แผนปฏบตราชการ 4 ป
พ.ศ. 2554 – 2557
กรมสวสดการและคม! ครองแรงงาน

ส นกพฒน ม ตรฐ นแรงง น
28 กมภ พนธ 2554

คน
พระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองท"ด พ.ศ. 2546
ก+าหนดใหสวนราชการตองจดท+า แผนปฏบตราชการของสวนราชการในระยะ 4 ป3 ใหสอดคลองกบ
แผนการบรหารราชการแผนดน เพ" อตอบสนองการบรรล5เป6าหมายของการบรหารกจการบานเมองท" ด
ในป3 ง บประมาณ พ.ศ. 2550 กรมสวสดการและค5 มครองแรงงานจ8 ง ไดน+ า ระบบการพฒนาค5 ณ ภาพ
การบรหารจดการภาครฐ (PMQA) มาด+าเนนการ และพฒนาอยางตอเน"อง โดยมเป6าหมายใหการบรหาร
ราชการเปDนไปเพ"อประโยชนส5ขของประชาชน เกดผลสมฤทธEตอภารกจ มประสทธภาพ และเกดความค5มคา
ในเชงภารกจของรฐ
กรมสวสดการและค5มครองแรงงานไดจดท+าแผนปฏบตราชการ 4 ป3 พ.ศ. 2554 - 2557
เพ"อใชเปDนกรอบก+าหนดทศทางการท+างานของกรมและถายทอดสIแผนปฏบตราชการประจ+าป3 โดยม
เนJอหาสาระประกอบดวย วสยทศน พนธกจ ประเดKนย5ทธศาสตร เป6าประสงค กลย5ทธ และโครงการ
ส+าคญท" จะด+าเนนการในระยะ 4 ป3 (พ.ศ. 2554 – 2557) ซ8" งการด+าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ
ดงกลาวไดก+าหนดตวชJวดเพ"อแสดงผลส+าเรKจท"เปDนรIปธรรม และสามารถตดตามประเมนผลได ทJงนJ
กรมสวสดการและค5มครองแรงงานมความม5 งหวงใหผลส+ า เรK จ จากการด+ า เนนงานจะน+ า องคกรไปสI
การบรรล5วสยทศน สรางความสมานฉนท ความม"นคงและปลอดภยในท+างาน อนจะน+ามาซ8"งการพฒนา
ค5ณภาพชวตท"ดแกแรงงาน และประโยชนสIงส5ดแกผIรบบรการ

กรมสวสดการและค5มครองแรงงาน
28 ก5มภาพนธ 2554

สารบญ
หนา
บทสรปสาหรบผบรหาร
บทท 1

สภาพแวดลอมทสงผลกระทบตอทศทางการพฒนา
กรมสวสดการและคมครองแรงงาน

1

บทท 2

แผนปฏบตราชการ 4 ป) พ.ศ. 2554 – 2557
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ภาคผนวก
- แผนทยทธศาสตร6กรมสวสดการและคมครองแรงงาน พ.ศ. 2554 – 2557
- ความเช7อมโยงของวสยทศน6 พนธกจ คานยมกบแผนปฏบตราชการ 4 ป)
- ตารางแผนปฏบตราชการ 4 ป) พ.ศ. 2554 – 2557
- รางทศทางของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ในสวนทเกยวของกบกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
- นโยบายรฐบาล ในสวนทเกยวของกบกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
- แผนบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2552 – 2554 ในสวนทเกยวของกบ
กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
- ขอมลสถานการณ6ดานเศรษฐกจและแรงงาน ป) 2553 และแนวโนม
- สรปผลการรบฟEงความคดเหFนเพ7อกาหนดทศทางการทางานของกรม
- สรปผลการสอบถามความตองการและความคดเหFนของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย
เกยวกบการกาหนดนโยบายและทศทางการทางานของกรมสวสดการและคมครองแรงงาน

สารบญ
หนา
บทสรปสาหรบผบรหาร
บทท 1

สภาพแวดลอมทสงผลกระทบตอทศทางการพฒนา
กรมสวสดการและคมครองแรงงาน

1

บทท 2

แผนปฏบตราชการ 4 ป) พ.ศ. 2554 – 2557

20

บทท 3

รายละเอยดตวช2วด

28

บทท 4

การประเมนและการรายงานผล
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ภาคผนวก
- แผนทยทธศาสตร6กรมสวสดการและคมครองแรงงาน พ.ศ. 2554 – 2557
- ความเช7อมโยงของวสยทศน6 พนธกจ คานยมกบแผนปฏบตราชการ 4 ป)
- ตารางแผนปฏบตราชการ 4 ป) พ.ศ. 2554 – 2557
- รางทศทางของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ในสวนทเกยวของกบกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
- นโยบายรฐบาล ในสวนทเกยวของกบกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
- แผนบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2552 – 2554 ในสวนทเกยวของกบ
กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
- ขอมลสถานการณ6ดานเศรษฐกจและแรงงาน ป) 2553 และแนวโนม
- สรปผลการรบฟEงความคดเหFนเพ7อกาหนดทศทางการทางานของกรม
- สรปผลการสอบถามความตองการและความคดเหFนของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย
เกยวกบการกาหนดนโยบายและทศทางการทางานของกรมสวสดการและคมครองแรงงาน

บทสรปส หรบผบรห ร
กรมสวสดการและคมครองแรงงานไดจดทาแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 - 2557 ข)*น
เพ,-อใชเป/นกรอบกาหนดทศทางการพฒนาและการดาเนนงานของกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
ซ)-งจะนาไปส34การปฏบตท5-เป/นร3ปธรรม สอดคลองกบสถานการณ9ท5-เปล5-ยนแปลง โดยย)ดกรอบนโยบายและ
แนวทางการพฒนาประเทศของรฐบาล แผนบรหารราชการแผ4นดน พ.ศ. 2552 - 2554 ทศทางของ
แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแห4งชาต ฉบบท5- 11 พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนแม4บทดานแรงงาน พ.ศ.
2550 - 2554 เป/นพ,*นฐาน
เน,- อ งจากภารกจหลกของกรมสวสดการและคมครองแรงงานเป/ น การคมครอง
เสรมสรางใหเกดความเป/นธรรมและความสงบสขในวงการแรงงาน โดยกล4มเปDาหมายการใหบรการ ค,อ
แรงงานท*งในและนอกระบบ และผ3ประกอบกจการ ซ)-งเป/นภาคส4วนสาคญในการขบเคล,-อนเศรษฐกจ
ของประเทศ การจดการทาแผนปฏบตราชการ 4 ป จ)งเร-มจากการรบฟGงความคดเหHนและความตองการ
ของผ3รบบรการ การวเคราะห9สถานภาพของหน4วยงาน สภาพแวดลอมภายใน (Internal Factors) และ
สภาพแวดลอมภายนอก (External Factors) ซ)ง- เป/นท*งโอกาสและขอจากดการดาเนนงานของกรม
เพ,- อนามากาหนดยทธศาสตร9 ทศทางการดาเนนงาน ตลอดจนม5การตดตามประเมนผลการปฏบตงาน
ตามแผนเพ,- อนาไปส34 การปรบปรงและพฒนาการดาเนนภารกจของกรม
ผลจากการสอบถามความคดเหHนของผ3รบบรการ/ผ3ม5ส4วนไดส4วนเส5ยเก5-ยวกบการกาหนด
นโยบายและทศทางการทางานของกรม พบว4าส4วนใหญ4เหHนว4าการกาหนดพนธกจ นโยบาย และทศทาง
การทางานของกรมม5ความชดเจน ครอบคลมภารกจทกดานของกรม ครอบคลมทก กล4 มเปDาหมายท5- อย34 ใน
ความด3 แลรบผดชอบของกรม และม5ความสอดคลองกบสถานการณ9 แรงงานในปGจจบน สาหรบผลการ
วเคราะห9สถานภาพการทางานของหน4วยงาน พบว4าเป/นหน4วยงานหลกในการบรหารกฎหมายเพ,-อใหเกด
ความเป/นธรรมในการจางงาน แต4ประสทธภาพการบงคบใชกฎหมายม5ขอจากด อย4างไรกHตามความสาคญ
ของการคมครองแรงงาน การส4งเสรมแรงงานสมพนธ9 และสวสดการแรงงาน และการส4 งเสรมคณธรรม
จรยธรรมแก4 ผ3 ประกอบกจการไดกาหนดเป/นนโยบายพ,*นฐานของรฐธรรมน3ญแห4งราชอาณาจกรไทย
พทธศกราช 2550 ประกอบกบพระราชกฤษฎ5กาว4าดวยหลกเกณฑ9และวธ5การบรหารกจการบานเม,องท5-ด5
พ.ศ. 2546 นโยบายรฐบาล การปฏร3 ป ระบบราชการ ระบบเงนและงบประมาณภาครฐท5- ม4 ง เนน
ผลสมฤทธ]ใหเกดประโยชน9สขแก4ประชาชน รวมถ)งกระแสสงคมโลก ลวนเป/นปGจจยแวดลอมท5-ก4อใหเกด
โอกาสในการพฒนาทศทางการดาเนนงานของกรมสวสดการและคมครองแรงงานใหม5ศกยภาพสามารถ
รองรบสถานการณ9ท5- เปล5- ยนแปลงในอนาคต
จากพ,* น ฐานและสภาพแวดลอมขางตนสะทอนว4 า ผ3 รบบรการม5 ค วามคาดหวงต4 อ
ประสทธผลในการทางานของกรมและคณภาพการใหบรการท5-ด5 กรมสวสดการและคมครองแรงงานจ)งได
กาหนดทศทางการทางานในอนาคตโดยกาหนดวสยทศน9 “แรงง นสม นฉนท มนคงและปลอดภย”

เพ,-อแสดงเจตนาท5-ม4งม-นในการคมครองแรงงาน ความปลอดภย อาช5วอนามยและสภาพแวดลอมในการ
ทางาน การพฒนาระบบแรงงานสมพนธ9และสวสดการแรงงาน การพฒนามาตรฐานแรงงานใหสอดคลอง
กบมาตรฐานสากล และพฒนาการบรหารจดการของกรม โดยกาหนดวาระการพฒนากรมสวสดการ
และคมครองแรงงาน เพ,-อ ม4งไปส3ก4 ารเป/นองค9กรในการสรางความสมานฉนท9 ความม-นคง และความปลอดภย
ในการทางานใหแก4แรงงาน ภายใตประเดHนยทธศาสตร9 เปDาประสงค9 กลยทธ9ในการดาเนนงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 - 2557 ซ)- ง ประกอบดวยมตของประสทธผล คณภาพการใหบรการ ประสทธภาพและ
การพฒนาองค9กร สรปไดดงน5*
ประเดนยทธศ สตรท$ 1 : เสรมสร งก รคมครองแรงง นต มม ตรฐ นแรงง น
แรงงานท5-อย34ใ นขอบข4า ยกฎหมายว4 าดวยการคมครองแรงงานประกอบดวยแรงงาน
ในระบบ แรงงานภาคเกษตรและผ3รบงานไปทาท5-บาน จานวนกว4า 11 ลานคน ซ)-งเป/นพลงขบเคล,-อนการ
พฒนาเศรษฐกจของประเทศ การคมครองแรงงานเหล4าน5*จาเป/นตองเร-มจากการคมครองใหไดรบความ
เป/นธรรมท*งค4าตอบแทน สภาพการจาง สภาพการทางานและความปลอดภยในการทางาน โดยประเดHน
ยทธศาสตร9น5*เนนการส4งเสรม พฒนาและกากบด3แลใหสถานประกอบกจการปฏบตตามกฎหมายคมครอง
แรงงาน การกากบด3 แ ลและส4 ง เสรมใหสถานประกอบกจการม5 ก ารบรหารจดการความปลอดภย
อาช5วอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน การปรบปรงกฎหมายใหสอดคลองกบเศรษฐกจ สงคมและ
พฒนาการดานแรงงาน การดาเนนการปDองกนและแกไขปGญหาดานแรงงานอย4างถ3กตองและรวดเรHว
รวมท*งการรณรงค9ส4งเสรมความร3ดานมาตรฐานแรงงาน
ประเดนยทธศ สตรท$ 2 : พฒน คณภ พช$วตแรงง น
แรงงานเป/ นปG จ จยสาคญต4 อ ประสทธภาพการผลตและการพฒนาในระดบมหภาค
จ)งควรไดรบการพฒนาคณภาพช5วตในการทางานและการดารงช5วต การส4งเสรมภ3มความร3และความเขาใจ
อนด5ระหว4างนายจางกบล3กจาง ประเดHนยทธศาสตร9น5*จ)งเนนการพฒนาสวสดการแรงงานเพ,-อยกระดบส34
งานท5- ม5คณค4า (Decent Work) การขยายการจดสวสดการแรงงานส34 แรงงานนอกระบบและแรงงาน
ต4างดาว การพฒนาระบบและการบรหารจดการดานแรงงานสมพนธ9 การพฒนาประสทธผลของเคร,อข4าย
ดานแรงงาน รวมท*งการพฒนากลไกการม5ส4วนร4วมของภาคประชาชนและองค9กรดานแรงงาน โดยม5
เปDาหมายสดทายค,อ แรงงานม5คณภาพช5วตท5-ด5ในการทางาน ความขดแยงดานแรงงานไดรบการปDองกน
และแกไข รวมท*งนายจาง ล3กจางและเคร,อข4ายม5สว4 นร4วมในการดาเนนการดานแรงงานอย4างเป/นร3ปธรรม
ประเดนยทธศ สตรท$ 3 เสรมสร งคว มรบผดชอบต1อสงคมด นแรงง น
กระแสโลกาภวตน9และการแข4งขนทางการคาในปGจจบนม5การนาประเดHนสทธมนษยชน
สทธแรงงานและความรบผดชอบต4อสงคมดานแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) มา
เป/นเคร,-องม,อในการวดจรยธรรมของผ3ประกอบการ ดงน*นความอย34รอดของธรกจจ)งใช4เพ5ยงการพฒนา
คณภาพของสนคาและบรการเท4าน*นแต4ยงข)*นอย34กบความรบผดชอบต4อสงคมท5-นายจางพ)ง ปฏบตต4อ
ล3กจาง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑) ม5ขอกาหนดท5-พฒนามาจากบทบญญตของกฎหมายแรงงาน

และมาตรฐานสากลบนพ,*นฐานของหลกสทธมนษยชนและสทธแรงงาน ดงน*นการส4งเสรมและพฒนาให
สถานประกอบกจการปฏบตสอดคลองกบขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย และเขาส34การรบรองจะเป/น
เคร,-องย,นยนว4าผ3ประกอบกจการไทยม5มาตรฐานการปฏบตต4อล3กจางท5-ทดเท5ยมอารยประเทศ อนนาจะมา
ซ)-งการพฒนาคณภาพช5วตแรงงาน และศกยภาพในการแข4งขนทางการคาท5-ย-งย,น
ประเดนยทธศ สตรท$ 4 พฒน ก รบรห รจดก รของกรม
ภารกจหลกของกรมสวสดการและคมครองแรงงานเป/นการใหความคมครอง เสรมสราง
ใหเกดความเป/นธรรมและความสงบสขในวงการแรงงาน การปฏบตงานจ)ง ตองต*งอย3บ4 นบรรทดฐานของ
หลกกฎหมายและพระราชกฤษฎ5 ก าว4 าดวยหลกเกณฑ9 และวธ5 การบรหารกจการบานเม, อ งท5- ด5 พ.ศ.
2546 ซ)- งม4งเนนประโยชน9สขของประชาชนเป/ นหลก กอปรกบผ3 รบบรการค,อภาคส4วนสงคมท5-ม5ความ
คาดหวงในประสทธภาพการใหบรการ ความรวดเรHว ความโปร4งใสและเป/นธรรม กรมจ)งตองม5ระบบการ
บรหารจดการท5-ด5ภายในองค9กร ประเดHนยทธศาสตร9น5*จ)งเนนกลยทธ9ดานการบรหารทรพยากรบคคลโดย
การส4งเสรมค4านยม คณธรรม จรยธรรมและธรรมาภบาล การพฒนาศกยภาพบคลากร การกาหนด
มาตรฐานการปฏบตงาน ตลอดจนการม5ระบบเทคโนโลย5และการส,-อสารท5-ม5ประสทธภาพ เพ,-อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผ3รบบรการและสอดคลองกบพระราชกฤษฎ5กาว4าดวยหลกเกณฑ9และวธ5การ
บรหารกจการบานเม,องท5ด- 5 พ.ศ. 2546

