําหนังสือ  “ทําเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการกระทรวงแรงงาน  
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(องคการมหาชน) เพ่ือใชประโยชนในการคนควาอางอิง  และประสานเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันภายในกระทรวงแรงงาน  
รวมท้ังเปนขอมูลเผยแพรแกหนวยงานภายนอกและบุคคลท่ัวไป  

การจัดทําหนังสือทําเนียบผลงานวิจัยฯ ครั้งนี้  ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน  โดยมีเนื้อหาประกอบดวย  ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จํานวน 
11 โครงการ รายชื่อผลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จํานวน 20 เรื่อง 
และเอกสารทางวิชาการ จํานวน  63  เรื่อง  

กระทรวงแรงงานหวังเปนอยางยิ่งวา  ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการท่ีไดรวบรวมไว 
ในหนังสือฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูสนใจ  ซ่ึงหากตองการขอมูลเพ่ิมเติมสามารถสืบคน 
ไดจากเว็บไซต http://nlrc.mol.go.th และหากมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงหนังสือทําเนียบผลงานวิจัยฯ 
ใหเปนประโยชนมากข้ึน  ขอไดแจงใหกระทรวงแรงงานทราบดวย 
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สวนท่ี  1   ผลงานวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สารบัญ 
 

 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ป 2563                
: พัฒนาขอมูลอุปสงค อุปทานแรงงาน และกลไกในการจับคูคนใหตรงกับงาน เพ่ือสงเสริม 
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 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานผลการสํารวจความสนใจและความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิประโยชน     
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 โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานระบบและสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ                   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                22 
 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานผลการศึกษาการกําหนดงานท่ีหามคนตางดาวทําในประเทศไทย     26 
 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะการทํางานและระบบการจางแรงงานขามชาติ  

กรณีศึกษาแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชาท่ีทํางานลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาล  
ตามมาตรา 64 และกรณีศึกษาแรงงานไทยท่ีประกอบอาชีพเก็บเบอรรี่ปาในประเทศสวีเดน            27 
 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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สํานักงานประกันสังคม 
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ในบริบทประเทศไทย                                                                                               34 
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 มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมตอการลงทุนดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                      37 
ในสถานประกอบกิจการ 
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๑ 
 

ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

1. โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ป 256๒ : 

พัฒนาขอมูลอุปสงค อุปทานแรงงาน และกลไกในการจับคูคนใหตรงกับงาน เพ่ือสงเสริมการมีงานทํา

อยางมีคุณคาเพ่ือรองรับงานในอนาคตและงานสีเขียว 

วัตถุประสงค 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 
 
ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
ผูวิจัยและหนวยงาน : นายสุวิทย สรรพวิทยศิริ  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
ปท่ีดําเนินการ : ป 2563 
ท่ีมาของงบประมาณ : งบรายจายอ่ืน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : 5,362,400 บาท 
 
 
 1) เพ่ือศึกษาและสรางความเขาใจเก่ียวกับสภาพการจางงานของประเทศไทยในปจจุบันและแนวโนม 
ตามการปรับตัวของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (Future of work) ท่ีรวมถึง
การพิจารณาในประเด็นเรื่องงานท่ีมีคุณคา (Decent work) และงานสีเขียว (Green job)  
 2) เพ่ือศึกษาขอมูลอุปสงคและอุปทานดานแรงงานรวมถึงการรับรูความพรอมและการปรับตัวของสถานประกอบการ  
ภาคครัวเรือนและสถานศึกษาท่ีมีตอสภาพการจางงานและความตองการใชแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของ
ประเทศไทยท้ังในปจจุบันและอนาคต  
 3) เพ่ือใหมีขอมูลอุปสงคอุปทานดานแรงงานและกลไกในการจับคูคนใหตรงกับงานและมีเครื่องมือในการ
ชี้ใหเห็นถึงแนวโนมในการปรับตัวของสถานประกอบการสําหรับงานในอนาคต (Future of work) งานท่ีมีคุณคา 
(Decent Work) และงานสีเขียว (Green job) ของประเทศไทยท้ังในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดนํารองและระดับประเทศ 
 
 

 สถานการณโลกปจจุบันท่ีมุงเนนการพัฒนาสูเศรษฐกิจยุคใหม โดยใชเทคโนโลยีและความรูเปนฐานในการพัฒนา 
สงผลตอบทบาทการกําหนดอาชีพ รูปแบบและทิศทางการทํางานและการจางงานในอนาคต (Future of Work) 
ประกอบกับเปาหมายสําคัญขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ท่ีตองการใหแรงงานไดทํางานท่ีมีคุณคา 
(Decent Work) และงานสีเขียว (Green Job) 
 งานในอนาคต (Future of Work) แนวโนมของกลุมงานในอนาคต (Future of Work) ของประเทศ 
ท่ีจะเกิดข้ึน คือกลุมงานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ปญญาประดิษฐ หรือทัศนคติการทํางานท่ีเปลี่ยนไปมาก  
กลุมงานท่ีเก่ียวของกับสายงานดาน IT (นักพัฒนาซอฟตแวร นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น นักพัฒนาเกมส) และงาน 
ท่ีเก่ียวของกับสายงานการตลาดดิจิทัล (เรื่องการตลาดออนไลน การอัพเดตเทรนดตาง ๆ ขาวสารผานสื่อโซเชียล) 
 งานท่ีมีคุณคา (Decent Work) คือโอกาสสําหรับหญิงและชายท่ีจะไดงานท่ีมีคุณคาและมีประสิทธิผล  
ในเง่ือนไขของการมีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความม่ันคง และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซ่ึงเปนนิยามตามองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO)     
 งานสีเขียว (Green Job) คือ งานในธุรกิจท่ีผลิตสินคาหรือบริการท่ีสงผลดีตอสิ่งแวดลอมหรืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา การติดต้ังและการบริการบํารุงรักษา และงานท่ีมีกระบวนการทํางาน 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลง รวมถึงการใชและการเผยแพรความรู เก่ียวกับเครื่องมือและ
วิธีการท่ีลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามท่ีสํานักงานสถิติแรงงานแหงสหรัฐอเมริกาไดใหคําจํากัดความไว 



๒ 
 
 กรอบหลักเกณฑ ตัวช้ีวัด และการกําหนดแนวทาง วิธีการสํารวจขอมูลกลุมเปาหมายและแบบสํารวจขอมูล 
       ๑) กรอบหลักเกณฑ และตัวชี้วัดของงานในอนาคต งานท่ีมีคุณคา และงานสีเขียว ตามเปาหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
 2) การกําหนดแนวทาง วิธีการสํารวจขอมูล กลุมเปาหมายและแบบสํารวจขอมูล การสํารวจขอมูล 
ในภาคครัวเรือน ดําเนินการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีตัวแทนภาคและพ้ืนท่ีนํารองเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงมีจํานวนตามขอบเขต 
การดําเนินการโครงการ ไมนอยกวา ๓,๒๐๐ ตัวอยางและการสํารวจขอมูลในสถานประกอบการดําเนินการเก็บขอมูล 
ในพ้ืนท่ีตัวแทนภาค และพ้ืนท่ีนํารองเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงมีจํานวนตามขอบเขตการดําเนินการโครงการ ไมนอยกวา 
๑๑,๐๖๓ ตัวอยาง 
 ผลการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูล  
      จากการสํารวจขอมูลภาคสนาม ท้ังในภาคครัวเรือนและสถานประกอบการในพ้ืนท่ีตัวแทนภาคและ
พ้ืนท่ีนํารองเชิงยุทธศาสตร โดยสรุปผลไดดังนี้ 
      ผลการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลของภาคครัวเรือน 
        ๑) สรุปภาพรวมการสํารวจขอมูลภาคครัวเรือน จํานวนตัวอยางท่ีสํารวจไดจริง ๓,๒๑๔ ตัวอยาง 
แบงเนื้อหาออกเปน ๕ สวน คือ ๑) การรับรูเก่ียวกับงานท่ีมีคุณคา งานสีเขียว และงานในอนาคต ของภาคครัวเรือน  
๒) ความพรอมของแรงงานในภาคครัวเรือน ๓) ขอมูลเก่ียวกับปญหาดานแรงงาน ๔) สํารวจความตองการความ
ชวยเหลือจากภาครัฐ/สถานศึกษา/สถานประกอบการเพ่ือรองรับงานในอนาคต ๕) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
        ๒) ผลการสํารวจขอมูลของภาคครัวเรือน  
  2.๑ การตระหนักและรับรูเก่ียวกับงานท่ีมีคุณคา งานสีเขียว และงานในอนาคตของแรงงานในภาค
ครัวเรือน  
  2.๒ ความพรอมของแรงงานในภาคครัวเรือน ทักษะดานความรูความสามารถในการใชเทคนิคตาง ๆ   
ในการทํางาน มีความพรอมอยูในระดับมาก และทักษะดานอารมณมีความพรอมอยูในระดับมาก 
  2.๓ ปญหาท่ีเก่ียวของกับการทํางาน สวนใหญพบปญหาขาดทักษะดานภาษาตางประเทศมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปญหาการไดรับโอกาสและมีรายได/ความกาวหนาในงาน 
  2.๔ ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ/สถานศึกษา/สถานประกอบการเพ่ือรองรับงานในอนาคต 
ตองการความชวยเหลือดานการคุมครองสวัสดิการแรงงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนาทักษะฝมือดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ัวไป  
      ผลการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลของสถานประกอบการ 
        ๑) จากการสํารวจขอมูลภาคสนาม จํานวนตัวอยางท่ีสํารวจไดจริง ๑๒,๗๔๐ ตัวอยาง มีผลการศึกษา ๕ สวน 
และสวนเพ่ิมเติม ดังนี้  ๑) ขอมูลท่ัวไปของบริษัท/สถานประกอบการ ๒) ขอมูลเก่ียวกับการรับรูของบริษัท/ 
สถานประกอบการ ๓) ขอมูลเก่ียวกับลักษณะของบริษัท/สถานประกอบการ ๔) ขอมูลเก่ียวกับปญหาดานแรงงาน  
๕) สํารวจความตองการแรงงานของบริษัท/สถานประกอบการเพ่ือรองรับงานในอนาคต และสวนเพ่ิมเติม คือ มาตรฐาน
แรงงานไทย 
        ๒) ผลการสํารวจขอมูลของสถานประกอบการ 
  2.1) ขอมูลท่ัวไปของบริษัท/สถานประกอบการ 
       ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของกิจการ รองลงมา คือ ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย/บุคคล 
และเปนตําแหนงอ่ืนๆ เชน เจาหนาท่ีฝายบุคคล บริษัท/สถานประกอบการอยูในอุตสาหกรรมขนสงและการบิน
มากท่ีสุด รองลงมา คืออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จํานวนพนักงานท้ังหมด ๒๙๕,๖๔๘ คน อายุเฉลี่ย 
ของพนักงานสวนใหญ ประมาณ ๒๕ – ๓๔ ป  
  2.๒) การตระหนักและรับรูของบริษัท/สถานประกอบการ เก่ียวกับ งานท่ีมีคุณคา สวนใหญรูจักงาน 
ท่ีมีคุณคา และสวนใหญคิดวางานท่ีทําอยูในปจจุบันเปนงานท่ีมีคุณคา งานสีเขียว สวนใหญไมรูจักงานสีเขียว  
และงานในอนาคต  
  2.๓) ปญหาท่ีเก่ียวของกับการทํางาน พบปญหาแรงงานขาดทักษะดานความชํานาญ/ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ รองลงมาปญหาแรงงานขาดทักษะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปญหาแรงงานขาดทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ 
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  2.4) อาชีพ/ตําแหนงงานท่ีเปนท่ีตองการของสถานประกอบการเพ่ือรองรับงานในอนาคต  
สถานประกอบการสวนใหญตองการพนักงานฝายปฏิบัติการ/ฝายผลิต/ชางฝมือมากท่ีสุด  
  2.5) สาเหตุการเพ่ิม/ลดแรงงานของบริษัท/สถานประกอบการ เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน  
อันเปนผลมาจากการขยายธุรกิจ มีปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน ลูกคาเพ่ิมมากข้ึน และตําแหนงงานวาง  
  2.6) การเพ่ิมทักษะหรือการปรับเปลี่ยนทักษะ สถานประกอบการสวนใหญตองการใหแรงงานท่ีมีอยู
ปรับเปลี่ยนทักษะ (Reskill) ในดานความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานภาษาตางประเทศ 
  2.7) ความพรอมของแรงงานในบริษัท/สถานประกอบการ ทักษะดานความรู ความสามารถ 
ในการใชเทคนิคตาง ๆ ในการทํางาน และทักษะดานอารมณมีความพรอมอยูในระดับมาก  
 ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรในการยกระดับการรับรูและความสําคัญของงานในอนาคต งานสีเขียว 
และงานท่ีมีคุณคา 
 การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานการยกระดับการรับรูและความสําคัญของงาน 
ในอนาคต งานสีเขียว และงานท่ีมีคุณคา ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกท่ีมีความเขาใจวา วิสัยทัศนและการดําเนินงาน
ภายใตพันธกิจนี้ ตองอาศัยความตอเนื่องในการดําเนินงานเปนสําคัญ การผูกพันงบประมาณ การสรางความเขาใจ
ระหวางผูบริหารกระทรวงและกรมตาง ๆ ตองมีความเขาใจรวมกัน ซ่ึงไมสามารถแยกกันทําเปนอิสระได ซ่ึงการ
ดําเนินการสามารถติดตามผลสําเร็จไดในระยะสั้นจากจํานวนกิจกรรม (Output) แตจะยังไมสามารถประเมิน 
ขนาดของผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ในระยะยาว และผลกระทบ (Impact) ท่ีมีตอผลิตภาพแรงงาน และขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ (ตัวชี้วัด) แตสามารถบอกทิศทาง (Direction) ได ประกอบดวย4 ยุทธศาสตร ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสราง ปจจัยแวดลอม (Ecosystem) ทางดานขอมูลแรงงานท้ังระบบใหมีศูนยกลางเพียงหนึ่งเดียว  
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางการ รับรูและจัดทํา Job Landscape เก่ียวกับงานในอนาคตท่ีสอดคลองกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเปาหมายของแตละพ้ืนท่ี ยุทธศาสตรท่ี 3 ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับงานท่ีมีคุณคา 
และงานสีเขียว ใหสอดคลองกับทักษะแรงงานแหงอนาคต ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดทํามาตรฐานงานสีเขียว งานท่ีมีคุณคา 
และงานในอนาคตในพ้ืนท่ีนํารองเชิงยุทธศาสตร EEC 
 

  
 1) มีฐานขอมูลขอมูลอุปสงค อุปทานดานแรงงานของสถานประกอบการ และกลไกในการจับคูคนใหตรงกับงาน  
ท่ีสอดคลองรองรับงานในอนาคต งานท่ีมีคุณคา และงานสีเขียว ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตลอดจน
ขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาวเพ่ือใชในการวางแผนการจัดการแรงงาน ท้ังในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดและระดับประเทศ  
 2) หนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนําขอมูล
ไปใชประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ และวางแผนการผลิตและการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการใชแรงงานและการขาดแคลน แรงงานในอนาคต งานท่ีมีคุณคา งานสีเขียว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
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รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการ ป 2562 : พัฒนาขอมูลอุปสงค อุปทานแรงงาน และกลไกในการ
จับคูคนใหตรงกับงาน เพ่ือสงเสริมการมีงานทําอยางมีคุณคา เพ่ือรองรับงานในอนาคต
และงานสีเขียว 



4 
 

 



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

2. รายงานผลการศึกษาวิเคราะหสถานการณผูรับงานไปทําท่ีบาน 

วัตถุประสงค 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

ผูวิจัยและหนวยงาน : ดําเนินการวิจัยโดย ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

ปท่ีดําเนินการ : ป 2563 

ท่ีมาของงบประมาณ :  -  

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร :  - 

 

 1. เพ่ือวิเคราะหขอมูลสถานการณผูรับงานไปทําท่ีบาน  
 2. เพ่ือไดขอเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับผูรับงานไปทําท่ีบาน 
 
 

 จากผลการสํารวจขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป ๒๕๖๒ พบวา ผูมีงานทํา ๓๗.๕ ลานคน ไมไดรับความ

คุมครองหรือไมมีหลักประกันทางสังคม ๒๐.๔ ลานคน หรือรอยละ ๕๔.๓ และเปนแรงงานในระบบ ๑๗.๑ ลานคน หรือ

รอยละ ๔๕.๗ แรงงานนอกระบบจึงเปนแรงงานสวนใหญของประเทศ แรงงานนอกระบบ ไดแก ลูกจางทํางานบาน แรงงาน

รับจางท่ัวไป แรงงานรับจางทําการเกษตรตามฤดูกาล แรงงานประมงพ้ืนบาน เกษตรกร/ประมงน้ําจืด พอคาแมคาหาบเร/

แผงลอย คนขับรถรับจาง เจาของกิจการขนาดเล็ก/กิจการของครอบครัว ขายของเกา ฟรีแลนซ/อิสระ/ขายของออนไลน 

ทํางานในภาคบริการ ลูกจางท่ัวไป และรับงานไปทําท่ีบานการศึกษาวิเคราะหสถานการณผูรับงานไปทําท่ีบานครั้งนี้

ไดทําการสํารวจขอมูลผูรับงานไปทําท่ีบาน โดยใชขอมูลของผูรับงานไปทําท่ีบานท่ีข้ึนทะเบียนกับกองทุนผูรับงาน 

ไปทําท่ีบาน กรมการจัดหางาน และขอมูลผูรับงานไปทําท่ีบานท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดเขาไปสงเสริม

คุมครอง จากการสํารวจขอมูลผูรับงานไปทําท่ีบานของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

พ้ืนท่ี ๑ - ๑๐ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 

๑ - ๑๐ และสํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  พบวา 

 ผูรับงานไปทําท่ีบานประเภทรายกลุม มีจํานวน ๗๔๕ กลุม (มีสมาชิกรวม ๖,๗๔๗ คน) คิดเปนรอยละ ๖๙.๓๗ และ

ผูรับงานไปทําท่ีบานประเภทรายบุคคล มีจํานวน ๓๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๖๓ สวนใหญผูรับงานไปทําท่ีบาน 

มีอายุต่ํากวา ๖๐ ป รอยละ ๗๗.๕๖ ผูรับงานไปทําท่ีบานมีผูวาจางจํานวนท้ังสิ้น ๑,๒๑๕ คน ประเภทงานท่ีผูรับงาน 

ไปทําท่ีบานสวนใหญเปนงานเย็บ รอยละ ๔๘.๔๓ รับงานดวยตนเอง รอยละ ๘๒.๓๒ จัดหาวัตถุดิบเอง รอยละ 

๕๐.๑๔ ทําเปนอาชีพเสริม รอยละ ๖๓.๕๓ มีรายไดเฉลี่ยตอวัน ตั้งแต ๕๐ – ๑,๕๐๐ บาท และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 

๑,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท มีความพึงพอใจตอรายได รอยละ ๙๒.๗๔ ไมไดมีการกูยืมเงินลงทุน รอยละ ๖๕.๕๙ 

รองลงมากูยืมจากกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน รอยละ ๒๖.๒๙ ไมมีหลักประกันทางสังคม รอยละ ๕๑.๕๕ 

รองลงมาเปนผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ รอยละ ๓๕.๙๒  

 ขอดีของการรับงานไปทําท่ีบาน  การรับงานไปทําท่ีบานมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวมากข้ึน เนื่องจากเปนระบบ 

ท่ีเกิดจากการยืดหยุนของการจางงาน และเปนประโยชนตอผูจางงาน สามารถลดตนทุนการผลิต รวมท้ังลดความเสี่ยง
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

จากความผันผวนของตลาด เนื่องจากผูจางงานไมตองลงทุนสรางโรงงาน ไมตองจางแรงงานประจํา ไมตองจาย 

คาสวัสดิการ รวมถึงประกันสังคม สําหรับผูรับงานไปทําท่ีบาน เปนการสรางรายไดใหกับแรงงานกลุมตางๆ  

 ปญหาและอุปสรรค   

 ๑. ดานการดําเนินงานสงเสริมการรับงานไปทําท่ีบานและกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน ดานสงเสริม 

การมีงานทํา ผูรับงานไปทําท่ีบานไมคอยเปดเผยขอมูลนายจาง/ผูรับงาน เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีมีภารกิจดานสงเสริมการมี

งานทําในหลายดาน ทําใหการเขาไปสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งทําไดไมเต็มท่ี ดานการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือ

ผูรับงานไปทําท่ีบาน อัตราดอกเบี้ยของกองทุนเม่ือเปรียบเทียบกับบางกองทุนมีอัตราต่ํากวา กองทุนฯ ไมมีโครงสราง 

ของตนเองตองใชบุคลากรของกองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน และบุคลากรมีไมเพียงพอเม่ือเทียบกับ

ปริมาณงาน งบประมาณท่ีใชในการบริหารจัดการของกองทุนฯ ใชงบประมาณปกติของกองสงเสริมการมีงานทํา  

ทําใหไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ กองทุนฯ มีผลการปลอยกูไมเปนไปตามเปาหมาย มีแหลงเงินทุนอ่ืนในพ้ืนท่ี 

ใหการสนับสนุนเงินกูยืม  

 ๒. ดานการคุมครองเก่ียวกับงานท่ีรับไปทําท่ีบาน  กฎหมายคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบานในปจจุบันบังคับใช
เปนเวลา ๑๐ ปแลว ทําใหบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อาทิ 1) ลักษณะของงานท่ีรับ
ไปทําท่ีบานท่ีระบุไวชัดเจนวางานท่ีรับไปทําท่ีบานตองเปนงานในกิจการอุตสาหกรรม ท้ังท่ียังมีงานประเภทอ่ืน 
ท่ีมีการจางใหรับงานไปทําท่ีบาน ทําใหเกิดขอจํากัดในการบังคับใชกฎหมาย ๒) ความปลอดภัยในการทํางาน  
ยังไมมีมาตรการในการปองกันอันตรายจากการใชเครื่องมือ เครื่องจักร รวมท้ังการปองกันอันตรายท่ีจะเกิดจาก
การทํางาน ๓) มาตรการเยียวยาผูรับงาน  ไปทําท่ีบานท่ีประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการรับงานไปทําท่ีบาน  
๔) ผูรับงานไปทําท่ีบานไมไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน อาทิ คาทดแทนจากการบาดเจ็บ/การปวย  
การตรวจสุขภาพประจําป เงินชดเชยการขาดรายได หรือคาทํางานในวันหยุด เปนตน ดังนั้น จะเห็นไดวายังไมมี
บทบัญญัติที่คุมครองผูรับงานไปทําท่ีบานอยางเพียงพอ อาจมีการเอาเปรียบผูรับงานไปทําท่ีบาน องคประกอบ
ของคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําท่ีบาน ไมมีผูแทนจากหนวยงานท่ีมีพันธกิจท่ีเก่ียวของกับการรับงานไปทํา 
ท่ีบานท่ีครบถวน การยุติขอพิพาทระหวางผูจางงานและผูรับงานไปทําท่ีบานมีเพียงการยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน 
และนําคดีสูศาลแรงงาน เม่ือมีขอพิพาทผูรับงานไปทําท่ีบานไมกลาเรียกรองสิทธิใดๆ ดวยเกรงวาจะไมไดรับมอบงาน
ใหทําอีกและตองขาดรายได 

 ๓. ดานการพัฒนา  ผูรับงานไปทําท่ีบานขาดโอกาสไดรับความรูและการพัฒนาทักษะฝมือ พัฒนาผลิตภัณฑ 
ชองทางการตลาด และการจัดการอาชีพแบบครบวงจร หนวยงานท่ีเก่ียวของในการสงเสริมและสนับสนุนผูรับงาน
ไปทําท่ีบานยังขาดการบูรณาการในการทํางานรวมกัน 

 
 
 ๑. ระดบันโยบายของกระทรวง  

     จัดต้ังสํานักบริหารแรงงานนอกระบบในกระทรวงแรงงาน และกําหนดบทบาทภารกิจ หนาท่ี กลไกการทํางาน 

ท่ีสนับสนุนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ

คุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎหมายลําดับรองใหทันตอสถานการณ คณะกรรมการคุมครองการรับงาน 

ไปทําท่ีบาน ควรจะมีผูแทนดานการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและ

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จัดเก็บขอมูลผูจางงานและผูรับงานไปทําท่ีบานอยางเปนระบบและวางระบบขอมูลของ

ทุกหนวยงานในกระทรวงแรงงานใหเชื่อมตอกัน บัญญัติใหอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) มีบทบาทในการชวยเหลือ

พนักงานตรวจแรงงานเพ่ิมข้ึน  
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 ๒. ระดับการบริหารจัดการและระดับปฏิบัติ 

     ๑) ดานการสงเสริม  สงเสริมความรวมมือใหผูตรวจราชการกรม ตรวจ/ติดตาม/ใหคําแนะนํา สํานักงาน

จัดหางานจังหวัด (สจจ.)/สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (สจก.) หนวยปฏิบัติควรออกเยี่ยมกลุมเพ่ือเผยแพร 

ขอมูลใหกลุมสามารถเขาถึงขอมูลกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน และวางเกณฑมาตรฐานคาจางของผูรับงาน 

ไปทําท่ีบาน  

     ๒) ดานความคุมครอง  กําหนดทางเลือกการยุติขอพิพาทเพ่ิมข้ึน สงเสริมใหมีการรวมกลุมและจัดตั้งกลุม

