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บทสรุปผูบริหาร
ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรของประเทศไทยไดกาํ หนดไวในกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 25602579) แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 development plan) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับทีส่ บิ สอง (พ.ศ. 2560-2564) ความมุง มัน่ ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศไทยไดกาํ หนดไว
ในแผนยุทธศาสตร 20 ป เพือ่ บรรลุถงึ สถานะของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว โดยการปฏิรปู ในวงกวางเพือ่ สรางเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ พัฒนาทุนมนุษย สรางโอกาสทางเศรษฐกิจทีเ่ ทาเทียม ความยัง่ ยืนดานสิง่ แวดลอม สรางศักยภาพใน
การแขงขันและระบบราชการของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ แผนแมบทดานแรงงาน 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) เปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามกรอบการพัฒนาประเทศดังกลาว
ทิศทางยุทธศาสตรเหลานี้เชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาระดับโลกอยางใกลชิด ประเทศไทยประสบความสําเร็จ
อย า งมากในการบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาดั ง กล า ว ประเทศได บ รรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาแห ง สหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) สวนใหญทั้ง 8 เปาหมาย และมีความคืบหนาในการบรรลุ MDGs +
ซึ่งประเทศไดกําหนดเปาหมายในระดับที่สูงขึ้นภายในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปพ.ศ. 2573 ทั้งนี้การพัฒนา
อยางยัง่ ยืนสะทอนไปในทิศทางเดียวกันกับประเด็นงานทีม่ คี ณ
ุ คาและหลายเปาหมายก็มคี วามเกีย่ วของโดยตรงกับ
การทํางานอยางมีคณ
ุ คา โดยเฉพาะอยางยิง่ เปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืนประการที่ 8 (SDG Goal 8) ในการสงเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน การเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน การจางงานเต็มที่และ
มีผลิตภาพ และการทํางานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน
กรอบความรวมมือหุนสวนระหวางไทยกับสหประชาชาติ (United Nations Partnership Framework:
UNPAF) พ.ศ. 2560-2564 สะทอนถึงทิศทางเชิงยุทธศาสตรเหลานี้และกําหนดลําดับความสําคัญของระบบ
สหประชาชาติโดยรวม กรอบความรวมมือระหวางไทย - สหประชาชาตินี้ใหความสําคัญอยางมากในประเด็นงาน
ที่มีคุณคา
เปนเวลาหลายสิบปท่ีประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงสงผลใหมีการเติบโตในมาตรฐาน
ความเปนอยูอยางมีนัยสําคัญ แมวาโดยทั่วไปการกระจายรายไดจะดีขึ้น แตความแตกตางดานรายไดยังคง
เปนสิ่งที่ทาทาย ซึ่งความไมเทาเทียมกันของรายไดสามารถบรรเทาไดดวยการสงเสริมการทํางานที่มีคุณคา
การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรไปสูการเปนสังคมผูสูงอายุในประเทศไทยกอความทาทายและโอกาส
ที่สําคัญตอตลาดแรงงานไทย อัตราการพึ่งพิงของเยาวชนและผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทั้งอัตรา
การมีสวนรวมของแรงงานลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุและการลดลงของเยาวชน สถานการณแนวโนม
ทางประชากรในประเทศไทยจะสงผลใหอัตราสวนการพึ่งพิงสูงขึ้นเปนเวลานาน และเผชิญปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ ในการตอบสนองตอสถานการณนี้มีความจําเปนที่จะตองสงเสริมผลิตภาพแรงงาน
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพสูงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มที่เพิ่มขึ้นโอกาสในการทํางานและเพื่อรักษา
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ นอกจากนีก้ ารทํางานทีม่ คี ณ
ุ คาสําหรับทุกกลุม อายุเปนสิง่ สําคัญเพือ่ กระตุน
ใหประชากรทุกวัยมีสวนรวมในตลาดแรงงาน
แมวาการเขาถึงการศึกษาในระดับเยาวชนจะดีขึ้น แตสาขาการศึกษาของเยาวชนไมตรงกับความตองการ
แรงงาน แตก็มีโดยมีความตองการที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อัตรา