บทท 1
สภาพแวดลอมทสงผลกระทบตอ
ทศทางการพฒนากรมสวสดการและคมครองแรงงาน
กรมสวสดการและคมครองแรงงานไดจดทาแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 - 2557
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดม,การทบทวนแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 - 2557 ฉบบเดม
ใหสอดคลองกบสถานการณ1แรงงานในป2จจบนท,3ม,การพฒนาอย5างไม5หยดน3ง อนเป6นผลจากภาวะวกฤต
เศรษฐกจ การชะลอตวของการลงทน รวมถ<งกระแสการเร,ยกรองดานสทธแรงงานและความคาดหวงของ
ประชาสงคมท,3ม,มากข<>น กรมสวสดการและคมครองแรงงานจ<งไดม,การวเคราะห1สภาพแวดลอม และป2จจย
ภายใน (จดแข@งและจดอ5อน) และป2จจยภายนอก (โอกาสและภยคกคาม) ในสถานการณ1ป2จจบนท,3ส5งผล
ต5อการปฏบตงาน และไดนาผลการประเมนดงกล5าวมากาหนดประเด@นยทธศาสตร1ของแผนปฏบตราชการ
4 ป พ.ศ. 2554 - 2557 เพB3อใชเป6นกรอบทศทางการทางานของกรมสวสดการและคมครองแรงงานใน
ระยะเวลาท,3เ หลBออยC5 ใหสามารถปฏบตงานรองรบกบสถานการณ1ท,3 เปล,3 ยนแปลงไป และสามารถ
ถ5ายทอดลงสC5แผนปฏบตราชการประจาป ซ<3งผลการทบทวนและวเคราะห1ใหยงคงวสยทศน1 พนธกจ และ
ค5านยมขององค1กรไวตามเดม ดงน,>
1. วสยทศน#
“แรงงานสมานฉนท# มนคงและปลอดภย”
นยาม :
แรงงาน หมายถ<ง ผCประกอบการ กาลงแรงงาน และ/หรBอผCซ<3งอยC5ภายใตการคมครอง
ตามกฎหมายแรงงาน
สมานฉนท1 หมายถ<ง ความสมพนธ1ท,3ด,ของแรงงานในการร5วมกนปHองกนและแกไขป2ญหา
ดานแรงงาน ภายใตการส5งเสรมของภาครฐ
ม3นคง หมายถ<ง แรงงานไดรบการคมครองสทธตามกฎหมาย ม,สภาพการจางและสภาพ
การทางาน ตลอดจนไดรบสวสดการแรงงานท,3เหมาะสม
ปลอดภย หมายถ<ง แรงงานม,สภาพแวดลอมและสภาพการทางานท,3ด,
2. พนธกจ
1. กาหนดและพฒนามาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกบมาตรฐานสากล
2. กากบดCแลการคมครองแรงงานใหเป6นไปตามกฎหมาย
3. ส5งเสรมและพฒนาการคมครองแรงงานใหเป6นไปตามกฎหมาย
4. ส5งเสรมและพฒนาการคมครองแรงงาน ความปลอดภย อาช,วอนามย และสภาพ
แวดลอมในการทางาน แรงงานสมพนธ1 สวสดการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย
5. พฒนาระบบบรหารจดการของกรม
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3. คานยม
1. กลายBนหยดทาในส3งท,3ถCกตอง
2. ซB3อสตย1 โปร5งใส ตรวจสอบได
3. ม,ความรบผดชอบ
4. เป6นธรรม ไม5เลBอกปฏบต
5. รกสามคค,
6. ทางานเป6นท,ม
7. ม5งผลสมฤทธMของงาน
4. สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
4.1 สภาพทางเศรษฐกจ
สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแห5งชาต (สศช.)รายงานภาวะ
เศรษฐกจไทยในป 2553 ว5าขยายตวรอยละ 7.8 เป6นผลมาจากการขยายตวของการลงทนภาคเอกชน
ค5าใชจ5ายภาคครวเรBอน และการส5งออกสนคาบรการท,3ขยายตวรอยละ 13.8 4.8 และ 14.7 ตามลาดบ
ในขณะท,3ภาคอตสาหกรรมขยายตวสCงถ<งรอยละ 13.9 รวมท>งกจกรรมการผลตท,เ3 ก,ย3 วของกบภาคการท5องเท,ย3 ว
เช5น สาขาโรงแรม ภตตาคาร ขยายตวรอยละ 8.4 อย5างไรก@ตาม ในป 2553 ภาคเกษตรกรรมไดรบ
ผลกระทบท>งจากภยแลงในช5วงตนป และป2ญหาอทกภยในช5วงปลายป ทาใหท>งป 2553 หดตวรอยละ 2.2
นอกจากน,> สศช. ยงไดคาดการณ1ภาวะเศรษฐกจไทยในป 2554 ว5าจะขยายตวในช5วงรอยละ 3.5 – 4.5
ชะลอตวจากรอยละ 7.8 ในป 2553 โดยม,ป2จจยสนบสนนจากการปรบตวด,ข<>นของเศรษฐกจโลก การเพ3ม
ข<>นของฐานรายไดของผCบรโภคฐาน รวมท>งการปรบข<>นเงนเดBอนขาราชการ ค5าจางภาคเอกชน รายได
เกษตรกรท,3 ม,แ นวโนมเพ3 ม ข<> น จากราคาสนคาเกษตรหลกท,3 สC ง ข<> น อย5 า งไรก@ ต ามยงคงม, ป2 จ จยท,3 ต อง
ระมดระวงหลายประการ โดยเฉพาะแรงกดดนจากเงนเฟHอท,3ม,แนวโนมเพ3มข<>น จากราคาน>ามนท,ป3 รบตวสCงข<น>
รวมท>งการขาดแคลนแรงงานในบางอตสาหกรรม และความผนผวนของการเคลB3อนยายเงนทนท,3จะส5งผล
กระทบต5อเสถ,ยรภาพของค5าเงนบาท ตลาดทน และธรกจอสงหารมทรพย1โดยคาดว5าในป 2554 อตรา
เงนเฟHอท3วไปอยC5ท,3รอยละ 2.8 – 3.8 การบรโภคของภาคครวเรBอนขยายตวรอยละ 4.0 การลงทนภาค
เอกชนขยายตวรอยละ 8.5 มCลค5าการส5งออกในรCปดอลลาร1 สรอ. ขยายตวรอยละ 12.5 และดลบญช,
เดนสะพดเกนดลประมาณรอยละ 3.5 ของ GDP ลดลงจากการเกนดลรอยละ 4.6 ของ GDP ในป 2553
4.2 สถานการณ#แรงงาน
(1) ภาวะการท@างานของประชากร
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากรในเดBอนธนวาคม 2553 โดยสานกงานสถต
แห5งชาต พบว5า จากประชากรท>งส>น 67.42 ลานคน เป6นผCม,งานทา 39.19 ลานคน แบ5งเป6นผCม,งานทาใน
ภาคเกษตรกรรม 16.95 ลานคน (รอยละ 43.3 ของผCม,งานทาท>งหมด) และนอกภาคเกษตรกรรม 22.24
ลานคน (รอยละ 56.7) ซ<3งผCม,งานทาส5วนใหญ5สาเร@จการศ<กษาในระดบประถมศ<กษาและต3ากว5า จานวน
21.56 ลานคน (รอยละ 55.0 ของผCม,งานทาท>งหมด) โดยม,ผCว5างงาน จานวน 2.7 แสนคน คดเป6นอตรา
การว5างงาน รอยละ 0.7
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(2) การคมครองแรงงาน
แรงงานในระบบท,3อยC5ในข5ายความคมครองดCแลของกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
(ม,นตสมพนธ1เป6นนายจางและลCกจาง) ณ วนท,3 1 พฤศจกายน 2553 ม,จานวน 8,012,207 คน ซ<3งอยC5ใน
สถานประกอบกจการจานวน 380,288 แห5ง ส5วนแรงงานนอกระบบท,3แสดงเจตจานงข<>นทะเบ,ยนเพB3อรบ
การคมครองตามกฎกระทรวงรวมกบท,3ไดจากการสารวจสภาพการจางและการตรวจแรงงาน ม,จานวน
299,347 คน (ขอมCล ณ วนท,3 1 พฤศจกายน 2553) จาแนกเป6 นแรงงานในภาคเกษตรกรรมจานวน
196,963 คน และเป6นแรงงานในงานท,3รบไปทาท,3บาน 102,384 คน (ขอมCลยงไม5ครบถวนเนB3อ งจากม,
แรงงานในภาคเกษตรกรรมและในงานท,3รบไปทาท,3บานบางส5วนไม5ไดมาขอข<>นทะเบ,ยน) ท>งน,> จากขอมCล
ของกรมสวสดการและคมครองแรงงาน การตรวจคมครองแรงงานในป งบประมาณ 2553
ม,สถานประกอบกจการและลCกจางผ5านการตรวจคมครองแรงงานจานวน 51,325 แห5ง 2,793,701 คน
พบว5า สถานประกอบกจการปฏบตไม5ถCกตอง 2,523 แห5ง อตราการปฏบตไม5ถCกตองคดเป6นรอยละ 4.92
ป2ญหาดานการคมครองแรงงาน คBอ นายจางบางส5วนหล,กเล,3ยงการปฏบตตามกฎหมาย
เช5น การจางงานแบบเหมาช5วงหรBอเหมาค5าแรง (Sub Contract) ม,ลCกจางบางส5วนยงไม5ทราบถ<งสทธของ
ตนตามกฎหมายทาใหขาดอานาจต5อรองและถCกนายจางเอารดเอาเปร,ยบ เช5น จ5ายค5าจางต3ากว5าอตราค5า
จางข>นต3าตามกฎหมาย ใหลCกจางทางานเกนกว5าช3วโมงทางานท,3กฎหมายกาหนด รวมถ<งการเลกจางโดย
คางจ5ายค5าจางและไม5จ5ายค5าชดเชย สภาพป2ญหาเหล5าน,>มกจะเกดข<>นกบกล5มแรงงานท,3ม,การศ<กษานอย
และถBอเป6นกล5มแรงงานส5วนใหญ5ซ<3งม,สดส5วนกว5ารอยละ 50 ของจานวนผCม,งานทาท>งหมด รวมถ<งแรงงาน
ต5างดาวจากประเทศใกลเค,ยง เช5น พม5า ลาว และกมพCชาท,3อพยพเขามาทางานในประเทศไทยและม,
แนวโนมเพ3มข<>นเรB3อย ๆ (ขอมCลจากกรมการจดหางาน ณ เดBอนกนยายน 2553 ม,แรงงานต5างดาวทางาน
อยC5ในประเทศไทย จานวน 1,228,467 คน)
นอกจากน,>ยงม,ป2ญหาแรงงานนอกระบบไม5ไ ดรบการดCแลอย5า งท3ว ถ< ง แมว5า กระทรวง
แรงงานจะออกพระราชบญญตคมครองผCรบงานไปทาท,3บาน พ.ศ.2553 แลว แต5ยงม,ขอจากดในการให
ความคมครองดCแลและบงคบใชกฎหมายใหครอบคลมแรงงานนอกระบบไดท> งหมด เนB3อ งดวยความ
แตกต5างและความหลากหลายของลกษณะการจางและสภาพการทางาน เช5น ม,การจางงานตามฤดCกาล
หรBอม,การจางงานเป6นช5วง ๆ ไม5ต5อเนB3อง สถานท,3อยC5ของนายจางและสถานท,3ทางานของแรงงานอยC5คนละ
พB>นท,3และห5างไกลกน ซ<3งเป6นป2ญหาสาหรบเจาหนาท,3ในการประสานระหว5างนายจางและแรงงานเพB3อ
เขาไปดCแลไดอย5างท3วถ<ง
(3) ความปลอดภยในการท@างานของลDกจาง
ป2จจบนป2ญหาดานความปลอดภยในการทางานเป6นป2ญหาท,3ม,ความสาคญระดบประเทศ
โดยเฉพาะป2ญหาการประสบอนตรายเนB3องจากการทางาน ซ<3งในแต5ละปยงม,ผCประสบอนตรายอยC5ในอตรา
ท,3สCง จากสถตการประสบอนตรายในป พ.ศ. 2552 พบว5าม,ลCกจางประสบอนตรายหรBอเจ@บปbวยเนB3องจาก
การทางาน 149,436 ราย จาแนกเป6นเส,ย ช,ว ต 597 ราย ทพพลภาพ 8 ราย สCญ เส, ยอวยวะบางส5ว น
2,383 ราย หยดงานเกน 3 วน 39,850 ราย และหยดงานไม5เกน 3 วน 106,598 ราย คดเป6นอตราการ
ประสบอนตรายรวมทกกรณ,เท5ากบ 18.77 รายต5อพนราย และคดเป6นอตราการประสบอนตรายกรณ,
รายแรงเท5ากบ 5.38 รายต5อพนราย สาหรบสถตการประสบอนตรายในรอบ 6 เดBอนของป พ.ศ. 2553
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(มกราคม – มถนายน 2553) พบว5าม,ลCกจางประสบอนตรายหรBอเจ@บปbวยเนB3องจากการทางาน 74,473
ราย จาแนกเป6นเส,ยช,วต 332 ราย ทพพลภาพ 1 ราย สCญเส,ยอวยวะบางส5วน 443 ราย หยดงานเกน 3 วน
20,890 ราย และหยดงานไม5เกน 3 วน 52,807 ราย คดเป6นอตราการประสบอนตรายรวมทกกรณ,เท5ากบ
8.45 รายต5อพนราย และคดเป6นอตราการประสบอนตรายกรณ,รายแรงเท5ากบ 2.46 รายต5อพนราย
ป2ญหาการประสบอนตรายส5ว นใหญ5 มาจากความประมาทเลนเล5 อของลCก จาง การไม5
ตระหนก ไม5ใหความสาคญ และไม5ใส5ใจในความปลอดภยในขณะทางานของลCกจาง ละเลยการใชอปกรณ1
คมครองความปลอดภยท,3นายจางจดหาให รวมถ<งป2ญหานายจางขาดจตสาน<กดนความปลอดภยในการ
ทางาน จ<งไม5เห@นความสาคญและไม5ปฏบตตามกฎหมายความปลอดภยในการทางาน ซ<3ง ส5ว นหน<3ง ม,
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจถดถอยท,3 ท าใหสถานประกอบกจการลดความสาคญของการจดการ
ดานความปลอดภยในการทางานเพB3อลดค5าใชจ5ายของธรกจ ท>งน,> จากการตรวจความปลอดภยในการ
ทางานปงบประมาณ 2553 ม,ส ถานประกอบกจการและลC ก จางผ5 า นการตรวจจานวน 17,653 แห5 ง
1,619,509 คน พบว5ายงม,สถานประกอบกจการปฏบตไม5ถCกตองตามกฎหมายความปลอดภยในการ
ทางาน 1,755 แห5ง อตราการปฏบตไม5ถCกตองคดเป6นรอยละ 9.94
(4) การแรงงานสมพนธ#
จากสถตการแจงขอเร, ย กรองของลC ก จางในป งบประมาณ 2553 พบว5 า ม, ก ารแจง
ขอเร,ยกรองในสถานประกอบกจการ 349 แห5ง ลCกจางเก,3ยวของ 265,945 คน โดยเกดขอพพาทแรงงาน
ในสถานประกอบกจการ 71 แห5ง ลCกจางท,3เก,3ยวของ 38,430 คน และม,การนดหยดงานอนเนB3องมาจาก
การเกดขอพพาทแรงงาน 1 แห5ง ลCกจางท,3เก,3ยวของ 464 คน วนทางานสCญเส,ยเฉล,3ยคนละ 43 วน
สาหรบป2ญหาการชมนมประทวงของผCใชแรงงานในปงบประมาณ 2553 ม,การชมนมของ
ผCใชแรงงาน จานวน 89 คร>ง จากสถานประกอบกจการ 74 แห5ง ลCกจางท,3เก,3ยวของ 78,395 คน โดยการ
ชมนมของผCใชแรงงานส5วนใหญ5จะชมนมบรเวณหนาโรงงานเพB3อกดดนนายจางเมB3อม,การเจรจาขอเร,ยกรอง
การคางจ5ายค5าจาง การเลกจางกรณ,นายจางประสบป2ญหาขาดทนไม5ม,เงนจ5ายค5าชดเชย และการไม5พอใจ
จานวนเงนโบนสท,3ไดรบ กรณ,หากม,การชมนมยBดเยB>อ ผCใชแรงงานจะใชวธ,ไปชมนมตามสถานท,3ราชการ
เช5น ศาลากลางจงหวด กระทรวงแรงงาน และทาเน,ยบรฐบาล เป6นตน ท>งน,>กจการท,3ม,การชมนมส5วนใหญ5
อยC5ในกจการผลตช>นส5วนอเล@กทรอนกส1 ผลตช>นส5วนรถยนต1 และเสB>อผาส3งทอ ซ<3งส5วนใหญ5อยC5ในพB>นท,3
จงหวดสมทรปราการ ชลบร, ระยอง และกรงเทพมหานคร ตามลาดบ
ป2ญหาความขดแยงท,3เกดข<>นเป6นผลมาจากความไม5เขาใจกนระหว5างนายจางและลCกจาง
นายจางหวงผลกาไรจากการประกอบการโดยพยายามลดตนทนใหเหลBอนอยท,3สด ในขณะท,3ลCกจางก@หวง
ค5าตอบแทนท,3สCงข<>นและไดรบสวสดการต5าง ๆ เพ3มข<>น จนบางคร>งไม5ไดคาน<งถ<งความสมเหตสมผล รวมท>ง
ในระหว5างเดBอนพฤศจกายน – กมภาพนธ1ของทกปจะม,การยB3นขอเร,ยกรองเรB3องโบนสและการปรบค5าจาง
ประจาปอยC5เสมอ ซ<3งนาไปสC5ความขดแยง การเจรจาต5อรองเก,3ยวกบสภาพการจางไม5สามารถยตลงไดดวย
ระบบทวภาค, จนกลายเป6นขอพพาทแรงงานตองใหเจาหนาท,3ของรฐเขาไปไกล5เกล,3ยและประน,ประนอม
ในบางคร>งก@ไม5สามารถตกลงกนไดเป6นเหตใหลCกจางนดหยดงานสรางความเส,ยหายต5อเศรษฐกจของ
ประเทศ
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(5) การเลกจาง
จากขอมCลสถานประกอบกจการท,3เลก/ปcดกจการและม,การเลกจางของกรมสวสดการและ
คมครองแรงงานในปงบประมาณ 2553 พบว5า ม,สถานประกอบกจการท,3ม,การเลกจางลCกจางจานวน
62 แห5ง ลCกจางท,3ถCกเลกจางจานวน 6,088 คน
อย5างไรก@ตาม สถานการณ1การเลกจางในปงบประมาณ 2553 ไดกลบเขาสC5ภาวะปกตแลว
โดยเมB3อภาวะเศรษฐกจโลกฟdeนตวต>งแต5กลางป 2552 เป6นตนมา ประเทศต5างๆ ม,ความตองการสนคา
เพ3 ม ข<> นเป6 นจานวนมาก โดยเฉพาะสนคาหมวดยานยนต1 เครB3 อ งใชไฟฟH า และอเล@ ก ทรอนกส1 เสB> อ ผา
สาเร@จรCป เครB3องน5งห5ม และส3งทอ ทาใหสถานประกอบกจการประเภทการส5งออกภาคอตสาหกรรมได
รบคาส3งซB>อสนคาจากประเทศคC5คาเป6นจานวนมากส5งผลใหสถานประกอบกจการม,ผลกาไรเพ3มข<>นและ
ลCกจางไดรบค5าจาง/ค5าตอบแทนในการทางานเพ3มสCงข<>น ตามมา แต5ในขณะเด,ยวกนสถานประกอบกจการ
ก@ม,ความตองการการจางงานใหม5หรBอเร,ยกแรงงานเดมกลบเขามาทางาน แต5ก@ยงไม5เพ,ยงพอกบความ
ตองการจนทาใหเกดภาวะตลาดแรงงานต< ง ตว และขาดแคลนแรงงานฝ มB อ ในหลายอตสาหกรรม
ท>งอตสาหกรรมยานยนต1 อเล@กทรอนกส1 และอาหารแช5เย@น -แช5แข@ง ซ<3งสะทอนถ<งความไม5สอดคลองกน
ระหว5างคณภาพและทกษะของแรงงานท,3ม,อยC5กบความตองการแรงงานในตลาด การต<งตวของแรงงาน
ระดบอาช,วศ<กษาม,ค5อนขางมาก และประชากรวยแรงงานกาลงชะลอตว ส5งผลใหอตราการเขาสC5ตลาด
แรงงานเร3มม,แนวโนมลดลง
(6) ผลกระทบจากกระแสโลกกบภารกจของกรม
การทางานของกรมสวสดการและคมครองแรงงานในป2จจบน นอกเหนBอจากสถานการณ1
ดานเศรษฐกจและสงคมภายในประเทศท,3ม,ผลกระทบต5อภาคแรงงานแลว ยงม,สถานการณ1ต5าง ๆ ท,3เกด
ข<>นในต5างประเทศ ซ<3งถBอเป6นกระแสของสงคมโลกท,3ม,ผลกระทบต5อการปฏบตภารกจของกรม หากกรมไม5
ดาเนนการตามกระแสของสงคมโลกจะก5อใหเกดอปสรรคทางการคาหรBอการถCกก,ดกนทางการคา ซ<3งม,
ผลกระทบเส,ยหายแก5สถานประกอบกจการและแรงงาน รวมท>งการท,3ประเทศไทยอาจถCกประณามในเวท,
โลกหรBอสงคมโลก ซ<3งม,ผลเส,ยหายต5อภาพลกษณ1ของประเทศ โดยประเด@นของกระแสโลกท,3ม,ผลกระทบ
ต5อภารกจของกรมท,3สาคญม,ดงน,>
6.1) ความรบผดชอบทางสงคม (Corporate Social Responsibility หรQอ CSR)
กระแสโลกป2จจบนใหความสาคญกบการดาเนนธรกจอย5างม,ความรบผดชอบต5อ
สงคม (CSR) ท,3ครอบคลมถ<งเรB3องความรบผดชอบต5อแรงงานในดานสทธมนษยชน (Human Rights) และ
มาตรฐานแรงงาน (Labour Standard) ซ<3งเป6นขอกาหนดการปฏบตต5อลCกจางในดานสภาพการจางและ
สภาพการทางาน เพB3อการพฒนาท,3ย3งยBน การม,คณภาพช,วตและสวสดการท,3ดข, องแรงงาน นอกจากน,> CSR
ไดถCกกาหนดในมาตรฐานระหว5างประเทศ และจรยธรรมทางธรกจของผCผลต (code of conduct) ซ<3งนา
มาเป6นเงB3อนไขทางการคาในลกษณะของธรกจกบธรกจ หรBอระหว5างผCซB>อต5อผCขายสนคา รวมท>งนามา
เชB3อมโยงกบการเจรจาขอตกลงการคาเสร, (Free Trade Agreement : FTA) หากไม5ปฏบตตามมาตรฐาน
แลวจะก5อใหเกดอปสรรคทางการคาหรBอ อาจถC ก ก,ด กนทางการคา ซ<3 ง ม, ผ ลกระทบเส, ย หายแก5 ส ถาน
ประกอบกจการและแรงงาน ประกอบกบป2จจบนม,องค1กรระหว5างประเทศหลายแห5งไดพยายามขบเคลB3อน
ความรบผดชอบทางสงคมใหประสบผลสาเร@ จ เช5 น องค1 ก รระหว5 า งประเทศว5 า ดวยการมาตรฐาน
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(The International Organization for Standardization : ISO) ไดจดทามาตรฐานความรบผดชอบต5อ
สงคม (ISO 26000) ซ<3งไดใหความสาคญกบการดาเนนการต5าง ๆ ท,ไ3 ม5ก5อใหเกดผลกระทบต5อความเป6นอยC5
ของมนษย1และสรางความเส,ยหายต5อสภาพแวดลอม อนเป6นการพฒนาคณภาพอย5างย3งยBน ท>งน,> จะเห@น
ไดว5าความรบผดชอบต5อสงคมในเรB3องของแรงงานหรBอการปฏบตตามมาตรฐานแรงงานเป6นส5วนสาคญของ
CSR ซ<3งในป2จจบนทกฝbายไดยอมรบการผลตสนคาท,3คาน<งถ<งสทธมนษยชนและการคมครองแรงงาน ซ<3ง
กระแสดงกล5าวนบเป6นป2จจยในดานบวกท,3ช5วยผลกดนนโยบายการยกระดบคณภาพช,วตแรงงาน
ท>งน,> ISO ไดใหความหมายของ CSR ว5าหมายถ<ง บทบาทขององค1กรท,3ตอบสนองต5อ
ประเด@นดานเศรษฐกจ สงคม และส3งแวดลอม โดยม5งท,3จะใหประโยชน1กบคน ชมชน และสงคม รวมถ<ง
ความคาดหวงของสงคมท,3ม,ต5อองค1กรธรกจ โดยจะตองทาดวยความสมครใจ
6.2) งานทเปRนมตรกบสงแวดลอม (Green Jobs)
ILO เชB3อว5า การเปล,3ยนแปลงภCมอากาศโลกท,3เกดพรอมกบภยธรรมชาตต5าง ๆ น>น
มาจากการกระทาของมนษย1เป6นหลก โดยเฉพาะอย5างย3งในกจกรรมทางเศรษฐกจภาคอตสาหกรรมของ
กล5มประเทศพฒนาแลว ซ<3งผลผลตจากภาคอตสาหกรรมดงกล5าวทาใหกล5มประเทศพฒนาแลวม,ความ
ม3งค3งทางเศรษฐกจและม,เสถ,ยรภาพทางสงคม ส5งผลใหกล5มประเทศเหล5าน,>ม,ความสามารถในการแกไข
ป2ญหาและดาเนนมาตรการรองรบผลกระทบจากการเปล,3ยนแปลงภCมอากาศโลกท,3ม,ต5อประเทศและ
ประชากรของตนได แต5ความเส,ยหายรายแรงกลบมาเกดกบกล5มประเทศกาลงพฒนาและดอยพฒนาท,3
พ<3งพาภาคเศรษฐกจท,3ตองอาศยธรรมชาตและฤดCกาล เช5น การเกษตรกรรม และการท5องเท,3ยว ฯลฯ ท>ง ๆ
ท,3เป6นกล5มประเทศท,3ก5อใหเกดการเปล,3ยนแปลงภCมอากาศโลกนอยท,3สด กล5มประเทศเหล5าน,>ตองปรบตว
และด>นรนเพB3อใหอยC5รอดไดในภาวะท,3ภCมอากาศของโลกเปล,3ยนแปลง ส5งผลใหรCปแบบการบรโภค การผลต
และการจางงานเปล,3ยนไปจากเดม ซ<3งแน5นอนว5า รวมไปถ<งสภาพการทางานของคนงานในกล5มประเทศ
เหล5าน,>ดวย
ดงน>น ILO จ<งม,แนวคดว5า การดาเนนการเพB3อแกไขป2ญหาและบรรเทาความเดBอด
รอนจากการผลกระทบของการเปล,3ยนแปลงภCมอากาศโลกในระดบสากลน>น ทกประเทศควรเขาม,ส5วน
ร5วมดาเนนการตามศกยภาพ ความสามารถ และความพรอมของแต5ละประเทศ โดยตองม5งเนนและให
ความสาคญกบกล5มประเทศกาลงพฒนาและดอยพฒนาท,3ม,ข,ดความสามารถต3าในการรบมBอและจดการ
กบป2ญหาความรบผดชอบดาเนนการของประเทศท>งหลายตองม,สดส5วนท,3ยตธรรม ประเทศท,3ก5อใหเกด
การเปล,3ยนแปลงของบรรยากาศโลกมากตองม,สดส5วนความรบผดชอบดาเนนการมากกว5าประเทศท,3ก5อให
เกดการเปล,3ยนแปลงของบรรยากาศโลกนอย
ILO จ<งไดนาเสนอแนวคดเรB3อง “งานทเปRนมตรกบสงแวดลอม (Green Jobs)”
เพB3อกระตนและส5งเสรมใหเหล5ารฐสมาชกพยายามปรบเปล,3ยนวธ,การทางานท,3เนนการเพ3มผลผลตจากการ
ทางานใหมากข<>น โดยทาลายทรพยากรธรรมชาตใหนอยท,3สด และคาน<งถ<งมาตรฐานแรงงานและสทธข>น
พB>นฐานในการทางานอย5างเต@มรCปแบบ โดยลกษณะสาคญในดานพลงงานของ “งานท,3เป6นมตรกบส3ง
แวดลอม” คBอ งานท,3ใชพลงงานทดแทนในการผลต นาวสดกลบมาใชใหม5 ใชวสดอย5างรCคณค5า และใชวสด
ท,3ไม5ส5งผลกระทบต5อส3งแวดลอมอนเป6นการสรางรCปแบบการทางานในทกภาคกจการใหก5อเกด “งานทม
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คณคา” และไม5ทาลายส3งแวดลอมของโลก ส5วนลกษณะสาคญในดานแรงงาน คBอ เป6นงานท,3เคารพสทธ
ของคนทางาน คนงานไดรบการคมครองทางสงคม ม,การเจรจาทางสงคม และเป6นกจการท,3ย3งยBน
6.3) การสรางงานทมคณคา (Decent Work)
ILO ไดเสนอแนวคดเรB3อง “งานท,3ม,คณค5า” และม,ความเชB3อม3นว5าจะนาไปสC5การยก
ระดบคณภาพช,วตในการทางานใหด,ข<>น และส5งเสรมใหม,การพฒนาแรงงานท,3ย3งยBน ดงน>น ทศทางการ
พฒนามาตรฐานแรงงานในอนาคต นอกเหนBอจากการคมครองแรงงานและการใหสทธคนทางานแลว ยงม,
การส5งเสรมใหคนทางานทกคนไดทางานท,3ม,คณค5า เพB3อการม,คณภาพช,วตในการทางานท,3ด,
“งานทมคณคา” หมายถ<ง งานท,3เป6นท,3รวมของส3งพ<งประสงค1ท>งหมดในช,วตการ
ทางานของมนษย1 ซ<3งส3งท,3พ<งประสงค1น>นรวมต>งแต5เรB3องโอกาสความกาวหนา รายไดท,3เหมาะสมกบงาน
ท,3ทาการไดเป6นส5วนหน<3งของท,3ทางาน ม,สทธ ม,เส,ยงและไดเป6นท,3ยอมรบในท,3ทางาน เป6นงานท,3ช5วยใหช,วต
ครอบครวม, ค วามม3 น คง ไดม, ก ารพฒนาศกยภาพของตนเอง และเป6 น งานท,3 ม, ค วามเป6 น ธรรม และ
ความเท5าเท,ยมกนไม5ว5าเป6นชายหรBอหญงและไม5ถCกเลBอกปฏบต โดย ILO ไดกาหนดหลกการท,3จะทาให
บรรลวตถประสงค1ในการส5งเสรมใหคนทางานไดทางานท,3ม,คณค5าไว 4 ประการคBอ
1) หลกการและสทธพB>นฐานของแรงงาน และการยอมรบความตกลงร5วมกนในดาน
มาตรฐานแรงงานระหว5างประเทศ ซ<3งประกอบดวย เสร,ภาพในการสมาคมและการร5วมเจรจาต5อรอง การ
บงคบใชกฎหมายใหม,ประสทธภาพ เลกการเลBอกปฏบตในการจางงาน และการขจดการใชแรงงานเด@ก
2) เพ3มโอกาสในการจางงานและการเพ3มรายได
3) การสรางภCมคมกน การใหความคมครองทางสงคม
4) การส5งเสรมการเจรจาและไตรภาค,
สาหรบประเทศไทยการส5งเสรมงานท,3ม,คณค5าในระดบประเทศไดม,การจดทาแผน
ระดบประเทศว5าดวยงานท,3ม,คณค5า โดยม,สานกงานปลดกระทรวงแรงงานรบผดชอบกาหนดกรอบและ
โครงสรางของแผน และทาหนาท,3เป6นหน5วยงานกลางประสานการจดทาแผนของส5วนราชการต5าง ๆ
ในสงกดกระทรวง ซ<3งขณะน,>กาลงดาเนนการพจารณาแกไขและปรบปรงร5างแผนงานท,3ม,คณค5าในระดบ
ประเทศ ตามความเห@นและขอแนะนาของกรมต5าง ๆ ผCแทนฝbายนายจาง และผCแทนฝbายลCกจาง
6.4) การพจารณาใหสตยาบนอนสญญาองค#การแรงงานระหวางประเทศ ฉบบท 87
และฉบบท 98
อนสญญาฉบบท,3 87 ว5าดวยเสร,ภาพในการสมาคมและการคมครองสทธในการรวม
ตว พ.ศ. 2491 หลกการของอนสญญาคBอ เพB3อใหคนงานและนายจางม,เสร,ภาพท,3จะจดต>งหรBอเขาร5วม
องค1การใด ๆ ท,3ตนเลBอก เพB3อปกปHอง คมครอง และรกษาผลประโยชน1ของตนเองโดยม,ความเป6นอสระ
ปราศจากการแทรกแซงจากเจาหนาท,3ท,3ม,อานาจ
อนสญญาฉบบท,3 98 ว5าดวยการปฏบตตามหลกการเก,3ยวกบสทธในการรวมตวและ
การร5วมเจรจาต5อรอง พ.ศ. 2492 หลกการของอนสญญาคBอ เพB3อใหการคมครองลCกจางมใหถCกเลBอก
ปฏบต หรBอจากการกระทาอนไม5เป6นธรรม เพB3อคมครองใหปลอดจากการแทรกแซงซ<3งกนและกนระหว5าง
องค1การนายจางและองค1การคนงาน และเพB3อคมครองใหม,การเจรจาต5อรองร5วมกนโดยความสมครใจ
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6.5) ป\ญหาการใชแรงงานเด]ก แรงงานบงคบ และการคามนษย#ดานแรงงาน
กระทรวงการต5างประเทศและกระทรวงแรงงานของประเทศสหรฐอเมรกา รวมท>ง
สB3อมวลชนต5างประเทศไดเสนอรายงานและบทความว5า ประเทศไทยม,การใชแรงงานเด@กและแรงงาน
บงคบ รวมท>งการละเมดสทธแรงงานในการผลตสนคาเพB3อการส5งออก เช5น ธรกจประมง อาหารแปรรCป
จากสตว1ทะเล เครBอ3 งน5งห5ม รวมท>งจดระดบความรนแรงของป2ญหาคามนษย1ของประเทศไทย อยCใ5 นระดบ 2
(Tier 2 Watch List) คBอเป6นประเทศท,3ดาเนนการไม5 สอดคลองกบมาตรฐานข>นต3าในการขจดการคา
มนษย1จานวนมากหรBอเพ3มข<>นมาก ซ<3งจะส5งผลกระทบต5อการส5งออกสนคาของไทยไปสหรฐฯและการส5ง
ออกโดยรวม รวมท>งอาจถCกระงบความช5วยเหลBอท>งดานการคา และดานมนษยธรรมจากสหรฐฯ ซ<3ง
รฐบาลไทยไดพยายามตอบช,>แจงการดาเนนงานต5อสหรฐฯ เป6นระยะ ๆ
4.3 รฐธรรมนDญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550
รฐธรรมนCญแห5งราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 ม,หลกสาคญในการดาเนนการ
4 แนวทาง คBอ
1. การคมครอง ส5งเสรม และการขยายสทธและเสร,ภาพของประชาชนอย5างเต@มท,3
2. การลดการผCกขาดอานาจรฐและขจดการใชอานาจอย5างไม5เป6นธรรม
3. การทาใหการเมBองม,ความโปร5งใส ม,คณธรรมและจรยธรรม
4. การทาใหระบบตรวจสอบม,ความเขมแข@งและทางานไดอย5างม,ประสทธภาพ
บทบญญตของรฐธรรมนCญแห5งราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 ท,3เก,3ยวของกบ
ภารกจของกรมสวสดการและคมครองแรงงาน ม,ดงน,>
มาตรา 28 บคคลย5อมอางศกดMศร,ความเป6นมนษย1หรBอใชสทธและเสร,ภาพของตนไดเท5า
ท,3ไม5ละเมดสทธและเสร,ภาพของบคคลอB3น ไม5เป6นปฏป2กษ1ต5อรฐธรรมนCญ หรBอไม5ขดต5อศ,ลธรรมอนด,ของ
ประชาชน
บคคลซ<3งถCกละเมดสทธหรBอเสร,ภาพท,3รฐธรรมนCญรบรองไว สามารถยกบทบญญตแห5ง
รฐธรรมนCญเพB3อใชสทธทางศาลหรBอยกข<>นเป6นขอต5อสCคด,ในศาลได
บคคลย5อมสามารถใชสทธทางศาลเพB3อบงคบใหรฐตองปฏบตตามบทบญญตในหมวดน,>
ไดโดยตรงหากการใชสทธและเสร,ภาพในเรB3อ งใดม,กฎหมายบญญตรายละเอ, ย ดแห5 ง การใชสทธและ
เสร,ภาพตามท,3รฐธรรมนCญน,>รบรองไวแลว ใหการใชสทธและเสร,ภาพในเรB3องน>นเป6นไปตามท,3กฎหมาย
บญญต
บคคลย5อมม,สทธไดรบการส5งเสรม สนบสนน และช5วยเหลBอจากรฐในการใชสทธตาม
ความในหมวดน,>
มาตรา 38 การเกณฑ1แรงงานจะกระทามไดเวนแต5โดยอาศยอานาจตามบทบญญตแห5ง
กฎหมายเฉพาะเพB3อประโยชน1ในการปHองป2ดภยพบตสาธารณะอนม,มาเป6นการฉกเฉน หรBอโดยอาศย
อานาจตามบทบญญตแห5งกฎหมาย ซ<3งใหกระทาไดในระหว5างเวลาท,3ประเทศอยC5ในภาวะสงครามหรBอการ
รบ หรBอในระหว5างเวลาท,3ม,ประกาศสถานการณ1ฉกเฉนหรBอประกาศใชกฎอยการศ<ก
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มาตรา 44 บคคลย5อมม,สทธไดรบหลกประกนความปลอดภยและสวสดภาพในการ
ทางานรวมท>งหลกประกนในการดารงช,พท>งในระหว5างการทางานและเมB3อพนภาวะการทางาน ท>งน,>ตามท,3
กฎหมายบญญต
มาตรา 64 บคคลย5อมม,เสร,ภาพในการรวมกนเป6นสมาคม สหภาพ สหพนธ1 สหกรณ1
กล5มเกษตรกร องค1การเอกชน องค1การพฒนาเอกชน หรBอหมC5คณะอB3น ขาราชการและเจาหนาท,3ของรฐ
ย5อมม,เสร,ภาพในการรวมกล5มเช5นเด,ยวกบบคคลท3วไป แต5ท>งน,>ตองไม5กระทบประสทธภาพในการบรหาร
ราชการแผ5นดน และความต5อเนB3องในการจดทาบรการสาธารณะ
การจากดเสร,ภาพตามวรรคหน<3งและวรรคสองจะกระทามได เวนแต5โดยอาศยอานาจ
ตามบทบญญตแห5งกฎหมายเฉพาะเพB3อคมครองประโยชน1ส5วนรวมของประชาชน เพB3อรกษาความสงบ
เร,ยบรอยหรBอศ,ลธรรมอนด,ของประชาชน หรBอเพB3อปHองกนมใหม,การผCกขาดตดตอนในทางเศรษฐกจ
มาตรา 82 รฐตองส5งเสรมสมพนธไมตร,และความร5วมมBอกบนานาประเทศ และพ<งถBอ
หลกในการปฏบตต5 อ กนอย5 า งเสมอภาค ตลอดจนตองปฏบตตามสนธสญญาดานสทธมนษยชนท,3
ประเทศไทยเป6นภาค,รวมท>งตามพนธกรณ,ทไ,3 ดกระทากบนานาประเทศและองค1การระหว5างประเทศ
รฐตองส5งเสรมการคา การลงทน และการท5องเท,3ยวกบนานาประเทศ ตลอดจนตองให
ความคมครองและดCแลผลประโยชน1ของคนไทยในต5างประเทศ
มาตรา 84 รฐตองดาเนนการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกจ ดงต5อไปน,>
(1) สนบสนนระบบเศรษฐกจแบบเสร,และเป6นธรรมโดยอาศยกลไกตลาด และสนบสนน
