คํานํา
กระทรวงแรงงานไดจัดทําหนังสือ “ทําเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการกระทรวงแรงงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3” เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) เพื่อใชประโยชนในการคนควาอางอิง และประสานเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันภายในกระทรวงแรงงาน
รวมทั้งเปนขอมูลเผยแพรแกหนวยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป
การจัดทําหนังสื อทําเนี ยบผลงานวิจัย ฯ ครั้งนี้ ไดรับความรวมมื อจากทุกหนวยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงาน โดยมีเนื้อหาประกอบดวย ผลงานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จํานวน
11 โครงการ รายชื่อผลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จํานวน 20 เรื่อง
และเอกสารทางวิชาการ จํานวน 63 เรื่อง
กระทรวงแรงงานหวั งเป น อย า งยิ่ ง ว า ผลงานวิ จั ย และเอกสารทางวิ ช าการที่ ไ ด ร วบรวมไว
ในหนั งสื อฉบั บ นี้ จะเป น ประโยชน ตอหน ว ยงานและผูส นใจ ซึ่งหากตองการข อ มูล เพิ่ม เติ มสามารถสื บ ค น
ไดจากเว็บไซต http://nlrc.mol.go.th และหากมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหนังสือทําเนียบผลงานวิจัยฯ
ใหเปนประโยชนมากขึ้น ขอไดแจงใหกระทรวงแรงงานทราบดวย

กระทรวงแรงงาน
ธันวาคม ๒๕๖3

สารบัญ

สวนที่ 1 ผลงานวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ป 2563
: พัฒนาขอมูลอุปสงค อุปทานแรงงาน และกลไกในการจับคูคนใหตรงกับงาน เพื่อสงเสริม
การมีงานทําอยางมีคุณคา เพื่อรองรับงานในอนาคตและงานสีเขียว
 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะหสถานการณผูรับงานไปทําที่บาน
 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานผลการสํารวจความสนใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
การคุมครองผูประกันตนมาตรา 40
 โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานระบบและสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานผลการศึกษาการกําหนดงานที่หามคนตางดาวทําในประเทศไทย
 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะการทํางานและระบบการจางแรงงานขามชาติ
กรณีศึกษาแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชาที่ทํางานลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาล
ตามมาตรา 64 และกรณีศึกษาแรงงานไทยที่ประกอบอาชีพเก็บเบอรรี่ปาในประเทศสวีเดน
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
 แนวทางการกําหนดสาขาที่จะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานอุสาหกรรม 30
สํานักงานประกันสังคม
 โครงการศึกษาวิจัยการขยายขอบเขตความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ
ในบริบทประเทศไทย

34

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
 มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมตอการลงทุนดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
37
ในสถานประกอบกิจการ
 การสํารวจปจจัยสวนบุคคลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป
ในประเทศไทย
39
 กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย
41

สวนที่ 2 ผลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ผลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน

44

สวนที่ 3 เอกสารทางวิชาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

50

 กรมการจัดหางาน

85

 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

98

 สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 127

สวนที่ 4 หลักเกณฑการเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรในเว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ
 หลักเกณฑการเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

135

 ขั้นตอนการนําผลงานวิจัยเขาเว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ (Flowchart)

136

๑

ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
1. โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ป 256๒ :
พัฒนาขอมูลอุปสงค อุปทานแรงงาน และกลไกในการจับคูคนใหตรงกับงาน เพื่อสงเสริมการมีงานทํา
อยางมีคุณคาเพื่อรองรับงานในอนาคตและงานสีเขียว
ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ผูวิจัยและหนวยงาน : นายสุวิทย สรรพวิทยศิริ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปที่ดําเนินการ : ป 2563
ที่มาของงบประมาณ : งบรายจายอื่น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : 5,362,400 บาท
วัตถุประสงค
1) เพื่ อศึ กษาและสร างความเข าใจเกี่ ยวกั บสภาพการจ างงานของประเทศไทยในป จจุบั นและแนวโน ม
ตามการปรับตัวของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (Future of work) ที่รวมถึง
การพิจารณาในประเด็นเรื่องงานที่มีคุณคา (Decent work) และงานสีเขียว (Green job)
2) เพื่อศึกษาขอมูลอุปสงคและอุปทานดานแรงงานรวมถึงการรับรูความพรอมและการปรับตัวของสถานประกอบการ
ภาคครัวเรือนและสถานศึกษาที่มีตอสภาพการจางงานและความตองการใชแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของ
ประเทศไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต
3) เพื่อใหมีขอมูลอุปสงคอุปทานดานแรงงานและกลไกในการจับคูคนใหตรงกับงานและมีเครื่องมือในการ
ชี้ใหเห็นถึงแนวโนมในการปรับตัวของสถานประกอบการสําหรับงานในอนาคต (Future of work) งานที่มีคุณค า
(Decent Work) และงานสีเขียว (Green job) ของประเทศไทยทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดนํารองและระดับประเทศ
สรุปผลการศึกษาวิจัย
สถานการณโลกปจจุบันที่มุงเนนการพัฒนาสูเศรษฐกิจยุคใหม โดยใชเทคโนโลยีและความรูเปนฐานในการพัฒนา
สงผลต อบทบาทการกํ าหนดอาชี พ รู ปแบบและทิ ศทางการทํ างานและการจ างงานในอนาคต (Future of Work)
ประกอบกับเปาหมายสําคัญขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ที่ตองการใหแรงงานไดทํางานที่ มีคุณค า
(Decent Work) และงานสีเขียว (Green Job)
งานในอนาคต (Future of Work) แนวโนมของกลุมงานในอนาคต (Future of Work) ของประเทศ
ที่ จะเกิ ดขึ้ น คื อกลุ มงานที่ เกี่ ยวกั บเทคโนโลยี นวัตกรรม ปญญาประดิษฐ หรือทัศนคติการทํางานที่เปลี่ยนไปมาก
กลุมงานที่เกี่ยวของกับสายงานดาน IT (นักพัฒนาซอฟตแวร นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น นักพัฒนาเกมส) และงาน
ที่เกี่ยวของกับสายงานการตลาดดิจิทัล (เรื่องการตลาดออนไลน การอัพเดตเทรนดตาง ๆ ขาวสารผานสื่อโซเชียล)
งานที่ มีคุ ณค า (Decent Work) คื อโอกาสสําหรับหญิงและชายที่ จะไดงานที่มีคุ ณค าและมีประสิ ทธิ ผล
ในเงื่อนไขของการมีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความมั่นคง และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซึ่งเปนนิยามตามองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO)
งานสี เขี ยว (Green Job) คื อ งานในธุ รกิ จที่ ผลิ ตสิ นค าหรื อบริ การที่ ส งผลดี ต อสิ่ งแวดล อมหรื ออนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา การติดตั้งและการบริการบํารุงรักษา และงานที่มีกระบวนการทํางาน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลง รวมถึงการใชและการเผยแพรความรู เกี่ยวกับเครื่องมือและ
วิธีการที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามที่สํานักงานสถิติแรงงานแหงสหรัฐอเมริกาไดใหคําจํากัดความไว

๒

กรอบหลักเกณฑ ตัวชี้วัด และการกําหนดแนวทาง วิธีการสํารวจขอมูลกลุมเปาหมายและแบบสํารวจขอมูล
๑) กรอบหลั กเกณฑ และตั วชี้ วั ดของงานในอนาคต งานที่ มีคุณค า และงานสี เขี ยว ตามเป าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
2) การกําหนดแนวทาง วิธีการสํารวจขอมูล กลุมเปาหมายและแบบสํารวจขอมูล การสํารวจขอมูล
ในภาคครัวเรือน ดําเนินการเก็บขอมูลในพื้นที่ตัวแทนภาคและพื้นที่นํารองเชิงยุทธศาสตร ซึ่งมีจํานวนตามขอบเขต
การดําเนินการโครงการ ไมนอยกวา ๓,๒๐๐ ตัวอยางและการสํารวจขอมูลในสถานประกอบการดําเนินการเก็บขอมูล
ในพื้นที่ตัวแทนภาค และพื้นที่นํารองเชิงยุทธศาสตร ซึ่งมีจํานวนตามขอบเขตการดําเนินการโครงการ ไมนอยกวา
๑๑,๐๖๓ ตัวอยาง
ผลการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูล
จากการสํารวจขอมูลภาคสนาม ทั้งในภาคครัวเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่ตัวแทนภาคและ
พื้นที่นํารองเชิงยุทธศาสตร โดยสรุปผลไดดังนี้
ผลการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลของภาคครัวเรือน
๑) สรุปภาพรวมการสํารวจขอมูลภาคครัวเรือน จํานวนตัวอยางที่สํารวจไดจริง ๓,๒๑๔ ตัวอยาง
แบงเนื้อหาออกเปน ๕ สวน คือ ๑) การรับรูเกี่ยวกับงานที่มีคุณคา งานสีเขียว และงานในอนาคต ของภาคครัวเรือน
๒) ความพรอมของแรงงานในภาคครัวเรื อน ๓) ขอมูลเกี่ยวกับปญหาดานแรงงาน ๔) สํารวจความตองการความ
ชวยเหลือจากภาครัฐ/สถานศึกษา/สถานประกอบการเพื่อรองรับงานในอนาคต ๕) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
๒) ผลการสํารวจขอมูลของภาคครัวเรือน
2.๑ การตระหนักและรับรูเกี่ยวกับงานที่มีคุณคา งานสีเขียว และงานในอนาคตของแรงงานในภาค
ครัวเรือน
2.๒ ความพรอมของแรงงานในภาคครัวเรือน ทักษะดานความรูความสามารถในการใชเทคนิคตาง ๆ
ในการทํางาน มีความพรอมอยูในระดับมาก และทักษะดานอารมณมีความพรอมอยูในระดับมาก
2.๓ ปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางาน สวนใหญพบปญหาขาดทักษะดานภาษาตางประเทศมากที่สุด
รองลงมา คือ ปญหาการไดรับโอกาสและมีรายได/ความกาวหนาในงาน
2.๔ ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ/สถานศึกษา/สถานประกอบการเพื่อรองรับงานในอนาคต
ตองการความชวยเหลือดานการคุมครองสวัสดิการแรงงานมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนาทักษะฝมือดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานทั่วไป
ผลการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลของสถานประกอบการ
๑) จากการสํารวจขอมูลภาคสนาม จํานวนตัวอยางที่สํารวจไดจริง ๑๒,๗๔๐ ตัวอยาง มีผลการศึกษา ๕ สวน
และส วนเพิ่ มเติ ม ดั งนี้ ๑) ข อมู ลทั่ วไปของบริ ษั ท/สถานประกอบการ ๒) ข อมู ลเกี่ ยวกั บการรั บรู ของบริ ษั ท/
สถานประกอบการ ๓) ข อมู ลเกี่ ยวกั บลั กษณะของบริ ษั ท/สถานประกอบการ ๔) ข อมู ลเกี่ ยวกั บป ญหาด านแรงงาน
๕) สํารวจความตองการแรงงานของบริษัท/สถานประกอบการเพื่อรองรับงานในอนาคต และสวนเพิ่มเติม คือ มาตรฐาน
แรงงานไทย
๒) ผลการสํารวจขอมูลของสถานประกอบการ
2.1) ขอมูลทั่วไปของบริษัท/สถานประกอบการ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของกิจการ รองลงมา คือ ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย/บุคคล
และเปนตําแหนงอื่นๆ เชน เจาหนาที่ฝายบุคคล บริษัท/สถานประกอบการอยูในอุตสาหกรรมขนสงและการบิน
มากที่สุด รองลงมา คืออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จํานวนพนักงานทั้งหมด ๒๙๕,๖๔๘ คน อายุเฉลี่ย
ของพนักงานสวนใหญ ประมาณ ๒๕ – ๓๔ ป
2.๒) การตระหนักและรับรูของบริษัท/สถานประกอบการ เกี่ยวกับ งานที่มีคุณคา สวนใหญรูจักงาน
ที่ มี คุ ณค า และส วนใหญ คิ ดว างานที่ ทํ าอยู ในป จจุ บั นเป นงานที่ มี คุ ณค า งานสี เขี ยว ส วนใหญ ไ ม รู จั ก งานสี เ ขี ย ว
และงานในอนาคต
2.๓) ป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า งาน พบป ญ หาแรงงานขาดทั ก ษะด า นความชํ า นาญ/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ รองลงมาปญหาแรงงานขาดทักษะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปญหาแรงงานขาดทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ

๓

2.4) อาชี พ/ตํ า แหน งงานที่เปน ที่ตองการของสถานประกอบการเพื่อรองรับ งานในอนาคต
สถานประกอบการสวนใหญตองการพนักงานฝายปฏิบัติการ/ฝายผลิต/ชางฝมือมากที่สุด
2.5) สาเหตุการเพิ่ม/ลดแรงงานของบริษัท/สถานประกอบการ เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเปนผลมาจากการขยายธุรกิจ มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ลูกคาเพิ่มมากขึ้น และตําแหนงงานวาง
2.6) การเพิ่มทักษะหรือการปรับเปลี่ยนทักษะ สถานประกอบการสวนใหญตองการใหแรงงานที่ มี อยู
ปรั บเปลี่ ยนทั กษะ (Reskill) ในดานความเชี่ ยวชาญเฉพาะด านมากที่ สุ ด รองลงมาได แก ดานภาษาตางประเทศ
2.7) ความพรอมของแรงงานในบริษัท/สถานประกอบการ ทักษะดานความรู ความสามารถ
ในการใชเทคนิคตาง ๆ ในการทํางาน และทักษะดานอารมณมีความพรอมอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรในการยกระดับการรับรูและความสําคัญของงานในอนาคต งานสีเขียว
และงานที่มีคุณคา
การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานการยกระดับการรับรูและความสําคัญของงาน
ในอนาคต งานสีเขียว และงานที่มีคุณคา ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเขาใจวา วิสัยทัศนและการดําเนินงาน
ภายใตพันธกิจนี้ ตองอาศัยความตอเนื่องในการดําเนินงานเปนสําคัญ การผูกพันงบประมาณ การสรางความเขาใจ
ระหวางผูบริหารกระทรวงและกรมตาง ๆ ตองมีความเขาใจรวมกัน ซึ่งไมสามารถแยกกัน ทําเปน อิส ระได ซึ่งการ
ดํ าเนิ น การสามารถติ ด ตามผลสํ า เร็ จ ได ในระยะสั้ น จากจํ านวนกิจ กรรม (Output) แต จะยังไม สามารถประเมิน
ขนาดของผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ในระยะยาว และผลกระทบ (Impact) ที่มีตอผลิตภาพแรงงาน และขีดความสามารถ
ในการแข งขั นของประเทศ (ตั วชี้ วั ด) แต สามารถบอกทิ ศทาง (Direction) ได ประกอบด วย4 ยุ ทธศาสตร ดั งนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสราง ปจจัยแวดลอม (Ecosystem) ทางดานขอมูลแรงงานทั้งระบบใหมีศูนยกลางเพียงหนึ่งเดียว
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางการ รับรูและจัดทํา Job Landscape เกี่ยวกับงานในอนาคตที่สอดคลองกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเปาหมายของแตละพื้นที่ ยุทธศาสตรที่ 3 ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับงานที่มีคุณคา
และงานสีเขียว ใหสอดคลองกับทักษะแรงงานแหงอนาคต ยุทธศาสตรที่ 4 จัดทํามาตรฐานงานสีเขียว งานที่มีคุณคา
และงานในอนาคตในพื้นที่นํารองเชิงยุทธศาสตร EEC
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1) มีฐานขอมูลขอมูลอุปสงค อุปทานดานแรงงานของสถานประกอบการ และกลไกในการจับคูคนใหตรงกับงาน
ที่ ส อดคล องรองรั บ งานในอนาคต งานที่ มีคุณคา และงานสีเขีย ว ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตลอดจน
ขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาวเพื่อใชในการวางแผนการจัดการแรงงาน ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับประเทศ
2) หนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนําขอมูล
ไปใชประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ และวางแผนการผลิตและการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการใชแรงงานและการขาดแคลน แรงงานในอนาคต งานที่มีคุณคา งานสีเขียว และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการ ป 2562 : พัฒนาขอมูลอุปสงค อุปทานแรงงาน และกลไกในการ
จับคูคนใหตรงกับงาน เพื่อสงเสริมการมีงานทําอยางมีคุณคา เพื่อรองรับงานในอนาคต
และงานสีเขียว
shorturl.at/jlrL9
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2. รายงานผลการศึกษาวิเคราะหสถานการณผูรับงานไปทําที่บาน
ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ผูวิจัยและหนวยงาน : ดําเนินการวิจัยโดย ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
ปที่ดําเนินการ : ป 2563
ที่มาของงบประมาณ : งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหขอมูลสถานการณผูรับงานไปทําที่บาน
2. เพื่อไดขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับผูรับงานไปทําที่บาน
สรุปผลการศึกษาวิจัย
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
รับจางทั่วไป แรงงานรับจางทําการเกษตรตามฤดูกาล แรงงานประมงพื้นบาน เกษตรกร/ประมงน้ําจืด พอคาแมคาหาบเร/
แผงลอย คนขับรถรับจาง เจาของกิจการขนาดเล็ก/กิจการของครอบครัว ขายของเกา ฟรีแลนซ/อิสระ/ขายของออนไลน
ทํางานในภาคบริการ ลูกจางทั่วไป และรับงานไปทําที่บานการศึกษาวิเคราะหสถานการณผูรับงานไปทําที่บานครั้งนี้
ไดทําการสํารวจขอมูลผูรับงานไปทําที่บาน โดยใชขอมูลของผูรับงานไปทําที่บานที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนผูรับงาน
ไปทําที่บาน กรมการจัดหางาน และขอมูลผูรับงานไปทําที่บานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดเขาไปสงเสริม
คุมครอง จากการสํารวจขอมูลผูรับงานไปทําที่บานของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๑ - ๑๐ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
๑ - ๑๐ และสํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พบวา
ผูรับงานไปทําที่บานประเภทรายกลุม มีจํานวน ๗๔๕ กลุม (มีสมาชิกรวม ๖,๗๔๗ คน) คิดเปนรอยละ ๖๙.๓๗ และ
ผู รั บงานไปทํ าที่ บ านประเภทรายบุ คคล มี จํ านวน ๓๒๙ คน คิ ดเป นร อยละ ๓๐.๖๓ ส วนใหญ ผู รั บงานไปทํ าที่ บ าน
มีอายุต่ํากวา ๖๐ ป รอยละ ๗๗.๕๖ ผูรับงานไปทําที่บานมีผูวาจางจํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๕ คน ประเภทงานที่ผูรับงาน
ไปทําที่บานสวนใหญเปนงานเย็บ 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 มีความพึ งพอใจต อรายได รอยละ ๙๒.๗๔ ไมไดมีการกูยืมเงินลงทุน รอยละ ๖๕.๕๙
รองลงมากูยืมจากกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน รอยละ ๒๖.๒๙ ไมมีหลักประกันทางสังคม รอยละ ๕๑.๕๕
รองลงมาเปนผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ รอยละ ๓๕.๙๒
ขอดีของการรับงานไปทําที่บาน การรับงานไปทําที่บานมีแนวโนมที่จะขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากเปนระบบ
ที่เกิดจากการยืดหยุนของการจางงาน และเปนประโยชนตอผูจางงาน สามารถลดตนทุนการผลิต รวมทั้งลดความเสี่ยง
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จากความผั นผวนของตลาด เนื่ องจากผู จ างงานไม ต องลงทุ นสร างโรงงาน ไม ต องจ างแรงงานประจํ า ไม ต องจ าย
คาสวัสดิการ รวมถึงประกันสังคม สําหรับผูรับงานไปทําที่บาน เปนการสรางรายไดใหกับแรงงานกลุมตางๆ
ปญหาและอุปสรรค
๑. ด านการดํ าเนิ นงานส งเสริ มการรับงานไปทํ าที่บ านและกองทุ นเพื่ อผู รับงานไปทํ าที่ บ าน ด านส งเสริ ม
การมีงานทํา ผูรับงานไปทําที่บานไมคอยเปดเผยขอมูลนายจาง/ผูรับงาน เจาหนาที่ในพื้นที่มีภารกิจดานสงเสริมการมี
งานทําในหลายดาน ทําใหการเขาไปสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งทําไดไมเต็มที่ ดานการดําเนินงานของกองทุนเพื่อ
ผูรับงานไปทําที่บาน อัตราดอกเบี้ยของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับบางกองทุนมีอัตราต่ํากวา กองทุนฯ ไมมีโครงสราง
ของตนเองตองใชบุคลากรของกองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน และบุคลากรมีไมเพียงพอเมื่อเที ยบกับ
ปริมาณงาน งบประมาณที่ ใช ในการบริ หารจั ดการของกองทุนฯ ใชงบประมาณปกติ ของกองส งเสริ มการมี งานทํ า
ทําใหไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ กองทุนฯ มีผลการปลอยกูไมเปนไปตามเปาหมาย มีแหลงเงินทุนอื่นในพื้นที่
ใหการสนับสนุนเงินกูยืม
๒. ดานการคุมครองเกี่ยวกับงานที่รับไปทําที่บาน กฎหมายคุมครองผูรับงานไปทําที่บานในปจจุบันบังคับใช
เปนเวลา ๑๐ ปแลว ทําใหบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อาทิ 1) ลักษณะของงานที่รับ
ไปทํ าที่ บ านที่ระบุ ไว ชั ดเจนว างานที่ รั บไปทํ าที่ บานตองเปนงานในกิจการอุตสาหกรรม ทั้งที่ยังมีงานประเภทอื่ น
ที่มีการจางใหรับงานไปทําที่บาน ทําใหเกิดขอจํากัด ในการบั งคั บใช กฎหมาย ๒) ความปลอดภัยในการทํ า งาน
ยังไมมีมาตรการในการปองกันอันตรายจากการใชเครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งการปองกันอันตรายที่จะเกิดจาก
การทํางาน ๓) มาตรการเยียวยาผูรับงาน ไปทําที่บานที่ประสบอันตรายอันเนื่ องมาจากการรั บงานไปทํ าที่ บ าน
๔) ผูรั บงานไปทํ าที่ บ า นไมไ ดร ับ สวัส ดิก ารและสิท ธิป ระโยชน อาทิ คา ทดแทนจากการบาดเจ็บ /การปว ย
การตรวจสุขภาพประจําป เงินชดเชยการขาดรายได หรือคาทํางานในวันหยุด เปนตน ดังนั้น จะเห็นไดวายังไมมี
บทบัญญัติที่คุมครองผูรับงานไปทําที่บานอยางเพียงพอ อาจมีการเอาเปรียบผูรับงานไปทําที่บาน องคประกอบ
ของคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน ไมมีผูแทนจากหนวยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวของกับการรับงานไปทํา
ที่บานที่ครบถวน การยุติขอพิพาทระหวางผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บานมีเพียงการยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน
และนําคดีสูศาลแรงงาน เมื่อมีขอพิพาทผูรับงานไปทําที่บานไมกลาเรียกรองสิทธิใดๆ ดวยเกรงวาจะไมไดรับมอบงาน
ใหทําอีกและตองขาดรายได
๓. ดานการพัฒนา ผูรับงานไปทําที่บานขาดโอกาสไดรับความรูและการพัฒนาทักษะฝมือ พัฒนาผลิตภัณฑ
ชองทางการตลาด และการจัดการอาชีพแบบครบวงจร หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมและสนับสนุนผูรับงาน
ไปทําที่บานยังขาดการบูรณาการในการทํางานรวมกัน
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
๑. ระดับนโยบายของกระทรวง
จัดตั้งสํานักบริหารแรงงานนอกระบบในกระทรวงแรงงาน และกําหนดบทบาทภารกิจ หนาที่ กลไกการทํางาน
ที่สนับสนุนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎหมายลําดับรองใหทันตอสถานการณ คณะกรรมการคุมครองการรับงาน
ไปทําที่บาน ควรจะมีผูแทนดานการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและ
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จัดเก็บขอมูลผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บานอยางเปนระบบและวางระบบขอมูลของ
ทุกหนวยงานในกระทรวงแรงงานใหเชื่อมตอกัน บัญญัติใหอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) มีบทบาทในการชวยเหลือ
พนักงานตรวจแรงงานเพิ่มขึ้น
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๒. ระดับการบริหารจัดการและระดับปฏิบัติ
๑) ดานการสงเสริม สงเสริมความรวมมือใหผูตรวจราชการกรม ตรวจ/ติดตาม/ใหคําแนะนํา สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด (สจจ.)/สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (สจก.) หนวยปฏิบัติควรออกเยี่ยมกลุมเพื่อเผยแพร
ขอมูลใหกลุมสามารถเขาถึงขอมูลกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน และวางเกณฑมาตรฐานคาจางของผูรับ งาน
ไปทําที่บาน
๒) ดานความคุมครอง กําหนดทางเลือกการยุติขอพิพาทเพิ่มขึ้น สงเสริมใหมีการรวมกลุมและจัดตั้งกลุม
ผูรับงานไปทําที่บานใหเกิดความมั่งคงและยั่งยืน ประชาสัมพันธ ประสานความรวมมือกับภาคประชาสังคม เพื่อการ
ขับเคลื่อนใหผูรับงานไปทําที่บานไดรับการคุมครอง มีหลักประกันในการทํางาน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
การบูรณาการกับหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของในการสนับสนุนดานการตรวจคุมครองแรงงานนอกระบบ
๓) ดานการพัฒนา กรมการจัดหางานควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนความรูและทักษะการจัดการ
อาชีพแบบครบวงจร กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรประสานความรวมมือกับกระทรวงพาณิชย เพื่อพัฒนากลุมอาชีพ
ผูรับงานไปทําที่บานใหเกิดความเขมแข็งในการบริหารจัดการ การวิเคราะหชองทางการตลาด การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ นอกเหนือจากการฝกทักษะฝมือ การบูรณาการกับหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของในการพัฒนาทักษะฝมือ
๔) กระทรวงแรงงานควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดจัดทําฐานขอมูลการสํารวจ
แรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ซึ่งขอมูลที่กองเศรษฐกิจการแรงงานสํารวจไดมีจํานวนเพียงรอยละ ๒.๐๙
เมื่อเทียบกับการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ดังนั้น จากการขึ้นทะเบียน
ผูมีรายไดนอย และการขึ้นทะเบียนมาตรการเยียวยาผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิ ด-๑๙
เลขบัตรประจําตัวประชาชนควรถูกนํามาใชประโยชนในการวางแผน โดยเฉพาะการสงเสริม คุมครอง พัฒนา
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการนําไปใชประโยชน
(๒) งานวิจัยของกระทรวงแรงงานยั งไม ครอบคลุ มแรงงานนอกระบบ จึงควรดําเนิ นการศึ กษาวิ จั ย
เพื่อใหทราบถึงสถานการณแรงงานนอกระบบที่สําคัญในปจจุบัน
(๓) ปจจุบันเทคโนโลยีมีผลกระทบตอตลาดแรงงาน มีการนําเทคโนโลยี เขามาทดแทนคน และนํา
เทคโนโลยีมาใหบริการในรูปแบบการจางแรงงาน จึงควรศึกษาวิจัยใหทันสถานการณการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของใหเหมาะสมตอไป
shorturl.at/ipuW0-รายงานฉบับ