การวางงานของเยาวชนสูงถึงรอยละ 4.7 ในป 2561 (National Statistical Ofﬁce of Thailand, 2018) ในขณะที่
อัตราการวางงานโดยรวมในประเทศไทยตํ่าที่ประมาณรอยละ 1 เปนเวลามากกวา 10 ป แนวโนมเหลานี้จะเนนยํ้า
ถึงความยากลําบากที่เยาวชนเผชิญในการหางานและอยูในชวงที่ผานมา สงผลใหสัดสวนของเยาวชนที่ไมไดอยู
ในการศึกษา การจางงาน หรือการฝกอบรมเพิ่มขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา สัดสวนการทํางานที่เปราะบาง
และชองวางระหวางเพศในสถานะการจางงานที่สูงแสดงใหเห็นโอกาสการจางงานที่มีคุณคาที่นอยกวาในกลุม
ผู  ห ญิ ง และเยาวชนหญิ ง ดั ง นั้ น นโยบายในการส ง เสริ ม สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเติ บ โตของ
งานที่มีคุณคาและการจางงานที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูสูงอายุและเยาวชนจึงเปนอันดับแรก
ในลําดับความสําคัญของแผนงานที่มีคุณคาของประเทศไทย และยังมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความยั่งยืนของระบบประกันสังคมเชื่อมโยงกับมิติดังกลาวอีกดวย
ประเทศไทยไดดาํ เนินมาตรการหลายอยางเพือ่ คุม ครองกลุม เปราะบาง ซึง่ รวมถึงแรงงานขามชาติและแรงงาน
ในภาคนอกระบบ ภาคีทุกฝายในระดับประเทศใหความสําคัญกับการมุงมั่นในการลดรูปแบบการทํางานที่ไมเปน
ที่ยอมรับ (Unacceptable forms of work) โดยเฉพาะแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการคามนุษย นอกจากนี้
การเสริมสรางความเขมแข็งดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตลอดจนการตรวจแรงงาน
เพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานเปนเรื่องสําคัญ
ยิง่ ไปกวานัน้ การกํากับดูแลตลาดแรงงานยังคงเปนความทาทายของประเทศไทย จึงตองสงเสริมการเจรจา
ทางสังคม กรอบดานกฎหมายและเสริมสรางขีดความสามารถของไตรภาคีเพื่อใหการดําเนินการสอดคลอง
กับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ การสงเสริมความรวมมือของไตรภาคี การสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงานและกระบวนการการดําเนินงานจะเพิ่มบทบาทในการกําหนดนโยบาย การเปนตัวแทนของภาคี และ
สงเสริมการทํางานที่มีคุณคาอยางยั่งยืน
แผนงานที่มีคุณคาของประเทศไทย พ.ศ. 2562 - 2564 ไดรับการพัฒนาโดยการปรึกษาหารืออยางเขมขน
ระหวางองคการแรงงานระหวางประเทศและภาคีในชวงป พ.ศ. 2561 แผนงานที่มีคุณคานี้แสดงถึงความมุงมั่น
รวมกันขององคการแรงงานระหวางประเทศและไตรภาคีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามลําดับความสําคัญตาม
แผนงาน การดําเนินการของแผนงานทีม่ คี ณ
ุ คาจะไดรบั การสนับสนุนโดยการผสมผสานระหวางดานวิชาการ ดานการเงิน
และดานทรัพยากรบุคคลจากภาคีในระดับประเทศ องคการแรงงานระหวางประเทศและโครงการความรวมมือ
ดานการพัฒนาทีไ่ ดรบั การสนับสนุนโดยภาคีดา นการพัฒนาระหวางประเทศ ไตรภาคีจะทํางานรวมกันเพือ่ เสริมสราง
ความเปนเจาของของแผนงานและผลลัพธของแผนงานทีม่ คี ณ
ุ คาเพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืนและผลกระทบในระยะยาว
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เพื่อตอบสนองความทาทายเหลานี้ แผนงานที่มีคุณคาประจําประเทศไทยป พ.ศ.2562 - 2564 นี้ กําหนด
ความสําคัญตามแผนงานที่มีคุณคา 3 ประเด็น ซึ่งระบุผานการหารือรวมกันกับองคการแรงงานระหวางประเทศ
ลําดับความสําคัญประกอบดวย
ประเด็นความสําคัญที่ 1 : สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและ
มีประสิทธิผล
ประเด็นความสําคัญที่ 2 : สรางความเขมแข็งในการคุมครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง
ประเด็นความสําคัญที่ 3 : เสริมสรางการกํากับดูแลตลาดแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ
ภายใตประเด็นความสําคัญขางตน ประกอบดวย ผลลัพธจาํ นวน 9 ประการ ซึง่ แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน
ใน 3 สวน โดยประเด็นความสําคัญที่ 1 (การจางงาน) จะประกอบดวย ผลลัพธ 3 ประการ ประเด็นความสําคัญ
2 (การคุมครอง) จะประกอบดวยผลลัพธ 3 ประการ และภายใตประเด็นความสําคัญที่ 3 (สิทธิและการเจรจาทางสังคม)
จะประกอบดวยผลลัพธ 3 ประการ
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คํานํา