ผูรับงานไปทําท่ีบานใหเกิดความม่ังคงและยั่งยืน ประชาสัมพันธ ประสานความรวมมือกับภาคประชาสังคม เพ่ือการ

ขับเคลื่อนใหผูรับงานไปทําท่ีบานไดรับการคุมครอง มีหลักประกันในการทํางาน มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 

การบูรณาการกับหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของในการสนับสนุนดานการตรวจคุมครองแรงงานนอกระบบ  

     ๓) ดานการพัฒนา  กรมการจัดหางานควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนความรูและทักษะการจัดการ

อาชีพแบบครบวงจร กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรประสานความรวมมือกับกระทรวงพาณิชย เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพ

ผูรับงานไปทําท่ีบานใหเกิดความเขมแข็งในการบริหารจัดการ การวิเคราะหชองทางการตลาด การออกแบบและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ นอกเหนือจากการฝกทักษะฝมือ การบูรณาการกับหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของในการพัฒนาทักษะฝมือ  

     ๔) กระทรวงแรงงานควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 (๑) กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดจัดทําฐานขอมูลการสํารวจ

แรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ซ่ึงขอมูลท่ีกองเศรษฐกิจการแรงงานสํารวจไดมีจํานวนเพียงรอยละ ๒.๐๙ 

เม่ือเทียบกับการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ดังนั้น จากการข้ึนทะเบียน 

ผูมีรายไดนอย และการข้ึนทะเบียนมาตรการเยียวยาผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชนควรถูกนํามาใชประโยชนในการวางแผน โดยเฉพาะการสงเสริม คุมครอง พัฒนา  

โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซ่ึงรับผิดชอบดําเนินการนําไปใชประโยชน 

 (๒) งานวิจัยของกระทรวงแรงงานยังไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบ จึงควรดําเนินการศึกษาวิจัย

เพ่ือใหทราบถึงสถานการณแรงงานนอกระบบท่ีสําคัญในปจจุบัน  

 (๓) ปจจุบันเทคโนโลยีมีผลกระทบตอตลาดแรงงาน มีการนําเทคโนโลยี เขามาทดแทนคน และนํา

เทคโนโลยีมาใหบริการในรูปแบบการจางแรงงาน จึงควรศึกษาวิจัยใหทันสถานการณการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวของใหเหมาะสมตอไป 

 
shorturl.at/ipuW0-รายงานฉบับ 

 

 

 

 

 

 
shorturl.at/ipuW0 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานผลการวิเคราะหสถานการณผูรับงานไปทําท่ีบาน 
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     3. รายงานผลการสํารวจความสนใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชนการคุมครองผูประกันตน         

         มาตรา 40 

วัตถุประสงค 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
 

 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
ผูวิจัยและหนวยงาน : ดําเนินการวิจัยโดย ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
ปท่ีดําเนินการ : ป 2563 
ท่ีมาของงบประมาณ  : - 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : - 

 

 1) เพ่ือศึกษาขอมูลประชากรไทยท่ีเปนแรงงานนอกระบบท่ัวประเทศ  
 2) เพ่ือศึกษาความตองการความคุมครองหรือมีหลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบบ และสาเหตุ
ท่ีแรงงานนอกระบบไมสมัครเปนผูประกันตน ตามมาตรา 40 
 3) เพ่ือเสนอแนวทางการขยายความคุมครองการประกันสังคมตามมาตรา 40 สูแรงงานนอกระบบ 
 
 

 การศึกษาเรื่องการขยายความคุมครองแกแรงงานนอกระบบเขาสูการเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ครั้งนี้ 
ครอบคลุมการศึกษาขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารแรงงานนอกระบบของสํานักงานสถิติแหงชาติป 2562  
ระบบฐานขอมูลแรงงานนอกระบบป 2562  ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและขอมูลผูประกันตนตามมาตรา 40 
จากสํานักงานประกันสังคม ใชขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจความเห็นของแรงงานนอกระบบแบบออนไลน  
โดยผานสาํนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด จากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 6,499 คน สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
 สถานการณแรงงานนอกระบบ ผลการศึกษาขอมูลประชากรไทยท่ีเปนแรงงานนอกระบบท่ัวประเทศของ
สํานักงานสถิติแหงชาติป 2562 เปนแรงงานนอกระบบ 20.4 ลานคน หรือรอยละ 54.3 และเปนแรงงานในระบบ 
17.1 ลานคน หรือรอยละ 45.7 สวนใหญเปนผูท่ีไมมีการศึกษาและการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา ทํางานอยูในภาค
เกษตรกรรม ประสบปญหาจากการทํางาน คือ ปญหาเก่ียวกับคาตอบแทน งานท่ีทําไมไดรับการจางอยางตอเนื่อง 
ทํางานหนัก ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานและปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน ในสวนขอมูลของสํานักงาน
ประกันสังคมป 2562 พบวา จํานวนผูประกันตนรวม 16,463,759 คน จําแนกเปนมาตรา 33 จํานวน 
11,391,965 คน มาตรา 39 จํานวน 1,709,181 คน และมาตรา 40 จํานวน 3,362,613 คน สําหรับ
ผูประกันตนมาตรา 40 สวนใหญอยูในทางเลือกท่ี ๒ มากท่ีสุด จํานวน 2,932,547 คน รองลงมาคือ ทางเลือกท่ี 3 
จํานวน 359,654 คน และทางเลือกท่ี 1 จํานวน 51,269 คน  
 สรุปผลการสํารวจขอมูลความคิดเห็นออนไลน      
 ๑) ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 5,001 - 10,000 
บาท/เดือน ในทุกอาชีพสวนใหญไมมีหนี้สิน สวนใหญทุกอาชีพไมมีการออม ผูท่ีมีการออมเปนการออมต่ํากวา 500 
บาท/เดือนมากท่ีสุด เปนสมาชิกกองทุนหมูบานมากท่ีสุด และสุขภาพปกติ  
 ๒) ความคิดเห็นและความสนใจของแรงงานนอกระบบท่ียังไมเปนผูประกันตนเก่ียวกับสิทธิประโยชนการคุมครอง
ผูประกันตนมาตรา 40 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูเรื่องสิทธิประโยชนการคุมครองผูประกันตนมาตรา 40 
และเปนผูประกันตนฯ มากท่ีสุด รอยละ 54.73 รองลงมา คือ ไมเปนผูประกันตนและไมสนใจสมัคร รอยละ 25.28 
และไมเปนผูประกันตนแตสนใจสมัคร รอยละ 19.99  ชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีดีท่ีสุด คือ ผานอาสา 
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สมัครแรงงาน ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูท่ียังไมเปนผูประกันตน แตสนใจสมัครมาตรา 40 โดยพิจารณา
ความสัมพันธกับทางเลือกสิทธิประโยชน  ไดแก รายได เงินออม ภาระหนี้สิน ชวงอายุ และพ้ืนท่ี พบวา มีความสนใจ
สมัครทางเลือกท่ี 2 มากท่ีสุด สาเหตุเนื่องจากสิทธิประโยชนท่ีไดรับจูงใจใหสมัคร และปจจัยท่ีไมสงผลตอการ
ตัดสินใจของผูท่ียังไมเปนผูประกันตนแตสนใจสมัครมาตรา 40 โดยไมพิจารณาความสัมพันธรวมกับทางเลือกสิทธิประโยชน 
ไดแก รายได เงินออม ภาระหนี้สิน ชวงอายุ และพ้ืนท่ี สาเหตุเนื่องจากรายไดต่ํา ไมสามารถจายเงินสมทบไดตอเนื่อง 
ไมสะดวกในการเดินทางไปจายเงินสมทบทุกเดือน  
 สรุปผลจากการสัมภาษณนักวิชาการและผูแทนแรงงานนอกระบบ พบวา ปญหาหลักของแรงงานนอกระบบ คือ 
การทํางาน (คาตอบแทน รายได หนี้สิน สวัสดิการในการทํางานและการมีทักษะอาชีพ) และรองลงมาเปนปญหา
เรื่องขาดการรับรูหรือไมเขาใจเรื่องสิทธิประโยชน ๓ ทางเลือกของผูประกันตนตามมาตรา 40 และปญหาเรื่อง 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามลําดับ ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหแรงงานนอกระบบไมใหความสนใจสมัคร
เปนผูประกันตนตามมาตรา 40 เนื่องจากไมรับรูขอมูลขาวสารและขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับความคุมครอง
ประกันสังคมตามมาตรา 40 สิทธิประโยชนไมจูงใจใหสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ความยากจน และมีความ
สนใจท่ีจะสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 แตไมมีเงินสงสมทบ 
      ๑) แนวทางสรางแรงจูงใจใหแรงงานนอกระบบสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ควรประชาสัมพันธ 
สรางการรับรู โดยการจัดทําขาว/สื่อ ประชาสัมพันธเก่ียวกับความคุมครองประกันสังคมมาตรา 40 ใหเขาถึงทุกกลุมให
ชัดเจนท้ังเรื่องสิทธิประโยชน และเรื่องความสะดวกในการจายเงินสมทบ จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพ่ิมสิทธิประโยชน 
เชน เพ่ิมเรื่องบํานาญชราภาพ  ใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ใหโอกาสเขาถึงแหลงเงินกูไดงายข้ึน จัดสวัสดิการชดเชย 
การขาดรายไดท่ีขาดหายไป ขยายชวงอายุสําหรับผูสมัครเปนผูประกันตนจาก 60 ป เปน 65 - 70 ป และขยาย 
สิทธิประโยชนมาตรา 40 ใหเทียบเทามาตรา 33 ๓๙ เปนตน 
      ๒) ขอเสนอแนะตอหนวยงานในการปรับปรุงสิทธิประโยชน เพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนอง 
สิทธิประโยชนใหกับผูประกันตนตามมาตรา 40  เนนการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและท่ัวถึงแรงงานนอกระบบ 
ทุกสาขาอาชีพ และความคิดเห็นตอสิทธิประโยชนการคุมครองผูประกันตนตามมาตรา 40 ใน 3 ทางเลือก โดยท้ัง  
3 ทางเลือกเหมาะสมแลว และใหเพ่ิมเรื่องบํานาญชราภาพ พรอมท้ังใหสิทธิประโยชนเทาเทียมกับมาตรา 33 ๓๙ 
 ปญหาและอุปสรรค 
      ๑) ปญหาท่ัวไปของแรงงานนอกระบบ คือ เรื่องปญหาเก่ียวกับคาตอบแทน ไดรับคาตอบแทนนอย ไมได
รับการจางงานอยางตอเนื่อง  มีรายไดไมแนนอน หนี้สินและทํางานหนัก ไมมีสวัสดิการ ไมมีวันหยุด ขาดโอกาส 
ในการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ สภาพแวดลอมในการทํางาน อาชีวอนามัย และความไมปลอดภัย 
ในการทํางาน ไมเขาถึงแหลงทุน     
      2) ปญหาดานการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนผูประกันตนตามมาตรา 40 ไดแก ขาดการรับรู
ขอมูลขาวสารและขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับความคุมครองประกันสังคมตามมาตรา 40 สิทธิประโยชน 
ไมจูงใจใหสมัคร ขาดความรูตอเง่ือนไขสิทธิประโยชนท่ีไดรับฯ ในเรื่องการจายเงินสมทบ  
 ขอเสนอแนะ 
 ๑) ระดบันโยบายของกระทรวง  
      บูรณาการฐานขอมูลรวมกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง ไดแก กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพ่ือการใหความชวยเหลือแรงงานนอกระบบในดานการสาธารณสุข  
การสงเสริมอาชีพ การพัฒนาหวงโซผลิตภัณฑหรือสินคาของแรงงานนอกระบบ สวัสดิการท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับความตองการของแรงงานนอกระบบ
อยางแทจริง โดยใหสํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบเปนหนวยงานรับผิดชอบในการบูรณาการฐานขอมูลรวมกับ
กระทรวงการคลังในประเด็นสําคัญ คือ การใชฐานขอมูลเดียวในลักษณะ Single Database โดยเฉพาะเรื่องการออม 
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

และการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานนอกระบบโดยใชชองทางการจายเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 40 ผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานและผูเก่ียวของในแตละสาขา รวมถึง
ประสานความรวมมือกับหนวยงานในตางประเทศ (Collaboration) ท่ีมีประสบการณและถอดบทเรียนเก่ียวกับ
การแกปญหาแรงงานนอกระบบภายใตกรอบความรวมมือกับองคการระหวางและประเทศอ่ืน ๆ  
 ๒) ระดับการบริหารจัดการและระดับปฏิบัติ 
     ๒.๑ การทบทวนปรับปรุงอัตราเงินสบทบและสิทธิประโยชนภายใตมาตรา ๔๐ ของระบบการประกันสังคม 
ดังนี้ 
           (๑) เพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองสิทธิประโยชนใหกับผูประกันตนตามมาตรา 40 เชน  
เรื่องบํานาญชราภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล และกรณีเจ็บปวยไมตองนอนโรงพยาบาลใชใบรับรองแพทยได เปนตน 
           (๒) ควรดําเนินการปรับปรุงสิทธิประโยชนใหแยกอิสระแตละประเภทความคุมครองซ่ึงจะตรงกับ
ความตองการของผูประกันตนท่ีมีความตองการแตกตางกัน เชน บางคนตองการไดรับการคุมครองกรณีเสียชีวิต
เทานั้น และบางคนตองการไดรับการคุมครองเรื่องทดแทนการขาดรายไดเทานั้น เปนตน 

    2.2 เนนการประชาสัมพันธเรื่องสิทธิประโยชนการคุมครองผูประกันตนตามมาตรา 40 ใหครอบคลมุและ
ท่ัวถึงแรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ โดยผานอาสาสมัครแรงงาน 
     2.3 ปรับปรุงกฎหมาย/ออกกฎหมายเพ่ือใหความคุมครอง/เพ่ิมความคุมครองแรงงานนอกระบบเฉพาะ
กลุมแรงงานรับจางหรือแรงงานอิสระท่ีไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 
ในดานการจายคาจางและไดรับการคุมครอง 
 ๓) กระทรวงแรงงานควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      3.1) ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องการสรางหลักประกันความม่ันคงดานอาชีพและรายไดใหกับแรงงาน
นอกระบบเพ่ือใหแรงงานนอกระบบดังกลาวมีอาชีพท่ีม่ันคงและรายไดท่ียั่งยืน  
     ๓.๒) ศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมขอมูลแรงงานนอกระบบทุกประเภทพรอมท้ังจัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือให
หนวยงานตาง ๆ สามารถนําไปใชประโยชน  
     ๓.๓) ศึกษาวิจัยรูปแบบแนวทางการสรางความเขมแข็งในการรวมกลุมของแรงงานนอกระบบ 
ในประเทศไทย  
     ๓.๔)  ศึกษาวิจัยความสําคัญของแรงงานนอกระบบตอระบบเศรษฐกิจไทย  
     ๓.๕) ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการจางงานของนายจาง และการทํางานของลูกจาง 
ในปจจุบัน และศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายในตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง 
 
 

 1. ผลการศึกษาขอมูลแรงงานนอกระบบของประเทศไทย และการไดรับความคุมครองหรือมีหลักประกัน 
ทางสังคม รวมท้ังความตองการความคุมครองหรือมีหลักประกันทางสังคม และสาเหตุท่ีไมสมัครเปนผูประกันตน
ตามมาตรา 40 ของแรงงานนอกระบบกลุมท่ียังไมไดรับความคุมครองหรือมีหลักประกันทางสังคม 
 2. ขอเสนอแนะแนวทางการขยายความคุมครองการประกันสังคม ตามมาตรา 40 สูแรงงานนอกระบบ 
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รายงานฉบับสมบูรณ รายงานผลการสํารวจความสนใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน 

การคุมครองผูประกันตน มาตรา 40 
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       4. โครงการจัดทําดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ     

           ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :  
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๘๐) มีประเด็นยุทธศาสตรหลักท่ีมีความเก่ียวของกับ

แรงงานนอกระบบ ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการปรับคานิยมและวัฒนธรรม การสราง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและการปดชองวาง 

การคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ตลอดจนมุงเนนการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพ่ิม

ผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน 

การจัดเก็บและสํารวจขอมูลรายบุคคลของแรงงานนอกระบบ รวมถึงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของ

แรงงานนอกระบบ เพ่ือประกอบการจัดแผนและมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน

นอกระบบจึงเปนภารกิจสําคัญท่ีกระทรวงแรงงานเรงดําเนินการและเพ่ือการขยายขอบเขตการดําเนินงาน 

การสํารวจขอมูลรายบุคคลและจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ในป พ.ศ.๒๕๖๒ กระทรวงแรงงาน

จึงไดดําเนินการ “โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ” 

ตามกลยุทธท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานนอกระบบ ใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน

และสามารถนําไปใชประโยชนได จากยุทธศาสตรท่ี ๓ เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ  

ในแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือจัดทําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ สําหรับวัดการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและสภาพพ้ืนท่ีของ 

แตละจังหวัด และนําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบมาใชในการวางแผนชวยเหลือทางดานตาง ๆ ตลอดจน

เพ่ือใหกระทรวงแรงงานมีขอมูลแรงงานนอกระบบสอดคลองกับสถานการณจริง นอกจากนี้เพ่ือการบูรณาการ 

และเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน รองรับการใชขอมูลท้ังบุคลากรในหนวยงานสังกัด

กระทรวงแรงงาน สวนกลาง สวนภูมิภาค และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมไปถึงการสานตอนโยบายรัฐบาลเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบใหดียิ่งข้ึนตอไป 

ผูวิจัยและหนวยงาน : สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปท่ีดําเนินการ : พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 

ท่ีมาของงบประมาณ : งบรายจายอ่ืน โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : 3,000,000 บาท 

 

 

 

กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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วัตถุประสงค 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 

 

๑) เพ่ือสํารวจและจัดเก็บขอมูลรายทะเบียนของแรงงานนอกระบบ อาทิ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-สกุล 
การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได สภาพรางกาย ระดับความสามารถดานตาง ๆ และความตองการความชวยเหลือ 
เปนตน 

๒) เพ่ือนําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบมาใชในการวางแผนชวยเหลือทางดานตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือจัดทําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สําหรับการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 

 
 

การศึกษานี้อาศัยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือดําเนินการจัดทําสํารวจและจัดเก็บขอมูล 

รายทะเบียนของแรงงานนอกและคํานวณหาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบท้ังในภาพรวมและรายจังหวัด 

ในข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลไดอาศัยการประสานงานผานสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือขอความ

อนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูลโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัด (อสร.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และผูนํา

ทองถ่ิน เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจอาศัยแบบสํารวจท่ีดัดแปลงมาจากรายงานปกอนหนาและขยายกรอบแนวคิด

ในการศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึนจาก ๔ มิติเปน ๘ มิติ ไดแก ๑) ดานเศรษฐกิจ 

๒) ดานสังคม ๓) ดานสุขภาพ ๔) ดานความปลอดภัย ๕) ดานสภาพแวดลอม ๖) ดานการทํางาน ๗) ดานความ

พรอมและศักยภาพ และ ๘) ดานอ่ืน ๆ  

ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตโดยรวมแรงงานนอกระบบในภาพรวมของท้ัง ๘ ดาน เทากับ ๗๙.๖๙  

โดยแรงงานนอกระบบใหน้ําหนักกับคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจมากท่ีสุด (รอยละ ๒๔.๙๘) รองลงมาคือดานความปลอดภัย 

(รอยละ ๑๖.๘๗) และดานสุขภาพ (รอยละ ๑๖.๓๒) ตามลําดับ และใหน้ําหนักดานอ่ืน ๆ ต่ําท่ีสุด (รอยละ ๕.๘๘)  

โดยใหคะแนนดานความปลอดภัยมากท่ีสุด (๘๘.๔๘ คะแนน) รองลงมา คือ คะแนนดานอ่ืน ๆ (๘๐.๕๒ คะแนน) 

และคะแนนดานศักยภาพ (๘๐.๕๒ คะแนน) ตามลําดับ และใหคะแนนดานการทํางานต่ําท่ีสุด (๗๕.๒๗ คะแนน)  

 

 
๑) กระทรวงแรงงานมีตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เพ่ือวัดการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคม และสภาพพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 
๒) กระทรวงแรงงานสามารถนําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบมาใชในการวางแผนกําหนดแนวทาง 

การพัฒนาแรงงานนอกระบบในแตละพ้ืนท่ีจังหวัด 
 ๓) กระทรวงแรงงานมีขอมูลแรงงานนอกระบบ ๑๘ จังหวัด ไมนอยกวา ๑๓๐,๐๐๐ คน  เพ่ือประกอบการ
กําหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ตลอดจนเพ่ือบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเพ่ือเปนฐานขอมูลในการสืบคนขอมูลแรงงานนอกระบบ  สําหรับหนวยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวของ 
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ไฟลแนบรายงานฉบบัสมบูรณ  ประกอบดวย  

1) รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสํารวจ
ขอมูลแรงงานนอกระบบ (รายจังหวัด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสํารวจ
ขอมูลแรงงานนอกระบบ (ภาพรวม) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) Infographic การจัดทําดัชนีชี ้ว ัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     https://t.ly/23t8 

 

รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการจัดทําดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
และสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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วัตถุประสงค 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 
 

 

 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรท่ี 2  
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
ผูวิจัยและหนวยงาน : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ดําเนินการโดย 
กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน) 
ปท่ีดําเนินการ : 2563 
ท่ีมาของงบประมาณ :  -  
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : -  

 
 

 เพ่ือศึกษาการกําหนดงานท่ีหามคนตางดาวทํา รวมท้ังความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน 
จํานวนผูมีงานทํา และปจจัยท่ีจะสงผลตอการกําหนดงานท่ีหามใหคนตางดาวทําในประเทศไทย 
 
 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงการกําหนดงานท่ีหามคนตางดาวทําในประเทศไทย จํานวน 40 งาน  
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖1 โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้  
(1) ผูมีงานทําจากผลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรท่ัวราชอาณาจักร (2) ความตองการแรงงานและ
ความขาดแคลนแรงงานจากผลการสํารวจขอมูลอุปสงค และอุปทานกําลังคน (3) ผลการตรวจสอบและดําเนินคดี
นายจาง/สถานประกอบการและคนตางดาว (4) ขอมูลคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานท่ัวราชอาณาจักร  
 สรุปไดวา หากมีการยกเลิกกฎหมายท่ีกําหนดงานหามคนตางดาวทํา ยอมสงผลตอการแยงอาชีพคนไทย 

ใน 40 งานนั้นได โดยอาจมีแรงงานไทยไดรับผลกระทบจากการถูกแยงทํางานประมาณ 22 ลานคน หรือประมาณ

รอยละ 59 ของผูมีงานทําท้ังหมด ดานความตองการแรงงานใน 40 งานท่ีหามตางดาวทําหากยังมีความขาดแคลน

แรงงานสูงมากข้ึน และพิจารณาแลววาไมแยงงานของคนไทย หรือไมกระทบความม่ันคงก็อาจมีการพิจารณาผอนปรน 

ในอนาคตตอไป โดยอาจมีการยายจากบัญชี 1 ไปสูบัญชี 3 หรือ 4 ตอไป 

 
 

 ไดขอมูลเก่ียวกับสถานการณตลาดแรงงานในงานท่ีหามคนตางดาวทําในประเทศไทย ขอเสนอแนะตอ

ผูบริหารเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดงานท่ีหามคนตางดาวทําในประเทศไทย 

 

 

 

 

กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

 
5. รายงานผลการศึกษาการกําหนดงานท่ีหามคนตางดาวทําในประเทศไทย 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

https://qrgo.page.link/EjXBK 
 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานผลการศึกษาการกําหนดงานท่ีหามคนตางดาวทําในประเทศไทย 
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วัตถุประสงค 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

 

 
 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรท่ี 1  
ดานความม่ันคง ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ผูวิจัยและหนวยงาน : กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค (ดําเนินการโดยกลุมงาน
วิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน เดิม) 
ปท่ีดําเนินการ : 2553 
ท่ีมาของงบประมาณ : - 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : - 

 
 

 เพ่ือมุงท่ีจะศึกษาภาวะการทํางานของแรงงานกลุมเปาหมาย กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การจางงานภายใตกรณีศึกษานี้ 
 
 

