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การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 - 2564 

แรงงานนอกระบบ 

แรงงานกลุ่มเปราะบาง 

ส านกันโยบายแรงงานนอกระบบ 



ขอบเขตความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน 

ข้อ 4.10 การให้บริการจัดหางานในประเทศให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 

เพ่ือให้มีงานท าและมีรายได้ท่ีเหมาะสมเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต ตลอดจน  

แนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาผีมือแรงงาน
ให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงาน  

โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน 

แนวทางการปฏิบัติงานช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง  กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2564 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน 



 แนวทางการช่วยเหลอืแรงงานกลุม่เปราะบาง กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ณ มท. (30 ต.ค. 63) 

นายกฯ ปธ. รมว.มท. / รมว.พม. / รมว.รง. /รมว.กค. รอง ปธ. 

สร้างกลไก 3 ระดับ (30 เม.ย. 64) 
• ระดับอ านวยการ ศจพ.จ. / ศจพ.กทม. 
• ระดับอ านวยการปฏบิตัิการ ศจพ.อ. / ศจพ.ข. 
• ระดับปฏิบัติการ จัดตั้งทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ 

จัดพิธีลงนาม MOU กลุ่มเปราะบาง 12 

กระทรวง 1 หน่วยงาน (3 มี.ค. 64) 
รมว.รง. มีบัญชาให้เร่งรัดด าเนินการช่วยเหลือแรงงาน 

กลุ่มเปราะบาง (ผปต.) ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเร็ว 

เติมเต็มข้อมูลในระบบ 

การขับเคลื่อน
การขจัด

ความยากจน
และพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัย  

1 

2 
ร่วมแก้ไขปัญหา 

ในระดับบุคคล/ครัวเรือน 5 มิติ  
(1) สุขภาพ  
(2) ความเป็นอยู่  
(3) การศึกษา  
(4) รายได้  
(5) บริการรัฐ 

3 

4 

ร่วมแก้ไข 
และพัฒนา  

สู่ความย่ังยืน 

ตรวจสอบ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

การขับเคล่ือน 4 แนวทาง 

อยู่ระหว่างเชื่อมโยง 

กับ TPMAP  
 ข้อมูลสูงอายุ 

เปราะบาง  

    ที่อยู่อาศัย (พม.) 
 Farmer One (กษ.) 

ข้อมูลใน TPMAP  
ข้อมูล จปฐ. (พช.) 
บัตรสวัสดกิารแหง่รฐั (กค.) 
คนพิการ (พม.) 
ทุนเด็กยากจน (ศธ.) 
เบี้ยยังชีพ ชุมชน (สถ.) 
สิทธิรักษาพยาบาล (สปสช.) 
ทะเบียนราษฎร ์(ปค.) 

 

ไม่สามารถเชื่อมกับ 

TPMAP ได้  
 ทะเบียนลูกจา้งที่ยื่น 

    ค าร้อง (กสร..) 

ยังไม่ได้รับข้อมูล  
 ผปต. ม.33 39 40 (สปส.) 
 ผู้สมัครงาน (กกจ.) 
 พัฒนาฝีมือ รง. (กพร.) 
 แรงงานนอกระบบ (สป.รง.) 
 ความเป็นอยู่ชุมชน (สถ.) 

 ข้าราชการ (ก.พ.) 
 ที่อยู่อาศยั (พอช.) 
 นักเรียนทนุ (กสศ.) 

กระทรวงมหาดไทย 

คัดกรองข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง  

จาก TPMAP 1.03 ล้านคน 

ให้ความช่วยเหลือ 5 มิติ (เร่ิม มิ.ย.64)  

ลงพื้นท่ีเย่ียมบ้าน (สมุดพกครัวเรือน) ส ารวจ 

ปรับปรุงฐานข้อมูล จัดท าแผนการช่วยเหลือ 
• ระยะเร่งด่วน มอบสิ่งของ เงินสงเคราะห์ 
• ระยะกลาง ส่งเสริมอาชีพ แหล่งเงินทุน สารสนเทศ  
• ระยะยาว ท่ีอยู่อาศัย ท่ีดิน ชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณะ 

ติดตามและประเมินผล จัดเวทีสรุปบทเรียน 

กระทรวง พม. 