ใหม,การพฒนาเศรษฐกจอย5างย3งยBน โดยตองยกเลกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑ1ท,3ควบคม
ธรกจท,3ไม5สอดคลองกบความจาเป6นทางเศรษฐกจ และตองไม5ประกอบกจการท,3ม,ลกษณะเป6นการแข5งขน
กบเอกชน เวนแต5ม,ความจาเป6นเพB3อประโยชน1ในการรกษาความม3นคงของรฐ รกษาผลประโยชน1ส5วนรวม
หรBอการจดใหม,สาธารณCปโภค
(2) สนบสนนใหม,การใชหลกคณธรรม จรยธรรม และหลกธรรมาภบาลควบคC5กบการ
ประกอบกจการ
(3) ส5งเสรมใหประชากรวยทางานม, งานทา คมครองแรงงานเด@ก และสตร, จดระบบ
แรงงานสมพนธ1 และระบบไตรภาค,ท,3ผCทางานม,สทธเลBอกผCแทนของตน จดระบบปะกนสงคม รวมท>ง
คมครองใหผCทางานท,3ม,คณค5าอย5างเด,ยวกน ไดรบค5าตอบแทน สทธประโยชน1และสวสดการท,3เป6นธรรม
โดยไม5เลBอกปฏบต
4.4 นโยบายรฐบาล และนโยบายรฐมนตรวาการกระทรวงแรงงาน
4.4.1 นโยบายรฐบาล
นายอภสทธM เวชชาช,วะ นายกรฐมนตร, ไดแถลงนโยบายของคณะรฐมนตร,ตอ5 รฐสภาเมB3อ
วนองคารท,3 30 ธนวาคม 2551 ม,นโยบายท,3เก,3ยวของกบภารกจกรมโดยสรปดงน,>
นโยบายขอ 1 : นโยบายเร5งด5วนท,จ3 ะเร3มดาเนนการในปแรก
ขอ 1.2 การรกษาและเพ3มรายไดของประชาชน
ขอ 1.2.3 เร5งรดดาเนนการช5วยเหลBอบรรเทาความเดBอดรอนของผCถCกเลกจาง
และผCว5างงานอนเนB3องมาจากวกฤตเศรษฐกจ โดยการดCแลใหไดรบสทธประโยชน1ท,3พ<งจะไดตามกฎหมาย
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โดยเร@ว การหางานใหม5 การส5งเสรมอาช,พอสระ การสรางงาน และการเพ3มพCนทกษะเพB3อปรบเปล,3ยน
อาช,พรวมท>งการจดสวสดการท,3จาเป6น เช5น การเพ3มวงเงนใหกองทนสงเคราะห1ลCกจางเพB3อช5วยเหลBอ
ลCกจางท,3ถCกเลกจาง และการดาเนนโครงการสานฝ2นแรงงานคBนถ3น ซ<3งรวมถ<งการสรางงานและจดท,3ทากน
ตลอดจนการเขาถ<งแหล5งเงนทนสาหรบแรงงานนอกภาคเกษตรท,3ถCกเลกจางใหคBนสC5ภาคเกษตร
นโยบายขอ 3 : นโยบายสงคมและคณภาพช,วต
ขอ 3.2 นโยบายแรงงาน
ขอ 3.2.1 ดาเนนการใหแรงงานท>งในและนอกระบบไดรบการคมครองตาม
มาตรฐานแรงงาน โดยเฉพาะในดานความปลอดภย อาช,วอนามย และสภาพการจางงาน โดยการส5งเสรม
ใหสถานประกอบกจการผ5านการทดสอบและรบรองตามมาตรฐานระบบการจดการปฏบตต5อแรงงานดาน
สทธและคมครองใหเป6นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล
ขอ 3.2.5 สนบสนนสวสดการดานแรงงาน จดใหม,สถานดCแลเด@กอ5อนในสถาน
ประกอบกจการ และเพ3มศกยภาพกองทนเงนทดแทนในการดCแลลCกจางท,3ประสบอนตรายเนB3องจากการ
ทางาน รวมท> ง จดระบบดC แ ลดานสวสดการแรงงานของกล5 ม แรงงานนอกระบบและส5 ง เสรมระบบ
แรงงานสมพนธ1ในระบบไตรภาค, เพB3อใหเกดความสมพนธ1อนด,ระหว5างลCกจาง นายจาง และภาครฐ
นโยบายขอ 4 : นโยบายเศรษฐกจ
ขอ 4.2 นโยบายปรบโครงสรางเศรษฐกจ
ขอ 4.2.2 ภาคอตสาหกรรม
ขอ 4.2.2.7 ส5 ง เสรมใหอตสาหกรรมม, ค วามรบผดชอบต5 อ สงคมท> ง ในดาน
คณภาพและมาตรฐานสนคาและบรการ และมาตรฐานความปลอดภยในสถานประกอบกจการและส3ง
แวดลอม
4.4.2 นโยบายรฐมนตรวาการกระทรวงแรงงาน
นายเฉลมชย ศร,อ5อน รฐมนตร,ว5าการกระทรวงแรงงานไดมอบหมายนโยบายเพB3อเป6น
แนวทางในการขบเคลB3อนการบรหารงานของหน5วยงานในสงกดกระทรวงแรงงาน โดยสรปดงน,>
1) ปฏรCประบบประกนสงคมใหม,ความเขมแข@ง ม3นคง เร5งรดการเพ3มสทธประโยชน1เพ3ม
เตมแก5ผCประกนตน พฒนาประสทธภาพการใหบรการ ตลอดจนผลกดนแรงงานนอกระบบเขาสC5ระบบ
ประกนสงคม ตามมาตรา 40 แห5งพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2533
2) เร5งรดการพฒนาฝมBอแรงงานไทยใหม, ม าตรฐานฝ มB อระดบสากลท,3 สอดคลองกบ
สมรรถนะในการประกอบอาช,พ เพB3อรองรบการปรบโครงสรางเศรษฐกจภายในประเทศ และการเตร,ยม
ความพรอมของแรงงานไทยเขาสC5ตลาดแรงงานในภCมภาคเอเช,ย และการเป6นประชาคมอาเซ,ยนในป 2558
3) ม5งแกไขป2ญหาการขาดแคลนแรงงานในเชงบCรณาการโดยใหทกภาคส5วนม, สว5 นร5วมใน
การเตร,ยมกาลงคนใหสอดคลองกบความตองการของตลาดแรงงาน
4) ส5งเสรมใหกาลงคนในวยแรงงานม,โอกาสและทางเลBอกในการพฒนาศกยภาพของ
ตนเอง เพB3อใหม,ความรอบรCเท5าทนการเปล,3ยนแปลงท>งดานภาษา It และทกษะในการประกอบอาช,พพรอม
กาวสC5โลกของการทางานและการแข5งขนอย5างม,คณภาพท>งในระดบประเทศและระดบภCมภาค
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5) เร5งสรางความร5วมมBอในการผลตและพฒนากาลงคนร5วมกนระหว5างหน5วยงานการ
ศ<กษาหน5วยงานพฒนาฝมBอแรงงานและหน5วยงานภาคธรกจเอกชน เพB3อใหเกดการพฒนากาลงคนใน
ตลาดแรงงานท,3ม,ประสทธภาพท>งในเชงปรมาณและคณภาพ ใหเพ,ยงพอต5อความตองการและสอดคลอง
กบทศทางการพฒนาของทกกล5มอตสาหกรรม
6) ส5งเสรมใหผCสCงอายม,งานทา ม,รายไดท,3เหมาะสม สอดคลองกบศกยภาพและความ
สามารถของผCสCงอาย เพB3ออรองรบการเป6นสงคมผCสCงอายในอนาคต
7) ใหความสาคญในการส5งเสรมการจางงานแก5แรงงานกล5มพเศษ คBอ ผCพการ ผCสCงอาย
เยาวชน เพBอ3 ใหแรงงานกล5มน,>สามารถเขาสC5ตลาดแรงงานไดอย5างม,ศกดศร, ม,รายได สามารถเล,>ยงตนเอง
8) ส5งเสรมการจางงาน โดยเนนงานท,3ม,คณค5า (Decent Work) และการยกระดบฝมBอ
เพB3อการม,งานทาท>งในประเทศและต5างประเทศ เพB3อลดปรมาณแรงงานไรฝมBอดวยการพฒนาทกษะใหเป6น
แรงงานก<3งฝมBอหรBอแรงงานฝมBอก5อนเขาสC5ตลาดแรงงาน
9) คมครองแรงงานท>งในระบบและนอกระบบใหไดรบสทธประโยชน1ตามท,3กฎหมาย
กาหนด ส5งเสรมใหสถานประกอบกจการและแรงงานตระหนกและใหความสาคญกบความปลอดภย
อาช,วอนามย และสภาพแวดลอมในการทางาน รวมท>งส5งเสรมการจดสวสดการแรงงานใหไดมาตรฐาน
และเพ3มประสทธภาพกระบวนการแรงงานสมพนธ1 เพB3อใหเกดการทางานอย5างม,คณค5า (Decent Work)
ม,ความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน (CSR :Cooperate Social Responsibility) และม,ความม3นคงใน
การทางาน
10) จดระบบแรงงานต5างดาวใหเขาสC5ระบบการจางท,3ถCกตองและสอดคลองกบตลาด
แรงงานท,3เหมาะสมโดยบCรณาการกบหน5วยงานท,3เก,3ยวของ เพB3อใหการดาเนนงานเป6นไปตามแผนหรBอเปHา
หมายท,3ต>งไว
11) ส5งเสรมการไปทางานในต5างประเทศ และใหความสาคญกบการคมครองแรงงาน
ไทยท,3ไปทางานในต5างประเทศ โดยการดCแลสทธประโยชน1และสวสดการใหครอบคลมและท3วถ<ง การลด
ค5าบรการและค5าใชจ5ายการไปทางานต5างประเทศ การปHองกนการหลอกลวง และการพฒนาฝมBอและ
ทกษะ
12) ผลกดนยทธศาสตร1การพฒนาอาสาสมครแรงงาน เพB3อใหอาสาสมครแรงงาน ซ<3งเป6น
เครBอข5ายของกระทรวงแรงงานในระดบอาเภอ ตาบลไดรบการพฒนาศกยภาพ เพB3อสามารถใหคาแนะนา
ปร<กษาหารBอป2ญหาดานแรงงานแก5แรงงานในพB>นท,3 รวมท>งใหความสาคญต5อการดCแลสทธประโยชน1ของ
อาสาสมครแรงงานท,3พ<งไดรบ
13) เพ3 ม ประสทธภาพระบบฐานขอมC ล แรงงานโดยการเชB3 อ มโยงเครB อ ข5 า ยขอมC ล
สารสนเทศใหเป6 น ขอมC ล ท,3 ท นสมย และจดทาขอมC ล เศรษฐกจการแรงงาน ม, ก ารวเคราะห1 ร ายงาน
สถานการณ1ดานแรงงาน พรอมพยากรณ1แนวโนมความตองการดานแรงงาน การเตBอนภยแรงงาน เพB3อม5ง
เป6นหน5วยงานหลกในการวเคราะห1ขอมCลดานแรงงานของประเทศ
14) จดทาฐานขอมCลผCตองการไปทางานต5างประเทศและฐานขอมCล องค1ค วามรCดาน
แรงงานในต5างประเทศ เพB3อส5งแรงงานไทยไปทางานในต5างประเทศ และพฒนาทกษะฝมBอแรงงานให
สอดคลองกบความตองการของตลาดแรงงานในต5างประเทศ
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15) ใหความสาคญกบการกาหนดอตราค5 า จางข> น ต3 าและการกาหนดค5 า จางตาม
มาตรฐานฝมBอแรงงานเพB3อสรางความเป6นธรรมใหกบผCใชแรงงานอนจะนาไปสC5การลดความเหลB3อมล>า
ทางสงคม
4.5 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 พ.ศ. 2555 - 2559
แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแห5งชาต ฉบบท,3 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ม5งเนนการดาเนน
การเพB3อบรรลวสยทศน1ระยะยาว โดยม,ปรชญาเศรษฐกจพอเพ,ยงเป6นปรชญานาทาง และคาน<งถ<ง บรบท
การเปล,3ยนแปลงท,3จะเป6นท>งโอกาสและขอจากดของการพฒนาในแนวทางดงกล5าว หลกการท,3สาคญของ
แผนพฒนาฯ ฉบบท,3 11 ม,ดงน,>
(1) การพฒนาตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพ,ยง และขบเคลB3อนใหบงเกดผลในทาง
ปฏบตท,3ชดเจนข<>นในทกระดบ
(2) ย<ดคนเป6นศCนย1กลางของการพฒนา ใหความสาคญกบการสรางกระบวนการม,ส5วน
ร5วมของทกภาคส5วนในสงคม และการม,ส5วนร5วมในการตดสนใจของประชาชน
(3) พฒนาประเทศสC5ความสมดลในทกมต อย5างบCรณาการและเป6นองค1รวม
(4) ย<ดวสยทศน1ป พ.ศ. 2570 เป6นเปHาหมาย ซ<3งจะส5งผลใหบรรลการพฒนาท,3อยC5บน
รากฐานของสงคมไทย อยC5บนกรอบแนวคดของการพฒนาหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพ,ยง ประเทศม,
สถาบนพระมหากษตรย1เป6นเสาหลกของความเป6นป•กแผ5นของคนในชาต ครอบครวม,ความสขเป6นพB>นฐาน
ท,3สรางคนเป6นคนด, ชมชนม,ความเขมแข@งและม,บทบาทในการพฒนาระบบเศรษฐกจม,เสถ,ยรภาพและ
ความสามารถในการแข5งขน ม,บรการสาธารณะท,3ม,คณภาพ ม,กฎระเบ,ยบ และกฎหมายท,3บงคบใชอย5าง
เป6นธรรม และประเทศไทยม,ความเชB3อมโยงกบประเทศภCมภาคและอยC5ร5วมกนอย5างม,ความสข
ซ<3งม,ยทธศาสตร1และแนวทางการพฒนาในส5วนท,3เก,3ยวของกบภารกจกรมสวสดการและคมครอง
แรงงาน ดงน,>
1. ยทธศาสตร1การสรางความเป6นธรรมในสงคม
1.1) ปรบระบบการคมครองทางสงคมใหครอบคลมทกคนอย5างท3วถ<ง สอดคลองกบ
ความตองการและความจาเป6น ดวยการกาหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมายและทางสงคมในการ
จดการหลกประกนทางสงคม สวสดการสงคม สวสดการแรงงาน และสงคมสงเคราะห1ใหทกกล5มอย5างเท5า
เท,ยมกนตามขอกาหนดในรฐธรรมนCญในเรB3องการคมครองสทธข>นพB>นฐานของประชาชน
1.2) สรางโอกาสใหกล5มดอยโอกาสเขาถ<งบรการทางสงคมอย5างเท5าเท,ยมกนและ
เป6นธรรม โดยเฉพาะกล5มคนยากจน แรงงานนอกระบบ แรงงานต5างดาว ชนกล5มนอยและผCอยC5ในพB>นท,3
ห5างไกล ใหม,โอกาสทางการศ<กษาในระดบสCงกว5าการศ<กษาข>นพB>นฐาน สามารถพฒนาศกยภาพในการ
ประกอบอาช,พและไดรบผลตอบแทนท,3เป6นธรรม และไดรบการคมครองทางสงคมอย5างท3วถ<ง และเขาถ<ง
กระบวนการยตธรรมอย5างเสมอภาค ต>งแต5การถCกจบกม การไต5สวน การฟHองรอง และการตดสนคด,
1.3) เสรมสรางพลงทางสงคมใหทกคนสามารถแสดงออกทางความคดอย5างอสระ
เลBอ กและตดสนใจในการดารงช,วตดวยตนเอง โดยรC เขาใจ และปฏบตหนาท,3 ความรบผดชอบฐานะ
พลเมBองท,3ด,ของประเทศ ม,ค5านยมไม5ยอมรบการกระทาผด ม,ส5วนร5วมในกระบวนการพฒนาประเทศ
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อย5างจรงจง ต>งแต5ร5วมคด ร5วมทา ร5วมตดสนใจ ร5วมตรวจสอบการดาเนนงานของภาครฐและภาค,ต5าง ๆ
และร5วมรบผดชอบในกจกรรมต5าง ๆ
1.4) ส5งเสรมใหภาคเอกชนเป6นพลงร5วมในการพฒนาสงคมไทย โดยสรางความรบ
ผดชอบต5อสงคมและร5วมเป6นกลไกพฒนาชมชน/สงคม
1.5) ส5งเสรมสรางระบบบรหารราชการใหเขมแข@งม,ประสทธภาพในการส5งเสรม
คณภาพช,วตของประชาชน โดยปรบระบบการปฏบตงานของภาครฐใหม5งประชาชนเป6นศCนย1กลาง ให
ความสาคญกบการบCรณาการแผนปฏบตงานท,3เชB3อมโยงสาขาการพฒนา พBน> ท,3 และการม,สว5 นร5วม ระหว5าง
ภาคการเมBอง ภาครฐ และภาคประชาสงคม เป6นพลงร5วมสรางประโยชน1แก5สงคม พฒนาระบบราชการให
ม,ความคล5องตวสCงดวยการใชเทคโนโลย,สารสนเทศและการลดข>นตอนการปฏบตงานเพB3อใหงานสาเร@จ
อย5างทนการณ1และม,ธรรมาภบาล สามารถขบเคลB3อนการพฒนาเศรษฐกจและสงคมในภาวะแวดลอมท,3ม,
การเปล,3ยนแปลงอย5างรวดเร@ว ปรบปรงกฎหมายใหเอB>อต5อการบรหารราชการอย5างม,ประสทธภาพ และ
พฒนาขาราชการใหม,คณภาพสCงควบคC5กบการกาหนดค5าตอบแทนท,3เหมาะสม สามารถปฏบตงานม5งผล
สมฤทธMไดอย5างเต@มท,3
1.6) พฒนาความสมพนธ1ของกล5มต5าง ๆ ในสงคมใหเขมแข@ง โดยส5งเสรมใหทกกล5ม
ม,เสร,ภาพทางวฒนธรรม ยอมรบความแตกต5างอย5างเขาใจและร5วมมBอกน
1.7) สรางความเชB3อม3นและความไววางใจใหเกดข<>นกบคนในสงคม โดยม5งปรบปรง
การบรหารจดการภาครฐใหม,ความโปร5งใส ตรวจสอบได
2. ยทธศาสตร1การพฒนาคนสC5สงคมแห5งการเร,ยนรCตลอดช,วตอย5างย3งยBน
2.1) พฒนาคณภาพคนไทยทกช5วงวย ม,ภCมคมกนต5อการเปล,3ย นแปลงและการ
พฒนาประเทศในอนาคต
(1) พฒนาเด@ ก ปฐมวยต> ง แต5 แ รกเกดอย5 า งเป6 น องค1 ร วมท> ง ดานสตป2 ญ ญา
อารมณ1 คณธรรมและจรยธรรม ต>งแต5การใหความรCในการเล,>ยงดCเด@ก การส5งเสรมใหศCนย1เด@กเล@กเป6น
ศCนย1กลางเชB3อมโยงคนทกช5วงวยในการเสรมสรางพฒนาการของเด@ กและคณภาพช,วตของสมาชกใน
ครอบครว โดยชมชนและทองถ3นม,บทบาทหลกในการบCรณาการความร5วมมBอของทกภาคส5วน จดหา และ
พฒนาทกษะผCดCแลเด@กใหเพ,ยงพอและกระจายอย5างท3วถ<ง
(2) พฒนาผC สCง อายใหม, ความม3 นคงทางเศรษฐกจและสงคม ม, คณภาพ ม,
คณค5า สามารถปรบตวเท5าทนการเปล,3ยนแปลง เป6นพลงในการพฒนาสงคม
- ส5งเสรมการสรางรายไดและการม,งานทาในผCสCงอายโดยกาหนดลกษณะ
ประเภทงานและอตราค5าจางท,3เหมาะสม พรอมท>งทบทวนกฎระเบ,ยบท,3เก,3ยวของ และสรางแรงจCงใจใน
การจางงานผCสCงอายควบคC5กบการเพ3มพCนความรC ทกษะท>งดานวชาการและการใชสB3อการเร,ยนรCสมยใหม5
ใหแก5ผCสCงอายเพB3อการประกอบอาช,พ และการเร,ยนรCอย5างต5อเนB3อง
(3) เร5งจดระเบ,ยบแรงงานต5างดาวท,3ถCกกฎมายใหเป6นระบบ เพB3อนาไปสC5การ
กาหนดมาตรฐานการจางและแนวทางในการพฒนาทกษะฝมBอแรงงานต5างดาวท,3เหมาะสม ควบคC5กบการ
บงคบใชกฎหมายและลงโทษผCประกอบการท,3ม,การจางแรงงานผดกฎหมายหรBอไม5ปฏบตตามกฎหมาย
คมครองแรงงานอย5างจรงจง โดยสรางความร5วมมBอกบประเทศตนทางของแรงงานต5างดาว
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2.2) ส5งเสรมการเร,ยนรCตลอดช,วต สรางโอกาสการเร,ยนรCอย5างต5อเนB3องใหคนทก
กล5มวย สามารถเขาถ<งแหล5งเร,ยนรCและองค1ความรCท,3หลากหลาย ท>งท,3เป6นวฒนธรรม ภCมป2ญญา และ
องค1ความรCใหม5
(1) สรางวฒนธรรมการเร,ยนรC ใหตระหนกถ<งประโยชน1และความสาคญของ
การเร,ยนรCตลอดช,วตท,3นาไปสC5การยกระดบคณภาพช,วตและความสามารถในการดารงช,วตไดอย5างรCเท5าทน
ดวยการสรางกระแสสงคมใหการเร,ยนรCเป6นหนาท,3ของคนไทยทกคน สรางนสยใฝbรCต>งแต5วยเด@ก ควบคC5กบ
การส5งเสรมใหองค1กรและสB3อทกประเภทเป6นแหล5งเร,ยนรCอย5างสรางสรรค1
(2) สรางโอกาสอย5างเป6นธรรมใหทกกล5มสามารถเขาถ<งบรการทางสงคมท,3ม,
คณภาพไดอย5างท3วถ<ง ท>งบรการดานการศ<กษา สขภาพ สวสดการสงคม กระบวนการยตธรรม รวมถ<ง
สามารถเขาไปม,ส5วนร5วมในกจกรรมต5าง ๆ โดยไม5ถCกก,ดกนและแบ5งแยก โดยเฉพาะในกล5มเด@ก เยาวชน
ผCพการหรBอ ทกพลภาพ ผCสCงอาย ผCดอยโอกาสทางสงคม คนยากจน และผCท,3อยC5ในพB>นท,3ห5างไกล
2.3) เสรมสรางค5านยมและวฒนธรรมไทยท,3ด,
(1) เสรมสรางคณธรรม จรยธรรม ค5านยมท,3ด, และวฒนธรรมประชาธปไตย
โดยการสรางความรC ความเขาใจ การปลCกฝ2งจตสาน<ก ค5านยมและทศนคตท,3ถCกตองใหคนทกกล5มวย เร3ม
ต>งแต5วยเด@กผ5านการจดการเร,ยนการสอนโดยใชชมชนเป6นฐาน
(2) ส5งเสรมองค1กรธรกจในการดาเนนงานท,3ม,ความรบผอดชอบต5อสงคมโดย
เฉพาะบทบาทในการพฒนาคณภาพช,วตในชมชนท,3ส อดคลองกบศกยภาพแต5 ละพB>นท,3 โดยรฐใหการ
สนบสนนในดานแรงจCงใจและการยกย5องต5อสาธารณะ
3. ยทธศาสตร1การสรางเศรษฐกจฐานความรCและการสรางป2จจยแวดลอม
3.1) พฒนาภาคอตสาหกรรม เพB3อเพ3มข,ดความสามารถในการแข5งขน และสราง
ภC ม คมกนจากผลกระทบจากป2 จ จยภายนอกท,3 ไ ม5 ส ามารถควบคมได และปรบตวรบกบสภาพการ
เปล,3ยนแปลงของบรบทโลกในอย5างย3งยBนโดย
(1) เสรมสรางธรรมาภบาลดวยการใชกฎระเบ,ยบต5าง ๆ ท,3โปร5งใสตรวจสอบ
ได โดยสรางกระบวนการตรวจสอบท,3เป6นท,3ยอมรบของผCบรโภคท>งภายในและภายนอกประเทศ เพB3อตอบ
สนองต5อ กระแสเร,ยกรองความรบผดชอบต5อ สงคมจากภาคอตสาหกรรมท,3ขยายวงกวางข<> น และต5 อ
มาตรการระหว5างประเทศดานส3งแวดลอมและความปลอดภย
4. ยทธศาสตร1การจดการทรพยากรธรรมชาตและส3งแวดลอมอย5างย3งยBน
4.1) การปรบกระบวนทศน1การพฒนาและพฤตกรรมการบรโภคสC5สงคมท,3เป6นมตร
กบส3งแวดลอม โดย
(1) สรางโอกาสทางการตลาดใหกบสนคาหรBอบรหารท,3เป6นมตรต5อส3งแวดลอม
โดยขยายผลการจดซB>อจดจางท,3เป6นมตรกบส3งแวดลอมของภาครฐใหครอบคลมกวางขวางถ<งระดบทองถ3น
4.6 แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2550 - 2554)
กระทรวงแรงงานไดจดทาแผนแม5บทดานแรงงาน พ.ศ. 2550 - 2554 เพB3อเป6นกรอบใน
การพฒนาแรงงานท,3สอดคลองกบทศทางการพฒนาประเทศและตอบสนองนโยบายของรฐบาล โดย
ตองการพฒนาใหแรงงานม, ค วามรC ความสามารถ และทกษะฝ มB อ ในการทางานท,3 ส อดคลองกบ
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ความตองการของตลาดแรงงานในระดบมาตรฐานสากล เพB3อเป6นเครB3องมBอสนบสนนข,ดความสามารถใน
การแข5งขนของประเทศ และไดรบการคมครองสทธค5าตอบแทนตลอดจนผลประโยชน1ต5าง ๆ ท,3เป6นธรรม
โดยไดกาหนดยทธศาสตร1ในการขบเคลB3อนแผนแม5บทดานแรงงาน จานวน 7 ยทธศาสตร1 เพB3อใหบรรล
วสยทศน1คBอ “แรงงานมผลตภาพสDง มความมนคงและมคณภาพชวตทด ” ดงน,>
ยทธศาสตร1ท,3 1 การส5 ง เสรมและสนบสนนใหม, ก าลงคนเพ,ยงพอท>งดานปรมาณและ
คณภาพ
ยทธศาสตร1ท,3 2 การเสรมสรางความม3นคงในการม,งานทาใหกบแรงงาน
ยทธศาสตร1ท,3 3 การเสรมสรางความม3นคงในการทางานและคณภาพช,ว ตท,3ด, ใ หกบ
แรงงาน
ยทธศาสตร1ท,3 4 การบรหารจดการแรงงานต5างดาว
ยทธศาสตร1ท,3 5 การพฒนาระบบฐานขอมCลสารสนเทศดานแรงงาน
ยทธศาสตร1ท,3 6 การพฒนาการบรหารจดการของกระทรวงแรงงานใหม,ความเป6นเลศ
ยทธศาสตร1ท,3 7 การช5วยเหลBอผCประสบภย ความเดBอดรอนเนB3องจากภาวะวกฤตและ
สาธารณภย
ภายใตแผนแม5บทดานแรงงานดงกล5าว ม,ยทธศาสตร1ท,3เก,3ยวของโดยตรงกบภารกจกรม
สวสดการและคมครองแรงงาน คBอ ยทธศาสตร1ท,3 3 การเสรมสรางความม3นคงในการทางานและคณภาพ
ช,วตท,3ดใ, หกบแรงงาน และกรมไดกาหนดกลยทธ1 เพB3อดาเนนการ ดงน,>
กลยทธ1 : ส5งเสรมสวสดการ และแรงงานสมพนธ1
กลยทธ1 : สรางหลกประกนทางสงคมและส5งเสรมคณภาพช,วต
กลยทธ1 : พฒนาระบบการคมครองแรงงานและความปลอดภย อาช,วอนามย และสภาพ
แวดลอมในการทางาน
กลยทธ1 : พฒนามาตรฐานแรงงานไทยเพB3อเพ3มโอกาสทางการคา
4.7 แผนยทธศาสตร#การพฒนาระบบราชการไทย
เพB3อการสรางความเป6นเลศของระบบราชการไทยใหรองรบกระแสการเปล,3ยนแปลงน>น
จาเป6นตองย<ดหลกการสาคญคBอ การบรหารราชการเพB3อประโยชน1สขของประชาชน โดยตองใชวธ,การ
บรหารกจการบานเมBองท,3ด, โดยกาหนดยทธศาสตร1การพฒนาท,3สนบสนนและเชB3อมโยงกนคBอการปรบ
เปล,3ยนกระบวนการและวธ,การทางาน การปรบปรงโครงสรางการบรหารราชการแผ5นดน การรB>อปรบ
ระบบการเงนและการงบประมาณ การสรางระบบบรหารงานบคคลและค5าตอบแทนใหม5 การปรบเปล,3ยน
กระบวนทศน1 วฒนธรรม และค5านยม การเสรมสรางระบบราชการใหทนสมย การเปcดระบบราชการให
ประชาชนเขามาม,ส5วนร5วม
รฐบาลไดมอบหมายภารกจและความรบผดชอบใหสานกงานคณะกรรมการพฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดแนวทาง และวธ,การเพB3อเสรมสรางการบรหารกจการบานเมBองท,3ด, โดยตราพระ
ราชกฤษฎ,กาว5าดวยหลกเกณฑ1และวธ,การบรหารกจการบานเมBองท,3ด, พ .ศ. 2546 เพB3อเป6นโดยการกาหนด
แนวทางการพฒนาการปฏบตราชการของทกภาคส5วนของรฐ ซ<3งกรมสวสดการและคมครองแรงงานตอง
ดาเนนการตามกรอบแนวทางของแผนยทธศาสตร1การพฒนาระบบราชการไทยดงกล5าวดวย
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5. สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)
5.1 การบรหารและการจดการภายในองค#กร
กรมสวสดการและค มครองแรงงานไดพฒนาการดาเนนงานมาอย5 า งต5 อ เนB3 อง
ในป2จจบนม,การแบ5งส5วนราชการเพB3อปฏบตภารกจหลกและภารกจสนบสนน ไดแก5 การกากบ ดCแล
รกษาสทธประโยชน1ของผCใชแรงงาน การปHองกนและแกไขป2ญหาดานแรงงาน การเสรมสรางขวญและ
กาลงใจใหแก5ผCใชแรงงาน ตลอดจนการพฒนาศกยภาพผCประกอบการเพB3อ เพ3มโอกาสทางการคา โดยแบ5ง
ส5 ว นราชการออกเป6 น 1) ราชการบรหารส5 ว นกลาง ประกอบดวย สานกคมครองแรงงาน สานก
แรงงานสมพนธ1 สานกความปลอดภยแรงงาน สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน กองสวสดการแรงงาน
กองน ต การ สาน กงานเลขาน การกรม กล5 มพ ฒนาระบบบร หาร และกล5 มตรวจสอบภายใน
2) ราชการบรหารส5ว นภCมภาค ประกอบดวย สานกงานสวสดการและคมครองแรงงานจงหวด 75
จงหวด นอกจากน,>ยงม,หน5ว ยงานบรหารภายในท,3ทาหนาท,3เป6นหน5ว ยปฏบต ประกอบดวย กล5ม งาน
สวสดการและคมครองแรงงานพB>นท,3 10 พB>นท,3ในกรงเทพมหานคร และศCนย1ความปลอดภยแรงงานพB>นท,3
12 พBน> ท,3
5.2 งบประมาณ
กรมสวสดการและคมครองแรงงานไดรบงบประมาณสนบสนนจากรฐบาลเพB3 อ การ
ดาเนนงานในภารกจหลกมากพอสมควร โดยงบประมาณท,3 ไ ดรบส5 ว นใหญ5 เป6 นงบบคลากร และงบ
ดาเนนงานดงจะพจารณาไดจากงบประมาณท,3ไดรบจดสรรในรอบ 3 ปท,3ผ5านมา ดงน,>
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรบการจดสรรงบประมาณท> ง ส> น 934.2658 ลานบาท
ซ<3งเป6นงบบคลากร รอยละ 53.9 และงบดาเนนการรอยละ 39.3
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรบการจดสรรงบประมาณท> ง ส> น 873.7040 ลานบาท
ซ<3งเป6นงบบคลากร รอยละ 60.9 และงบดาเนนการรอยละ 36.1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรบการจดสรรงบประมาณท>งส>น 942.9402 ลานบาท
ซ<3งเป6นงบบคลากร รอยละ 58.8 และงบดาเนนการรอยละ 41.2
5.3 บคลากร
กรมสวสดการและคมครองแรงงานม,บคลากรซ<3งเป6นทนมนษย1ท,3ม,ความรCความสามารถ
รองรบภารกจหลกของกรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ม,อตรากาลงท>งส>น 1,832 คน (ขอมCล ณ วนท,3
1 กมภาพนธ1 2554) โดยม, บ คลากรท,3 เ ป6 น ขาราชการท> ง ส> น 1,255 คน นอกจากน,ก> รมยงม,บคลากร
สนบสนนการปฏบตงานรวม 577 คน โดยเป6นพนกงานราชการจานวน 346 คน ลCกจางประจา 178 คน
ลCกจางช3วคราว 49 คน และพนกงานกองทนเพB3อผCใชแรงงาน 4 คน
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6. การวเคราะห#ป\จจยภายในและป\จจยภายนอกทมผลตอการปฏบตงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมสวสดการและคมครองแรงงานไดวเคราะห1ปจ2 จยภายใน
(จดแข@งและจดอ5อน) และป2จจยภายนอก (โอกาสและภยคกคาม) ท,ส3 ง5 ผลต5อการปฏบตงานของหน5วยงาน
ซ<ง3 เป6นการประเมนจากขอมCลสถานการณ1ดานแรงงานในป2จจบนผนวกกบขอมCลจากการสมภาษณ1ผบรหารของ
C
กรมท>งในส5วนกลางและส5วนภCมภาคในระหว5างวนท,3 3 สงหาคม – 14 กนยายน 2553 และขอมCลจากการรบฟ2ง
ความคดเห@น และความตองการของนายจาง ลCกจาง เครBอข5ายของกรม นกวชาการและ NGOs รวมท>งขอมCลจาก
แบบสอบถามความคดเห@นของผCรบบรการ ผCม,สว5 นได ส5วนเส,ย และบคลากรของกรมเก,3ยวกบการกาหนด
นโยบาย/ทศทางการทางานของกรมและการดาเนนโครงการ/กจกรรมต5าง ๆ ของกรม ซ<3งผลการวเคราะห1
สภาพแวดลอม สรปไดดงน,>
1. ป\จจยภายใน (Internal Factors)
จดแข]ง (Strength)
จดออน (Weakness)
1. ม,กฎหมายท,ใ3 หอานาจในการบรหารงานไวชดเจน (S1) 1. การบงคบใชกฎหมายยงขาดประสทธภาพ (W1)
2. เป6นหน5วยงานหลกในการคมครองดCแลแรงงานให 2. กฎหมายท,3ใชในการบรหารแรงงานบางฉบบ
ม,สภาพการจางและสภาพการทางานท,3ด, และช5วย
ลาสมยไม5ทนต5อสถานการณ1 (W2)
ผลกดนใหเกดสนตสขในวงการแรงงาน (S2)
3. ผCบรหารใหความสาคญและม,การตดตามผลการ 3. ขาดกฎหมายท,ใ3 หการคมครองครอบคลมกล5มผC
ปฏบตงานอย5างต5อเนB3อง (S3)
ใชแรงงานทกกล5ม (W3)
4. บคลากรม,ความรCความสามารถหลากหลายและม, 4. การบรหารจดการขอมCลเพB3อใชในการบรหารงาน
ความเช,3ยวชาญเฉพาะดานในการทางาน (S4)
ไม5มป, ระสทธภาพ ขอมCลไม5ทนสมยและไม5เพ,ยงพอ (W4)
5. บคลากรม,จตบรการ ไม5เลBอกปฏบต (S5)
5. การบรหารจดการเครBอข5ายไม5มป, ระสทธภาพ (W5)
6. ม,นโยบายและทศทางการทางานท,3ชดเจน (S6)
6. ขาดการบCรณาการงานของหน5วยงานภายในกรม (W6)
7. ม,โครงสรางองค1กรและสายการบงคบบญชาท,3
7. การรณรงค1สง5 เสรมความรCดานกฎหมายใหแก5นายจาง
ชดเจน (S7)
ลCกจาง และองค1กรแรงงานยงไม5ครอบคลมและท3วถ<ง (W7)
8. ม,หน5วยงานในสงกดครอบคลมทกจงหวด
8. การประชาสมพนธ1ภารกจของกรมยงไม5ท3วถ<ง (W8)
ท3วประเทศ (S8)
9. โครงสรางหน5วยงานยงไม5เหมาะสมและสอดคลองกบ
งานและความเปล,ยนแปลงของประเทศ
3
(W9)
10. การบรหารและการพฒนาบคลากรยงไม5เป6น
ระบบและไม5ม,ประสทธภาพ (W10)
11. บคลากรท,ม3 ท, กษะและความเช,ย3 วชาญดานความ
ปลอดภยในการทางานภายในจงหวดม,ไม5เพ,ยงพอ (W11)
12. บคลากรและงบประมาณไม5สอดคลองกบ
สถานการณ1และภารกจท,3เพ3มข<>น (W12)
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2. ป\จจยภายนอก (External Factors)
โอกาส (Opportunity)
ภยคกคาม/อปสรรค (Threat)
1. รฐธรรมนCญป 2550 กาหนดประเด@นดานแรงงานท,3 1. ผลกระทบจากการเปล,3ยนแปลงเศรษฐกจ สงคม
ชดเจน ช5วยสนบสนนการดาเนนภารกจของกรม (O1) และเทคโนโลย, ทาใหเกดความขดแยงระหว5าง
นายจางและลCกจางเพ3มข<>น (T1)
2. นโยบายรฐบาลขอ 1.2.3 ขอ 3.2.1 ขอ 3.2.5
และขอ 4.2.2.7 กาหนดประเด@นท,3เก,3ยวของกบ
ภารกจของกรมชดเจน ช5วยสนบสนนการดาเนน
ภารกจของกรม (O2)
3. รฐบาลประกาศว5าป 2560 จะเป6นรฐสวสดการ
จ<งเป6นโอกาสของกรมในการเตร,ยมการเพB3อรองรบ
นโยบายดงกล5าว (O3)
4. มตคณะรฐมนตร, เรB3องระเบ,ยบวาระแห5งชาต
“แรงงานปลอดภย และสขภาพอนามยด,” และเรBอ3 ง
การก5อสรางในหน5วยงานภาครฐตองม,ระบบความ
ปลอดภยช5วยสนบสนนการดาเนนภารกจ ของกรม (O4)
5. ลCกจางตองการใหกรมเป6นหน5วยงานหลกในการ
พฒนา ส5งเสรมและคมครองลCกจางใหไดรบความ
เป6นธรรมและม,คณภาพช,วตท,3ดใ, นการทางาน (O5)
6. ม,ระบบไตรภาค,ท,3เปcดโอกาสใหลCกจาง นายจางม,
ส5วนร5วมในการกาหนดนโยบายและแนวทางการ
ดาเนนงานดานแรงงาน (O6)
7. ม,เครBอข5ายจากองค1กรภายนอกช5วยสนบสนน
การทางาน (O7)
8. อนสญญาและขอแนะของ ILO ม,สว5 นผลกดนใหม,
การพฒนามาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกบ
มาตรฐานสากล (O8)