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาระบบการจางแรงงานขามชาติของท้ัง 2 กรณีศึกษา ยังสามารถพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพทางดานตนทุนและดานกระบวนการได โดยทุกหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของควรนําเทคโนโลยีมาปรับ
ใชเพ่ือบูรณาการขอมูล และจัดทําทุกข้ันตอนการจัดหาและจัดสงแรงงานใหโปรงใสและไมกอใหเกิดภาระแกฝายใด
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม นอกจากนี้ ยังพบวาตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติท้ัง 2 กรณีจะ
สูงข้ึน ถาแรงงานหรือนายจางขาดองคความรูเรื่องกฎหมาย กระบวนการตาง ๆ เก่ียวกับระบบการจางแรงงาน 
ขามชาติ และขาดการเขาถึงขอมูลความตองการแรงงานของนายจาง และขอมูลอุปทานแรงงานท่ีมีในตลาด 
เนื่องจากจะเกิดการพ่ึงพิงบริษัทนายหนาแทน 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา ปจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชาแบบไมมี
ใบอนุญาตทํางานเขามาทํางานในพ้ืนท่ีติดชายแดนจํานวนมาก และตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีติดชายแดน ยังมีความ
ตองการแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชาอีกเปนจํานวนมาก เพ่ือปองกันปญหาดานแรงงานท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
รัฐบาลท้ังสองประเทศควรเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาว เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการจางแรงงาน 
ตางดาวอยางถูกกฎหมาย โดยการปรับปรุงกระบวนการและตนทุนใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
แรงงานท่ีแตกตางกันในแตละชวงเวลาของป ในสวนของแรงงานไทยท่ีเดินทางไปเก็บเบอรรี่ปาในประเทศสวีเดนนั้น
พบวา สวนใหญตองกูยืมเงินเพ่ือจายใหกับบริษัทจัดหาแรงงานกอนเดินทางไปทํางานตางประเทศ นอกจากนี้ยังพบวา
สภาพการทํางานและความเปนอยูท่ีประเทศสวีเดนยังไมมีคุณภาพ สวนใหญทํางานหนักเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน และ
พักอาศัยอยูอยางแออัด ดังนั้น รัฐบาลท้ังสองประเทศควรมีการหารือกันเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
 
 
 
 

   6. รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะการทํางานและระบบการจางแรงงานขามชาติ กรณีศึกษาแรงงานตางดาว 

       สัญชาติกัมพูชาท่ีทํางานลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๖๔ และกรณีศกึษาแรงงานไทย 

       ท่ีประกอบอาชีพเก็บเบอรรี่ปาในประเทศสวีเดน 
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 แรงงาน บริษัทตัวแทนนําแรงงานไปทํางานตางประเทศ แรงงานตางดาว บริษัทนายหนา และภาครัฐ
สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดสง ตนทุนเชิงเปรียบเทียบในการจัดสง ในมุมของ
แรงงาน ผูประกอบการ ภาครัฐ หวงโซอุปทานและการบริหารจัดการแรงงาน 
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวการณทํางานและระบบการจางแรงงาน 
ขามชาติ กรณีศึกษาแรงงานตางดาว สัญชาติกัมพูชาท่ีทํางานลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 
ตามมาตรา ๖๔ และกรณีศึกษาแรงงานไทยท่ี ประกอบอาชีพเก็บเบอรรี่ปาในประเทศสวีเดน 
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วัตถุประสงค 

 

 

 

 
 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานการ 

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

ผูวิจัยและหนวยงาน : คณะผูวิจัย ประกอบดวย นางสุทัศนี สืบวงศแพทย ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 

นายณัฐพล นันทาวิวัฒน นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ และนายศิรยศ มหาขันธ นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน 

ปฏิบัติการ สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ปท่ีดําเนินการ : 2563 
ท่ีมาของงบประมาณ : ไมใชงบประมาณ ดําเนินการวิจัยโดยบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : ไมมี 

 
 
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการและโครงสรางทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของไทย ปญหาและอุปสรรคของ
การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะดานการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงกรณีศึกษาของประเทศท่ีประสบความสําเร็จ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหภารกิจกรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมถึงปญหาและขอจํากัดของภารกิจท่ีสงผล 
ตอการพัฒนาประเทศ 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและสอดคลอง
กับโครงสรางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน และเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
 
 

 ผลการศึกษาจากการวิจัยแนวทางการกําหนดสาขาท่ีจะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
 1) ประเทศไทยมี GDP ณ ป  2562 อยู ท่ี  16.9 ลานลานบาท มีสัดสวนภาคบริการรอยละ 61 
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 31 และภาคเกษตรรอยละ 8 โดยอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงท่ีสุดมี 6 อุตสาหกรรม 
ประกอบดวย (1) การผลิต (2) การขายสง การขายปลีก และซอมยานยนต (3) เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 
(4) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (5) การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และ (6) ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 
ซ่ึงสราง GDP รวมกันไดเกือบรอยละ 70 
 2) ประเทศไทยมีระดับรายไดประชาชาติตอคน 6,071 เหรียญสหรัฐ อยูในสถานะประเทศรายได  
ปานกลางระดับสูง และติดกับดักรายไดปานกลางมาแลว 44 ป โดยธนาคารโลกระบุวา สาเหตุของการติดกับดักรายได
ปานกลางเปนเวลานาน เนื่องจากขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะสูง 
 3) ประเทศรายไดสูงทุกประเทศมีสัดสวน GDP ภาคบริการเกินกวารอยละ 70 ขณะท่ีสัดสวนดังกลาวของ
ประเทศไทยอยูท่ีรอยละ 61 ดังนั้น การจะเปนประเทศรายไดสูงจําเปนตองผลักดันภาคบริการใหมีสัดสวนสูงข้ึนและ
ควรสงเสริมการพัฒนาภาคเกษตร เนือ่งจากมีแรงงานจํานวนมากและสามารถสนับสนุนการสรางมูลคาในภาคบริการได  

กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

แนวทางการกําหนดสาขาท่ีจะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
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 4) การพัฒนาฝมือแรงงานควรคํานึงถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจและเปาหมายของประเทศ รวมถึงการ
พัฒนาคนใหตรงกับความโดดเดนในระดับพ้ืนท่ี คณะผูวิจัยจึงไดจัดกลุม Cluster ตาม GPP แบงออกไดเปน 4 กลุม 
ไดแก กลุมท่ี 1 ภาคเกษตรมีมูลคาสูงสุด 2 จังหวัด กลุมท่ี 2 ภาคอุตสาหกรรมมีมูลคาสูงสุด 12 จังหวัด กลุมท่ี 3 
ภาคบริการมีมูลคาสูงสุดและตามดวยภาคเกษตร 47 จังหวัด และกลุมท่ี 4 ภาคบริการมีมูลคาสูงสุดและตามดวย
ภาคอุตสาหกรรม 16 จังหวัด 

 5) การกําหนดสาขาอาชีพท่ีจะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เม่ือป 2558  
ไมเปนไปตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงควรไดรับการทบทวนใหมเพ่ือใหนโยบายของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานมีความชัดเจน มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับขอมูลดานเศรษฐกิจและตลาดแรงงานได 

 6) การจัดกลุมหลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางานและยกระดับฝมือในปจจุบันท่ีแบงออกเปน 12 กลุม  
ยังไมเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซ่ึงคณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดกลุมใหมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมพบวา 
มีหลักสูตรในอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงสุดของประเทศและควรไดรับการสงเสริม 542 หลักสูตร จาก 993 หลักสูตร  
โดยสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม แตหลักสูตรในภาคเกษตรและภาคบริการมีจํานวนจํากัด จึงควรเพ่ิมหลักสูตร
สําหรับภาคเศรษฐกิจท้ัง 2 ภาคเพ่ือสนับสนุนการเปนประเทศรายไดสูง 

 7) การสงเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝมือแรงงานยังใชสาขาอาชีพท่ีจะสงเสริม 7 สาขา ซ่ึงไมสอดคลอง
กับมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงควรไดรับการทบทวนใหม เนื่องจากสถานประกอบกิจการดําเนินงานบนพ้ืนฐาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ควรพิจารณาเพ่ิมชั่วโมงการฝกอบรมใหสูงข้ึน เนื่องจาก
แรงงานเกือบท้ังหมดฝกอบรมเพียง 6 ชั่วโมงตอคนตอปและมีการใชจายเงินฝกอบรมต่ําเพียง 353 บาทตอคน ซ่ึงไม
สามารถยกระดับฝมือแรงงานไดจริง 

 8) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีการจัดกลุมตามสาขาอาชีพท่ีจะสงเสริม 7 สาขาและกลุมอุตสาหกรรมอ่ืน
ท่ีไมสอดคลองท้ังมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงควรไดรับการทบทวนใหม นอกจากนี้ ผลการดําเนินงาน
ในชวง 5 ปท่ีผานมายังแสดงใหเห็นวา สาขาทดสอบมาตรฐานท่ีมีอยูไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
เนื่องจากมีผูเขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพียง 99 สาขา จาก 241 สาขา 

 9) การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติควรไดรับการใหความสําคัญ เนื่องจากเปนกลไกการพัฒนาฝมือแรงงาน 
ท่ีไดรับการยอมรับระดับสากล ในการพัฒนาทักษะและการเพ่ิมโอกาสการประกอบอาชีพของเยาวชนท่ีจะเขาสู
ตลาดแรงงาน จึงควรมีการกําหนดหลักสูตรตามมาตรฐานการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติเพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ฝมือแรงงานของเยาวชน  

 10) รูปแบบการรายงานผลสถิติการพัฒนาฝมือแรงงานยังเปนไปตามสาขาอาชีพท่ีจะสงเสริม 7 สาขา จึงควร
มีการกําหนดรูปแบบการรายงานผลใหม อีกท้ังยังพบขอบกพรองท่ีเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการบันทึกขอมูล 

 คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้  

 1) กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรทบทวนประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพท่ีจะสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานเม่ือป 2558 ใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยควรสงเสริมเปนรายอุตสาหกรรมแทนสาขาอาชีพ
และใหประกาศดังกลาวใชสําหรับภารกิจการฝกอบรม การสงเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝมือแรงงาน  
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการรับรองความรูความสามารถ 

 2) กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรดําเนินการฝกอบรมแรงงานเฉพาะ 6 อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงสุด ตามประกาศ 
ท่ีไดรับการทบทวนใหม โดยการจําแนกผูเขาฝกอบรมควรอาศัยหลักสูตรการฝกอบรมท่ีจัดแบงตามอุตสาหกรรม
เปนเกณฑ 

 3) แนวทางการพัฒนาฝมือแรงงานในระดับพ้ืนท่ีควรแบงออกเปน 4 กลุม ตามการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
และความโดดเดนของแตละจังหวัด  
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 4) กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรจัดหมวดหลักสูตรใหมใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและควรเพ่ิม
หลักสูตรในภาคบริการและภาคเกษตรใหมากข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสัดสวน
กําลังแรงงานสวนใหญของประเทศ 

 5) การสงเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝมือแรงงานควรอางอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เนื่องจาก
การจําแนกสถานประกอบกิจการเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมท้ังปรับเพ่ิมชั่วโมงการฝกยกระดับฝมือแรงงาน 
รับรองหลักสูตรออนไลน และสรางวิธีวัดผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพ่ือประเมินความคุมคาของ
สิทธิประโยชนจากการลดหยอนภาษีนิติบุคคล 

 6) สาขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานควรเชื่อมโยงเขากับมาตรฐานอาชีพในลําดับแรกและเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานและเปน
แนวทางสําหรับการรับรองความรูความสามารถในอนาคต รวมท้ังควรทบทวนความจําเปนในการมีอยูของสาขา
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานโดยคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีอาชีพจะถูกทดแทนดวยเทคโนโลยีและมาตรฐานการ
แขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ 

 7) กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรใหความสําคัญกับการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ เนื่องจากเปนกลไก
การพัฒนาฝมือแรงงานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล จึงควรมีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีรองรับสาขาการแขงขันดังกลาว 
โดยนําหลักเกณฑการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติมาใชเปนมาตรฐานการจัดทําหลักสูตร และเนน 27 สาขา 
ท่ีเชื่อมโยงกับ 6 อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงสุดของไทย เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการประกอบอาชีพของเยาวชนท่ีจะ
เขาสูตลาดแรงงาน 

 8) รูปแบบการรายงานผลในระบบ Data Center ควรไดรับการปรับปรุงใหมใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  
เพ่ือประโยชนในการรายงานผลและการวิเคราะหขอมูล นอกจากนี้ เจาหนาท่ีควรเพ่ิมความระมัดระวังในการบันทึก
ขอมูลเพ่ือใหเกิดความถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 
 

 อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเห็นชอบผลงานวิจัยแนวทางการกําหนดสาขาท่ีจะสงเสรมิการพัฒนาฝมือแรงงาน

ใหสอดคลองมาตรฐานอุตสาหกรรม และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอเสนอแนะของผลงานวิจัย 

 

 

 

 
 

      shorturl.at/gDPW8 

 

 

 
      

รายงานฉบับสมบูรณ  แนวทางการกําหนดสาขาท่ีจะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานให

สอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
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โครงการศึกษาวิจัยการขยายขอบเขตความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบในบรบิทประเทศไทย 

วัตถุประสงค 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

 

 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติ 
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 

ผูวิจัยและหนวยงาน : บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด (นายณัฐพล ลีลาวัฒนานนท) และสํานักงาน
ประกันสังคม  

ปท่ีดําเนินการ : 2561  

ท่ีมาของงบประมาณ : เงินกองทุนเพ่ือบริหารงานสํานักงานประกันสังคม 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : 1,970,000 บาท 

 

 

 1.เพ่ือศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินการขยายความคุมครองประกันสังคมไปสูแรงงานนอกระบบในบริบท
ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2554 ถึงปจจุบัน 

 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะหสถานการณของแรงงานนอกระบบในบริบทประเทศไทยและสาเหตุท่ีแรงงาน 
นอกระบบไมเขาสูความคุมครองของระบบประกันสังคม 

 3. เพ่ือหาแนวทางการดําเนินการขยายความคุมครองประกันสังคมไปสูแรงงานนอกระบบในบริบท
ประเทศไทยและนําขอเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงาน ใชประกอบการดําเนินการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 
ในระดับภูมิภาค 

 
 

1) ผลการสํารวจกลุมตัวอยางเกษตรกรและแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรม พบวา สวนใหญ 
มีการศึกษาอยู ในระดับประถมศึกษา มีรายไดเฉลี ่ยตอเดือนคอนขางต่ํา ไมสมํ่าเสมอ และมีภาระหนี้สิน 
คอนขางสูง สวนสาเหตุท่ีไมไดเขามาเปนผูประกันตน เปนเพราะขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประกันสังคม  
ไมทราบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน รายไดนอยและไมสมํ่าเสมอทําใหไมสามารถจายเงินสมทบ 
ไดตอเนื่อง และความไมสะดวกในการชําระเงินสมทบ  

2) แนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกรและแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรม ตัดสินใจข้ึนทะเบียนเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 40 ไดแก การปรับปรุงการประชาสัมพันธ การปรับปรุงสิทธิประโยชนท่ีสอดคลองกับ
ความตองการ การเพ่ิมการบริการผานเครือขายตาง ๆ ท่ีเปนสมาชิกอยู การเพ่ิมความสะดวกในการจายเงินสมทบ
และการรับผลประโยชน 

3) การวิจัยแบบผสม จากการศึกษาเอกสารท้ังในประเทศและตางประเทศ การสํารวจกลุมตัวอยางเกษตรกร
และแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรม (จํานวน 2,000 ตัวอยาง ใน 12 จังหวัดท่ัวประเทศ) การสัมภาษณ
และจัดประชุมรับฟงความเห็นจากผูเก่ียวของ  

 

 

  สํานักงานประกันสังคม 
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 1. สํานักงานประกันสังคมนําผลการวิเคราะหการดําเนินการขยายความคุมครองประกันสังคมไปสูแรงงาน
นอกระบบในอดีตท่ีผานมา ไปใชในการวางแผน/กําหนดแนวทางในการขยายความคุมครองประกันสังคมให
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบของประเทศ ตอไป 

 2. สํานักงานประกันสังคม นําผลการศึกษาสถานการณและสาเหตุของแรงงานนอกระบบท่ีไมเขาสูระบบ
ความคุมครองประกันสังคม ไปพัฒนาหรือสรางเสริม เพ่ือใหแรงงานนอกระบบท่ียังไมเขาสูระบบประกันสังคม 
เห็นความสําคัญและประโยชนของการมีหลักประกันสังคม และเขาสูระบบความคุมครองประกันสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

 3. สํานักงานประกันสังคม นําแนวทางและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัยไป
ดําเนินการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับความคุมครองประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยการขยายขอบเขตความคุมครองประกันสังคม
สูแรงงานนอกระบบในบริบทประเทศไทย 
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 1. มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมตอการลงทุนดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ (Economic    
     and Social Value Added of Occupational Safety and Health Investment) 

 

วัตถุประสงค 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :  
โครงการวิจัยดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 4 

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแมบทดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
โดยสถานประกอบกิจการและแรงงานไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหนําองคความรูไปถือปฏิบัติอยางท่ัวถึงอันเปน
หลักพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเปนหลักประกันทางสังคมในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ในการทํางานของคนทํางานทุกสาขาอาชีพท้ังในระบบและนอกระบบ 

ผูวิจัยและหนวยงาน : พฤทธิพงศ สามสังข1, รพี พงษพานิช2, พัชรี ผาสุข3, อนุพงศ วงศไชย4, สุภารัตน คะตา1, 
ธนูศิลป สลีออน1, ธนวรรณ ฤทธิชัย1, พัชพร ศรีสงวน1, อภิสรา พระสมิง1, ปญชลิกา ชันขุนทด1 

1 สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 
2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปท่ีดําเนินการ :  พ.ศ. 2563 
ท่ีมาของงบประมาณ : ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : 620,750 บาท 

 
 

 เพ่ือสํารวจมูลคาการลงทุนดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และวิเคราะหหาความคุมคา 
ในการลงทุน มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

 สถานประกอบกิจการจํานวน 30 แหง ไดรับการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง (IOC=0.92) ประกอบดวย 6 สวน ไดแก ขอมูลท่ัวไป ขอมูลการลงทุนดานความปลอดภัย 
ในสถานประกอบกิจการ จํานวนการเกิดอุบัติเหตุตามระดับความรุนแรง คาใชจายกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนา 
ดานความปลอดภัย ฯ แลวนํามาวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมูลคาเพ่ิมทาง
สังคม โดยใชการทดสอบทางสถิติ Mann-Whitney U จากการศึกษาพบวา สถานประกอบกิจการลงทุนดานความ
ปลอดภัย 1,342,508.60 บาท/แหง และมีตนทุนการเกิดอุบัติเหตุอยูท่ี 115,037.01 บาท/แหง เม่ือนํามา
วิเคราะหพบวามีความคุมคาในการลงทุน คือ มีมูลคาเทียบเทาปจจุบันสุทธิ (NPV) 71,595.76 บาท/แหง อัตรา
ผลตอบแทน รอยละ 77.11 และมีอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 4.45 และพบวาเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
51,795.53 บาท หรือ 3,341.65 บาท/แหง นอกจากนี้ยังเกิดมูลคาเพ่ิมทางสังคม คือ สามารถลดอัตราการ
ประสบอันตรายไดจาก 302 รายเหลอื 294 ราย (p-value=0.136) 
 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 
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 การลงทุนดานความปลอดภัยนั้นเปนการลงทุนเชิงปองกัน ซ่ึงไมสามารถเห็นผลตอบแทนไดทันที 
ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงการเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเปนหลักฐานเชิงประจักษใหเกิด
การสนับสนุนท้ังในสวนของงบประมาณและการดําเนินงานใหเปนไปอยางราบรื่นและเกิดประโยชนสูงสุด  
โดยคาดหวังจะลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางาน เพ่ิมความสุขในการทํางาน จึงจะทําใหผลผลิตออกมามากข้ึน 
และมีคุณภาพมากข้ึน ท้ังนี้ยังสามารถชวยลดงบประมาณของสถานประกอบกิจการ หรืองบประมาณของรัฐ 
ท่ีสนับสนุนการปฐมพยาบาล การรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ หรือคาชดเชยในกรณีตาง ๆ ลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ  มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมตอการลงทุนดานความปลอดภัย
ในสถานประกอบกิจการ (Economic and Social Value Added of Occupational 
Safety and Health Investment) 
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วัตถุประสงค 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

 

 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :  

โครงการวิจัยดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 4 ดาน
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแมบทดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
โดยสถานประกอบกิจการ และแรงงานไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหนําองคความรูไปถือปฏิบัติอยางท่ัวถึงอันเปน
หลักพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเปนหลักประกันทางสังคมในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ในการทํางานของคนทํางานทุกสาขาอาชีพท้ังในระบบและนอกระบบ 

ผูวิจัยและหนวยงาน : กฤตติกา เหลาวัฒนโรจน, ธนูศิลป สลีออน, ธนวรรณ ฤทธิชัย, สุภารัตน คะตา, พฤทธิพงศ 
สามสังข, ปญชลิกา ชันขุนทด, เปรมยุดา นวลศรี  สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน (องคการมหาชน) 

ปท่ีดําเนินการ :  พ.ศ. 2563 

ท่ีมาของงบประมาณ : ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร :  620,750 บาท 

 
 

 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการติดต้ังหลังคา
สําเร็จรูปในประเทศไทย  

 
 

 สถานประกอบกิจการติดต้ังโครงหลังคาสําเร็จรูปในประเทศไทย จํานวน 392 แหง เก็บรวบรวมขอมูล 
ในระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563 โดยใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก 
ความรูเก่ียวกับกฎหมายหรือขอกําหนดในการทํางานบนท่ีสูงท่ีเก่ียวของ ทัศนคติตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและ
อันตรายในการทํางานบนท่ีสูงและพฤติกรรมการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานบนท่ีสูง
สําหรับการติดต้ังโครงหลังคาสําเร็จรูป และความตองการในการฝกอบรมการทํางานบนท่ีสูง วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติการทดสอบไควสแควร (Chi-Square Test)  
ผลการศึกษาพบวาผูแทนสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป มีระดับความรูเก่ียวกับกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางานบนท่ีสูง โดยภาพรวมมีความรูระดับสูงรอยละ 88.80 และระดับปานกลาง 
รอยละ 11.20 ตามลําดับ ระดับทัศนคติตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทํางานบนท่ีสูง ภาพรวม
อยูในระดับสูง รอยละ 80.40 และระดับปานกลาง รอยละ 19.60 ตามลําดับ ระดับพฤติกรรมการจัดการความ
ปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 53.30 และระดับตํ่า รอยละ 46.70 
ตามลําดับ การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆกับระดับความรู พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ตําแหนงงาน
ท่ีรับผิดชอบ ประสบการณในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป ปจจัยการฝกอบรมการทํางานบน 
ท่ีสูง การใชคูมือความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ และ สถานประกอบกิจการมีการใช
มาตรฐานการทํางานในท่ีสูง กับระดับความรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ความสัมพันธระหวางเพศกับระดับทัศนคติในการจัดการความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูงของผูประกอบการ
ติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูป ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อายุ ระดับการศึกษา 

2. การสํารวจปจจัยสวนบุคคลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป   
    ในประเทศไทย (A Surveyed on Occupational Safety and Health related Personnel    
    Factors Pertinent to Prefabricated Roof Installation in Thailand) 
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ระดับประสบการณ ตําแหนงในการทํางาน การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง และสถิติการ 
เกิดอุบัติเหตุใน 1 เดือนท่ีผานมา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดับพฤติกรรม 
การจัดการความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูงตอปจจัย ดานตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ ระดับประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน สถานประกอบกิจการมีการนํามาตรฐานเก่ียวกับการทํางานบนท่ีสูงมาใช และสถานประกอบกิจการ 
มีการใชคูมือความปลอดภัย การเขารวมกิจกรรมการรณรงคเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     

 

 สถานประกอบกิจการสามารถนํางานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพแกผูปฏิบัติงานได โดยเพ่ิมการ
ฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความรู เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดี และนําไปสูพฤติกรรมการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานบนท่ีสูงสําหรับการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป ตามขอกฎหมายและ/หรือ ขอกําหนดตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูงไดอยางถูกตอง สงผลใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทํางาน ลดอุบัติเหตุ 
ในการทํางานบนท่ีสูงสําหรับกิจกรรมติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ  การสํารวจปจจัยสวนบุคคลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ในการทํางานติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป ในประเทศไทย (A Surveyed on Occupational 
Safety and Health related Personnel Factors Pertinent to Prefabricated 
Roof Installation in Thailand) 
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สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

 

 

ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :  
โครงการวิจัยดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 4 ดาน

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแมบทดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
โดยสถานประกอบกิจการและแรงงานไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหนําองคความรูไปถือปฏิบัติอยางท่ัวถึงอันเปน 
หลักพ้ืนฐาน ของความเสมอภาคและเปนหลักประกันทางสังคมในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ในการทํางานของคนทํางานทุกสาขาอาชีพท้ังในระบบและนอกระบบ 
ผูวิจัยและหนวยงาน : กฤตติกา เหลาวัฒนโรจน, ธนูศิลป สลีออน, ธนวรรณ ฤทธิชัย, สุภารัตน คะตา, พฤทธิพงศ 
สามสังข, ปญชลิกา ชันขุนทด, เปรมยุดา นวลศรี  สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน (องคการมหาชน) 
ปท่ีดําเนินการ :  พ.ศ. 2563 
ท่ีมาของงบประมาณ : ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร :  620,750 บาท 

 

 

 เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูปของ 
สถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย  
 
 

 

การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย การสนทนากลุม  
การสัมภาษณเชิงลึกผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กลุมเปาหมายไดแก ผูแทนผูประกอบกิจการ ผูเชี่ยวชาญและ
ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณติดต้ังหลังคาสําเร็จรูป เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนผูให
ขอมูลหลักสําคัญ (Key Informants) จํานวน 15 คน รวบรวมขอมูลและวิเคราะหเนื้อหาโดยการตีความสราง
ขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลท่ีไดจากเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหเพ่ือหา
บทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น โดยการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ดวยการรวบรวมวิธีการใชจากผูสังเกต 
ทฤษฎี (Theory) วิธีการ (Methods) และ ขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Material) โดยนําเสนอขอมูลเปนขอความ
แบบบรรยาย ผลการศึกษาพบวาสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูปขนาดใหญแหงนี้มีรูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูง โดยสรุปมีข้ันตอนการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป
ของสถานประกอบ กิจการแห งนี้  จํ า น วน  3 ระยะ ได แก  ร ะยะ ท่ี  1 ก อนการติ ด ต้ั ง  ร ะยะ ท่ี  2 
ขณะติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป และ ระยะท่ี 3 หลังดําเนินการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป สถานประกอบกิจการมีการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดสากล (Global Requirement) และการปฏิบัติท่ีแนะนําสําหรับการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป 
10 ข้ันตอน มีการวิเคราะหอันตรายดวยวิธี Job Safety Analysis ; JSA มีข้ันตอนงานสําคัญในการติดตั้งหลังคา
สําเร็จรูป 28 ข้ันตอน โดยสรุปสถานประกอบกิจการแหงนี้มีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตาม
องคประกอบหลักของการจัดการความปลอดภัย HSG65 ป 2000 และ 2013 และมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ สสปท.  

3. กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูปของ 
    สถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย (A Study on Occupational Safety and   
    Health Management Approach to Prefabricated Roof Installation of a large company in   
    Thailand) 
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

ใน 5 องคประกอบ ไดแก 1) นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
2) โครงสรางการบริหารจัดการองคกร 3) การวางแผนและดําเนินการดานความปลอดภัยฯ 4) การวัดผล 
การดําเนินการดานความปลอดภัยฯ และ 5) การปรับปรุง ตรวจติดตามและการทบทวนดานความปลอดภัยฯ  
โดยหัวใจสําคัญของการดําเนินงานดานความปลอดภัยใหประสบความสําเร็จของสถานประกอบกิจการแหงนี้คือ 
นโยบายดานความปลอดภัยของผูบริหารสูงสุดเปนเสมือนตนน้ํา และการวางแผนงาน การจัดองคกร และการ
ปฏิบัติการท่ีดีเปนเสมือนกลางน้ํา การวัดผลประเมินผล การทบทวนเปนเสมือนปลายน้ํา มีวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ท่ีตอเนื่องเชื่อมโยงในระบบการจัดการภายในสายน้ําเดียวกัน เปนตัว
ขับเคลื่อนใหเกิดการจัดการดานความปลอดภัยฯ ท่ีดี และธํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ เปนองคประกอบ
สําคัญท่ีจะนําไปสูความยั่งยืน มุงใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผูปฏิบัติงาน  

 
  

สถานประกอบกิจการสามารถนํารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคา

สําเร็จรูปไปประยุกตใชเพ่ือเปนตนแบบการปฏิบัติท่ีดี และเปนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตาม

มาตรฐานความปลอดภัยบนท่ีสูงไดอยางถูกตอง สงผลใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในการ

ปฏิบัติงานบนท่ีสูงสําหรับกิจกรรมติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป เปนประโยชนตอการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ  กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ในการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูปของสถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย  
(A Study on Occupational Safety and Health Management Approach to 
Prefabricated Roof Installation of a large company in Thailand) 
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วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

2. รายงานผลการสํารวจคาใชจายท่ีจําเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 
 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาใชวิเคราะห คาจาง รายได และคาใชจายท่ีจําเปนเฉลี่ยของแรงงาน
ท่ัวไปแรกเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงใชเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาภาวการณครองชีพของแรงงาน 
ในการพิจารณาการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําตามหลักเกณฑในมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2560 ท้ังนี้ยังมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประเด็นยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศอีกดวย                                                                     . 
 
 

 กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจางดําเนินการสํารวจขอมูลแรงงานท่ัวไปแรกเขา
ทํางานในสถานประกอบกิจการท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ัวประเทศ ซ่ึงมีอายุการทํางาน 
ในตลาดแรงงานไมเกิน 1 ป จํานวนรวมท้ังสิ้น 19,995 ตัวอยาง ในชวงระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 
สรุปผลการสํารวจท่ีสําคัญ ดังนี้                                                                                       
 1. คาจางและรายไดรวมของแรงงาน                                                                               
     จากผลการสํารวจ ป 2562 พบวา แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน มีคาจางเฉลี่ยวันละ 341.70 บาท      
คาเบี้ยขยันวันละ 30.99 คาลวงเวลาเฉลี่ยวันละ 101.78 บาท คากะเฉลี่ยวันละ 38.59 บาท และรายไดอ่ืนๆ 
109.27 บาท ทําใหมีรายไดรวมเฉลี่ยวันละ 389.49 บาท                                                               
 2. คาใชจายของแรงงาน                                                                                                
     แรงงานมีคาใชจายตามอัตภาพเฉลี่ยวันละ 280.75 บาท และคาใชจายตามคุณภาพเฉลี่ยวันละ 
299.29 บาท นอกจากคาใชจายท่ีจําเปนตามอัตภาพและตามคุณภาพแลว แรงงานยังมีคาใชจายอ่ืนๆ
นอกเหนือจากคาใชจายท่ีจําเปน ไดแก คาผอนสินคามากท่ีสุด เฉลี่ยเดือนละ 1,165.51 บาท (รอยละ 10.11) 
รองลงมาคือ คาใชจายอ่ืนๆ เฉลี่ยเดือนละ 609.79 บาท (รอยละ 5.29) และนอยท่ีสุด คือ คาโทรศัพทมือถือ 
เฉลี่ยเดือนละ 352.88 บาท (รอยละ 3.06) คิดเปนคาใชจายอ่ืนๆ เฉลี่ยตอเดือนเทากับ 2,554.39 บาท และ
เฉลี่ยตอวันเทากับ 85.15 บาท รวมคาใชจายท้ังหมดเฉลี่ย 384.44 บาท                                           
 3. การเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของแรงงาน                                                              
  3.1 อัตราคาจางข้ันต่ํากับคาใชจาย เม่ือเปรียบเทียบอัตราคาจางข้ันต่ําของท่ัวประเทศเฉลี่ย 
วันละ 315.97 บาท กับคาใชจายท่ีจําเปนและคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายท่ีจําเปน พบวา                              
   1. แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานมีอัตราคาจางข้ันต่ําสูงกวาคาใชจายตามอัตภาพ เฉลี่ยอยูท่ี 

35.22 บาทตอวัน                                                                                                    

   2. แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานมีอัตราคาจางข้ันต่ําสูงกวาคาใชจายตามคุณภาพ เฉลี่ยอยูท่ี 

16.68 บาทตอวัน                                                                                                       

   3. แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานมีอัตราคาจางข้ันตํ่านอยกวาคาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือ

คาใชจายท่ีจําเปนเฉลี่ยอยูท่ี 68.46 บาทตอวัน                                                                  

สํานักงานคณะกรรมการคาจาง  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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  3.2 คาจางจริงกับคาใชจาย เม่ือเปรียบเทียบคาจางจริงท่ีแรงงานไดรับ เฉลี่ยวันละ 341.70 บาท  

กับคาใชจายท่ีจําเปน และคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายท่ีจําเปน พบวา                                              

   1. แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานมีคาจางจริงมากกวาคาใชจายตามอัตภาพเฉลี่ยอยูท่ี 

60.95 บาทตอวัน                                                                                                          

   2. แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานมีคาจางจริงมากกวาคาใชจายตามคุณภาพเฉลี่ยอยูท่ี 

42.41 บาทตอวัน                                                                                                            

   3. แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานมีคาจางจริงนอยกวาคาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือคาใชจาย

ท่ีจําเปนเฉลี่ยอยูท่ี 42.74 บาทตอวัน                                                                                       

  3.3 รายไดรวมกับคาใชจาย เม่ือเปรียบเทียบรายไดรวมท่ีแรงงานไดรับ เฉลี่ยวันละ 389.49 บาท 

กับคาใชจายท่ีจําเปนและคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายท่ีจําเปน พบวา                                                

   1. แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานมีรายไดรวมมากกวาคาใชจายตามอัตภาพเฉลี่ยอยูท่ี 

108.74 บาทตอวัน                                                                                                        

   2. แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานมีรายไดรวมมากกวาคาใชจายตามคุณภาพเฉลี่ยอยูท่ี 

90.20 บาทตอวัน                                                                                                          

   3. แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานมีรายไดรวมมากกวาคาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือคาใชจาย

ท่ีจําเปนเฉลี่ยอยูท่ี 5.05 บาทตอวัน     

 4. การเปรียบเทียบอัตราคาจางข้ันตํ่าเฉลี่ย คาจางจริง คาใชจายตามอัตภาพ และคาใชจายตามคุณภาพ 
ตั้งแตป 2553-2562        
 

                                                                                              
 
 เม่ือเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราคาจางข้ันต่ํา คาจางท่ีลูกจางไดรับจริง คาใชจายตาม
อัตภาพ คาใชจายตามคุณภาพ ตั้งแตป 2553-2562 พบวาในป 2553-2554 อัตราคาจางข้ันต่ําอยูในระดับ 
ท่ีต่ํากวาคาจางจริง และคาใชจายท่ีจําเปนในการครองชีพของลูกจางก็มีอัตราการปรับเพ่ิมข้ึนมากกวาคาจางจริง
และคาจางข้ันต่ําเชนกัน ท้ังนี้ ในป 2555 มีการปรับอัตราคาจางข้ันต่ําเพ่ิมข้ึนในอัตรากาวกระโดดจึงทําใหลูกจาง
มีคาจางเพ่ิมข้ึนมากกวาคาใชจายท่ีจําเปนในการครองชีพและมีลักษณะเชนนี้เรื่อยมาจนถึงป 2562           
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53 

 5. จํานวนแรงงานท่ีไดคาจางต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ํา                                                          
 จากการสํารวจแรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานป 2562 ท่ัวประเทศ จํานวน 19,918 ตัวอยาง (จากจํานวน 
19,995 ตัวอยาง) พบวา มีจํานวนแรงงานท่ีไดคาจางเทากับหรือสูงกวาอัตราคาจางข้ันต่ํา จํานวน 17,968 
ตัวอยาง (รอยละ 90.21) และคาจางต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ํา จํานวน 1,950 ตัวอยาง (รอยละ 9.79) โดย
สัดสวนของแรงงานท่ีไดคาจางตํ่ากวาอัตราคาจางข้ันต่ําป 2562 ลดลงจากป 2561                                    
 โดยสรุป แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางานท่ีไดรับอัตราคาจางข้ันต่ําตอวัน (ตั้งแต 308 - 303 บาท เฉลี่ยวันละ 
315.97 บาท) คงเพียงพอสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนตามอัตภาพและตามคุณภาพ แตท้ังนี้หากพิจารณารวม
คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือความจําเปนแลวนั้น เชน คาโทรศัพทมือถือ คาผอนสินคา คาใชจายในการเสี่ยงโชค  
เปนตน อัตราคาจางข้ันต่ําในปจจุบันถือวาไมเพียงพอสําหรับคาใชจายอ่ืนๆ                                               
 โดยการสํารวจนี้คาดวาจะไดรับประโยชนจากการดําเนินงานในการใชขอมูลประกอบการพิจารณาอัตรา
คาจางข้ันต่ําของจังหวัด และเปนแนวทางในการพิจารณาระบบการสํารวจขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการกําหนดอัตรา
คาจางข้ันตํ่าตอไป                                                                                                          
 
  
 
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สํานักงานคณะกรรมการคาจาง  สํานักงาน
แรงงานจังหวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานผลการสํารวจคาใชจายท่ีจําเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขา
ทํางานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 
 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 
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3. รายงานสถานการณดานแรงงาน  รายไตรมาสและรายป 

วัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 เพ่ือนําเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจแรงงาน ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของ
ตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง และทราบถึงแนวโนมของตลาดแรงงานในดานการจางงาน วางงาน และเลิกจาง  
โดยการวิเคราะหสถานการณแรงงานจากดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ซ่ึงจําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ดัชนีชี้วัด
ตลาดแรงงานท่ีสําคัญ (Key Indicators of the Labour Market : KILM) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
และกลุมท่ี 2 ดัชนีชี้วัดหลักดานการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the Performance 
of MOL : KIP) ซ่ึงเปนตัวสะทอนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน 

 

 

 ในการจัดทํารายงานชิ้นได กระทรวงแรงงานไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในการสนับสนุนขอมูล 
ท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหนวยงานภายนอก อาทิ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหไดขอมูลสําหรับจัดทําดัชนีชี้วัด 
และนํามาวิเคราะหสถานการณแรงงาน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูท่ีสนใจไดนําไปใชประโยชนประกอบ 
การตัดสินใจเชิงนโยบาย การติดตามและประเมินผลการทํางาน  

 รายละเอียดมีดังนี้ ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานท่ีสําคัญ หมวดท่ี 1 : การจางงานและการวางงาน หมวดท่ี 2 
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ดัชนีชี้วัดหลักดานบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน หมวดท่ี 1 ศักยภาพแรงงาน 
หมวดท่ี 2 การจางงานในระบบประกันสังคม หมวดท่ี 3 หลักประกันท่ีดี หมวดท่ี 5 สภาพแวดลอมและสภาพการ
ทํางานท่ีมีความปลอดภัย หมวดท่ี 6 การแรงงานสัมพันธท่ีดี หมวดท่ี 7 การมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม หมวดท่ี 8 
แรงงานตางดาว 

 

 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค 
เผยแพรในเว็บไซตกระทรวงแรงงาน https://qrgo.page.link/k3ygm และเว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน 
http://warning.mol.go.th/article/review  

 

 

 

 
 

 

กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ   รายงานสถานการณดานแรงงาน รายไตรมาสและรายป 

 

https://qrgo.page.link/k3ygm
http://warning.mol.go.th/article/review
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4. หนังสือสถิติแรงงานประจําป พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

 

 

 

 

 เพ่ือนําเสนอขอมูลสถิติดานแรงงานท่ีสําคัญของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก กรมการจัดหางาน 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน และหนวยงานภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนการรวบรวมขอมูลสถิติตอเนื่องยอนหลัง 7 ป โดยใช
เกณฑมาตรฐานขอมูลของกระทรวงแรงงาน การใหคํานิยามศัพทของขอมูล และการคํานึงถึงการนําไปใชประโยชน 

 

 

 ในการจัดทําหนังสือ ไดรับความรวมมือจากหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหนวยงานจากภายนอก
ในการสนับสนุนขอมูลสถิติ การนําเสนอขอมูลสถิติดานแรงงาน คํานึงถึงเนื้อหาท่ีถูกตองและครอบคลุมตอการ 
ใชงานของผูท่ีสนใจ การนําเสนอขอมูลท่ีมีความตอเนื่องในรูปแบบท่ีเขาใจงาย เปนขอมูลท่ีพรอมสําหรับการ
วิเคราะหและแปลความหมายในระดับตอไป มีการนําเสนอในรูปแบบตารางท่ีจัดจําแนกตามมิติตาง ๆ เพ่ือให
สะดวกตอการทําความเขาใจ และเผยแพรในรูปแบบรูปเลมหนังสือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชงาน โดยไดมี
การปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ตรงตามความตองการของผูใช ถือเปนการสงเสริมใหเกิดการนําขอมูลสถิติ 
ไปใชประโยชนไดมากยิ่งข้ึนและครอบคลุมผูใชแตละกลุม 

 

 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค 
เผยแพรในเว็บไซตกระทรวงแรงงาน https://www.mol.go.th/academician/reportstatic_labour/ และ
เว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน http://warning.mol.go.th/article/review  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ  หนังสือสถิติแรงงานประจําป พ.ศ. 2562 
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วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

5. ดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2563  

 

 
 

 เพ่ือนําเสนอดัชนีชี้วัดดานแรงงานท่ีสําคัญ 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานท่ีสําคัญ  
(Key Indicators of the Labour Market : KILM 9th edition) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labour Organization : ILO) และกลุมท่ี 2 ดัชนีชี้วัดหลักดานการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน  
(Key Indicators of the Performance of MOL) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชประโยชน 

 

 

 การจัดทําหนังสือ “ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2563” ฉบับนี้ กระทรวงแรงงานไดรวบรวมขอมูลสถิติ
จากแหลงขอมูลจากสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมท้ังสวนราชการภายนอก นํามาคํานวณเปนดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร แผนงาน/
โครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินการ แกไขปญหา รวมถึงการคาดการณสถานการณเพ่ือการปรับเปลี่ยน 
กลยุทธในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ รายละเอียดดังนี้ 
 1. ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานท่ีสําคัญ (Key Indicator of the Labour Market : KILM) โดยองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO)  หมวดท่ี 1 การมีสวนรวมของกําลังแรงงาน หมวดท่ี 2 ดานการจางงาน หมวดท่ี 3 การวางงาน 
หมวดท่ี 4 การศึกษาและการรูหนังสือ หมวดท่ี 5 ผลิตภาพแรงงาน หมวดท่ี 6 ความยากจนและการกระจาย
รายได  
 2. ดัชนีชี้วัดหลักดานการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indictors of the Performance of Mol : 
KIP – Mol) หมวดท่ี 1 ศักยภาพแรงงาน หมวดท่ี 2 โอกาสในการทํางาน หมวดท่ี 3 หลักประกันท่ีดี หมวดท่ี 4 
การไดรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมาย หมวดท่ี 5 สภาพการจางท่ีเปนธรรม หมวดท่ี 6 สภาพแวดลอมดานการ
ทํางานท่ีมีความปลอดภัย หมวดท่ี 7 การแรงงานสัมพันธท่ีดี หมวดท่ี 8 การมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

 

 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค 
เผยแพรในเว็บไซตกระทรวงแรงงาน https://www.mol.go.th/academician/labour_kpitemplet/ หรือ
เว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน  

 

 

 

 

 

  

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  ดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2563 
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6. รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน รายเดือน รายไตรมาส และรายป 
 

 

 

 เพ่ือนําเสนอดัชนีชี้วัดดานแรงงานท่ีสําคัญ 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานท่ีสําคัญ (Key Indicators 
of the Labour Market : KILM 9th edition) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour 
Organization : ILO) และกลุมท่ี 2 ดัชนีชี้วัดหลักดานการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators 
of the Performance of MOL) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชประโยชน 

 

 
 เพ่ือนําเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจแรงงาน ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน และการเตือนภัยดานแรงงาน โดยนําเสนอ
ขอมูลและรายงานการเตือนภัยจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน บทวิเคราะห และการพยากรณสถานการณ 
ดานแรงงาน เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง และทราบถึงแนวโนมของตลาดแรงงาน
ในดานการจางงาน วางงาน และเลิกจาง โดยมุงหวังในการเผยแพรใหกับหนวยงานตาง ๆ หรือผูท่ีสนใจท่ัวไป 
รายละเอียดดังนี้   
 - สรุปผลการประมาณการระบบเตือนภัยดานแรงงาน  
 - สัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน 
 - โอกาสเกิดวิกฤตดานแรงงาน 
 - สถานการณและประมาณการแนวโนมการจางงาน 
 - สถานการณและประมาณการแนวโนมการวางงาน 
 - สถานการณและประมาณการแนวโนมการเลิกจาง 

 

 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค 
เผยแพรในเว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน http://warning.mol.go.th/article/warning_report หรือลิ้งก 
ท่ีนาสนใจในเว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน รายเดือน รายไตรมาส และรายป 
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7. รายงานขอมูลดานแรงงาน  รายเดือน 
 

 

 

 เพ่ือนําเสนอขอมูลดานแรงงานท่ีสําคัญใหผูบริหารไดใชประโยชน และเปนขอมูลท่ีแสดงความเคลื่อนไหว
ของสถิติแรงงานท่ีสําคัญ เชน ตัวเลขการเลิกจาง วางงาน ความตองการแรงงาน ประกันสังคม สิทธิประโยชนตางๆ 
ซ่ึงเปนขอมูลท่ีอยูในความสนใจของรัฐบาลและสาธารณะ 

 

 
 1. เปรียบเทียบจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามภาคอุตสาหกรรม 
 2. อัตราวางงานอาเซียน 10 ประเทศ 
 3. แรงงานไทยในตางประเทศและคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ 
 4. ขอมูลกรมการจัดหางาน (ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน) 
 5. จํานวนผูมีงานทําจําแนกตามชวงอายุ 
 6. การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย (1. ฝกกอนเขาสูตลาดแรงงาน 2. ฝกยกระดับฝมือ 3. ทดสอบมาตรฐานฝมือ 
4. ฝกอาชีพเสริม 5. เพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทยในสถานประกอบการ 6. ฝกอบรมตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงาน) 

 

 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน เผยแพรใน
เว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน http://warning.mol.go.th/article/warning_report หรือ http://nlrc.mol.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 
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8. ขอมูลดานเศรษฐกิจแรงงาน  รายเดือน 
 

 

 

เพ่ือนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจแรงงาน ดานการจางงาน การวางงาน และการเลิกจาง ในบริบทตาง ๆ เชน 
สถานการณดานแรงงานท่ัวราชอาณาจักร สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคม สถานการณดานแรงงาน
ในกลุมแรงงานตางดาวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําไปใชประโยชน 

 

 
 เพ่ือนําเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจแรงงาน รายเดือน โดยมุงหวังในการเผยแพรใหกับหนวยงานตาง ๆ หรือ
ผูท่ีสนใจท่ัวไป รายละเอียดดังนี้   
 - การจางงานในตลาดแรงงาน 
 - การวางงาน 
 - ลูกจางในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง 
 - แรงงานตางดาว คนตางดาว ท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร 
 - ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานของผูประกันตนตางดาว 

 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค 
เผยแพรในเว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน ในหัวขอ บทวิเคราะหอ่ืนๆ เลือก “ขอมูลเศรษฐกิจแรงงานประจําเดือน” 
ฉบับท่ีตองการ หรือ ลิ้งก http://warning.mol.go.th/article/review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

http://warning.mol.go.th/article/review
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9. รายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

 

 

 

 

 

 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 
6 วรรคสี่ และประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
ในงานประมง พ.ศ. 2562 กําหนดใหกระทรวงแรงงานจัดทํารายงานท่ีเก่ียวของเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายใน
เดือนกรกฎาคม ของทุกป  

 

 

 กระทรวงแรงงาน ไดบูรณาการการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง  
พ.ศ. 2562 รวมกับ 9 หนวยงาน โดยมีผลการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ ระหวางวันท่ี 18 พ.ย. 
2562 – 31 พ.ค. 2563 ท่ีสําคัญ ภายใตนโยบาย 5P ของรัฐบาล มีสาระสําคัญดังนี้ (1) ดานนโยบาย (Policy) 
ประกอบดวย กลไกการนําสูไปการปฏิบัติ และการแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี ตาม พ.ร.บ.ฯ (2) ดานปองกัน 
(Prevention) ประกอบดวย การบริหารจัดการแรงงานประมง การบริหารจัดการเรือประมง การดําเนินงานศูนย
แรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง และการดําเนินงานศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว (3) ดานการ
บังคับใชกฎหมาย (Prosecution) ประกอบดวย กําหนดหลักเกณฑการตรวจเรือประมง การตรวจเรือเขา-ออก  
ณ PIPO การตรวจแรงงานในเรือประมงกลางทะเล การเปรียบเทียบและดําเนินคดี การดําเนินคดีคามนุษย 
ในกิจการประมงทะเล และจํานวนผูเสียหายจากการคามนุษยในกิจการประมงทะเล (4) การคุมครองชวยเหลือ 
(Protection) ประกอบดวย การจัดทําคูมือ SOP ชวยเหลือแรงงานประมงกลับจากตางประเทศ การติดตาม 
สิทธิประโยชนใหกับแรงงานในตางประเทศ การจัดสิทธิประโยชนกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม 
แกแรงงานประมง และการจัดสิทธิประโยชนดานสุขภาพ (5) ดานการมีสวนรวม (Partnership) ประกอบดวย  
ความรวมมือกับสภาพยุโรปและองคการแรงงานระหวางประเทศ ภายใตการดําเนินโครงการสิทธิจากเรือสูฝง 
และความรวมมือกับกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการวมท้ังขอทาทายเพ่ือการพัฒนาตอไป  

 

 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน 
(ศปคร.) 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

ในงานประมง พ.ศ. 2562 
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วัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 
 จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของผูบริหาร ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวง
แรงงาน อันนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของกระทรวงแรงงานท่ีตองการให “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพท่ีดี” 
ไดในท่ีสุด 

 

 
 แผนปฏิบัติงานกระทรวงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
 สวนท่ี 1 ทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีจะแสดงการถายทอดแนวทาง 
ตามยุทธศาสตรชาติ นโยบายกระทรวงแรงงาน รวมท้ังภาพรวมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ีกระทรวงแรงงานไดรับจัดสรร 
 สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ 
 สวนท่ี 3 รายละเอียดตัวชี้วัดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปาหมายจากการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานแผนงานและงบประมาณและอัพโหลด
บนเว็บไซตกระทรวงแรงงาน  https://www.mol.go.th/academician/actionplan/ หัวขอแผนปฏิบัติการประจําป   

 

 

 
 

 

 

 

 

10. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  กระทรวงแรงงาน 

รายงานฉบับสมบูรณ  แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
กระทรวงแรงงาน 