ประเทศไทยเปนหนึง่ ในสมาชิกผูก อ ตัง้ องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization
: ILO) สํานักงานประสานงานระหวาง ILO ในประเทศไทยเปดดําเนินการในป พ.ศ. 2504 ตอมาในป พ.ศ. 2509
สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกของ ILO ไดยายจากโคลัมโบมายังกรุงเทพฯ องคกรไตรภาคีรวมกับองคการ
แรงงานระหวางประเทศไดปรึกษาหารือรวมกันดวยความมุงมั่นที่จะกาวไปสูการทํางานที่มีคุณคา จึงไดจัดทํา
แผนงานระดับชาติวา ดวยงานทีม่ คี ณ
ุ คาประจําประเทศไทย (Dcent Work Country Programme: DWCP) ตอไปเรียกวา
“DWCP”) ขึ้นเพื่อดําเนินงานใน ปพ. ศ. 2562-2564
DWCP เปนกรอบการทํางานทีอ่ งิ กับผลการดําเนินงานของ ILO ในระดับประเทศ DWCP มีวตั ถุประสงคหลัก
สองประการคือ เพือ่ สงเสริมการทํางานทีม่ คี ณ
ุ คาและเพือ่ จัดระเบียบความรู เครือ่ งมือ การสนับสนุนและความรวมมือ
ของ ILO ในการใหบริการแกสมาชิกองคการไตรภาคีเพื่อกาวสูวาระการทํางานที่มีคุณคา ลําดับความสําคัญและ
ผลลัพธของ DWCP สะทอนถึงกรอบผลการดําเนินงานเชิงกลยุทธของ ILO ที่ปรับใหเขากับสถานการณและลําดับ
ความสําคัญของประเทศ
เอกสารนี้ เปน DWCP ฉบับแรกของประเทศไทย ครอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต พ.ศ. 2562 ถึง 2564 การสิน้ สุด
DWCP เกิดขึ้นพรอมกับวงจรแผนงานและงบประมาณของ ILO แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ของประเทศไทย ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแมบทแรงงาน 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) และกรอบความรวมมือ
หุนสวนระหวางไทยกับสหประชาชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
DWCP ไดพัฒนาจากการปรึกษาหารืออยางกวางขวางในป พ.ศ. 2561 ระหวางองคการแรงงานระหวาง
ประเทศและไตรภาคี การปรึกษาหารืออยางเปนทางการของคณะทํางานไตรภาคีครั้งแรกเกี่ยวกับ DWCP นี้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การปรึกษาหารือครั้งตอ ๆ ไปจัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคมและอีกครั้งในวันที่
14 พฤศจิกายน 2561 อีกทั้งยังมีการปรึกษาหารือกับภาคีแตละภาคสวนในชวงเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน
DWCP สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ แผนยุทธศาสตร
แหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแมบทแรงงาน 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบความรวมมือ
ของสหประชาชาติ (UNPAF) (พ.ศ. 2560 - 2564) อีกทั้ง เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ไดรวมเอาไว
ใน DWCP เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
ยังมีการสนับสนุน DWCP ผานทางอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ มติจากที่ประชุม และขอเสนอแนะ
ที่ยอมรับรวมกัน โดยรัฐบาล องคกรนายจาง และองคกรลูกจางผานการประชุมใหญแรงงานระหวางประเทศ
(International Labour Conference: ILC) และทีป่ ระชุมระดับนานาชาติ และยังสะทอนในแผนงานและงบประมาณ
ขององคการแรงงานระหวางประเทศที่มีทุก ๆ สองป
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การสนับสนุนทีส่ าํ คัญคือคําประกาศของ ILO วาดวยปฏิญญาวาดวยความยุตธิ รรมทางสังคมในโลกาภิวฒ
ั น
ที่แปนธรรม (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008) ซึ่งยืนยันคานิยมและบทบาท
สําคัญขององคการแรงงานระหวางประเทศในการชวยใหบรรลุความกาวหนาและความยุตธิ รรมทางสังคมในบริบท
ของโลกาภิวัตน ปฏิญญาสงเสริมการทํางานที่มีคุณคาผานวิธกี ารประสานงานเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคเชิงกลยุทธ
ที่สี่: การจางงาน การคุมครองทางสังคม การเจรจาทางสังคม หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน
ตามที่กลาวไวในมติป พ. ศ. 2559 เรื่องการขับเคลื่อนความยุติธรรมทางสังคมผานการทํางานที่มีคุณคา
ความเทาเทียมกันทางเพศและการไมเลือกปฏิบัติเปนองคประกอบของทุกภาคสวนตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ ILO
ในระดับภูมภิ าค กรอบนโยบายทีส่ าํ คัญสนับสนุนความรวมมือของ ILO กับหนวยงานระดับชาติเพือ่ สงเสริม
ลําดับความสําคัญของงานที่มีคุณคาในประเทศไทย ไดแก ปฏิญญาเวียงจันทนวาดวยการเปลี่ยนจากการจางงาน
นอกระบบสูการจางงานอยางเปนทางการเพื่อสงเสริมการทํางานที่มีคุณคาในอาเซียน ป พ.ศ.2559 และปฏิญญา
เวียงจันทนวาดวยการเปลี่ยนผานจากการจางงานนอกระบบไปสูการจางงานในระบบไปสูการทํางานที่มีคุณคา
ในอาเซียน และปฏิญญาบาหลีซึ่งไดรับการยอมรับจากการประชุมระดับนานาชาติของ ILO ในประเทศเอเชียน
และแปซิฟกครั้งที่ 16 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 6 - 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
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บริบทของประเทศ: วินิจฉัยและ
วิเคราะหสถานการณ