2. ม,การเปล,3ยนแปลงทางการเมBองทาใหเป6น
อปสรรคในการพฒนากฎหมายใหสอดคลองกบ
เศรษฐกจ สงคมและพฒนาการดานแรงงาน (T2)
3. นายจาง ลCกจาง ม,ความขดแยงดานทศนคตและ
ผลประโยชน1กอ5 ใหเกดป2ญหาดานแรงงานสมพนธ1
(T3)
4. นายจางบางส5วนเปล,3ยนแปลงวธ,การจางโดยใช
การจางเหมาบรการ (T4)

5. ม,การแทรกแซงความสมพนธ1ระหว5างนายจาง
ลCกจาง จากกล5มผลประโยชน1ทาใหการแกไขป2ญหา
ดานแรงงานทาไดยากข<>น (T5)
6. นายจางและลCกจางบางส5วนขาดความรCความ
เขาใจในสทธและหนาท,3ตามกฎหมายแรงงาน (T6)
7. ลCกจางปcดบงขอมCลการไม5ปฏบตตามกฎหมาย
ของนายจาง เนB3องจากเกรงว5าจะถCกเลกจาง (T7)
8. การบCรณาการขอมCลและการทางานระหว5าง
หน5วยงานในสงกดกระทรวงไม5ม,ประสทธภาพ
เพ,ยงพอ (T8)

9. กระแสโลกใหความสาคญกบความรบผดชอบต5อ 9. ทศทางการดาเนนงานเรB3องแรงงานนอกระบบ
สงคมดานแรงงาน (O9)
ของกระทรวงไม5ชดเจน แต5ละกรมจ<งม,ทศทาง
ต5างกนในการดCแลแรงงานนอกระบบ (T9)
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โอกาส (Opportunity)
10. ป2ญหาการถCกโจมต,เรB3องแรงงานเด@ก การใช
แรงงานเด@กในรCปแบบท,3เลวราย แรงงานบงคบ
แรงงานต5างดาว และการคามนษย1ดานแรงงาน
เป6นโอกาสของกรมในการกาหนดมาตรการและ
แนวทางการดาเนนงานในเชงรกมากข<>น (O10)
11. การเปcดเขตการคาเสร,กรอบเศรษฐกจอาเซ,ยน
และการเปcดเสร,แรงงานขามชาต ม,สว5 นผลกดนให
กรมกาหนดบทบาทภารกจและพฒนาบคลากรให
สอดคลองกบการเปล,3ยนแปลง (O11)
12. ประเทศไทยกาลงกาวสC5สงคมผCสCงอาย เป6น
โอกาสของกรมในการกาหนดนโยบายการทางาน
เพB3อรองรบสงคมผCสCงอายไดชดเจนข<>น (O12)
13. จานวนแรงงานนอกระบบท,3เพ3มข<>นช5วยผลกดน
ใหกรมพฒนากฎหมายและรCปแบบการคมครองแรงงาน
และไดรบการสนบสนนจากหน5วยงานท,3เก,3ยวของ
เพ3มข<>น (O13)
14. ป2ญหาการประสบอนตรายยงคงม,อยC5และใน
บางประเภทกจการม,แนวโนมสCงข<>น ประกอบกบ
การแข5งขนทางธรกจท,3สCงข<>น ทาใหนายจางสนใจท,3
จะปรบปรงสภาพแวดลอมในการทางานใหม,ความ
ปลอดภยมากข<>น (O14)
15. สถานการณ1วกฤตดานเศรษฐกจทาใหสงคม
เห@นความสาคญของภารกจกรม (O15)
16. นายจางใหการยอมรบบทบาทของกรมดาน
แรงงานสมพนธ1 (O16)
17. นายจางส5วนใหญ5ขาดจตสาน<กเรBอ3 งความรบผดชอบ
ต5อสงคม และการเสรมสรางความปลอดภยในการ
ทางาน เป6นโอกาสของกรมในการเสรมสรางความ
รบผดชอบต5อสงคม (O17)

ภยคกคาม/อปสรรค (Threat)
10. ผCรบบรการม,ความคาดหวงใหกรมดาเนนการ
ในบางเรB3องท,อ3 ยC5นอกเหนBออานาจตามกฎหมาย
(T10)
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บทท 2
แผนปฏบตราชการ 4 ปj พ.ศ. 2554 - 2557
กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
ภายใตอานาจหนาท,3 พนธกจ สภาพแวดลอมท,3เปล,3ยนแปลงอย5างรวดเร@ว ท>งในดาน
เศรษฐกจ การเมBอง สงคมและวฒนธรรม เทคโนโลย,และส3งแวดลอม ตลอดจนการเชB3อมโยงของระบบ
เศรษฐกจโลก นโยบายของรฐบาล แผนการบรหารราชการแผ5นดน พ.ศ. 2552 – 2554 และนโยบาย
การปฏรC ป ต5 า งๆ ของภาครฐ อาท การปฏรC ป ระบบราชการ การพฒนาระบบราชการ การปฏรC ป
การเงนและระบบงบประมาณภาครฐ กาหนดใหส5วนราชการตองม,การปรบปรงตนเองโดยการจดวาง
ระบบการบรหารท,3ม5งผลสมฤทธMต5อประชาชน ผCรบบรการ ม,การประเมนผลการปฏบตราชการอย5างเป6น
รCปธรรมตามหลกการและแนวทางของพระราชบญญตระเบ,ยบบรหารราชการแผ5นดน พ.ศ. 2545 และ
พระราชกฤษฎ,กาว5าดวยหลกเกณฑ1และวธ,การบรหารกจการบานเมBองท,ด3 , พ.ศ. 2546 กรมสวสดการและ
คมครองแรงงานจ<งไดกาหนดทศทางการพฒนาการบรหารและดาเนนภารกจทกดานของกรมฯ ให “เปRน
องค#กรหลกในการประสานงานทกภาคสวนเพQอใหแรงงานมความสมานฉนท# มความมนคงในชวตการ
ท@างาน ตลอดจนมความปลอดภยในการท@างาน ”
แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 - 2557 กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
ไดกาหนดประเด@นยทธศาสตร1 ไว 4 ประเด@นยทธศาสตร1 ซ<ง3 ประกอบดวยเปHาประสงค1 ตวช,ว> ด กลยทธ1และ
โครงการ/กจกรรม ดงน,>
ประเด]นยทธศาสตร#
ประเด@นยทธศาสตร1ท,3
ประเด@นยทธศาสตร1ท,3
ประเด@นยทธศาสตร1ท,3
ประเด@นยทธศาสตร1ท,3

1:
2:
3:
4:

เสรมสรางการคมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงาน
พฒนาคณภาพช,วตแรงงาน
เสรมสรางความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน
พฒนาการบรหารจดการของกรม
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ประเด]นยทธศาสตร#ท 1 เสรมสรางการคมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงาน
ธรรมาภบาลและความรบผดชอบตอสงคม
เปlาประสงค#ท 1
นายจางปฏบตตามกฎหมายแรงงาน
ตวชnวดท 1.1 : จานวนแรงงานท,ไ3 ดรบการคมครอง ส5งเสรมและพฒนาใหไดรบสทธประโยชน1จาก
การทางาน
ตวชnวดท 1.2: จานวนสถานประกอบกจการท,ไ3 ดรบการกากบดCแลใหปฏบตตามกฎหมายคมครอง
แรงงาน
ตวชnวดท 1.3: รอยละของสถานประกอบกจการท,ผ3 า5 นการตรวจและปฏบตถCกตองตามกฎหมาย
คมครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภยในการทางาน
ตวชnวดท 1.4: รอยละของแรงงานไดรบการคมครองสทธตามกฎหมาย
กลยทธ# : ส5งเสรม พฒนา และกากบดCแลใหสถานประกอบกจการปฏบตตามกฎหมาย
คมครองแรงงาน
โครงการ/ : (1) การคมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงาน (โครงการส5งเสรมพฒนาและ
ผลผลต/
กากบดCแลแรงงานในและนอกระบบ)
กจกรรม
(2) โครงการปHองกนและแกไขป2ญหาการใชแรงงานเด@กในรCปแบบท,3เลวราย
(3) โ คร ง ก า ร ปH อ ง ก น แ ล ะ แ ก ไ ข ป2 ญ ห า ก า ร ค า ม น ษ ย1 ด า น แ ร ง ง า น
(4) โครงการเตร,ยมความพรอมเพB3อรองรบการบงคบใชพ.ร.บ.ผCรบงานไปทา
ท,3บาน พ.ศ. 2553
(5) โครงการคมครองและปHองกนการบงคบใชแรงงานเพB3อลดเงB3อนไขการก,ดกน
ทางการคาและการส5งออก
(6) โครงการศ<กษาสภาพป2ญหาการใชการใชแรงงานเด@กในรCปแบบท,3เลวราย
ของประเทศไทย
(7) โครงการศ< ก ษาวจยเรB3 อ ง สภาพป2 ญ หาดานคมครองแรงงานต5า งดาวใน
ประเทศไทยและแนวทางแกไข
(8) โครงการพฒนากลไกและสรางองค1ความรCในการคมครองแรงงานกจการ
ประมงทะเลในประเทศอาเซ,ยนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(9) วนจฉยกรณ, น ายจางยายสถานประกอบกจการตามมาตรา 120 แห5 ง
พ.ร.บ.คมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(10) โครงการวจยเรB3 อ ง การศ< ก ษาสภาพงานของผC รบงานไปทาท,3 บ านใน
ประเทศไทย
ตวชnวดท 1.5 : อตราการประสบอนตรายจากการทางานต5อพนราย
ตวชnวดท 1.6 : รอยละของสถานประกอบกจการท,3ม,การบรหารจดการดวยระบบทวภาค,
กลยทธ# : กากบดCแลและส5งเสรมใหสถานประกอบกจการ/หน5วยงานม,การบรหารจดการ
ความปลอดภย อาช,วอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน
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โครงการ/ : (1) โครงการเตร, ยมความพรอมเพB3 อรองรบการบงคบใช พ.ร.บ. ความ
ผลผลต/
ปลอดภย อาช, วอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน พ.ศ. 2554
กจกรรม
(2) โครงการสรางเสรม สนบสนนและกากบดC แลดานความปลอดภย
อาช,วอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน
(3) โครงการพฒนาองค1ความรCความปลอดภยและอาช,วอนามย
(4) โครงการเสรมสรางความเขมแข@งความปลอดภยและอาช,วอนามยของภาค,
ทกภาคส5วน
(5) โครงการพฒนาขอมCลข5าวสารความปลอดภยแรงงานของอาเซ,ยน
(6) โครงการวจยเรB3 อ ง การประเมนระดบสมผสอนภาคขนาดนาโน สภาพ
อนตรายและสภาวะสขภาพในกล5มผCปฏบตงานอตสาหกรรมท,3เก,3ย วของกบ
นาโนเทคโนโลย,
เปlาประสงค#ท 2
มกฎหมายทสอดคลองกบเศรษฐกจ สงคม และพฒนาการดานแรงงาน
ตวชnวดท 1.7: จานวนกฎหมายท,3ม,การพฒนา/ปรบปรง
กลยทธ#
: ปรบปรงกฎหมายใหสอดคลองกบเศรษฐกจ สงคม และพฒนาการดานแรงงาน
โครงการ/ : ยกร5างกฎหมาย ระเบ,ยบ ประกาศ คาส3ง คาช,>แจง เสนอความเห@นต5อ
ผลผลต/
กฎหมายท,3เก,3ยวของ
กจกรรม
เปlาประสงค#ท 3
ป\ญหาแรงงานไดรบการปlองกนและแกไขทนสถานการณ#
ตวชnวดท 1.8 : รอยละของผCประสบความเดBอดรอนไดรบการตอบสนองภายใน 3 วนทาการ
กลยทธ# : ดาเนนการปHองกนและแกไขป2ญหาดานแรงงานอย5างถCกตอง รวดเร@ว
โครงการ/ : โครงการกองทนสงเคราะห1ลCกจางพB3อช5วยเหลBอลCกจางท,3ถCกเลกจาง
ผลผลต/
กจกรรม
เปlาประสงค#ท 4

แรงงานและผDมสวนเกยวของไดรบความรDดานมาตรฐานแรงงานเพQอรกษา
สทธและหนาทตามกฎหมายแรงงาน
ตวชnวดท 1.9 : จานวนแรงงานและผCม,ส5วนเก,3ยวของท,3ไดรบความรCดานมาตรฐานแรงงาน
กลยทธ# : รณรงค1ส5งเสรมความรCดานมาตรฐานแรงงาน
โครงการ/ : (1) โครงการเสรมสรางองค1ความรCดานมาตรฐานแรงงาน
ผลผลต/
(2) โครงการเสรมสรางองค1ความรCเก,ย3 วกบการบรหารแรงงานเพBอ3 รองรบการเปcดเขต
กจกรรม
การคาเสร,
(3) โครงการประชมสมมนาเชงปฏบตการพนกงานทองถ3นและเครBอข5ายอาสาสมคร
เพBอ3 เฝHาระวงและส5งเสรมความปลอดภยในการทางานเพBอ3 ลดการก,ดกนทางการคา
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(4) โครงการผลตสBอ3 วดทศน1แนวปฏบตตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภยในการ
ทางานเพBอ3 ลดการก,ดกนทางการคา
(5) โครงการผลตชดการเร,ยนรCดานมาตรฐานความปลอดภย
(6) โครงการเสรมสรางความรCความเขาใจดานความปลอดภยในการทางานเพBอ3
ปHองกนและลดอบตเหตหรBอโรคจากการทางาน
(7) โครงการอบรมป2ญหาการคามนษย1ดานแรงงานแก5คณะกรรมการความปลอดภย
อาช,วอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน
(8) โครงการเตร,ยมความพรอมการใหสตยาบนอนสญญาองค1การแรงงานระหว5าง
ประเทศ ฉบบท,3 87 และ 98 เพBอ3 ส5งเสรมภาพลกษณ1ของประเทศในเรBอ3 ง สทธ
เสร,ภาพข>นพBน> ฐานของผCใชแรงงาน
ประเด]นยทธศาสตร#ท 2 พฒนาคณภาพชวตแรงงาน
ธรรมาภบาลและความรบผดชอบตอสงคม
เปlาประสงค#ท 1
แรงงานมคณภาพชวตทดในการท@างาน
ตวชnวดท 2.1 : จานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมสวสดการแรงงาน
ตวชnวดท 2.2 : รอยละของแรงงานท,3ไดรบสวสดการแรงงาน
กลยทธ# : (1) พฒนาสวสดการแรงงานเพB3อยกระดบสC5งานท,3ม,คณค5าดานสวสดการและ
คมครองแรงงาน
(2) ขยายการจดสวสดการแรงงานนอกระบบและแรงงานต5างดาว
โครงการ/ : (1) โครงการพฒนาสวสดการแรงงานเพB3อส5งเสรมงานท,3ม,คณค5า
ผลผลต/
(2) โครงการส5งเสรมสวสดการดานสขภาพแก5แรงงานขามชาต
กจกรรม
(3) ส5งเสรมสวสดการดานสขภาพและความม3นคงทางเศรษฐกจแก5แรงงานนอก
ระบบ
1.พฒนาความเขมแข@งคณะกรรมการสวสดการในสถานประกอบกจการ
(5) โครงการพฒนาคณภาพการใหบรการสวสดการแรงงาน
(6) โครงการสามประสาน เสรมสรางสวสดการแรงงานสC5งานท,3ม,คณค5า
(7) ใหบรการเงนกCกองทนเพB3อผCใชแรงงาน
(8) โครงการวจยเรB3อง การศ<กษาบทบาทหนาท,3ของคณะกรรมการสวสดการใน
สถานประกอบกจการในการขบเคลB3อนสวสดการแรงงานใหเกดประสทธผล
(9) โครงการวจยเรB3อง การศ<กษาลกษณะงานท,3ม,คณค5า (Decent Work) เพB3อ
ประโยชน1ในการพฒนาส5งเสรมคณภาพช,วตลCกจาง
(10) โครงการส5 ง เสรมการดCแลเด@ ก เล@ ก เพB3 อ สวสดการแรงงานและยกระดบ
คณภาพช,วตแรงงาน
(11) โครงการส5งเสรมการดCแลเด@กเล@กเพB3อสวสดการแรงงานและความเขมแข@ง
ของธรกจ
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เปlาประสงค#ท 2
ตวชnวดท 2.3

ความขดแยงดานแรงงานไดรบการปlองกนและแกไข
: จานวนสถานประกอบกจการและรฐวสาหกจท,3 ไ ดรบการปH อ งกนและแกไข
ป2ญหาความขดแยงดานแรงงาน
กลยทธ# : พฒนาระบบและการบรหารจดการดานแรงงานสมพนธ1
โครงการ/ : (1) โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการดานแรงงานสมพนธ1
ผลผลต/
(2) โครงการรณรงค1ส5งเสรมการเจรจาต5อรองโดยหลกสจรตใจ
กจกรรม
(3) โครงการปHองกนและแกไขป2 ญ หาความขดแยงดานแรงงานเพB3 อส5 งเสรม
โอกาสทางเศรษฐกจและการลงทนของประเทศไทย
(4) โครงการส5 ง เสรมการแกไขป2 ญ หาขอพพาทแรงงานและขอขดแยงดาน
แรงงานโดยหลกสจรตใจตามความร5วมมBอไทย-นวซ,แลนด1
(5) โครงการเสรมสรางความเชB3อม3นดานแรงงานของนกลงทนเพB3อรกษาฐานการ
ผลตของบรษทขามชาตท,3เป6นคC5คาของไทย

เปlาประสงค#ท 3

นายจาง ลDกจางและเครQอขายมสวนรวมในการด@าเนนการดานแรงงานอยาง
เปRนรDปธรรม
ตวชnวดท 2.4 : จานวนเครBอข5ายดานแรงงาน
กลยทธ# : พฒนาประสทธผลเครBอข5ายดานแรงงาน
โครงการ/ : โครงการพฒนาความรCดานแรงงานแก5เครBอข5ายดานแรงงาน
ผลผลต/
กจกรรม
ตวชnวดท 2.5 : จานวนกจกรรมท,3เปcดโอกาสใหนายจาง ลCกจาง และเครBอข5ายดานแรงงานม,
ส5วนร5วม
ตวชnวดท 2.6 : จานวนคร>งของการจดการเลB อ กต> ง คณะกรรมการไตรภาค, ส งกดกระทรวง
แรงงาน
กลยทธ# : พฒนากลไกการม,ส5วนร5วมของภาคประชาชนและองค1กรดานแรงงาน
โครงการ/ : (1) กจกรรมท,เ3 ปcดโอกาสใหนายจาง ลCกจาง และเครBอข5ายม,สว5 นร5วม
ผลผลต/
(2) โครงการพฒนาระบบการเลBอกต>งและสรรหาคณะกรรมการไตรภาค,ให
กจกรรม
สอดคลองกบรฐธรรมนCญแห5งราชอาณาจกรไทย และ พ.ร.บ.ท,3เก,3ยวของ

ประเด]นยทธศาสตร#ท 3 เสรมสรางความรบผดชอบตอสงคมดานแรงงาน
ธรรมาภบาลและความรบผดชอบตอสงคม
เปlาประสงค#ท 1 นายจางและลDกจางมความรบผดชอบตอสงคมดานแรงงาน
ตวชnวดท 3.1 : รอยละของสถานประกอบกจการท,ต3 รวจประเมนและไดรบการรบรองมาตรฐาน
แรงงานไทย
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ตวชnวดท 3.2 : รอยละของสถานประกอบกจการท,3ไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย
สามารถธารงรกษาระบบอย5างต5อเนB3อง
กลยทธ# : ส5งเสรมและพฒนาใหสถานประกอบกจการธารงรกษาระบบรบรองมาตรฐาน
แรงงานไทยและพฒนาอย5างต5อเนBอ3 ง
โครงการ/ : (1) โครงการจดการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย
ผลผลต/
(2) โครงการตรวจประเมนมาตรฐานแรงงานไทยเพB3อสรางความร5วมมBอการ
กจกรรม
จดการแรงงานอย5างม,ประสทธภาพ
(3) โครงการพฒนาสมรรถนะผCตรวจประเมนมาตรฐานแรงงานไทย
(4) โครงการส5งเสรมการรบรองมาตรฐานแรงงานไทยเพB3อการพฒนาเขาสC5ระบบ
รบรอง
(5) โครงการเสรมสรางความสามารถในการแข5งขนของผCประกอบการดวยการ
พฒนาระบบการจดการความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน
(6) โครงการตรวจตดตามการปฏบตตามมาตรฐานแรงงานไทยในกล5มสถาน
ประกอบกจการท,3มก, ารใชแรงงานเด@กและแรงงานต5างดาว
(7) โครงการพฒนาระบบรบรองตนเองมาตรฐานแรงงานไทยเพB3อม5งสC5มาตรฐาน
สากลว5าดวยความรบผดชอบทางสงคม
ตวชnวดท 3.3 : จานวนสถานประกอบกจการท,3ม,ลCกจาง 50 คนข<>นไปม,กจกรรมแสดงความรบ
ผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน
กลยทธ#
: ส5งเสรมการม,สว5 นร5วมในกจกรรมแสดงความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน
โครงการ/ : โครงการส5งเสรมสถานประกอบกจการใหม,ระบบบรหารจดการดานแรงงาน
ผลผลต/
สมพนธ1และสวสดการแรงงาน
กจกรรม
เปlาประสงค#ท 2

นายจางมระบบบรหารจดการดานแรงงานสอดคลองกบขอก@าหนดมาตรฐาน
แรงงานไทย
ตวชnวดท 3.4 : จานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมและพฒนาศกยภาพตาม
ขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
ตวชnวดท 3.5 : รอยละของสถานประกอบกจการเปHาหมายท,ผ3 า5 นการพฒนาศกยภาพตามขอกาหนด
มาตรฐานแรงงานไทย
ตวชnวดท 3.6 : จานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมความรCมาตรฐานแรงงานไทย
และความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน
ตวชnวดท 3.7 : จานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมความรCมาตรฐานแรงงานไทย
กลยทธ# : (1) ส5งเสรมและพฒนาศกยภาพสถานประกอบกจการตามขอกาหนดมาตรฐาน
แรงงานไทย
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(2) ส5งเสรมและพฒนาใหสถานประกอบกจการม,ความรบผดชอบต5อสงคมดาน
แรงงาน
โครงการ/ : (1) การพฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ผลผลต/
(2) โครงการจดจางท,3ปร<กษาระบบบรหารจดการมาตรฐานแรงงานไทยระดบ
กจกรรม
สมบCรณ1
(3) โครงการเสรมสรางพฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบ
กจการ
(4) การรณรงค1ส5งเสรมความรCดานมาตรฐานแรงงานไทยและความรบผดชอบ
ต5อสงคมดานแรงงาน
(5) การรณรงค1ส5งเสรมความรCดานมาตรฐานแรงงานไทย
(6) การส5งเสรมมาตรฐานแรงงานไทยสC5ประเทศคC5คา
เปlาประสงค#ท 3

นายจาง ลDกจางและผDเกยวของไดรบการพฒนาศกยภาพความรบผดชอบตอ
สงคมดานแรงงาน
ตวชnวดท 3.7 : จานวนนายจาง ลCกจางและผCเก,3ยวของท,3ไดรบการพฒนาศกยภาพความรบผด
ชอบต5อสงคมดานแรงงาน
กลยทธ# : ส5งเสรมและพฒนาทรพยากรแรงงานใหม,ความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน
โครงการ/ : (1) การพฒนาทรพยากรแรงงานเพB3อเพ3มศกยภาพความรบผดชอบต5อสงคม
ผลผลต/
ดานแรงงาน
กจกรรม
(2) โครงการพฒนาความรCแก5ผCประกอบวชาช,พใน 7 สาขาเพB3อรองรบการ
เคลB3อนยายแรงงานฝมBออาเซ,ยน

ประเด]นยทธศาสตร#ท 4 พฒนาการบรหารจดการของกรม
เปlาประสงค#ท 1
ผDรบบรการมความพoงพอใจ
ตวชnวดท 4.1 : รอยละความพ<งพอใจของผCรบบรการ
ตวชnวดท 4.2 : รอยละของหน5วยงานท,3ม,การปรบปรงคณภาพการใหบรการ
กลยทธ# : พฒนาคณภาพการใหบรการ
โครงการ/ : โครงการสารวจความพ<งพอใจในการใหบรการของกรม
ผลผลต/กจกรรม
เปlาประสงค#ท 2

องค#ก รมระบบบรหารจดการตามเกณฑ# คณภาพการบรหารจดการภาครฐ
(PMQA)
ตวชnวดท 4.3 : ระดบความสาเร@จของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA)
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กลยทธ# : พฒนาระบบบรหารจดการใหม,ประสทธภาพ
โครงการ/ : (1) โครงการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA)
ผลผลต/
(2) การปรบปรงโครงสรางหน5วยงานภายในกรมเพB3อสนบสนนการบรหารเชง
กจกรรม
ยทธศาสตร1
(3) โครงการพฒนาระบบบรหารจดการดานกาลงคนกรมสวสดการและ
คมครองแรงงาน
เปlาประสงค#ท 3
ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสQอสารมประสทธภาพ
ตวชnวดท 4.4 : รอยละของขอมCลในระบบฐานขอมCลม,ความถCกตองครบถวน
ตวชnวดท 4.5 : ระดบความสาเร@จของการจดทาระบบคลงขอมCล
กลยทธ# : พฒนาระบบ ICT เพB3อเพ3มคณภาพและประสทธภาพการดาเนนงาน
โครงการ/ : (1) โครงการปรบปรงระบบเทคโนโลย,สารสนเทศของกรม
ผลผลต/
(2) โครงการจดทาระบบคลงขอมCลดานสวสดการและคมครองแรงงาน
กจกรรม
ตวชnวดท 4.6 : รอยละความพ<งพอใจของผCรบบรการ (ต5อบรการ e-Service)
กลยทธ# : พฒนาประสทธภาพการใหบรการโดยใชเทคโนโลย,สารสนเทศ
โครงการ/ : (1) โครงการพฒนาระบบการใหบรการ (e-Service)
ผลผลต/
(2) โครงการจดหาคอมพวเตอร1ทดแทน
กจกรรม
เปlาประสงค#ท 4
เปRนองค#กรแหงการเรยนรD
ตวชnวดท 4.7 : ระดบความสาเร@จของการจดการความรC
กลยทธ# : พฒนาการจดการความรCในองค1กร (KM)
โครงการ/ : โครงการจดการความรCในองค1กร (KM)
ผลผลต/กจกรรม
ตวชnวดท 4.8 : รอยละของบคลากรท,3ไดรบการพฒนาศกยภาพ 10 วน/คน/ป
กลยทธ# : พฒนาศกยภาพบคลากรใหม,ประสทธภาพในการปฏบตงาน
โครงการ/ : (1) โครงการพฒนาความรC ความสามารถและทกษะของบคลากร
ผลผลต/
(2) โครงการเสรมสรางศกยภาพบคลากรในการประชมหรBอเจรจาระหว5าง
กจกรรม
ประเทศดานแรงงานอย5างมBออาช,พ