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
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 จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงถึงภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานท่ีมีความสอดคลองเชื่อมโยงยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงยุทธศาสตรการจัดสรรฯ ดังกลาว มีความ
สอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแมบทอ่ืนๆ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล โดยแผนปฏิบัติงานจะมีความละเอียด มีลําดับความสําคัญของการทํางานและมีการกําหนดแผนการใชจาย
งบประมาณท่ีชัดเจน 

 

 

 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานปลัดกระทรวง ประกอบดวยสาระสําคัญ 
5 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สวนท่ี 3 รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และผลผลิต/โครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 สวนท่ี 4 แผนปฏิบัติงานฝกอบรมสัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบรายการคาใชจาย
ในการสัมมนาและฝกอบรม)  

 สวนท่ี 5 แนวทางการปรับแผนปฏิบัติงานระหวางปงบประมาณ 

 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานแผนงานและงบประมาณ  และอัพโหลด
บนเว็บไซตกระทรวงแรงงาน  https://www.mol.go.th/academician/actionplan/ หัวขอแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

11. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
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กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 
 
 เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) (หรือชื่อเดิม แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทย  
ในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เปนแผนระบุถึงกรอบแนวทางการพัฒนาแรงงาน และพัฒนาตลาดแรงงาน
ของประเทศท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและสามารถตอบสนองตอความตองการพัฒนาของประเทศไทยตาม
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (PM Target) ในระยะ ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 

 

 

 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) จัดทําเพ่ือปรับปรุงแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทย 
ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 -2564) ใหสอดคลองกับกับแผนระดับท่ี 3 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดกําหนด โดยแผนดังกลาวเปนการรวบรวมโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
และหนวยงานภายนอกท่ีมีประเด็นการพัฒนาดานแรงงานรวมกัน รวม 231 โครงการ โดยจําแนกโครงการตาม  
6 แนวทางสําคัญ คือ  
 แนวทางท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน  
 แนวทางท่ี 2 : การคุมครองและเสริมสรางความม่ันคง หลักประกันในการทํางานและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 แนวทางท่ี 3 : การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ  
 แนวทางท่ี 4 : การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของตลาดแรงงานเพ่ือสรางความยั่งยืนใหภาคแรงงาน  
 แนวทางท่ี 5 : การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร 
 แนวทางท่ี 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศท่ีทันสมัย และมีเสถียรภาพ 
 โดยตัวชี้วัดสําคัญภายใตแผนปฏิบัติการดานแรงงาน คือ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวา
รอยละ 2.5 ตอป จํานวนแรงงานในระบบท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม และจํานวนแรงงาน
นอกระบบท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 40 
 ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการดังกลาวจะเปนกรอบแนวทางในการทํางานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
และภาคีท่ีเก่ียวของในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาแรงงานไทยรวมกัน  

 

 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  
Link : https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/full-labour-action-plan-2020-

2022-web.pdf  

 

 

 

12. แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 

https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/full-labour-action-plan-2020-2022-web.pdf
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/full-labour-action-plan-2020-2022-web.pdf
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วัตถุประสงค 

 

 

 

 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ท้ังสวนกลางและภูมิภาค รวมถึงสํานักงานแรงงานในตางประเทศ ใหเชื่อมโยงสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายภายใตบทบาทหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในการเปนหนวยงาน
เสนอแนะนโยบายและวางแผนเพ่ือชี้นําการพัฒนาดานแรงงานของประเทศและผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ  
พัฒนาองคกรใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเพ่ือใหการจัดทําแผนงาน/โครงการมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรระดับชาติ และแผนระดับ 2 นําไปสูการบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัด ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีองคประกอบ
ท้ังหมด 6 สวน ดังนี้  
           สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร กลาวถึง กรอบแนวคิดในการจัดทํา และประเด็นการขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติราชการฯ  
           สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 กลาวถึง 
แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง แผนระดับท่ี 3 
ท่ีเก่ียวของ แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงแรงงาน 
           สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กลาวถึง วิสัยทัศนของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พันธกิจ ประเด็นการขับเคลื่อนภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการฯ จํานวน 4 เรื่อง ไดแก เรื่องท่ี 1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย เรื่องท่ี 2 บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง เรื่องท่ี 3 บูรณาการสรางภาคีเครือขายและ
การใหบริการอยางท่ัวถึงท้ังในและตางประเทศ และเรื่องท่ี 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต รวมถึง เปาหมาย คาเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ สําคัญ ประมาณการ
วงเงินงบประมาณ ป 2563 – 2565   
           สวนท่ี 4 รายละเอียดตัวชี้วัด กลาวถึง รายละเอียด วิธีคํานวณตัวชี้วัด คําอธิบาย/นิยามศัพท เกณฑการประเมิน 
การกําหนดคาเปาหมาย ป 2563 – 2565    
           สวนท่ี 5 โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน) กลาวถึงโครงการ/กิจกรรม ท้ังหมด จํานวน 161 โครงการ งบประมาณจํานวน 
2,612.4329 ลานบาท   
           สวนท่ี 6 การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล กลาวถึง กลไก และแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล    

 
 

 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
Link : https://www.mol.go.th/academician/actionplan/ 

 

 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

13. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน) 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  
   ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน) 
 

https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
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วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

14. โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ 

 

 

 

 

 เพ่ือชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยพิบัติ วิกฤตเศรษฐกิจ วางงานและกําลังแรงงานท่ีประสบ
ความเดือดรอนดานอาชีพ/มีรายได ใหมีโอกาสในการเพ่ิมพูนศักยภาพในทักษะใหม (Re-skill) นอกเหนือจาก
ทักษะเดิมท่ีมีเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหแรงงานตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 
พ่ึงพาตนเอง และสามารถชวยเหลือกันในชุมชนทองถ่ินได กอใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานดวยทักษะ
ความสามารถท่ีหลากหลาย มีรายไดเพ่ิมจากทักษะความรูใหมท่ีไดรับจากการฝกฝน รวมท้ังการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ มีเปาหมายเพ่ือใหกําลังแรงงานไดรับการเสริมสรางศักยภาพ และแรงงาน 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 

 

1. ตัวช้ีวัดกิจกรรม/ระดับพ้ืนท่ี 
- จํานวนกลุมอาชีพจัดตั้งใหมโดยอยางนอย 1 กลุม 
- จํานวนหลักสูตรฝกอาชีพสําหรับผูสูงอายุอยางนอย 1 รุน 
- จํานวนหลักสูตรฝกอาชีพชางชุมชนอยางนอย 1 รุน 
- รอยละของจํานวนกิจกรรมจางงานเรงดวน/กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  

(รอยละ 95)    
2. เปาหมายของกิจกรรม 
 1) กิจกรรมจางงานเรงดวน : ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนดานอาชีพ มีงานทําเปนการชั่วคราว 
จํานวน 4,150 คน มีรายไดวันละ 300 บาท  
 2) กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน : ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเดือดรอนดานอาชีพ ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ/
ฝกอาชีพในสาขาตาง ๆ จํานวน 12,640 คน  

3. เปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1) กิจกรรมจางงานเรงดวน ประมาณรอยละ 30 เพ่ือใหผูประสบภัย ผูประสบความเดือดรอนดานอาชีพ  
มีงานทําชั่วคราว ดวยการจางแรงงานใหทํางานในงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสาธารณประโยชน เชน สรางแนวกันไฟปา 
ซอมแซมฝายชะลอน้ํา ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน (ศาลาประชาคม, กําแพงวัด, อาคารอเนกประสงคในหมูบาน 
และศูนยเด็กเล็ก) เปนตน โดยจายคาตอบแทน 300 บาท/คน/วัน ปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง   
 2) กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ประมาณรอยละ 70 เพ่ือการพัฒนาฝมือแรงงานหรือฝกอาชีพ 
ในสาขาอาชีพตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน หรือประชาชน และความตองการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือประกอบอาชีพเปนการสรางรายไดและโอกาสแกผูวางงาน หรือผูไมมีรายไดท่ีมีความเดือดรอนดานอาชีพ 
เปนการชั่วคราว เชน ซอมเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร ชางไฟฟา ชางเชื่อม ชางปูกระเบื้อง ศิลปหัตกรรมงานฝมือ 
และการแปรรูปผลิตภัณฑทางเกษตร เปนตน โดยจายคาอาหารเหมาจาย ม้ือละไมเกิน 80 บาท 
4. ข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

1) สํานักงานแรงงานจังหวัด ประสานงานกับเครือขายดานแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน 
และหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ี อาทิ หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อําเภอทองท่ี กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือสํารวจความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบความเดือดรอน 
จากภัยธรรมชาติ/วิกฤตเศรษฐกิจ วางงาน ไมมีรายได หรือผูมีรายไดนอยและตองการความชวยเหลือตามแนวทาง
ของโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ 
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 2) เครือขายแรงงาน/อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน/หนวยงานในพ้ืนท่ีจัดทําแผนงาน/โครงการ  
เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ 

3) สํานักงานแรงงานจังหวัด รวบรวมและพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการของพ้ืนท่ีเพ่ือขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน 

4) เม่ือสํานักงานแรงงานจังหวัดไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงแรงงานแลวใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนดานอาชีพกระทรวงแรงงานประจํา
จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ และเสนอผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ 

5) จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินงานใหแลวเสร็จ เพ่ือเปนขอมูลในการติดตามผล
การดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

6) แจงหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ีดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
5. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
 รายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ ฯ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน ทราบทุกเดือน โดยตัดยอดขอมูลทุกวันท่ี 23 ของเดือน และรายงานผลการดําเนินงานใหทุกสิ้นเดือน ดังนี้ 
 1) แบบทะเบียนฐานขอมูลผูเขารวมโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. .... (กิจกรรมจางงานเรงดวน)  (แบบ กดอ 1/1)  
 2) แบบทะเบียนฐานขอมูลผูเขารวมโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. .... (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ)  (แบบ กดอ 1/2) 
 3) แบบรายงานผลการดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. .... (กิจกรรมจางงานเรงดวน)  (แบบ กดอ 2/1)   
 4) แบบรายงานผลการดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. .... (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ)  (แบบ กดอ 2/2)  
และจัดทํารูปเลมรายงานผลสรุปภาพรวม พรอมรายละเอียดการดําเนินงาน และสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูเขารวมโครงการ/ประชาชนผูไดรับประโยชนทุกโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ
ประจําปจัดสงให สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน หลังจากสิ้นสุดโครงการภายใน 
สิน้ปงบประมาณ (ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563) 
โครงการฟารมตัวอยางฯ ตานภัยโควิด – 19 

๑. ความเปนมา 
  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท่ีเกิดในประเทศไทยและ

ท่ัวโลกอยางรุนแรงในชวงเดือนกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2563 รวมถึงสถานการณภัยแลง สงผลกระทบทําให
เศรษฐกิจถดถอย ประชาชนเกิดความยากลําบากในการประกอบอาชีพ สถานประกอบกิจการมีการปดกิจการ  
เลิกจาง ทําใหมีผูวางงานจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลําเนา กระทรวงแรงงานจึงรวมกับศูนยอํานวยการใหญ 
จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) จัดทําโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ กิจกรรมการจางงาน  
โดยดําเนินการพ้ืนท่ีฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ใชชื่อ “โครงการฟารมตัวอยางฯ ตานภัยโควิด – 19” ในพ้ืนท่ี ๑๗ จังหวัด (เชียงใหม ลําปาง สกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย อุบลราชธานี อางทอง สิงหบุรี ราชบุรี นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา 
และจังหวัดพัทลุง) ๓๐ ฟารมตัวอยาง  

๒. วัตถุประสงค 
  เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค   

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ท่ีตองหยุดการทํางานกับนายจางและเดินทางกลับภูมิลําเนาในจังหวัดตาง ๆ 
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ไดมีงานทําและมีรายไดจากการจางงานในพ้ืนท่ีในระหวางหยุดงานไดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมโดยไมตองท้ิงถ่ินฐาน
เขาไปหางานทําในเมืองภายหลังสถานการณบรรเทาลง โดยมีรายไดจากการทํางานในพ้ืนท่ีโครงการฟารมตัวอยางฯ 
คนละ ๓๐๐ บาทตอวัน ทํางานวันละ ๘ ชั่วโมง ระยะเวลา ๖๐ วัน เปาหมายการดําเนินโครงการ ฯ จํานวน 1,104 คน 

๓. วิธีดําเนินการ 

  กระทรวงแรงงานไดมอบหมายใหสํานักงานแรงงานจังหวัดรวมกับจิตอาสาพระราชทาน ผูจัดการฟารม
ตัวอยาง ฯ ในพ้ืนท่ี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ พิจารณาประเภทงานท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะงานดานเกษตรกรรม  
และการเพาะปลูกตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการสงเสริมอาชีพอยางยั่งยืน เพ่ือสรางโอกาส   
ใหประชาชนสามารถใชประโยชนในภูมิสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพไดจากประสบการณ
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบานในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน โดยมีตนแบบการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีตามหลักภูมิสังคม ฝาวิกฤตภัยโควิด – 19 ดวยเกษตรทฤษฎีใหม หรือ โคก หนอง นา โมเดล 

 ระหวางเขารวมโครงการ ฯ ไดมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดนําภารกิจเขาไปชวยสนับสนุน
การจัดกิจกรรม ไดแก สํานักงาน/สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด ไดเขาไปฝกอบรมการซอมแซมอุปกรณ 
เพ่ือการเกษตรตาง ๆ การบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร การซอมเครื่องใชไฟฟา และฝกอาชีพอ่ืน ๆ 
ตามท่ีผูเขารวมโครงการในแตละพ้ืนท่ีตองการ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดสงเสริมและแนะแนวการประกอบ
อาชีพอิสระ อาทิ การเลี้ยงหมูหลุม การสอนการขายสินคาออนไลน และการแปรรูปผลิตภัณฑตาง ๆ สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ไดใหความรูเก่ียวกับกฎหมายดานแรงงาน และความปลอดภัยในการใช
สารเคมีทางการเกษตร ในสวนของการคุมครองทางสังคม สํานักงานประกันสังคมจังหวัด แนะนําประชาสัมพันธ
สิทธิประโยชนผูประกันตนตามมาตรา 33 เปนมาตรา 39 และใหความรูเก่ียวกับกฎหมายประกันสังคม และรับสมัคร
ประกันสังคมมาตรา 40 เพ่ือใหประชาชนผูประกอบอาชีพอิสระไดรับการคุมครอง มีหลักประกันความม่ันคง 
ในชีวิต ท้ังนี้ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการกระทรวงแรงงานจักไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ 

 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กองยุทธศาสตรและแผนงาน  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
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15. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

 

 

 

 
 

1) เพ่ือรณรงคสงเสริมใหมีการตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
2) เพ่ือรณรงคสงเสริมใหมีการตั้งศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
3) เพ่ือพัฒนาหรือสรางความตระหนักรูใหกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
4) เพ่ือขยายเครือขายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนใกลเคียง 

 

 
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เปนโครงการภาคีในเครือขายโครงการ 

TO BE NUMBER ONE โดยมีสํานักงานแรงงานทุกจังหวัดเปนกลไกสําคัญในการรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม 

TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน และพัฒนาหรือสราง

ความตระหนักรูใหกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมท้ังพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพเพ่ือใหชมรม TO BE NUMBER ONE เขาประกวดระดับภาค และระดับประเทศ 

ผลการดําเนินงานในป 2563 มีการตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จํานวน 124 แหง 
ลูกจาง 22,472 คน (สะสม 1,481 แหง ลูกจาง 514,464 คน) และต้ังศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
ในสถานประกอบการ จํานวน 96 แหง ลูกจาง 17,763 คน (สะสม 702 แหง ลูกจาง 243,606 คน) 

 

 

 ฝายนโยบายและความม่ันคง กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
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หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

16. โครงการจัดทําแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

 

 
  

 1.1 เพ่ือใหสํานักงานแรงงานจังหวัดซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานของจังหวัด
มีแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัดท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นดานแรงงานท่ีกระทรวงแรงงานเก่ียวของ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด นโยบายและ
ยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 1.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการและการของบประมาณของแตละจังหวัด 
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
สรุปข้ันตอนการดําเนินโครงการ – สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนของหนวยงานภายใตชื่อ 

“แผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565)” ตามแนวทางการจัดทําแผนระดับท่ี 3 ตามนัย
ของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เพ่ือใหจังหวัดมีแผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด ซ่ึงเปน
แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของกับดานแรงงาน และสนองตอบปญหา และความตองการในประเด็นดานแรงงานของทิศทาง 
การพัฒนาภาคและแผนพัฒนาจังหวัด ภายใตกลไกของคณะทํางานจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด โดยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานในสังกัดและหนวยงานภายนอกในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ท่ีเก่ียวของ และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน    

ผลการดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานแรงงานจังหวัดไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ครบทุก 76 จังหวัด รวมเปน 76 แผน  

 

 
สํานักงานแรงงานจังหวัดไดมีการเผยแพรแผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563-2565) 

ผานหนาเว็บไซตของสํานักงานแรงงานจังหวัดเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธแผนของหนวยงานและเผยแพร 
ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 
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      17. แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)  

            ดานแรงงาน ในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน 
 

 

 

 
 

 เพ่ือแปลงแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business 
and Human Rights: NAP) ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ไปสูการปฏิบัติตามบทบาทและภารกิจของกระทรวง
แรงงาน เพ่ือคุมครองแรงงานไมใหถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและเยียวยาผูไดรับผลกระทบหรือถูกละเมิดจากการ
ประกอบธุรกิจ 

 

 

 หลักการชี้แนะดานสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (United Nations Framework and Guiding Principles on 
Business and Human Rights) หรือ UNGP สําหรับธุรกิจใชเปนแนวปฏิบัติ ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ท่ีสหประชาชาติรับรองนั้น มีสาระสําคัญประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก เสาหลักท่ี 1 การคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(Protect) เสาหลักท่ี 2 การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และเสาหลักท่ี 3 การเยียวยา (Remedy) และตามท่ี 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบและประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) 
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 ซ่ึงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการฯ หรือประเด็นหลัก 
(Key Priority Area) ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงแรงงาน คือ แรงงาน (Labour) 

 กระทรวงแรงงาน จึงจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ดานแรงงาน ในสวนท่ีเก่ียวของกับกระทรวงแรงงาน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยแผนจะประกอบดวยกิจกรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีมีสวน
เก่ียวของในดานแรงงาน รวมจํานวนท้ังสิ้น 39 กิจกรรม จําแนกกิจกรรมตามเสาหลัก จํานวน 2 เสาหลัก ไดแก 
เสาหลักท่ี 1 หนาท่ีของรัฐในการคุมครอง (Protect) จํานวน 15 ประเด็น 30 กิจกรรม และเสาหลักท่ี 3 หนาท่ี
ของรัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy) จํานวน 6 ประเด็น 9 กิจกรรม 

 

 

 ฝายนโยบายและความม่ันคง กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัด 

กระทรวงแรงงาน 

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1tqfQKgLvVfKNPktX8SYv58zoHyJ3K_L8 

 

 

 

 

สาระสําคัญ 
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QR code เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2562 - 2565) ดานแรงงาน ในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tqfQKgLvVfKNPktX8SYv58zoHyJ3K_L8
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   18. แผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใตแผนสิทธิ 

         มนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

 

 

 

 
 
 เพ่ือแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ไปสูการปฏิบัติ โดยใชเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของในมิติดานแรงงาน 

 

 

 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ประกอบดวยแผนรายดาน 10 ดาน  
และแผนรายกลุม 12 กลุม กระทรวงแรงงานมีสวนเก่ียวของดังนี้ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก แผนรายกลุม  
1 กลุม คือ กลุมเกษตรกรและแรงงาน และเปนหนวยงานรวม แผนรายดาน 5 ดาน (ดานกระบวนการยุติธรรม  
ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจและธุรกิจ ดานสาธารณสุข และดานการเมืองการปกครองและความม่ันคง) และแผน 
รายกลุม 7 กลุม (กลุมเด็กและเยาวชน กลุมผูตองราชทัณฑ กลุมผูพนโทษ กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมความ
หลากหลายทางเพศ กลุมผูปวย) 
 แผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใตแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติฯ จึงเปนแผนท่ีรวบรวมโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีสอดคลองกับ
แผนงานรายกลุมและแผนรายดานในสวนท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตน รวมจํานวน 51 โครงการ/กิจกรรม 

 

 
 ฝายนโยบายและความม่ันคง กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัด 

กระทรวงแรงงาน 

 Link : https://drive.google.com/drive/folders/1wuvfkz5ZBUvpkY6Ihe8nNHXz0BuR0hYn 
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รายงานฉบับสมบูรณ  แผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน  
พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใตแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
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 เปนการนําผลจากการสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน ท่ีไดดําเนินการสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ มาประมวลผลและเปนฐานขอมูลท่ีสามารถทําความเขาใจและทราบถึง
ปญหาความตองการการชวยเหลือของแรงงานนอกระบบได 

 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดไดดําเนินการสํารวจขอมูล
แรงงานนอกระบบรายทะเบียน ไดกลุมตัวอยางจํานวนรวม ๒๑๑,๘๘๘ คน (ท่ีสามารถระบุจังหวัดได) โดยทําการ
บันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ และนําขอมูลดังกลาวมาทําการประมวลผล / นําเสนอขอมูล
ท่ีนาจะเปนประโยชนในภาพรวม ซ่ึงสามารถนํามาขยายผล เพ่ือการใชประโยชนของกระทรวงแรงงานในดานการ
แกปญหาของแรงงานและการใหการสนับสนุนโดยหนวยงานตางๆ ในจังหวัดตอไป ตลอดจนการออกมาตรการ
เพ่ือใหรองรับการทํางานของแรงงานนอกระบบในอนาคต 

 

 
 กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลดักระทรวง

แรงงาน ระบบศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ และ Website: http://nlic.mol.go.th/ เอกสารเผยแพร / ลิ้งค 

http://nlic.mol.go.th/upload/document/1/2GKNQHAOJ9.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑9. บทความวิเคราะหขอมูลดานแรงงาน เรื่อง การสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบและการวิเคราะหขอมูล 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

รายงานฉบับสมบูรณ  บทความวิเคราะหขอมูลดานแรงงาน  เรื่อง การสํารวจขอมูล
แรงงานนอกระบบและการวิเคราะหขอมูล 
 

http://nlic.mol.go.th/
http://nlic.mol.go.th/upload/document/1/2GKNQHAOJ9.pdf
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สํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ 

 

 

สาระสําคัญ 

 

 

 

                        
 

 เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพรประชาสัมพันธกรอบแนวทางและผลการดําเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการ 
งานดานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ของกระทรวงแรงงานและภาคีเครือขาย 
ท่ีเก่ียวของ  

 
 

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
(พ.ศ. 2561 – 2580) และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ใหทุกสวนราชการ
ทราบและใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน โดยมีวิสัยทัศนใหประเทศไทย  
“มีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พรอมกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
คนดี เกง และมีคุณภาพรวมท้ังกําหนดยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับแรงงานไดแก ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมการสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม 

 กระทรวงแรงงานไดรับการมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานสงเสริม คุมครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ โดยขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานผานคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานตาง ๆ เชน 

 1. คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ (คนช.) 