เนือ้ หาในสวนนีจ้ ะเปนการวิเคราะหสถานการณภายในประเทศทีค่ รอบคลุมบริบททัง้ ในดานสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ รวมไปถึงการวิเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง (Cross-Cutting Issues) รวมถึง มาตรฐาน
แรงงานระดับนานาชาติ ความเทาเทียมกันทางเพศ การไมเลือกปฏิบัติในการทํางาน การเจรจาแบบไตรภาคีและ
การเจรจาทางสังคม ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งจะนําไปสูการบรรลุผลเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

2.1 กรอบการพัฒนาชาติที่สําคัญ
แผนพัฒนาประเทศทีส่ าํ คัญคือแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนแมบทแรงงาน 5 ป อีกทั้งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานใหแกประชาชนชาวไทย.

“ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล และความจําเปน สําหรับ

สิ่งที่จะชวยปองกันตนเองจากผลกระทบที่มาจากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
บรรลุวตั ถุประสงคนกี้ ารใชความรูด ว ยความรอบคอบเปนสิง่ สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ ตองมีการดูแล
เอาใจใสในแตละขัน้ ตอน ตามทฤษฎี รวมทัง้ ขัน้ ตอนการวางแผนและการดําเนินงาน ในขณะเดียวกัน
ก็จําเปนตองเสริมสรางขวัญกําลังใจของคนในชาติ เพื่อใหทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่รัฐ
นักวิชาการ และนักธุรกิจยึดมั่นในหลักความซื่อสัตยสุจริต
นอกจากนี้วิถีชีวิตที่ยึดมั่นในความอดทน ความขยันหมั่นเพียร สติปญญา และความรอบคอบ
เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการสรางความสมดุลและสามารถรับมือกับความทาทายที่สําคัญ อันเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทัว่ โลกทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอมและวัฒนธรรม”
รวบรวมจากพระบรมราโชวาชและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสตาง ๆ และไดรับพระบรมราชานุญาตโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
และประทานผานสํานักราชเลขาธิการไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, (2014: pp. 7 - 8)
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2.1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2560 - 2579)

แผนยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ปมีจุดมุงหมายเพื่อเปนกรอบการทํางานครอบคลุมทุกดานและการพัฒนา
ในแผนการพัฒนาทุกระดับ โดยเปาหมายของกรอบนี้ คือ การผลักดันประเทศไทยสูประเทศที่พัฒนาแลว เปนผล
ใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน แผนยุทธศาสตรระดับชาติ 20 ป ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ขอ 6 กลยุทธ
ไดแก (1) ดานความมัน่ คง(2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย (4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2.1.2 แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0

แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 มุงเนนการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศผานการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีมากขึ้น โดยแผนพัฒนาประเทศไทย
4.0 มีองคประกอบ 3 ประการ องคประกอบที่หนึ่งเพื่อเพิ่มรายไดของประเทศผานระบบเศรษฐกิจที่มีความรู
ภายใตองคประกอบนี้ จะจัดลําดับความสําคัญดานนโยบายเพื่อการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ถัดมาในองคประกอบที่สอง ประเทศไทยจะมุงสูสังคมที่มีการเขาถึงและพัฒนา
อยางเทาเทียมกัน และองคประกอบทีส่ ามมุง เนนการเติบโตและพัฒนาอยางยัง่ ยืน ผานการการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการปกปองสิ่งแวดลอม (Government Public Relations Department, 2016) แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0
ใหความสําคัญกับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ดังตอไปนี้ อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมระบบหุนยนตและระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอวกาศหรือยานอวกาศ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมสุขภาพแบบครบวงจร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผน จึงมีความจําเปนในการยกระดับทักษะของแรงงานตามแผนยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มการวิจัยและพัฒนาในดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี สงเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศและทักษะดิจิทัลในตลาดแรงงาน รวมไปถึงสนับสนุนการใชแพลตฟอรมดิจิทัล สําหรับการลงทุน
ในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการพัฒนาทางรถไฟ สนามบิน
รถไฟความเร็วสูง ทางดวน และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งจะทําให
มีอุปสงคแรงงานที่มีความสามารถทางเทคนิคเพิ่มขึ้น อีกทั้งจะมีการใชงานระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เปนแนวทาง คําแนะนํา เปาหมาย และตัวชี้วัด ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ โดยแผนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ทั้งการใหบริการ และเศรษฐกิจฐานดิจิตอล การเพิ่มทักษะของแรงงาน การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดกลาวถึงประเด็นตาง ๆ รวมถึงความตองการแรงงาน
ที่มีทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น การใชระบบอัตโนมัติ แรงงานสูงอายุ และความทาทาย
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ในชวงเปลี่ยนผานนี้ หนึ่งในจุดเนนและประเด็นพัฒนาหลักในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
ที่เกี่ยวของกับแรงงานไดอธิบายไวในประเด็นสําคัญประการหนึ่งในการเตรียมกําลังคนและเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนทุกเพศทุกวัย ในการตอบสนองตอประเด็นนี้ ประเด็นหนึ่งในกลยุทธสําคัญของแผนนี้คือ การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยังกลาวถึงความรวมมือระหวางประเทศ ภายใต
แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม แมนา โขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Sub-region Economic
Cooperation Programme: GMS) ซึง่ ดําเนินการภายใตกรอบยุทธศาสตรการดําเนินงานในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
6 ประเทศ (GMS Strategic Framework) ป พ.ศ. 2555 - 2565 โดยมีแผนปฏิบัติการภายใตกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง 6 ประเทศ (ระยะที่ 3) ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565
อีกทั้ง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia-Malaysia - Thailand
Growth Triangle: IMT - GT) หนึ่งในประเด็นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 1
ความเหลือ่ มลํา้ (inequality) ยังไดรบั การกลาวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นีด้ ว ย
ซึ่ ง แผนนี้ มี จุ ด มุ  ง หมายเพื่ อ ส ง เสริ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มลํ้ า และเพิ่ ม ผลผลิ ต โดยแผน
ไดกาํ หนดเปาหมายเพือ่ เพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจและทางสังคมใหกบั กลุม คนยากจนทีม่ รี ายไดตาํ่ สุดรอยละ 40 ใหมี
รายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15 เมื่อสิ้นสุดแผน

2.1.4 แผนแมบทดานแรงงาน 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)