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานผลการวิเคราะหสถานการณผูรับงานไปทําที่บาน
shorturl.at/ipuW0
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3. รายงานผลการสํารวจความสนใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชนการคุมครองผูประกันตน
มาตรา 40
ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ผูวิจัยและหนวยงาน : ดําเนินการวิจัยโดย ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
ปที่ดําเนินการ : ป 2563
ที่มาของงบประมาณ : งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาขอมูลประชากรไทยที่เปนแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ
2) เพื่อศึกษาความตองการความคุมครองหรือมีหลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบบ และสาเหตุ
ที่แรงงานนอกระบบไมสมัครเปนผูประกันตน ตามมาตรา 40
3) เพื่อเสนอแนวทางการขยายความคุมครองการประกันสังคมตามมาตรา 40 สูแรงงานนอกระบบ
สรุปผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาเรื่องการขยายความคุมครองแกแรงงานนอกระบบเขาสูการเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ครั้งนี้
ครอบคลุ มการศึ ก ษาข อ มู ล ทุ ติย ภู มิที่ ได จ ากเอกสารแรงงานนอกระบบของสํานั ก งานสถิติ แห งชาติ ป 2562
ระบบฐานขอมูลแรงงานนอกระบบป 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและขอมูลผูประกันตนตามมาตรา 40
จากสํ านั กงานประกั นสั งคม ใช ขอมู ลปฐมภู มิที่ไดจากการสํารวจความเห็นของแรงงานนอกระบบแบบออนไลน
โดยผานสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 6,499 คน สรุปผลการศึกษาดังนี้
สถานการณ แรงงานนอกระบบ ผลการศึกษาข อมู ลประชากรไทยที่เปนแรงงานนอกระบบทั่วประเทศของ
สํานักงานสถิติแหงชาติป 2562 เปนแรงงานนอกระบบ 20.4 ลานคน หรือรอยละ 54.3 และเปนแรงงานในระบบ
17.1 ลานคน หรือรอยละ 45.7 สวนใหญเปนผูที่ไมมีการศึกษาและการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา ทํางานอยูในภาค
เกษตรกรรม ประสบปญหาจากการทํางาน คือ ปญหาเกี่ยวกับคาตอบแทน งานที่ทําไมไดรับการจางอยางตอเนื่อง
ทํางานหนัก ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานและปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน ในสวนขอมูลของสํานักงาน
ประกั นสั งคมป 2562 พบว า จํ านวนผู ประกั น ตนรวม 16,463,759 คน จํ า แนกเป น มาตรา 33 จํ า นวน
11,391,965 คน มาตรา 39 จํ า นวน 1,709,181 คน และมาตรา 40 จํ านวน 3,362,613 คน สํ าหรั บ
ผูประกันตนมาตรา 40 สวนใหญอยูในทางเลือกที่ ๒ มากที่สุด จํานวน 2,932,547 คน รองลงมาคือ ทางเลือกที่ 3
จํานวน 359,654 คน และทางเลือกที่ 1 จํานวน 51,269 คน
สรุปผลการสํารวจขอมูลความคิดเห็นออนไลน
๑) ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 5,001 - 10,000
บาท/เดือน ในทุกอาชีพสวนใหญไมมีหนี้สิน สวนใหญทุกอาชีพไมมีการออม ผูที่มีการออมเปนการออมต่ํากวา 500
บาท/เดือนมากที่สุด เปนสมาชิกกองทุนหมูบานมากที่สุด และสุขภาพปกติ
๒) ความคิดเห็นและความสนใจของแรงงานนอกระบบที่ยังไมเปนผูประกันตนเกี่ยวกับสิทธิประโยชนการคุมครอง
ผูประกันตนมาตรา 40 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูเรื่องสิทธิประโยชนการคุมครองผูประกันตนมาตรา 40
และเปนผูประกันตนฯ มากที่สุด รอยละ 54.73 รองลงมา คือ ไมเปนผูประกันตนและไมสนใจสมัคร รอยละ 25.28
และไมเปนผูประกันตนแตสนใจสมัคร รอยละ 19.99 ชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธที่ดีที่สุด คือ ผานอาสา
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สมัครแรงงาน ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูที่ยังไมเปนผูประกันตน แตสนใจสมัครมาตรา 40 โดยพิจารณา
ความสัมพันธกับทางเลือกสิทธิประโยชน ไดแก รายได เงินออม ภาระหนี้สิน ชวงอายุ และพื้นที่ พบวา มีความสนใจ
สมัครทางเลือกที่ 2 มากที่สุด สาเหตุเนื่องจากสิทธิประโยชนที่ไดรับจูงใจใหสมัคร และปจจัยที่ไมสงผลต อการ
ตัดสินใจของผูที่ยังไมเปนผูประกันตนแตสนใจสมัครมาตรา 40 โดยไมพิจารณาความสัมพันธรวมกับทางเลือกสิทธิประโยชน
ไดแก รายได เงินออม ภาระหนี้สิน ชวงอายุ และพื้นที่ สาเหตุเนื่องจากรายไดต่ํา ไมสามารถจายเงินสมทบไดตอเนื่อง
ไมสะดวกในการเดินทางไปจายเงินสมทบทุกเดือน
สรุปผลจากการสัมภาษณนักวิชาการและผูแทนแรงงานนอกระบบ พบวา ปญหาหลักของแรงงานนอกระบบ คือ
การทํางาน (คาตอบแทน รายได หนี้สิน สวัสดิการในการทํางานและการมีทักษะอาชีพ) และรองลงมาเปนปญหา
เรื่องขาดการรับรูหรือไมเขาใจเรื่องสิทธิประโยชน ๓ ทางเลือกของผูประกันตนตามมาตรา 40 และปญหาเรื่อง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่ทําใหแรงงานนอกระบบไมใหความสนใจสมัคร
เปนผูประกันตนตามมาตรา 40 เนื่องจากไมรับรูขอมูลขาวสารและขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความคุมครอง
ประกันสังคมตามมาตรา 40 สิทธิประโยชนไมจูงใจใหสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ความยากจน และมีค วาม
สนใจที่จะสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 แตไมมีเงินสงสมทบ
๑) แนวทางสรางแรงจูงใจใหแรงงานนอกระบบสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ควรประชาสัมพันธ
สรางการรับรู โดยการจัดทําขาว/สื่อ ประชาสัมพันธเกี่ยวกับความคุมครองประกันสังคมมาตรา 40 ใหเขาถึงทุกกลุมให
ชัดเจนทั้งเรื่องสิทธิประโยชน และเรื่องความสะดวกในการจายเงินสมทบ จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพิ่มสิทธิประโยชน
เช น เพิ่ มเรื่ องบํ านาญชราภาพ ให เงิ นกู ดอกเบี้ ยต่ํ า ให โอกาสเข าถึ งแหล งเงิ นกู ได ง ายขึ้ น จั ดสวั สดิ การชดเชย
การขาดรายได ที่ ขาดหายไป ขยายช วงอายุ สํ าหรั บผู สมั ครเป นผู ประกั นตนจาก 60 ป เป น 65 - 70 ป และขยาย
สิทธิประโยชนมาตรา 40 ใหเทียบเทามาตรา 33 ๓๙ เปนตน
๒) ข อเสนอแนะต อหน วยงานในการปรั บปรุ งสิ ทธิ ประโยชน เพิ่ มขี ดความสามารถในการตอบสนอง
สิทธิประโยชนใหกับผูประกันตนตามมาตรา 40 เนนการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและทั่วถึงแรงงานนอกระบบ
ทุกสาขาอาชีพ และความคิดเห็นตอสิทธิประโยชนการคุมครองผูประกันตนตามมาตรา 40 ใน 3 ทางเลือก โดยทั้ง
3 ทางเลือกเหมาะสมแลว และใหเพิ่มเรื่องบํานาญชราภาพ พรอมทั้งใหสิทธิประโยชนเทาเทียมกับมาตรา 33 ๓๙
ปญหาและอุปสรรค
๑) ปญหาทั่วไปของแรงงานนอกระบบ คือ เรื่องปญหาเกี่ยวกับคาตอบแทน ไดรับคาตอบแทนนอย ไมได
รั บการจ างงานอย างต อเนื่ อง มี รายได ไม แน นอน หนี้ สิ นและทํ างานหนั ก ไม มี สวั สดิ การ ไม มี วั นหยุ ด ขาดโอกาส
ในการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ สภาพแวดลอมในการทํางาน อาชีวอนามัย และความไมปลอดภัย
ในการทํางาน ไมเขาถึงแหลงทุน
2) ปญหาดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชนผูประกันตนตามมาตรา 40 ไดแก ขาดการรับรู
ข อมู ลข าวสารและขาดความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บความคุ มครองประกั นสั งคมตามมาตรา 40 สิ ทธิ ป ระโยชน
ไมจูงใจใหสมัคร ขาดความรูตอเงื่อนไขสิทธิประโยชนที่ไดรับฯ ในเรื่องการจายเงินสมทบ
ขอเสนอแนะ
๑) ระดับนโยบายของกระทรวง
บูรณาการฐานขอมูลรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ไดแก กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถาบัน
สงเสริมความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพื่อการใหความชวยเหลือแรงงานนอกระบบในดานการสาธารณสุข
การสงเสริมอาชีพ การพัฒนาหวงโซผลิตภัณฑหรือสินคาของแรงงานนอกระบบ สวัสดิการที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับความตองการของแรงงานนอกระบบ
อยางแทจริง โดยใหสํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบเปนหนวยงานรับผิดชอบในการบูรณาการฐานขอมูลรวมกับ
กระทรวงการคลังในประเด็นสําคัญ คือ การใชฐานขอมูลเดียวในลักษณะ Single Database โดยเฉพาะเรื่องการออม
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และการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานนอกระบบโดยใชชองทางการจายเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 40 ผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานและผูเกี่ยวของในแตละสาขา รวมถึง
ประสานความรวมมือกับหนวยงานในตางประเทศ (Collaboration) ที่มีประสบการณและถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
การแกปญหาแรงงานนอกระบบภายใตกรอบความรวมมือกับองคการระหวางและประเทศอื่น ๆ
๒) ระดับการบริหารจัดการและระดับปฏิบัติ
๒.๑ การทบทวนปรับปรุงอัตราเงินสบทบและสิทธิประโยชนภายใตมาตรา ๔๐ ของระบบการประกันสังคม
ดังนี้
(๑) เพิ่ มขี ดความสามารถในการตอบสนองสิ ทธิ ประโยชน ให กับผู ประกั นตนตามมาตรา 40 เชน
เรื่องบํานาญชราภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล และกรณีเจ็บปวยไมตองนอนโรงพยาบาลใชใบรับรองแพทยได เปนตน
(๒) ควรดําเนินการปรับปรุงสิทธิประโยชนใหแยกอิสระแตละประเภทความคุมครองซึ่งจะตรงกับ
ความตองการของผูประกันตนที่มีความต องการแตกตางกัน เชน บางคนตองการไดรับการคุมครองกรณีเสียชีวิต
เทานั้น และบางคนตองการไดรับการคุมครองเรื่องทดแทนการขาดรายไดเทานั้น เปนตน
2.2 เนนการประชาสัมพันธเรื่องสิทธิประโยชนการคุมครองผูประกันตนตามมาตรา 40 ใหครอบคลุมและ
ทั่วถึงแรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ โดยผานอาสาสมัครแรงงาน
2.3 ปรับปรุงกฎหมาย/ออกกฎหมายเพื่อใหความคุมครอง/เพิ่มความคุมครองแรงงานนอกระบบเฉพาะ
กลุมแรงงานรับจางหรือแรงงานอิสระที่ไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในดานการจายคาจางและไดรับการคุมครอง
๓) กระทรวงแรงงานควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้
3.1) ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องการสรางหลักประกันความมั่นคงดานอาชีพและรายไดใหกับแรงงาน
นอกระบบเพื่อใหแรงงานนอกระบบดังกลาวมีอาชีพที่มั่นคงและรายไดที่ยั่งยืน
๓.๒) ศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูลแรงงานนอกระบบทุกประเภทพรอมทั้งจัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อให
หนวยงานตาง ๆ สามารถนําไปใชประโยชน
๓.๓) ศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบแนวทางการสร า งความเข ม แข็ ง ในการรวมกลุ ม ของแรงงานนอกระบบ
ในประเทศไทย
๓.๔) ศึกษาวิจัยความสําคัญของแรงงานนอกระบบตอระบบเศรษฐกิจไทย
๓.๕) ศึกษาวิจั ยการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมด านการจางงานของนายจ าง และการทํ างานของลู ก จ า ง
ในปจจุบัน และศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. ผลการศึ กษาขอมูลแรงงานนอกระบบของประเทศไทย และการได รั บความคุ มครองหรื อมี หลั กประกั น
ทางสังคม รวมทั้งความตองการความคุมครองหรือมีหลักประกันทางสังคม และสาเหตุที่ไมสมัครเปนผูประกันตน
ตามมาตรา 40 ของแรงงานนอกระบบกลุมที่ยังไมไดรับความคุมครองหรือมีหลักประกันทางสังคม
2. ขอเสนอแนะแนวทางการขยายความคุมครองการประกันสังคม ตามมาตรา 40 สูแรงงานนอกระบบ

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานผลการสํารวจความสนใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
การคุมครองผูประกันตน มาตรา 40
shorturl.at/pBIR0
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กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน
4. โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๘๐) มีประเด็นยุทธศาสตรหลักที่มีความเกี่ยวของกั บ
แรงงานนอกระบบ ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการปรับคานิยมและวัฒนธรรม การสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและการปดชองวาง
การคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ตลอดจนมุงเนนการเพิ่มทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น
การจัดเก็บและสํารวจขอมูลรายบุคคลของแรงงานนอกระบบ รวมถึงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของ
แรงงานนอกระบบ เพื่อประกอบการจัดแผนและมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน
นอกระบบจึ งเป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ที่ กระทรวงแรงงานเร งดําเนิน การและเพื่อ การขยายขอบเขตการดําเนิ น งาน
การสํารวจขอมูลรายบุคคลและจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ในป พ.ศ.๒๕๖๒ กระทรวงแรงงาน
จึงไดดําเนินการ “โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ”
ตามกลยุทธที่ ๓.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานนอกระบบ ใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
และสามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ได จากยุ ทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะการบริห ารจัดการแรงงานนอกระบบ
ในแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อจัดทําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ สําหรับวัดการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและสภาพพื้นที่ของ
แตละจังหวัด และนําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบมาใชในการวางแผนชวยเหลือทางดานตาง ๆ ตลอดจน
เพื่อใหกระทรวงแรงงานมีขอมูลแรงงานนอกระบบสอดคลองกับสถานการณจริง นอกจากนี้เพื่อการบูรณาการ
และเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน รองรับการใชขอมูลทั้งบุคลากรในหนวยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน สวนกลาง สวนภูมิภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการสานตอนโยบายรัฐบาลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป
ผูวิจัยและหนวยงาน : สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปที่ดําเนินการ : พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
ที่ มาของงบประมาณ : งบรายจ ายอื่ น โครงการบริ ห ารจัด การแรงงานนอกระบบเพื่ อยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต
กิจกรรมการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : 3,000,000 บาท
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วัตถุประสงค
๑) เพื่อสํารวจและจัดเก็บขอมูลรายทะเบียนของแรงงานนอกระบบ อาทิ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-สกุล
การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได สภาพรางกาย ระดับความสามารถดานตาง ๆ และความตองการความชวยเหลือ
เปนตน
๒) เพื่อนําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบมาใชในการวางแผนชวยเหลือทางดานตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓) เพื่อจัดทําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สําหรับการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพเชื่อมโยงกั บ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพพื้นที่ของแตละจังหวัด
สรุปผลการศึกษาวิจัย
การศึกษานี้อาศัยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อดําเนินการจัดทําสํารวจและจัดเก็บขอมูล
รายทะเบียนของแรงงานนอกและคํานวณหาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบทั้งในภาพรวมและรายจังหวัด
ในขั้ น ตอนการจั ดเก็ บ ข อ มู ล ได อาศั ย การประสานงานผานสํา นักงานแรงงานจังหวัด ทุกจั งหวั ด เพื่ อขอความ
อนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูลโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัด (อสร.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และผูนํา
ทองถิ่น เครื่องมือที่ใชในการสํารวจอาศัยแบบสํารวจที่ดัดแปลงมาจากรายงานปกอนหนาและขยายกรอบแนวคิด
ในการศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจาก ๔ มิติเปน ๘ มิติ ไดแก ๑) ดานเศรษฐกิจ
๒) ดานสังคม ๓) ดานสุขภาพ ๔) ดานความปลอดภัย ๕) ดานสภาพแวดลอม ๖) ดานการทํางาน ๗) ดานความ
พรอมและศักยภาพ และ ๘) ดานอื่น ๆ
ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตโดยรวมแรงงานนอกระบบในภาพรวมของทั้ง ๘ ดาน เทากับ ๗๙.๖๙
โดยแรงงานนอกระบบใหน้ําหนักกับคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจมากที่สุด (รอยละ ๒๔.๙๘) รองลงมาคือดานความปลอดภัย
(รอยละ ๑๖.๘๗) และดานสุขภาพ (รอยละ ๑๖.๓๒) ตามลําดับ และใหน้ําหนักดานอื่น ๆ ต่ําที่สุด (รอยละ ๕.๘๘)
โดยใหคะแนนดานความปลอดภัยมากที่สุด (๘๘.๔๘ คะแนน) รองลงมา คือ คะแนนดานอื่น ๆ (๘๐.๕๒ คะแนน)
และคะแนนดานศักยภาพ (๘๐.๕๒ คะแนน) ตามลําดับ และใหคะแนนดานการทํางานต่ําที่สุด (๗๕.๒๗ คะแนน)
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
๑) กระทรวงแรงงานมี ตัว ชี้ วั ดคุ ณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เพื่อวัดการดํารงชีวิตอยา งมี คุ ณ ภาพ
ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคม และสภาพพื้นที่ของแตละจังหวัด
๒) กระทรวงแรงงานสามารถนําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบมาใชในการวางแผนกําหนดแนวทาง
การพัฒนาแรงงานนอกระบบในแตละพื้นที่จังหวัด
๓) กระทรวงแรงงานมีขอมูลแรงงานนอกระบบ ๑๘ จังหวัด ไมนอยกวา ๑๓๐,๐๐๐ คน เพื่อประกอบการ
กําหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ตลอดจนเพื่อบูรณาการขอมูลระหว าง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเพื่อเปนฐานขอมูลในการสืบคนขอมูลแรงงานนอกระบบ สําหรับหนวยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ
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รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
และสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
https://t.ly/23t8
ไฟลแนบรายงานฉบับสมบูรณ 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 การจัด ทํ า ดัช นีชี้ว ัด คุณ ภาพชีว ิต แรงงานนอกระบบ และสํ า รวจขอ มูล แรงงานนอกระบบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
5. รายงานผลการศึกษาการกําหนดงานที่หามคนตางดาวทําในประเทศไทย
ความสอดคลองของโครงการกั บยุทธศาสตรชาติ และแผนแม บทภายใต ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ผูวิจัยและหนวยงาน : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ดําเนินการโดย
กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน)
ปที่ดําเนินการ : 2563
ที่มาของงบประมาณ : งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการกําหนดงานที่หามคนตางดาวทํา รวมทั้งความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
จํานวนผูมีงานทํา และปจจัยที่จะสงผลตอการกําหนดงานที่หามใหคนตางดาวทําในประเทศไทย
สรุปผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงการกําหนดงานที่หามคนตางดาวทําในประเทศไทย จํานวน 40 งาน
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖1 โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
(1) ผูมีงานทําจากผลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร (2) ความตองการแรงงานและ
ความขาดแคลนแรงงานจากผลการสํารวจขอมูลอุปสงค และอุปทานกําลังคน (3) ผลการตรวจสอบและดําเนินคดี
นายจาง/สถานประกอบการและคนตางดาว (4) ขอมูลคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร
สรุปไดวา หากมีการยกเลิกกฎหมายที่กําหนดงานหามคนตางดาวทํา ยอมสงผลตอการแยงอาชีพคนไทย
ใน 40 งานนั้นได โดยอาจมีแรงงานไทยไดรับผลกระทบจากการถูกแยงทํางานประมาณ 22 ลานคน หรือประมาณ
รอยละ 59 ของผูมีงานทําทั้งหมด ดานความตองการแรงงานใน 40 งานที่หามตางดาวทําหากยังมีความขาดแคลน
แรงงานสูงมากขึ้น และพิจารณาแลววาไมแยงงานของคนไทย หรือไมกระทบความมั่นคงก็อาจมีการพิจารณาผอนปรน
ในอนาคตตอไป โดยอาจมีการยายจากบัญชี 1 ไปสูบัญชี 3 หรือ 4 ตอไป
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ไดขอมูลเกี่ยวกับสถานการณตลาดแรงงานในงานที่หามคนตางดาวทําในประเทศไทย ขอเสนอแนะตอ
ผูบริหารเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดงานที่หามคนตางดาวทําในประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานผลการศึกษาการกําหนดงานที่หามคนตางดาวทําในประเทศไทย
https://qrgo.page.link/EjXBK
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6. รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะการทํางานและระบบการจางแรงงานขามชาติ กรณีศึกษาแรงงานตางดาว
สัญชาติกัมพูชาที่ทํางานลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๖๔ และกรณีศกึ ษาแรงงานไทย
ที่ประกอบอาชีพเก็บเบอรรี่ปาในประเทศสวีเดน