(รายละเอยดแผนปฏบตราชการ 4 ปj พ.ศ. 2554 - 2557 ปรากฏในภาคผนวก)
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บทท 3
รายละเอยดตวชnวด และการตดตามประเมนผล
พระราชกฤษฎ,กาว5าดวยหลกเกณฑ1และวธ,การบรหารกจการบานเมBองท,3ด, พ.ศ. 2546 มาตรา 9
กาหนดใหการบรหารราชการเพB3อเกดผลสมฤทธMต5อภารกจของรฐ ส5วนราชการตองจดทาแผนปฏบต
ราชการไวเป6นการล5วงหนา ซ<3งม,รายละเอ,ยดตวช,>วดความสาเร@จของภารกจตลอดจนตองจดใหม,การ
ตดตามและประเมนผลการปฏบตงานตามแผนปฏบตราชการ เป6นไปตามหลกเกณฑ1และวธ,การท,3ส5วน
ราชการกาหนดข<>นซ<3งตองสอดคลองกบมาตรฐานท,3สานกงาน ก.พ.ร. กาหนด
การตดตามประเมนผลการปฏบตงานตามแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 – 2557 กรม
สวสดการและคมครองแรงงานจ<งไดจดทารายละเอ,ยดตวช,>วดข<>นเพB3อเป6นแนวทางการดาเนนงานของ
ผCประเมนและผCถCกประเมน ดงน,>
ประเด]นยทธศาสตร#ท 1 : เสรมสรางการคมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงาน
ตวชnวดท 1.1 : จ@านวนแรงงานทไดรบการคมครอง สงเสรมและพฒนาใหไดรบสทธประโยชน#จาก
การท@างาน
หนวยวด : คน
วธการค@านวณตวชnวด :
นบจานวนแรงงานท,3ไดรบการส5งเสรม พฒนา และ/หรBอกากบดCแลตามกฎหมายคมครองแรงงาน
ค@าอธบาย : แรงงานท,3ไดรบการคมครอง ส5งเสรมและพฒนาใหไดรบสทธประโยชน1จากการทางาน
หมายถ<ง ลCกจางท,3ทางานในสถานประกอบกจการ แรงงานในงานท,3รบไปทาท,3บาน และแรงงานในงาน
เกษตรกรรม ท,3ไดรบการส5งเสรม พฒนาและ/หรBอกากบดCแลตามกฎหมายคมครองแรงงาน
แหลงขอมDล : ขอมCลรายงานผลการปฏบตงานจากระบบคอมพวเตอร1
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
2,250,000

ปj 2555
2,700,000

หนวยงานรบผดชอบ : สานกคมครองแรงงาน

ปj 2556
2,701,000

ปj 2557
2,702,000
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ตวชnวดท 1.2 : จ@านวนสถานประกอบกจการทไดรบการก@ากบดDแลใหปฏบตตามกฎหมายคมครอง
แรงงาน
หนวยวด :แห5ง
วธการค@านวณตวชnวด :
นบจานวนสถานประกอบกจการในระบบท,3ผ5านการตรวจคมครองแรงงานท>งหมด
ค@าอธบาย : สถานประกอบกจการท,3ไดรบการกากบดCแลใหปฏบตตามกฎหมายคมครองแรงงาน หมายถ<ง
สถานประกอบกจการท,3เจาหนาท,3เขาไปตรวจแรงงานเพB3อใหนายจางปฏบตตามกฎหมายคมครองแรงงาน
แหลงขอมDล : ขอมCลรายงานสรปผลการตรวจแรงงานในระบบจากระบบคอมพวเตอร1
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
40,055

ปj 2555
50,000

ปj 2556
50,000

ปj 2557
50,000

หนวยงานทรบผดชอบ : สานกคมครองแรงงาน
ตวชnวดท 1.3 : รอยละของสถานประกอบกจการทผานการตรวจและปฏบตถDกตองตามกฎหมาย
คมครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภยในการท@างาน
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนสถานประกอบกจการท,3ผ5านการตรวจและปฏบตถCกตองตามกฎหมาย X 100
จานวนสถานประกอบกจการท,3ผ5านการตรวจท>งหมด
ค@า อธบาย : สถานประกอบกจการท,3ผ5 านการตรวจและปฏบตถC ก ตองตามกฎหมาย หมายถ< ง สถาน
ประกอบกจการท,3เจาหนาท,3เขาไปตรวจแรงงานและดาเนนการตามอานาจหนาท,3แลว นายจางปฏบตตาม
กฎหมายคมครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภยแรงงาน
แหลงขอมDล : ขอมCลรายงานสรปผลการตรวจแรงงานจากระบบคอมพวเตอร1
คาเปlาหมาย :
ส@านก/กอง
ปj 2554
ปj 2555
ปj 2556
ปj 2557
สานกคมครองแรงงาน

95

สานกความปลอดภยแรงงาน
74
หนวยงานรบผดชอบ : สานกคมครองแรงงาน
สานกความปลอดภยแรงงาน

95

95

95

76

78

80

30

ตวชnวดท 1.4 : รอยละของแรงงานไดรบการคมครองสทธตามกฎหมาย
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนแรงงานท,3ผ5านการตรวจท>งหมด – แรงงานท,3มายB3นคารอง (คร.7) – จานวนแรงงานท,3ผ5านการตรวจแลวพบว5าไดรบการปฏบตไม5ถCกตองตามกฎหมาย X 100
จานวนแรงงานท,3ผ5านการตรวจท>งหมด

ค@าอธบาย : แรงงานไดรบการคมครองสทธตามกฎหมาย หมายถ<ง ลCกจางท,3ทางานในสถานประกอบ
กจการ แรงงานในงานท,3รบไปทาท,3บานและแรงงานในงานเกษตรกรรม ท,3ไดรบการคมครองตามกฎหมาย
แรงงานและนายจางปฏบตถCกตองตามกฎหมาย
แหลงขอมDล : ขอมCลรายงานสรปผลการรบคารองและตรวจแรงงานจากระบบคอมพวเตอร1
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
84

ปj 2555
85

หนวยงานทรบผดชอบ : สานกคมครองแรงงาน

ปj 2556
85

ปj 2557
85
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ตวชnวดท 1.5 : อตราการประสบอนตรายจากการท@างานตอพนราย
หนวยวด : ต5อพนราย
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนลCกจางท,3ประสบอนตรายจากการทางาน กรณ,หยดงานเกน 3 วน สCญเส,ยอวยวะ ทพพลภาพ และตาย ระหว5าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. X 1,000
จานวนลCกจางในความคมครองของกองทนเงนทดแทน ณ 31 ธนวาคม

ค@าอธบาย : 1. อตราการประสบอนตรายจากการทางาน หมายถ<ง จานวนลCกจางท,3ประสบอนตรายและ
เจ@บปbวยเนB3องจากการทางานระหว5างปปฏทน (เดBอนมกราคม –ธนวาคม) นบความรายแรงต>งแต5กรณ,หยด
งานเกน 3 วนข<>นไป กรณ,สCญเส,ยอวยวะ กรณ,ทพพลภาพ และกรณ,ตาย เปร,ยบเท,ยบกบจานวนลCกจางท,3
อยC5ในข5ายคมครองกองทนเงนทดแทน ณ เดBอนธนวาคม (ส>นปปฏทน)
2. อตราการประสบอนตรายจากการทางานท,3คานวณเป6นอตราต5อป เพB3อใหสอดคลองกบ
การจดเก@บเงนสมทบกองทนเงนทดแทน ซ<3งจดเก@บเป6นรายป (ปปฏทน) ท>งน,>จะดาเนนการคานวณอตรา
การประสบอนตรายจากการทางานประจาป หลงจากตรวจสอบและบนท<กขอมCลการวนจฉยเรB3องประสบ
อนตรายหรBอเจ@บปbวยเนB3องจากการทางานประจาเดBอนธนวาคมแลวเสร@จ
แหลงขอมDล : ฐานขอมCลระบบงานกองทนเงนทดแทน โดยสานกงานกองทนเงนทดแทนเป6นผCประมวลผล
จากขอมCล การวนจฉยเรB3องการประสบอนตรายจากการทางานของสานกงานประกนสงคมเขตพB> นท,3
จงหวด และสาขา ภายในวนท,3 5 ของทกเดBอน ซ<3งจานวนลCกจางท,3ประสบอนตรายจากการทางานอาจ
เปล,3ยนแปลงไดหากขอเท@จจรงเปล,3ยนแปลงไป
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
6.80

ปj 2555
-

หนวยงานรบผดชอบ : สานกความปลอดภยแรงงาน

ปj 2556
-

ปj 2557
-
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ตวชnวดท 1.6 : รอยละของสถานประกอบกจการทมการบรหารจดการดวยระบบทวภาค
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนสถานประกอบกจการท,3มก, ารจดต>งคณะกรรมการความปลอดภย ฯ X 100
จานวนสถานประกอบกจการท,3เขาข5ายตองจดต>งคณะกรรมการความปลอดภย ฯ
ค@าอธบาย : 1. สถานประกอบกจการท,3ม,การจดต>งคณะกรรมการความปลอดภย อาช,วอนามย และ
สภาพแวดลอมในการทางาน หมายถ<ง สถานประกอบกจการท,3ม,ลCกจางต>งแต5หาสบคนข<>นไป ท,3ตองจดใหม,
คณะกรรมการความปลอดภย ฯ ตามกฎหมายกาหนด ท>งน,>ใหนบรวมสถานประกอบกจการท,3จดต>งคณะ
กรรมการความปลอดภย ฯ และพนวาระแลว ซ<3ง กาลงอยC5ระหว5างการดาเนนการจดต>งคณะกรรมการ
ความปลอดภย ฯ ชดใหม5เขาดาเนนการ
2. สถานประกอบกจการตามขอ 1. ท,3ม,รายชB3ออยC5ในทะเบ,ยนรายชB3อสถานประกอบกจการ
ของสานกพฒนามาตรฐานแรงงาน
แหลงขอมDล : จากระบบคอมพวเตอร1 (On – line) และ Web Application ของสานกพฒนามาตรฐาน
แรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
-

ปj 2555
80

หนวยงานทรบผดชอบ : สานกความปลอดภยแรงงาน

ปj 2556
81

ปj 2557
82
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ตวชnวดท 1.7 : จ@านวนกฎหมายทมการพฒนา/ปรบปรง
หนวยวด : เรB3อง
วธการค@านวณ :
นบจานวนร5างกฎหมาย ระเบ,ยบ ประกาศ คาส3ง คาช,>แจง เสนอความเห@นชอบกฎหมายท,3เก,3ยวของ
โดยร5างกฎหมายนบเป6นหน<3งเรB3องเมB3อไดเสนอต5อสานกเลขาธการคณะรฐมนตร, ส5วนร5างระเบ,ยบ
ประกาศ คาส3ง คาช,>แจง และเสนอความเห@นชอบกฎหมายท,3เก,3ยวของ
นบเป6นหน<3งเรB3องเมB3อไดเสนอใหกรมฯ พจารณา
ค@าอธบาย : 1. ร5 า งกฎหมาย หมายถ< ง ร5 า งพระราชบญญต พระราชกาหนด พระราชกฤษฎ, ก า
กฎกระทรวง ท,3ม,ผลบงคบเป6นการท3วไป โดยไม5ม5งหมายใหบงคบใชแก5กรณ,ใดหรBอบคคลใดเป6นการเฉพาะ
2. ร5างระเบ,ยบ ประกาศ คาส3ง หมายถ<ง ร5างระเบ,ยบ ประกาศ คาส3งท,อ3 อกตามบทบญญต
แห5งกฎหมายท,3ใหอานาจไว โดยม,ผลบงคบเป6นการท3วไป หรBอม5งหมายใหใชบงคบแก5กรณ,ใดหรBอบคคลใด
เป6นการเฉพาะก@ได
3. คาช,> แ จง หมายถ< ง คาอธบายรายละเอ, ย ดเก,3 ย วกบบทบญญตของกฎหมายระดบ
พระราชบญญต
4. เสนอความเห@นชอบกฎหมายท,3เก,3ยวของ หมายถ<งการใหความหมายเก,3ยวกบการต,ความ
หรBอการแปลปรบบทบญญตของกฎหมาย หรBอการต,ความหรBอแปลปรบถอยคาในเอกสารต5างๆ เช5น
สญญา ระเบ,ยบ ประกาศ คาส3ง การใหความเห@นชอบเก,3ยวกบการใชบทบญญตกฎหมายใดใชบงคบแก5
ขอเท@จจรงในเรB3องท,3ขอใหความเห@นในทางกฎหมาย รวมท>งการใหความเห@นเก,3ยวกบร5างกฎหมายของส5วน
ราชการอB3น
แหลงขอมDล : กองนตการ จดทาร5างกฎหมาย ระเบ,ยบ ประกาศ คาส3ง คาช,>แจง เสนอความเห@นชอบ
กฎหมายท,3เก,3ยวของแลวดาเนนการตามข>นตอนการดาเนนการ โดยร5างกฎหมายเสนอต5อสานกเลขาธการ
คณะรฐมนตร, ส5วนระเบ,ยบ ประกาศ คาส3ง คาช,>แจง เสนอความเห@นชอบกฎหมายท,3เก,3ยวของ เสนอเรB3อง
ใหกรมฯ พจารณา
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
5 เรB3อง

ปj 2555
5 เรB3อง

หนวยงานทรบผดชอบ : กองนตการ

ปj 2556
5 เรB3อง

ปj 2557
5 เรB3อง
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ตวชnวดท 1.8 : รอยละของผDประสบความเดQอดรอนไดรบการตอบสนองภายใน 3 วนท@าการ
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนผCประสบความเดBอดรอนไดรบการตอบสนองภายใน 3 วนทาการ X 100
จานวนผCประสบความเดBอดรอนท>งหมด
ค@าอธบาย : 1. ผCประสบความเดBอดรอน หมายถ<ง นายจาง/ลCกจางท,3ประสบป2ญหาดานแรงงานท,3ขอรบ
บรการจากพนกงานตรวจแรงงาน
2. ดรบการตอบสนองภายใน 3 วนทาการ หมายถ<ง นายจาง/ลCกจางท,3ไดรบความเดBอด
รอนและไดรบบรการจากพนกงานตรวจแรงงาน เช5น ใหคาปร<กษาแนะนา ตอบขอหารBอกฎหมาย การ
รบคารอง และการบรการกองทนสงเคราะห1ลCกจาง เป6นตน โดยม,การดาเนนการภายใน 3 วนทาการ นบ
จากวนท,3รบทราบเหตผล/ไดรบแจง/ม,ขอบ5งช,>/ลCกจางยB3นคารอง ณ กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
และ/หรBอกล5มงานสวสดการและคมครองแรงงานพB>นท,3
แหลงขอมDล : ขอมCลระยะเวลาการใหบรการผCประสบความเดBอดรอน จากแบบสรปผลการดาเนนงาน
ตามตวช,ว> ดสานกคมครองแรงงาน : รอยละของผCประสบความเดBอดรอนไดรบการตอบ สนองภายใน 3 วน
ทาการ
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
80

ปj 2555
80

หนวยงานรบผดชอบ : สานกคมครองแรงงาน

ปj 2556
80

ปj 2557
80
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ตวชnวดท 1.9 : จ@านวนแรงงานและผDมสวนเกยวของทไดรบความรDดานมาตรฐานแรงงาน
หนวยวด : คน
วธการค@านวณตวชnวด :
นบจานวนแรงงานและผCม,ส5วนเก,3ยวของท,3ไดรบความรCดานคมครองแรงงาน
+ ดานแรงงานสมพนธ1 + ดานสวสดการแรงงาน
ค@าอธบาย : แรงงานและผCม,ส5วนเก,3ยวของท,3ไดรบความรCดานคมครองแรงงาน หมายถ<ง ลCกจางในสถาน
ประกอบกจการ นายจาง/เจาของสถานประกอบกจการ ผCส5งมอบงาน แรงงานงานเกษตร ผCรบงานไปทาท,3
บาน และนกเร,ยน/นกศ<กษา ท,3เจาหนาท,3เขาไปดาเนนการจดอบรม ประชม สมมนา สมมนาเชงปฏบตการ
ประชมช,>แจง สนบสนนเทคนคและวชาการและรณรงค1แผยแพร5เพB3อใหความรCดานคมครองแรงงานและ/
หรBอดานความปลอดถยในการทางานและ/หรBอดานแรงงานสมพนธ1และ/หรBอดานสวสดการแรงงน
แหลงขอมDล : 1. ขอมCลจากระบบคอมพวเตอร1 ฐานขอมCลสวสดการและคมครองแรงงาน ระบบงาน
วชาการ ระบบฝ•กอบรม
2. รายงานผลการปฏบตงานในระบบคอมพวเตอร1 เครB อ ข5 า ยของกรมสวสดการและ
คมครองแรงงาน
3. ขอมCลในระบบ Web Application ฐานขอมCลกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
ระบบสวสดการแรงงาน ระบบวชาการและสารสนเทศ และระบบฝ•กอบรม
คาเปlาหมาย :
ปj 2554

ปj 2555

ปj 2556

ปj 2557

173,700

174,700

174,700

175,700

หนวยงานทรบผดชอบ : สานกคมครองแรงงาน
สานกแรงงานสมพนธ1
สานกความปลอดภยแรงงาน
กองสวสดการแรงงาน
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ประเด]นยทธศาสตร#ท 2 : พฒนาคณภาพชวตแรงงาน
ตวชnวดท 2.1 : จ@านวนสถานประกอบกจการทไดรบการสงเสรมสวสดการแรงงาน
หนวยวด : แห5ง
วธการค@านวณ :
นบจานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมสวสดการแรงงาน
ค@าอธบาย : สถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมสวสดการแรงงาน หมายถ<ง สถานประกอบกจการ
ท,3ไดรบความรC ขอมCลข5าวสาร คาปร<กษาแนะนาดานสวสดการแรงงาน และไดม,การตดตาม จCงใจอย5างต5อ
เนB3อง เพB3อใหเกดผลการจดสวสดการแรงงานนอกเหนBอกฎหมาย เช5น ท,3พกอาศย การจดรถรบ – ส5ง
อาหารน>าดB3ม เครB3องแบบชดทางาน โบนส เบ,>ยเล,>ยง การจดนนทนาการ การช5วยเหลBอค5าครองช,พ การจด
ทามาตรฐาน ASO,ASO-T Thailand โครงการโรงงาน/สถานประกอบกจการส,ขาว โรงเร,ยนในโรงงาน
การจดต>งศCนย1เล,>ยงเด@ก การจดต>งมมนมแม5 และแนวทางการดาเนนช,วตตามปรชญาเศรษฐกจพอเพ,ยง
เป6นตน
แหลงขอมD ล : ขอมC ล ในระบบ Web Application ฐานขอมC ล กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
ระบบสวสดการแรงงาน ระบบงานวชาการและสารสนเทศ ระบบฝ•กอบรม และแบบรายงานท,3ส5งกอง
สวสดการแรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
10,000

ปj 2555
15,000

หนวยงานทรบผดชอบ : กองสวสดการแรงงาน

ปj 2556
15,000

ปj 2557
15,000
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ตวชnวดท 2.2 : รอยละของแรงงานทไดรบสวสดการแรงงาน
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณ :
จานวนแรงงานไดรบสวสดการแรงงาน X 100
จานวนแรงงานในสถานประกอบกจการท,3ไดรบส5งเสรมสวสดการแรงงาน
ค@าอธบาย : 1. แรงงานท,3ไดรบสวสดการแรงงาน หมายถ<ง ลCกจางในสถานประกอบกจการ นายจาง/
เจาของสถานประกอบกจการ ผCส5งมอบงาน แรงงานภาคเกษตร ผCรบงานไปทาท,3บานท,3นายจางจดหรBอ
ปรบปรงสวสดการแรงงานนอกเหนBอกฎหมาย
2. แรงงานท,3ไ ดรบการส5 ง เสรมสวสดการแรงงาน หมายถ< ง จานวนแรงงานในสถาน
ประกอบกจการ ท,3ไดรบความรC ขอมCลข5าวสาร คาปร<กษาแนะนาดานสวสดการแรงงาน และไดม,การ
ตดตาม จCงใจอย5างต5อเนB3อง เพB3อใหเกดผลการจดสวสดการแรงงานนอกเหนBอกฎหมาย เช5น ท,3พกอาศย
การจดรถรบ – ส5ง อาหาร น>าดB3ม เครB3องแบบชดทางาน โบนส เบ,>ยเล,>ยง การจดนนทนาการ การช5วยเหลBอ
ค5าครองช,พ การจดทามาตรฐาน ASO,ASO-T Thailand โครงการโรงงาน/สถานประกอบกจการส,ขาว
โรงเร,ยนในโรงงาน การจดต>งศCนย1เล,>ยงเด@ก การจดต>งมมนมแม5 และแนวทางการดาเนนช,วตตามปรชญา
เศรษฐกจพอเพ,ยง เป6นตน
แหลงขอมD ล : ขอมC ล ในระบบ Web Application ฐานขอมC ล กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
ระบบสวสดการแรงงาน ระบบงานวชาการและสารสนเทศ ระบบฝ•กอบรม และแบบรายงานท,3ส5งกอง
สวสดการแรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
90

ปj 2555
90

หนวยงานทรบผดชอบ : กองสวสดการแรงงาน

ปj 2556
90

ปj 2557
90
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ตวชnวดท 2.3 : จ@านวนสถานประกอบกจการและรฐวสาหกจทไดรบการปlองกนและแกไขป\ญหา
ความขดแยงดานแรงงาน
หนวยวด : แห5ง
วธการค@านวณ ตวชnวด :
นบจานวนสถานประกอบกจการและรฐวสาหกจท,3ไดรบการปHองกนและแกไขป2ญหาดานแรงงานสมพนธ1
ค@าอธบาย :

1. สถานประกอบกจการ หมายถ<ง สถานประกอบกจการท,3ม,ลCกจางต>งแต5 1 คนข<>นไป
2. รฐวสาหกจ หมายถ<ง รฐวสาหกจตามนยามของพระราชบญญตแรงงานรฐวสาหกจ
สมพนธ1 พ.ศ. 2543
3. การปHองกนป2ญหาความขดแยงดานแรงงาน หมายถ<ง การท,3เจาหนาท,3เขาไปดาเนนการ
ส5 งเสรมใหความรC ใหคาปร<กษาแนะนาแก5 นายจาง ลCก จาง หรB อผC แทนนายจาง ผCแทนลC ก จางภายใน
สถานประกอบกจการหรBอองค1กรรฐวสาหกจ เพB3อใหเกดระบบการปร<กษาหารBอและความร5ว มมBอ ใน
รC ป แบบทวภาค, อ ย5 า งใดอย5 า งหน<3 ง และนามาซ<3 ง ความสมพนธ1 อ นด, ร ะหว5 า งนายจางกบลC ก จางใน
สถานประกอบกจการหรBอองค1กรรฐวสาหกจแห5งน>น
4. การแกไขป2ญหาความขดแยงดานแรงงาน หมายถ<ง การท,3เจาหนาท,3เขาไปดาเนนการ
แกไขป2 ญหาในกรณ,ท,3ส ถานประกอบกจการหรB อ รฐวสาหกจแห5 ง น> นเกดป2 ญ หาขอขดแยงและป2 ญ หา
ขอพพาทแรงงาน
แหลงขอมDล : รายงานผลการปฏบตงานในระบบคอมพวเตอร1เครBอข5ายของกรมสวสดการและคมครอง
แรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
11,000

ปj 2555
11,500

หนวยงานรบผดชอบ : สานกแรงงานสมพนธ1

ปj 2556
12,000

ปj 2557
12,500
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ตวชnวดท 2.4 : จ@านวนเครQอขายดานแรงงาน
หนวยวด : คน , องค1กร
วธการค@านวณตวชnวด :
นบจานวนเครBอข5ายดานแรงงาน (คน) ท,3ไดรบการส5งเสรมพฒนาดานคมครองแรงงาน
ดานแรงงานสมพนธ1 ดานความปลอดภย
นบจานวนเครBอข5าย (องค1กร) ท,3ไดรบการส5งเสรมพฒนาดานความปลอดภย
ค@าอธบาย : 1. เครBอข5ายดานแรงงาน (คน) หมายถ<ง นายจาง ลCกจาง องค1กรนายจาง องค1กรลCกจาง
สหภาพแรงงาน เจาหนาท,3ความปลอดภยในการทางาน หรBอบคคลท,3กรมสวสดการและคมครองแรงงานได
จดต>งข<>นและใหรวมถ<งเครBอข5ายบคคลท,3ไดรบการพฒนาศกยภาพใหม,ความเขมแข@งเพB3อทาหนาท,3สอดส5อง
ดCแล แจงเบาะแส ใหการช5วยเหลBอดCแลใหไดรบสทธประโยชน1ตามกฎหมายแรงงาน หรBอการดCแลดาน
ความปลอดภย หรBอใหคาปร<กษาแนะนาดานแรงงานสมพนธ1
2. เครBอข5ายดานแรงงาน (องค1กร) หมายถ<ง แรงงานต5างดาว 3 สญชาต คBอ พม5า ลาว
และกมพCชา หน5วยงานภาคเอกชนท,3ข<>นทะเบ,ยนเป6นหน5วยงานฝ•กอบรมดานความปลอดภยในการทางาน
ของกรมฯ ซ<3งในป2จจบนม,หน5วยงานฝ•กอบรมเจาหนาท,3ความปลอดภยในการทางานระดบต5างๆ หน5วยงาน
ฝ•กอบรมดบเพลงข>นตอน/ฝ•กซอมดบเพลง/ซกซอมหน,ไฟ และไย5วนงานฝ•กอบรมความปลอดภยในการ
ทางานท,3อบอากาศ
แหลงขอมDล : 1. ขอมCลจากระบบคอมพวเตอร1 ฐานขอมCลสวสดการและคมครองแรงงาน ระบบงาน
วชาการ ระบบฝ•กอบรม
2. ทะเบ,ยนเครBอข5ายดานแรงงานสมพนธ1ของสานกแรงงานสมพนธ1
3. แบบรายงานผลการอบรมจากกองสวสดการแรงงาน
4. แบบรายงานการดาเนนงานแผนการปฏบตงานและแผนการใชจ5ายเงนกองทนเพB3อ
การส5งคนต5างดาวกลบออกไปนอกราชอาณาจกร ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท,3ส5งสานกพฒนา
มาตรฐานแรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554

ปj 2555

ปj 2556

ปj 2557

(คน)
8,825
(องค1กร) 130

9,570
135

10,430
140

10,360
145

หนวยงานทรบผดชอบ : สานกคมครองแรงงาน
สานกแรงงานสมพนธ1
สานกความปลอดภยแรงงาน
กองสวสดการแรงงาน

40

ตวชnวดท 2.5 : จ@านวนกจกรรมทเปvดโอกาสใหนายจาง ลDกจางและเครQอขายดานแรงงานมสวนรวม
หนวยวด : กจกรรม
วธการค@านวณตวชnวด :
นบจานวนกจกรรมท,3เปcดโอกาสใหนายจาง ลCกจาง และเครBอข5ายดานแรงงานม,ส5วนร5วม
ค@าอธบาย : กจกรรมท,3เปcดโอกาสใหนายจาง ลCกจาง และเครBอข5ายดานแรงงานม,ส5วนร5วม หมายถ<ง
กจกรรมต5างๆ ท,3กรมสวสดการและคมครองแรงงานไดจดทาข<>นหรBอม,ส5วนร5วมในการจดทาและ เชญ
นายจาง ลCกจาง และเครBอข5ายดานแรงงานเขาร5ว มในกจกรรมดงกล5าว ไดแก5 การจดงานวนสตร,สากล
การจดงาน Safety Day การจดงาน safety Week การจดงานมาตรฐานแรงงานแห5งชาต การจดงาน
(May Day) การจดงานวนยาเสพตด การจดงานวนเอดส1โลก การจดงานเท,ยนส5องใจและการจดประกวด
สถานประกอบกจการด,เด5นดานความปลอดภย ดานแรงงานสมพนธ1และสวสดการแรงงาน และแรงงาน
ไทยร5วมใจถวายสตย1 ปฏบตธรรมนอมนาถวายแด5องค1พอ5 หลวงของปวงประชา เป6นตน
แหลงขอมDล : 1. ทะเบ,ยนรายชB3อลCกจาง นายจาง และเครBอข5ายดานแรงงานท,3เขาร5วมกจกรรมรณรงค1ส5ง
เสรมสทธสตร, (วนสตร,สากล) หรBอรายงานผลจากระบบคอมพวเตอร1
2. แบบรายงานผลการจดกจกรรมจากกองสวสดการแรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554

ปj 2555

ปj 2556

ปj 2557

9

9

9

9

หนวยงานทรบผดชอบ : สานกคมครองแรงงาน
สานกความปลอดภยแรงงาน
สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน
สานกแรงงานสมพนธ1
กองสวสดการแรงงาน
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ตวชnวดท 2.6 : จ@านวนครnงของการจดการเลQอกตnงคณะกรรมการไตรภาคสงกดกระทรวงแรงงาน
หนวยวด : คร>ง
วธการค@านวณ :
นบจานวนคร>งของการจดการเลBอกต>งคณะกรรมการไตรภาค,ท,3สงกดกระทรวงแรงงาน
ค@าอธบาย : 1. คณะกรรมการไตรภาค,สงกดกระทรวงแรงงาน หมายถ<ง คณะกรรมการซ<3งประกอบ
ดวยผCแทนจาก 3 ฝbาย คBอ ฝbายนายจาง ฝbายลCกจาง และฝbายรฐบาล เพB3อร5วมบรหารงานภายใตภารกจ
หลกของกระทรวงแรงงาน
2. การจดการเลBอกต>งคณะกรรมการไตรภาค,ท,3สงกดกระทรวงแรงงาน เป6นการดาเนนการ
ตามระเบ,ยบของกระทรวงแรงงานว5าดวยแนวทางและวธ,การเพB3อใหไดมาซ<3งผCแทนฝbายนายจางและลCกจาง
ในคณะกรรมการไตรภาค, พ.ศ. 2551
แหลงขอมDล : รายงานผลการปฏบตงานในระบบคอมพวเตอร1เครBอข5ายของกรมสวสดการและคมครอง
แรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
1

ปj 2555
1

หนวยงานรบผดชอบ : สานกแรงงานสมพนธ1

ปj 2556
1

ปj 2557
1
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ประเด]นยทธศาสตร#ท 3 : เสรมสรางความรบผดชอบตอสงคมดานแรงงาน
ตวชnวดท 3.1 : รอยละของสถานประกอบกจการทตรวจประเมนและไดรบการรบรองมาตรฐาน
แรงงานไทย
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดบสมบCรณ1 X 100
จานวนสถานประกอบกจการกล5มเปHาหมาย
ค@าอธบาย : 1. สถานประกอบกจการท,3ตรวจประเมนและไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทยหมาย
ถ<ง สถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมและพฒนาใหจดทามาตรฐานแรงงานไทยใหเป6นไปตามขอ
กาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ไดรบการตรวจประเมนเพB3อการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดบสมบCรณ1
จากหน5วยงานท,3ปร<กษาภาคเอกชนท,3ไดรบการจดจางจากกรมสวสดการและคมครองแรงงานและเจา
หนาท,3ของกรมอย5างเป6นระบบตามหลกเกณฑ1มาตรฐานสากลและผ5านการตดสนความสอดคลองกบขอ
กาหนดมาตรฐานแรงงานไทยจนถ<งข>นไดรบการรบรอง
2. สถานประกอบกจการกล5มเปHาหมาย หมายถ<ง สถานประกอบกจการท,3ไดรบการตรวจ
ประเมนจากหน5วยงานท,3ปร<กษาภาคเอกชนและเจาหนาท,3ของกรม ซ<3งในป 2554 ม,จานวน 130 แห5ง
แหลงขอมDล : ทะเบ,ยนรายชB3อสถานประกอบกจการท,3ไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย ท,3ออกโดย
กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
75