กระทรวงแรงงานไดกําหนดยุทธศาสตรไวในแผนแมบทดานแรงงาน 5 ป 6 ประการ ไดแก (1) การเพิ่ม
ศักยภาพแรงงานและผูป ระกอบการ เพือ่ สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยัง่ ยืน (2) การคุม ครอง
และเสริมสรางความมัน่ คง หลักประกันในการทํางานและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี (3) การบริหารจัดการดานแรงงานระหวาง
ประเทศ (4) การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของตลาดแรงงาน เพือ่ สรางความยัง่ ยืนใหภาคแรงงาน (5) การ
บริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกรและ (6) การพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
นอกเหนือจากแผนพัฒนาแรงงาน 5 ป กระทรวงแรงงานยังไดพัฒนากรอบการพัฒนากําลังแรงงาน 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2570) ซึ่งกรอบการทํางานนี้มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของประเทศไทยวา
ดวย “แรงงานที่มีมูลคาสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยแผนงาน 20 ป แบงออกเปน 4 ระยะ (ระยะละ 5 ป) คือ ระยะ
แรกจะเปนการสรางกําลังคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไดมาตรฐานสากล (Productive Manpower) (2017 - 2021) ตามดวย
ระยะที่สองเปนชวงสรางแรงงานที่มีนวัตกรรม (Innovative Workforce) (2022 - 2026) ระยะที่สามคือ แรงงานที่มี
ความคิดสรางสรรค (Creative Workforce) (2027 - 2031) และระยะที่ สี่สรางสังคมการทํางานแหงปญญา (Brain
Power) (2032 - 2036)
มีโครงการหลัก ไดแก (1) โครงการรับรองมาตรฐานฝมอื แรงงานรวมในสาขาทีต่ รงตามความตองการของ IMT-GT ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)(2) โครงสราง
เสริมสรางความสอดคลองดานมาตรฐานฝมือแรงงานและการรับรองมาตรฐาน โดยอางอิงมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Qualiﬁcation Reference Framework :
AQRF) ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) และ (3) โครงการจัดทําฐานขอมูลแรงงาน IMT-GT ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) โดยกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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2.2 การเสริมสรางความรวมมือในระดับนานาประเทศ
2.2.1 กรอบความรวมมือหุนสวนระหวางไทยกับสหประชาชาติ (United Nations Partnership
Framework: UNPAF) (พ.ศ. 2560 - 2564)

ความรวมมือดานการพัฒนาระหวางประเทศจะมีสวนสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ระหวางชวง DWCP กรอบความรวมมือหุนสวนระหวางไทยกับสหประชาชาติ (UNPAF)2 ระหวาง พ.ศ. 2560 ถึง
พ.ศ. 2564 ซึง่ จะมีสว นรวมในการบรรลุวสิ ยั ทัศนของประเทศไทยในฐานะประเทศทีม่ รี ายไดสงู อยางครอบคลุมและ
เปนธรรมทีจ่ ะไมทงิ้ ใครไวขา งหลัง และเปนหุน สวนในการพัฒนาประเทศในภูมภิ าคนีแ้ ละทัว่ โลก ผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญของกรอบความรวมมือหุนสวนระหวางไทยกับสหประชาชาติก็คือการบรรลุระบบที่มีความครอบคลุม
โครงสรางและกระบวนการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนธรรมแกทุกคนในประเทศไทยภายใน ป พ.ศ. 2564
ภายใตกรอบการทํางานรวมนี้ องคการแรงงานระหวางประเทศมุง มัน่ ทีจ่ ะสงเสริมใหระบบขอมูล ความมัน่ คง
ทางสังคมมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการปฏิบัติใหเปนตามมาตรฐานแรงงานสากล นอกจากนี้องคการแรงงาน
ระหวางประเทศยังรับผิดชอบในการสงเสริมการคุมครองแรงงานขามชาติที่มาทํางานในประเทศไทย ภายใตบันทึก
ความเขาใจไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการสรรหาแรงงานซึ่งเกินจํานวนเงินที่กฎหมาย
กําหนด

2.2.2 การเชื่อมตอภูมิภาคและความรวมมือระหวางประเทศ

ประเทศไทยมีสวนรวมในการเปนหุนสวนระหวางประเทศ เพื่อการแขงขันและความยั่งยืนผานทางเวที
ตาง ๆ รวมถึงความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา (South - South Collaboration) การเขารวมโครงการ
ความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค ความรวมมือระดับภูมิภาคหลัก คือ สมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ซึ่งเปนองคกรระหวางรัฐบาลในระดับภูมิภาคที่ประกอบดวย ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 10 ประเทศ ซึ่งเปาหมายหลักของอาเซียน คือ การสงเสริมการรวมกลุมทางการเมือง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม องคประกอบดานแรงงานในเสาหลักของอาเซียน รวมถึงการสนับสนุนหลักการทํางานที่มีคุณคา
เพื่อใหมั่นใจไดวาแรงงานขามชาติจะไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ สงเสริมการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและ
ยกระดับฝมือแรงงาน และตอตานการคามนุษย
อาเซียนไดกาวไปสูการแกไขปญหาแรงงานขามชาติในป 2550 เมื่อผูนําไดลงนามในปฏิญญาอาเซียนวา
ดวย การคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ (ปฏิญญาเซบู: Cebu Declaration) ซึ่ง “สงเสริมศักยภาพ
และศักดิ์ศรีของแรงงานขามชาติโดยใหมีเสรีภาพ ความเสมอภาค และความมั่นคง” ตามกฎหมายของประเทศ