ความสอดคลองของโครงการกั บยุทธศาสตรชาติ และแผนแม บทภายใต ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรที่ 1
ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผูวิจัยและหนวยงาน : กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค (ดําเนินการโดยกลุมงาน
วิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน เดิม)
ปที่ดําเนินการ : 2553
ที่มาของงบประมาณ : งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : วัตถุประสงค
เพื่อมุงที่จะศึกษาภาวะการทํางานของแรงงานกลุมเปาหมาย กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจางงานภายใตกรณีศึกษานี้
สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาระบบการจางแรงงานขามชาติของทั้ง 2 กรณีศึกษา ยังสามารถพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพทางดานตนทุนและดานกระบวนการได โดยทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของควรนําเทคโนโลยีมาปรับ
ใชเพื่อบูรณาการขอมูล และจัดทําทุกขั้นตอนการจัดหาและจัดสงแรงงานใหโปรงใสและไมกอใหเกิดภาระแกฝายใด
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม นอกจากนี้ ยังพบวาตนทุนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติทั้ง 2 กรณีจะ
สูงขึ้น ถาแรงงานหรือนายจางขาดองคความรูเรื่องกฎหมาย กระบวนการตาง ๆ เกี่ยวกับระบบการจางแรงงาน
ขามชาติ และขาดการเข าถึ งข อมูล ความต องการแรงงานของนายจาง และขอมูล อุป ทานแรงงานที่มีในตลาด
เนื่องจากจะเกิดการพึ่งพิงบริษัทนายหนาแทน
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา ปจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชาแบบไมมี
ใบอนุญาตทํางานเขามาทํางานในพื้นที่ติดชายแดนจํานวนมาก และตลาดแรงงานในพื้นที่ติดชายแดน ยังมีความ
ตองการแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชาอีกเปนจํานวนมาก เพื่อปองกันปญหาดานแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
รัฐบาลทั้งสองประเทศควรเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาว เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการจางแรงงาน
ตางดาวอยางถูกกฎหมาย โดยการปรับปรุงกระบวนการและตนทุนใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
แรงงานที่แตกตางกันในแตละชวงเวลาของป ในสวนของแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บเบอรรี่ปาในประเทศสวีเดนนั้น
พบวา สวนใหญตองกูยืมเงินเพื่อจายใหกับบริษัทจัดหาแรงงานกอนเดินทางไปทํางานตางประเทศ นอกจากนี้ยังพบวา
สภาพการทํางานและความเปนอยูที่ประเทศสวีเดนยังไมมีคุณภาพ สวนใหญทํางานหนักเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน และ
พักอาศัยอยูอยางแออัด ดังนั้น รัฐบาลทั้งสองประเทศควรมีการหารือกันเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
แรงงาน บริษัทตัวแทนนําแรงงานไปทํางานตางประเทศ แรงงานตางดาว บริษัทนายหนา และภาครัฐ
สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดสง ตนทุนเชิงเปรียบเทียบในการจัดสง ในมุมของ
แรงงาน ผูประกอบการ ภาครัฐ หวงโซอุปทานและการบริหารจัดการแรงงาน

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวการณทํางานและระบบการจางแรงงาน
ขามชาติ กรณีศึกษาแรงงานตางดาว สัญชาติกัมพูชาที่ทํางานลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
ตามมาตรา ๖๔ และกรณีศึกษาแรงงานไทยที่ ประกอบอาชีพเก็บเบอรรี่ปาในประเทศสวีเดน
https://qrgo.page.link/J5qUW
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กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
แนวทางการกําหนดสาขาที่จะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศั กยภาพทรั พยากรมนุ ษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
ผูวิจัยและหนวยงาน : คณะผูวิจัย ประกอบดวย นางสุทัศนี สืบวงศแพทย ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาฝมือแรงงาน
นายณัฐพล นันทาวิวัฒน นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ และนายศิรยศ มหาขันธ นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ปฏิบัติการ สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ปที่ดําเนินการ : 2563
ที่มาของงบประมาณ : ไมใชงบประมาณ ดําเนินการวิจัยโดยบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : ไมมี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและโครงสรางทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของไทย ปญหาและอุปสรรคของ
การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะดานการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงกรณีศึกษาของประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหภารกิจกรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมถึงปญหาและขอจํากัดของภารกิจที่สงผล
ตอการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและสอดคลอง
กับโครงสรางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน และเปาหมายการพัฒนาประเทศ
สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาจากการวิจัยแนวทางการกําหนดสาขาที่จ ะสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงานใหส อดคล อ ง
มาตรฐานอุตสาหกรรมมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1) ประเทศไทยมี GDP ณ ป 2562 อยู ที่ 16.9 ล า นล า นบาท มี สั ด ส ว นภาคบริ ก ารร อ ยละ 61
ภาคอุตสาหกรรมร อยละ 31 และภาคเกษตรร อยละ 8 โดยอุตสาหกรรมที่มีมูล คาสู งที่สุดมี 6 อุตสาหกรรม
ประกอบดวย (1) การผลิต (2) การขายสง การขายปลีก และซอมยานยนต (3) เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
(4) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (5) การขนสง สถานที่เก็บสินคา และ (6) ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
ซึ่งสราง GDP รวมกันไดเกือบรอยละ 70
2) ประเทศไทยมี ร ะดั บ รายได ป ระชาชาติตอ คน 6,071 เหรีย ญสหรัฐ อยูในสถานะประเทศรายได
ปานกลางระดับสูง และติดกับดักรายไดปานกลางมาแลว 44 ป โดยธนาคารโลกระบุวา สาเหตุของการติดกับดักรายได
ปานกลางเปนเวลานาน เนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง
3) ประเทศรายไดสูงทุกประเทศมีสัดสวน GDP ภาคบริการเกินกวารอยละ 70 ขณะที่สัดสวนดังกลาวของ
ประเทศไทยอยูที่รอยละ 61 ดังนั้น การจะเปนประเทศรายไดสูงจําเปนตองผลักดันภาคบริการใหมีสัดสวนสูงขึ้นและ
ควรสงเสริมการพัฒนาภาคเกษตร เนือ่ งจากมีแรงงานจํานวนมากและสามารถสนับสนุนการสรางมูลคาในภาคบริการได
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4) การพัฒนาฝมือแรงงานควรคํานึงถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจและเปาหมายของประเทศ รวมถึงการ
พัฒนาคนใหตรงกับความโดดเดนในระดับพื้นที่ คณะผูวิจัยจึงไดจัดกลุม Cluster ตาม GPP แบงออกไดเปน 4 กลุม
ไดแก กลุมที่ 1 ภาคเกษตรมีมูลคาสูงสุด 2 จังหวัด กลุมที่ 2 ภาคอุตสาหกรรมมีมูลคาสูงสุด 12 จังหวัด กลุมที่ 3
ภาคบริการมีมูลคาสูงสุดและตามดวยภาคเกษตร 47 จังหวัด และกลุมที่ 4 ภาคบริการมีมูลคาสูงสุดและตามดวย
ภาคอุตสาหกรรม 16 จังหวัด
5) การกําหนดสาขาอาชีพที่จะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เมื่อป 2558
ไมเปนไปตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงควรไดรับการทบทวนใหมเพื่อใหนโยบายของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานมีความชัดเจน มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับขอมูลดานเศรษฐกิจและตลาดแรงงานได
6) การจั ดกลุ มหลั กสู ตรการฝ กเตรี ยมเข าทํ างานและยกระดั บฝ มื อในป จจุ บั นที่ แบ งออกเป น 12 กลุ ม
ยังไมเปนไปตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรม ซึ่งคณะผูวิจัยไดดํ าเนินการจั ดกลุ มใหม ตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรมพบว า
มีหลักสูตรในอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงสุดของประเทศและควรไดรับการสงเสริม 542 หลักสูตร จาก 993 หลักสูตร
โดยสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม แตหลักสูตรในภาคเกษตรและภาคบริการมีจํานวนจํากัด จึงควรเพิ่มหลั กสู ตร
สําหรับภาคเศรษฐกิจทั้ง 2 ภาคเพื่อสนับสนุนการเปนประเทศรายไดสูง
7) การสงเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝมือแรงงานยังใชสาขาอาชีพที่จะสงเสริม 7 สาขา ซึ่งไมสอดคลอง
กับมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงควรไดรับการทบทวนใหม เนื่องจากสถานประกอบกิจการดําเนิ นงานบนพื้ นฐาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ควรพิจารณาเพิ่มชั่วโมงการฝกอบรมใหสูงขึ้น เนื่องจาก
แรงงานเกือบทั้งหมดฝกอบรมเพียง 6 ชั่วโมงตอคนตอปและมีการใชจายเงินฝกอบรมต่ําเพียง 353 บาทตอคน ซึ่งไม
สามารถยกระดับฝมือแรงงานไดจริง
8) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีการจัดกลุมตามสาขาอาชีพที่จะสงเสริม 7 สาขาและกลุมอุตสาหกรรมอื่น
ที่ไมสอดคลองทั้งมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงควรไดรับการทบทวนใหม นอกจากนี้ ผลการดําเนินงาน
ในชวง 5 ปที่ผานมายังแสดงใหเห็นวา สาขาทดสอบมาตรฐานที่มีอยูไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
เนื่องจากมีผูเขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพียง 99 สาขา จาก 241 สาขา
9) การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติควรไดรับการใหความสําคัญ เนื่องจากเปนกลไกการพัฒนาฝมือแรงงาน
ที่ ได รั บการยอมรั บระดั บสากล ในการพั ฒนาทักษะและการเพิ่ มโอกาสการประกอบอาชี พของเยาวชนที่ จะเข าสู
ตลาดแรงงาน จึงควรมีการกําหนดหลักสูตรตามมาตรฐานการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อประโยชนในการพัฒนา
ฝมือแรงงานของเยาวชน
10) รูปแบบการรายงานผลสถิติการพัฒนาฝมือแรงงานยังเปนไปตามสาขาอาชีพที่จะสงเสริม 7 สาขา จึงควร
มีการกําหนดรูปแบบการรายงานผลใหม อีกทั้งยังพบขอบกพรองที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการบันทึกขอมูล
คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้
1) กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรทบทวนประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานเมื่อป 2558 ใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยควรสงเสริมเปนรายอุตสาหกรรมแทนสาขาอาชีพ
และใหประกาศดังกลาวใชสําหรับภารกิ จการฝกอบรม การสงเสริมสถานประกอบกิจ การพัฒ นาฝมือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการรับรองความรูความสามารถ
2) กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรดําเนินการฝกอบรมแรงงานเฉพาะ 6 อุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงสุด ตามประกาศ
ที่ไดรับการทบทวนใหม โดยการจําแนกผูเขาฝกอบรมควรอาศัยหลักสูตรการฝกอบรมที่จัดแบงตามอุตสาหกรรม
เปนเกณฑ
3) แนวทางการพัฒนาฝมือแรงงานในระดับพื้นที่ควรแบงออกเปน 4 กลุม ตามการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
และความโดดเดนของแตละจังหวัด
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4) กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรจัดหมวดหลักสูตรใหมใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและควรเพิ่ม
หลักสูตรในภาคบริการและภาคเกษตรใหมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสัดสวน
กําลังแรงงานสวนใหญของประเทศ
5) การสงเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝมือแรงงานควรอางอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เนื่องจาก
การจําแนกสถานประกอบกิจการเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทั้งปรับเพิ่มชั่วโมงการฝกยกระดับฝมือแรงงาน
รับรองหลักสูตรออนไลน และสรางวิธีวัดผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อประเมินความคุมคาของ
สิทธิประโยชนจากการลดหยอนภาษีนิติบุคคล
6) สาขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานควรเชื่อมโยงเขากับมาตรฐานอาชีพในลําดับแรกและเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานอุ ต สาหกรรมอี กชั้ น หนึ่ ง เพื่ อให ส อดคลองกับ แนวทางการสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงานและเปน
แนวทางสําหรับการรับรองความรูความสามารถในอนาคต รวมทั้งควรทบทวนความจําเปนในการมีอยูของสาขา
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่ อาชี พจะถูกทดแทนดวยเทคโนโลยีและมาตรฐานการ
แขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ
7) กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรใหความสําคัญกับการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ เนื่องจากเปนกลไก
การพัฒนาฝมือแรงงานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงควรมีหลักสูตรการฝกอบรมที่รองรับสาขาการแขงขันดังกลาว
โดยนําหลักเกณฑการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติมาใชเปนมาตรฐานการจัดทําหลักสูตร และเนน 27 สาขา
ที่เชื่อมโยงกับ 6 อุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงสุดของไทย เพื่อประโยชนในการสงเสริมการประกอบอาชีพของเยาวชนที่จะ
เขาสูตลาดแรงงาน
8) รูปแบบการรายงานผลในระบบ Data Center ควรไดรับการปรับปรุงใหมใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อประโยชนในการรายงานผลและการวิเคราะหขอมูล นอกจากนี้ เจาหนาที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึ ก
ขอมูลเพื่อใหเกิดความถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเห็นชอบผลงานวิจัยแนวทางการกําหนดสาขาที่จะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหสอดคลองมาตรฐานอุตสาหกรรม และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

รายงานฉบับสมบูรณ แนวทางการกําหนดสาขาที่จะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานให
สอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
shorturl.at/gDPW8
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สํานักงานประกันสังคม
โครงการศึกษาวิจัยการขยายขอบเขตความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบในบริบทประเทศไทย
ความสอดคลองของโครงการกับยุ ทธศาสตร ชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม
ผูวิจัยและหนวยงาน : บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด (นายณัฐพล ลีลาวัฒนานนท) และสํานักงาน
ประกันสังคม
ปที่ดําเนินการ : 2561
ที่มาของงบประมาณ : เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสํานักงานประกันสังคม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : 1,970,000 บาท
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินการขยายความคุมครองประกันสังคมไปสูแรงงานนอกระบบในบริบท
ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2554 ถึงปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหสถานการณ ของแรงงานนอกระบบในบริบ ทประเทศไทยและสาเหตุ ที่แรงงาน
นอกระบบไมเขาสูความคุมครองของระบบประกันสังคม
3. เพื่ อหาแนวทางการดํ าเนิน การขยายความคุ มครองประกั น สังคมไปสู แรงงานนอกระบบในบริบท
ประเทศไทยและนําขอเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงาน ใชประกอบการดําเนินการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ในระดับภูมิภาค
สรุปผลการศึกษาวิจัย
1) ผลการสํ า รวจกลุ ม ตั ว อย า งเกษตรกรและแรงงานรั บ จ า งในภาคเกษตรกรรม พบว า ส ว นใหญ
มีก ารศึก ษาอยู ใ นระดับ ประถมศึก ษา มีร ายไดเ ฉลี ่ย ต อ เดื อ นค อ นข า งต่ํา ไม ส ม่ํ า เสมอ และมี ภาระหนี้ สิ น
คอนขางสูง สวนสาเหตุที่ไมไดเขามาเปนผูประกันตน เปนเพราะขาดความรูความเขาใจเกี่ย วกับ ประกัน สัง คม
ไมทราบขั้น ตอนการขึ้น ทะเบีย นเปน ผูป ระกัน ตน รายไดนอยและไมส ม่ําเสมอทําใหไมสามารถจายเงินสมทบ
ไดตอเนื่อง และความไมสะดวกในการชําระเงินสมทบ
2) แนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกรและแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรม ตัดสินใจขึ้นทะเบียนเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 40 ไดแก การปรับปรุงการประชาสัมพันธ การปรับปรุงสิทธิประโยชนที่สอดคล องกับ
ความตองการ การเพิ่มการบริการผานเครือขายตาง ๆ ที่เปนสมาชิกอยู การเพิ่มความสะดวกในการจายเงินสมทบ
และการรับผลประโยชน
3) การวิจัยแบบผสม จากการศึกษาเอกสารทั้งในประเทศและตางประเทศ การสํารวจกลุมตัวอยางเกษตรกร
และแรงงานรับ จ างในภาคเกษตรกรรม (จํานวน 2,000 ตัวอยาง ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ) การสัมภาษณ
และจัดประชุมรับฟงความเห็นจากผูเกี่ยวของ
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. สํานักงานประกันสังคมนําผลการวิเคราะหการดําเนินการขยายความคุมครองประกันสังคมไปสูแรงงาน
นอกระบบในอดีตที่ผ านมา ไปใชในการวางแผน/กําหนดแนวทางในการขยายความคุ มครองประกันสั ง คมให
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบของประเทศ ตอไป
2. สํานักงานประกันสังคม นําผลการศึกษาสถานการณและสาเหตุของแรงงานนอกระบบที่ไมเขาสูระบบ
ความคุมครองประกันสังคม ไปพัฒนาหรือสรางเสริม เพื่อใหแรงงานนอกระบบที่ยังไมเขาสูระบบประกันสังคม
เห็นความสําคั ญและประโยชน ของการมีห ลั กประกันสั งคม และเขาสูระบบความคุมครองประกันสั งคมอย าง
ตอเนื่อง
3. สํา นั กงานประกั น สั ง คม นํ า แนวทางและข อ เสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ไดรับ จากการศึ ก ษาวิ จั ย ไป
ดําเนินการจัดทําข อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ ความคุ มครองประกั นสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน ตอไป

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยการขยายขอบเขตความคุมครองประกันสังคม
สูแรงงานนอกระบบในบริบทประเทศไทย
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สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
1. มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมตอการลงทุนดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ (Economic
and Social Value Added of Occupational Safety and Health Investment)
ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
โครงการวิจัยดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแมบทดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โดยสถานประกอบกิจการและแรงงานไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหนําองคความรูไปถือปฏิบัติอยางทั่วถึงอันเปน
หลักพื้นฐานของความเสมอภาคและเปนหลักประกันทางสังคมในการดูแลสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภั ย
ในการทํางานของคนทํางานทุกสาขาอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ
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
ปที่ดําเนินการ : พ.ศ. 2563
ที่มาของงบประมาณ : ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : 620,750 บาท
วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจมูลคาการลงทุนดานความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ และวิเคราะหหาความคุ ม คา
ในการลงทุน มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
สรุปผลการศึกษาวิจัย
สถานประกอบกิจการจํานวน 30 แหง ไดรับการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรง (IOC=0.92) ประกอบด ว ย 6 สว น ไดแก ขอมูล ทั่ว ไป ขอมูล การลงทุน ดานความปลอดภั ย
ในสถานประกอบกิจการ จํานวนการเกิดอุบัติเหตุตามระดับความรุนแรง คาใชจายกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา
ดานความปลอดภัย ฯ แลวนํามาวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมูลคาเพิ่มทาง
สังคม โดยใชการทดสอบทางสถิติ Mann-Whitney U จากการศึกษาพบวา สถานประกอบกิจการลงทุนดานความ
ปลอดภัย 1,342,508.60 บาท/แหง และมีตนทุนการเกิดอุบัติเหตุอยูที่ 115,037.01 บาท/แหง เมื่อนํามา
วิเคราะหพบวามีความคุมคาในการลงทุน คือ มีมูลคาเทียบเทาปจจุบันสุทธิ (NPV) 71,595.76 บาท/แหง อัตรา
ผลตอบแทน รอยละ 77.11 และมีอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 4.45 และพบวาเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
51,795.53 บาท หรือ 3,341.65 บาท/แหง นอกจากนี้ยังเกิดมูลคาเพิ่มทางสังคม คือ สามารถลดอัตราการ
ประสบอันตรายไดจาก 302 รายเหลือ 294 ราย (p-value=0.136)
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
การลงทุ น ด า นความปลอดภั ย นั้ น เป น การลงทุ น เชิ ง ป อ งกั น ซึ่ ง ไม ส ามารถเห็ น ผลตอบแทนได ทั น ที
ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงการเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเปนหลักฐานเชิงประจักษใหเกิด
การสนั บ สนุ น ทั้ ง ในส ว นของงบประมาณและการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปอย างราบรื่ น และเกิ ด ประโยชน สูงสุ ด
โดยคาดหวังจะลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางาน เพิ่มความสุขในการทํางาน จึงจะทําใหผลผลิตออกมามากขึ้น
และมีคุณภาพมากขึ้น ทั้ งนี้ ยั งสามารถชวยลดงบประมาณของสถานประกอบกิจ การ หรืองบประมาณของรัฐ
ที่สนับสนุนการปฐมพยาบาล การรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ หรือคาชดเชยในกรณีตาง ๆ ลง

รายงานฉบับสมบูรณ มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมตอการลงทุนดานความปลอดภัย
ในสถานประกอบกิจการ (Economic and Social Value Added of Occupational
Safety and Health Investment)
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2. การสํารวจปจจัยสวนบุคคลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป
ในประเทศไทย (A Surveyed on Occupational Safety and Health related Personnel
Factors Pertinent to Prefabricated Roof Installation in Thailand)
ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
โครงการวิจัยดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 4 ดาน
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม แผนแมบทดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
โดยสถานประกอบกิจการ และแรงงานไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหนําองคความรูไปถือปฏิบัติอยางทั่วถึงอันเปน
หลักพื้นฐานของความเสมอภาคและเปนหลักประกันทางสังคมในการดูแลสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภั ย
ในการทํางานของคนทํางานทุกสาขาอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ
ผูวิจัยและหนวยงาน : กฤตติกา เหลาวัฒนโรจน, ธนูศิลป สลีออน, ธนวรรณ ฤทธิชัย, สุภารัตน คะตา, พฤทธิพงศ
สามสังข, ปญชลิกา ชันขุนทด, เปรมยุดา นวลศรี สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (องคการมหาชน)
ปที่ดําเนินการ : พ.ศ. 2563
ที่มาของงบประมาณ : ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : 620,750 บาท
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการติดตั้งหลั งคา
สําเร็จรูปในประเทศไทย
สรุปผลการศึกษาวิจัย
สถานประกอบกิจการติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูปในประเทศไทย จํานวน 392 แหง เก็บรวบรวมขอมูล
ในระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563 โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น ประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายหรือขอกําหนดในการทํางานบนที่สูงที่เกี่ยวของ ทัศนคติตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและ
อันตรายในการทํางานบนที่สูงและพฤติกรรมการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานบนที่ สูง
สําหรับการติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูป และความตองการในการฝกอบรมการทํางานบนที่สูง วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติการทดสอบไควสแควร (Chi-Square Test)
ผลการศึ กษาพบว า ผู แทนสถานประกอบกิ จ การติดตั้งหลังคาสําเร็จ รูป มีร ะดับ ความรูเกี่ย วกับ กฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการทํางานบนที่สูง โดยภาพรวมมีความรูระดับสูงรอยละ 88.80 และระดับปานกลาง
รอยละ 11.20 ตามลําดับ ระดับทัศนคติตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทํางานบนที่สูง ภาพรวม
อยูในระดับสูง รอยละ 80.40 และระดับปานกลาง รอยละ 19.60 ตามลําดับ ระดับพฤติกรรมการจัดการความ
ปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 53.30 และระดับต่ํา รอยละ 46.70
ตามลําดับ การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆกับระดับความรู พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ตําแหนงงาน
ที่รับผิดชอบ ประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป ปจจัยการฝกอบรมการทํางานบน
ที่ สู ง การใช คูมือความปลอดภัยในการทํ างานของสถานประกอบกิ จ การ และ สถานประกอบกิ จการมี การใช
มาตรฐานการทํ า งานในที่ สู ง กั บ ระดั บ ความรู มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
ความสัมพันธระหวางเพศกับระดับทัศนคติในการจัดการความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูงของผูประกอบการ
ติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูป ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุ ระดับการศึกษา
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ระดั บ ประสบการณ ตํ า แหน งในการทํ า งาน การฝกอบรมความปลอดภัย ในการทํางานบนที่สูง และสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุใน 1 เดือนที่ผานมา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับพฤติ กรรม
การจัดการความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูงตอปจจัย ดานตําแหนงงานที่รับผิดชอบ ระดับประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน สถานประกอบกิจการมีการนํามาตรฐานเกี่ยวกับการทํางานบนที่สูงมาใช และสถานประกอบกิจการ
มีการใชคูมือความปลอดภัย การเขารวมกิจกรรมการรณรงคเพื่อสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
สถานประกอบกิจการสามารถนํางานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพแกผูปฏิบัติงานได โดยเพิ่มการ
ฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความรู เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี และนําไปสูพฤติกรรมการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํ า งานบนที่ สู งสํ า หรั บ การติ ดตั้งหลั งคาสํ า เร็จ รูป ตามขอกฎหมายและ/หรือ ขอกําหนดตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางานบนที่สูงไดอยางถูกตอง สงผลใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทํางาน ลดอุบัติเหตุ
ในการทํางานบนที่สูงสําหรับกิจกรรมติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป

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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3. กรณี ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการติ ด ตั้ ง หลั ง คาสํ า เร็ จ รู ป ของ
สถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย (A Study on Occupational Safety and
Health Management Approach to Prefabricated Roof Installation of a large company in
Thailand)
ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
โครงการวิจัยดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 4 ดาน
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม แผนแมบทดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
โดยสถานประกอบกิ จการและแรงงานได รั บการสงเสริ มสนั บสนุ นให นําองค ความรูไปถื อปฏิบั ติ อยางทั่ วถึ งอันเปน
หลักพื้นฐาน ของความเสมอภาคและเปนหลักประกันทางสังคมในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภั ย
ในการทํางานของคนทํางานทุกสาขาอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ
ผูวิจัยและหนวยงาน : กฤตติกา เหลาวัฒนโรจน, ธนูศิลป สลีออน, ธนวรรณ ฤทธิชัย, สุภารัตน คะตา, พฤทธิพงศ
สามสังข, ปญชลิกา ชันขุนทด, เปรมยุดา นวลศรี สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (องคการมหาชน)
ปที่ดําเนินการ : พ.ศ. 2563
ที่มาของงบประมาณ : ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : 620,750 บาท
วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการติ ด ตั้ ง หลั ง คาสํ า เร็ จ รู ป ของ
สถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย
สรุปผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย การสนทนากลุม
การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กลุ ม เป า หมายได แ ก ผู แ ทนผู ป ระกอบกิ จ การ ผู เ ชี่ ย วชาญและ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป เจาหนาที่ภาครัฐที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนผูให
ขอมูลหลักสํ าคั ญ (Key Informants) จํานวน 15 คน รวบรวมขอมูลและวิเคราะห เนื้ อหาโดยการตี ความสร าง
ขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหา
บทสรุปรวมกันของเรื่ องนั้น โดยการตรวจสอบสามเส า (Triangulation) ดวยการรวบรวมวิธี การใช จากผูสั งเกต
ทฤษฎี (Theory) วิธีการ (Methods) และ ขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Material) โดยนําเสนอขอมูลเปนขอความ
แบบบรรยาย ผลการศึกษาพบวาสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูปขนาดใหญแหงนี้มีรูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูง โดยสรุปมีขั้นตอนการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป
ของส ถานประกอบกิ จ การแห งนี้ จํ า นว น 3 ระยะได แ ก ระยะที่ 1 ก อ นการติ ด ตั้ ง ระยะที่ 2
ขณะติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป และ ระยะที่ 3 หลังดําเนินการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป สถานประกอบกิจการมีการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดสากล (Global Requirement) และการปฏิบัติที่แนะนําสําหรับการติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป
10 ขั้นตอน มีการวิเคราะหอันตรายดวยวิธี Job Safety Analysis ; JSA มีขั้นตอนงานสําคัญในการติดตั้งหลังคา
สําเร็จรูป 28 ขั้นตอน โดยสรุปสถานประกอบกิจการแหงนี้มีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตาม
องค ป ระกอบหลั กของการจั ดการความปลอดภัย HSG65 ป 2000 และ 2013 และมีความสอดคลองกั บ
มาตรฐานระบบการจั ดการด า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ สสปท.
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ใน 5 องค ป ระกอบ ไดแก 1) นโยบายด า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ า งาน
2) โครงสร างการบริ ห ารจั ด การองค กร 3) การวางแผนและดําเนิน การดานความปลอดภัย ฯ 4) การวัดผล
การดําเนินการดานความปลอดภัยฯ และ 5) การปรับปรุง ตรวจติดตามและการทบทวนดานความปลอดภั ยฯ
โดยหัวใจสําคัญของการดําเนินงานดานความปลอดภัยใหประสบความสําเร็จของสถานประกอบกิจการแหงนี้คือ
นโยบายดานความปลอดภัยของผูบริหารสูงสุดเปนเสมือนตนน้ํา และการวางแผนงาน การจัดองคกร และการ
ปฏิบัติการที่ดีเปนเสมือนกลางน้ํา การวัดผลประเมินผล การทบทวนเปนเสมือนปลายน้ํา มีวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ที่ตอเนื่องเชื่อมโยงในระบบการจัด การภายในสายน้ําเดียวกัน เปนตัว
ขับเคลื่อนใหเกิดการจัดการดานความปลอดภัยฯ ที่ดี และธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ เปนองคประกอบ
สําคัญที่จะนําไปสูความยั่งยืน มุงใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผูปฏิบัติงาน
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
สถานประกอบกิจการสามารถนํารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคา
สําเร็จรูปไปประยุกตใชเพื่อเปนตนแบบการปฏิบัติที่ดี และเปนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตาม
มาตรฐานความปลอดภั ย บนที่ สู ง ได อ ย า งถู ก ต อ ง ส ง ผลให ผู ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามปลอดภั ย ลดอุ บั ติ เ หตุ ใ นการ
ปฏิบัติงานบนที่สูงสําหรับกิจกรรมติดตั้งหลังคาสําเร็จรูป เปนประโยชนตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
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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รายชื่อผลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
1 กรณีศึกษาการทํางานของเยาวชนโดยแอปพลิเคชันเรียกรถ
และบริการสงอาหาร : ขอเสนอเพื่อทบทวน นโยบายแรงงาน
และภารกิจของกระทรวงแรงงาน

ผูวิจัย
คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ

หนวยงาน
เจาของเรื่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล

2

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษยของแรงงานขามชาติ
พมา ลาว และกัมพูชา หลังยายถิ่นมาในประเทศไทย

ดร.มนทกานต ฉิมมามี
(CU-ColLaR)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3

การสงเสริมการมีงานทํากับการจัดการความหลากหลายของ
คนพิการในวาระประเทศไทย 4.0

คุณนราเขต ยิ้มสุข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4

โครงการสรางพื้นฐานและพัฒนางานวิจัยดานแรงงาน

สถาบั น วิ จั ย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ให คํา ปรึ ก ษาแห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5

แพลตฟอรมอีโคโนมีและผลกระทบตอแรงงานภาคบริการ
ในประเทศไทย

สถาบัน แรงงานและ
1. คุณอรรคณัฐ
วันทนะสมบัติ เศรษฐกิจ ที่เปนธรรม
2. คุณเกรียงศักดิ์
ธีระโกวิทขจร

6

ประเด็นเรงดวนของประชาคมอาเซียน เรื่อง แรงงานขามชาติ 1. ดร.กมลินทร พินิจภูดล สถาบันระหวางประเทศ
2. ดร.ศุภศิษฏ
เพื่อการคาและการพัฒนา
ทวีแจมทรัพย (องคการมหาชน)
3. คุณน้ําผึ้ง
ทัศนัยพิทักษกุล
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ลําดับ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
ที่
7 The Impact of a universal allowance for older persons Jessica
on labor force participation : the case of Thailand Vechbanyongratana
(ผลกระทบของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุถวนหนาตออัตราสวนของ (CU-C0LLAR)
แรงงานที่มีงานทํา : กรณีศึกษาประเทศไทย)

8

9

10

11

ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://muse.jhu.edu/article/581226
Sufficiency economy philosophy and firm risks
(หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเสี่ยงของบริษัท)

Pattanaporn
Chatjuthamard
(CU-ColLaR)

ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_i
d=2858216
How do socially controversial companies do during Pattanaporn
a stressful time : evidence from the great recession Chatjuthamard
(การดําเนินการของธุรกิจที่สงผลกระทบตอประเด็นทางสังคม (CU-ColLaR)
ในชวงที่เกิดวิกฤติดานการเงิน : หลักฐานจากชวงวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ป 2551)
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.12.010
Determinants of E-commerce adoption and utilisation
by SMEs in Thailand
(ปจจัยหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปรับตัวรับการดําเนิน
ธุรกิจแนว E-commerce และการใช ประโยชน โดยกลุม
ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย)

Yot Amornkitvikai
(CU-ColLaR)

ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://www.iseas.edu.sg/wpcontent/uploads/pdfs/ISEASEWP2020-1AmornkitvikaiLee.pdf
Under the shadow : forced labour among sea fishers Supang Chantavanich
in Thailand
(CU-ColLaR)
(ใตเงาทมิฬ : แรงงานบังคับในกิจการประมงไทย)
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S0308597X15003851

หนวยงาน
เจาของเรื่อง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ลําดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
12 Understanding recruitment industry in Thailand
(ศึกษาทําความเขาใจธุรกิจนายหนาหางานในประเทศไทย)

13

14

15

16

17

ผูวิจัย
Supang
Chantavanich
(CU-ColLaR)

หนวยงาน
เจาของเรื่อง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Intensive and extensive margins of labour supply in Nuarpear Lekfuangfu จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
thailand : decomposing the pattern of work behaviours (CU-ColLaR)
(การจําแนกรูปแบบของพฤติกรรมการทํางาน : การตัดสินใจ
เลือกทํางานและการเพิ่มชั่วโมงในการทํางานของอุปทานแรงงานไทย
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://www.pier.or.th/wpcontent/uploads/2017/05/pier_dp_059.pdf
Problem of skills mismatch in Asia and the pacific :
how useful are the existing measurement for future
skills strategies
(ปญหาของทักษะไมตรงกับความตองการในทวีปเอเชียและ
แปซิฟก : ระบบการวัดผลที่มีอยูในปจจุบันมีประโยชนตอการ
วางกลยุทธทักษะในอนาคตอยางไร)
Earnings differentials between formal and informal
employment in Thailand
(ความแตกตางทางดานรายไดของแรงงานในระบบและนอกระบบ
ในประเทศไทย)
Meet demands of the logistics industry
(ความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส)

Ruttiya Bhula-or
(CU-ColLaR)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Ruttiya Bhula-or
(CU-ColLaR)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Ruttiya Bhula-or (CU- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ColLaR)

ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
http://tdri.or.th/wpcontent/uploads/2012/11/T5D2005.pdf
Migration and sustainable development in Thailand Ruttiya Bhula-or (CU- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(การยายถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย)
ColLaR)
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1
108/AEDS-02-2019-0036/full/html?skipTracking=true
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ลําดับ
หนวยงาน
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
ที่
เจาของเรื่อง
18 Impacts of the 300 baht minimum wage policy on Ruttiya Bhula-or (CU- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
migrant workers in Thailand
ColLaR)
(ผลกระทบของนโยบายคาจางขั้นต่ํา 300 บาท ตอแรงงานขามชาติ)

19

20

ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://cdri.org.kh/publication/impacts-of-the-300baht-minimum-wage-policy-on-migrant-workers-inthailand/
Transfer payments and upper secondary school
Jessica
outcomes : the case of low-income female students in Vechbanyongratana
Thailand
(CU-ColLaR)
(การใหเงินอุดหนุนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
กรณีนักเรียนหญิงที่มีรายไดนอยในประเทศไทย)
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217
590815500824
Factors Affecting the State of Empowerment of Migrant Ruttiya Bhula-or
Workers through Complaint Mechanisms : Comparative (CU-COLLAR)
Study of Migrant Workers in Thailand and Japan
(ปจจัยที่มีผลตอการใชสิทธิแรงงานขามชาติผานกลไกการรองเรียน :
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางแรงงานขามชาติในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุน)
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ :
https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/
article/view/1419

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
1. ทําเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค
เพื่ อรวบรวมผลงานวิ จั ย และเอกสารทางวิช าการของทุกหนว ยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํ า นั กงานประกั น สั งคม และสถาบั น ส งเสริมความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) ซึ่งจะเปนประโยชนตอการอางอิงและสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน ทั้งภายในกระทรวงแรงงาน
และหนวยงานอื่นๆ
สาระสําคัญ
ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของทุกหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม และสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล อมในการทํ า งาน (องค การมหาชน) และรวบรวมรายชื่อผลงานวิจัย จากหนวยงานภายนอก
ที่เผยแพรในเว็บไซตศูนยวิจัยแรงงงานแหงชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 21 เรื่อง
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน และเผยแพร
ในเว็บไซต http://nlrc.mol.go.th/

รายงานฉบับสมบูรณ ทําเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

51

สํานักงานคณะกรรมการคาจาง กองเศรษฐกิจการแรงงาน
2. รายงานผลการสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2562
วัตถุประสงค
เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาใชวิเคราะห คาจาง รายได และคาใชจายที่จําเปนเฉลี่ยของแรงงาน
ทั่วไปแรกเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งใชเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาภาวการณครองชีพของแรงงาน
ในการพิจารณาการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําตามหลักเกณฑในมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ยังมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประเด็นยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศอีกดวย
.
สาระสําคัญ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจางดําเนินการสํารวจขอมูลแรงงานทั่วไปแรกเขา
ทํ า งานในสถานประกอบกิ จ การที่ ตั้ ง อยู ใ นกรุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง มี อ ายุ ก ารทํ า งาน
ในตลาดแรงงานไมเกิน 1 ป จํานวนรวมทั้งสิ้น 19,995 ตัวอยาง ในชวงระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
สรุปผลการสํารวจที่สําคัญ ดังนี้
1. คาจางและรายไดรวมของแรงงาน
จากผลการสํารวจ ป 2562 พบวา แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน มีคาจางเฉลี่ยวันละ 341.70 บาท
คาเบี้ยขยันวันละ 30.99 คาลวงเวลาเฉลี่ยวันละ 101.78 บาท คากะเฉลี่ยวันละ 38.59 บาท และรายไดอื่นๆ
109.27 บาท ทําใหมีรายไดรวมเฉลี่ยวันละ 389.49 บาท
2. คาใชจายของแรงงาน
แรงงานมีคาใชจายตามอัตภาพเฉลี่ยวันละ 280.75 บาท และคาใชจายตามคุณภาพเฉลี่ย วัน ละ
299.29 บาท นอกจากค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น ตามอั ต ภาพและตามคุ ณ ภาพแล ว แรงงานยั ง มี ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
นอกเหนือจากคาใชจายที่จําเปน ไดแก คาผอนสินคามากที่สุด เฉลี่ยเดือนละ 1,165.51 บาท (รอยละ 10.11)
รองลงมาคือ คาใชจายอื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 609.79 บาท (รอยละ 5.29) และนอยที่สุด คือ คาโทรศัพทมือถือ
เฉลี่ยเดือนละ 352.88 บาท (รอยละ 3.06) คิดเปนคาใชจายอื่นๆ เฉลี่ยตอเดือนเทากับ 2,554.39 บาท และ
เฉลี่ยตอวันเทากับ 85.15 บาท รวมคาใชจายทั้งหมดเฉลี่ย 384.44 บาท
3. การเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของแรงงาน
3.1 อั ตราค า จ า งขั้ น ต่ํ า กั บ คาใชจาย เมื่อเปรีย บเทีย บอัตราคาจางขั้น ต่ําของทั่วประเทศเฉลี่ย
วันละ 315.97 บาท กับคาใชจายที่จําเปนและคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายที่จําเปน พบวา
1. แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานมีอัตราคาจางขั้นต่ําสูงกวาคาใชจายตามอัตภาพ เฉลี่ยอยูที่
35.22 บาทตอวัน
2. แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานมีอัตราคาจางขั้นต่ําสูงกวาคาใชจายตามคุณภาพ เฉลี่ยอยูที่
16.68 บาทตอวัน
3. แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานมีอัตราคาจางขั้นต่ํานอยกวาคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือ
คาใชจายที่จําเปนเฉลี่ยอยูที่ 68.46 บาทตอวัน
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3.2 คาจางจริงกับคาใชจาย เมื่อเปรียบเทียบคาจางจริงที่แรงงานไดรับ เฉลี่ยวันละ 341.70 บาท
กับคาใชจายที่จําเปน และคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายที่จําเปน พบวา
1. แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานมีคาจางจริงมากกวาคาใชจายตามอัตภาพเฉลี่ยอยูที่
60.95 บาทตอวัน
2. แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานมีคาจางจริงมากกวาคาใชจายตามคุณภาพเฉลี่ย อยู ที่
42.41 บาทตอวัน
3. แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานมีคาจางจริงนอยกวาคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือคาใชจาย
ที่จําเปนเฉลี่ยอยูที่ 42.74 บาทตอวัน
3.3 รายไดรวมกับคาใชจาย เมื่อเปรียบเทียบรายไดรวมที่แรงงานไดรับ เฉลี่ยวันละ 389.49 บาท
กับคาใชจายที่จําเปนและคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายที่จําเปน พบวา
1. แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานมีรายไดรวมมากกวาคาใชจายตามอัตภาพเฉลี่ยอยูที่
108.74 บาทตอวัน
2. แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานมีรายไดรวมมากกวาคาใชจายตามคุณภาพเฉลี่ย อยู ที่
90.20 บาทตอวัน
3. แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานมีรายไดรวมมากกวาคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือคาใชจาย
ที่จําเปนเฉลี่ยอยูที่ 5.05 บาทตอวัน
4. การเปรียบเทียบอัตราคาจางขั้นต่ําเฉลี่ย คาจางจริง คาใชจายตามอัตภาพ และคาใชจายตามคุณภาพ
ตั้งแตป 2553-2562
เปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นตํา่ เฉลี่ย ค่าจ้างจริงที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายตามอัตภาพ
และค่าใช้จ่ายตามคุณภาพ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2553-2562
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ค่าจ้างขัน้ ตํ่าเฉลี่ย
ค่าจ้างจริงที่ได้รบั
ค่าใช้จ่ายตามอัตภาพ
ค่าใช้จ่ายตามคุณภาพ

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราคาจางขั้นต่ํา คาจางที่ลูกจางไดรับจริง คาใชจายตาม
อัตภาพ คาใชจายตามคุณภาพ ตั้งแตป 2553-2562 พบวาในป 2553-2554 อัตราคาจางขั้นต่ําอยูในระดับ
ที่ต่ํากวาคาจางจริง และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพของลูกจางก็มีอัตราการปรับเพิ่มขึ้นมากกวาคาจางจริง
และคาจางขั้นต่ําเชนกัน ทั้งนี้ ในป 2555 มีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเพิ่มขึ้นในอัตรากาวกระโดดจึงทําใหลูกจาง
มีคาจางเพิ่มขึ้นมากกวาคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพและมีลักษณะเชนนี้เรื่อยมาจนถึงป 2562
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5. จํานวนแรงงานที่ไดคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
จากการสํารวจแรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานป 2562 ทั่วประเทศ จํานวน 19,918 ตัวอยาง (จากจํานวน
19,995 ตั ว อย า ง) พบว า มี จํ า นวนแรงงานที่ไดคาจางเทากับ หรือสูงกวาอัตราคาจางขั้น ต่ํา จํานวน 17,968
ตัวอยาง (รอยละ 90.21) และคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํ า จํานวน 1,950 ตัวอยาง (รอยละ 9.79) โดย
สัดสวนของแรงงานที่ไดคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําป 2562 ลดลงจากป 2561
โดยสรุป แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานที่ไดรับอัตราคาจางขั้นต่ําตอวัน (ตั้งแต 308 - 303 บาท เฉลี่ยวันละ
315.97 บาท) คงเพียงพอสําหรับ คาใชจายที่จําเปนตามอัตภาพและตามคุณภาพ แตทั้งนี้หากพิจารณารวม
ค าใช จ ายอื่ นๆ นอกเหนื อความจํ าเป นแล วนั้น เชน คาโทรศัพทมือถือ คาผอนสินคา คาใชจายในการเสี่ยงโชค
เปนตน อัตราคาจางขั้นต่ําในปจจุบันถือวาไมเพียงพอสําหรับคาใชจายอื่นๆ
โดยการสํารวจนี้คาดวาจะไดรับประโยชนจากการดําเนินงานในการใชขอมูลประกอบการพิจารณาอัตรา
คาจางขั้นต่ําของจังหวัด และเปนแนวทางในการพิจารณาระบบการสํารวจขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนในการกําหนดอัตรา
คาจางขั้นต่ําตอไป
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานผลการสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขา
ทํางานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562
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กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
3. รายงานสถานการณดานแรงงาน รายไตรมาสและรายป
วัตถุประสงค
เพื่ อ นํ า เสนอข อ มู ล ด า นเศรษฐกิ จ แรงงาน ตั ว ชี้ วั ด ภาวะแรงงาน เพื่ อ ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของ
ตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง และทราบถึงแนวโนมของตลาดแรงงานในดานการจางงาน วางงาน และเลิกจาง
โดยการวิเคราะหสถานการณแรงงานจากดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ซึ่งจําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ดัชนีชี้วัด
ตลาดแรงงานที่สําคัญ (Key Indicators of the Labour Market : KILM) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ
และกลุมที่ 2 ดัชนีชี้วัดหลักดานการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the Performance
of MOL : KIP) ซึ่งเปนตัวสะทอนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน
สาระสําคัญ
ในการจัดทํารายงานชิ้นได กระทรวงแรงงานไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในการสนับสนุนขอมูล
ทั้ งหน ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน และหนว ยงานภายนอก อาทิ สํานักงานสถิติ แห งชาติ สํานักงานสภา
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหไดขอมูล สําหรับ จัดทําดัช นีชี้วัด
และนํามาวิเคราะหสถานการณแรงงาน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจไดนําไปใชประโยชนประกอบ
การตัดสินใจเชิงนโยบาย การติดตามและประเมินผลการทํางาน
รายละเอียดมีดังนี้ ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สําคัญ หมวดที่ 1 : การจางงานและการวางงาน หมวดที่ 2
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ดัชนีชี้วัดหลักดานบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน หมวดที่ 1 ศักยภาพแรงงาน
หมวดที่ 2 การจางงานในระบบประกันสังคม หมวดที่ 3 หลักประกันที่ดี หมวดที่ 5 สภาพแวดลอมและสภาพการ
ทํางานที่มีความปลอดภัย หมวดที่ 6 การแรงงานสัมพันธที่ดี หมวดที่ 7 การมีสวัสดิการที่เหมาะสม หมวดที่ 8
แรงงานตางดาว
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
เผยแพรในเว็บไซตกระทรวงแรงงาน https://qrgo.page.link/k3ygm และเว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน
http://warning.mol.go.th/article/review

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานสถานการณดานแรงงาน รายไตรมาสและรายป
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4. หนังสือสถิติแรงงานประจําป พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอขอมูลสถิติดานแรงงานที่สําคัญของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน และหนวยงานภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลสถิติตอเนื่องยอนหลัง 7 ป โดยใช
เกณฑมาตรฐานขอมูลของกระทรวงแรงงาน การใหคํานิยามศัพทของขอมูล และการคํานึงถึงการนําไปใชประโยชน
สาระสําคัญ
ในการจัดทําหนังสือ ไดรับความรวมมือจากหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหนวยงานจากภายนอก
ในการสนับสนุนขอมูลสถิติ การนําเสนอขอมูลสถิติดานแรงงาน คํานึงถึงเนื้อหาที่ถูกตองและครอบคลุมต อการ
ใชงานของผูที่สนใจ การนําเสนอขอมูลที่มีความตอเนื่องในรูป แบบที่เขาใจงาย เปนขอมูลที่พรอมสําหรั บ การ
วิเคราะหและแปลความหมายในระดับตอไป มีการนําเสนอในรูปแบบตารางที่จัดจําแนกตามมิติตาง ๆ เพื่อให
สะดวกตอการทําความเขาใจ และเผยแพรในรูปแบบรูปเลมหนังสือเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงาน โดยไดมี
การปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ตรงตามความตองการของผูใช ถือเปนการสงเสริมใหเกิดการนําขอมูลสถิติ
ไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมผูใชแตละกลุม
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
เผยแพร ใ นเว็ บ ไซต ก ระทรวงแรงงาน 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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5. ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค
เพื่ อ นํ า เสนอดั ช นี ชี้ วั ด ด า นแรงงานที่ สํ า คั ญ 2 กลุ ม คื อ กลุ ม ที่ 1 ดั ช นี ชี้ วั ด ตลาดแรงงานที่ สํ า คั ญ
(Key Indicators of the Labour Market : KILM 9th edition) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International
Labour Organization : ILO) และกลุ ม ที่ 2 ดั ช นี ชี้ วั ด หลั ก ด า นการบริ ห ารแรงงานของกระทรวงแรงงาน
(Key Indicators of the Performance of MOL) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชประโยชน
สาระสําคัญ
การจัดทําหนังสือ “ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2563” ฉบับนี้ กระทรวงแรงงานไดรวบรวมขอมูลสถิติ
จากแหลงขอมูลจากสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งสวนราชการภายนอก นํามาคํานวณเปนดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร แผนงาน/
โครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินการ แกไขปญหา รวมถึงการคาดการณสถานการณเพื่อการปรับเปลี่ยน
กลยุทธในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ รายละเอียดดังนี้
1. ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สําคัญ (Key Indicator of the Labour Market : KILM) โดยองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) หมวดที่ 1 การมีสวนรวมของกําลังแรงงาน หมวดที่ 2 ดานการจางงาน หมวดที่ 3 การวางงาน
หมวดที่ 4 การศึกษาและการรูหนังสือ หมวดที่ 5 ผลิตภาพแรงงาน หมวดที่ 6 ความยากจนและการกระจาย
รายได
2. ดัชนีชี้วัดหลักดานการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indictors of the Performance of Mol :
KIP – Mol) หมวดที่ 1 ศักยภาพแรงงาน หมวดที่ 2 โอกาสในการทํางาน หมวดที่ 3 หลักประกันที่ดี หมวดที่ 4
การไดรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมาย หมวดที่ 5 สภาพการจางที่เปนธรรม หมวดที่ 6 สภาพแวดลอมดานการ
ทํางานที่มีความปลอดภัย หมวดที่ 7 การแรงงานสัมพันธที่ดี หมวดที่ 8 การมีสวัสดิการที่เหมาะสม
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
เผยแพร ใ นเว็ บ ไซต ก ระทรวงแรงงาน https://www.mol.go.th/academician/labour_kpitemplet/ หรื อ
เว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน

รายงานฉบับสมบูรณ ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2563
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6. รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน รายเดือน รายไตรมาส และรายป
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอดัชนีชี้วัดดานแรงงานที่สําคัญ 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สําคัญ (Key Indicators
of the Labour Market : KILM 9th edition) ขององค การแรงงานระหว างประเทศ (International Labour
Organization : ILO) และกลุมที่ 2 ดัชนีชี้วัดหลักดานการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators
of the Performance of MOL) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชประโยชน
สาระสําคัญ
เพื่อนําเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจแรงงาน ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน และการเตือนภัยดานแรงงาน โดยนําเสนอ
ข อมู ล และรายงานการเตื อนภั ย จากระบบเตือนภัย ดานแรงงาน บทวิเคราะห และการพยากรณส ถานการณ
ดานแรงงาน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง และทราบถึงแนวโนมของตลาดแรงงาน
ในดานการจางงาน วางงาน และเลิกจาง โดยมุงหวังในการเผยแพรใหกับหนวยงานตาง ๆ หรือผูที่สนใจทั่ว ไป
รายละเอียดดังนี้
- สรุปผลการประมาณการระบบเตือนภัยดานแรงงาน
- สัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน
- โอกาสเกิดวิกฤตดานแรงงาน
- สถานการณและประมาณการแนวโนมการจางงาน
- สถานการณและประมาณการแนวโนมการวางงาน
- สถานการณและประมาณการแนวโนมการเลิกจาง
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
เผยแพรในเว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน http://warning.mol.go.th/article/warning_report หรือลิ้งก
ที่นาสนใจในเว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน รายเดือน รายไตรมาส และรายป
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7. รายงานขอมูลดานแรงงาน รายเดือน
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอขอมูลดานแรงงานที่สําคัญใหผูบริหารไดใชประโยชน และเปนขอมูลที่แสดงความเคลื่อนไหว
ของสถิติแรงงานที่สําคัญ เชน ตัวเลขการเลิกจาง วางงาน ความตองการแรงงาน ประกันสังคม สิทธิประโยชนตางๆ
ซึ่งเปนขอมูลที่อยูในความสนใจของรัฐบาลและสาธารณะ
สาระสําคัญ
1. เปรียบเทียบจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามภาคอุตสาหกรรม
2. อัตราวางงานอาเซียน 10 ประเทศ
3. แรงงานไทยในตางประเทศและคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
4. ขอมูลกรมการจัดหางาน (ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน)
5. จํานวนผูมงี านทําจําแนกตามชวงอายุ
6. การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย (1. ฝกกอนเขาสูตลาดแรงงาน 2. ฝกยกระดับฝมือ 3. ทดสอบมาตรฐานฝมือ
4. ฝกอาชีพเสริม 5. เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยในสถานประกอบการ 6. ฝกอบรมตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน เผยแพรใน
เว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน http://warning.mol.go.th/article/warning_report หรือ http://nlrc.mol.go.th/
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8. ขอมูลดานเศรษฐกิจแรงงาน รายเดือน
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจแรงงาน ดานการจางงาน การวางงาน และการเลิกจาง ในบริบทตาง ๆ เชน
สถานการณดานแรงงานทั่วราชอาณาจักร สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคม สถานการณดานแรงงาน
ในกลุมแรงงานตางดาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปใชประโยชน
สาระสําคัญ
เพื่อนําเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจแรงงาน รายเดือน โดยมุงหวังในการเผยแพรใหกับหนวยงานตาง ๆ หรือ
ผูที่สนใจทั่วไป รายละเอียดดังนี้
- การจางงานในตลาดแรงงาน
- การวางงาน
- ลูกจางในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง
- แรงงานตางดาว คนตางดาว ที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
- ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานของผูประกันตนตางดาว
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
เผยแพรในเว็บไซตระบบเตือนภัยดานแรงงาน ในหัวขอ บทวิเคราะหอื่นๆ เลือก “ขอมูลเศรษฐกิจแรงงานประจําเดือน”
ฉบับที่ตองการ หรือ ลิ้งก http://warning.mol.go.th/article/review
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ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน
9. รายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ตามมาตรา
6 วรรคสี่ และประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
ในงานประมง พ.ศ. 2562 กําหนดใหกระทรวงแรงงานจัดทํารายงานที่เกี่ยวของเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายใน
เดือนกรกฎาคม ของทุกป
สาระสําคัญ
กระทรวงแรงงาน ได บู ร ณาการการดํ า เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงานในงานประมง
พ.ศ. 2562 รวมกับ 9 หนวยงาน โดยมีผลการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ ระหวางวันที่ 18 พ.ย.
2562 – 31 พ.ค. 2563 ที่สําคัญ ภายใตนโยบาย 5P ของรัฐบาล มีสาระสําคัญดังนี้ (1) ดานนโยบาย (Policy)
ประกอบดวย กลไกการนําสู ไปการปฏิบัติ และการแตงตั้งพนั กงานเจาหนาที่ ตาม พ.ร.บ.ฯ (2) ดานปองกั น
(Prevention) ประกอบดวย การบริหารจัดการแรงงานประมง การบริหารจัดการเรือประมง การดําเนินงานศูนย
แรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง และการดําเนินงานศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว (3) ดานการ
บังคับใชกฎหมาย (Prosecution) ประกอบดวย กําหนดหลักเกณฑการตรวจเรือประมง การตรวจเรือเขา-ออก
ณ PIPO การตรวจแรงงานในเรื อประมงกลางทะเล การเปรีย บเทีย บและดําเนิน คดี การดําเนิน คดีคามนุษย
ในกิจการประมงทะเล และจํานวนผูเสียหายจากการคามนุษยในกิจการประมงทะเล (4) การคุมครองชวยเหลือ
(Protection) ประกอบด ว ย การจั ดทํ า คู มือ SOP ชว ยเหลือแรงงานประมงกลับ จากตางประเทศ การติดตาม
สิทธิประโยชนใหกับแรงงานในตางประเทศ การจัดสิทธิประโยชนกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสั งคม
แกแรงงานประมง และการจัดสิทธิประโยชนดานสุขภาพ (5) ดานการมีสวนรวม (Partnership) ประกอบดวย
ความรวมมือกับสภาพยุโรปและองคการแรงงานระหวางประเทศ ภายใตการดําเนินโครงการสิทธิจากเรือสูฝง
และความรวมมือกับกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการวมทั้งขอทาทายเพื่อการพัฒนาตอไป
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
(ศปคร.)

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
ในงานประมง พ.ศ. 2562
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กลุมงานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและแผนงาน
10. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงแรงงาน
วัตถุประสงค
จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของผูบริหาร ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวง
แรงงาน อันนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของกระทรวงแรงงานที่ตองการให “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพที่ดี”
ไดในที่สุด
สาระสําคัญ
แผนปฏิบัติงานกระทรวงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดประกอบดวย 3 สวน ไดแก
ส ว นที่ 1 ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ จ ะแสดงการถ า ยทอดแนวทาง
ตามยุทธศาสตรชาติ นโยบายกระทรวงแรงงาน รวมทั้งภาพรวมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่กระทรวงแรงงานไดรับจัดสรร
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
ส ว นที่ 3 รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ และเป า หมายจากการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานแผนงานและงบประมาณและอัพโหลด
บนเว็บไซตกระทรวงแรงงาน https://www.mol.go.th/academician/actionplan/ หัวขอแผนปฏิบัติการประจําป

รายงานฉบับสมบูรณ แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงแรงงาน
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11. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วัตถุประสงค
จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยุทธศาสตรการจัดสรรฯ ดังกลาว มีความ
สอดคล องกั บ ร า งกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ทิ ศทางและกรอบยุ ทธศาสตร ข อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแมบทอื่นๆ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล โดยแผนปฏิบัติงานจะมีความละเอียด มีลําดับความสําคัญของการทํางานและมีการกําหนดแผนการใชจาย
งบประมาณที่ชัดเจน
สาระสําคัญ
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานปลัดกระทรวง ประกอบดวยสาระสําคัญ
5 สวน ไดแก
สวนที่ 1 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส ว นที่ 3 รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด เป า หมายการให บ ริ ก ารหน ว ยงาน และผลผลิ ต /โครงการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สวนที่ 4 แผนปฏิบัติงานฝกอบรมสัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบรายการคาใชจาย
ในการสัมมนาและฝกอบรม)
สวนที่ 5 แนวทางการปรับแผนปฏิบัติงานระหวางปงบประมาณ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานแผนงานและงบประมาณ และอัพโหลด
บนเว็บไซตกระทรวงแรงงาน https://www.mol.go.th/academician/actionplan/ หัวขอแผนปฏิบัติการประจําป

รายงานฉบับสมบูรณ แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน
12. แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
วัตถุประสงค
เพื่อใหแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) (หรือชื่อเดิม แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทย
ในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เปนแผนระบุถึงกรอบแนวทางการพัฒนาแรงงาน และพัฒนาตลาดแรงงาน
ของประเทศที่สอดคลองกับสภาพปญหาและสามารถตอบสนองตอความตองการพัฒ นาของประเทศไทยตาม
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (PM Target) ในระยะ ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติ
สาระสําคัญ
แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) จัดทําเพื่อปรับปรุงแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทย
ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 -2564) ใหสอดคลองกับกับแผนระดับที่ 3 ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดกําหนด โดยแผนดังกลาวเปนการรวบรวมโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
และหนวยงานภายนอกที่มีประเด็นการพัฒนาดานแรงงานรวมกัน รวม 231 โครงการ โดยจําแนกโครงการตาม
6 แนวทางสําคัญ คือ
แนวทางที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน
แนวทางที่ 2 : การคุมครองและเสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 3 : การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ
แนวทางที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสรางความยั่งยืนใหภาคแรงงาน
แนวทางที่ 5 : การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร
แนวทางที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ
โดยตัวชี้วัดสําคัญภายใตแผนปฏิบัติการดานแรงงาน คือ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวา
รอยละ 2.5 ตอป จํานวนแรงงานในระบบที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม และจํานวนแรงงาน
นอกระบบที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 40
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกลาวจะเปนกรอบแนวทางในการทํางานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
และภาคีที่เกี่ยวของในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาแรงงานไทยรวมกัน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
Link : https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/full-labour-action-plan-20202022-web.pdf
รายงานฉบับสมบูรณ แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
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13. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน)
วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานในสังกัดสํานั กงานปลัด กระทรวงแรงงาน
ทั้งสวนกลางและภูมิภาค รวมถึงสํานักงานแรงงานในตางประเทศ ใหเชื่อมโยงสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายภายใตบทบาทหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในการเปนหนวยงาน
เสนอแนะนโยบายและวางแผนเพื่ อชี้ นํา การพัฒ นาดานแรงงานของประเทศและผลักดัน แผนไปสูการปฏิบัติ
พัฒนาองคกรให กาวทัน ต อการเปลี่ย นแปลง รวมทั้งเพื่อใหการจั ดทําแผนงาน/โครงการมีความสอดคล องกับ
ยุทธศาสตรระดับชาติ และแผนระดับ 2 นําไปสูการบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัด ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
สาระสําคัญ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีองคประกอบ
ทั้งหมด 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร กลาวถึง กรอบแนวคิดในการจัดทํา และประเด็นการขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติราชการฯ
สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 กลาวถึง
แผนระดั บ ที่ 1 ยุ ทธศาสตร ช าติ แผนระดั บ ที่ 2 แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ แผนการปฏิรูป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง แผนระดับที่ 3
ที่เกี่ยวของ แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงแรงงาน
สวนที่ 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กลาวถึง วิสัยทัศนของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พันธกิจ ประเด็นการขับเคลื่อนภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการฯ จํานวน 4 เรื่อง ไดแก เรื่องที่ 1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย เรื่องที่ 2 บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง เรื่องที่ 3 บูรณาการสรางภาคีเครือขายและ
การใหบริการอยางทั่ว ถึงทั้ งในและตางประเทศ และเรื่องที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดั บ
คุณภาพชีวิต รวมถึง เปาหมาย คาเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ สําคัญ ประมาณการ
วงเงินงบประมาณ ป 2563 – 2565
สวนที่ 4 รายละเอียดตัวชี้วัด กลาวถึง รายละเอียด วิธีคํานวณตัวชี้วัด คําอธิบาย/นิยามศัพท เกณฑการประเมิน
การกําหนดคาเปาหมาย ป 2563 – 2565
ส วนที่ 5 โครงการ/กิ จกรรมภายใต แผนปฏิ บั ติ ราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน) กลาวถึงโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด จํานวน 161 โครงการ งบประมาณจํานวน
2,612.4329 ลานบาท
สวนที่ 6 การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล กลาวถึง กลไก และแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Link : https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
รายงานฉบับสมบูรณ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน)
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14. โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ วิกฤตเศรษฐกิจ วางงานและกําลังแรงงานที่ป ระสบ
ความเดือดรอนดานอาชีพ/มีรายได ใหมีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม (Re-skill) นอกเหนือจาก
ทักษะเดิมที่มีเพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหแรงงานตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง
พึ่ ง พาตนเอง และสามารถช ว ยเหลื อ กั น ในชุ ม ชนท อ งถิ่ น ได ก อ ให เ กิ ด การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานด ว ยทั ก ษะ
ความสามารถที่หลากหลาย มีรายไดเพิ่มจากทักษะความรูใหมที่ไดรับจากการฝกฝน รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ มีเปาหมายเพื่อใหกําลังแรงงานไดรับการเสริมสรางศักยภาพ และแรงงาน
มีรายไดเพิ่มขึ้น
สาระสําคัญ
1. ตัวชี้วัดกิจกรรม/ระดับพื้นที่
- จํานวนกลุมอาชีพจัดตั้งใหมโดยอยางนอย 1 กลุม
- จํานวนหลักสูตรฝกอาชีพสําหรับผูสูงอายุอยางนอย 1 รุน
- จํานวนหลักสูตรฝกอาชีพชางชุมชนอยางนอย 1 รุน
- รอยละของจํานวนกิจกรรมจางงานเรงดวน/กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 95)
2. เปาหมายของกิจกรรม
1) กิจกรรมจางงานเรงดวน : ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนดานอาชีพ มีงานทําเปนการชั่วคราว
จํานวน 4,150 คน มีรายไดวันละ 300 บาท
2) กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน : ประชาชนในพื้นที่ที่เดือดรอนดานอาชีพ ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ/
ฝกอาชีพในสาขาตาง ๆ จํานวน 12,640 คน
3. เปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้
1) กิจกรรมจางงานเรงดวน ประมาณรอยละ 30 เพื่อใหผูประสบภัย ผูประสบความเดือดรอนดานอาชีพ
มีงานทําชั่วคราว ดวยการจางแรงงานใหทํางานในงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน เชน สรางแนวกันไฟปา
ซอมแซมฝายชะลอน้ํา ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน (ศาลาประชาคม, กําแพงวัด, อาคารอเนกประสงคในหมูบาน
และศูนยเด็กเล็ก) เปนตน โดยจายคาตอบแทน 300 บาท/คน/วัน ปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง
2) กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ประมาณรอยละ 70 เพื่อการพัฒนาฝมือแรงงานหรือฝกอาชีพ
ในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่ชุมชน หรือประชาชน และความตองการของตลาดแรงงาน
เพื่อประกอบอาชีพเปนการสรางรายไดและโอกาสแกผูวางงาน หรือผูไมมีรายไดที่มีความเดือดรอนดานอาชีพ
เปนการชั่วคราว เชน ซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร ชางไฟฟา ชางเชื่อม ชางปูกระเบื้อง ศิลปหัตกรรมงานฝมือ
และการแปรรูปผลิตภัณฑทางเกษตร เปนตน โดยจายคาอาหารเหมาจาย มื้อละไมเกิน 80 บาท
4. ขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
1) สํานักงานแรงงานจังหวัด ประสานงานกับเครือขายดานแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน
และหนวยปฏิบัติในพื้นที่ อาทิ หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อําเภอทองที่ กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อสํารวจความเดือดรอนของประชาชนที่ ประสบความเดือดร อน
จากภัยธรรมชาติ/วิกฤตเศรษฐกิจ วางงาน ไมมีรายได หรือผูมีรายไดนอยและตองการความชวยเหลือตามแนวทาง
ของโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
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2) เครือขายแรงงาน/อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน/หนวยงานในพื้นที่จัดทําแผนงาน/โครงการ
เพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
3) สํานักงานแรงงานจังหวัด รวบรวมและพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการของพื้นที่เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน
4) เมื่อสํานักงานแรงงานจังหวัดไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงแรงงานแลวใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนดานอาชีพกระทรวงแรงงานประจํา
จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ และเสนอผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
5) จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินงานใหแลวเสร็จ เพื่อเปนขอมูลในการติดตามผล
การดําเนินงานในพื้นที่
6) แจงหนวยปฏิบัติในพื้นที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
5. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
รายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ ฯ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน ทราบทุกเดือน โดยตัดยอดขอมูลทุกวันที่ 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)
และจั ด ทํ ารู ป เล มรายงานผลสรุ ป ภาพรวม พรอมรายละเอีย ดการดําเนิน งาน และสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูเขารวมโครงการ/ประชาชนผูไดรับประโยชนทุกโครงการ/กิจกรรม ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ประจําปจัดสงให สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน หลังจากสิ้นสุดโครงการภายใน
สิน้ ปงบประมาณ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563)
โครงการฟารมตัวอยางฯ ตานภัยโควิด – 19
๑. ความเปนมา
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เกิดในประเทศไทยและ
ทั่วโลกอยางรุนแรงในชวงเดือนกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2563 รวมถึงสถานการณภัยแลง สงผลกระทบทําให
เศรษฐกิจถดถอย ประชาชนเกิดความยากลําบากในการประกอบอาชีพ สถานประกอบกิจการมีการปดกิ จการ
เลิกจาง ทําใหมีผูวางงานจํานวนมากเดินทางกลับภู มิลําเนา กระทรวงแรงงานจึงรวมกับศูนยอํานวยการใหญ
จิ ต อาสาพระราชทาน (ศอญ.) จั ด ทํ า โครงการแก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นด า นอาชี พ กิ จ กรรมการจ า งงาน
โดยดําเนินการพื้นที่ฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ใชชื่อ “โครงการฟารมตัวอยางฯ ตานภัยโควิด – 19” ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด (เชียงใหม ลําปาง สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย อุบลราชธานี อางทอง สิงหบุรี ราชบุรี นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา
และจังหวัดพัทลุง) ๓๐ ฟารมตัวอยาง
๒. วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ตองหยุดการทํางานกับนายจางและเดินทางกลับภูมิลําเนาในจังหวัดตาง ๆ
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ไดมีงานทําและมีรายไดจากการจางงานในพื้นที่ในระหวางหยุดงานไดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมโดยไมตองทิ้งถิ่นฐาน
เขาไปหางานทําในเมืองภายหลังสถานการณบรรเทาลง โดยมีรายไดจากการทํางานในพื้นที่โครงการฟารมตัวอยางฯ
คนละ ๓๐๐ บาทตอวัน ทํางานวันละ ๘ ชั่วโมง ระยะเวลา ๖๐ วัน เปาหมายการดําเนินโครงการ ฯ จํานวน 1,104 คน
๓. วิธีดําเนินการ
กระทรวงแรงงานไดมอบหมายใหสํานักงานแรงงานจังหวัดรวมกับจิตอาสาพระราชทาน ผูจัดการฟารม
ตัวอยาง ฯ ในพื้นที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาประเภทงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานดานเกษตรกรรม
และการเพาะปลูกตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสงเสริมอาชีพอยางยั่งยืน เพื่อสรางโอกาส
ใหประชาชนสามารถใชประโยชนในภูมิสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพไดจากประสบการณ
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน โดยมีตนแบบการบริหาร
จัดการพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม ฝาวิกฤตภัยโควิด – 19 ดวยเกษตรทฤษฎีใหม หรือ โคก หนอง นา โมเดล
ระหวางเขารวมโครงการ ฯ ไดมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดนําภารกิจเขาไปชวยสนับสนุน
การจัดกิจกรรม ไดแก สํานักงาน/สถาบันพัฒ นาฝ มือแรงงานจั งหวัด ไดเขาไปฝกอบรมการซ อมแซมอุ ป กรณ
เพื่อการเกษตรตาง ๆ การบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร การซอมเครื่องใชไฟฟา และฝกอาชีพอื่น ๆ
ตามที่ผูเขารวมโครงการในแตละพื้นที่ตองการ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดสงเสริมและแนะแนวการประกอบ
อาชีพอิสระ อาทิ การเลี้ยงหมูหลุม การสอนการขายสินคาออนไลน และการแปรรูปผลิตภัณฑตาง ๆ สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ไดใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายดานแรงงาน และความปลอดภัยในการใช
สารเคมีทางการเกษตร ในสวนของการคุมครองทางสังคม สํานักงานประกันสังคมจังหวัด แนะนําประชาสัมพันธ
สิทธิประโยชนผูประกันตนตามมาตรา 33 เปนมาตรา 39 และใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม และรับสมัคร
ประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อใหประชาชนผูประกอบอาชีพอิสระไดรับการคุมครอง มีหลักประกันความมั่นคง
ในชีวิต ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการกระทรวงแรงงานจักไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
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15. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค
1) เพื่อรณรงคสงเสริมใหมีการตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
2) เพื่อรณรงคสงเสริมใหมีการตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
3) เพื่อพัฒนาหรือสรางความตระหนักรูใหกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
4) เพื่อขยายเครือขายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนใกลเคียง
สาระสําคัญ
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เปนโครงการภาคีในเครือขายโครงการ
TO BE NUMBER ONE โดยมีสํานักงานแรงงานทุกจังหวัดเปนกลไกสําคัญในการรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น และพัฒนาหรือสราง
ความตระหนั กรูให กับ สมาชิ กชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมทั้งพัฒนาและสง เสริ ม
ศักยภาพเพื่อใหชมรม 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) และตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ จํานวน 96 แหง ลูกจาง 17,763 คน (สะสม 702 แหง ลูกจาง 243,606 คน)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
ฝายนโยบายและความมั่นคง กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน
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16. โครงการจัดทําแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565)
วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสํานักงานแรงงานจังหวัดซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานของจังหวัด
มีแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบท
ภายใตยุ ทธศาสตร ชาติ ในประเด็น ด า นแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ย วของ ตลอดจนทิศทางการพัฒ นาของ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ แผนพัฒ นาภาค แผนพัฒ นาจังหวัด และกลุ ม จัง หวัด นโยบายและ
ยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1.2 เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการและการของบประมาณของแต ล ะจั ง หวั ด
เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
สรุปขั้นตอนการดําเนินโครงการ – สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนของหนวยงานภายใตชื่อ
“แผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565)” ตามแนวทางการจัดทําแผนระดับที่ 3 ตามนัย
ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพื่อใหจังหวัดมีแผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด ซึ่งเปน
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน และสนองตอบปญหา และความตองการในประเด็นดานแรงงานของทิศทาง
การพัฒนาภาคและแผนพัฒนาจังหวัด ภายใตกลไกของคณะทํางานจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด โดยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานในสังกัดและหนวยงานภายนอกในพื้นที่จังหวัด
ที่เกี่ยวของ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน
ผลการดํ า เนิ น โครงการในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานแรงงานจังหวัดไดดํ าเนิ นการจั ดทํา
แผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ครบทุก 76 จังหวัด รวมเปน 76 แผน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานแรงงานจังหวัดไดมีการเผยแพรแผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563-2565)
ผานหนาเว็บไซตของสํานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแผนของหนวยงานและเผยแพร
ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
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17. แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)
ดานแรงงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน
วัตถุประสงค
เพื่อแปลงแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business
and Human Rights: NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ไปสูการปฏิบัติตามบทบาทและภารกิจของกระทรวง
แรงงาน เพื่อคุมครองแรงงานไม ให ถูกละเมิ ดสิทธิมนุษยชนและเยียวยาผูไดรับผลกระทบหรือถูกละเมิดจากการ
ประกอบธุรกิจ
สาระสําคัญ
หลักการชี้แนะดานสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (United Nations Framework and Guiding Principles on
Business and Human Rights) หรื อ UNGP สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ใช เ ป น แนวปฏิ บั ติ ใ นการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่สหประชาชาติรับรองนั้น มีสาระสําคัญประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก เสาหลักที่ 1 การคุมครองสิทธิมนุษยชน
(Protect) เสาหลักที่ 2 การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และเสาหลักที่ 3 การเยียวยา (Remedy) และตามที่
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบและประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP)
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการฯ หรือประเด็นหลัก
(Key Priority Area) ที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน คือ แรงงาน (Labour)
กระทรวงแรงงาน จึงจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)
ดานแรงงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยแผนจะประกอบดวยกิจกรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ มีส ว น
เกี่ยวของในดานแรงงาน รวมจํานวนทั้งสิ้น 39 กิจกรรม จําแนกกิจกรรมตามเสาหลัก จํานวน 2 เสาหลัก ไดแก
เสาหลักที่ 1 หนาที่ของรัฐในการคุมครอง (Protect) จํานวน 15 ประเด็น 30 กิจกรรม และเสาหลักที่ 3 หนาที่
ของรัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy) จํานวน 6 ประเด็น 9 กิจกรรม
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
ฝ ายนโยบายและความมั่ นคง กลุ มงานพั ฒนายุ ทธศาสตร กองยุ ทธศาสตร และแผนงาน สํ านั กงานปลั ด
กระทรวงแรงงาน
Link : https://drive.google.com/drive/folders/1tqfQKgLvVfKNPktX8SYv58zoHyJ3K_L8