 2. คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 

 3. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด 

 4. คณะอนุกรรมการสงเสริมการขยายโอกาสดานอาชีพและการทํางานสําหรับผูสูงอายุ 

 5. คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดานแรงงาน 

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงานและภาคีเครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และประชาสังคมท่ีเก่ียวของ ไดดําเนินการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงาน
สูงอายุ และแรงงานคนพิการใหไดรับความคุมครอง มีหลักประกันทางสังคม และไดรับการสงเสริมใหมีงานทํา 
มีรายได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข โดยประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 1. ดานแรงงานนอกระบบ 

  การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน ดําเนินการผานกลไกการบริหารจัดการ
ระดับชาติโดยคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ (คนช.) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเปนรองประธาน และมีการขับเคลื่อนผานคณะอนุกรรมการ แบงเปน 2 ระดับ 
ไดแก ระดับอํานวยการ โดยคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
มีปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธาน ระดับปฏิบัติการ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีแรงงานจังหวัดเปนฝายเลขานุการ นอกจากนั้นยังมีกลไกขับเคลื่อน 

20. รายงานผลการดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ประจําป  

     งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 วัตถุประสงค 
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ในพ้ืนท่ีผานศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด ซ่ึงมีแรงงานจังหวัดเปน
ผูอํานวยการศูนยฯ บูรณาการรวมกับหนวยงานในสังกัด หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและเครือขายแรงงาน 
นอกระบบในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ัวประเทศ 

  1.1 ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงาน 
นอกระบบ คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบพรอมหนวยงานภาครัฐ 
ภาคประชาสังคมไดรวมบูรณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใต
แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 มี 51 โครงการ/กิจกรรม แรงงาน
นอกระบบไดรับประโยชน จํานวน 14,099,559 คน มีผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม อาทิ การพัฒนา 
สิทธิประโยชนความปลอดภัยแรงงานนอกระบบข้ึนทะเบียนมาตรา 40 ผานระบบอิเล็กทรอนิกส การพัฒนา 
และสนับสนุนองคความรูในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยจากการประกอบอาชีพในกลุมวัยแรงงาน 
ออกหนวยเคลื่อนท่ีบริการ จัดทําราง พ.ร.บ. คุมครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. … สรางและพัฒนาเครือขายกลไก
แรงงานนอกระบบ จัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ เปนตน  

  1.2 ผลการดํ า เนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจั งหวัด
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพรอมหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคี
เครือขายท่ีเก่ียวของ ไดรวมบูรณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2562 ของ
จังหวัด ภายใตแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 จํานวน 2,745 
โครงการ/กิจกรรม แรงงานนอกระบบไดรับประโยชน จํานวน 3,485,906 คน มีผลการดําเนินงานท่ีเปน 
รูปธรรม อาทิ การรับงานไปทําท่ีบาน ขยายโอกาสการมีงานทํา เพ่ิมประสิทธิภาพ SMEs ใหเขาสู industry 4.0 
(กลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุม OTOP) การพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง การแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ  
การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานใหแกเครือขายแรงงานนอกระบบ เปนตน 

 2. ดานแรงงานสูงอายุ 

  กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุผานกลไกคณะอนุกรรมการสงเสริมการขยายโอกาส 
ดานอาชีพและการทํางานสําหรับผูสูงอายุ โดยในป 2562 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใตแผนกลยุทธ
ดานการทํางานของผูสูงอายุระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของจํานวน 
39 โครงการ/กิจกรรม แรงงานสูงอายุไดรบัประโยชน 181,966 คน มีผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม อาทิ  
  - ประกาศอัตราคาจางรายชั่วโมง Part-Time สําหรับผูสูงอายุ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ณ วันท่ี 
8 มีนาคม 2562 (จายคาตอบแทนชั่วโมงละสี่สิบหาบาท ระยะเวลาการทํางานไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง และไมเกิน
สัปดาหละหกวัน) 
  - ชองทางหางานใหทํา ผานศูนยบริการจัดหางาน 87 ศูนยท่ัวประเทศ/Smart Job Center/ผานตู 
Job Box รวมท้ังการฝกทักษะอาชีพตาง ๆ และฝกทักษะออนไลน 
  - การปฏิรูประบบบํานาญ ไดแก การปรับสูตรการคํานวณบํานาญการปรับอายุข้ันสูงของผูประกันตน 
มาตรา 33 และการขยายโอกาสในการรับสมัครผูประกันตนมาตรา 40 (จาก 60 ป เปน 65 ป) ซ่ึงอยูระหวาง
การดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคม (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระเบียบ ปรับปรุงการกําหนด
อัตราเงินสมทบการเพ่ิมการจัดเก็บเงินสมทบ และการพัฒนาสิทธิประโยชน /คณะทํางานพิจารณากฎหมายของ
สํานักงานประกันสังคม) 
  - บันทึกความตกลง (MOU) กับภาคเอกชน 12 บริษัท (เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562) ประกอบดวย 
    1) สมาคมผูคาปลีก 2) บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด  3) บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)  
4) บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด 5) บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 6) บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 
จํากัด (มหาชน) 7) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 8) บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด 9) บริษัท เมซโซ จํากัด 
10) บริษัท เรสเทอรองตส ดีเวลลอปเมนท จํากัด 11) บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด 12) บริษัท บิซิเนส เซอรวิส 
เซส อัลไลแอนซ จํากัด 
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หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

 3. ดานแรงงานคนพิการ 

  กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนงานดานแรงงานคนพิการผานกลไกคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการดานแรงงาน โดยในป 2562 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการคนพิการดานแรงงาน (Action Plan) 
ภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี 47 โครงการ/กิจกรรม 
แรงงานคนพิการไดรับประโยชน 128,646 คน มีผลการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม อาทิ การจางงานและสงเสริม
ใหคนพิการไดรับสิทธิตามกฎหมาย การฝกทักษะอาชีพ การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ การฟนฟูสมรรถภาพ 
ในการทํางานใหกับผูประสบอันตรายจากการทํางาน 

 
 

  

 สํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ   

 URL : https://drive.google.com/file/d/1ENAYcihVxEuBSoL-FoDcZpb5aOUYgzhr/ 
view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานผลการดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 
และแรงงานคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

https://drive.google.com/file/d/1ENAYcihVxEuBSoL-FoDcZpb5aOUYgzhr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENAYcihVxEuBSoL-FoDcZpb5aOUYgzhr/view?usp=sharing
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21. รายงานประจําป  2562  กระทรวงแรงงาน 

สํานักตรวจและประเมินผล 

 

 

 
 

 

 

 การจัดทํา “รายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน” ไดมีการศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล เพ่ือใช
ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน และพัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
แรงงาน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจใหเหมาะสมตอบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหการดําเนินภารกิจ
ของกระทรวงแรงงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด  
แกประชาชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ไดดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดดําเนินการรวบรวมผลงาน ภารกิจ และกิจกรรมท่ีสําคัญของกระทรวงแรงงาน ท่ีได
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธการดําเนินงานใหแกประชาชน หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค หนวยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน หอสมุดแหงชาติ 

 
 

 1. ข้ันตอนหรือแนวทาง 

     ดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากสวนราชการในสังกัดท่ีไดมีการจัดทําเปนรายเดือน 
เชน รายงานผลการดําเนินงานภายใตนโยบายกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงแรงงาน รวมถึงการประสานขอมูลผลงานเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ 
จากสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือรวบรวมเปนภาพรวมของกระทรวงแรงงาน เปนรูปเลมเอกสารรายงาน
ประจําป 2562 

 2. สาระของผลงาน 

     เนื้อหาของเอกสารรายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน ประกอบดวย 

     สวนท่ี 1 ภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ บทบาท ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ
กระทรวงแรงงาน กรอบอัตรากําลังของกระทรวงแรงงาน งบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 

     สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงแรงงาน ไดแก ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
เนนหนักของกระทรวงแรงงาน ผลการดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 

สวนท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงิน และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการกระทรวงแรงงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวนท่ี 4 นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 3. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ครั้ง  

 4. รูปแบบการทํางาน 

ดําเนินการศึกษารูปแบบ กําหนดรอบของเอกสารรายงานประจําป รวมท้ังดําเนินการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานท่ีไดจัดทําเปนรายเดือน พรอมท้ังมีหนังสือประสานขอมูลจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือจัดทําขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามารวบรวม เรียบเรียง จัดทํา และจัดจางพิมพเปนเอกสารรายงานประจําป 

สาระสําคัญ 
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กอนนําเสนอผูบริหารของกระทรวงแรงงาน และเผยแพรตอหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน 
รวมถึงสาธารณชน ประชาชนท่ัวไป 

 5. ผลงาน 
     จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ครั้ง ครบถวนตามเปาหมายและ
ไดเผยแพรแกหนวยงานท้ังภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน และสาธารณชนดวยแลว 

 

  

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล 
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/รายงานประจําป-2562-กรง.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานประจําป 2562  กระทรวงแรงงาน 
 

https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87.pdf


79 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

22. รายงานประจําป  2562  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 การจัดทํา “รายงานประจําป 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน” สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ไดศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล เพ่ือใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และพัฒนายุทธศาสตรการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจใหเหมาะสมตอบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหการดําเนินภารกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด 
แกประชาชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดดําเนินการรวบรวมผลงาน ภารกิจ และกิจกรรมท่ีสําคัญของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ 
การดําเนินงานใหแกประชาชน หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค หนวยงาน
ภายนอกกระทรวงแรงงาน หอสมุดแหงชาติ 

 
 

 1. ข้ันตอนหรือแนวทาง 
ดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากสวนราชการในสังกัดท่ีไดมีการจัดทํา เปนรายเดือน 

เชน รายงานผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน รวมถึงการประสานขอมูลผลงานเพ่ิมเติมท่ีสําคัญจากสวนราชการในสังกัด เพ่ือรวบรวมเปนภาพรวมของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปนรูปเลมเอกสารรายงานประจําป 2562 
 2. สาระของผลงาน 

เนื้อหาของเอกสารรายงานประจําป 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบดวย 
      สวนท่ี 1 ขอมูลภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน บทบาทภารกิจ โครงสรางของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โครงสรางการบริหารราชการ กรอบอัตรากําลังบุคลากร งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานและการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 3. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  จํานวน 1 ครั้ง  
 4. รูปแบบการทํางาน 

ดําเนินการศึกษารูปแบบ กําหนดรอบของเอกสารรายงานประจําป รวมท้ังดําเนินการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานท่ีไดจัดทําเปนรายเดือน พรอมท้ังมีหนังสือประสานขอมูลจากสวนราชการในสังกัด เพ่ือจัดทําขอมูล 
ในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามารวบรวม เรียบเรียง จัดทํา และจัดจางพิมพ เปนเอกสารรายงานประจําป กอนนําเสนอ
ผูบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และเผยแพรตอหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน 
รวมถึงสาธารณชน ประชาชนท่ัวไป 
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 5. ผลงาน 

จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ครั้ง ครบถวน 
ตามเปาหมาย และไดเผยแพรแกหนวยงานท้ังภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน และสาธารณชนดวยแลว  

 

 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล  
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/รายงานประจําป-2562-สป.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานประจําป 2562  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562-%E0%B8%AA%E0%B8%9B.pdf
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หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

23. คูมือสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ 

สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 

 
 

 

 

 เพ่ือพัฒนาคูมือสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศใหเปนปจจุบัน และเปนการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานใหบริการประชาชนดานการคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ ของเจาหนาท่ีท้ัง 
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการใหความชวยเหลือและคุมครองสิทธิประโยชนของแรงงานไทยท่ีทํางาน 
ในตางประเทศและท่ีเคยเดินทางไปทํางานตางประเทศ รวมถึงทายาทของแรงงานไทยดังกลาว ใหไดรับสิทธิประโยชน
อันพึงมีพึงไดตามกฎหมายของแตละประเทศ อยางถูกตอง ครบถวน และใชเปนคูมือ/แนวปฏิบัติงานในการให
คําแนะนํา ชี้แจง/ทําความเขาใจและประชาสัมพันธแกแรงงานไทยหรือญาติของแรงงานไทยใหทราบเก่ียวกับ 
สิทธิประโยชนอันพึงไดรับ และเปนการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการและการดําเนินงานดาน 
การคุมครองสิทธิประโยชนใหมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนางานไดอยางตอเนื่องยิ่งข้ึน 

 

 

 คูมือสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ 
ซ่ึงมีภารกิจดูแลแรงงานไทยในตางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน ฮองกง ไทเป เกาสง สิงคโปร มาเลเซีย 
บรูไน ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และอิสราเอล เนื้อหาประกอบไปดวยขอมูลสิทธิประโยชน
ตางๆ ท่ีแรงงานจะไดรับจากการไปทํางานในตางประเทศ ประกอบดวยสิทธิประโยชนท่ีเปนตัวเงินและสิทธิประโยชน
ท่ีไมเปนตัวเงิน อาทิ เงินคาจางคางจาย เงินคืนภาษี เงินบําเหน็จชราภาพ เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย หรือเสียชีวิต 
และการติดตามตัวแรงงานกรณีขาดการติดตอ หรือถูกจับกุม เปนตน โดยจัดทําสรุปในรูปแบบ Infographic เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร รายการตรวจสอบเอกสาร (Checklist) ตัวอยางการกรอกเอกสาร อีกท้ังยังสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารขอมูลผานคิวอารโคด เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานสิทธิประโยชนฯ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันจะสงผลใหแรงงานไทย/ทายาทแรงงานไทยไดสิทธิประโยชนอยางถูกตอง 
ครบถวน และรวดเร็วข้ึน 

 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ ฝายคุมครองสิทธิประโยชน 

 เว็บไซต https://icb.mol.go.th 

 

 

 

 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ  คูมือสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ 
 

https://icb.mol.go.th/
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 1. ทําเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
        http://nlrc.mol.go.th/ 
 2. รายงานสถานการณดานแรงงาน  รายไตรมาสและรายป 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
     https://qrgo.page.link/k3ygm  และ http://warning.mol.go.th/article/review 
 3. หนังสือสถิติแรงงานประจําป พ.ศ. 2562 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
https://www.mol.go.th/academician/reportstatic_labour/  และ  
http://warning.mol.go.th/article/review  

 4. ดัชนีชีว้ัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2563 
หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

         https://www.mol.go.th/academician/labour_kpitemplet/   
 5. รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน รายเดือน รายไตรมาส และรายป 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
http://warning.mol.go.th/article/warning_report    

 6. รายงานขอมูลดานแรงงาน  รายเดือน 
หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

       http://warning.mol.go.th/article/warning_report และ http://nlrc.mol.go.th/ 

 7. ขอมูลดานเศรษฐกิจแรงงาน  รายเดือน 
หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

       http://warning.mol.go.th/article/review 

 8. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  กระทรวงแรงงาน 
         หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
         https://www.mol.go.th/academician/actionplan/ 

 9. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
         หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
         https://www.mol.go.th/academician/actionplan/ 

 10. แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)  
           หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
          https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/full-labour-action-plan-

2020-2022-web.pdf  

 11. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน) 
        หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
        https://www.mol.go.th/academician/actionplan/ 

 

รวม Link เอกสารทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

http://nlrc.mol.go.th/
https://qrgo.page.link/k3ygm
http://warning.mol.go.th/article/review
https://www.mol.go.th/academician/reportstatic_labour/
http://warning.mol.go.th/article/review
https://www.mol.go.th/academician/labour_kpitemplet/
http://warning.mol.go.th/article/warning_report
http://warning.mol.go.th/article/warning_report
http://nlrc.mol.go.th/
http://warning.mol.go.th/article/review
https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/full-labour-action-plan-2020-2022-web.pdf
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/full-labour-action-plan-2020-2022-web.pdf
https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
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 12. แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ดานแรงงาน 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับกระทรวงแรงงาน 
          หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน  

https://drive.google.com/drive/folders/1tqfQKgLvVfKNPktX8SYv58zoHyJ3K_L8 

 13. แผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใตแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
          หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
 https://drive.google.com/drive/folders/1wuvfkz5ZBUvpkY6Ihe8nNHXz0BuR0hYn 
 14. บทความวิเคราะหขอมูลดานแรงงาน เรื่อง การสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบและการวิเคราะหขอมูล 
   หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   http://nlic.mol.go.th/ และ http://nlic.mol.go.th/upload/document/1/2GKNQHAOJ9.pdf  

 15. รายงานผลการดาํเนินงานดานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
          หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ  
         https://drive.google.com/file/d/1ENAYcihVxEuBSoL-FoDcZpb5aOUYgzhr/view?usp=sharing 
 16. รายงานประจําป 2562  กระทรวงแรงงาน 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงาน
วิเคราะหและประเมินผล  
 https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/รายงานประจําป-2562-กรง.pdf 

 17. รายงานประจําป 2562  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงาน
วิเคราะหและประเมินผล  
 https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/รายงานประจําป-2562-กรง.pdf 

 18. คูมือสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศ กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ ฝายคุมครองสิทธิประโยชน 
 https://icb.mol.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1tqfQKgLvVfKNPktX8SYv58zoHyJ3K_L8
https://drive.google.com/drive/folders/1wuvfkz5ZBUvpkY6Ihe8nNHXz0BuR0hYn
http://nlic.mol.go.th/
http://nlic.mol.go.th/upload/document/1/2GKNQHAOJ9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ENAYcihVxEuBSoL-FoDcZpb5aOUYgzhr/view?usp=sharing
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87.pdf
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87.pdf
https://icb.mol.go.th/
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       1. คูมือ “แนวทางในการประยุกตใชแนวคิดเชิงออกแบบเพ่ือริเริ่มและดําเนินการนโยบายท่ีเกี่ยวของ   
          ดานแรงงาน” (Guideline to apply design thinking for labour-related Initiatives and   
         policies) 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 ๑) เพ่ือสรุปความรูเรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และกรณีศึกษา การประยุกตใช
สําหรับการวิจัยตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 

 ๒) เ พ่ือเปนคู มือสําหรับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําผลงานวิจัย               
โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

 ๓) เพ่ือเปนแนวทางในการประยุกตใชแนวคิดเชิงออกแบบในการริเริ่มและดําเนินการนโยบาย                  
ท่ีเก่ียวของดานแรงงาน 

 

 

 การจัดทําคูมือ “แนวทางในการประยุกตใชแนวคิดเชิงออกแบบเพ่ือริเริ่มและดําเนินการนโยบาย            
ท่ี เ ก่ียวของดานแรงงาน” เปนผลผลิตท่ีสืบเนื่องจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําผลการวิจัย                   
โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีข้ันตอนการจัดทําดังนี้ 

 ๑) กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงานจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําผลงานวิจัย
โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ใหกับเจาหนาท่ีกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน        
จํานวน ๔ ครั้ง 

 ๒) กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงานจัดทําผลงานวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของกรมการจัดหางานโดยประยุกตใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จํานวน ๗ เรื่อง  

 ๓) กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน รวมกับศูนยประสานงานเพ่ือการวิจัยแรงงาน
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) 
จัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือนําเสนอผลการวิจัย 

 ๔) กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงานรวมกับศูนยประสานงานเพ่ือการวิจัยแรงงาน
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําคูมือ“แนวทางในการประยุกตใชแนวคิดเชิงออกแบบเพ่ือริเริ่มและดําเนินการ
นโยบายท่ีเก่ียวของดานแรงงาน”  

  โดยคูมือ “แนวทางในการประยุกตใชแนวคิดเชิงออกแบบเพ่ือริเริ่มและดําเนินการนโยบายท่ีเก่ียวของ
ดานแรงงาน” ประกอบดวยประเด็นสําคัญ คือ ๑) หลักการ Design Thinking ๒) กรณีศึกษาการประยุกตใช 
Design Thinking ในตางประเทศ ๓) กรณีศึกษาการประยุกตใช Design Thinking ของกรมการจัดหางาน ซ่ึงสรุป
สาระสําคัญได ดังนี้ 

 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นอกจากจะนําไปใชในการปรับเปลี่ยนสิ่งของหรือสินคา
ท่ีเปนรูปธรรม แลวยังสามารถนําไปประยุกตใชกับทุกดาน รวมไปถึงงานบริการของทางภาครัฐดวย เปนการ
ปรับปรุงกระบวนการในการใหบริการประชาชน โดยนึกถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก (Human-centered) 
โดยกระบวนการออกแบบ (Design Process) ประกอบดวย ๕ ข้ันตอน ดังนี้ 

กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน  กรมการจัดหางาน 
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หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

 ๑) EMPATHIZE คือ กระบวนการท่ีทําใหเขาใจ เขาถึงคน สถานการณ และสภาพแวดลอม 
 ๒) DEFINE คือ กระบวนการตั้งสมมติฐานหรือตั้งโจทยท่ีถูกตอง 
 ๓) IDEATE คือ กระบวนการสรางทางเลือก ทางออก ตอยอดแนวคิดท่ีหลากหลายและสรางสรรค 
 ๔) PROTOTYPE คือ กระบวนการพัฒนาตนแบบ  
 ๕) TEST คือ กระบวนการลองผิดลองถูก เรียนรู และปรับแกตนแบบ (PROTOTYPE) 

 กระบวนการคิดเชิงออกแบบมีขอดีคือ สามารถชวยเติมเต็มวิธีการแกปญหาแบบตาง ๆ ชวยใหองคกร     
มีการปฏิรูปในเชิงนวัตกรรม และแกปญหาในสวนท่ีเก่ียวของกับบุคคลโดยตรง พรอมท้ังยังสามารถเพ่ิม         
ความพึงพอใจของผูใชบริการ และมีขอไดเปรียบในเชิงการแขงขันอีกดวย ท้ังยังเปนกระบวนการบริหารจัดการ    
ท่ีไมตองใชงบประมาณสูงในการดําเนินการ เปนกระบวนการท่ีสามารถศึกษาไปดวยและสามารถแกไขปรับปรุง    
ไดตลอดโครงการ หลักสําคัญคือ ตองรูวาปญหาท่ีแทจริงของลูกคาหรือกลุมเปาหมายคืออะไร และทําความเขาใจ
ปญหานั้น เพ่ือท่ีจะหาวิธีการแกไขปญหาไดตรงจุด ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมาก เพราะหากตั้งประเด็นปญหาท่ีไมใช
ปญหาท่ีแทจริง ข้ันตอนตอไปอาจจะไมมีประสิทธิภาพหรือไมตอบโจทย กระบวนการคิดเชิงออกแบบ         
(Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการออกแบบวิธีการ
แกปญหาท่ีไดผล และไดรับการยอมรับเปนวงกวางในระดับนานาชาติ เชน กรณีของ Design in European 
Policy (DeEP) และ The Australian Centre for Social Innovation: the Family by Family (FbF) project  

 กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงานไดนําแนวคิดเชิงออกแบบมาใชในการศึกษาวิจัย
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกรมการจัดหางาน ๗ กรณีศึกษา ดังนี้ 
 กรณีศึกษาท่ี ๑ : การสงเสริมการมีงานทําใหผูสูงอายุ : กรณีศึกษาการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
จังหวัดเชียงใหม โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ  
 กรณีศึกษาท่ี ๒ : รูปแบบการแกปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเลจังหวัดสงขลา        
โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคใต  
 กรณีศึกษาท่ี ๓ : การสงเสริมแรงงานไทยกลับคืนถ่ินของผูไปฝกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญ่ีปุน      
โดยผานองคกร IM ประเทศญี่ปุน โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก  
 กรณีศึกษาท่ี ๔ : การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางนายจางและลูกจางท่ีใชบริการกรมการจัดหางาน      
โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก  
 กรณีศึกษาท่ี ๕ : เปน Gig แลวไดอะไร : GrabFood เสนทางชีวิตแรงงานบนแพลตฟอรม โดยศูนยบริหาร
ขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 กรณีศึกษาท่ี ๖ : การแกไขปญหาแรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต        
โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน 
 กรณีศึกษาท่ี ๗ : การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรับงานไปทําท่ีบานและผูประกอบอาชีพอิสระ         
โดยกลุมงานวิเคราะหและวิจัย กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน 

 

 

 ๑) ศูนยประสานงานเพ่ือการวิจัยแรงงานแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (CU-ColLaR) 
 ๒) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 ๓) ศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ กระทรวงแรงงาน 
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วัตถุประสงค 

 

 

 
 

  

 ๑. เพ่ือสํารวจจํานวนผูสําเร็จการศึกษาป ๒๕๖2 และผูกําลังศึกษาป ๒๕๖3 
 ๒. เพ่ือจัดกลุมขอมูลผูสําเร็จการศึกษาป ๒๕๖2 และผูกําลังศึกษาป ๒๕๖3 ในสาขาท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย 
 ๓. เพ่ือประมาณการผูเขาสูตลาดแรงงานในป ๒๕๖4 และป ๒๕๖5 

 

 
นําเสนอขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในป ๒๕๖2 และผูกําลังศึกษาในป ๒๕๖3 โดยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมท้ังประมาณการผูเขาสูตลาดแรงงานป ๒๕๖4 

และป ๒๕๖5 จําแนกตามอุตสาหกรรมเปาหมาย  

 
 

 กรมการจัดหางาน  กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน  และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน 
https://doe.go.th/lmia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ป 2562 และประมาณการผูเขาสูตลาดแรงงาน ป 2564 – ป 2565 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://doe.go.th/lmia
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 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศในป ๒๕๖2 

 

 

นําเสนอสถานการณเศรษฐกิจ สถานการณตลาดแรงงาน  ประกอบดวยภาวะการมีงานทําของคนไทย 
ความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ การไปทํางานตางประเทศ การเคลื่อนยายแรงงานไทย 
และแรงงานอาเซียน การทํางานของคนตางดาว และบทความท่ีนาสนใจ 

 
 

 กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   
https://doe.go.th/lmia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายป (ภาพรวมท้ังประเทศ) 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://doe.go.th/lmia
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 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศรายไตรมาส 

 

 

นําเสนอสถานการณเศรษฐกิจ สถานการณตลาดแรงงาน ประกอบดวย ภาวะการมีงานทําและการวางงาน 
ความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ การไปทํางานตางประเทศ การเคลื่อนยายแรงงานไทยและ
แรงงานอาเซียน สาระนารู การทํางานของคนตางดาว และบทความท่ีนาสนใจ ความตองการแรงงานท่ีนายจาง
ประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ การจัดหางานโดยบริษัท จัดหางาน สถานการณการเลิกจาง การไปทํางาน
ตางประเทศ การทํางานของคนตางดาว และบทความท่ีนาสนใจ 

 
 

 กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   
https://doe.go.th/lmia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายไตรมาส (ภาพรวมท้ังประเทศ)  

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://doe.go.th/lmia
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 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศรายเดือน 

 

 

นําเสนอสถานการณตลาดแรงงานประกอบดวย ภาวะความตองการแรงงาน ภาวะการมีงานทําและอัตรา
การวางงาน ภาวะการเลิกจาง การไปทํางานตางประเทศ การทํางานของคนตางดาว ภาวะเศรษฐกิจ และบทความ
ท่ีนาสนใจ 

 
 

 กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   
https://doe.go.th/lmia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายเดือน  

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://doe.go.th/lmia
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 เพ่ือเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานรายเดือนในแตละภูมิภาค 

 

 

นําเสนอขอมูลภาวะความตองการแรงงาน ภาวะการลงทุน การไปทํางานตางประเทศ และการทํางานของ
คนตางดาว โดยนําเสนอเปนรายภาคประกอบดวย ภาคกลาง โดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ภาคเหนือ 
โดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัด
ขอนแกน ภาคตะวันออก โดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง ภาคตะวันตก โดยศูนยขาวสารตลาด 
แรงงานจังหวัดราชบุรี และภาคใตโดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา 

 
 

 กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   
https://doe.go.th/lmia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. สถานการณตลาดแรงงาน  ภาค... 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://doe.go.th/lmia
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สาระสําคัญ 

 

 

 
 

 เพ่ือเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานรายไตรมาสในแตละภูมิภาค 

 

 

นําเสนอประเด็นสถานการณตลาดแรงงานรายไตรมาสในแตละภูมิภาคประกอบดวย ภาวะการมีงานทํา
และอัตราการวางงาน ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน การใหบริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ การไปทํางาน
ตางประเทศ การทํางานของคนตางดาว และบทความท่ีนาสนใจ 

 
 

 กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   
https://doe.go.th/lmia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน  ภาค... (รายไตรมาส)  

วัตถุประสงค 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://doe.go.th/lmia
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 เพ่ือเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานรายปในแตละภูมิภาค 

 

 
นําเสนอประเด็นสถานการณตลาดแรงงานรายปในแตละภูมิภาค ประกอบดวย ภาวะการมีงานทําและ

อัตราการวางงาน ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน การใหบริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ การไปทํางานตางประเทศ 

การทํางานของคนตางดาว และบทความท่ีนาสนใจ 

 
 

 กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   
https://doe.go.th/lmia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน  ภาค... (รายป) 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://doe.go.th/lmia
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 เพ่ือเผยแพรผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน ประจําป ๒๕๖2 

 

 
ขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม ประจําป ๒๕๖2 

 
 

 กรมการจัดหางาน  กองยุทธศาสตรและแผนงาน  และอัพโหลดบนเว็บไซต กองยุทธศาสตรและแผนงาน   
https://www.doe.go.th/strategy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. สถิติจัดหางาน ป 2562 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.doe.go.th/strategy
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 เพ่ือเผยแพรผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน รายไตรมาส 

 

 
เผยแพรผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง รายไตรมาส  

 
 

 กรมการจัดหางาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
https://www.doe.go.th/strategy  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. รายงานผลการปฏิบัติงาน (รายไตรมาส)  

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.doe.go.th/strategy
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 รวม Link เอกสารทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมการจัดหางาน 

 

 

 

 

 1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ป 2562 และประมาณการผูเขาสูตลาดแรงงาน ป 2564 – ป 2565 

     หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   

        https://doe.go.th/lmia 

 2. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายป (ภาพรวมท้ังประเทศ) 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน  

        https://doe.go.th/lmia 

 ๓. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายป (ภาพรวมท้ังประเทศ) 

     หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   

        https://doe.go.th/lmia 

 ๔. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายไตรมาส (ภาพรวมท้ังประเทศ) 

     หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   

        https://doe.go.th/lmia 

 ๕. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายเดือน 

     หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   

        https://doe.go.th/lmia 

 ๖. สถานการณตลาดแรงงาน  ภาค... 

     หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   

        https://doe.go.th/lmia 

 7. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน  ภาค... (รายไตรมาส) 

     หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   

        https://doe.go.th/lmia 

 8. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน  ภาค... (รายป) 

     หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน   

        https://doe.go.th/lmia 

 9. สถิติจัดหางาน ป 2562 

     หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

         https://www.doe.go.th/strategy  

 10. รายงานผลการปฏิบัติงาน (รายไตรมาส) 

      หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

         https://www.doe.go.th/strategy  
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 เพ่ือใชเปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกรม นําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน เปนรูปธรรมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชแรงงาน ลูกจาง นายจาง และกลุมผูรับบริการของกรม 
โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ
อยางเปนรูปธรรม และเปนการวางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวตอไป 
 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จัดทําข้ึน
เพื่อเปนทิศทางการพัฒนางานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง ดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน 2) การสงเสริมใหผูประกอบการมีความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบและแขงขันได 3) การเสริมสรางภาคีเครือขายใหเกิดพลังรวมขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน และ 4) การพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 
กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงและมีธรรมาภิบาล อีกท้ังไดกําหนดประเด็นแผนปฏิบัติราชการ เปาประสงคและกลยุทธ 
ในการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในรูปแบบของความสัมพันธเชิงเหตุและผลใน 4 มิติ  
ตามหลัก Balanced Scorecard พรอมกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นกลยุทธ เพื่อการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการ 
 

 

 

กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/39-3 

 

 

 

 

 

 

 

  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

1. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/39-3
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 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของกรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถขับเคลื่อน 
การดําเนินงานของกรมและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด 
ตอผูรับบริการ 
 

 

 
 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 วาดวยทิศทางการบริหารงานกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม กรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
แนวทางปฏิบัติราชการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ปงบประมาณ 2563 งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามประเมินผล สวนท่ี 2 วาดวยแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม 
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมยอย สวนท่ี 3 วาดวยแผนปฏิบัติราชการจําแนกตาม
หนวยงานและจําแนกรายเดือน และภาคผนวก ประกอบดวย แผนภูมิความเชื่อมโยงนโยบายระดับประเทศกับ
เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดของกรม 
 

 

 
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/14-government-plans-and-

results3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/14-government-plans-and-results3
https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/14-government-plans-and-results3
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 เพ่ือนําเสนอขอมูลสถิติท่ีสําคัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงครอบคลุมภารกิจของกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานในดานการคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานการแรงงานสัมพันธ 
และสวัสดิการแรงงาน รวมท้ังนําเสนอขอมูลสถิติท่ีรวบรวมจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

 

 สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลสถิติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ ดัชนีราคา กําลังแรงงานและการมีงานทํา ผลิตภาพแรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการและ
ลูกจาง อัตราคาจางข้ันตํ่า การรับและวินิจฉัยคํารอง การตรวจแรงงาน การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน  
การเลิกจางแรงงาน การสงเสริมแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน 
 

 

 

กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

 URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22-
report2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22-report2
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22-report2
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 เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานและขอมูลทางวิชาการท่ีสําคัญของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 รายงานประจําป ๒๕๖๒ การบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีเนื้อหาประกอบดวย  
๑) ขอมูลการบริหารราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และ ๒) ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๓) ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

 URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-
m/category/21-report1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. รายงานประจําป ๒๕๖๒ การบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/21-report1
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/21-report1


102 

 

 

 

 
 

 เพ่ือนําเสนอขอมูลสถิติท่ีสําคัญตามภารกิจหลักของกรม และขอมูลสถิติท่ีรวบรวมจากหนวยงานอ่ืน ๆ 

เปนรายเดือน สําหรับเปนขอมูลในการวางแผน การปฏิบัติงาน และบริหารแรงงาน 

 

 

 ขอมูลสําคัญผูบริหาร (รายเดือน) มีเนื้อหาประกอบดวย ๑) ขอมูลสถิติท่ีสําคัญตามภารกิจของกรม เชน 
ขอมูลอัตรากําลังและงบประมาณ จํานวนสถานประกอบกิจการและลูกจาง จํานวนองคการแรงงาน ผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักท่ีสําคัญในดานการคุมครองแรงงาน คุมครองความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ สวัสดิการแรงงาน 
และมาตรฐานแรงงาน ผลการดําเนินงานกองทุนตาง ๆ การดําเนินคดีอาญาและคดีแพง เปนตน และ ๒) ขอมูลสถิติ
จากหนวยงานอ่ืน ๆ เชน จํานวนประชากร จํานวนผูมีงานทํา อัตราการวางงาน จํานวนแรงงานตางดาว และอัตรา
คาจางเฉลี่ยของภาคเอกชนและภาครัฐ เปนตน 

 

 

กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

 URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-
year/category/23-report3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ขอมูลสําคัญเพ่ือการบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (รายเดือน) 

                    ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ –  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/23-report3
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/23-report3
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 เพ่ือนําเสนอสถานการณ ขาวสาร และความเคลื่อนไหวทางดานเศรษฐกิจและแรงงานท่ีสําคัญเปน 

รายไตรมาส เพ่ือเปนประโยชนตอการบริหารแรงงานและประโยชนตอผูสนใจท่ัวไป 

 

 รายงานความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ – แรงงาน (รายไตรมาส) มีเนื้อหาประกอบดวย ๑) ภาวะเศรษฐกิจ 
ท่ีสําคัญ ๒) สรุปสถานการณเศรษฐกิจและแนวโนมท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ๓) ความเคลื่อนไหว 
ดานแรงงาน ไดแก ภาวะการทํางานของประชากร ภาวการณทํางานของแรงงานเด็ก การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย
ในการทํางาน แรงงานสัมพันธ มาตรฐานแรงงาน สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย และ ๔) ขาวเศรษฐกิจ 
– แรงงาน ขาวประชุม/สัมมนา กรณีศึกษา บทความ ผลการศึกษาวิจัย และเหตุการณดานเศรษฐกิจและแรงงาน 
ท่ีนาสนใจ 
 

 

 
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

 URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-
year/category/24-report4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. รายงานความเคล่ือนไหวดานเศรษฐกิจ – แรงงาน (รายไตรมาส)  

                             - ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ป ๒๕๖๒ 

                             - ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ป ๒๕๖๓ 
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 เพ่ือศึกษาวิเคราะหและนําเสนอขอมูลจํานวนสถานประกอบกิจการและลูกจางท่ีไดรับผลกระทบ 

จากวิกฤตโควิด-19 ผลกระทบท่ีไดรับ การดําเนินการของสถานประกอบกิจการท่ีไดรับผลกระทบ และความตองการ

ชวยเหลือจากภาครัฐ มาตรการและการดําเนินการรองรับวิกฤตโควิต-19 ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 

 
 รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานประกอบกิจการและลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  
มีเนื้อหาประกอบดวย ๑) บทนํา ๒) ขอมูลสถานประกอบกิจการและลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  
จากระบบติดตามสถานประกอบกิจการและลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของกรมสวัสดิการ 
และคุมครองแรงงาน ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓ จําแนกตามพ้ืนท่ี ประเภทกิจการขนาด 
สถานประกอบกิจการ ผลกระทบท่ีไดรับ การดําเนินการของสถานประกอบกิจการท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 
และการตองการความชวยเหลือจากภาครัฐของสถานประกอบกิจการท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  
๓) การดําเนินการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ท้ังมาตรการปองกัน มาตรการเยียวยา การคุมครองนายจาง
และลูกจางในสถานประกอบกิจการ และการดูแลและปองกันบุคลากรกรมใหปลอดภัย และ ๔) ปญหาอุปสรรค 
ในการศึกษา ขอเสนอแนะในการปองกันปญหา และขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 

 

 
กลุมงานนโยบายและแผนงาน  สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

๗. รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานประกอบกิจการและลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 
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รายงานฉบับสมบูรณ  รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานประกอบกิจการและลูกจางท่ีไดรับ

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 



105 

 

 

 

 

 

         คูมือดําเนินงานโครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
เจาหนาท่ีในหนวยปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการไดอยางถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีตองการใหผูใชแรงงานมีความรู ความเขาใจในการทํางานในภาคอุตสาหกรรม นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตระหนักถึงคุณคาในหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน มีวินัย 
ในการทํางาน มีความขยัน ซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 

 

 

 โครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ เปนกิจกรรมการอบรมใหความรู                    
แกผูใชแรงงาน เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการทํางาน ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่ง                        
ในการทํางานภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม เพ่ือใหนายจาง และลูกจางสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข 
กอใหเกิดแรงงานสัมพันธท่ีดี สงผลตอคุณภาพชีวิตแรงงานในอนาคต และความยั่งยืนดานแรงงาน ซ่ึงจะเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสามารถบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                       
สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุมงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานเปนผูรับผิดชอบโครงการ ไดจัดทําคูมือ
ดําเนินงานโครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ เพ่ือใชประกอบการดําเนินงานโครงการ                   
ซ่ึงประกอบดวยเอกสารจํานวน 6 ชุด ในภาคผนวก ไดแก โครงการ รายละเอียดหลักสูตร แบบทดสอบความรู 
กระดาษคําตอบ แบบประเมินผลการอบรม และแบบรายงานโครงการ  

 

 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/circular-letter  
 

 

 

 

 

 

 

 

๘. คูมือการดําเนินการโครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ 
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เพ่ือเสริมสรางความรูดานแรงงานสัมพันธแกนายจาง ลูกจาง และองคกรดานแรงงาน 

 

 

 ๑. นายจาง ลูกจาง และองคกรดานแรงงาน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและสิทธิหนาท่ีตามกฎหมาย 
 ๒. สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการดานแรงงานสัมพันธท่ีดี 

 

 

 กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ 
 URL Link : http://relation.labour.go.th/attachments/category/126/469-001.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. หนังสือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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๑. เพ่ือสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การอยูรวมกันชวยเหลือกันในภาวะวิกฤติ 

๒. เพ่ือเปนแนวทางปองกันและแกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ ปญหาการเลิกจางในสถานประกอบกิจการ 

ท่ีไดรับผลกระทบในภาวะวิกฤต 

 

 
 

 ๑. แนวปฏิบัติการสงเสริมแรงงานสัมพันธแบบยืดหยุนในภาวะวิกฤติ 
 ๒. สงเสริมมาตรการดานแรงงานสัมพันธในการปรับปรุงสภาพการจาง/การทํางาน ใหถูกตองตามกฎหมาย 
ไมเกิดขอขัดแยง 
 ๓. ปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยงและขอพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

 

 

 กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ 
 URL Link : http://relation.labour.go.th/2017-09-05-09-26-02/705-มาตรการและแนวทางปองกัน
และแกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. แผนพับมาตรการและแนวทางปองกันและแกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ และบรรเทาปญหา 
      การเลิกจาง 
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http://relation.labour.go.th/2017-09-05-09-26-02/705-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://relation.labour.go.th/2017-09-05-09-26-02/705-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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  ๑๑. คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามกิจกรรมดานแรงงานสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 
  

เพ่ือใหหนวยงานและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานแรงงานสัมพันธมีทิศทางการดําเนินงานดานแรงงานสัมพันธ 

และใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 
 

 ๑. ทิศทางการดําเนินงานดานแรงงานสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมดานแรงงานสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ 
 URL Link : http://relation.labour.go.th/attachments/category/139/449-001.pdf 
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1. เพ่ือแปลและจัดพิมพพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ สําหรับใหเจาหนาท่ีใชเปนแนวทางปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถสื่อความหมายใหแก

ลูกจางท่ีไมมีสัญชาติไทยเขาใจกฎหมาย 

 2. เพ่ือใชเปนสื่อประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของใหแกนายจาง ลูกจาง และผูมีสวนเก่ียวของ 

 

 
 

 พระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเ พ่ิมเติม และกฎหมายท่ีเ ก่ียวของ 
Labour Protection Act B.E. 2541 (Amended) and Related Laws ประกอบดวย 
 1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (Labour Protection B.E.2541) 
 2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 (Labour Protectionin Fisheries Act 
B.E.2562) 
 3. กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน 
 URL Link : http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/2541_TH-ENG.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ Labour Protection   
     Act B.E. 2541(Amended) and Related Laws 
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 เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธใหกับพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน เจาของเรือ คนประจําเรือ 
ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการบังคับใชกฎหมาย และเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 
หรือนําไปอางอิงเชิงวิชาการท่ีเก่ียวกับการคุมครองแรงงานทางทะเล และการพาณิชยนาวีของประเทศ 

 

 
 1. สิทธิหนาท่ีของเจาของเรือ และคนประจําเรือ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕8 
 2. กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 3. กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมเจาทา 

 

 

 กลุมงานคุมครองแรงงานทางทะเลกองคุมครองแรงงาน 
 URL Link : http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/marine-2558_Tha-Eng.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓. หนังสือ “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘   
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/marine-2558_Tha-Eng.pdf
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 เพ่ือนําเสนอสถานการณการใชแรงงานเด็กท่ัวโลก สถานการณเด็กทํางานในประเทศไทย สถานการณ 
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ผลการประเมินสถานการณแรงงานเด็กโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา
ท่ีมีตอประเทศไทย และผลการดําเนินงานเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายตามนโยบายและ 
แผนระดับชาติ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานดานการขจัดการใชแรงงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายของ
หนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงเปนประโยชนตอนักวิชาการและผูสนใจทั่วไปในการใชเปนขอมูลอางอิงในสวน
ท่ีเก่ียวของตอไป 

 

 
 ๑. สถานการณแรงงานเด็กโลก 
 ๒. สถานการณเด็กทํางานในประเทศไทย 
 ๓. สถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 
 ๔. ผลการประเมินสถานการณแรงงานเด็กโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ๕. ผลการดําเนินงานเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 
 ๖. บทสรุปและขอเสนอแนะตามยุทธศาสตร เพ่ือวางแผนการดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

 

 

 กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน 
 URL Link  :https://drive.google.com/file/d/1r03stpX-6TfjTyg0Zo2-mqZSxeOeq9uv/view?usp=sharing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔. หนังสือ “รายงานสถานการณเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  หนังสือ “รายงานสถานการณเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็ก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

https://drive.google.com/file/d/1r03stpX-6TfjTyg0Zo2-mqZSxeOeq9uv/view?usp=sharing
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 เพ่ือใชในการรณรงคสงเสริมและสรางความตระหนักรูใหแกผูท่ีเก่ียวของ และบุคคลท่ัวไปในการดําเนินงาน
เพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 

 

 
 1. นิยาม การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 

2. ตัวอยาง สถานท่ีและประเภทงานท่ีนายจางหามรับเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เขาทํางาน 

 3. บทกําหนดโทษ หากมีการฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
รวมถึงชองทางในการรับแจงเบาะแส เม่ือพบวามีการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 

 

 

 กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน 
 URL Link :http://protection.labour.go.th/attachments/article/95/120663-01.pdf 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕. ส่ือประชาสัมพันธ (แผนพับ) “การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย” 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  ส่ือประชาสัมพันธ (แผนพับ) “การใชแรงงานเด็ก 
ในรูปแบบท่ีเลวราย” 

http://protection.labour.go.th/attachments/article/95/120663-01.pdf
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 เพ่ือใหแรงงานสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
และทราบถึงชองทางบริการดานคุมครองแรงงาน เชน การรองเรียน การรองทุกข การขอคําปรึกษาแนะนําจาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซ่ึงมีหลากหลายชองทาง 

 

 

 1. สิทธิหนาท่ีตามกฎหมายคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เชน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก 
วันหยุด การทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด วันลา เปนตน 
 2. ชองทางการบริการดานคุมครองแรงงาน เชน การรองเรียน การรองทุกข การขอคําปรึกษา แนะนํา
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

 

 กลุมงานยุทธศาสตรการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน 
 URL Link :http://protection.labour.go.th/attachments/article/107/01-2563.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖. คูมือ “สิทธิหนาท่ีตามกฎหมายของแรงงานผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) และชองทางบริการดานคุมครองแรงงาน” 
 

 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

http://protection.labour.go.th/attachments/article/107/01-2563.pdf
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 เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับกองทุนสงเคราะหลูกจางใหแกลูกจางผูไดรับผลกระทบ 
จากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

 
 

 

 1. การขอรับเงินสงเคราะห 
 2. อัตราเงินสงเคราะหท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับ 
 3. หลักเกณฑ และเง่ือนไขของผูมีสิทธิยื่นคํารับเงินสงเคราะห 
 4. ข้ันตอนการยื่นคําขอรับเงินสงเคราะห 

 

 

 กลุมงานกองทุนสงเคราะหลูกจาง กองคุมครองแรงงาน 
 URL Link:http://protection.labour.go.th/attachments/article/129/211063.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗. แผนพับกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

http://protection.labour.go.th/attachments/article/129/211063.pdf
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 รายงานประจําปผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําท่ีบาน จัดทําข้ึนเพ่ือแสดง
ผลงานของคณะกรรมการฯ ชุดท่ี ๒ ปท่ี ๒ ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๘ ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละหนึ่งครั้งและเผยแพรตอสาธารณชน 

 
 

 

 สรุปรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําท่ีบาน ชุดท่ี ๒ ปท่ี ๒ ซ่ึงเปน
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. ๒๕๕๓ เสนอคณะรัฐมนตรีและเผยแพรตอ
สาธารณชน 

 

 

 กองคุมครองแรงงานนอกระบบ  
 URL Link : http://informal.labour.go.th/images/NewsSection9/PerformanceReport02.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘. รายงานประจําปผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําท่ีบาน ชุดท่ี ๒ ปท่ี ๒ 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

http://informal.labour.go.th/images/NewsSection9/PerformanceReport02.pdf
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 คูมือสิทธิหนาท่ี ผูจางงานและผูรับงานไปทําท่ีบาน นายจางและลูกจางทํางานบาน นายจางและลูกจางในงาน
เกษตรกรรม จัดทําข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธ และเผยแพรสิทธิหนาท่ีผูจางงานและผูรับงานไปทําท่ีบาน นายจางและ
ลกูจางทํางานบาน นายจางและลูกจางในงานเกษตรกรรม ใหไดรับทราบสิทธิตามกฎหมายและบริการของรัฐ 

 
 

 

 สิทธิหนาท่ีผูจางงานและผูรับงานไปทําท่ีบาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
นายจางและลูกจางทํางานบาน ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และนายจางและลูกจางในงานเกษตรกรรม ตามกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 กองคุมครองแรงงานนอกระบบ 
URL Link : http://informal.labour.go.th/images/Law/0004.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๙. คูมือสิทธิหนาท่ี ผูจางงานและผูรับงานไปทําท่ีบาน นายจางและลูกจางทํางานบาน นายจางและลูกจาง   
       ในงานเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

http://informal.labour.go.th/images/Law/0004.pdf
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๑. เพ่ือประชาสัมพันธงานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
๒. เพ่ือเสริมสรางองคความรูใหแกแรงงานสูงอายุเก่ียวกับการดูแลสุขภาพอนามัย การออมเงิน  

และการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ 

 

 

 สาระสําคัญของแผนพับเปนการใหความรูแกแรงงานกลุมเปาหมายท่ีมีอายุ 45 – 60 ป ถึงการวางแผน
เกษียณอายุไดอยางมีคุณภาพ เนื้อหาจะเนนในเรื่องขอควรคํานึงในการวางแผนเกษียณอายุ ประโยชนของการออม 
การดูแลสุขภาพ เตรียมตัวเปนผูสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

 

 

 กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  
 URL Link : 
http://welfare.labour.go.th/attachments/article/659/20.09.29%20Final%20AW%20Leaflet-
AM-CS6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๒๐. แผนพับ โครงการสงเสริมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

http://welfare.labour.go.th/attachments/article/659/20.09.29%20Final%20AW%20Leaflet-AM-CS6.pdf
http://welfare.labour.go.th/attachments/article/659/20.09.29%20Final%20AW%20Leaflet-AM-CS6.pdf
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 เ พ่ือสนับสนุนและเพ่ิมพูนความรู ใหแกเจาหนา ท่ีผูปฏิบัติงานดานสงเสริมสวัสดิการแรงงานใน 
สถานประกอบกิจการ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถดําเนินการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน 
แบบยืดหยุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 สาระสําคัญเปนการใหความรูความหมายของสวัสดิการแรงงานข้ันพ้ืนฐานและสวัสดิการแรงงาน 
แบบยืดหยุน รูปแบบของสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน รวมท้ังข้ันตอนการจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน 
คุณสมบัติของเจาหนาท่ีสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน 

 

 

 กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  
 URL Link : https://www.youtube.com/watch?v=Ph50__BuSro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑. ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Motion Graphic) เรื่อง การสงเสริมจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph50__BuSro
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 เพ่ือเสริมสรางองคความรูแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ  
ในหนวยปฏิบัติท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค สามารถนําความรูท่ีไดรับนําไปปรับใชในการสงเสริมการจัดตั้งมุมนมแม 
ในสถานประกอบกิจการใหสอดคลองกับความตองการของนายจางและลูกจาง 

 

 
 

 วิธีการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการ ตัวอยางมุมนมแม บทบาทของเจาหนาท่ีในการดําเนินการ
สงเสริมสนับสนุนใหลูกจางเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 

 

 กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  
 URL Link : https://www.youtube.com/watch?v=h1saw8BhtAc&t=1s 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒๒. ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Motion Graphic) เรื่อง การจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการท่ีทันสมัย  

       และย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

https://www.youtube.com/watch?v=h1saw8BhtAc&t=1s
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 เพ่ือใชเปนสื่อประชาสัมพันธรายละเอียดในการจัดทําระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ สงเสริมใหความรูกับนายจาง ลูกจาง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ใชเปน
แนวทางดําเนินงาน 

 
 

