
การประชุม KM
“อนาคตกับการบริหารจัดการ

แรงงานนอกระบบของไทย”
วันที่ ๓๑ สงิหาคม 2564 เวลา ๐๙.00 – 1๒.00 น.

ผานระบบ Google Meeting

นายนคร  วังพิมูล  

หัวหนากลุมงานแรงงานนอกระบบ  

สํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ



ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป

มั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน

MOL Agenda รวมไทยสรางชาติ

นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายกระทรวงแรงงาน

เยียวยา สงเสริมการจางงาน สรางแรงจูงใจการทํางาน แกปญหาที่ยั่งยืน

นโยบายสําคัญ (10 ขอ)
1. มาตรการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว

2. มาตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน เพ่ือมุงสู Tier 1 

3. มาตรการถอดรายการสินคาออกจากรายการถูกข้ึนบัญชีการใชแรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ

4. มาตรการสงเสริม คุมครอง พัฒนา และสรางหลักประกันทางสังคมสูแรงงานนอกระบบ 
5. มาตรการสงเสริมแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ

6. มาตรการเรงรัดการดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ

7. มาตรการบริหารจัดการดานแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) 

8. มาตรการ Safety & Healthy Thailand 

9. มาตรการพัฒนาสิทธิประโยชนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม

10. มาตรการสนับสนุนสงเสริมแรงงานผูสูงอายุ และแรงงานคนพิการใหมีงานทํา

บทบาทของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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Presenter
Presentation Notes
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 



คาตอบแทน 47.6%

งานขาดความตอเนื่อง 19.1%

งานหนัก 15.1%

อื่น ๆ 18.2% (ไมมีสวัสดิการ ไมมีวันหยุด 

ทํางานไมตรงเวลาปกติ  ชั่วโมงทํางานมากเกินไป 

ลาพักผอนไมได ฯลฯ)

แรงงานในระบบ

(17.56 ลานคน)

ขอมูล สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2563

สถานการณแรงงานนอกระบบ
ปญหาจากการทํางาน

 แนวทาง

แรงงานนอกระบบ

(20.36 ลานคน)

ปญหาจากสภาพแวดลอม

อิริยาบถในการทํางาน 39.9%

ฝุน ควัน กลิ่น 27.2%

แสงสวางไมเพียงพอ 13.8%

สารเคมี 57.3%

เครื่องจักร เครื่องมือ 18.1%

ไดรับอันตรายตอหู ตา 5.9%

ปญหาความไมปลอดภัย

 จัดทํายุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566-2570

 บูรณาการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี

 เรงรัดเสนอ (ราง) พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุมครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....

 เรงรัดเสนอกฎหมายลําดับรอง ตาม (ราง) พ.ร.บ.ฯ 

54%
46%
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ผูมงีานทํา

37.92
ลานคน
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ประโยชนที่แรงงานนอกระบบจะไดรับจาก
พ.ร.บ. สงเสรมิการพัฒนาคุณภาพชวิีตและคุมครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....

ดานสงเสรมิ

 มีงานทํา มีอาชีพ มีรายได
 เขาถึงแหลงเงินทุน
 สวัสดิการทางสังคม
 ประกันภัยกลุม
 ข้ึนทะเบียน/รวมกลุม/

จัดตั้งองคกร
 รวมเปนกรรมการ/อนุฯ
 จัดตั้งกองทุนฯ

ฯลฯ

ดานพัฒนา

 พัฒนาทักษะฝมือ
 พัฒนาความรูความสามารถ

ในการเปลี่ยนอาชีพ
 พัฒนาทักษะอาชีพตาม

ความตองการของตลาด
 พัฒนาใหเปนแรงงาน

คุณภาพของประเทศ
ฯลฯ

ดานคุมครอง

 กําหนดใหมีพนักงานตรวจ
แรงงานนอกระบบ

 กําหนดมาตรฐานรายไดข้ันต่าํ 
เวลาการทํางาน วันหยุด
วันลา สภาพการทํางาน

 กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย
 กําหนดชองทางรองทุกข
 ตรวจ/ดําเนินคดีผูกระทําผิด

ฯลฯ

กองทุนสงเสรมิการพัฒนา
คุณภาพชวิีตและคุมครองแรงงานนอกระบบ

 สงเสริม คุมครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ

 สงเสริมการเขาถงึสทิธิพ้ืนฐานในการ

ประกอบอาชีพ

 สรางการมีสวนรวม/สงเสรมิการรวมกลุม/

สรางความเขมแข็งเครือขาย

วัตถุประสงค
 คนทํางานสัญชาติไทยอายุ 15 ปขึ้นไป

 ไมเปนลูกจางตามกฎหมายคุมครอง

แรงงาน

 ไมเปนผูประกันตน ม.33 ตามกฎหมาย

ประกันสังคม

 ไมเปนเจาหนาท่ีรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

นิยาม : แรงงานนอกระบบ

 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและคุมครองแรงงานนอก

ระบบแหงชาติ (คนช.) (นย./รอง นย.-ปธ.)

 คณะกรรมการระดับจังหวัด (ผวจ.-ปธ.) 

ขับเคลื่อนโดย รง.จว.

 ศูนยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

คุมครองแรงงานนอกระบบจังหวัด

 พนักงานตรวจแรงงานนอกระบบ (สป.