ปj 2555
75

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
75

ปj 2557
75
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ตวชnวดท 3.2 : รอยละของสถานประกอบกจการทไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทยสามารถ
ธ@ารงรกษาระบบอยางตอเนQอง
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนสถานประกอบกจการท,3สามารถธารงรกษาระบบรบรองมาตรฐานแรงงานไทยอย5างต5อเนB3อง X 100
จานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย ในปงบประมาณ 2553

ค@าอธบาย : 1.จานวนสถานประกอบกจการท,ส3 ามารถธารงรกษาระบบรบรองมาตรฐานแรงงานไทย
อย5างต5อเนB3อง หมายถ<ง สถานประกอบกจการท,3ไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทยในปงบประมาณท,3
ผ5านมา ซ<3งม,การดาเนนกจกรรมตามขอกาหนดมาตรฐาน เพB3อรกษาระบบและพฒนาอย5างต5อเนB3อง โดยได
รายงานผลการปฏบตท,3 แ สดงถ< ง ความสอดคลองกบขอกาหนดมาตรฐานอย5 า งม, ป ระสทธผล และ
สถานประกอบกจการท,3ขอการรบรองต5อเนB3อง โดยไดรบการตรวจประเมนตามหลกเกณฑ1สากลจากบคคล
ภายนอก (Third Party) ซ<3งกรมสวสดการและคมครองแรงงาน ประกาศการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย
(มรท.8001) ในปงบประมาณ 2554
2. จานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย ในปงบประมาณ
2553 คBอ 832 แห5ง
แหลงขอมDล : ฐานขอมCลสถานประกอบกจการท,3ไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
85

ปj 2555
85

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
85

ปj 2557
85
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ตวชnวดท 3.3 : จ@านวนสถานประกอบกจการทมลDกจาง 50 คนขonนไป มกจกรรมแสดงความรบผดชอบ
ตอสงคมดานแรงงาน
หนวยวด : แห5ง
วธการค@านวณตวชnวด :
นบจานวนสถานประกอบกจการท,3ม,กจกรรมแสดงความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน
โดยการสมครเขาร5วมโครงการส5งเสรมสถานประกอบกจการใหม,ระบบบรหารจดการท,3ด,
ดานแรงงานสมพนธ1และสวสดการแรงงาน
ค@าอธบาย : 1. สถานประกอบกจการ หมายถ<ง สถานประกอบกจการเอกชนท,3ม,ลกC จางต>งแต5 50 คนข<น> ไป
2. สถานประกอบกจการท,3ม,กจกรรมแสดงความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน หมายถ<ง
สถานประกอบกจการท,3สมครเขาร5วมโครงการส5งเสรมสถานประกอบกจการใหม,ระบบบรหารจดการท,3ด,
ดานแรงงานสมพนธ1และสวสดการแรงงาน
3. ความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน คBอ การท,3สถานประกอบกจการดาเนนธรกจโดยย<ด
หลกจรยธรรมในการบรหารธรกจและใหความสาคญดานมาตรฐานของสทธแรงงานและสทธมนษยชน
กล5าวคBอ ม,การปฏบตตามกฎหมายแรงงานทกดาน เพB3อใหลCกจางไดรบสทธประโยชน1และการปฏบตอย5าง
เป6 น ธรรม ม,ค วามปลอดภยในการทางาน ม, ส วสดการท,3 เ หมาะสม ตลอดจนม, ก ารเสรมสรางระบบ
แรงงานสมพนธ1ท,3ด, เพB3อความม3นคงและคณภาพช,วตท,3ด,ของลCกจาง
โดยโครงการส5งเสรมสถานประกอบกจการใหม,ระบบบรหารจดการท,3ด,ดานแรงงานสมพนธ1
และสวสดการแรงงาน เป6นกจกรรมท,3สาคญกจกรรมหน<3งท,3ใหสถานประกอบกจการแสดงความรบผดชอบ
ต5อสงคมดานแรงงาน ซ<3งการดาเนนโครงการม,วตถประสงค1เพB3อสรางแรงจCงใจต5อนายจางและลCกจางให
เห@นความสาคญของการแรงงานสมพนธ1ท,3ด, และสามารถกระตนใหนายจาง ผCประกอบการไดตระหนกถ<ง
ความสาคญในการพฒนา รCปแบบ และระบบของการแรงงานสมพนธ1รวมถ<งการจดสวสดการแรงงานท,3ด,
ในสถานประกอบกจการ ซ<3งส5งผลใหลCกจางม,คณภาพช,วตการทางานท,3ด,ข<>น นาไปสC5การทางานร5วมกน
อย5างม,ประสทธภาพและอยC5ร5วมกนอย5างสนต นอกจากน,> ยงเป6นการประกาศเก,ยรตคณแก5สถานประกอบ
กจการท,ม3 ,การสรางระบบแรงงานสมพนธ1และระบบการจดสวสดการแรงงาน ท,3ดใ, หแก5ลCกจาง ใหเป6นแบบ
อย5างท,3ดแ, ก5สถานประกอบกจการอB3น ทาใหนายจางและลCกจาง สหภาพแรงงานและคณะกรรมการทวภาค,
ในรCปแบบอB3นม,ความร5วมมBอท,3ดต, 5อกนภายในสถานประกอบกจการ
แหลงขอมDล : ใบสมครเขาร5วมโครงการส5งเสรมสถานประกอบกจการใหม,ระบบบรหารจดการท,3ด,ดาน
แรงงานสมพนธ1และสวสดการแรงงาน ท,3 ส ถานประกอบกจการไดแจงความประสงค1 ไ วท,3 ส านกงาน
สวสดการและคมครองแรงงานจงหวด และกล5 ม งานสวสดการคมครองแรงงานพB> น ท,3 โดยสานก
แรงงานสมพนธ1เป6นผCรวบรวมและสรปผลในภาพรวม
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คาเปlาหมาย :
ปj 2554
300

ปj 2555
350

ปj 2556
400

ปj 2557
450

หนวยงานรบผดชอบ : สานกแรงงานสมพนธ1
ตวชnวดท 3.4 จ@านวนสถานประกอบกจการทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพตามขอก@าหนด
มาตรฐานแรงงานไทย
หนวยวด : แห5ง
วธการค@านวณตวชnวด :
นบจานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมและพฒนาศกยภาพ
ตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ระดบสมบCรณ1และระดบพB>นฐาน ภายในปงบประมาณ
ค@าอธบาย : การส5งเสรมและพฒนาศกยภาพตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ระดบสมบCรณ1 หมาย
ถ<ง การใหความรCความเขาใจแก5สถานประกอบกจการกล5มเปHาหมายทกประเภท ทกขนาดท,3ประสงค1เขา
รบการส5งเสรมและพฒนาศกยภาพตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ระดบสมบCรณ1 รวม 12 ขอ ต>งแต5
ขอ 5.1 – 5.12 โดยการจดประชมช,>แจง การจดนทรรศการ การอบรม สมมนา การประชมเชงปฏบตการ
และการเผยแพร5เอกสาร เป6นตน
แหลงขอมDล : ทะเบ,ยนรายชB3อสถานประกอบกจการท,3เขารบการส5งเสรมและพฒนาศกยภาพตามขอ
กาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ระดบสมบCรณ1
คาเปlาหมาย :
ระดบ
สมบCรณ1
พBน> ฐาน

ปj 2554

ปj 2555

ปj 2556

ปj 2557

-

150
500

200
2,000

200
2,000

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

46

ตวชnวดท 3.5 : รอยละของสถานประกอบกจการเปlาหมายทผานการพฒนาศกยภาพตามขอก@าหนด
มาตรฐานแรงงานไทย
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนสถานประกอบกจการท,3ผา5 นการพฒนาศกยภาพตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
ครบตามระยะเวลาท,3กาหนดภายในปงบประมาณ X 100
จานวนสถานประกอบกจการท,3เขารบการพฒนาศกยภาพตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
และส>นสดสญญาในปงบประมาณ
ค@าอธบาย : 1. จานวนสถานประกอบกจการท,3 ผ5 า นการพฒนาศกยภาพตามขอกาหนดมาตรฐาน
แรงงานไทยครบตามระยะเวลาท,3กาหนดภายในปงบประมาณ หมายถ<ง สถานประกอบกจการเปHาหมายท,3
เขารบการพฒนาศกยภาพตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทยจานวน 8 วนทาการ (MAN – DAY) ใน
ช5วงระยะเวลา 2 – 6 เดBอน และแลวเสร@จภายในวนท,3 30 กนยายน
2. สถานประกอบกจการท,3เขารบการพฒนาศกยภาพตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
และส>นสดสญญาในปงบประมาณ หมายถ<ง สถานประกอบกจการเปHาหมายท>งหมดท,3เขารบการพฒนา
ศกยภาพตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย โดยคานวณเฉพาะสญญาจางท,3ปร<กษามาตรฐานแรงงานท,3
ส>นสดสญญาภายในวนท,3 30 กนยายน เท5าน>น
แหลงขอมDล : รายงานสรปผลสาเร@จฉบบสมบC รณ1 (FINAL REPORT) ของท,3ปร<กษาพฒนามาตรฐาน
แรงงานท,3ส>นสดสญญาภายในวนท,3 30 กนยายน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
80

ปj 2555
80

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
80

ปj 2557
80
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ตวชnวดท 3.6 : จ@านวนสถานประกอบกจการทไดรบการสงเสรมความรDมาตรฐานแรงงานไทยและ
ความรบผดชอบตอสงคมดานแรงงาน
หนวยวด : แห5ง
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมความรCมาตรฐานแรงงานไทย
และความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงานภายในปงบประมาณ
ค@าอธบาย : จานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมความรCมาตรฐานแรงงานไทยและความรบ
ผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน หมายถ<ง สถานประกอบกจการท,3ไดรบความรC ความเขาใจเก,3ยวกบมาตรฐาน
แรงงานไทยและความรบผดชอบต5อสงคมดานแรงงาน (CSR ดานแรงงาน) ตลอดจนกระบวนการจดทา
มาตรฐานแรงงานไทย โดยการจดนทรรศการ การประชมช,>แจง การอบรม สมมนา การประชมเชงปฏบต
การ และการเผยแพร5เอกสาร เป6นตน
แหลงขอมDล : 1. ทะเบ,ยนรายชB3อสถานประกอบกจการตามรายงานการส5งเสรมความรCจากหน5วยปฏบต
2. รายงานการรณรงค1ส5งเสรมความรCจากหน5วยงานเจาของเรB3อง
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
5,000

ปj 2555
-

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
-

ปj 2557
-
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ตวชnวดท 3.7 : จ@านวนสถานประกอบกจการทไดรบการสงเสรมความรDมาตรฐานแรงงานไทย
หนวยวด : แห5ง
วธการค@านวณตวชnวด :
นบจานวนสถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมความรCมาตรฐานแรงงานไทยภายในปงบประมาณ
ค@าอธบาย : สถานประกอบกจการท,3ไดรบการส5งเสรมความรCมาตรฐานแรงงานไทย หมายถ<ง สถาน
ประกอบกจการท,3ไดรบความรC ความเขาใจเก,3ยวกบมาตรฐานแรงงานไทย ตลอดจนกระบวนการจดทา
มาตรฐานแรงงานไทย โดยการจดนทรรศการ การประชมช,>แจง การอบรม สมมนา การประชมเชงปฏบต
การ และการเผยแพร5เอกสาร เป6นตน
แหลงขอมDล : 1. ทะเบ,ยนรายชB3อสถานประกอบกจการตามรายงานการส5งเสรมความรCจากหน5วยปฏบต
2. รายงานการรณรงค1ส5งเสรมความรCจากหน5วยงานเจาของเรB3อง
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
-

ปj 2555
5,500

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
5,500

ปj 2557
5,500
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ตวชnวดท 3.8 : จ@านวนนายจาง ลDกจางและผDทเกยวของไดรบการพฒนาศกยภาพความรบผดชอบ
ตอสงคมดานแรงงาน
หนวยวด : คน
วธการค@านวณตวชnวด :
นบจานวนนายจาง ลCกจางและผCท,3เก,3ยวของไดรบการพฒนาศกยภาพความรบผดชอบ
ต5อสงคมดานแรงงานภายในปงบประมาณ
ค@าอธบาย : นายจาง ลCกจางและผCท,3เก,3ยวของไดรบการพฒนาศกยภาพความรบผดชอบต5อสงคมดาน
แรงงาน หมายถ<ง นายจาง ลCกจางและผCท,3เก,3ยวของไดรบการพฒนาศกยภาพความรบผดชอบต5อสงคมดาน
แรงงาน ซ<3งประกอบดวยความรCดานมาตรฐานแรงงาน การคมครองแรงงาน แรงงานสมพนธ1 แรงงาน
รฐวสาหกจสมพนธ1 ความปลอดภย อาช,วอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน สวสดการแรงงาน
เป6นตน
แหลงขอมDล : รายงานผลการปฏบตงาน หรBอรายชB3อผCท,3ไดรบการพฒนาศกยภาพความรบผดชอบต5อ
สงคมดานแรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
-

ปj 2555
1,040

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
1,040

ปj 2557
1,040
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ประเด]นยทศาสตร#ท 4 : พฒนาการบรหารจดการของกรม
ตวชnวดท 4.1 : รอยละความพoงพอใจของผDรบบรการ
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
ผลรวมคะแนนความพ<งพอใจของผCรบบรการท,ต3 อบแบบสอบถาม X 100
จานวนผCรบบรการท,ต3 อบแบบสอบถาม X จานวนคะแนนเต@มความพ<งพอใจของแบบสอบถาม
ค@าอธบาย : 1. ความพ<งพอใจ หมายถ<ง ความรCส<กท,3ม,ต5อการใหบรการของกรมสวสดการและคมครอง
แรงงานในดานต5าง ๆ ไดแก5 ดานส3งอานวยความสะดวก ดานกระบวนการใหบรการ ดานเจาหนาท,3ผCให
บรการ ดานคณภาพการใหบรการ และดานช5องทางการใหบรการ เป6นตน
2. ผCรบบรการ หมายถ<ง ผCท,3มารบบรการจากหน5วยงานต5าง ๆ ในสงกดกรมสวสดการและ
คมครองแรงงาน
3. สานกพฒนามาตรฐานแรงงานส5งแบบสอบถามใหหน5วยงานในสงกดกรมสวสดการและ
คมครองแรงงานท>งในส5วนกลางและส5วนภCมภาคเพB3อเก@บขอมCลจากผCท,3มาตดต5อขอรบบรการท,3หน5วยงาน
และหน5วยงานในสงกดรวบรวมแบบสอบถามส5งคBนเพB3อทาการประเมนผล
แหลงขอมDล : 1. แบบสอบถามจากหน5วยงานในสงกดกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
2. ผลการประมวลผลความพ<งพอใจในภาพรวมของกรมจากแบบสอบถามโดยสานก
พฒนามาตรฐานแรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
83

ปj 2555
83

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
83

ปj 2557
83
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ตวชnวดท 4.2 : รอยละของหนวยงานทมการปรบปรงคณภาพการใหบรการ
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนหน5วยงานท,3ดาเนนการสารวจความพ<งพอใจฯ และม,การปรบปรงคณภาพการใหบรการ X 100
จานวนหน5วยงานท,3ดาเนนการสารวจความพ<งพอใจฯ และตองดาเนนการปรบปรงการใหบรการท>งหมด

ค@าอธบาย : 1. หน5วยงาน หมายถ<ง หน5วยงานต5าง ๆ ในสงกดกรมสวสดการและคมครองแรงงานท>งใน
ส5วนกลางและส5วนภCมภาคท,3ดาเนนการสารวจความพ<งพอใจในการใหบรการของกรมโดยใชแบบสอบถาม
ท,3กรมกาหนด
2. การปรบปรงคณภาพการใหบรการ หมายถ< ง การนาผลท,3 ไ ดจากการสารวจความ
พ< งพอใจในการใหบรการของหน5ว ยงานในแต5 ล ะดาน ประกอบกบผลท,3 ผC ตอบแบบสอบถามตอบว5 า
ไม5พ<งพอใจ และขอเสนอแนะท,3ไดจากผCตอบแบบสอบถามมาปรบปรงการใหบรการของหน5วยงานใหด,ข<>น
3. สานกพฒนามาตรฐานแรงงานดาเนนการตดตามผลการปรบปรงคณภาพการใหบรการ
ของหน5วยงานในสงกดกรมสวสดการและคมครองแรงงานโดยส5งแบบรายงานผลการปรบปรงการให
บรการใหหน5วยงานต5าง ๆ รายงานผลการดาเนนการปรบปรงคณภาพการใหบรการของหน5วยงานและส5ง
คBนเพB3อทาการประเมนผล
แหลงขอมDล : 1. แบบรายงานผลการปรบปรงการใหบรการจากหน5วยงานในสงกดกรมสวสดการและ
คมครองแรงงาน
2. รายงานสรปผลการปรบปรงคณภาพการใหบรการของกรมสวสดการและคมครอง
แรงงานโดยสานกพฒนามาตรฐานแรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
75

ปj 2555
75

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
75

ปj 2557
75
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ตวชnวดท 4.3 : ระดบความส@าเร]จของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA)
หนวยวด : ระดบ
วธการค@านวณตวชnวด :
กาหนดเป6นระดบข>นของความสาเร@จ แบ5งเป6น 5 ระดบ ดงน,>
ระดบ
รายละเอยดการด@าเนนการ
1 ใหความรCความเขาใจเก,3ยวกบการดาเนนการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ
กบคณะทางานพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ
2 ดาเนนการตามแผนพฒนาองค1กร ประจาปงบประมาณ
3 ดาเนนการปรบปรงองค1กรในประเด@นท,3ดาเนนการไม5ผา5 นการตรวจตามเกณฑ1 PMQA
ในปงบประมาณก5อนหนา
4 ประเมนองค1ก รดวยตนเองตามเกณฑ1 ค ณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA)
ประจาปงบประมาณ
5 จดทาแผนพฒนาองค1กร ประจาปงบประมาณถดไป
ค@าอธบาย : ระดบความสาเร@จของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) หมายถ<ง ความ
สาเร@จของการดาเนนการตามข>นตอนการดาเนนการพฒนาคณภาพบรหารจดการภาครฐ (PMQA) ของ
กรมประจาป
แหลงขอมDล : รายงานผลการปฏบตงานการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) ประจา
ปงบประมาณ และรายงานผลการประชมคณะทางาน/คณะกรรมการ และการประชมเชงปฏบตการท,3
เก,3ยวของ
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
ระดบ 5

ปj 2555
ระดบ 5

หนวยงานรบผดชอบ: กล5มพฒนาระบบบรหาร

ปj 2556
ระดบ 5

ปj 2557
ระดบ 5
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ตวชnวดท 4.4 : รอยละของขอมDลในระบบฐานขอมDลมความถDกตองครบถวน
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนขอมCลท,3ไดรบการปรบปรง X 100
จานวนขอมCลท>งหมดท,3ส5งใหหน5วยงานตรวจสอบ
ค@าอธบาย : การตรวจสอบและแกไขขอมCลโดยการดาเนนการปรบปรงและตรวจสอบความถCกตองของ
ขอมCลในฐานขอมCลของกรม ประกอบดวย การตรวจสอบขอมCลทกระบบในฐานขอมCลของกรม จากการ
เข,ยนคาส3ง SQL ตรวจสอบ และจากการประมวลผลจากรายงานท,3ม,ในระบบ วเคราะห1ขอมCลหาขอผด
พลาด รวมถ<งตรวจสอบการทางานของระบบใหบรการสารสนเทศของกรม โดยการแจงหน5วยงานท,3
เก,3ยวของผ5านทางระบบอนทราเน@ตของกรม
แหลงขอมDล : ขอมCลในระบบฐานขอมCลของกรม
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
80

ปj 2555
83

หนวยงานทรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
86

ปj 2557
89
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ตวชnวดท 4.5 : ระดบความส@าเร]จของการจดท@าระบบคลงขอมDล
หนวยวด : ระดบ
วธการค@านวณตวชnวด :
กาหนดเป6นระดบข>นของความสาเร@จ แบ5งเป6น 5 ระดบ ดงน,>
ระดบ
รายละเอยดการด@าเนนการ
1 ศ<กษาขอมCลแนวทางการพฒนาระบบคลงขอมCล (Data warehouse) เทคโนโลย, รCปแบบ
การดาเนนการ การบรหารจดการ
2 รวบรวมระบบขอมC ล ท,3 ม, ค วามสาคญซ<3 ง ใชในการบรหารงานของกรมสวสดการและ
คมครองแรงงาน
3 จดทาแผนงาน โครงการพฒนาระบบคลงขอมCล (Data warehouse)
4 พฒนาระบบการเก@บสารองขอมCล
5 ตดตามและประเมนผล
ค@าอธบาย : ดาเนนการศ<กษาขอมCล จดทาแผนงานโครงการ เสนอของบประมาณเพB3อพฒนาระบบคลง
ขอมCลกรมสวสดการและคมครองแรงงานเพB3อใชในการบรหารงาน กาหนดนโยบายแผนงาน ใหสอดคลอง
กบสถานการณ1ดานแรงงาน
แหลงขอมDล : รายงานผลการดาเนนงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
-

ปj 2555
ระดบ 5

หนวยงานทรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
ระดบ 5

ปj 2557
ระดบ 5
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ตวชnวดท 4.6 : รอยละความพoงพอใจของผDรบบรการ (ตอบรการ e-Service)
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนผCรบบรการท,3ม,ความพ<งพอใจ X 100
จานวนผCรบบรการท>งหมด
ค@าอธบาย :
ดาเนนการเพB3อวดผลสมฤทธMของการพฒนาระบบเทคโนโลย,สารสนเทศและการสB3อสาร
โดยการวดผลความพ<งพอใจของผCรบบรการในรายละเอ,ยดดงน,>
1. บรการ e-Service ของกรมสวสดการและคมครองแรงงานในป2จจบนประกอบดวย
ระบบฝ•กอบรมผ5านเครBอข5ายอนเทอร1เน@ต ระบบสอบถามขอมCล การเผยแพร5ขอมCลข5าวสารผ5านเว@บไซต1
www.labour.go.th
2. ดาเนนการสารวจความพ<งพอใจของผCรบบรการต5อบรการ e-Service ผ5านเว@บไซต1
ของกรมสวสดการและคมครองแรงงาน ระยะเวลาท,3สารวจระหว5างเดBอนกรกฎาคม – สงหาคม ของทกป
และนาผลท,3ไดมาคานวณเป6นสดส5วนความพ<งพอใจ
แหลงขอมDล : 1. เอกสารรายงานผลการสารวจความพ<งพอใจของผCรบบรการต5อบรการ e-Service
จดเก@บท,3งานเทคโนโลย,สารสนเทศและการสB3อสาร
2. จดเก@บขอมCลสารวจความพ<งพอใจโดยสอบถามผ5านเว@บไซต1ของกรมสวสดการและ
คมครองแรงงาน
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
80

ปj 2555
82

หนวยงานรบผดชอบ : สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน

ปj 2556
84

ปj 2557
86
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ตวชnวดท 4.7 : ระดบความส@าเร]จของการจดการความรD
หนวยวด : ระดบ
วธการค@านวณตวชnวด :
ระดบ
รายละเอยดการด@าเนนการ
1 จาแนกองค1ความรCท,3จาเป6นต5อการผลกดนความสาเร@จตามประเด@นยทธศาสตร1
2 จดทาแผนการจดการความรC ประกอบดวย กจกรรม ระยะเวลา กล5 ม เปH า หมาย
ตวช,>วด เปHาหมายตวช,ว> ด และผCรบผดชอบ
3 ผCบรหารของส5วนราชการลงนามเห@นชอบแผนการจดการความรC
4 ดาเนนการตามกจกรรมแผนการจดการความรCครบทกกจกรรม
5 สรปรายงานผลการดาเนนกจกรรมตามแผนการจดการความรCใหผCบรหาร
ค@าอธบาย : การจดการความรC (Knowledge Management) หมายถ<ง การรวบรวมองค1ความรCท,3ม,
อยC5ในส5วนราชการ ซ<3งกระจดกระจายอยC5ในตวบคคลหรBอเอกสารมาพฒนาใหเป6นระบบ เพB3อใหทกคนใน
องค1กรสามารถเขาถ<งความรC และพฒนาตนเองใหเป6นผCรC รวมท>งปฏบตงานไดอย5างม,ประสทธภาพ
แหลงขอมDล : 1. ผลการดาเนนการจดการความรCของกองการเจาหนาท,3
2. ผลการดาเนนการจดการความรCของหน5วยงานต5างๆ
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
ระดบ 5

ปj 2555
ระดบ 5

หนวยงานทรบผดชอบ : กองการเจาหนาท,3

ปj 2556
ระดบ 5

ปj 2557
ระดบ 5
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ตวชnวดท 4.8 : รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนาศกยภาพ 10 วน/คน/ปj
หนวยวด : รอยละ
วธการค@านวณตวชnวด :
จานวนขาราชการของกรมสวสดการและคมครองแรงงานท,3ผ5านการพฒนาศกยภาพ 10 วน ต5อป X 100
จานวนขาราชการของกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
ค@าอธบาย : 1. บคลากร หมายถ<ง ขาราชการในสงกดกรมสวสดการและคมครองแรงงานประเภท
ท3วไป ประเภทวชาการ และประเภทอานวยการ
2. ผ5านการพฒนาศกยภาพ หมายถ<ง ขาราชการท,3ปฏบตงานจรงในสงกดหน5วยงานต5างๆ
ณ วนท,3 30 กนยายนของทกป ท,3ผ5านการพฒนาศกยภาพดวยวธ,การอบรม สมมนา การประชมเชงปฏบต
การ การประชมเพB3อแลกเปล,3ยนเร,ยนรC การศ<กษาดCงานในประเทศหรBอต5างประเทศ การเร,ยนรCเบB>องตน
ก5อนการปฏบตงาน การสอนงาน การเร,ยนทางไกล การพฒนาดวยระบบ e – learning
3. 10 วน/คน/ป หมายถ< ง ขาราชการ 1 คน ไดรบการพฒนาศกยภาพ 10 วน ในทก
ปงบประมาณ
แหลงขอมDล แบบรายงานผลการพฒนาศกยภาพขาราชการของหน5วยงานต5างๆ ในสงกดกรมสวสดการ
และคมครองแรงงาน ประจาปงบประมาณ
คาเปlาหมาย :
ปj 2554
80

ปj 2555
81

หนวยงานทรบผดชอบ : กองการเจาหนาท,3

ปj 2556
82

ปj 2557
83
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บทท 4
การประเมนและการรายงานผล
แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 – 2557 กรมสวสดการและคมครองแรงงาน
(ฉบบปรบปรงประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554) ไดกาหนดรายละเอ,ยดตวช,>วดเพB3อเป6นหลกเกณฑ1และวธ,
การวดผลการดาเนนงานท,3เป6นรCปธรรม การประเมนและการรายงานผลจ<งเป6นกระบวนงานสาคญในการ
วดสมฤทธMผลดงกล5าว เพB3อใหผCบรหารและผCปฏบตงานทราบถ<งความสาเร@จหรBอขอจากดของการดาเนน
งาน ซ<3งจะนาไปสC5การปHองกนแกไขป2ญหาอปสรรค และปรบเปล,3ยนแนวทางดาเนนการใหสามารถบรรลผล
สาเร@จตามเปHาหมาย โดยกาหนดแนวทางการดาเนนงาน ดงน,>
1. การประเมนผล
เป6 น การประเมนผลการดาเนนงานรายประเด@ น ยทธศาสตร1 ใ น 4 มตคB อ มต
ประสทธผลตามภาระหนาท,3 มตประสทธภาพของการดาเนนงาน มตคณภาพการใหบรการ และมตการ
พฒนาองค1กร โดยการประเมนผลทกตวช,>วดท,3ปรากฏในแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 – 2557 ม,
กลไกการประเมนผลภายในหน5วยงานคBอ งานประเมนผล กล5มงานแผนงานและสารสนเทศ สานกพฒนา
มาตรฐานแรงงาน ซ<3งจะตดตามประเมนผลการปฏบตงานของหน5วยงานท,3รบผดชอบตามหลกเกณฑ1และ
วธ,การท,3กาหนดในรายละเอ,ยดตวช,ว> ด และการประเมนผลจากหน5วยงานภายนอก โดยจะขอใหสานกงาน
ปลดกระทรวงแรงงานเป6นผCประเมนผลการปฏบตงานของกรมเนB3องจากกรมม,ขอจากดในเรB3องของงบ
ประมาณในการจดจางผCตรวจประเมนจากภาคเอกชน ท> ง น,> ในป งบประมาณ 2554 หากกรมม, ง บ
ประมาณเหลBอ จ5า ยในช5ว งปลายป จะดาเนนการจดจางผC ตรวจประเมนจากภาคเอกชนดวย และใน
ปงบประมาณ 2555 – 2556 จะขอต>งงบประมาณในการจดจางผCตรวจประเมนจากภาคเอกชนเพ3มเตม
จากงบประมาณปกตดวย
2. การรายงานผล
สานกพฒนามาตรฐานแรงงานรบผดชอบรายงานความกาวหนาและความสาเร@จของ
การดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 – 2557 ในรอบ 12 เดB อ น (ป งบประมาณ)
พรอมท>งรายงานใหผCบรหารรบทราบถ<งป2ญหาอปสรรคเพB3อสามารถแกไขป2ญหาไดทนต5อสถานการณ1
3. การทบทวนแผนปฏบตราชการ 4 ปj
เนB3องจากแผนปฏบตราชการ 4 ป เป6นแผนระยะยาวท,3กาหนดระยะเวลาดาเนนการ
4 ป พ.ศ. 2554 -2557 ซ<3งในช5วงเวลาดงกล5าว การเปล,3ยนแปลงดานเศรษฐกจ สงคม การเมBอง ย5อมส5ง
ผลกระทบต5อสถานการณ1ดานแรงงาน ดงน>นเพB3อใหแผนปฏบตราชการดงกล5าวม,ความสอดคลองกบบรบท
ท,3เปล,3ยนแปลงไป จ<งกาหนดใหม,การทบทวนและปรบปรงแผนปฏบตราชการ 4 ป ของกรมเป6นประจาทกป
------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก

แผนทยทธศาสตร กรมสวสดการและคมครองแรงงาน พ.ศ. 2554 -2557
วสยทศน : แรงงานสมานฉนท มนคงและปลอดภย

คณภาพการ
ใหบรการ

3
4
การพฒนา ประสทธภาพ
องคกร

2

1
ประสทธผล

ประเด/นยทธศาสตรท 1 :
เสรมสรางการคมครองแรงงาน
ตามมาตรฐานแรงงาน

1.1 นายจางปฏบตตาม
กฎหมายแรงงาน

1.3 ปAญหาแรงงานได
รบการปCองกนและ
แกไขทนสถานการณ&

ประเด/นยทธศาสตรท 2 :
พฒนาคณภาพชวตแรงงาน

2.1 แรงงานมคณภาพ
ชวตท5ดในการท7างาน

2.3 นายจาง ล:กจางและเคร<อขาย
มสวนรวมในการด7าเนนการดาน
แรงงานอยางเป@นร:ปธรรม

1.4 แรงงานและผ:มสวนเก5ยวของไดรบ
ความร:ดานมาตรฐานแรงงานเพ<5อรกษาสทธ
และหนาท5ตามกฎหมายแรงงาน
4.3 ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและ
การส<อ5 สารมประสทธภาพ