QR code เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 - 2565) ดานแรงงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน
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18. แผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใตแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
วัตถุประสงค
เพื่อแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ไปสูการปฏิบัติ โดยใชเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบั ติร าชการของหนวยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน เพื่อปองกัน การละเมิดสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของในมิติดานแรงงาน
สาระสําคัญ
แผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ประกอบดว ยแผนรายดาน 10 ดาน
และแผนรายกลุม 12 กลุม กระทรวงแรงงานมีสวนเกี่ยวของดังนี้ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก แผนรายกลุม
1 กลุม คือ กลุมเกษตรกรและแรงงาน และเปนหนวยงานรวม แผนรายดาน 5 ดาน (ดานกระบวนการยุติ ธรรม
ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจและธุรกิจ ดานสาธารณสุข และดานการเมืองการปกครองและความมั่นคง) และแผน
รายกลุม 7 กลุม (กลุมเด็กและเยาวชน กลุมผูตองราชทัณฑ กลุมผูพนโทษ กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมความ
หลากหลายทางเพศ กลุมผูปวย)
แผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใตแผนสิทธิมนุษยชน
แห งชาติ ฯ จึ งเป น แผนที่ ร วบรวมโครงการ/กิ จ กรรมของหน ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงานที่ ส อดคลองกั บ
แผนงานรายกลุมและแผนรายดานในสวนที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน รวมจํานวน 51 โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
ฝ ายนโยบายและความมั่ นคง กลุ มงานพั ฒนายุ ทธศาสตร กองยุ ทธศาสตร และแผนงาน สํ านั กงานปลั ด
กระทรวงแรงงาน
Link : https://drive.google.com/drive/folders/1wuvfkz5ZBUvpkY6Ihe8nNHXz0BuR0hYn

รายงานฉบับสมบูรณ แผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใตแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

73

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑9. บทความวิเคราะหขอมูลดานแรงงาน เรื่อง การสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบและการวิเคราะหขอมูล
วัตถุประสงค
เปนการนําผลจากการสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน ที่ไดดําเนินการสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ มาประมวลผลและเปนฐานขอมูลที่สามารถทําความเขาใจและทราบถึง
ปญหาความตองการการชวยเหลือของแรงงานนอกระบบได
สาระสําคัญ
สํ า นั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดไดดําเนิน การสํารวจขอมูล
แรงงานนอกระบบรายทะเบียน ไดกลุมตัวอยางจํานวนรวม ๒๑๑,๘๘๘ คน (ที่สามารถระบุจังหวัดได) โดยทําการ
บันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ และนําขอมูลดังกลาวมาทําการประมวลผล / นําเสนอขอมูล
ที่นาจะเปนประโยชนในภาพรวม ซึ่งสามารถนํามาขยายผล เพื่อการใชประโยชนของกระทรวงแรงงานในดานการ
แกปญหาของแรงงานและการใหการสนับสนุนโดยหนวยงานตางๆ ในจังหวัดตอไป ตลอดจนการออกมาตรการ
เพื่อใหรองรับการทํางานของแรงงานนอกระบบในอนาคต
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ระบบศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ และ Website: http://nlic.mol.go.th/ เอกสารเผยแพร / ลิ้งค
http://nlic.mol.go.th/upload/document/1/2GKNQHAOJ9.pdf

รายงานฉบับสมบูรณ บทความวิเคราะหขอมูลดานแรงงาน เรื่อง การสํารวจขอมูล
แรงงานนอกระบบและการวิเคราะหขอมูล
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สํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
20. รายงานผลการดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพรประชาสัมพันธกรอบแนวทางและผลการดําเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการ
งานด านแรงงานนอกระบบ แรงงานสู งอายุ และแรงงานคนพิ การ ของกระทรวงแรงงานและภาคี เ ครื อ ข า ย
ที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ใหทุกสวนราชการ
ทราบและใชเปนกรอบในการจั ดทํ าแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูร ณาการกัน โดยมีวิสัยทัศนใหประเทศไทย
“มีความมั่น คงมั่งคั่ง ยั่งยืน เปน ประเทศพัฒ นาแลว ดว ยการพัฒนาตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พรอมกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศที่สําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
คนดี เกง และมีคุณภาพรวมทั้งกําหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับแรงงานไดแก 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 และประชาสังคมที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงาน
สูงอายุ และแรงงานคนพิการใหไดรับความคุมครอง มีหลักประกันทางสังคม และไดรับการสงเสริมใหมีงานทํา
มีรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข โดยประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
1. ดานแรงงานนอกระบบ
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน ดําเนินการผานกลไกการบริหารจัด การ
ระดับชาติโดยคณะกรรมการบริ หารจัด การแรงงานนอกระบบแห งชาติ (คนช.) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเปนรองประธาน และมีการขับเคลื่อนผานคณะอนุกรรมการ แบงเปน 2 ระดับ
ไดแก ระดับอํานวยการ โดยคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
มีปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธาน ระดับปฏิบัติการ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีแรงงานจังหวัดเปนฝายเลขานุการ นอกจากนั้นยังมีกลไกขับเคลื่ อน
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ในพื้ น ที่ ผ า นศู น ย ป ระสานงานและสนั บ สนุ น เครื อ ข า ยแรงงานนอกระบบจั ง หวั ด ซึ่ ง มี แ รงงานจั ง หวั ด เป น
ผู อํา นวยการศู น ย ฯ บู ร ณาการร ว มกั บ หน ว ยงานในสังกัด หนว ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ย วของและเครือขายแรงงาน
นอกระบบในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ
1.1 ผลการดําเนินงานของคณะอนุ กรรมการประสานแผนยุ ทธศาสตร การบริห ารจัด การแรงงาน
นอกระบบ คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบพรอมหนวยงานภาครัฐ
ภาคประชาสังคมไดรว มบูร ณาการจัด ทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใต
แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 มี 51 โครงการ/กิจกรรม แรงงาน
นอกระบบได รั บ ประโยชน จํ า นวน 14,099,559 คน มีผ ลการดําเนิน งานที่เปน รูป ธรรม อาทิ การพัฒ นา
สิทธิประโยชนความปลอดภัยแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนมาตรา 40 ผานระบบอิเล็กทรอนิกส การพัฒนา
และสนับสนุนองคความรูในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยจากการประกอบอาชีพในกลุมวัยแรงงาน
ออกหนวยเคลื่อนที่บริการ จัดทําราง พ.ร.บ. คุมครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. … สรางและพัฒนาเครือขายกลไก
แรงงานนอกระบบ จัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ เปนตน
1.2 ผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบจั ง หวั ด
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพรอมหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ ไดรวมบูรณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2562 ของ
จังหวัด ภายใตแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 จํานวน 2,745
โครงการ/กิจ กรรม แรงงานนอกระบบได รั บ ประโยชน จํานวน 3,485,906 คน มี ผ ลการดําเนิ น งานที่ เ ป น
รูปธรรม อาทิ การรับงานไปทําที่บาน ขยายโอกาสการมีงานทํา เพิ่มประสิทธิภาพ SMEs ใหเขาสู industry 4.0
(กลุมวิสาหกิ จชุมชน/กลุ ม OTOP) การพั ฒนาเกษตรปราดเปรื่อง การแกไขปญ หาความเดื อดรอนดานอาชี พ
การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานใหแกเครือขายแรงงานนอกระบบ เปนตน
2. ดานแรงงานสูงอายุ
กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุผานกลไกคณะอนุกรรมการส งเสริมการขยายโอกาส
ดานอาชีพและการทํางานสําหรับผูสูงอายุ โดยในป 2562 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใตแผนกลยุทธ
ดานการทํางานของผูสูงอายุระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของจํานวน
39 โครงการ/กิจกรรม แรงงานสูงอายุไดรบั ประโยชน 181,966 คน มีผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม อาทิ
- ประกาศอัตราคาจางรายชั่วโมง Part-Time สําหรับผูสูงอายุ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ณ วันที่
8 มีนาคม 2562 (จายคาตอบแทนชั่วโมงละสี่สิบหาบาท ระยะเวลาการทํางานไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง และไมเกิน
สัปดาหละหกวัน)
- ชองทางหางานใหทํา ผานศูนยบริการจัดหางาน 87 ศูนยทั่วประเทศ/Smart Job Center/ผานตู
Job Box รวมทั้งการฝกทักษะอาชีพตาง ๆ และฝกทักษะออนไลน
- การปฏิรูประบบบํานาญ ไดแก การปรับสูตรการคํานวณบํานาญการปรับอายุขั้นสูงของผูประกันตน
มาตรา 33 และการขยายโอกาสในการรับสมัครผูประกันตนมาตรา 40 (จาก 60 ป เปน 65 ป) ซึ่งอยูระหวาง
การดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคม (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระเบียบ ปรับปรุงการกําหนด
อัตราเงินสมทบการเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบ และการพัฒนาสิทธิประโยชน /คณะทํางานพิจารณากฎหมายของ
สํานักงานประกันสังคม)
- บันทึกความตกลง (MOU) กับภาคเอกชน 12 บริษัท (เมื่อวันที่ 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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3. ดานแรงงานคนพิการ
กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนงานดานแรงงานคนพิการผานกลไกคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการดานแรงงาน โดยในป 2562 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการคนพิการดานแรงงาน (Action Plan)
ภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี 47 โครงการ/กิจกรรม
แรงงานคนพิการไดรับประโยชน 128,646 คน มีผลการดําเนินการที่เปนรูปธรรม อาทิ การจางงานและสงเสริม
ใหคนพิการไดรับสิทธิตามกฎหมาย การฝกทักษะอาชีพ การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ การฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทํางานใหกับผูประสบอันตรายจากการทํางาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
URL : https://drive.google.com/file/d/1ENAYcihVxEuBSoL-FoDcZpb5aOUYgzhr/
view?usp=sharing

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานผลการดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สํานักตรวจและประเมินผล
21. รายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน
วัตถุประสงค
การจัดทํา “รายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน” ไดมีการศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล เพื่อใช
ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน และพัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
แรงงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจใหเหมาะสมตอบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหการดําเนินภารกิจ
ของกระทรวงแรงงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสู งสุ ด
แกประชาชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ไดดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่ งกระทรวงแรงงานได ดํ า เนิ น การรวบรวมผลงาน ภารกิจ และกิจ กรรมที่สําคัญ ของกระทรวงแรงงาน ที่ได
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธการดําเนินงานใหแกประชาชน หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค หนวยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน หอสมุดแหงชาติ
สาระสําคัญ
1. ขั้นตอนหรือแนวทาง
ดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากสวนราชการในสังกัดที่ไดมีการจัดทําเปนรายเดื อน
เชน รายงานผลการดําเนินงานภายใตนโยบายกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงแรงงาน รวมถึงการประสานขอมูล ผลงานเพิ่มเติมที่สําคัญ
จากสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรวบรวมเปนภาพรวมของกระทรวงแรงงาน เปนรูปเลมเอกสารรายงาน
ประจําป 2562
2. สาระของผลงาน
เนื้อหาของเอกสารรายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ บทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ของ
กระทรวงแรงงาน กรอบอัตรากําลังของกระทรวงแรงงาน งบประมาณประจําป พ.ศ. 2562
ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานที่ สําคัญ ของกระทรวงแรงงาน ไดแก ผลการดําเนิน งานตามนโยบาย
เนนหนักของกระทรวงแรงงาน ผลการดําเนินงานอื่น ๆ ที่สําคัญ
สวนที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงิน และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการกระทรวงแรงงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนที่ 4 นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. เปาหมายและตัวชี้วัด
จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ครั้ง
4. รูปแบบการทํางาน
ดําเนินการศึกษารูปแบบ กําหนดรอบของเอกสารรายงานประจําป รวมทั้งดําเนินการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานที่ไดจัดทําเปนรายเดือน พรอมทั้งมีหนังสือประสานขอมูลจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อจัดทําขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อนํามารวบรวม เรียบเรียง จัดทํา และจัดจางพิมพเปนเอกสารรายงานประจําป
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กอนนําเสนอผูบริหารของกระทรวงแรงงาน และเผยแพรตอหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน
รวมถึงสาธารณชน ประชาชนทั่วไป
5. ผลงาน
จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ครั้ง ครบถวนตามเปาหมายและ
ไดเผยแพรแกหนวยงานทั้งภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน และสาธารณชนดวยแลว
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/รายงานประจําป-2562-กรง.pdf
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22. รายงานประจําป 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วัตถุประสงค
การจั ดทํ า “รายงานประจํ า ป 2562 สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน” สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ได ศึกษา วิ เ คราะห จั ดทํ า ข อมู ล เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และพัฒนายุทธศาสตรการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิ จ ให เ หมาะสมต อ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น ภารกิ จ ของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดดําเนินการรวบรวมผลงาน ภารกิจ และกิจกรรมที่สําคัญของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ
การดําเนินงานใหแกประชาชน หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ งสวนกลางและสวนภูมิภาค หนวยงาน
ภายนอกกระทรวงแรงงาน หอสมุดแหงชาติ
สาระสําคัญ
1. ขั้นตอนหรือแนวทาง
ดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากสวนราชการในสังกัดที่ไดมีการจัดทํา เปนรายเดือน
เชน รายงานผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน รวมถึงการประสานขอมูลผลงานเพิ่มเติมที่สําคัญจากสวนราชการในสังกัด เพื่อรวบรวมเปนภาพรวมของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปนรูปเลมเอกสารรายงานประจําป 2562
2. สาระของผลงาน
เนื้อหาของเอกสารรายงานประจําป 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน บทบาทภารกิจ โครงสรางของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โครงสรางการบริหารราชการ กรอบอัตรากําลังบุคลากร งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานและการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3. เปาหมายและตัวชี้วัด
จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ครั้ง
4. รูปแบบการทํางาน
ดําเนินการศึกษารูปแบบ กําหนดรอบของเอกสารรายงานประจําป รวมทั้งดําเนินการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานที่ไดจัดทําเปนรายเดือน พรอมทั้งมีหนังสือประสานขอมูลจากสวนราชการในสังกัด เพื่อจัดทําขอมูล
ในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อนํามารวบรวม เรียบเรียง จัดทํา และจัดจางพิมพ เปนเอกสารรายงานประจําป กอนนําเสนอ
ผูบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และเผยแพรตอหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน
รวมถึงสาธารณชน ประชาชนทั่วไป
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5. ผลงาน
จัดทําเอกสารรายงานประจําป 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ครั้ง ครบถวน
ตามเปาหมาย และไดเผยแพรแกหนวยงานทั้งภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน และสาธารณชนดวยแลว
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/รายงานประจําป-2562-สป.pdf
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สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
23. คูมอื สิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
วัตถุประสงค
เพื่ อ พั ฒ นาคู มื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน แ รงงานไทยในต า งประเทศให เ ป น ป จ จุ บั น และเป น การสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานใหบริการประชาชนดานการคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ ของเจาหนาที่ทั้ง
ในส ว นกลางและส วนภูมิภ าค ในการให ความชว ยเหลือและคุ มครองสิ ทธิป ระโยชนของแรงงานไทยที่ ทํางาน
ในตางประเทศและที่เคยเดินทางไปทํางานตางประเทศ รวมถึงทายาทของแรงงานไทยดังกลาว ใหไดรับสิทธิประโยชน
อันพึงมีพึงไดตามกฎหมายของแตละประเทศ อยางถูกตอง ครบถวน และใชเปนคูมือ/แนวปฏิบัติงานในการให
คําแนะนํา ชี้แจง/ทําความเขาใจและประชาสัมพันธแกแรงงานไทยหรือญาติของแรงงานไทยใหทราบเกี่ยวกับ
สิ ทธิ ป ระโยชน อัน พึ งได รั บ และเป น การยกระดับ ความสามารถในการบริห ารจัดการและการดําเนิน งานดาน
การคุมครองสิทธิประโยชนใหมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนางานไดอยางตอเนื่องยิ่งขึ้น
สาระสําคัญ
คูมือสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ
ซึ่งมีภารกิจดูแลแรงงานไทยในตางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน ฮองกง ไทเป เกาสง สิงคโปร มาเลเซีย
บรูไน ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และอิสราเอล เนื้อหาประกอบไปดวยขอมูลสิทธิประโยชน
ตางๆ ที่แรงงานจะไดรับจากการไปทํางานในตางประเทศ ประกอบดวยสิทธิประโยชนที่เปนตัวเงินและสิทธิประโยชน
ที่ไมเปนตัวเงิน อาทิ เงินคาจางคางจาย เงินคืนภาษี เงินบําเหน็จชราภาพ เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย หรือเสียชีวิต
และการติดตามตัวแรงงานกรณีขาดการติดตอ หรือถูกจับกุม เปนตน โดยจัดทําสรุปในรูปแบบ Infographic เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร รายการตรวจสอบเอกสาร (Checklist) ตัวอยางการกรอกเอกสาร อีกทั้งยังสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารขอมูลผานคิวอารโคด เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานสิทธิประโยชนฯ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหแรงงานไทย/ทายาทแรงงานไทยไดสิทธิประโยชนอยางถูกตอง
ครบถวน และรวดเร็วขึ้น
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ ฝายคุมครองสิทธิประโยชน
เว็บไซต https://icb.mol.go.th
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รวม Link เอกสารทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1. ทําเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
http://nlrc.mol.go.th/
2. รายงานสถานการณดานแรงงาน รายไตรมาสและรายป
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
https://qrgo.page.link/k3ygm และ http://warning.mol.go.th/article/review
3. หนังสือสถิติแรงงานประจําป พ.ศ. 2562
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
https://www.mol.go.th/academician/reportstatic_labour/ และ
http://warning.mol.go.th/article/review
4. ดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2563
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
https://www.mol.go.th/academician/labour_kpitemplet/
5. รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน รายเดือน รายไตรมาส และรายป
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
http://warning.mol.go.th/article/warning_report
6. รายงานขอมูลดานแรงงาน รายเดือน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
http://warning.mol.go.th/article/warning_report และ http://nlrc.mol.go.th/
7. ขอมูลดานเศรษฐกิจแรงงาน รายเดือน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
http://warning.mol.go.th/article/review
8. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและแผนงาน
https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
9. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและแผนงาน
https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
10. แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/full-labour-action-plan2020-2022-web.pdf
11. แผนปฏิบัตริ าชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน
https://www.mol.go.th/academician/actionplan/
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12. แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ดานแรงงาน
ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน
https://drive.google.com/drive/folders/1tqfQKgLvVfKNPktX8SYv58zoHyJ3K_L8
13. แผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใตแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน
https://drive.google.com/drive/folders/1wuvfkz5ZBUvpkY6Ihe8nNHXz0BuR0hYn
14. บทความวิเคราะหขอมูลดานแรงงาน เรื่อง การสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบและการวิเคราะหขอมูล
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://nlic.mol.go.th/ และ http://nlic.mol.go.th/upload/document/1/2GKNQHAOJ9.pdf
15. รายงานผลการดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
https://drive.google.com/file/d/1ENAYcihVxEuBSoL-FoDcZpb5aOUYgzhr/view?usp=sharing
16. รายงานประจําป 2562 กระทรวงแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงาน
วิเคราะหและประเมินผล
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/รายงานประจําป-2562-กรง.pdf
17. รายงานประจําป 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงาน
วิเคราะหและประเมินผล
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/รายงานประจําป-2562-กรง.pdf
18. คูมือสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศ กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ ฝายคุมครองสิทธิประโยชน
https://icb.mol.go.th
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กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
1. คูมือ “แนวทางในการประยุกตใชแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อริเริ่มและดําเนินการนโยบายที่เกี่ยวของ
ดานแรงงาน” (Guideline to apply design thinking for labour-related Initiatives and
policies)
วัตถุประสงค
๑) เพื่อสรุปความรูเรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และกรณีศึกษา การประยุกตใช
สําหรับการวิจัยตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
๒) เพื่ อ เป น คู มื อ สํ า หรั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทํ า ผลงานวิ จั ย
โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
๓) เพื่ อ เป น แนวทางในการประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด เชิ ง ออกแบบในการริ เ ริ่ ม และดํ า เนิ น การนโยบาย
ที่เกี่ยวของดานแรงงาน
สาระสําคัญ
การจั ด ทํ า คู มื อ “แนวทางในการประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด เชิ ง ออกแบบเพื่ อ ริ เ ริ่ ม และดํ า เนิ น การนโยบาย
ที่ เ กี่ ย วข อ งด า นแรงงาน” เป น ผลผลิ ต ที่ สื บ เนื่ อ งจากการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทํ า ผลการวิ จั ย
โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีขั้นตอนการจัดทําดังนี้
๑) กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงานจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําผลงานวิจัย
โดยใช ก ระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking) ให กั บ เจ า หน า ที่ ก องบริ ห ารข อ มู ล ตลาดแรงงาน
จํานวน ๔ ครั้ง
๒) กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงานจัดทําผลงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกั บ
ภารกิจของกรมการจัดหางานโดยประยุกตใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จํานวน ๗ เรื่อง
๓) กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน รวมกับศูนยประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC)
จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลการวิจัย
๔) กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงานรวมกับศูนยประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําคูมือ“แนวทางในการประยุกตใชแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อริเริ่มและดําเนินการ
นโยบายที่เกี่ยวของดานแรงงาน”
โดยคูมือ “แนวทางในการประยุกตใชแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อริเริ่มและดําเนินการนโยบายที่เกี่ยวของ
ดานแรงงาน” ประกอบดวยประเด็นสําคัญ คือ ๑) หลักการ Design Thinking ๒) กรณีศึกษาการประยุก ตใช
Design Thinking ในตางประเทศ ๓) กรณีศึกษาการประยุกตใช Design Thinking ของกรมการจัดหางาน ซึ่งสรุป
สาระสําคัญได ดังนี้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นอกจากจะนําไปใชในการปรับเปลี่ยนสิ่งของหรือสินคา
ที่เปนรูปธรรม แลวยังสามารถนําไปประยุกต ใชกับ ทุกดาน รวมไปถึงงานบริการของทางภาครัฐดวย เปนการ
ปรับปรุงกระบวนการในการใหบริการประชาชน โดยนึกถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก (Human-centered)
โดยกระบวนการออกแบบ (Design Process) ประกอบดวย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
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๑) EMPATHIZE คือ กระบวนการที่ทําใหเขาใจ เขาถึงคน สถานการณ และสภาพแวดลอม
๒) DEFINE คือ กระบวนการตั้งสมมติฐานหรือตั้งโจทยที่ถูกตอง
๓) IDEATE คือ กระบวนการสรางทางเลือก ทางออก ตอยอดแนวคิดที่หลากหลายและสรางสรรค
๔) PROTOTYPE คือ กระบวนการพัฒนาตนแบบ
๕) TEST คือ กระบวนการลองผิดลองถูก เรียนรู และปรับแกตนแบบ (PROTOTYPE)
กระบวนการคิดเชิงออกแบบมีขอดีคือ สามารถชวยเติมเต็มวิธีการแกปญหาแบบตาง ๆ ชวยใหองคกร
มี ก ารปฏิ รู ป ในเชิ ง นวั ต กรรม และแก ป ญ หาในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลโดยตรง พร อ มทั้ ง ยั ง สามารถเพิ่ ม
ความพึงพอใจของผูใชบริการ และมีขอไดเปรียบในเชิงการแขงขันอีกดวย ทั้งยังเปนกระบวนการบริหารจัดการ
ที่ไมตองใชงบประมาณสูงในการดําเนินการ เปนกระบวนการที่สามารถศึกษาไปดวยและสามารถแกไขปรับปรุง
ไดตลอดโครงการ หลักสําคัญคือ ตองรูวาปญหาที่แทจริงของลูกคาหรือกลุมเปาหมายคืออะไร และทําความเขาใจ
ปญหานั้น เพื่อที่จะหาวิธีการแกไขปญหาไดตรงจุด ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะหากตั้งประเด็นปญหาที่ไมใช
ป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง ขั้ น ตอนต อ ไปอาจจะไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม ต อบโจทย กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ
(Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการออกแบบวิธีการ
แก ป ญหาที่ ได ผ ล และได รั บ การยอมรั บ เป น วงกวางในระดับ นานาชาติ เชน กรณีของ Design in European
Policy (DeEP) และ The Australian Centre for Social Innovation: the Family by Family (FbF) project
กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงานไดนําแนวคิดเชิงออกแบบมาใชในการศึกษาวิจัย
ประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจของกรมการจัดหางาน ๗ กรณีศึกษา ดังนี้
กรณีศึกษาที่ ๑ : การสงเสริมการมีงานทําใหผูสูงอายุ : กรณีศึกษาการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
จังหวัดเชียงใหม โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
กรณี ศึกษาที่ ๒ : รู ป แบบการแก ปญ หาการขาดแคลนแรงงานในกิจ การประมงทะเลจังหวั ดสงขลา
โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคใต
กรณี ศึกษาที่ ๓ : การส งเสริ มแรงงานไทยกลับ คืน ถิ่น ของผูไปฝกปฏิบัติง านเทคนิ คในประเทศญี่ ปุ น
โดยผานองคกร IM ประเทศญี่ปุน โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
กรณีศึกษาที่ ๔ : การพัฒนาระบบฐานข อมูล กลางนายจางและลู กจางที่ใชบริ การกรมการจัดหางาน
โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
กรณีศึกษาที่ ๕ : เปน Gig แลวไดอะไร : GrabFood เสนทางชีวิตแรงงานบนแพลตฟอรม โดยศูนยบริหาร
ขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรณี ศึ ก ษาที่ ๖ : การแก ไ ขป ญ หาแรงงานที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต
โดยศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
กรณี ศึ ก ษาที่ ๗ : การพั ฒ นาและส ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า นและผู ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ
โดยกลุมงานวิเคราะหและวิจัย กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
๑) ศูนยประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-ColLaR)
๒) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓) ศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ กระทรวงแรงงาน