รง./กสร./กกจ./กพร./สปส.)

 อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)

กลไกการขับเคลื่อน

รางพระราชบัญญัตสิงเสรมิการพัฒนาคุณภาพชวีติและคุมครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....

บทกําหนดโทษ
 ผูใดขัดขวาง/ไมปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานนอกระบบ (ม.45) ตรวจสภาพการ

ทํางาน ความปลอดภัย ปรับไมเกิน 20,000 บาท
 ผูจางทํางานผูใดฝาฝน/ไมปฏิบัติตาม (ม.11) กฎกระทรวงกําหนดสภาพการทํางาน 

คาตอบแทนฯ จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
 ผูใดไมปฏิบัติตามตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานนอกระบบท่ีสั่ง (ม.42) ยื่นคํารอง จําคุก

ไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

 โอนกองทุนผูรับงานไปทําท่ีบาน
 ทุนประเดิม 100 ลานบาท
 เงินคาสมาชิก
 เงินคาปรับ
 เงินดอก/ผล 
 เงินจากกฎหมายอื่น

 เงินกูยืม
 ประกันกลุม
 อุดหนุนหนวยงาน
 จางสมาคม/มูลนิธิ

ท่ีมาของเงนิกองทุน

สทิธปิระโยชน





[สัปดาหละ 2 ครัง้]

ผานการประสานงานระหวางวปิรัฐบาล และ วปิสภาฯ

ข้ันตอน ครม.

ขั้นตอนกระทรวงแรงงาน
เม.ย.-ก.ค. 63 ก.ย. 63

๒๕ ธ.ค. 63
ม.ค. - ก.พ. 64

 เว็บไซต

 หนังสอื/จดหมาย

 อ่ืน ๆ 

26 เม.ย.64

Road Map การเสนอรางพระราชบัญญัติ

สงเสรมิการพัฒนาคุณภาพชวีติและคุมครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....

ยกราง พ.ร.บ.

คทง.พจิารณา

รับฟงความ

คดิเห็น/เปดเผย

การรับฟง

คกก.นโยบาย

การบรหิาร

ทุนหมุนเวียน

ปรับรางเสนอ รมต. 

ผาน คกก.กฎหมาย

กระทรวงฯ 

เสนอ รมต.

ลงนามเขาสู ครม.

บรรจุเขาสูวาระ

เพื่อพจิารณา

ของ ครม.

ภายใน ก.ย.64

ครม.

อนุมัติหลักการ

ราง พ.ร.บ. 

กฤษฎกีาตรวจ

ราง พ.ร.บ.

ครม.ยืนยัน

ราง พ.ร.บ.

สงสภาฯ

สภาฯ 

พจิารณา

วาระ ๑

สภาฯ 

พจิารณา

วาระ ๓

วุฒิสภา

พจิารณา

สภาฯ วาระ ๒

ต้ัง กมธ.

พจิารณา ๙๐ วัน

ประกาศราชกจิจาฯ 

(มผีลบังคับใช)

คทง.พจิารณาราง 

กม.ลําดับรอง 

(๑๗ ฉบับ)

 สลค.อยูระหวาง

รวบความเห็น 

๑๖ หนวย กอน

เสนอ ครม.

 คกก.ประชุมฯ ๓๐ มิ.ย.๖๔ อยูระหวางเสนอ ครม. 

 ไมเห็นชอบใหจัดต้ังกองทนุฯ

รง.มีหนังสอืถงึ คกก. ขอใหพจิารณาทบทวนการขอจัดต้ังกองทนุฯ
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 ประกาศ คนช. ๒ ฉบับ (กําหนดแรงงานนอกระบบ ม.๓/กําหนดมาตรฐานอาชีพ สภาพการทํางาน อาชีวอนามัย ม.๒๓)

 คําสั่งกระทรวงฯ  ๑ ฉบับ (แตงต้ัง พนง.ตรวจแรงงานนอกระบบ ม.๔)

 ประกาศกระทรวงฯ ๔ ฉบับ (สงเสริมการมงีานทํา ม.๙/พัฒนาฝมอื ม.๙/หลักประกัน ม.๑๐/จัดต้ังองคกร ม.๑๔)

 ประกาศ สป.รง. ๒ ฉบับ (ขึ้นทะเบียนนอกระบบ ม.๑๒/รวมกลุม ม.๑๓)

 ระเบยีบกระทรวงฯ ๒ ฉบับ (คัดเลอืกผูทรงคุณวุฒ ิกรรมการ ม.๑๙/เบ้ียประชุม ม.๓๖)

 กฎกระทรวงฯ  ๑ ฉบับ (กําหนดเงนิคาสมาชิก ม.๓๒ วรรคสอง)

 ระเบยีบ คกก.กองทุนฯ ๔ ฉบับ (การใชจายเงนิกองทุนฯ ม.๓๒ วรรคสอง/อนุมัติเงนิ โครงการ ม.๓๕(๕)/ตรวจสอบ ม.๒๔(๖)/วธีิการจายเงนิ ม.๓๕(๗))

 ขอบังคับ คกก.กองทุนฯ ๑ ฉบับ (การบริหารงานบุคคล พัสดุ คาตอบแทน ม.๓๕(๘))

ฯ



Q&A
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