ประเด/นยทธศาสตรท 3 :
เสรมสรางความรบผดชอบตอสงคมดาน
แรงงาน

2.2 ความขดแยงดานแรงงานไดรบ
การปCองกนและแกไข

3.2 นายจางมระบบบรหาร
จดการดานแรงงานสอดคลองกบ
ขอก7าหนดมาตรฐานแรงงานไทย

ประเด/นยทธศาสตรท 4 :
พฒนาการบรหารจดการของกรม

3.1 นายจางและล:กจางมความ
รบผดชอบตอสงคมดานแรงงาน

3.3 นายจาง ล:กจางและผ:เก5ยวของ
ไดรบการพฒนาศกยภาพความรบ
ผดชอบตอสงคมดานแรงงาน

1.2 มกฎหมายท5สอดคลองกบเศรษฐกจ
สงคมและพฒนาการดานแรงงาน
4.4 เป@นองค&กรแหงการเรยนร:

4.1 ผ:รบบรการม
ความพ?งพอใจ

4.2 องค&กรมระบบบรหารจดการ
ตามเกณฑ&คณภาพการบรหารจดการ
ภาครฐ (PMQA)

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557
กรมสวสดการและค!มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วสยทศน' : แรงงานสมานฉนท' ม*นคงและปลอดภย
พนธกจ : 1. กาหนดและพฒนามาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกบมาตรฐานสากล
3. ส!งเสรมและพฒนาการค3มครองแรงงาน ความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน แรงงานสมพนธ สวสดการแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย
ค%านยมองค'กร : 1. กลายนหยดทาในสงทถกตอง

2. ซอสตย โปร!งใส ตรวจสอบได

ประเด/นยทธศาสตร'ท0* 1 :
เสรมสร!างการค!มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงาน
เป8าประสงค'
1. นายจางปฏบตตามกฎหมายแรงงาน
2. มกฎหมายทสอดคลองกบเศรษฐกจ สงคม และพฒนาการดานแรงงาน
3. ป@ญหาแรงงานไดรบการปBองกนและแกไขทนสถานการณ
4. แรงงานและผมส!วนเกยวของไดรบความรดานมาตรฐาน
แรงงานเพอรกษาสทธและหนาทตามกฎหมายแรงงาน
ตวช09วดและเป8าหมาย
1.1 แรงงานไดรบการค3มครอง ส!งเสรมและพฒนาใหไดรบสทธ
ประโยชนจากการทางาน 10,353,000 คน
1.2 สถานประกอบกจการไดรบการกากบดแลใหปฏบตตาม
กฎหมายค3มครองแรงงาน 190,055 แห!ง
1.3 สถานประกอบกจการทผ!านการตรวจและปฏบตถกตองตามกฎหมาย
- ค3มครองแรงงานรอยละ 95.00
- ความปลอดภยในการทางานรอยละ 77.00
1.4 แรงงานไดรบการค3มครองสทธตามกฎหมายรอยละ 84.75
1.5 อตราการประสบอนตรายจากการทางานต!อพนรายไม!เกน 6.80
(เฉพาะปK 54)
1.6 สปก.ทมการบรหารจดการดวยระบบทวภาครอยละ 81.00
(ปK 55-57)
1.7 จานวนกฎหมายทมการพฒนา/ปรบปร3ง 20 เรอง
1.8 ผประสบความเดอดรอนไดรบการตอบสนองภายใน 3
วนทาการ รอยละ 80
1.9 แรงงานและผมส!วนเกยวของไดรบความรดานมาตรฐาน
แรงงาน 697,800 คน

3. มความรบผดชอบ

ประเด/นยทธศาสตร'ท0* 2 :
พฒนาคณภาพช0วตแรงงาน
เป8าประสงค'
1. แรงงานมค3ณภาพชวตทดในการทางาน
2. ความขดแยงดานแรงงานไดรบการปBองกนและแกไข
3. นายจาง ลกจาง และเครอข!ายมส!วนร!วมในการดาเนนการ
ดานแรงงานอย!างเป-นรปธรรม
ตวช09วดและเป8าหมาย
2.1 สถานประกอบกจการไดรบการส!งเสรมสวสดการ
แรงงาน 55,000 แห!ง
2.2 แรงงานไดรบสวสดการแรงงานรอยละ 90.00
2.3 สถานประกอบกจการและรฐวสาหกจไดรบการปBองกน
และแกไขป@ญหาความขดแยงดานแรงงาน 47,000 แห!ง
2.4 จานวนเครอข!ายดานแรงงาน 39,045 คน และองคกร
145 องคกร
2.5 จานวนกจกรรมทเป[ดโอกาสใหนายจาง ลกจาง และ
เครอข!ายดานแรงงานมส!วนร!วม 9 กจกรรม
2.6 จานวนคร\งของการจดการเลอกต\งคณะกรรมการ
ไตรภาคสงกดกระทรวงแรงงาน 4 คร\ง

4. เป-นธรรม ไม!เลอกปฏบต

5. รกสามคค

2. กากบดแลการค3มครองแรงงานใหเป-นไปตามกฎหมาย
4. พฒนาระบบบรหารจดการของกรม
6. ทางานเป-นทม

7. ม3!งผลสมฤทธ5ของงาน

ประเด/นยทธศาสตร'ท0* 3 :
เสรมสร!างความรบผดชอบต%อสงคมด!านแรงงาน

ประเด/นยทธศาสตร'ท0* 4 :
พฒนาการบรหารจดการของกรม

เป8าประสงค'
1. นายจางและลกจางมความรบผดชอบต!อสงคมดานแรงงาน
2. นายจางมระบบบรหารจดการดานแรงงานสอดคลอง
กบขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
3. นายจาง ลกจางและผเกยวของไดรบการพฒนา
ศกยภาพความรบผดชอบต!อสงคมดานแรงงาน
ตวช09วดและเป8าหมาย
3.1 สถานประกอบกจการทตรวจประเมนและไดรบการ
รบรองมาตรฐานแรงงานไทยรอยละ 75.00
3.2 สถานประกอบกจการทไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย
สามารถธารงรกษาระบบอย!างต!อเนองรอยละ 85.00
3.3 สปก.ทมลกจาง 50 คนขNน\ ไปมกจกรรมแสดงความ
รบผดชอบต!อสงคมดานแรงงาน 1,500 แห!ง
3.4 สถานประกอบกจการไดรบการส!งเสรมและพฒนา
ศกยภาพตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย 5,180 แห!ง
3.5 สถานประกอบกจการเปBาหมายทผ!านการพฒนาศกยภาพ
ตามขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทยรอยละ 80.00
3.6 สถานประกอบกจการไดรบการส!งเสรมความร
มาตรฐานแรงงานไทยและความรบผดชอบต!อสงคมดาน
แรงงาน 5,000 แห!ง (เฉพาะปK 54)
3.7 สถานประกอบกจการไดรบการส!งเสรมความร
มาตรฐานแรงงานไทย 16,500 แห!ง (ปK 55-57)
3.8 นายจาง ลกจางและผเกยวของไดรบการพฒนาศกยภาพ
ความรบผดชอบต!อสงคมดานแรงงาน 3,120 คน (ปK 55-57)

เป8าประสงค'
1. ผรบบรการมความพNงพอใจ
2. องคกรมระบบบรหารจดการตามเกณฑค3ณภาพการ
บรหารจดการภาครฐ (PMQA)
3. ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารม
ประสทธภาพ
4. เป-นองคกรแห!งการเรยนร
ตวช09วดและเป8าหมาย
4.1 ความพNงพอใจของผรบบรการรอยละ 83.00
4.2 หน!วยงานทมการปรบปร3งค3ณภาพการใหบรการ
รอยละ 75.00
4.3 ระดบความสาเรTจของการพฒนาค3ณภาพการ
บรหารจดการภาครฐ (PMQA) ระดบ 5
4.4 ขอมลในระบบฐานขอมลมความถกตองครบถวน
รอยละ 84.50
4.5 ระดบความสาเรTจของการจดทาระบบคลงขอมล
ระดบ 5 (ปK 55-57)
4.6 ความพNงพอใจของผรบบรการ (ต!อบรการ e-Service)
รอยละ 83.00
4.7 ระดบความสาเรTจของการจดการความร ระดบ 5
4.8 บ3คลากรทไดรบการพฒนาศกยภาพ 10 วน/คน/ปK
รอยละ 81.50

กลยทธ'
1. ส!งเสรม พฒนา และกากบดแลใหสถานประกอบกจการปฏบต
ตามกฎหมายค3มครองแรงงาน
(S1,S2,S6,S8,W1,O1,O2,O5,O10,O13,T1,T4,T7,T9)
2. กากบดแลและส!งเสรมใหสปก./หน!วยงานมการบรหารจดการความ
ปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน
(S1,S2,S6,W1,O1,O2,O4,O5,O14,O17)
3. ปรบปร3งกฎหมายใหสอดคลองกบเศรษฐกจ สงคมและพฒนาการ
ดานแรงงาน (S1,W2,W3,O8,O13,T2)
4. ดาเนนการปBองกนและแกไขป@ญหาดานแรงงานอย!างถกตอง
รวดเรTว (S1,S2,S8,W1)
5. รณรงคส!งเสรมความรดานมาตรฐานแรงงาน (S2,S8,W7,W8,T6)

กลยทธ'
1. พฒนาสวสดการแรงงานเพอยกระดบส!งานทมค3ณค!า
ดานสวสดการและค3มครองแรงงาน
(S2,S6,S8,O1,O2,O3,O5,O8,O12)
2. ขยายการจดสวสดการแรงงานนอกระบบและแรงงาน
ต!างดาว (S6,S8,O1,O2,O3,O5,O8)
3. พฒนาระบบและการบรหารจดการดานแรงงานสมพนธ
(S2,S4,S6,S8,O1,O2,O5,O8,O16,T1,T3,T5,T7,T10)
4. พฒนาประสทธผลเครอข!ายดานแรงงาน
(S1,W5,W7,W8,O6)
5. พฒนากลไกการมส!วนร!วมของภาคประชาชนและองคกร
ดานแรงงาน (S1,S6,W7,W8,O7)

โครงการ/ผลผลต/กจกรรม
1. การค3มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงาน (โครงการส!งเสรม
พฒนาและกากบดแลแรงงานในและนอกระบบ)
2. โครงการปBองกนและแกไขป@ญหาการใชแรงงานเดTกในรปแบบทเลวราย
3. โครงการปBองกนและแกไขป@ญหาการคามน3ษยดานแรงงาน
4. โครงการเตรยมความพรอมเพอรองรบการบงคบใชพ.ร.บ.ค3มครอง
ผรบงานไปทาทบาน พ.ศ. 2553
5. โครงการค3มครองและปBองกนการบงคบใชแรงงานเพอลด
เงอนไขการกดกนทางการคาและการส!งออก
6. โครงการศNกษาสภาพป@ญหาการใชแรงงานเดTกในรปแบบท
เลวรายของประเทศไทย
7. โครงการศNกษาวจยเรองสภาพป@ญหาดานค3มครองแรงงาน
ต!างดาวในประเทศไทยและแนวทางแกไข
8. โครงการพฒนากลไกและสรางองคความรในการค3มครองแรงงาน
กจการประมงทะเลในประเทศอาเซยนประจาปKงบประมาณ พ.ศ. 2555
9. วนจฉยกรณนายจางยายสปก.ตามมาตรา 120 แห!ง
พ.ร.บ.ค3มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
10. โครงการวจยเรอง การศNกษาสภาพงานของผรบงานไปทา
ทบานในประเทศไทย
11. โครงการเตรยมความพรอมเพอรองรบการบงคบใช
พ.ร.บ.ความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการ
ทางาน พ.ศ. 2554
12. โครงการสรางเสรม สนบสน3นและกากบดแลดานความ
ปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางาน

โครงการ/ผลผลต/กจกรรม
1. โครงการพฒนาสวสดการแรงงานเพอส!งเสรมงานทมค3ณค!า
2. โครงการส!งเสรมสวสดการดานส3ขภาพแก!แรงงานขามชาต
3. ส!งเสรมสวสดการดานส3ขภาพและความมนคงทาง
เศรษฐกจแก!แรงงานนอกระบบ
4. พฒนาความเขมแขTงคณะกรรมการสวสดการในสปก.
5. โครงการพฒนาค3ณภาพการใหบรการสวสดการแรงงาน
6. โครงการสามประสาน เสรมสรางสวสดการแรงงานส!งาน
ทมค3ณค!า
7. ใหบรการเงนกกองท3นเพอผใชแรงงาน
8. โครงการวจยเรอง การศNกษาบทบาทหนาทของคณะ
กรรมการสวสดการในสถานประกอบกจการในการขบ
เคลอนสวสดการแรงงานใหเกดประสทธผล
9. โครงการวจยเรอง การศNกษาลกษณะงานทมค3ณค!า
(Decent Work) เพอประโยชนในการพฒนาส!งเสรม
ค3ณภาพชวตลกจาง
10. โครงการส!งเสรมการดแลเดTกเลTกเพอสวสดการแรงงาน
และยกระดบค3ณภาพชวตแรงงาน
11. โครงการส!งเสรมการดแลเดTกเลTกเพอสวสดการแรงงาน
และความเขมแขTงของธ3รกจ
12. โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการดานแรงงานสมพนธ
13. โครงการรณรงคส!งเสรมการเจรจาต!อรองโดยหลกส3จรตใจ

กลยทธ'
1. ส!งเสรมและพฒนาใหสถานประกอบกจการธารงรกษาระบบ
รบรองมาตรฐานแรงงานไทยและพฒนาอย!างต!อเนอง
(O1,O2,O5,O6,O7,O8,O9,O10,O11,O17)
2.. ส!งเสรมการมส!วนร!วมในกจกรรมแสดงความรบผดชอบต!อสงคม
ดานแรงงาน (S1,S6,W7,W8,O7)
3. ส!งเสรมและพฒนาศกยภาพสถานประกอบกจการตาม
ขอกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
(O1,O2,O5,O6,O7,O8,O9,O10,O11,O17)
4. ส!งเสรมและพฒนาใหสถานประกอบกจการมความ
รบผดชอบต!อสงคมดานแรงงาน
(O1,O2,O5,O6,O7,O8,O9,O10,O11,O17)
5. ส!งเสรมและพฒนานายจาง ลกจางและผเกยวของใหม
ความรบผดชอบต!อสงคมดานแรงงาน
(O1,O2,O5,O6,O7,O8,O9,O10,O11,O17)

โครงการ/ผลผลต/กจกรรม
1. โครงการจดการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย
2. โครงการตรวจประเมนมาตรฐานแรงงานไทยเพอสราง
ความร!วมมอการจดการแรงงานอย!างมประสทธภาพ
3. โครงการพฒนาสมรรถนะผตรวจประเมนมาตรฐาน
แรงงานไทย
4. โครงการส!งเสรมการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย
เพอการพฒนาเขาส!ระบบรบรอง
5. โครงการเสรมสรางความสามารถในการแข!งขนของผ
ประกอบการดวยการพฒนาระบบการจดการความรบ
ผดชอบต!อสงคมดานแรงงาน
6. โครงการตรวจตดตามการปฏบตตามมาตรฐาน
แรงงานไทยในกล3ม! สปก.ทมการใชแรงงานต!างดาวและ
แรงงานเดTก
7. โครงการพฒนาระบบรบรองตนเองมรท.เพอม3ง! ส!
มาตรฐานสากลว!าดวยความรบผดชอบทางสงคม
8. โครงการส!งเสรมสปก.ใหมระบบบรหารจดการทด
ดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน
9. การพฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
10. โครงการจดจางทปรNกษาระบบบรหารจดการ
มาตรฐานแรงงานไทยระดบสมบรณ
11. โครงการเสรมสรางพฒนาระบบมรท.ในสปก.

กลยทธ'
1. พฒนาค3ณภาพการใหบรการ
(S5,O5)
2. พฒนาระบบบรหารจดการใหมประสทธภาพ
(S3,W6,W9,W10,W11)
3. พฒนาระบบ ICT เพอเพมค3ณภาพและ
ประสทธภาพการดาเนนงาน (W4,T8)
4. พฒนาประสทธภาพการใหบรการโดยใช
เทคโนโลยสารสนเทศ (W4,T8)
5. พฒนาการจดการความรในองคกร (KM)
(W10,W11)
6. พฒนาศกยภาพบ3คลากรใหมประสทธภาพในการ
ปฏบตงาน (W11,W12)

โครงการ/ผลผลต/กจกรรม
1. โครงการสารวจความพNงพอใจในการใหบรการ
ของกรม
2. โครงการพฒนาค3ณภาพการบรหารจดการ
ภาครฐ (PMQA)
3. การปรบปร3งโครงสรางหน!วยงานภายในกรม
เพอสนบสน3นการบรหารเชงย3ทธศาสตร
4. โครงการพฒนาระบบบรหารจดการดาน
กาลงคนกรมสวสดการและค3มครองแรงงาน
5. โครงการปรบปร3งระบบเทคโนโลยสารสนเทศ
ของกรม
6. โครงการจดทาระบบคลงขอมลดานสวสดการ
และค3มครองแรงงาน
7. โครงการพฒนาระบบการใหบรการ (e-Service)
8. โครงการจดหาคอมพวเตอรทดแทน
9. โครงการจดการความรในองคกร (KM)
10. โครงการพฒนาความรความสามารถและ
ทกษะของบ3คลากร
11. โครงการเสรมสรางศกยภาพบ3คลากรในการ
ประช3มหรอเจรจาระหว!างประเทศดานแรงงาน
อย!างมออาชพ

13. โครงการพฒนาองคความรความปลอดภยและอาชวอนามย
14. โครงการเสรมสรางความเขมแขTงความปลอดภยและอาชว
อนามยของภาคท3กภาคส!วน
15. โครงการพฒนาขอมลข!าวสารความปลอดภยแรงงานของอาเซยน
16. โครงการวจยเรอง การประเมนระดบสมผสอน3ภาคขนาด
นาโน สภาพอนตรายและสภาวะส3ขภาพในกล3!มผปฏบตงาน
อ3ตสาหกรรมทเกยวของกบนาโนเทคโนโลย
17. ยกร!างกฎหมาย ระเบยบ ประกาศ คาสง คาช\แจง เสนอ
ความเหTนต!อกฎหมายทเกยวของ
18. โครงการกองท3นสงเคราะหลกจางเพอช!วยเหลอลกจางทถกเลกจาง
19. โครงการเสรมสรางองคความรดานมาตรฐานแรงงาน
20. โครงการเสรมสรางองคความรเกยวกบการบรหารแรงงาน
เพอรองรบการเป[ดเขตการคาเสร
21. โครงการประช3มสมมนาเชงปฏบตการพนกงานทองถน
และเครอข!ายอาสาสมครเพอเฝBาระวงและส!งเสรมความ
ปลอดภยในการทางานเพอลดการกดกนทางการคา
22. โครงการผลตสอวดทศนแนวปฏบตตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภยในการทางานเพอลดการกดกนทางการคา
23. โครงการผลตช3ดการเรยนรดานมาตรฐานความปลอดภย
24. โครงการเสรมสรางความรความเขาใจดานความปลอดภยในการ
ทางานเพอปBองกนและลดอ3บตเหต3หรอโรคจากการทางาน
25. โครงการอบรมป@ญหาการคามน3ษยดานแรงงานแก!คณะกรรมการ
ความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน
26. โครงการเตรยมความพรอมการใหสตยาบนอน3สญญา
องคการแรงงานระหว!างประเทศ ฉบบท 87 และ 98 เพอ
ส!งเสรมภาพลกษณของประเทศในเรองสทธเสรภาพ
ข\นพ\นฐานของผใชแรงงาน

14. โครงการปBองกนและแกไขป@ญหาความขดแยงดานแรงงานเพอ
ส!งเสรมโอกาสทางเศรษฐกจและการลงท3นของประเทศไทย
15. โครงการส!งเสรมการแกไขป@ญหาขอพพาทแรงงานและ
ขอขดแยงดานแรงงานโดยหลกส3จรตใจตามความร!วมมอ
ไทย-นวซแลนด
16. โครงการเสรมสรางความเชอมนดานแรงงานของนก
ลงท3นเพอรกษาฐานการผลตของบรษทขามชาตทเป-นค!คา
ของไทย
17. โครงการพฒนาความรดานแรงงานแก!เครอข!ายดาน
แรงงาน
18. กจกรรมทเป[ดโอกาสใหนายจาง ลกจางและเครอข!ายม
ส!วนร!วม ไดแก! งานวนสตรสากล Zero Accident
Safety Week วนมรท. May Day วนยาเสพตด วนเอดสโลก
งานเทยนส!องใจ และการประกวดสปก. ดเด!นดานความ
ปลอดภย
19. โครงการพฒนาระบบการเลอกต\งและสรรหา
คณะกรรมการไตรภาคใหสอดคลองกบรฐธรรมนญ
แห!งราชอาณาจกรไทย และ พ.ร.บ. ทเกยวของ

12. การรณรงคส!งเสรมความรดานมรท.และความรบผดชอบ
ต!อสงคมดานแรงงาน
13. การรณรงคส!งเสรมความรดานมาตรฐานแรงงานไทย
14. การส!งเสรมมาตรฐานแรงงานไทยส!ประเทศค!คา
15. การพฒนาทรพยากรแรงงานเพอเพมศกยภาพความ
รบผดชอบต!อสงคมดานแรงงาน
16. โครงการพฒนาความรแก!ผประกอบวชาชพใน 7 สาขา
เพอรองรบการเคลอนยายแรงงานฝKมออาเซยน

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557 กรมสวสดการและค!มครองแรงงาน
วสยทศน&
แรงงานสมานฉนท มนคงและปลอดภย
พนธกจตามกฎหมาย / ภารกจหลกของหน.วยงาน
1. กาหนดและพฒนามาตรฐานแรงงานให!สอดคล!องกบมาตรฐานสากล
2. กากบด$แลการค%!มครองแรงงานให!เป'นไปตามกฎหมาย
3. ส+งเสร,มและพฒนาการค%!มครองแรงงาน ความปลอดภย อาช/วอนามยและสภาพแวดล!อมในการทางาน แรงงานสมพนธ สวสด,การแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย
4. พฒนาระบบบร,หารจดการของกรม
ประเด0น
ยทธศาสตร&
1. เสร,มสร!าง
การค%!มครอง
แรงงานตาม
มาตรฐาน
แรงงาน

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&
1. นายจ!างปฏ,บต,ตาม
กฎหมายแรงงาน

ตวช2ว3 ด
1.1 จานวนแรงงานท/ได!รบ
การค%!มครอง ส+งเสร,มและ
พฒนาให!ได!รบส,ทธ,ประโยชน
จากการทางาน
1.2 จานวนสถานประกอบ
ก,จการท/ได!รบการกากบด$แล
ให!ปฏ,บต,ตามกฎหมาย
ค%!มครองแรงงาน
1.3 ร!อยละของสถาน
ประกอบก,จการท/ผ+านการ
ตรวจและปฏ,บต,ถ$กต!องตาม
กฎหมาย
- ค%!มครองแรงงาน
- ความปลอดภย
1.4 ร!อยละของแรงงานได!รบ
การค%!มครองส,ทธ,ตาม
กฎหมาย

เป1าหมาย

54

55

56

57

54-57

2.250
ล!านคน

2.700
ล!านคน

2.701
ล!านคน

2.702
ล!านคน

10.353
ล!านคน

40,055
แห+ง

50,000
แห+ง

50,000
แห+ง

50,000
แห+ง

190,055
แห+ง

95.00
74.00
84.00

95.00
76.00
85.00

95.00
78.00
85.00

95.00
80.00
85.00

95.00
77.00
84.75

-1-

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ
1. ส+งเสร,ม พฒนา
และกากบด$แลให!
สถานประกอบ
ก,จการปฏ,บต,ตาม
กฎหมายค%!มครอง
แรงงาน

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม
1. การค%!มครองแรงงาน
ตามมาตรฐานแรงงาน
(โครงการส+งเสร,มพฒนา
และกากบด$แลแรงงาน
ในและนอกระบบ)
2. โครงการปBองกนและ
แก!ไขปCญหาการใช!
แรงงานเดEกในร$ปแบบท/
เลวร!าย
3. โครงการปBองกนและ
แก!ไขปCญหาการค!า
มน%ษยด!านแรงงาน
4. โครงการเตร/ยมความ
พร!อมเพGอรองรบการบงคบ
ใช!พ.ร.บ. ค%มครองผ$
!
รบงาน
!
ไปทาท/บ!าน พ.ศ. 2553
5. โครงการค%!มครอง
และปBองกนการบงคบใช!
แรงงานเพGอลดเงGอนไข
การก/ดกนทางการค!า
และการส+งออก
6. โครงการศIกษาสภาพ
ปCญหาการใช!แรงงาน
เดEกในร$ปแบบท/เลวร!าย
ของประเทศไทย
7. โครงการศIกษาว,จย
เรGองสภาพปCญหาด!าน

วงเงนจ4าแนกรายป

เจ!า
ภาพ
สคร.

54

55

56

57

54-57

95.3392
ล!านบาท

103.7770
ล!านบาท

114.1547
ล!านบาท

125.5702
ล!านบาท

438.8411
ล!านบาท

3.4732
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

3.4732
ล!านบาท

สคร.

4.9646
ล!านบาท

9.9660
ล!านบาท

10.9626
ล!านบาท

12.0589
ล!านบาท

37.9521
ล!านบาท

สคร.

ล!านบาท

59.5686
ล!านบาท

50.0000
ล!านบาท

60.0000
ล!านบาท

169.5686
ล!านบาท

สคร.

ล!านบาท

11.1340
ล!านบาท

12.2474
ล!านบาท

13.4721
ล!านบาท

36.8535
ล!านบาท

สคร.

2.1600
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

2.1600
ล!านบาท

สคร.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

ตวช2ว3 ด

เป1าหมาย

54

1.5 อตราการประสบอนตราย
จากการทางานต+อพนราย
1.6 ร!อยละของสถาน
ประกอบก,จการท/ม/การ
บร,หารจดการด!วยระบบ
ทว,ภาค/

55

56

57

54-57

6.80

-

-

-

-

-

80.00

81.00

82.00

81.00

-2-

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ

2. กากบด$แลและ
ส+งเสร,มให!สปก./
หน+วยงานม/การ
บร,หารจดการความ
ปลอดภย
อาช/วอนามยและ
สภาพแวดล!อมใน
การทางาน

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม
ค%!มครองแรงงาน
ต+างด!าวในประเทศไทย
และแนวทางแก!ไข
8. โครงการพฒนากลไก
และสร!างองคความร$!ใน
การค%!มครองแรงงาน
ก,จการประมงทะเลใน
ประเทศอาเซ/ยนประจา
ปLงบประมาณ พ.ศ.
2555
9. ว,น,จฉยกรณ/นายจ!าง
ย!ายสปก.ตามมาตรา 120
แห+ง พ.ร.บ.ค%!มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
10. โครงการว,จยเรGอง
การศIกษาสภาพงานของ
ผ$!รบงานไปทาท/บ!านใน
ประเทศไทย
11. โครงการเตร/ยม
ความพร!อมเพGอรองรบ
การบงคบใช! พ.ร.บ.ความ
ปลอดภย อาช/วอนามย
และสภาพแวดล!อมใน
การทางาน พ.ศ. 2554
12. โครงการสร!างเสร,ม
สนบสน%นและกากบด$แล
ด!านความปลอดภย
อาช/วอนามยและสภาพ
แวดล!อมในการทางาน
13. โครงการพฒนาองค
ความร$!ความปลอดภย
และอาช/วอนามย
14. โครงการเสร,มสร!าง
ความเข!มแขEงความ
ปลอดภยและอาช/วอนามยของภาค/ท%กภาค
ส+วน

วงเงนจ4าแนกรายป

เจ!า
ภาพ
สคร.

54

55

56

57

54-57

2.1600
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

2.1600
ล!านบาท

ล!านบาท

4.9993
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

4.9993
ล!านบาท

สคร.

0.5036
ล!านบาท

0.8000
ล!านบาท

0.8000
ล!านบาท

1.0000
ล!านบาท

3.1036
ล!านบาท

กสว.

ล!านบาท

3
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

3
ล!านบาท

สคร.

ล!านบาท

83.3838
ล!านบาท

100.0000
ล!านบาท

100.0000
ล!านบาท

283.3838
ล!านบาท

สปร.

69.9393
ล!านบาท

83.9271
ล!านบาท

100.7125
ล!านบาท

120.8550
ล!านบาท

375.4339
ล!านบาท

สปร.

5.0000
ล!านบาท

5.1000
ล!านบาท

5.2000
ล!านบาท

5.3000
ล!านบาท

20.6000
ล!านบาท

สปร.

ล!านบาท

2.0000
ล!านบาท

2.2000
ล!านบาท

2.4200
ล!านบาท

6.6200
ล!านบาท

สปร.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

ตวช2ว3 ด

เป1าหมาย

54

2. ม/กฎหมายท/
สอดคล!องกบเศรษฐก,จ
สงคมและพฒนาการ
ด!านแรงงาน

1.7 จานวนกฎหมายท/ม/การ
พฒนา/ปรบปร%ง

3. ปCญหาแรงงานได!รบ
การปBองกนและแก!ไข
ทนสถานการณ

1.8 ร!อยละของผ$!ประสบความ
เดGอดร!อนได!รบการตอบสนอง
ภายใน 3 วนทาการ

4. แรงงานและผ$!ม/ส+วน
เก/ยวข!องได!รบความร$!
ด!านมาตรฐานแรงงาน
เพGอรกษาส,ทธ,และ
หน!าท/ตามกฎหมาย
แรงงาน

1.9 จานวนแรงงานและผ$!ม/
ส+วนเก/ยวข!องท/ได!รบความร$!
ด!านมาตรฐานแรงงาน

5
เรGอง

80.00

173,700
คน
101,200
คน
3,000
คน
60,000
คน
9,500
คน

55

5
เรGอง

80.00

174,200
คน
101,200
คน
3,500
คน
60,000
คน
9,500
คน

56

5
เรGอง

80.00

174,700
คน
101,200
คน
4,000
คน
60,000
คน
9,500
คน

57

5
เรGอง

80.00

175,200
คน
101,200
คน
4,500
คน
60,000
คน
9,500
คน

54-57

20
เรGอง

80.00

697,800
คน
404,800
คน
15,000
คน
240,000
คน
38,000
คน

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ

3. ปรบปร%งกฎหมาย
ให!สอดคล!องกบ
เศรษฐก,จ สงคม
และพฒนาการด!าน
แรงงาน
4. ดาเน,นการ
ปBองกนและแก!ไข
ปCญหาด!านแรงงาน
อย+างถ$กต!องรวดเรEว
5. รณรงค ส+งเสร,ม
ความร$!ด!าน
มาตรฐานแรงงาน

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม
15. โครงการพฒนา
ข!อม$ลข+าวสารความ
ปลอดภยแรงงานของ
อาเซ/ยน
16. โครงการว,จยเรGอง
การประเม,นระดบสมผส
อน%ภาคขนาดนาโน
สภาพอนตรายและ
สภาวะส%ขภาพในกล%+มผ$!
ปฏ,บต,งานอ%ตสาหกรรม
ท/เก/ยวข!องกบนาโน
เทคโนโลย/
17. ยกร+างกฎหมาย
ระเบ/ยบ ประกาศ คาสง
คาช/Nแจง เสนอความเหEน
ต+อกฎหมายท/เก/ยวข!อง

เจ!า
ภาพ

55

56

57

54-57

ล!านบาท

19.5467
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

19.5467
ล!านบาท

สปร.