87

2. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ป 2562 และประมาณการผูเขาสูตลาดแรงงาน ป 2564 – ป 2565
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสํารวจจํานวนผูสําเร็จการศึกษาป ๒๕๖2 และผูกําลังศึกษาป ๒๕๖3
๒. เพื่อจัดกลุมข อมูลผูสํ าเร็จ การศึกษาป ๒๕๖2 และผูกําลังศึ กษาป ๒๕๖3 ในสาขาที่เกี่ ยวข อ งกับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย
๓. เพื่อประมาณการผูเขาสูตลาดแรงงานในป ๒๕๖4 และป ๒๕๖5
สาระสําคัญ
นําเสนอขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในป ๒๕๖2 และผูกําลังศึกษาในป ๒๕๖3 โดยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งประมาณการผูเขาสูตลาดแรงงานป ๒๕๖4
และป ๒๕๖5 จําแนกตามอุตสาหกรรมเปาหมาย
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
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3. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายป (ภาพรวมทั้งประเทศ)
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศในป ๒๕๖2
สาระสําคัญ
นําเสนอสถานการณเ ศรษฐกิจ สถานการณตลาดแรงงาน ประกอบดวยภาวะการมีงานทําของคนไทย
ความต อ งการแรงงานผ า นบริ ก ารจั ด หางานโดยรั ฐ การไปทํ า งานต า งประเทศ การเคลื่ อ นย า ยแรงงานไทย
และแรงงานอาเซียน การทํางานของคนตางดาว และบทความที่นาสนใจ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
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4. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายไตรมาส (ภาพรวมทั้งประเทศ)
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศรายไตรมาส
สาระสําคัญ
นําเสนอสถานการณเศรษฐกิจ สถานการณตลาดแรงงาน ประกอบดวย ภาวะการมีงานทําและการวางงาน
ความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ การไปทํางานตางประเทศ การเคลื่อนยายแรงงานไทยและ
แรงงานอาเซียน สาระนารู การทํางานของคนตางดาว และบทความที่นาสนใจ ความตองการแรงงานที่นายจาง
ประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ การจัดหางานโดยบริษัท จัดหางาน สถานการณการเลิกจาง การไปทํางาน
ตางประเทศ การทํางานของคนตางดาว และบทความที่นาสนใจ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
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5. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายเดือน
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศรายเดือน
สาระสําคัญ
นําเสนอสถานการณตลาดแรงงานประกอบดวย ภาวะความตองการแรงงาน ภาวะการมีงานทําและอัตรา
การวางงาน ภาวะการเลิกจาง การไปทํางานตางประเทศ การทํางานของคนตางดาว ภาวะเศรษฐกิจ และบทความ
ที่นาสนใจ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
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6. สถานการณตลาดแรงงาน ภาค...
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานรายเดือนในแตละภูมิภาค
สาระสําคัญ
นําเสนอขอมูลภาวะความตองการแรงงาน ภาวะการลงทุน การไปทํางานตางประเทศ และการทํางานของ
คนตางดาว โดยนําเสนอเปนรายภาคประกอบดวย ภาคกลาง โดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ภาคเหนือ
โดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัด
ขอนแกน ภาคตะวันออก โดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง ภาคตะวันตก โดยศูนยขาวสารตลาด
แรงงานจังหวัดราชบุรี และภาคใตโดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
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7. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน ภาค... (รายไตรมาส)
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานรายไตรมาสในแตละภูมิภาค
สาระสําคัญ
นําเสนอประเด็นสถานการณตลาดแรงงานรายไตรมาสในแตละภูมิภาคประกอบดวย ภาวะการมีงานทํา
และอัตราการวางงาน ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน การใหบริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ การไปทํางาน
ตางประเทศ การทํางานของคนตางดาว และบทความที่นาสนใจ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
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8. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน ภาค... (รายป)
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานรายปในแตละภูมิภาค
สาระสําคัญ
นําเสนอประเด็นสถานการณตลาดแรงงานรายปในแตละภูมิภาค ประกอบดวย ภาวะการมีงานทําและ
อัตราการวางงาน ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน การใหบริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ การไปทํางานตางประเทศ
การทํางานของคนตางดาว และบทความที่นาสนใจ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กรมการจัดหางาน กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน และอัพโหลดบนเว็บไซต กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
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9. สถิติจัดหางาน ป 2562
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน ประจําป ๒๕๖2
สาระสําคัญ
ขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม ประจําป ๒๕๖2
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กรมการจั ดหางาน กองยุ ทธศาสตร และแผนงาน และอั พโหลดบนเว็ บไซต กองยุ ทธศาสตร และแผนงาน
https://www.doe.go.th/strategy
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10. รายงานผลการปฏิบัติงาน (รายไตรมาส)
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน รายไตรมาส
สาระสําคัญ
เผยแพรผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น/ลดลง รายไตรมาส
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กรมการจั ดหางาน กองยุทธศาสตร และแผนงาน และอั พโหลดบนเว็ บไซต กองยุ ทธศาสตร และแผนงาน
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
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
2. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายป (ภาพรวมทั้งประเทศ)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
๓. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายป (ภาพรวมทั้งประเทศ)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
๔. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายไตรมาส (ภาพรวมทั้งประเทศ)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
๕. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน รายเดือน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
๖. สถานการณตลาดแรงงาน ภาค...
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
7. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน ภาค... (รายไตรมาส)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
8. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน ภาค... (รายป)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia
9. สถิติจัดหางาน ป 2562
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองยุทธศาสตรและแผนงาน
https://www.doe.go.th/strategy
10. รายงานผลการปฏิบัติงาน (รายไตรมาส)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองยุทธศาสตรและแผนงาน
https://www.doe.go.th/strategy
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนิน งานของกรม นําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน เปนรูปธรรมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชแรงงาน ลูกจาง นายจาง และกลุมผูรับบริการของกรม
โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนอื่นที่เกี่ยวของ
อยางเปนรูปธรรม และเปนการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวตอไป
สาระสําคัญ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จัดทําขึ้น
เพื่อเปนทิศทางการพัฒนางานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน 2) การสงเสริมใหผูประกอบการมีความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจอยางมี ความรับผิ ดชอบและแขงขัน ได 3) การเสริมสรางภาคีเ ครื อข ายใหเ กิด พลั งรว มขั บเคลื่ อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน และ 4) การพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง
กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงและมีธรรมาภิบาล อีกทั้งไดกําหนดประเด็นแผนปฏิบัติราชการ เปาประสงคและกลยุทธ
ในการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในรูปแบบของความสัมพันธเชิงเหตุและผลใน 4 มิติ
ตามหลัก Balanced Scorecard พรอมกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นกลยุทธ เพื่อการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/39-3
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2. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของกรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถขับเคลื่อน
การดําเนินงานของกรมและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูรับบริการ
สาระสําคัญ
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
แบ ง ออกเป น 3 ส ว น ได แ ก ส ว นที่ 1 ว า ด ว ยทิ ศ ทางการบริ ห ารงานกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม กรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
แนวทางปฏิบั ติ ร าชการของกรมสวั ส ดิ การและคุ ม ครองแรงงาน ปงบประมาณ 2563 งบประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามประเมินผล สวนที่ 2 วาดวยแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมยอย สวนที่ 3 วาดวยแผนปฏิบัติราชการจําแนกตาม
หนวยงานและจําแนกรายเดือน และภาคผนวก ประกอบดวย แผนภูมิความเชื่อมโยงนโยบายระดับประเทศกับ
เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดของกรม
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/14-government-plans-andresults3
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๓. สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอขอมูลสถิติที่สําคัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งครอบคลุมภารกิจของกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานในดานการคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานการแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งนําเสนอขอมูลสถิติที่รวบรวมจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญ
สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลสถิติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ ดัชนีราคา กําลังแรงงานและการมีงานทํา ผลิตภาพแรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการและ
ลูกจาง อัตราคาจางขั้นต่ํา การรับและวินิจฉัยคํารอง การตรวจแรงงาน การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
การเลิกจางแรงงาน การสงเสริมแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22report2
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๔. รายงานประจําป ๒๕๖๒ การบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและขอมูลทางวิชาการที่สําคัญของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สาระสําคัญ
รายงานประจํ า ป ๒๕๖๒ การบริ ห ารงานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน มี เ นื้ อ หาประกอบด ว ย
๑) ขอมูลการบริหารราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และ ๒) ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๓) ผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statisticm/category/21-report1
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๕. ขอมูลสําคัญเพื่อการบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (รายเดือน)
ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอขอมูลสถิติที่สําคัญตามภารกิจหลักของกรม และขอมูลสถิติที่รวบรวมจากหนวยงานอื่น ๆ
เปนรายเดือน สําหรับเปนขอมูลในการวางแผน การปฏิบัติงาน และบริหารแรงงาน
สาระสําคัญ
ขอมูลสําคัญผูบริหาร (รายเดือน) มีเนื้อหาประกอบดวย ๑) ขอมูลสถิติที่สําคัญตามภารกิจของกรม เชน
ขอมูลอัตรากําลังและงบประมาณ จํานวนสถานประกอบกิจการและลูกจาง จํานวนองคการแรงงาน ผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักที่สําคัญในดานการคุมครองแรงงาน คุมครองความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ สวัสดิการแรงงาน
และมาตรฐานแรงงาน ผลการดําเนินงานกองทุนตาง ๆ การดําเนินคดีอาญาและคดีแพง เปนตน และ ๒) ขอมูลสถิติ
จากหนวยงานอื่น ๆ เชน จํานวนประชากร จํานวนผูมีงานทํา อัตราการวางงาน จํานวนแรงงานตางดาว และอัตรา
คาจางเฉลี่ยของภาคเอกชนและภาครัฐ เปนตน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-reportyear/category/23-report3
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๖. รายงานความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ – แรงงาน (รายไตรมาส)
- ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ป ๒๕๖๒
- ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ป ๒๕๖๓
วัตถุประสงค
เพื่ อนํ า เสนอสถานการณ ข า วสาร และความเคลื่อนไหวทางดานเศรษฐกิจ และแรงงานที่สํา คั ญ เป น
รายไตรมาส เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารแรงงานและประโยชนตอผูสนใจทั่วไป
สาระสําคัญ
รายงานความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ – แรงงาน (รายไตรมาส) มีเนื้อหาประกอบดวย ๑) ภาวะเศรษฐกิ จ
ที่ สํ า คั ญ ๒) สรุ ป สถานการณ เ ศรษฐกิ จ และแนวโน ม ทั้ งภายในประเทศและต างประเทศ ๓) ความเคลื่ อนไหว
ดานแรงงาน ไดแก ภาวะการทํางานของประชากร ภาวการณทํางานของแรงงานเด็ก การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย
ในการทํางาน แรงงานสัมพันธ มาตรฐานแรงงาน สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย และ ๔) ขาวเศรษฐกิจ
– แรงงาน ขาวประชุม/สัมมนา กรณีศึกษา บทความ ผลการศึกษาวิจัย และเหตุการณดานเศรษฐกิจและแรงงาน
ที่นาสนใจ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-reportyear/category/24-report4
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๗. รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานประกอบกิจการและลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละนํ า เสนอข อ มู ล จํ า นวนสถานประกอบกิ จ การและลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ
จากวิกฤตโควิด-19 ผลกระทบที่ไดรับ การดําเนินการของสถานประกอบกิจการที่ไดรับผลกระทบ และความตองการ
ชวยเหลือจากภาครัฐ มาตรการและการดําเนินการรองรับวิกฤตโควิต-19 ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
สาระสําคัญ
รายงานการศึ กษาวิ เ คราะห ส ถานประกอบกิจ การและลู กจางที่ไดรับ ผลกระทบจากวิ กฤตโควิ ด -19
มีเนื้อหาประกอบดวย ๑) บทนํา ๒) ขอมูลสถานประกอบกิจการและลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
จากระบบติดตามสถานประกอบกิ จ การและลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของกรมสวัส ดิ ก าร
และคุ ม ครองแรงงาน ระหว า งเดื อ นมี น าคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓ จํ า แนกตามพื้ น ที่ ประเภทกิ จ การขนาด
สถานประกอบกิจการ ผลกระทบที่ไดรับ การดําเนินการของสถานประกอบกิจการที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
และการต องการความช วยเหลื อจากภาครัฐ ของสถานประกอบกิจ การที่ได รับ ผลกระทบจากวิ กฤตโควิด-19
๓) การดําเนินการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ทั้งมาตรการปองกัน มาตรการเยียวยา การคุมครองนายจาง
และลูกจางในสถานประกอบกิจการ และการดูแลและปองกันบุคลากรกรมใหปลอดภัย และ ๔) ปญหาอุปสรรค
ในการศึกษา ขอเสนอแนะในการปองกันปญหา และขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานประกอบกิจการและลูกจางที่ไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
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๘. คูมือการดําเนินการโครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค
คูมือดําเนินงานโครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เจาหนาที่ในหนวยปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใชเปนแนวทางในการ
ดํ าเนิ นงานโครงการเสริ มสร างวิ นั ยการทํ างานในสถานประกอบกิ จการได อยางถู กต องเป นไปในทิ ศทางเดี ยวกั น
ตามวัตถุประสงคของโครงการที่ตองการใหผูใชแรงงานมีความรู ความเขาใจในการทํางานในภาคอุตสาหกรรม นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่น ตระหนักถึงคุณคาในหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางาน มีวินัย
ในการทํางาน มีความขยัน ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร
สาระสําคัญ
โครงการเสริ ม สร า งวิ นั ย การทํ า งานในสถานประกอบกิ จ การ เป น กิ จ กรรมการอบรมให ค วามรู
แกผูใชแรงงาน เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการทํางาน ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่ ง
ในการทํางานภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม เพื่อใหนายจาง และลูกจางสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุ ข
กอใหเกิดแรงงานสัมพันธที่ดี สงผลตอคุณภาพชีวิตแรงงานในอนาคต และความยั่งยืนดานแรงงาน ซึ่งจะเปน
เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาลสามารถบรรลุ เ ป า หมายอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุมงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานเปนผูรับผิดชอบโครงการ ไดจัดทําคู มือ
ดําเนินงานโครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ เพื่อใชประกอบการดําเนินงานโครงการ
ซึ่งประกอบดวยเอกสารจํานวน 6 ชุด ในภาคผนวก ไดแก โครงการ รายละเอียดหลักสูตร แบบทดสอบความรู
กระดาษคําตอบ แบบประเมินผลการอบรม และแบบรายงานโครงการ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
URL Link : https://www.labour.go.th/index.php/circular-letter

106

๙. หนังสือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรูดานแรงงานสัมพันธแกนายจาง ลูกจาง และองคกรดานแรงงาน
สาระสําคัญ
๑. นายจาง ลูกจาง และองคกรดานแรงงาน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิหนาที่ตามกฎหมาย
๒. สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการดานแรงงานสัมพันธที่ดี
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ
URL Link : http://relation.labour.go.th/attachments/category/126/469-001.pdf
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๑๐. แผนพับมาตรการและแนวทางปองกันและแกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ และบรรเทาปญหา
การเลิกจาง
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การอยูรวมกันชวยเหลือกันในภาวะวิกฤติ
๒. เพื่อเปนแนวทางปองกันและแกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ ปญหาการเลิกจางในสถานประกอบกิจการ
ที่ไดรับผลกระทบในภาวะวิกฤต
สาระสําคัญ
๑. แนวปฏิบัติการสงเสริมแรงงานสัมพันธแบบยืดหยุนในภาวะวิกฤติ
๒. สงเสริมมาตรการดานแรงงานสัมพันธในการปรับปรุงสภาพการจาง/การทํางาน ใหถูกตองตามกฎหมาย
ไมเกิดขอขัดแยง
๓. ปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยงและขอพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ
URL Link : http://relation.labour.go.th/2017-09-05-09-26-02/705-มาตรการและแนวทางปองกัน
และแกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ
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๑๑. คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามกิจกรรมดานแรงงานสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานและเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานแรงงานสัมพันธมีทิศทางการดําเนินงานดานแรงงานสัมพันธ
และใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สาระสําคัญ
๑. ทิศทางการดําเนินงานดานแรงงานสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมดานแรงงานสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ
URL Link : http://relation.labour.go.th/attachments/category/139/449-001.pdf
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๑๒. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวของ Labour Protection
Act B.E. 2541(Amended) and Related Laws
วัตถุประสงค
1. เพื่อแปลและจัดพิมพพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ สําหรับใหเจาหนาที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถสื่อความหมายใหแก
ลูกจางที่ไมมีสัญชาติไทยเขาใจกฎหมาย
2. เพื่ อใช เ ป น สื่ อประชาสั มพั น ธเ ผยแพรความรูเกี่ยวกับ กฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของใหแกนายจาง ลูกจาง และผูมีสวนเกี่ยวของ
สาระสําคัญ
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
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. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน
URL Link : http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/2541_TH-ENG.pdf
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๑๓. หนังสือ “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

วัตถุประสงค
เพื่ อ เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ ใ ห กั บ พนั ก งานเจ า หนา ที่ ใ นการปฏิบั ติ งาน เจ า ของเรื อ คนประจํ า เรือ
ตลอดจนผู ที่เกี่ ย วข องเพื่ อใช เ ป น แนวทางในการบังคับ ใชกฎหมาย และเปน ไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
หรือนําไปอางอิงเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานทางทะเล และการพาณิชยนาวีของประเทศ
สาระสําคัญ
1. สิทธิหนาที่ของเจาของเรือ และคนประจําเรือ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕8
2. กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
3. กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมเจาทา
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานคุมครองแรงงานทางทะเลกองคุมครองแรงงาน
URL Link : http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/marine-2558_Tha-Eng.pdf

รายงานฉบับสมบูรณ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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๑๔. หนังสือ “รายงานสถานการณเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562”

วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอสถานการณการใชแรงงานเด็กทั่วโลก สถานการณเด็กทํางานในประเทศไทย สถานการณ
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ผลการประเมินสถานการณแรงงานเด็กโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา
ที่ มีต อประเทศไทย และผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อขจั ดการใช แรงงานเด็ กในรูป แบบที่ เลวรายตามนโยบายและ
แผนระดับชาติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานดานการขจัดการใชแรงงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายของ
หนวยงานที่เ กี่ ยวข อ ง รวมถึงเป น ประโยชนตอนักวิชาการและผูสนใจทั่ว ไปในการใชเปน ขอมูล อางอิงในสวน
ที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญ
๑. สถานการณแรงงานเด็กโลก
๒. สถานการณเด็กทํางานในประเทศไทย
๓. สถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
๔. ผลการประเมินสถานการณแรงงานเด็กโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
๕. ผลการดําเนินงานเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
๖. บทสรุปและขอเสนอแนะตามยุทธศาสตร เพื่อวางแผนการดําเนินการในปงบประมาณตอไป
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน
URL Link :https://drive.google.com/file/d/1r03stpX-6TfjTyg0Zo2-mqZSxeOeq9uv/view?usp=sharing

รายงานฉบับสมบูรณ หนังสือ “รายงานสถานการณเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็ก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562”
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๑๕. สื่อประชาสัมพันธ (แผนพับ) “การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย”

วัตถุประสงค
เพื่อใชในการรณรงคสงเสริมและสรางความตระหนักรูใหแกผูที่เกี่ยวของ และบุคคลทั่วไปในการดําเนินงาน
เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
สาระสําคัญ
1. นิยาม การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
2. ตัวอยาง สถานที่และประเภทงานที่นายจางหามรับเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เขาทํางาน
3. บทกําหนดโทษ หากมีการฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
รวมถึงชองทางในการรับแจงเบาะแส เมื่อพบวามีการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน
URL Link :http://protection.labour.go.th/attachments/article/95/120663-01.pdf

รายงานฉบับสมบูรณ สื่อประชาสัมพันธ (แผนพับ) “การใชแรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวราย”
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๑๖. คูมือ “สิทธิหนาที่ตามกฎหมายของแรงงานผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) และชองทางบริการดานคุมครองแรงงาน”

\

วัตถุประสงค

เพื่อใหแรงงานสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
และทราบถึงชองทางบริการดานคุมครองแรงงาน เชน การรองเรียน การรองทุกข การขอคําปรึกษาแนะนําจาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งมีหลากหลายชองทาง
สาระสําคัญ
1. สิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม เชน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก
วันหยุด การทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด วันลา เปนตน
2. ชองทางการบริการดานคุมครองแรงงาน เชน การรองเรียน การรองทุกข การขอคําปรึกษา แนะนํา
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานยุทธศาสตรการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน
URL Link :http://protection.labour.go.th/attachments/article/107/01-2563.pdf
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๑๗. แผนพับกองทุนสงเคราะหลูกจาง
วัตถุประสงค
เพื่ อประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร ความรูเ กี่ย วกับ กองทุน สงเคราะหลู กจา งใหแ กลู กจ างผู ได รับ ผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
สาระสําคัญ
1. การขอรับเงินสงเคราะห
2. อัตราเงินสงเคราะหที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ
3. หลักเกณฑ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิยื่นคํารับเงินสงเคราะห
4. ขั้นตอนการยื่นคําขอรับเงินสงเคราะห
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานกองทุนสงเคราะหลูกจาง กองคุมครองแรงงาน
URL Link:http://protection.labour.go.th/attachments/article/129/211063.pdf
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๑๘. รายงานประจําปผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน ชุดที่ ๒ ปที่ ๒