ปลัด รง. แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนโครงการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนกระทรวงแรงงาน 

(9 มี.ค. 64) 

คณะท างานฯ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือแรงงาน 

กลุ่มเปราะบาง รง. ปี 64 แจ้งเวียน กรม/จว. (14 พ.ค. 64) 
• เป้าหมาย 2.07 ล้านคน (ม.33 รายได้น้อย 1.49 ล้านคน / สูงอายุ 5 แสน /  

คนพิการ 8 หม่ืน)  

การด าเนินงานเชิงพื้นท่ี ส่งแผน (31 พ.ค. 64) 
• ลงพ้ืนท่ีเชิงรุก แบบเคาะประตูบ้าน 39,480 ครัวเรือน และ สปก. 39,906 แห่ง 
• ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการช่วยเหลือ 
• ก าหนดแผนการช่วยเหลือ (ด้านอาชีพและรายได้) 
• ส่งเสริมอาชีพ อาชีพเสริม พัฒนาฝีมือ คุ้มครองแรงงาน สวัสดิการสังคม 

และแหล่งเงินทุน 

กระทรวง รง. 

การด าเนินงานระดับนโยบาย 
• กกจ. ใช้งบกองทุนต่างด้าวฯ + จ้างงานคนพิการ/ผู้สูงอายุ  
• กพร. ฝึกทักษะฝีมือแรงานเปราะบาง  
• กสร. ส่งเสริมให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สปก. 
• สปส. ใช้งบกองทุน สปส.จ้างงานคนพิการ/ผู้สูงอายุ และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถนะคนงาน 

ติดตามและประเมินผล  
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การลงพื้นที่เชิงรุก (กม./76 จังหวัด) 

ผู้ประกนัตน ม.33 
(มีรายได้ต ่ากว่า 8,000 บาท/เดือน) 

ผู้สงูอายท่ีุมีรายได้น้อยหรือไมมี่งานท า คนพิการท่ีไมมี่งานท า 

ครัวเรือน 

สถานประกอบการ 

กทม. 
37หนว่ย ๆละ 20 
ครัวเรือน 
รวม 740 ครัวเรือน 

 76 จังหวัด  
380 หน่วย ๆ ละ 50 แห่ง 
รวม 19,000 ครัวเรือน 

กทม. 
37 หน่วย ๆ ละ     
20 แห่ง 
รวม 740 แห่ง 

 76 จังหวัด  
380 หน่วย ๆ ละ 50 แห่ง 
รวม 19,000 แห่ง 

ครัวเรือน 

สถานประกอบการ 

       ม.39/ม.40              
(ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป) 

ม.33 (ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป) 

กทม. 
37หนว่ย ๆละ 
20 ครัวเรือน 
รวม 740 
ครัวเรือน 

 76 จังหวัด  
380 หน่วย ๆ 
ละ 50 แห่ง 
รวม 19,000 
ครัวเรือน 

กทม. 
37 หน่วย ๆ ละ 
20 แห่ง 
รวม 740 แห่ง 

 76 จังหวัด  
380 หน่วย ๆ ละ 
50 แห่ง 
รวม 19,000 แห่ง 

สถานประกอบการท่ีน าท่ีส่งเงินเข้ากองทนุฯ 
แทนการจ้างงานคนพกิาร  (ม.34) 

กทม. 
37หนว่ย รวม 
194 แหง่ 

 76 จังหวัด  
380 หน่วย 
รวม 232 แห่ง 

 
- ข้อมลูพืน้ฐาน 
- ข้อมลูการท างาน 
- ระดบัความเปราะบาง 

 

 บนัทกึผลการด าเนินงาน ตาม แบบ รปบ. 1 – 4 ในระบบ Google Sheet และแบบ รปบ. 5 ในระบบ Google Form ทกุวนัท่ี 5 ของเดือนจดัเก็บ 
แบบ รปบ. 1 – 4 ไว้ท่ีส านกังาน เพ่ือประกอบการตรวจตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน/ผู้ตรวจราชการกรม 

*** หนว่ยงานในสงักดั กรง. 76 จงัหวดั จดัสง่ส าเนาให้ส านกังานแรงงานจงัหวดั จ านวน 1 ชดุ   

การส ารวจข้อมูล 
ความต้องการชว่ยเหลือ 5 มิต ิ 

- ด้านอาชีพและรายได้ 
- ด้านทอ่งเที่ยวและชมุชน 

 

การช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้ 
- แนะน าอาชีพเสริม 
- พฒันาทกัษะฝีมือ 
- การเพิ่มรายได้  