 แนวทางการดําเนินงานตามขอกําหนดมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
(มยส.) และหลักเกณฑโรงงานสีขาว 
 ๑. หลักเกณฑ มยส.มี 6 ขอกําหนดหลัก และ 23 ขอยอย  โดยขอกําหนดหลักมีดังนี้  
 ๑) มีการบริหารจัดการ 
 ๒) มีคณะทํางาน 
 ๓) มีการประกาศ ประชาสัมพันธ รณรงคตอตานและใหความรู  
 ๔) มีมาตรการเฝาระวัง 
 ๕) มีมาตรการชวยเหลือและใหโอกาสผูเสพ/ผูติดยาในสถานประกอบกิจการ 
 ๖) มีการติดตามและประเมินผล 
 ๒. หลักเกณฑ โรงงานสีขาว 
 ๑) มีนโยบาย 
 ๒) มีปายประกาศ เรื่องมาตรการปองกันและปรามปราบการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ 
 ๓) มีคณะทํางานหรือบุคคลรับผิดชอบ 
 ๔) มีการใหความรูพนักงาน 
 ๕) มีกิจกรรมรณรงค 
 ๖) มีการตรวจสุขภาพ 
 ๗) ไมพบพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 
 ๘) มีกระบวนการตรวจสอบ 
 สถานประกอบกิจการสามารถยื่นความจํานงสมัครเขารวมโครงการไดท่ีสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 

 
 

 กลุมงานยุทธศาสตรสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  
 URL Link : http://welfare.labour.go.th/attachments/article/649/DOC-1.pdf    
 และ http://welfare.labour.go.th/attachments/article/49/3.pdf  
 

 

 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

๒๓. คูมือ มยส. (มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ) คูมือ โรงงานสีขาว 

       แผนพับ มยส. และแผนพับ โรงงานสีขาว 

http://welfare.labour.go.th/attachments/article/649/DOC-1.pdf
http://welfare.labour.go.th/attachments/article/49/3.pdf
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 เพ่ือใชเปนสื่อประชาสัมพันธการใหบริการเงินกูกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน ใหกับสหกรณออมทรัพย 
ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจท่ีประสงคจะขอกูเงินกองทุนฯ จะตองมีการ
ดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหนึ่ งรอบปบัญชี  สหกรณรายเดิมท่ีจะขอกู เ งินเ พ่ิมตองชําระคืนมาแลว 
ไมนอยกวา รอยละ ๔๐ ของวงเงินกูทุกสัญญารวมกัน กําหนดวงเงินกูสูงสุดไมเกิน ๑.๕ เทาของทุนเรือนหุน 
สูงสุดไมเกิน ๓๐ ลานบาท ดอกเบี้ยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทเงินกูระยะยาว ชําระคืน ๑ - ๕ ป  
อัตราดอกเบี้ย รอยละ ๓.๐๐ ตอป ๒) ประเภทเงินกูระยะสั้นชําระคืนไมเกิน ๑ ป คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๒.๗๕ ตอป 
โดยใชกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังคณะรวมท้ังผูจัดการเปนผูคํ้าประกัน ซ่ึงมีเอกสารประกอบการยื่นกูเงิน ดังนี้ 
 ๑. สําเนาใบสําคัญรับจากทะเบียนสหกรณออมทรัพย 

 ๒. สําเนาหนังสือวงเงินกูยืมเงินหรือคํ้าประกันประจําปซ่ึงนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 
 ๓. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยท่ีมีมติอนุมัติใหกูเงินกองทุนเพ่ือผูใช
แรงงาน 
 ๔. โครงการท่ีขอกูซ่ึงระบุแผนการดําเนินการตามโครงการ 
 ๕. สําเนารายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดบัญชี 
 ๖. สําเนางบทดลอง หรือรายงานการเงินสามเดือนสุดทายกอนยื่นคําขอกู (จําแนกรายเดือน) 

 ๗. สําเนาระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและการชําระหนี้พรอมประกาศอัตราดอกเบี้ยฉบับท่ี
สหกรณใชอยูในปจจุบัน 

 ๘. หนังสือรับรองรายชื่อพรอมลายมือชื่อคณะกรรมการดําเนินการท้ังคณะ และผูจัดการสหกรณ 
 ๙. สําเนาสัญญากูยืมเงินจากแหลงเงินกูอ่ืน (ถามี) 
 ๑๐. ประมาณการรับและจายเงินลวงหนา (ตามระยะเวลาชําระคืนเงินกู) 

 ๑๑. ขอบังคับสหกรณออมทรัพย 
 ๑๒. หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของสหกรณออมทรัพยใหบุคคลใด ๆ ทํานิติกรรมการกูยืมเงินกองทุน
เพ่ือผูใชแรงงาน 
 ๑๓. สําเนาเอกสารประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และขอมูล 
การจัดขนาดตามเกณฑของกรมสงเสริมสหกรณ 

 ๑๔. รายชื่อสมาชิกท่ีกูเงินตามโครงการในขอ ๔ ท่ีมีขอมูลเงินเดือน จํานวนเงินท่ีขอกู จํานวนหนี้ท่ีมีกับ
สหกรณออมทรัพย เงินคงเหลือสําหรับการดํารงชีพรายเดือน และวัตถุประสงคการกูเงินของสมาชิกสหกรณ           
ออมทรัพย 
 ๑๕. แผนการดําเนินงานรายบุคคล (กรณีกูไปเพ่ือพัฒนารายได) 

 ๑๖. เอกสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงานกําหนด 
 

๒4. เอกสารแนะนํากองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน (แผนพับ) 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 
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 ท้ังนี้ สามารถยื่นเอกสารขอกูเงินกองทุนเพ่ือผูใชแรงงานไดท่ี กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน และสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดท่ีสหกรณออมทรัพยแหงนั้นตั้งอยู  

 

 
 กลุมงานกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  
 E-mail http://labourfund.labour.go.th  
 Facebook : กองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน  หรือโทรศัพท ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๘๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

http://labourfund.labour.go.th/
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 รวม Link เอกสารทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

 
 

 1. แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
        หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
        https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/39-3 

 2. แผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/14-government-plans-and-results3 

 ๓. สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

 https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22-report2 

 ๔. รายงานประจําป ๒๕๖๒ การบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
 https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/21-report1 

 ๕. ขอมูลสําคัญเพ่ือการบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (รายเดือน) ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ –   
        สิงหาคม ๒๕๖๓ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/23-

report3 

 ๖. รายงานความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ – แรงงาน (รายไตรมาส)  
        - ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ป ๒๕๖๒ 
        - ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ป ๒๕๖๓ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
 https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/24-

report4 

 7. คูมือการดําเนินการโครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ 
หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
https://www.labour.go.th/index.php/circular-letter  

 8. หนังสือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ 
 http://relation.labour.go.th/attachments/category/126/469-001.pdf 
 9. แผนพับมาตรการและแนวทาง ปองกันและแกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ และบรรเทาปญหาการเลิกจาง 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ 
 http://relation.labour.go.th/2017-09-05-09-26-02/705-มาตรการและแนวทางปองกันและ
แกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ 
 

 

https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/39-3
https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/14-government-plans-and-results3
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22-report2
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/21-report1
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/23-report3
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/23-report3
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/24-report4
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/24-report4
https://www.labour.go.th/index.php/circular-letter
http://relation.labour.go.th/attachments/category/126/469-001.pdf
http://relation.labour.go.th/2017-09-05-09-26-02/705-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://relation.labour.go.th/2017-09-05-09-26-02/705-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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 ๑0. คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามกิจกรรมดานแรงงานสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ 
 http://relation.labour.go.th/attachments/category/139/449-001.pdf 
 ๑1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ Labour 
Protection Act B.E. 2541(Amended) and Related Laws 

 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน 
 http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/2541_TH-ENG.pdf 
 ๑2. หนังสือพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานคุมครองแรงงานทางทะเลกองคุมครองแรงงาน 
 http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/marine-2558_Tha-Eng.pdf 
 ๑3. หนังสือ “รายงานสถานการณเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายการคุมครองแรงงาน กองคุมครอง
แรงงาน 
 https://drive.google.com/file/d/1r03stpX-6TfjTyg0Zo2-mqZSxeOeq9uv/view?usp=sharing 
 ๑4. สื่อประชาสัมพันธ (แผนพับ) “การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย” 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายการคุมครองแรงงาน กองคุมครอง
แรงงาน 
 http://protection.labour.go.th/attachments/article/95/120663-01.pdf 
 ๑5. คูมือ “สิทธิหนาท่ีตามกฎหมายของแรงงานผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) และชองทางบริการดานคุมครองแรงงาน” 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานยุทธศาสตรการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน 
 http://protection.labour.go.th/attachments/article/107/01-2563.pdf 
 ๑6. แผนพับกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานกองทุนสงเคราะหลูกจาง กองคุมครองแรงงาน 
 http://protection.labour.go.th/attachments/article/129/211063.pdf 
 ๑7. รายงานประจําปผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําท่ีบาน ชุดท่ี ๒ ปท่ี ๒ 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองคุมครองแรงงานนอกระบบ 

http://informal.labour.go.th/images/NewsSection9/PerformanceReport02.pdf 

 ๑8. คูมือสิทธิหนาท่ี ผูจางงานและผูรับงานไปทําท่ีบาน นายจางและลูกจางทํางานบาน นายจางและลูกจาง 
ในงานเกษตรกรรม 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กองคุมครองแรงงานนอกระบบ 

http://informal.labour.go.th/images/Law/0004.pdf 

 19. แผนพับ โครงการสงเสริมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  
 http://welfare.labour.go.th/attachments/article/659/20.09.29%20Final%20AW%20Leaflet-

AM-CS6.pdf  

 ๒0. สื่ออิเล็กทรอนิกส (Motion Graphic) เรื่อง การสงเสริมจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน 

 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ph50__BuSro 

 

http://relation.labour.go.th/attachments/category/139/449-001.pdf
http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/2541_TH-ENG.pdf
http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/marine-2558_Tha-Eng.pdf
https://drive.google.com/file/d/1r03stpX-6TfjTyg0Zo2-mqZSxeOeq9uv/view?usp=sharing
http://protection.labour.go.th/attachments/article/95/120663-01.pdf
http://protection.labour.go.th/attachments/article/107/01-2563.pdf
http://protection.labour.go.th/attachments/article/129/211063.pdf
http://informal.labour.go.th/images/NewsSection9/PerformanceReport02.pdf
http://informal.labour.go.th/images/Law/0004.pdf
http://welfare.labour.go.th/attachments/article/659/20.09.29%20Final%20AW%20Leaflet-AM-CS6.pdf
http://welfare.labour.go.th/attachments/article/659/20.09.29%20Final%20AW%20Leaflet-AM-CS6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ph50__BuSro
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 ๒๑. สื่ออิเล็กทรอนิกส (Motion Graphic) เรื่อง การจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการท่ีทันสมัยและยั่งยืน 

 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  

 https://www.youtube.com/watch?v=h1saw8BhtAc&t=1s 

 ๒๒. คูมือ มยส. (มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ) คูมือ โรงงานสีขาว แผนพับ มยส. 
และแผนพับ โรงงานสีขาว 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานยุทธศาสตรสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  

 http://welfare.labour.go.th/attachments/article/649/DOC-1.pdf   

 และ http://welfare.labour.go.th/attachments/article/49/3.pdf  

 ๒3. เอกสารแนะนํากองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน (แผนพับ) 
 หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : กลุมงานกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน  

 E-mail http://labourfund.labour.go.th  

 Facebook : กองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน  หรือโทรศัพท ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๘๓ 

 
************************************ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1saw8BhtAc&t=1s
http://welfare.labour.go.th/attachments/article/649/DOC-1.pdf
http://welfare.labour.go.th/attachments/article/49/3.pdf
http://labourfund.labour.go.th/
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1. มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย 

 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

 

 

 

 

  
  

 เพ่ือเปนแนวทางใหสถานประกอบกิจการดําเนินการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายท่ีอยูในครอบครองไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายหรือ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย มีสาระสําคัญ ประกอบดวย  

  1. สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  

  2. ครุภัณฑท่ีใชในการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  

  3. ระบบปองกันอันตรายในการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  

  4. การดําเนินการท่ีเก่ียวของกับขอมูลการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายและการสื่อสาร  

  5. มาตรการปองกันอันตรายตอผูปฏิบัติงาน  

  6. การตอบโตเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีอันตรายหกรั่วไหลและไฟไหม   

 ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ีถูกตองสอดคลองกับมาตรฐานหรือขอกําหนดของกฎหมายในการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเก่ียวของกับการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย 
อีกท้ังเพ่ือใหเกิดการปองกันอันตราย ผลกระทบ และลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บรักษาสารเคมี
อันตรายอยางไมถูกตองและเหมาะสมในสถานประกอบกิจการ 

 

 

 สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code  

 

 

 

 

 

 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ  มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย 

https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book
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2. รายการช้ีบงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

              และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

 

 

 

 

 
 เพ่ือเปนการชี้บงจุดบกพรองท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ ซ่ึงถือ
เปนมาตรการข้ันต่ําในการควบคุมปองกันอันตรายจากการทํางาน และเพ่ือติดตามกฎหมายความปลอดภัยฯ  
ท่ีเก่ียวของกับสถานประกอบกิจการของตนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 

 
 รายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน มีสาระสําคัญ ประกอบดวย  
 1. ข้ันตอนการจัดทํารายการชี้บงและตรวจสอบ 
  2. ตัวอยางการใชรายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
 ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ีถูกตองสอดคลองกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน รายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ นี้จึงถือวาเปนเครื่องมือท่ีใช
ในการชี้บงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายดานความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ และยังสามารถ
ใชเปนเครื่องมือสําหรับนายจางในการประเมินและทบทวนประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเปนระบบ (Management Review) เพ่ือกอใหเกิดการมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

 

  

 สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  รายการช้ีบงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมาย 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book
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วัตถุประสงค 

 

 

 

 

 เพ่ือเปนตัวอยางแบบฟอรมแกบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของกับงานดานความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ 
สามารถดําเนินการจัดทําระบบการจัดการดานความปลอดภัยฯ ตามระบบมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 
 

 เอกสารการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการตามมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

 

  

 สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3. คูมือการจัดทําเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

              และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  คูมือการจัดทําเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 

ดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

               

 

https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book
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สาระสําคัญ 

 

 

 
  

 เพ่ือสงเสริมใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย และโรคจากการ
ทํางานบนท่ีสูงไดอยางเปนรูปธรรม  

 

 
 มาตรการการจัดการความเสี่ยงในการทํางานจากการตกจากท่ีสูง แนวทางการปฏิบัติ ขอควรระวัง และขอหาม
ในการใชงานอุปกรณปองกันการตกจากท่ีสูง รวมไปถึงวิธีการตรวจสอบและบํารุงรักษา การเลือกใชอุปกรณ 
ท่ีเหมาะสมตามลักษณะงาน และแสดงกรณีศึกษาเพ่ือเปนตัวอยางในการจัดการดานการปองกันการตกจากท่ีสูง 
โดยคูมือเลมนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญท่ีกลาวถึง แพลตฟอรมชั่วคราว นั่งราน รถกระเชา ราวกันตก ตาขายนิรภัย 
บันไดพาด ฝาครอบ สัญลักษณเตือนอันตราย รวมไปถึงการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปองกันการตกจากท่ีสูง
ดังกลาว การเลือกใชอุปกรณปองกันการตกจากท่ีสูงท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาและแนวทางการแกไขท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันการตกจากท่ีสูง 

 

  

 สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. คูมือการปองกันการตกจากท่ีสูง 

 

วัตถุประสงค 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  คูมือการปองกันการตกจากท่ีสูง 
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 เพ่ือใหสถานประกอบกิจการไดมีแนวทาง การชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA เปนการวิเคราะหงานเพ่ือความปลอดภยั 
ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งในการชี้บงอันตรายในกระบวนการจัดการความเสี่ยง 
 

 

 ข้ันตอนในการดําเนินการประกอบชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA ประกอบดวย 

 (๑) การเลือกข้ันตอนการทํางานท่ีจะวิเคราะห 

 (๒) การคนหาอันตรายแตละข้ันตอนการทํางาน พรอมสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
 (๓) การกําหนดวิธีการปองกันอันตรายและการปรับปรุงในแตละข้ันตอนการทํางาน ซ่ึงนําไปสูการ
จัดทําแผนจัดการความเสี่ยงตอไป  
 การชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA เปนวิธีการท่ีสามารถคนหาอันตรายไดอยางเปนระบบเพ่ือนําไปสู
แผนงานปองกันการประสบอันตรายจากการทํางาน จึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนําไปจัดทํา
ขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และสามารถใชเปน
แนวทางในการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน ท้ังผูปฏิบัติงานเกาและผูปฏิบัติงานใหม ในเรื่องความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัยไดเปนอยางดี 

 

  

 สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

5. แนวปฏิบัติการช้ีบงอันตรายดวยวิธี JSA (Job Safety Analysis) 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  แนวปฏิบัติการช้ีบงอันตรายดวยวิธี JSA (Job Safety Analysis) 
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 เพ่ือเปนแนวทางใหสถานประกอบกิจการสามารถดําเนินการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจางในกรณี
ใชสารเคมีอันตราย ตามขอ ๓๑ หมวด ๘ การดูแลสุขภาพอนามัย ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 สาระสําคัญของขอกําหนดตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจางในกรณีใชสารเคมีอันตราย 
ประกอบดวย การชี้บงอันตราย การอธิบายลักษณะของอันตราย การประเมินการสัมผัสการอธิบายลักษณะความเสี่ยง 
การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง  

 

  

 สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. มาตรฐานการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจางในกรณีใชสารเคมีอันตราย 

วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณ  มาตรฐานการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจาง 

ในกรณีใชสารเคมีอันตราย 
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 รวม Link เอกสารทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 
 

 

 

 

 1. มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย 

        หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน) 

        https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book 

 2. รายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน) 

https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book 

 ๓. คูมือการจัดทําเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน) 

 https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book 

 ๔. คูมือการปองกันการตกจากท่ีสูง 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน) 

 https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book 

 ๕. แนวปฏิบัติการชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA (Job Safety Analysis) 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน) 

https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book 

 ๖. มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจางในกรณีใชสารเคมีอันตราย 

หนวยงานท่ีจัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน) 

 https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book 
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หลักเกณฑการเสนอผลงานวิจัย เพ่ือเผยแพรในเว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ (NLRC)  
 

กระทรวงแรงงานไดจัดทําเว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ เพ่ือรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการดานแรงงาน
และวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของดานเศรษฐกิจการแรงงานจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก 
สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนตางๆ โดยเผยแพรเปนบริการสาธารณะผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน  
เพ่ืออํานวยประโยชนดานวิชาการแรงงาน และดานการศึกษาคนควาขอมูลการวิจัยดานแรงงาน ใหกับนักวิชาการ 
ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนผูสนใจท่ัวไป โดยไดปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นักวิชาการดานแรงงาน พัฒนางานบทความวิชาการ พรอมท้ังไดเพ่ิมชองทางในการ
เผยแพรบทความทางวิชาการ ประกอบดวย บทวิเคราะหเชิงงานวิจัย บทวิเคราะหดานแรงงาน บทวิเคราะห 
เชิงวิจารณ (Review) ในศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติสําหรับบุคลากรภายในกระทรวงแรงงาน และบุคลากรภายนอก 

ท้ังนี้ ผูท่ีประสงคจะเผยแพรผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ จะตองรับทราบหลักเกณฑการพิจารณา
ผลงานวิจัยและหลักเกณฑการพิจารณาบทความทางวิชาการ โดยสามารถเขาชมและเผยแพรผลงานดังกลาวใน
เว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ ไดท่ีชองทาง http://nlrc.mol.go.th  ตามข้ันตอนดังนี้ 

ผังงานการนําเสนอผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ เพ่ือเผยแพรในเว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ (NLRC) 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  1 วัน - ผูประสงคจะเผยแพรเรียนรู
ระบบ NLRC เพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ 
มี 3 ประเภท คือ บทวเิคราะห
เชิงงานวิจัย บทวิเคราะหดาน
แรงงาน บทวิเคราะหเชิงวิจารณ 
(Review) 
- ผูดูแลระบบคนควาขอมูล
งานวิจัยดานแรงงานจากหนวยงาน
ภายนอก 

- เจาของผลงาน 
- ผูดูแลระบบ 

2  1 วัน - ผูประสงคเผยแพรผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการตรวจสอบ
หลักเกณฑคุณภาพผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการตามท่ีกําหนด 
(รายละเอียดตาม QR Code นี้) 

 

- กรณีท่ีผูดูแลระบบเปนผูสืบคน/
เชิญชวนบุคคลภายนอก/สถาบัน
วิชาการตางๆ  ใหเผยแพรผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ  ผูดูแลระบบ 
จะตรวจสอบในสวนของลิขสทิธิ์
ผลงานวิจัยของผูประสงคเผยแพร/

- เจาของผลงาน 
- ผูดูแลระบบ 

ผูประสงคเผยแพรผลงานวิจัย/ 

บทความทางวิชาการ เรียนรูระบบ 

NLRC 

 
พิจารณาหลักเกณฑผลงาน
พรอมตรวจสอบลิขสิทธ์ิ 

http://nlrc.mol.go.th/
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

หนวยงาน/บุคคลภายนอก เพ่ือทํา 
หนังสือแจงภายนอกใหยืนยันการ 
เปนเจาของผลงาน และใหความ
ยินยอมเผยแพรผลงานพรอมท้ัง
สงรายละเอียดผลงานท่ีจะ
เผยแพรท้ังในรูปแบบเอกสาร
และ PDF file 

3  10 นาที - สมัครเปนสมาชิกของระบบ NLRC 
- ลงทะเบียนเขาสูเว็บไซต 
NLRC เพ่ือเผยแพรงานวิจัย
เขาระบบ 
 
 

- เจาของผลงาน 

4  1 ชั่วโมง - ผูประสงคเผยแพรผลงานเปน
ผูกรอกรายละเอียดผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ  เชน 
ชื่อเรื่องหรือชื่อโครงการ, ผูวิจยั, 
หนวยงาน พรอมท้ังแนบไฟลขอมูล 
ดังนี้ บทสรุปผูบริหารท้ังฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, 
รายงานฉบับสมบูรณ (Full Text), 
และบทความทางวิชาการใน
รูปแบบ PDF file 

- เจาของผลงาน 

5  - - ขอมูลท่ีกรอกรายละเอียด
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ
จะถูกเก็บไวในฐานขอมูลเพ่ือ
สามารถเรียกมาดูไดท้ังผูประสงค
เผยแพรผลงานและผูดูแลระบบ 
และผลงานจะถูกนําไปพิจารณา
ผานคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิจัยฯ ของกระทรวง
แรงงาน รายไตรมาส ดังนี้  
 - ผูประสงคจะเผยแพรผลงาน 
นําผลงานเขาระบบ NLRC  
ในเดือนท่ี 1 หรือเดือนท่ี 2 ของ
ไตรมาส ผลงานจะถูกนําไป
พิจารณาในเดือนท่ี 3 ของไตรมาส
นั้น ๆ  เชน สงผลงานเดือน ต.ค. 
หรือ พ.ย. ผลงานจะถูกนําไป
พิจารณาในเดือน ธ.ค.  

- เจาของผลงาน 
- ผูดูแลระบบ 

ลงทะเบียนเขาสู

ระบบ NLRC 

ขอมูลงานวิจัยถูกเก็บไว

ในฐานขอมูล 

 
กรอกรายละเอียดผลงานวิจัย/

บทความทางวิชาการ พรอมท้ัง

บันทึกและจัดสงผลงาน 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

6  30 วัน - ผูดูแลระบบตรวจสอบความ
ถูกตอง/ความครบถวนของ
รายละเอียดผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการตาม
หลักเกณฑเบื้องตน 
1) กรณีเปนผลงานวิจัยฝายเลขาฯ 
เตรียมนําเสนอผลงานเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิจัยฯ ในรอบการประชมุ
ถัดไป 
2) กรณีเปนบทความทางวชิาการ 
ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการแรงงาน
ดําเนินการตรวจทานผลงาน 
(10 วัน) 

- ผูดูแลระบบ 

7  1 วัน - ผูดูแลระบบพิจารณาผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการเบื้องตน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด 
- รวบรวมขอมูลผลงานวิจยั/
บทความทางวิชาการ ประจํา
ไตรมาสท่ีผานหลักเกณฑแลว
นําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
- กรณีท่ีผลงานไมผานการ
พิจารณาจะมีหนังสือขอใหแกไข 
ผลงาน/บทความทางวิชาการ 

- ผูดูแลระบบ 

8  1 วัน - นําผลงานวิจยั/บทความทาง
วิชาการท่ีผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ นําเผยแพร
ในเว็บไซต NLRC 

- ผูดูแลระบบ 

9  3 วัน - กรณีท่ีผลงานผานความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการฯ จะมีหนังสือ 
ตอบขอบคุณหนวยงาน/เจาของ 
ผลงาน ท่ีเผยแพรในเว็บไซต 
NLRC 
 

- ผูดูแลระบบ 

 

นาํผลงานวจิยัเผยแพรห่นา้

เวบ็ไซต ์NLRC 

 

 คณะกรรมการพิจารณาฯ

ผลงานวิจัย/บทความทาง

วิชาการ 

 ตรวจสอบความถูกตองของ

ผลงาน/บทความทางวิชาการ 

 

ผาน 

ไมผาน 

มีหนังสือตอบขอบคุณ 

 

เริ่มตน/สิ้นสุด ดําเนินการ ตัดสินใจ/พิจารณา ตอเน่ือง ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน รับคาขอมูล 