UNPAF มียุทธศาสตร 4 ประการเพื่อ (1) พัฒนาโครงสรางการกําหนดนโยบาย การดําเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการดําเนินงานอยางยั่งยืน
(2) การขยายพืน้ ทีส่ าธารณะและทําใหภาคประชาสังคมทีเ่ ขมแข็งโดยเฉพาะอยางยิง่ ในกลุม ชายขอบ (3) การสนับสนุนบทบาททีเ่ ขมแข็งและมีสว นรวมของภาคเอกชน
ในวาระการพัฒนาประเทศ (4) การขยายการแลกเปลี่ยนความรูความชํานาญและเทคโนโลยีที่มีอยูในภูมิภาค/ทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางสังคมการเมืองและ
เศรษฐกิจ
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ในขณะทีก่ ารปกปองสิทธิของแรงงานขามชาติไดรบั การยอมรับภายใตเสาหลักทัง้ สาม โดยสวนใหญตงั้ อยู
ภายใตเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และคณะกรรมการอาเซียนในการดําเนินการปฏิญญาอาเซียนวา
ดวยการคุม ครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานตางดาว (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of
the Rights of Migrant Workers: ACMW) เปนผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการตามปฏิญญาเซบู เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามในขอตกลงประชาคมอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริม
สิทธิของแรงงานขามชาติ ซึ่งเปนกาวสําคัญที่จะมุงไปขางหนา ACMW ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการซึ่งไดรับการบันทึก
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สอดคลองกับฉันทามติในป พ.ศ. 2561
การเคลื่อนยายแรงงานที่มีทักษะสูงภายในอาเซียนไดรับการจัดการภายใตขอตกลงยอมรับดานคุณสมบัติ
ในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ซึง่ เปนระบบทีจ่ ะยอมรับทักษะหรือประสบการณ
ทางวิชาชีพในประเทศอื่น เพื่อการทํางานในตางประเทศ ไดมีการจัดทํา MRAs เสร็จสมบูรณแลวสําหรับ 8 อาชีพ:
คือ วิศวกร (Engineering Services) พยาบาล (Nursing Services) สถาปนิก(Architectural Services) นักสํารวจ
(Surveying Qualiﬁcations) แพทย (Medical Practitioners) ทันตแพทย (Dental Practitioners) นักบัญชี
(Accountancy Services) และอาชีพดานทองเที่ยว (Tourism) อยางไรก็ตาม การประกอบอาชีพที่ MRAs กําหนด
ในประเทศสมาชิกอาเซียนมีเพียง 0.3 ถึง 1.4 เปอรเซ็นตของการจางงานทัง้ หมด ( International Labour Organization
and Asian Development Bank , 2014)
การพัฒนาการเคลือ่ นยายแรงงานมีฝม อื ระหวางประเทศ ASEAN พัฒนาอยางเชือ่ งชา โดยอาเซียนไดกาหนด
หลักการยอมรับในคุณสมบัติเพื่ออานวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต แตไมถึงขั้นตอนการยอมรับ
ในใบอนุญาตประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน โดยเนนใหนักวิชาชีพจากประเทศอาเซียนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายในประเทศที่ตนตองการเขาไปทํางาน (Ofﬁce of the National Economic and Social Development Board,
2017) ในทางกลับกัน AEC ไมไดกลาวถึงการเคลือ่ นยายของแรงงานทีม่ ที กั ษะตํา่ อยางไรก็ตาม กระแสการยายถิน่
ของแรงงานที่มีทักษะตํ่ามีแนวโนมที่จะยังคงมีตอไป เนื่องจากปจจัยทางดานประชากรและความแตกตางทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
นอกเหนือจากอาเซียนแลว ประเทศไทยยังมีสวนรวมในกรอบความรวมมือหลายรูปแบบและมีบทบาท
สําคัญยิ่งขึ้นในความรวมมือระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค3
ตามที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 กรอบความรวมมือระหวางประเทศที่สําคัญมีดังตอไปนี้: (1) แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) เนนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และความ
สัมพันธกับชุมชน (2) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)
มุงเนนการพัฒนาในแนวพื้นที่เศรษฐกิจตางๆ (3) ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP:
RCEP) ซึ่งเปนขอตกลงทางเศรษฐกิจระหวาง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และคูคาขอตกลงเขตการคาเสรี จีน, ญี่ปุน, เกาหลีใต, อินเดีย, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
(4) กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION: APEC) เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการมีสวนรวมทางสังคม (5) กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (THE TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP: TPP) โดยมุงเนน
ทีจ่ ะขจัดอุปสรรคดานการนําเขาและอุปสรรคทีม่ ใิ ชภาษีใหกบั สินคาและบริการ สงเสริมการพัฒนาและการผลิตหวงโซอปุ ทานและการผลิต รวมทัง้ เสริมสรางการประสาน
งานดานนโยบายการแขงขันและการสงเสริมธุรกิจ (6) เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนป พ.ศ. 2559-2573 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS) และ
กรอบความรวมมืออื่น ๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยไดเขารวมในกรอบความรวมมืออีกหลายกรอบ อาทิ ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง
ระหวางกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ( AYEYAWADY-CHAO PHRAYA-MEKONG ECONOMIC COOPERATION STRATEGY: ACMECS)
ความรวมมือลุม นํา้ โขงกับญีป่ นุ (MEKONG-JAPAN) ความรวมมือลุม นํา้ โขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (MEKONG-ROK COOPERATION) ความริเริม่ แหงอาวเบงกอลสําหรับ
ความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BAY OF BENGAL INITIATIVE MULTI-SECTORAL TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION:
BIMSTEC) กรอบความรวมมือเอเชีย (ASIA COOPERATION DIALOGUE: ACD)
3
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2.3 การดําเนินงานที่ผานมาของ ILO ใประเทศไทยและขอไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ประเทศไทยเปนหนึง่ ในสมาชิกผูก อ ตัง้ ILO และเปนทีต่ งั้ ของสํานักงานประสานงานระหวาง ILO เมือ่ ป พ.ศ. 2504
สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกของ ILO ไดกอตั้งในปพ. ศ. 2506 ขึ้น จากโครงการประเมินผลของแผนงานฯ
ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง แผนงานระดับชาติวาดวยงานที่มีคุณคาของ ILO ไดรับการออกแบบมาเพื่อใช
ประโยชนจากความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ ILO (International Labour Ofﬁce, Evaluation Ofﬁce, 2017) 4
เหตุผลสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จคือ (1) กระบวนการใหคําปรึกษาที่ครอบคลุมซึ่งนําโดย ILO โดยมี
องคประกอบไตรภาคีและคูค า อืน่ ๆ ในกระบวนการพัฒนา DWCPs และ (2) DWCP มีจดุ ประสงคทชี่ ดั เจน สอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรหลักของประเทศ UNPAF และกรอบนโยบายเชิงนโยบายของ ILO
เปนเวลาหลายปทกี่ ารทํางานของ ILO ในประเทศไทยมุง เนนเรือ่ งสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา
ตอรอง การเลือกปฏิบตั ิ แรงงานเด็กและการคามนุษย และสิทธิของแรงงานขามชาติ ตัวอยางของโครงการกอนหนา
และโครงการในปจจุบันในประเทศไทยเกี่ยวของกับการคุมครองและงานที่มีคุณคา แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
โครงการดานเพศสภาพ (Gender) และรสนิยมทางเพศ และตอสูกับรูปแบบที่ไมสามารถยอมรับไดในอุตสาหกรรม
ประมงและอาหารทะเลไทย นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังไดขยายความครอบคลุมของระบบความมัน่ คงทางสังคมไปสู
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ สนับสนุนการพัฒนางานสีเขียว สงเสริมใหแรงงานขามชาติมีการยายถิ่นที่ปลอดภัยและ
มีมาตรฐานแรงงาน การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลไทยสําหรับโครงการความรวมมือกับ ILO มีเพิ่มมากขึ้น
บงบอกถึงความเปนเจาของโครงการตาง ๆ อยางยั่งยืน
รัฐบาลไทยมีพนั ธกรณีทจี่ ะใหการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงกับงานดานคณิตศาสตรประกันภัยของ ILO
ในขณะที่ ILO มุงมั่นที่จะใหการสนับสนุนทางวิชาการ
เปาหมายการพัฒนาของประเทศไทยสอดคลองกับ SDGs แนวทางการพัฒนาประเทศ เชน ประเทศไทย 4.0
อาจนํามาซึ่งโอกาสใหม ๆ รวมถึงความทาทายในการกําหนดกรอบการทํางานที่มีคุณคาตอการทํางานที่มีคุณคา
เพือ่ เสริมสรางการดําเนินการของ DWCP ควรสงเสริมโอกาสในการสรางผลกระทบในระยะยาวและยัง่ ยืน ตลอดจน
เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลและการเรียนรู เพิ่มการใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯ และการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา ILO สงเสริมประเด็นดานเพศตามเพศสภาพ การมีบทบาทและมีตัวแทนของผูหญิง สิทธิและโอกาสของ
ผูพิการและกลุมเปราะบางตาง ๆ