-แหล่งเงินทุน 
-การคุ้มครองแรงงาน 
-สวัสดิการทางสังคม 

ประสาน/ส่งต่อ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
แต่ละมิติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 

ลงพืน้ท่ีเชิงรุก ส่งหนงัสือ หรือโทรศพัท์            
เพ่ือประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้ และเชิญชวนให้
สถานประกอบการท่ีส่งเงินเข้ากองทนุส่งเสริม
และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร ตามมาตรา 34  
ให้เปล่ียนมาจ้างงานคนพกิาร ตามมาตรา 33 
หรือมาตรา 35  

รายงานผล 
การด าเนินงาน 

- ด้านการศกึษา 
- ด้านสขุภาพ 
- ด้านท่ีอยูอ่าศยั 



ขอบคุณครับ 



ด้านการศึกษา 

ด้านสุขภาพ 

ด้านที่อยู่อาศัย 

ด้านอาชีพและรายได้ 

ด้านท่องเที่ยวและชุมชน 

กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  / กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
/ กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ /  
กระทรวงกลาโหม / กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงแรงงาน / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ / กระทรวง
พาณิชย์ / กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา / กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูล 

 กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
 กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 กระทรวงกลาโหม  
 กรุงเทพมหานคร   
 ส านักนายกรัฐมนตรี 

การพัฒนาครัวเรือน 5 มิติ 

ครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

+ = 



 ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย  คือ  ครัวเรือนที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท/คน 

ภาวะพ่ึงพิง                 คือ  คนที่ต้องการได้รับการดูแล/ช่วยเหลือจากคนอ่ืน 

   หมายถึง  ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย   ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย  และมี

บุคคลท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิงท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือจากคนอ่ืน  
  เช่น  ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก  แม่เล้ียงเดี่ยว  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติด

เตียง มีปัญหาที่อยู่อาศัย  จ าเป็นต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มดังกล่าวอย่าง
เร่งด่วน จริงจัง  และต่อเนื่อง  

ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

 ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีปัญหาที่อยู่อาศัย 

  ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 1 –2 คน  
(อาทิ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น)  

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมากกว่า 2 คน 

นิยาม 

ครัวเรือนเปราะบาง 

ระดับ 

ความเปราะบาง

ของครัวเรือน 

นิยาม และระดับความเปราะบาง 



ผู้ประกันตน มาตรา 33  
ที่มีรายได้ต่ ากว่า 8,000 บาท 

เป้าหมาย 1,490,348 คน 

ผู้สูงอายุ 
ที่มีรายได้น้อย หรือไม่มีงานท า 

เป้าหมาย 503,994 คน 

คนพิการ 
ที่ไม่มีงานท า 

เป้าหมาย 80,409 คน 

• ลงพ้ืนที่เชิงรุก (สถานประกอบการ) แนะน าเมนูทางเลือกการ

จ้างงานคนพิการเชิงสังคม 426 แห่ง  

19,740 ครัวเรือน/ 19,740 แห่ง ด าเนินการเชิงรุก 19,740 ครัวเรือน/ 19,740  แห่ง ด าเนินการเชิงรุก 

503,994 คน มาตรการส่งเสริม 

426 แห่ง/9,196 คน ด าเนินการเชิงรุก 

42,544 คน มาตรการส่งเสริม 

• ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน 

• พัฒนา Platform ม.33 , 35 

• กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐจ้างงานคนพิการ ตามสัดส่วน 100:1 

1 2 3 

• ส่งเสริมแรงงานให้เข้าถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 

• ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หรือเพ่ิมรายได้

ให้กับแรงงาน 

1,490,348 คน มาตรการส่งเสริม 

• เร่งรัดด าเนินการตามแผน Action Plan สูงอายุ ปี 2564 

• ผลักดันนโยบายลดหย่อนภาษีการจ้างงานผู้สูงอายุ  

• ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐที่มีกองทุนฯ จ้างงานผู้สูงอายุ  

• เร่งรัดด าเนินการตาม Action Plan คนพิการ ปี 2564 
• ส่งเสริม CSR  

28,669 คน มาตรการอื่น 

ปรับแก้ตามมติท่ีประชุมคณะท างานฯ วันท่ี 5 เมษายน 2564     โดย ส านักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ 

• ใช้เงินกองทุนบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว และกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จ้างงานผู้สูงอายุ  

(76 คน) และคนพิการ (76 คน) 