วัตถุประสงค
รายงานประจําปผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน จัดทําขึ้นเพื่อแสดง
ผลงานของคณะกรรมการฯ ชุดที่ ๒ ปที่ ๒ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๘ ที่กําหนดใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละหนึ่งครั้งและเผยแพรตอสาธารณชน
สาระสําคัญ
สรุปรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน ชุดที่ ๒ ปที่ ๒ ซึ่งเปน
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. ๒๕๕๓ เสนอคณะรัฐมนตรีและเผยแพรตอ
สาธารณชน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กองคุมครองแรงงานนอกระบบ
URL Link : http://informal.labour.go.th/images/NewsSection9/PerformanceReport02.pdf
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๑๙. คูมือสิทธิหนาที่ ผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน นายจางและลูกจางทํางานบาน นายจางและลูกจาง
ในงานเกษตรกรรม
วัตถุประสงค
คูมือสิทธิหนาที่ ผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน นายจางและลูกจางทํางานบาน นายจางและลูกจางในงาน
เกษตรกรรม จัดทําขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรสิทธิหนาที่ผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน นายจางและ
ลูกจางทํางานบาน นายจางและลูกจางในงานเกษตรกรรม ใหไดรับทราบสิทธิตามกฎหมายและบริการของรัฐ
สาระสําคัญ
สิทธิหนาที่ผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. ๒๕๕๓
นายจางและลูกจางทํางานบาน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และนายจางและลูกจางในงานเกษตรกรรม ตามกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กองคุมครองแรงงานนอกระบบ
URL Link : http://informal.labour.go.th/images/Law/0004.pdf
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๒๐. แผนพับ โครงการสงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อประชาสัมพันธงานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
๒. เพื่ อ เสริ ม สร า งองค ค วามรู ใ ห แ ก แ รงงานสู ง อายุ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย การออมเงิ น
และการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ
สาระสําคัญ
สาระสําคัญของแผนพับเปนการใหความรูแกแรงงานกลุมเปาหมายที่มีอายุ 45 – 60 ป ถึงการวางแผน
เกษียณอายุไดอยางมีคุณภาพ เนื้อหาจะเนนในเรื่องขอควรคํานึงในการวางแผนเกษียณอายุ ประโยชนของการออม
การดูแลสุขภาพ เตรียมตัวเปนผูสูงวัยอยางมีคุณภาพ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน
URL Link :
http://welfare.labour.go.th/attachments/article/659/20.09.29%20Final%20AW%20LeafletAM-CS6.pdf
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๒๑. สื่ออิเล็กทรอนิกส (Motion Graphic) เรื่อง การสงเสริมจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน
วัตถุประสงค
เพื่ อ สนั บ สนุ น และเพิ่ ม พู น ความรู ใ ห แ ก เ จ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นส ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารแรงงานใน
สถานประกอบกิ จ การ ทั้ ง ส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าคสามารถดํ า เนิ น การส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารแรงงาน
แบบยืดหยุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
สาระสํ า คั ญ เป น การให ค วามรู ค วามหมายของสวั ส ดิ ก ารแรงงานขั้ น พื้ น ฐานและสวั ส ดิ ก ารแรงงาน
แบบยืดหยุน รูปแบบของสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน รวมทั้งขั้นตอนการจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน
คุณสมบัติของเจาหนาที่สงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน
URL Link : https://www.youtube.com/watch?v=Ph50__BuSro
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๒๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส (Motion Graphic) เรื่อง การจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการที่ทันสมัย
และยั่งยืน
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางองคความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ในหนวยปฏิบัติทั้งส วนกลางและสวนภูมิภาค สามารถนําความรูที่ไดรับนํ าไปปรับใช ในการสงเสริมการจั ดตั้ งมุมนมแม
ในสถานประกอบกิจการใหสอดคลองกับความตองการของนายจางและลูกจาง
สาระสําคัญ
วิธีการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการ ตัวอยางมุมนมแม บทบาทของเจาหนาที่ในการดําเนินการ
สงเสริมสนับสนุนใหลูกจางเลี้ยงลูกดวยนมแม
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน
URL Link : https://www.youtube.com/watch?v=h1saw8BhtAc&t=1s
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๒๓. คูมือ มยส. (มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ) คูมือ โรงงานสีขาว
แผนพับ มยส. และแผนพับ โรงงานสีขาว
วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนสื่อประชาสัมพันธรายละเอียดในการจัดทําระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ สงเสริมใหความรูกับนายจาง ลูกจาง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ใชเปน
แนวทางดําเนินงาน
สาระสําคัญ
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) มี ป า ยประกาศ เรื่ องมาตรการปองกัน และปรามปราบการกระทําความผิดเกี่ย วกับ ยาเสพติ ด
ในสถานประกอบกิจการ
๓) มีคณะทํางานหรือบุคคลรับผิดชอบ
๔) มีการใหความรูพนักงาน
๕) มีกิจกรรมรณรงค
๖) มีการตรวจสุขภาพ
๗) ไมพบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
๘) มีกระบวนการตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการสามารถยื่นความจํานงสมัครเขารวมโครงการไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด หรือสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
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
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๒4. เอกสารแนะนํากองทุนเพื่อผูใชแรงงาน (แผนพับ)
วัตถุประสงค
เพื่ อ ใช เ ป น สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ก ารให บ ริ ก ารเงิ น กู ก องทุ น เพื่ อ ผู ใ ช แ รงงาน ให กั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย
ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
สาระสําคัญ
สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่ประสงคจะขอกูเงินกองทุนฯ จะตองมีการ
ดํ า เนิ น การมาแล ว ไม น อ ยกว า หนึ่ ง รอบป บั ญ ชี สหกรณ ร ายเดิ ม ที่ จ ะขอกู เ งิ น เพิ่ ม ต อ งชํ า ระคื น มาแล ว
ไมนอยกวา รอยละ ๔๐ ของวงเงินกูทุกสัญญารวมกัน กําหนดวงเงินกูสูงสุดไม เกิ น ๑.๕ เทาของทุนเรือ นหุน
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
โดยใชกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งคณะรวมทั้งผูจัดการเปนผูค้ําประกัน ซึ่งมีเอกสารประกอบการยื่นกูเงิน ดังนี้
๑. สําเนาใบสําคัญรับจากทะเบียนสหกรณออมทรัพย
๒. สําเนาหนังสือวงเงินกูยืมเงินหรือค้ําประกันประจําปซึ่งนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
๓. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยที่มีมติอนุมัติใหกูเงินกองทุนเพื่อผูใช
แรงงาน
๔. โครงการที่ขอกูซึ่งระบุแผนการดําเนินการตามโครงการ
๕. สําเนารายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดบัญชี
๖. สําเนางบทดลอง หรือรายงานการเงินสามเดือนสุดทายกอนยื่นคําขอกู (จําแนกรายเดือน)
๗. สําเนาระเบียบวาดวยการใหเงิน กู แกส มาชิกและการชําระหนี้ พร อมประกาศอัตราดอกเบี้ ย ฉบั บ ที่
สหกรณใชอยูในปจจุบัน
๘. หนังสือรับรองรายชื่อพรอมลายมือชื่อคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ และผูจัดการสหกรณ
๙. สําเนาสัญญากูยืมเงินจากแหลงเงินกูอื่น (ถามี)
๑๐. ประมาณการรับและจายเงินลวงหนา (ตามระยะเวลาชําระคืนเงินกู)
๑๑. ขอบังคับสหกรณออมทรัพย
๑๒. หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของสหกรณออมทรัพยใหบุคคลใด ๆ ทํานิติกรรมการกูยืมเงินกองทุน
เพื่อผูใชแรงงาน
๑๓. สํ า เนาเอกสารประเมิ น ชั้ น คุ ณ ภาพการควบคุ ม ภายในของกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ และข อ มู ล
การจัดขนาดตามเกณฑของกรมสงเสริมสหกรณ
๑๔. รายชื่อสมาชิกที่กูเงินตามโครงการในขอ ๔ ที่มีขอมูลเงินเดือน จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนหนี้ที่มีกับ
สหกรณออมทรัพย เงินคงเหลือสําหรับการดํารงชี พรายเดื อน และวัตถุประสงคการกูเ งิน ของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพย
๑๕. แผนการดําเนินงานรายบุคคล (กรณีกูไปเพื่อพัฒนารายได)
๑๖. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผูใชแรงงานกําหนด
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ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารขอกูเงินกองทุนเพื่อผูใชแรงงานไดที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน และสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณออมทรัพยแหงนั้นตั้งอยู
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
กลุมงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน
E-mail http://labourfund.labour.go.th
Facebook : กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน หรือโทรศัพท ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๘๓
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รวม Link เอกสารทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1. แผนปฏิบัตริ าชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
https://www.labour.go.th/index.php/plan/category/39-3
2. แผนปฏิบัติราชการ 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
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22-report2
๔. รายงานประจําป ๒๕๖๒ การบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/21-report1
๕. ขอมูลสําคัญเพื่อการบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (รายเดือน) ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ –
สิงหาคม ๒๕๖๓
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/23report3
๖. รายงานความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ – แรงงาน (รายไตรมาส)
- ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ป ๒๕๖๒
- ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ป ๒๕๖๓
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-report-year/category/24report4
7. คูมือการดําเนินการโครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
https://www.labour.go.th/index.php/circular-letter
8. หนังสือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ
http://relation.labour.go.th/attachments/category/126/469-001.pdf
9. แผนพับมาตรการและแนวทาง ปองกันและแกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ และบรรเทาปญหาการเลิกจาง
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ
http://relation.labour.go.th/2017-09-05-09-26-02/705-มาตรการและแนวทางป อ งกั น และ
แกไขผลกระทบดานแรงงานสัมพันธ
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๑0. คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามกิจกรรมดานแรงงานสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ สํานักแรงงานสัมพันธ
http://relation.labour.go.th/attachments/category/139/449-001.pdf
๑1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวของ Labour
Protection Act B.E. 2541(Amended) and Related Laws
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน
http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/2541_TH-ENG.pdf
๑2. หนังสือพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานคุมครองแรงงานทางทะเลกองคุมครองแรงงาน
http://protection.labour.go.th/attachments/article/96/marine-2558_Tha-Eng.pdf
๑3. หนังสือ “รายงานสถานการณเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562”
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายการคุมครองแรงงาน กองคุมครอง
แรงงาน
https://drive.google.com/file/d/1r03stpX-6TfjTyg0Zo2-mqZSxeOeq9uv/view?usp=sharing
๑4. สื่อประชาสัมพันธ (แผนพับ) “การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย”
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายการคุมครองแรงงาน กองคุมครอง
แรงงาน
http://protection.labour.go.th/attachments/article/95/120663-01.pdf
๑5. คูมือ “สิทธิหนาที่ตามกฎหมายของแรงงานผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) และชองทางบริการดานคุมครองแรงงาน”
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานยุทธศาสตรการคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน
http://protection.labour.go.th/attachments/article/107/01-2563.pdf
๑6. แผนพับกองทุนสงเคราะหลูกจาง
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานกองทุนสงเคราะหลูกจาง กองคุมครองแรงงาน
http://protection.labour.go.th/attachments/article/129/211063.pdf
๑7. รายงานประจําปผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน ชุดที่ ๒ ปที่ ๒
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองคุมครองแรงงานนอกระบบ
http://informal.labour.go.th/images/NewsSection9/PerformanceReport02.pdf
๑8. คูมือสิทธิหนาที่ ผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน นายจางและลูกจางทํางานบาน นายจางและลูกจาง
ในงานเกษตรกรรม
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กองคุมครองแรงงานนอกระบบ
http://informal.labour.go.th/images/Law/0004.pdf
19. แผนพับ โครงการสงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน
http://welfare.labour.go.th/attachments/article/659/20.09.29%20Final%20AW%20LeafletAM-CS6.pdf
๒0. สื่ออิเล็กทรอนิกส (Motion Graphic) เรื่อง การสงเสริมจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน
https://www.youtube.com/watch?v=Ph50__BuSro
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๒๑. สื่ออิเล็กทรอนิกส (Motion Graphic) เรื่อง การจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการที่ทันสมัยและยั่งยืน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน
https://www.youtube.com/watch?v=h1saw8BhtAc&t=1s
๒๒. คูมือ มยส. (มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ) คูมือ โรงงานสีขาว แผนพับ มยส.
และแผนพับ โรงงานสีขาว
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : 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. เอกสารแนะนํากองทุนเพื่อผูใชแรงงาน (แผนพับ)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : กลุมงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน
E-mail http://labourfund.labour.go.th
Facebook : กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน หรือโทรศัพท ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๘๓
************************************
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สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
1. มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางใหสถานประกอบกิจการดําเนินการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่อยูในครอบครองไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายหรือ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญ
มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย มีสาระสําคัญ ประกอบดวย
1. สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
2. ครุภัณฑที่ใชในการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
3. ระบบปองกันอันตรายในการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
4. การดําเนินการที่เกี่ยวของกับขอมูลการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายและการสื่อสาร
5. มาตรการปองกันอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
6. การตอบโตเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีอันตรายหกรั่วไหลและไฟไหม
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองสอดคลองกับมาตรฐานหรือขอกําหนดของกฎหมายในการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
อีกทั้งเพื่อใหเกิดการป องกัน อันตราย ผลกระทบ และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาสารเคมี
อันตรายอยางไมถูกตองและเหมาะสมในสถานประกอบกิจการ
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code

รายงานฉบับสมบูรณ มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
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2. รายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการชี้บงจุดบกพรองที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ ซึ่งถือ
เปนมาตรการขั้นต่ําในการควบคุ มปองกัน อัน ตรายจากการทํางาน และเพื่อติดตามกฎหมายความปลอดภั ย ฯ
ที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการของตนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
สาระสําคัญ
รายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน มีสาระสําคัญ ประกอบดวย
1. ขั้นตอนการจัดทํารายการชี้บงและตรวจสอบ
2. ตัวอยางการใชรายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองสอดคลองกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน รายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ นี้จึงถือวาเปนเครื่องมือที่ใช
ในการชี้บงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายดานความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ และยังสามารถ
ใชเปนเครื่องมือสําหรับนายจางในการประเมินและทบทวนประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเปนระบบ (Management Review) เพื่อกอใหเกิดการมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code

รายงานฉบับสมบูรณ รายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
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3. คูมือการจัดทําเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
วัตถุประสงค
เพื่อเปนตัวอยางแบบฟอรมแกบุคลากรและผูที่เกี่ยวของกับงานดานความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ
สามารถดําเนินการจัดทําระบบการจัดการดานความปลอดภัยฯ ตามระบบมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
สาระสําคัญ
เอกสารการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการตามมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code

รายงานฉบับสมบูรณ คูมือการจัดทําเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
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4. คูมือการปองกันการตกจากที่สูง
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย และโรคจากการ
ทํางานบนที่สูงไดอยางเปนรูปธรรม
สาระสําคัญ
มาตรการการจัดการความเสี่ยงในการทํางานจากการตกจากที่สูง แนวทางการปฏิบัติ ขอควรระวัง และขอหาม
ในการใชงานอุปกรณป องกัน การตกจากที่สู ง รวมไปถึงวิธีการตรวจสอบและบํารุ งรักษา การเลือกใชอุป กรณ
ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และแสดงกรณีศึกษาเพื่อเปนตัวอยางในการจัดการดานการปองกันการตกจากที่สูง
โดยคูมือเลมนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญที่กลาวถึง แพลตฟอรมชั่วคราว นั่งราน รถกระเชา ราวกันตก ตาขายนิรภัย
บันไดพาด ฝาครอบ สัญลักษณเตือนอันตราย รวมไปถึงการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปองกันการตกจากที่สูง
ดังกลาว การเลือกใชอุปกรณปองกันการตกจากที่สูงที่เหมาะสม กรณีศึกษาและแนวทางการแกไขที่เกี่ยวของกับ
การปองกันการตกจากที่สูง
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code

รายงานฉบับสมบูรณ คูมือการปองกันการตกจากที่สูง
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5. แนวปฏิบัติการชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA (Job Safety Analysis)
วัตถุประสงค
เพื่อใหสถานประกอบกิจการไดมีแนวทาง การชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA เปนการวิเคราะหงานเพือ่ ความปลอดภัย
ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการชี้บงอันตรายในกระบวนการจัดการความเสี่ยง
สาระสําคัญ
ขั้นตอนในการดําเนินการประกอบชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA ประกอบดวย
(๑) การเลือกขั้นตอนการทํางานที่จะวิเคราะห
(๒) การคนหาอันตรายแตละขั้นตอนการทํางาน พรอมสาเหตุที่เกิดขึ้น
(๓) การกําหนดวิธีการปองกันอันตรายและการปรับปรุงในแตละขั้นตอนการทํางาน ซึ่งนําไปสูการ
จัดทําแผนจัดการความเสี่ยงตอไป
การชี้บงอันตรายด วยวิธี JSA เปนวิธีการที่ส ามารถคน หาอัน ตรายไดอยางเปนระบบเพื่อนํา ไปสู
แผนงานปองกันการประสบอันตรายจากการทํางาน จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนําไปจัดทํา
ขอบั งคั บ และคูมือว าด ว ยความปลอดภั ยในการทํางาน ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และสามารถใชเปน
แนวทางในการฝ ก อบรมผู ป ฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ผู ป ฏิ บั ติ ง านเก า และผู ป ฏิบั ติ ง านใหม ในเรื่ อ งความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัยไดเปนอยางดี
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code

รายงานฉบับสมบูรณ แนวปฏิบัติการชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA (Job Safety Analysis)
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6. มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจางในกรณีใชสารเคมีอันตราย
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางใหสถานประกอบกิจการสามารถดําเนินการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจางในกรณี
ใชสารเคมีอันตราย ตามขอ ๓๑ หมวด ๘ การดูแลสุขภาพอนามัย ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๖
สาระสําคัญ
สาระสําคัญของขอกําหนดตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจางในกรณีใชสารเคมีอันตราย
ประกอบดวย การชี้บงอันตราย การอธิบายลักษณะของอันตราย การประเมินการสัมผัสการอธิบายลักษณะความเสี่ยง
การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) เผยแพรผานเว็บไซต https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book หรือ QR Code

รายงานฉบับสมบูรณ มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจาง
ในกรณีใชสารเคมีอันตราย
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รวม Link เอกสารทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
1. มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน)
https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book
2. รายการชี้บงและตรวจสอบตามขอกําหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน)
https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book
๓. คูมือการจัดทําเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน)
https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book
๔. คูมือการปองกันการตกจากที่สูง
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน)
https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book
๕. แนวปฏิบัติการชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA (Job Safety Analysis)
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน)
https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book
๖. มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจางในกรณีใชสารเคมีอันตราย
หนวยงานที่จัดทําและเผยแพร : สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (องคการมหาชน)
https://tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book

134

135

หลักเกณฑการเสนอผลงานวิจัย เพื่อเผยแพรในเว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ (NLRC)
กระทรวงแรงงานไดจัดทําเว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการดานแรงงาน
และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจการแรงงานจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก
สถาบั น การศึ กษา และองค กรเอกชนต า งๆ โดยเผยแพรเปน บริการสาธารณะผานเว็บ ไซตกระทรวงแรงงาน
เพื่ออํานวยประโยชนดานวิชาการแรงงาน และดานการศึกษาคนควาขอมูลการวิจัยดานแรงงาน ใหกับนักวิชาการ
ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนผูสนใจทั่วไป โดยไดปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นักวิชาการดานแรงงาน พัฒนางานบทความวิชาการ พรอมทั้งไดเพิ่มชองทางในการ
เผยแพรบทความทางวิชาการ ประกอบดวย บทวิเคราะหเชิงงานวิจัย บทวิเคราะหดานแรงงาน บทวิเคราะห
เชิงวิจารณ (Review) ในศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติสําหรับบุคลากรภายในกระทรวงแรงงาน และบุคลากรภายนอก
ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะเผยแพรผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ จะตองรับทราบหลักเกณฑการพิจารณา
ผลงานวิจัยและหลักเกณฑการพิจารณาบทความทางวิชาการ โดยสามารถเขาชมและเผยแพรผลงานดังกลาวใน
เว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ ไดที่ชองทาง http://nlrc.mol.go.th ตามขั้นตอนดังนี้
ผังงานการนําเสนอผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพรในเว็บไซตศูนยวิจัยแรงงานแหงชาติ (NLRC)
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

1 วัน

- ผูป ระสงคจะเผยแพรเรียนรู
ระบบ NLRC เพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ
มี 3 ประเภท คือ บทวิเคราะห
เชิงงานวิจัย บทวิเคราะหดาน
แรงงาน บทวิเคราะหเชิงวิจารณ
(Review)
- ผูดูแลระบบคนควาขอมูล
งานวิจัยดานแรงงานจากหนวยงาน
ภายนอก
- ผู ประสงค เผยแพร ผลงานวิจัย/
บทความทางวิ ชาการตรวจสอบ
หลักเกณฑ คุณภาพผลงานวิ จั ย/
บทความทางวิชาการตามที่กําหนด
(รายละเอียดตาม QR Code นี้)

- เจาของผลงาน
- ผูดูแลระบบ

ผูประสงคเผยแพรผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ เรียนรูระบบ
NLRC

2

1 วัน

พิจารณาหลักเกณฑผลงาน
พรอมตรวจสอบลิขสิทธิ์

- กรณีที่ผูดูแลระบบเปนผูสืบคน/
เชิญชวนบุคคลภายนอก/สถาบัน
วิชาการตางๆใหเผยแพรผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ ผูดูแลระบบ
จะตรวจสอบในสวนของลิขสิทธิ์
ผลงานวิจัยของผูป ระสงคเผยแพร/

- เจาของผลงาน
- ผูดูแลระบบ
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ลําดับ

ผังกระบวนการ

3

ระยะเวลา

10 นาที
ลงทะเบียนเขาสู
ระบบ NLRC

4

1 ชั่วโมง
กรอกรายละเอียดผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ พรอมทั้ง
บันทึกและจัดสงผลงาน

5

ขอมูลงานวิจัยถูกเก็บไว
ในฐานขอมูล

-

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/บุคคลภายนอก เพื่อทํา
หนังสือแจงภายนอกใหยืนยันการ
เปนเจาของผลงาน และใหความ
ยินยอมเผยแพรผลงานพรอมทั้ง
สงรายละเอียดผลงานที่จะ
เผยแพรทั้งในรูปแบบเอกสาร
และ PDF file
- สมัครเปนสมาชิกของระบบ NLRC - เจาของผลงาน
- ลงทะเบียนเขาสูเว็บไซต
NLRC เพื่อเผยแพรงานวิจัย
เขาระบบ
- ผูประสงคเผยแพรผลงานเปน - เจาของผลงาน
ผูกรอกรายละเอียดผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ เชน
ชื่อเรื่องหรือชื่อโครงการ, ผูวิจยั ,
หนวยงาน พรอมทั้งแนบไฟลขอมูล
ดังนี้ บทสรุปผูบริหารทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,
รายงานฉบับสมบูรณ (Full Text),
และบทความทางวิชาการใน
รูปแบบ PDF file
- ขอมูลที่กรอกรายละเอียด - เจาของผลงาน
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ - ผูดแู ลระบบ
จะถูกเก็บไวในฐานขอมูลเพื่อ
สามารถเรียกมาดูไดทั้งผูประสงค
เผยแพรผลงานและผูดูแลระบบ
และผลงานจะถูกนําไปพิจารณา
ผานคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิจัยฯ ของกระทรวง
แรงงาน รายไตรมาส ดังนี้
- ผูประสงคจะเผยแพรผลงาน
นําผลงานเขาระบบ NLRC
ในเดือนที่ 1 หรือเดือนที่ 2 ของ
ไตรมาส ผลงานจะถูกนําไป
พิจารณาในเดือนที่ 3 ของไตรมาส
นั้น ๆ เชน สงผลงานเดือน ต.ค.
หรือ พ.ย. ผลงานจะถูกนําไป
พิจารณาในเดือน ธ.ค.
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ลําดับ

ผังกระบวนการ

6

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

30 วัน

- ผูดูแลระบบตรวจสอบความ
ถูกตอง/ความครบถวนของ
รายละเอียดผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการตาม
หลักเกณฑเบื้องตน
1) กรณีเปนผลงานวิจัยฝายเลขาฯ
เตรียมนําเสนอผลงานเขาที่
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิจัยฯ ในรอบการประชุม
ถัดไป
2) กรณีเปนบทความทางวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการแรงงาน
ดําเนินการตรวจทานผลงาน
(10 วัน)
- ผูดูแลระบบพิจารณาผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการเบื้องตน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนด
- รวบรวมขอมูลผลงานวิจยั /
บทความทางวิชาการ ประจํา
ไตรมาสที่ผานหลักเกณฑแลว
นําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- กรณีที่ผลงานไมผานการ
พิจารณาจะมีหนังสือขอใหแกไข
ผลงาน/บทความทางวิชาการ
- นําผลงานวิจยั /บทความทาง
วิชาการที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ นําเผยแพร
ในเว็บไซต NLRC
- กรณีที่ผลงานผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ จะมีหนังสือ
ตอบขอบคุณหนวยงาน/เจาของ
ผลงาน ที่เผยแพรในเว็บไซต
NLRC

ตรวจสอบความถูกตองของ
ผลงาน/บทความทางวิชาการ

7

1 วัน
คณะกรรมการพิจารณาฯ
ผลงานวิจัย/บทความทาง
วิชาการ
ผาน
ไมผา น

8

นําผลงานวิจยั เผยแพร่หน้า
เว็บไซต์ NLRC

9

1 วัน

3 วัน
มีหนังสือตอบขอบคุณ

เริ่มตน/สิ้นสุด

ดําเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบ
- ผูดูแลระบบ

- ผูดูแลระบบ

- ผูดูแลระบบ

- ผูดูแลระบบ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน รับคาขอมูล