การประเมินระดับสูง (HLE) ไดดําเนินการระหวางเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2560 เพื่อประเมินผลงานขององคการแรงงานระหวางประเทศในชวงปพ. ศ. 2555-16
ในสี่ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ไดแก กัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไทยและเวียดนาม รายงานการประเมินใชโครงการและการใหคําปรึกษา
ซึ่ง ILO ไดดําเนินการในชวงระหวางการทบทวน ประเทศไทยมีรางอนุสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ (DWCP) ที่พัฒนาขึ้นในป 2556-2554 ซึ่งไมไดเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ลําดับความสําคัญที่เสนอ ไดแก (1) การจางงานและการพัฒนาทักษะ (2) การใหสัตยาบันและการใชมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศและความสัมพันธทางดานแรงงานที่มีประสิทธิผลรวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของการเจรจาทางสังคม (3) นโยบายระยะยาวในการโยกยายแรงงาน
ระหวางประเทศและการคามนุษยและ (4) การคุมครองทางสังคม
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2.4 การกาวสูวาระการทํางานที่มีคุณคา: ความทาทายและโอกาส
สวนนี้กําหนดความทาทายและโอกาสในสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน และสถานการณ
ในอนาคตที่มีผลตอการกาวไปขางหนาและดําเนินการตามวาระการทํางานที่มีคุณคา