• ใช้เงินกองทุนประกันสังคม จ้างงานผู้สูงอายุ (76 คน) และคนพิการ (76 คน) 

• ลงพ้ืนที่เชิงรุก (ครัวเรือน) (76 จว.ๆ  ละ 5 หน่วยๆ ละ 50 ครัวเรือน = 19,000 ครัวเรือน/กลุ่มเป้าหมาย) (กทม. 37 หน่วยๆ ละ 20 ครัวเรือน = 740 ครัวเรือน/กลุ่มเป้าหมาย) 

• ลงพ้ืนที่เชิงรุก (สถานประกอบการ) (76 จว.ๆ ละ 5 หน่วยๆ ละ 50 แห่ง = 19,000 แห่ง/กลุ่มเป้าหมาย) (กทม. 37 หน่วยๆ ละ 20 แห่ง = 740 แห่ง/กลุ่มเป้าหมาย) 

แนวทางการช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง  กระทรวงแรงงาน  ประจ าปี 2564 

เป้าหมายการด าเนินงาน  รวมทั้งส้ิน 2,074,751  คน 

ลงพื้นที่เชิงรุก  ในครัวเรือน  รวม 39,480 ครัวเรือน       / ในสถานประกอบการ รวม  39,906 แห่ง  



แนวทางการช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง “ผู้ประกันตน มาตรา 33 ท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 8,000 บาท” 

ผู้ประกันตน มาตรา 33  

รวม 10,706,329 คน 

ข้อมูล : ส านักงานประกันสังคม ณ 9 ธ.ค. 63 
ช่วงค่าจ้าง (บาท) รวม (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 403,973 3.77 

5,001 – 8,000 1,086,375 10.15 

8001, - 10,000 2,631,660 24.58 

10,001 – 12,000 1,408,347 13.15 

12,001 – 15,000 1,261,340 11.78 

15,000 ขึ้นไป 3,914,634 36.56 

แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือการเพิ่มรายได้ 

ด าเนินการเชิงรุก 

1 

ปรับแก้ตามมติท่ีประชุมคณะท างานฯ วันท่ี 5 เมษายน 2564     โดย ส านักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ 

ผู้ประกันตนมาตรา 33  

ที่มีรายได้ต่ ากว่า 8,000 บาท  

จ านวน  1,490,348  คน 

• ลงพื้นที่เชิงรุก (ครัวเรือน) แนะน าอาชีพและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ ให้กับแรงงาน (19,740 ครัวเรือน) 

 สรจ./สจจ./สสค./(สพร./สนพ.)/สปจ. (5 หน่วย ๆ  ละ 50 ครัวเรือน x  

76 จังหวัด = 19,000 ครัวเรือน)  

 เขต พท.กทม. (37 หน่วย ๆ ละ 20 ครัวเรือน = 740 ครัวเรือน)  

• ลงพื้นท่ีเชิงรุก (สถานประกอบการ) เชิญชวน สปก. 
จ้างงานเชิงสังคม หรือ ReSkill – UpSkill เพื่อให้แรงงาน

มีรายได้เพิ่มข้ึน (19,740 แห่ง)  

 สรจ./สจจ./สสค./(สพร./สนพ.)/สปจ. (5 หน่วย ๆ ละ 50 แห่ง x  

76 จังหวัด = 19,000 แห่ง) 

 เขต พท.กทม. (37 หน่วย ๆ ละ 20 แห่ง = 740 แห่ง) 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 1,490,348 คน 

(ร้อยละ 100) 

มาตรการส่งเสริม 

2 

• ส่งเสริมให้ลูกจ้างเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน (612 แห่ง)  
 กสร. ส่งเสริม  

• ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเพิ่ม
รายได้ให้กับแรงงาน 

 กกจ. ส่งเสริมการมีงานท า 

 กพร. พัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของก าลังแรงงานหรือผู้
ประกอบกิจการ  

 กสร. คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และการสวัสดิการแรงงาน  

 สปส. สร้างหลักประกันและความมั่นคงในการด ารงชีวิตให้กับแรงงาน 

19,740 ครัวเรือน/ 19,740 แห่ง 1,490,348 คน 



แนวทางการช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง “ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย หรือไม่มีงานท า” 

ผู้สูงอายุ 

12,747,476 คน 

ท างาน 4,704,477 คน (36.91%) 

 