ล!านบาท

2.1350
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

2.1350
ล!านบาท

สปร.

0.1270
ล!านบาท

0.1270
ล!านบาท

0.1270
ล!านบาท

0.1270
ล!านบาท

0.5080
ล!านบาท

กน.

18. โครงการกองท%น
สงเคราะหล$กจ!างเพGอ
ช+วยเหลGอล$กจ!างท/ถ$ก
เล,กจ!าง

ล!านบาท

100.0000
ล!านบาท

ล!านบาท

100.0000
ล!านบาท

200.0000
ล!านบาท

สคร.

19. โครงการเสร,มสร!าง
องคความร$!ด!าน
มาตรฐานแรงงาน
-ค%!มครองแรงงาน

37.5635
ล!านบาท

38.3135
ล!านบาท

39.0635
ล!านบาท

39.8135
ล!านบาท

154.7540
ล!านบาท

รวม

29.5635
ล!านบาท
1.5000
ล!านบาท
6.0000
ล!านบาท
0.5000
ล!านบาท

29.5635
ล!านบาท
1.7500
ล!านบาท
6.0000
ล!านบาท
1.0000
ล!านบาท

29.5635
ล!านบาท
2.0000
ล!านบาท
6.0000
ล!านบาท
1.5000
ล!านบาท

29.5635
ล!านบาท
2.2500
ล!านบาท
6.0000
ล!านบาท
2.0000
ล!านบาท

118.2540
ล!านบาท
7.5000
ล!านบาท
24.0000
ล!านบาท
5.0000
ล!านบาท

สคร.

-แรงงานสมพนธ
-ความปลอดภย
-สวสด,การแรงงาน

20. โครงการเสร,มสร!าง
องคความร$!เก/ยวกบการ
-3-

วงเงนจ4าแนกรายป

54

สรส.
สปร.
กสว.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

ตวช2ว3 ด

เป1าหมาย

54

55

56

57

54-57

-4-

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม
บร,หารแรงงานเพGอรองรบ
การเปOดเขตการค!าเสร/
21. โครงการประช%ม
สมมนาเช,งปฏ,บต,การ
พนกงานท!องถ,นและ
เครGอข+ายอาสาสมครเพGอ
เฝBาระวงและส+งเสร,มความ
ปลอดภยในการทางานเพGอ
ลดการก/ดกนทางการค!า
22. โครงการผล,ตสGอ
ว,ด,ทศนแนวปฏ,บต,ตาม
มาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภยในการ
ทางานเพGอลดการก/ดกน
ทางการค!า
23. โครงการผล,ตช%ด
การเร/ยนร$!ด!าน
มาตรฐานความ
ปลอดภย
24. โครงการเสร,มสร!าง
ความร$!ความเข!าใจด!าน
ความปลอดภยในการ
ทางานเพGอปBองกนและ
ลดอ%บต,เหต%หรGอโรคจาก
การทางาน
25. โครงการอบรม
ปCญหาการค!ามน%ษยด!าน
แรงงานแก+คณะ
กรรมการความ
ปลอดภย อาช/วอนามย
และสภาพแวดล!อมใน
การทางาน
26. โครงการเตร/ยม
ความพร!อมการให!
สตยาบนอน%สญญา
องคการแรงงานระหว+าง
ประเทศ ฉบบท/ 87

วงเงนจ4าแนกรายป

เจ!า
ภาพ
สคร.

54

55

56

57

54-57

2.7220
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

2.7220
ล!านบาท

1.0100
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

1.0100
ล!านบาท

สปร.

2.0610
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

2.0610
ล!านบาท

สปร.

1.0140
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

1.0140
ล!านบาท

สปร.

1.3340
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

1.3340
ล!านบาท

สปร.

ล!านบาท

2.4500
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

2.4500
ล!านบาท

สปร.

ล!านบาท

4.0476
ล!านบาท

3.5000
ล!านบาท

3.8500
ล!านบาท

11.3976
ล!านบาท

สรส.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

2. พฒนา
ค%ณภาพช/ว,ต
แรงงาน

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

1. แรงงานม/ค%ณภาพ
ช/ว,ตท/ด/ในการทางาน

ตวช2ว3 ด

2.1 จานวนสถานประกอบ
ก,จการท/ได!รบการส+งเสร,ม
สวสด,การแรงงาน
2.2 ร!อยละของแรงงานท/ได!
รบสวสด,การแรงงาน

เป1าหมาย

54

55

56

57

54-57

10,000
แห+ง

15,000
แห+ง

15,000
แห+ง

15,000
แห+ง

55,000
แห+ง

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

-5-

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม
และ 98 เพGอส+งเสร,ม
ภาพลกษณของประเทศ
ในเรGองส,ทธ,เสร/ภาพขNน
พGNนฐานของผ$!ใช!แรงงาน

1. พฒนาสวสด,การ
แรงงานเพGอยกระดบ
ส$+งานท/ม/ค%ณค+าด!าน
สวสด,การและ
ค%!มครองแรงงาน
2. ขยายการจด
สวสด,การแรงงาน
นอกระบบและ
แรงงานต+างด!าว

1. โครงการพฒนา
สวสด,การแรงงานเพGอ
ส+งเสร,มงานท/ม/ค%ณค+า
2. โครงการส+งเสร,ม
สวสด,การด!านส%ขภาพ
แก+แรงงานข!ามชาต,
3. ส+งเสร,มสวสด,การ
ด!านส%ขภาพและความ
มนคงทางเศรษฐก,จแก+
แรงงานนอกระบบ
4. พฒนาความเข!มแขEง
คณะกรรมการ
สวสด,การใน สปก.
5. โครงการพฒนา
ค%ณภาพการให!บร,การ
สวสด,การแรงงาน
6. โครงการสาม
ประสานเสร,มสร!าง
สวสด,การแรงงานส$+งาน
ท/ม/ค%ณค+า
7. ให!บร,การเง,นก$!
กองท%นเพGอผ$!ใช!แรงงาน
8. โครงการว,จยเรGอง
การศIกษาบทบาทหน!าท/
ของคณะกรรมการ
สวสด,การในสปก.ในการ
ขบเคลGอนสวสด,การ
แรงงานให!เก,ด
ประส,ทธ,ผล
9. โครงการว,จยเรGอง
การศIกษาลกษณะงานท/
ม/ค%ณค+า (Decent

วงเงนจ4าแนกรายป

เจ!า
ภาพ

54

55

56

57

54-57

2.6064
ล!านบาท

5.0000
ล!านบาท

6.0000
ล!านบาท

7.0000
ล!านบาท

20.6100
ล!านบาท

กสว.

1.3201
ล!านบาท

5.5000
ล!านบาท

9.4000
ล!านบาท

9.4000
ล!านบาท

25.6201
ล!านบาท

กสว.

2.4680
ล!านบาท

3.0000
ล!านบาท

3.5000
ล!านบาท

4.0000
ล!านบาท

12.9680
ล!านบาท

กสว.

2.4520
ล!านบาท

4.0000
ล!านบาท

4.0000
ล!านบาท

4.0000
ล!านบาท

14.4520
ล!านบาท

กสว.

0.2000
ล!านบาท

0.5000
ล!านบาท

1.0000
ล!านบาท

1.5000
ล!านบาท

3.2000
ล!านบาท

กสว.

0.6000
ล!านบาท

0.9000
ล!านบาท

1.7000
ล!านบาท

2.0000
ล!านบาท

5.2000
ล!านบาท

กสว.

290.0000
ล!านบาท
ล!านบาท

290.0000
ล!านบาท
3.5000
ล!านบาท

290.0000
ล!านบาท
ล!านบาท

290.0000
ล!านบาท
ล!านบาท

1,160.00
ล!านบาท
3.5000
ล!านบาท

กสว.

ล!านบาท

3.0000
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

3.0000
ล!านบาท

สคร.

กสว.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

2. ความขดแย!งด!าน
แรงงานได!รบการ
ปBองกนและแก!ไข

ตวช2ว3 ด

เป1าหมาย

54

2.3 จานวนสถานประกอบ
ก,จการและรฐว,สาหก,จท/ได!รบ
การปBองกนและแก!ไขปCญหา
ความขดแย!งด!านแรงงาน

11,000
แห+ง

55

11,500
แห+ง

56

12,000
แห+ง

57

12,500
แห+ง

54-57

47,000
แห+ง

-6-

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ

3. พฒนาระบบและ
การบร,หารจดการ
ด!านแรงงานสมพนธ

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม
Work) เพGอประโยชนใน
การพฒนาส+งเสร,ม
ค%ณภาพช/ว,ตล$กจ!าง
10. โครงการส+งเสร,ม
การด$แลเดEกเลEกเพGอ
สวสด,การแรงงานและ
ยกระดบค%ณภาพช/ว,ต
แรงงาน
11. โครงการส+งเสร,ม
การด$แลเดEกเลEกเพGอ
สวสด,การแรงงานและ
ความเข!มแขEงของธ%รก,จ
12.โครงการพฒนา
ระบบการบร,หารจดการ
ด!านแรงงานสมพนธ
13. โครงการรณรงค
ส+งเสร,มการเจรจาต+อ
รองโดยหลกส%จร,ตใจ
14. โครงการปBองกน
และแก!ไขปCญหาความ
ขดแย!งด!านแรงงานเพGอ
ส+งเสร,มโอกาสทาง
เศรษฐก,จและการลงท%น
ของประเทศไทย
15. โครงการส+งเสร,ม
การแก!ไขปCญหาข!อ
พ,พาทแรงงานและข!อ
ขดแย!งด!านแรงงานโดย
หลกส%จร,ตใจตามความ
ร+วมมGอไทย-น,วซ/แลนด
16. โครงการเสร,มสร!าง
ความเชGอมนด!าน
แรงงานของนกลงท%น
เพGอรกษาฐานการผล,ต
ของบร,ษทข!ามชาต,ท/
เป'นค$+ค!ากบไทย

วงเงนจ4าแนกรายป

เจ!า
ภาพ

54

55

56

57

54-57

60.3500
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

60.3500
ล!านบาท

กสว.

ล!านบาท

136.376
ล!านบาท

42.0760
ล!านบาท

42.0760
ล!านบาท

220.5280
ล!านบาท

กสว.

39.2900
ล!านบาท

43.0000
ล!านบาท

47.0000
ล!านบาท

51.0000
ล!านบาท

180.2900
ล!านบาท

สรส.

0.6400
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

0.6400
ล!านบาท

สรส.

ล!านบาท

12.8535
ล!านบาท

14.0000
ล!านบาท

15.4000
ล!านบาท

42.2535
ล!านบาท

สรส.

1.5000
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

1.5000
ล!านบาท

สรส.

2.7190
ล!านบาท

3.0200
ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

5.7390
ล!านบาท

สรส.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

3. นายจ!างล$กจ!างและ
เครGอข+ายม/ส+วนร+วมใน
การดาเน,นการด!าน
แรงงานอย+างเป'น
ร$ปธรรม

ตวช2ว3 ด

เป1าหมาย

54

55

56

57

54-57

2.4 จานวนเครGอข+ายด!าน
แรงงาน (รวม)

8,825
คน
130
องคกร

9,570
คน
135
องคกร

10,430
คน
140
องคกร

10,360
คน
145
องคกร

39,045
คน
145
องคกร

สคร. (คน)
สรส. (คน)
สปร. (คน)
(องคกร)
กสว. (คน)

7,900
550
300
130
75

7,900
600
320
135
750

7,900
650
340
140
1,400

7,900
700
360
145
1,400

31,600
2,500
1,320
145
3,625

2.5 จานวนก,จกรรมท/
เปOดโอกาสให!นายจ!างล$กจ!าง
และเครGอข+ายด!านแรงงานม/
ส+วนร+วม
สคร. (ก,จกรรม)
สปร. (ก,จกรรม)
สพม. (ก,จกรรม)
สรส. (ก,จกรรม)
กสว. (ก,จกรรม)

9
ก,จกรรม

1
3
1
1
3

9
ก,จกรรม

1
3
1
1
3

9
ก,จกรรม

1
3
1
1
3

9
ก,จกรรม

1
3
1
1
3

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม

54

55

56

57

54-57

4. พฒนา
ประส,ทธ,ผลเครGอ
ข+ายด!านแรงงาน

17. โครงการพฒนา
ความร$!ด!านแรงงานแก+
เครGอข+ายด!านแรงงาน

8.1500
ล!านบาท

8.6000
ล!านบาท

9.0700
ล!านบาท

9.5620
ล!านบาท

35.3820
ล!านบาท

รวม

5.6000
ล!านบาท
0.2500
ล!านบาท
2.0000
ล!านบาท
0.3000
ล!านบาท

5.6000
ล!านบาท
0.3000
ล!านบาท
2.2000
ล!านบาท
0.5000
ล!านบาท

5.6000
ล!านบาท
0.3500
ล!านบาท
2.4200
ล!านบาท
0.7000
ล!านบาท

5.6000
ล!านบาท
0.4000
ล!านบาท
2.6620
ล!านบาท
0.9000
ล!านบาท

22.4000
ล!านบาท
1.3000
ล!านบาท
9.2820
ล!านบาท
2.4000
ล!านบาท

สคร.

25.8530
ล!านบาท

31.0600
ล!านบาท

32.6045
ล!านบาท

34.3898
ล!านบาท

123.9073
ล!านบาท

รวม

7.2500
ล!านบาท
1.0000
ล!านบาท
11.0000
ล!านบาท
1.8000
ล!านบาท
1.5600
ล!านบาท
0.0960
ล!านบาท
0.0550
ล!านบาท

7.9750
ล!านบาท
1.1000
ล!านบาท
11.0000
ล!านบาท
6.0750
ล!านบาท
1.5800
ล!านบาท
0.1000
ล!านบาท
0.1000
ล!านบาท

8.7725
ล!านบาท
1.2000
ล!านบาท
11.0000
ล!านบาท
6.6820
ล!านบาท
1.6000
ล!านบาท
0.1000
ล!านบาท
0.1000
ล!านบาท

9.6498
ล!านบาท
1.4000
ล!านบาท
11.0000
ล!านบาท
7.3500
ล!านบาท
1.6200
ล!านบาท
0.1000
ล!านบาท
0.1000
ล!านบาท

33.6473
ล!านบาท
4.7000
ล!านบาท
44.0000
ล!านบาท
21.9070
ล!านบาท
6.3600
ล!านบาท
0.3960
ล!านบาท
0.3550
ล!านบาท

สคร.

9
ก,จกรรม

1
3
1
1
3

5. พฒนากลไกการม/
ส+วนร+วมของภาค
ประชาชนและ
องคกรด!านแรงงาน

18. ก,จกรรมท/เปOด
โอกาสให!นายจ!าง
ล$กจ!าง และเครGอข+ายม/
ส+วนร+วม
- วนสตร/สากล
- Zero Accident
- Safety Week
- วน มรท.
- May day
- วนยาเสพต,ด
- วนเอดสโลก
- งานเท/ยนส+องใจ

-7-

วงเงนจ4าแนกรายป

เจ!า
ภาพ

สรส.
สปร.
กสว.

สปร.
สปร.
สพม.
สรส.
กสว.
กสว.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

3. เสร,มสร!าง
ความรบผ,ด
ชอบต+อสงคม
ด!านแรงงาน

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

1. นายจ!างและล$กจ!าง
ม/ความรบผ,ดชอบต+อ
สงคมด!านแรงงาน

ตวช2ว3 ด

เป1าหมาย

54

55

1
ครNง

56

1
ครNง

57

1
ครNง

54-57

2.6 จานวนครNงของการ
จดการเลGอกตNงคณะกรรมการ
ไตรภาค/สงกดกระทรวง
แรงงาน

1
ครNง

3.1 ร!อยละของสถาน
ประกอบก,จการท/ตรวจ
ประเม,นและได!รบการรบรอง
มาตรฐานแรงงานไทย
3.2 ร!อยละของสถาน
ประกอบก,จการท/ได!รบการ
รบรองมาตรฐานแรงงานไทย
สามารถธารงรกษาระบบ
อย+างต+อเนGอง

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ

- ประกวด สปก. ด/เด+น
ด!านความปลอดภย
19. โครงการพฒนา
ระบบการเลGอกตNงและ
สรรหาคณะกรรมการ
ไตรภาค/ให!สอดคล!องกบ
รฐธรรมน$ญแห+งราช
อาณาจกรไทยและ
พ.ร.บ. ท/เก/ยวข!อง

4
ครNง

-8-

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม

1. ส+งเสร,มและ
พฒนาให!สถาน
ประกอบก,จการธารง
รกษาระบบรบรอง
มาตรฐานแรงงาน
ไทยและพฒนาอย+าง
ต+อเนGอง

1. โครงการจดการ
รบรองมาตรฐาน
แรงงานไทย
2. โครงการตรวจ
ประเม,นมาตรฐาน
แรงงานไทยเพGอสร!าง
ความร+วมมGอการจดการ
แรงงานอย+างม/
ประส,ทธ,ภาพ
3. โครงการพฒนา
สมรรถนะผ$!ตรวจ
ประเม,นมาตรฐาน
แรงงานไทย
4. โครงการส+งเสร,มการ
รบรองมาตรฐาน
แรงงานไทยเพGอการ
พฒนาเข!าส$ระบบรบรอง
+
5. โครงการเสร,มสร!าง
ความสามารถในการ
แข+งขนของผ$!ประกอบ
การด!วยการพฒนาระบบ
การจดการความรบผ,ดชอบ
ต+อสงคมด!านแรงงาน
6. โครงการตรวจ
ต,ดตามการปฏ,บต,ตาม
มาตรฐานแรงงานไทยใน

วงเงนจ4าแนกรายป

54

55

56

57

54-57

0.0120
ล!านบาท
3.0800
ล!านบาท
6.5000
ล!านบาท

0.0500
ล!านบาท
3.0800
ล!านบาท
6.0061
ล!านบาท

0.0500
ล!านบาท
3.1000
ล!านบาท
6.5000
ล!านบาท

0.0500
ล!านบาท
3.1200
ล!านบาท
6.5000
ล!านบาท

0.1620
ล!านบาท
12.3800
ล!านบาท
25.5061
ล!านบาท

0.4989
ล!านบาท

0.5488
ล!านบาท

10.0327
ล!านบาท

0.5970
ล!านบาท

1.2367
ล!านบาท

1.3603
ล!านบาท

0.6937
ล!านบาท

0.7641
ล!านบาท

1.8000
ล!านบาท

ล!านบาท

0.6000
ล!านบาท

ล!านบาท

เจ!า
ภาพ
กสว.
สปร.
สรส.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

2. นายจ!างม/ระบบ
บร,หารจดการด!าน
แรงงานสอดคล!องกบ
ข!อกาหนดมาตรฐาน
แรงงานไทย

ตวช2ว3 ด

3.3 จานวนสปก.ท/ม/ล$กจ!าง
50 คนขINนไปม/ก,จกรรมแสดง
ความรบผ,ดชอบต+อสงคมด!าน
แรงงาน
3.4 จานวนสถานประกอบ
ก,จการท/ได!รบการส+งเสร,มและ
พฒนาศกยภาพตามข!อ
กาหนด มรท.
- ระดบสมบ$รณ
- ระดบพ,Nนฐาน
3.5 ร!อยละของสถาน
ประกอบก,จการเปBาหมายท/
ผ+านการพฒนาศกยภาพตาม
ข!อกาหนด มรท.
3.6 จานวนสถานประกอบ
ก,จการท/ได!รบการส+งเสร,ม
ความร$!มาตรฐานแรงงานไทย
และความรบผ,ดชอบต+อสงคม
ด!านแรงงาน
3.7 จานวนสถานประกอบ
ก,จการท/ได!รบการส+งเสร,ม
ความร$!มาตรฐานแรงงานไทย

3. นายจ!าง ล$กจ!างและ
ผ$!เก/ยวข!องได!รบการ

เป1าหมาย

54

3.8 จานวนนายจ!าง ล$กจ!าง
และผ$!เก/ยวข!องท/ได!รบการ

55

56

57

54-57

300
แห+ง

350
แห+ง

400
แห+ง

450
แห+ง

1,500
แห+ง

130
แห+ง

แห+ง

แห+ง

แห+ง

130
แห+ง

แห+ง
แห+ง

150
แห+ง
500
แห+ง

200
แห+ง
2,000
แห+ง

200
แห+ง
2,000
แห+ง

550
แห+ง
4,500
แห+ง

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ

2.ส+งเสร,มการม/ส+วน
ร+วมในก,จกรรมแสดง
ความรบผ,ดชอบต+อ
สงคมด!านแรงงาน
3. ส+งเสร,มและ
พฒนาศกยภาพ
สถานประกอบ
ก,จการตามข!อ
กาหนดมาตรฐาน
แรงงานไทย
4. ส+งเสร,มและ
พฒนาให!สถาน
ประกอบก,จการม/
ความรบผ,ดชอบต+อ
สงคมด!านแรงงาน

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม
กล%+มสปก. ท/ม/การใช!
แรงงานต+างด!าวและ
แรงงานเดEก
7. โครงการพฒนา
ระบบรบรองตนเอง
มรท.เพGอม%+งส$+มาตรฐาน
สากลว+าด!วยความรบผ,ด
ชอบทางสงคม
8.โครงการส+งเสร,มสปก.
ให!มร/ ะบบบร,หารจดการท/ด/
ด!านแรงงานสมพนธและ
สวสด,การแรงงาน
9. การพฒนาระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย
10. โครงการจดจ!างท/
ปรIกษาระบบบร,หาร
จดการ มรท. ระดบ
สมบ$รณ
11. โครงการเสร,มสร!าง
พฒนาระบบ มรท. ใน
สปก.
- ระดบสมบ$รณ
-ระดบพGNนฐาน

5,000
แห+ง

แห+ง

แห+ง

แห+ง

5,000
แห+ง

แห+ง

5,500
แห+ง

5,500
แห+ง

5,500
แห+ง

16,500
แห+ง

คน

1,040
คน

1,040
คน

1,040
คน

3,120
คน
-9-

5. ส+งเสร,มและ
พฒนานายจ!าง
ล$กจ!างและผ$!

12. การรณรงคส+งเสร,ม
ความร$!ด!านมาตรฐาน
แรงงานไทยและความ
รบผ,ดชอบต+อสงคมด!าน
แรงงาน
13. การรณรงคส+งเสร,ม
ความร$!ด!านมาตรฐาน
แรงงานไทย
14. การส+งเสร,มมาตรฐาน
แรงงานไทยส$ประเทศค$
+
ค+ !า
15. การพฒนา
ทรพยากรแรงงานเพGอ

วงเงนจ4าแนกรายป

54

55

ล!านบาท

3.5000
ล!านบาท

3.0000
ล!านบาท

6.0000
ล!านบาท

0.3200
ล!านบาท
9.4900
ล!านบาท

0.4700
ล!านบาท
ล!านบาท

0.7800
ล!านบาท
ล!านบาท
2.6000
ล!านบาท

0.7800
ล!านบาท
1.6000
ล!านบาท
ล!านบาท

ล!านบาท

6.3000
ล!านบาท

ล!านบาท
-

5.5000
ล!านบาท
9.0750

56

57

54-57

เจ!า
ภาพ

ประเด0น
ยทธศาสตร&

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&
พฒนาศกยภาพความ
รบผ,ดชอบต+อสงคม
ด!านแรงงาน

1. ผ$!รบบร,การม/ความ
พIงพอใจ
4. พฒนาการ
บร,หารจดการ
ของกรม
2. องคกรม/ระบบ
บร,หารจดการตาม
เกณฑค%ณภาพการ
บร,หารจดการภาครฐ
(PMQA)

3. ระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศและการ
สGอสารม/ประส,ทธ,ภาพ

ตวช2ว3 ด

เป1าหมาย

54

55

56

57

54-57

พฒนาศกยภาพความรบผ,ด
ชอบต+อสงคมด!านแรงงาน

4.1 ร!อยละความพIงพอใจของ
ผ$!รบบร,การ
4.2 ร!อยละของหน+วยงานท/ม/
การปรบปร%งค%ณภาพการให!
บร,การ
4.3 ระดบความสาเรEจของการ
พฒนาค%ณภาพการบร,หาร
จดการภาครฐ (PMQA)

83.00

83.00

83.00

83.00

83.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

ระดบ 5

ระดบ 5

ระดบ 5

ระดบ 5

ระดบ 5

4.4 ร!อยละของข!อม$ลในระบบ
ฐานข!อม$ลม/ความถ$กต!อง
ครบถ!วน

80.00

83.00

86.00

89.00

84.50

4.5 ระดบความสาเรEจของการ
จดทาระบบคลงข!อม$ล

-

5

5

5

5

- 10 -

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ
เก/ยวข!องให!ม/ความ
รบผ,ดชอบต+อสงคม
ด!านแรงงาน

1. พฒนาค%ณภาพ
การให!บร,การ

2. พฒนาระบบ
บร,หารจดการให!ม/
ประส,ทธ,ภาพ

3. พฒนาระบบ ICT
เพGอเพ,มค%ณภาพและ
ประส,ทธ,ภาพการ
ดาเน,นงาน

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม
เพ,มศกยภาพความรบ
ผ,ดชอบต+อสงคมด!าน
แรงงาน
16. โครงการพฒนา
ความร$!แก+ผ$!ประกอบ
ว,ชาช/พใน 7 สาขา เพGอ
รองรบการเคลGอนย!าย
แรงงานฝLมGออาเซ/ยน
1. โครงการสารวจความ
พIงพอใจในการให!
บร,การของกรม
2. โครงการพฒนา
ค%ณภาพการบร,หาร
จดการภาครฐ (PMQA)
3. การปรบปร%ง
โครงสร!างหน+วยงาน
ภายในกรมเพGอ
สนบสน%นการบร,หารเช,ง
ย%ทธศาสตร
4. โครงการพฒนา
ระบบบร,หารจดการ
ด!านกาลงคนกรม
สวสด,การและค%!มครอง
แรงงาน
5. โครงการปรบปร%ง
ระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศของกรม

6. โครงการจดทาระบบ
คลงข!อม$ลด!านสวสด,การ
และค%มครองแรงงาน
!

วงเงนจ4าแนกรายป

54

55

ล!านบาท

ล!านบาท

ล!านบาท

0.2995
ล!านบาท

0.1020
ล!านบาท

0.3500
ล!านบาท

0.7500
ล!านบาท

0.8000
ล!านบาท

0.0205
ล!านบาท

0.0225
ล!านบาท

ล!านบาท

2.7894
ล!านบาท

ล!านบาท

40.0000
ล!านบาท

ล!านบาท

30.0000
ล!านบาท

56

57

54-57

15.0000
ล!านบาท

10.0000
ล!านบาท

55.0000
ล!านบาท

เจ!า
ภาพ

สพม.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

ตวช2ว3 ด
4.6 ร!อยละความพIงพอใจของ
ผ$!รบบร,การ (ต+อบร,การ
e-Service)

4. เป'นองคกรแห+งการ
เร/ยนร$!

เป1าหมาย

54

55

56

57

54-57

80.00

82.00

84.00

86.00

83.00

4.7 ระดบความสาเรEจของการ
จดการความร$!

ระดบ 5

ระดบ 5

ระดบ 5

ระดบ 5

ระดบ 5

4.8 ร!อยละของบ%คลากรท/ได!
รบการพฒนาศกยภาพ
10 วน/คน/ปL

80.00

81.00

82.00

83.00

81.50

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ
4. พฒนาประส,ทธ,ภาพ
การให!บร,การโดยใช!
เทคโนโลย/สารสนเทศ
5. พฒนาการจดการ
ความร$!ในองคกร
(KM)
6. พฒนาศกยภาพ
บ%คลากรให!ม/
ประส,ทธ,ภาพในการ
ปฏ,บต,งาน

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม
7. โครงการพฒนา
ระบบการให!บร,การ
(e-Service)
8. โครงการจดหา
คอมพ,วเตอรทดแทน
9. โครงการจดการความ
ร$!ในองคกร (KM)
10. โครงการพฒนา
ความร$!ความสามารถ
และทกษะของบ%คลากร

11.โครงการเสร,มสร!าง
ศกยภาพบ%คลากรใน
การประช%มหรGอเจรจา
ระหว+างประเทศด!าน
แรงงานอย+างมGออาช/พ

- 11 -

วงเงนจ4าแนกรายป

54

55

56

57

54-57

13.7300
ล!านบาท

6.5000
ล!านบาท

8.5000
ล!านบาท

13.0000
ล!านบาท

41.7500
ล!านบาท

ล!านบาท
ล!านบาท

10.8000
ล!านบาท
ล!านบาท

15.0000
ล!านบาท
ล!านบาท

15.0000
ล!านบาท
ล!านบาท

40.8000
ล!านบาท
ล!านบาท

11.4478
ล!านบาท

12.6366
ล!านบาท

13.4078
ล!านบาท

14.2652
ล!านบาท

51.7574
ล!านบาท

1.2100
ล!านบาท
2.5000
ล!านบาท
0.7800
ล!านบาท
1.1918
ล!านบาท
0.3000
ล!านบาท
2.6324
ล!านบาท
0.2081
ล!านบาท
2.6255
ล!านบาท
ล!านบาท

1.3310
ล!านบาท
2.6000
ล!านบาท
0.8000
ล!านบาท
1.9495
ล!านบาท
0.3500
ล!านบาท
2.7640
ล!านบาท
0.2166
ล!านบาท
2.6255
ล!านบาท
3.8891
ล!านบาท

1.4641
ล!านบาท
2.7000
ล!านบาท
0.8200
ล!านบาท
2.2794
ล!านบาท
0.4000
ล!านบาท
2.9022
ล!านบาท
0.2166
ล!านบาท
2.6255
ล!านบาท
ล!านบาท

1.6105
ล!านบาท
2.8000
ล!านบาท
0.8400
ล!านบาท
2.6753
ล!านบาท
0.4500
ล!านบาท
3.0473
ล!านบาท
0.2166
ล!านบาท
2.6255
ล!านบาท
ล!านบาท

5.6156
ล!านบาท
10.6000
ล!านบาท
3.2400
ล!านบาท
8.0960
ล!านบาท
1.5000
ล!านบาท
11.3459
ล!านบาท
0.8579
ล!านบาท
10.5020
ล!านบาท
3.8891
ล!านบาท

เจ!า
ภาพ
สพม.
สพม.
กจ.

รวม
สคร.
สปร.
สรส.
สพม.
กสว.
กจ.
กน.
สลก.
สพม.

ประเด0น
ยทธศาสตร&

เป1าประสงค&
เชงยทธศาสตร&

ตวช2ว3 ด

เป1าหมาย

54

55

56

57

54-57

- 12 -

กลยทธ&หลก/
วธ2ด4าเนนการ

โครงการ/ผลผลต/
กจกรรม

วงเงนจ4าแนกรายป

54

55

56

57

54-57

เจ!า
ภาพ