ผู้สูงอายุ 
ในระบบประกันสังคม  

1,199,484 คน 

ข้อมูล : ส านักงานประกันสังคม ณ 31 ม.ค. 64 
ข้อมูล : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ณ 31 ธ.ค. 63 

ประกันสังคม 
ผู้สูงอายุทั้งหมด 

(คน) 

รายได้  (คน) 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 5,000 – 10,000 บาท 10,000 บาท ข้ึนไป 

มาตรา 33 191,497 9,027 64,780 117,690 

มาตรา 39 242,012  -ไม่ระบุรายได้ - 

มาตรา 40 765,975 - ไม่ระบุรายได้ - 

แนวทางการส่งเสริมการจ้างงาน การประกอบอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือการเพิ่มรายได้  

เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 503,994 คน 

(ร้อยละ 50) 

• จ้างงานผู้สูงอายุท างานในพื้นที่ 76 จังหวัด (152 คน) 

 กกจ. ใช้งบกองทุนบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว และกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จ้างงานผู้สูงอายุ (76 คน) 

 สปส. ใช้งบกองทุนประกันสังคม จ้างงานผู้สูงอายุ (76 คน)  

• ส่งเสริมการมีงานท า การประกอบอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การ
คุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการทางสังคม ตามแผน Action Plan ผู้สูงอายุ  

ปี 2564 (503,842 คน)  

 สป.รง./กกจ./กพร./กสร./สปส. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

• ลงพื้นที่เชิงรุก (ครัวเรือน) เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 
แนะน าอาชีพ หรืออาชีพเสริม ผู้สูงอายุ (19,740 ครัวเรือน) 

 สรจ./สจจ./สสค./(สพร./สนพ.)/สปจ. (5 หน่วย ๆ  ละ 50 ครัวเรือน 

x 76 จังหวัด = 19,000 ครัวเรือน)  

 เขต พท.กทม. (37 หน่วย ๆ ละ 20 ครัวเรือน = 740 ครัวเรือน)  

• ลงพื้นที่เชิงรุก (สถานประกอบการ) เชิญชวน 
สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุ หรือ สนับสนุน  
งปม. ให้ภาครัฐจ้างงานผู้สูงอายุ (19,740 แห่ง)  

 สรจ./สจจ./สสค./(สพร./สนพ.)/สปจ. (5 หน่วย ๆ ละ 50 แห่ง x 

76 จังหวัด = 19,000 แห่ง) 

 เขต พท.กทม. (37 หน่วย ๆ ละ 20 แห่ง = 740 แห่ง)  

 

ด าเนินการเชิงรุก 

19,740 ครัวเรือน / 19,740 แห่ง 

1 
มาตรการส่งเสริม 

503,994 คน 

2 

ปรับแก้ตามมติท่ีประชุมคณะท างานฯ วันท่ี 5 เมษายน 2564     โดย ส านักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ 

ผู้สูงอายุ มาตรา 39 และ 40 
  

1,007,987 คน 

• ผลักดันนโยบายลดหย่อนภาษีการจ้างงานผู้สูงอายุ ให้สามารถ 

ลดหย่อนภาษีได้เท่าท่ีจ่ายจริง*  
 สป.รง. บูรณาการความร่วมมือกับ กค./กรมสรรพากร 

หมายเหตุ *ปัจจุบัน ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน และไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกจ้างทั้งหมด 

• ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐที่มีกองทุนฯ พิจารณาจ้างงานผู้สูงอายุ 
 สป.รง. ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีมีกองทุน 114 กองทุน จ้างงาน

ผู้สูงอายุท างาน 



แนวทางการช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง   คนพิการที่ไม่มีงานท า” 

คน
พิการ รวม 

2,076,313 คน 

ในสถานประกอบการ 
 

เป้าหมาย 69,154 คน 

• ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 – 5 (1,370 คน) 
 สปส. ฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานของลูกจ้างท่ีประสบ

อันตรายเน่ืองจากการท างานและทุพพลภาพ 

• พัฒนา Platform ระบบการจ้างงานคนพิการ ตาม ม.33 
และให้สิทธิ ตาม ม.35 (16,196 คน) 
 กกจ./พก. เช่ือมโยงฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียน การจ้างงาน

คนพิการ และให้สิทธิคนพิการ (16,196 คน) 

หมายเหตุ : ปี 63 คนพิการได้รับการจ้างงาน 16,196 คน 
               (ม.33 1,806 คน / ม.35 14,390 คน) 

วัยท างาน (15 – 59 ปี) 

857,073 คน 

แนวทางการส่งเสริมการจ้างงาน การประกอบอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือการเพิ่มรายได้  

• ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 53,763 คน 

• ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 510,519  คน 

• ก าลังประกอบอาชีพ  212,382 คน 

• สามารถท างานได้ (แต่ไม่มีงานท า) 80,409  คน  

หมายเหตุ : ข้อมูล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 31 ธ.ค. 63 

ด าเนินการเชิงรุก  426 แห่ง/9,196 คน มาตรการอ่ืน เป้าหมาย 28,669 คน 

• ส่งเสริม สปก./หน่วยงานรัฐ จ้างงานคนพิการ
เชิงสังคม (9,196 คน) 

 สป.รง. จัดท าแผน และเมนูทางเลือกฯ (1 ฉบับ) 

 สป.รง. สร้างการรับรู้ สปก. (2,596 แห่ง/ 

7,591 คน) 

 สรจ./สจจ./พมจ./อสร./องค์กรคนพิการ ลง

พื้นท่ีเชิงรุก (426 แห่ง/1,605 คน) 

 สปก. ท่ีส่งเงินเข้ากองทุนฯ ต้ังแต่ 10 คน ข้ึนไป 

ต้ังเป้าหมาย ส่งเสริม ร้อยละ 100 (87 แห่ง) 

 จังหวัดท่ีมี สปก. มากกว่า 100 แห่งข้ึนไป 

ต้ังเป้าหมาย ส่งเสริม ร้อยละ 10 (209 แห่ง) 

 จังหวัดท่ีมี สปก. น้อยกว่า 100 แห่ง 

ต้ังเป้าหมาย ส่งเสริม ร้อยละ 20 (130 แห่ง) 

 

1 

มาตรการส่งเสริม     รวม 42,544 คน 

ในหน่วยงานภาครัฐ 
 

เป้าหมาย 11,255 คน 

• กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐจ้างงานคนพิการ ตามสัดส่วน 
ท่ี กฎหมายก าหนด 1:100 (11,103 คน) 

 สป.รง./พก. เสนอ กพช. และ ครม. ก าหนดนโยบาย 

ให้ภาครัฐจ้างงานคนพิการให้ครบตามสัดส่วน ภายใน 

ปี 66 

(ปี 64 ร้อยละ 60 / ปี 65 ร้อยละ 80 / ปี 66 ร้อยละ 100) 

2 

• ส่งเสริม CSR จ้างงานคนพิการใน สปก. (250 คน) 

 กพร./ก.ล.ต. จัดสัมมนาส่งเสริม CSR (250 คน)  

 กพร./ก.ล.ต. ประชาสัมพันธ์ CSR จ้างงานคนพิการ 

ใน สปก. ท่ีจดทะเบียนในตลาดหุ้น (750 แห่ง) 

• ส่งเสริมการจ้างงาน การประกอบอาชีพ การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การเพิ่มรายได้ และสวัสดิการคนพิการ 
ตามแผน Action Plan คนพิการ ปี 64 (42,142 คน) 

 สป.รง./กกจ./กพร./กสร./สปส. ด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ปี 63  รง. มีผู้ปฏิบัติงาน 13,703 คน ต้องจ้างคนพิการ 140 คน จ้างแล้ว 184 คน

(ครบตามสัดส่วน) (กกจ. จ้างคนพิการ 92 คน / สปส. จ้างคนพิการ 67 คน) 

ปรับแก้ตามมติท่ีประชุมคณะท างานฯ วันท่ี 5 เมษายน 2564     โดย  ส านักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ 

2 3 1 

• จ้างงานคนพิการท างานใน 76 จังหวัด 

 กกจ. ใช้งบกองทุนบริหารจัดการการท างานของคน

ต่างด้าว และกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน

ในต่างประเทศ จ้างงานคนพิการ (76 คน) 

 สปส. พิจารณาใช้งบกองทุนประกันสังคม จ้างงานคน

พิการ (76 คน)  

หมายเหตุ: ข้อมูล ปี 63 ภาครฐัตอ้งจ้างคนพกิาร 18,506 คน  
เป้าหมาย ปี 64 60% = 11,103 คน / ปี 65 80% = 14,804 คน / ปี 66 100% = 18,506 คน 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 80,409 คน 

(ร้อยละ 100) 