2.4.1 สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและปจจัยทางประชากร

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประจําปของไทยในป 2554 ถึงป 2560 โดยเฉลีย่ เทากับรอยละ 3.6. นอกจากนี้
ยังมีการกระจายรายไดดีขึ้น เห็นไดจากสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefﬁcient) ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งลดลง
จาก 0.48 ในป 2554 เปน 0.45 ในป 2560 (Ofﬁce of the National Economic and Social Development Board,
2017) ถึงจะมีการกระจายรายไดโดยทั่วไปดีขึ้น แตความแตกตางของรายไดยังคงเปนสิ่งที่ทาทายอยู อันเนื่องจาก
ประเทศไทยใหคํามั่นวาจะไมทิ้งใครไวขางหลังตามแผนการพัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของไทยมีบทบาทสําคัญมากในยุคที่ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ
ประชากรไทยคาดวาจะลดลงจาก 66.0 ลานคนในป 2563 เปน 63.9 ลานคนในป 2583 ซึ่งจะมีจํานวนผูสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้นและจํานวนประชากรในวัยเยาวชนลดลง โดยประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากรอยละ 56.0
ในป 2563 เปนรอยละ 81.6 ในป 2583 (Ofﬁce of the National Economic and Social Development Board,
2013) สังคมผูสูงอายุมีความทาทายในหลายประเด็น เชน ความยั่งยืนของระบบบําเหน็จบํานาญ แรงกดดันตอ
วัยหนุม สาวตอการดูแลรุน พอแม ความตองการการดูแลและการเพิม่ ขึน้ ของคาใชจา ยดานสุขภาพในสังคมผูส งู อายุ
สถานการณทางดานประชากรศาสตรในประเทศไทย ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมการเขาสู
ชวงการพึ่งพิงระยะยาว เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสรางความเขมแข็งใหกับความคุมครองทางสังคม
สัดสวนของประชากรอายุ 15 ปขนึ้ ไป ทีม่ กี ารศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิม่ ขึน้ ในชวงระหวางป 2553 ถึง 2560
โดยประชากรทีม่ กี ารศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 13.7 เปนรอยละ 17.3 และผูท ศี่ กึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายรอยละ 13.9 เปนรอยละ 16.2 อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2560 ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรยังมี
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํา่ กวา (National Statistical Ofﬁce, 2010 - 2018) ซึง่ เปนความทาทายสําคัญในเวลา
ที่ความกาวหนาของเทคโนโลยีกําลังเปนไปอยางรวดเร็วในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันทั่วโลก

2.4.2 ตลาดแรงงานและความทาทายสําหรับวาระการทํางานที่มีคุณคา

2.4.2.1 โอกาสและการปฏิบัติที่เทาเทียมในการจางงาน
(1) การพัฒนาทักษะเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น
การเปลีย่ นแปลงทางดานประชากรทีม่ ตี อ สังคมผูส งู อายุในประเทศไทยทําใหความทาทายและโอกาสในการ
ทํางานของตลาดแรงงานในประเทศไทยเปนไปอยางรวดเร็ว ประเทศไทยกําลังเผชิญกับการลดกําลังแรงงานเนือ่ งจาก
การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุและการลดลงของเยาวชน อัตราการมีสวนรวมของแรงงานลดลงจากรอยละ 73.0 เปน
รอยละ 68.8 ระหวางป 2553 ถึง 2561 (National Statistical Ofﬁce, 2010 - 2018) เนื่องจากจํานวนประชากร
ที่ไมทํางานเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยคาดวาประชากรที่ไมทํางานเชิงเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เนื่องจากสัดสวนประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น

21

ในบริบทนี้ การขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานทักษะตํ่าและแรงงานทักษะสูง โดยเฉพาะในกลุมที่จบสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษาของสํานักงานสภาการศึกษาแหงประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ ป 2559 ชี้ใหเห็นถึงชองวางการขาดแคลนแรงงานที่จบสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คาดวาการขาดแคลนแรงงานดานนี้จะเพิ่มขึ้นเปน 1.7 ลานคน ในป 2568 จากประมาณ 0.3 ลานคนในป 2560
(Ofﬁce of Education Council, 2016)
ขณะทีจ่ าํ นวนผูจ บการศึกษาทางดานเทคนิคทีม่ อี ยูใ นตลาดแรงงานลดลงจากกลุม คนทีม่ งี านทําพบสัดสวน
ของผูที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวศึกษาตอการจางงานที่มีการศึกษาสูงลดลงจากรอยละ 28.4 ในป 2553
เปนรอยละ 24.6 ในป 2560 ปรากฏการณนี้สามารถอธิบายบางสวนไดจากการขาดการมีสวนรวมของภาคเอกชน
ในการฝกอบรมวิชาชีพตลอดจนภาพลักษณทไี่ มเปนทีน่ ยิ มดานอาชีวศึกษาในประเทศ อัตราการเพิม่ ขึน้ ของผูส าํ เร็จ
การศึกษาจากดานเทคนิคและวิชาชีพ (Technical and vocational education and training: TVET) มีอัตราชากวา
แรงงานที่มีการศึกษาสูงซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหสัดสวนแรงงานที่สําเร็จคุณวุฒิอาชีวศึกษามีจํานวน
ลดลงในตลาดแรงงาน Matsumoto & Bhula-or (2018) ไดเนนยํ้าอีกวาในประเทศไทยพบความไมสอดคลอง
ทางทักษะแนวนอน (Horizontal skills mismatch) กวาทศวรรษ แมวา โดยทัว่ ไปจะมีแนวโนมลดลง แนวโนมเหลานี้
ชี้ใหเห็นความสําคัญความตองการแรงงานตองมีคุณภาพและมีทักษะเฉพาะมากขึ้น
แรงงานสวนใหญยังคงมีสวนรวมในภาคการจางงานที่มีประสิทธิภาพตํ่าโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเกษตร
ภาคปาไม ภาคการประมง ภาคการคาสง การคาปลีก ตลอดจนการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต แมวา
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอคนที่ทํางานในกลุมเศรษฐกิจเหลานี้จะอยูในระดับตํ่ามาก แตกลับมีสัดสวน
การจางงานมากกวารอยละ 49.9 ของการจางงานทั้งหมด ในป 2560 และมีความตองการที่จะสงเสริมผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสูงขึ้น สรางโอกาสในการจางงานและรักษา
ความสามารถในการแขงขัน
ภายใตแผนพัฒนาแรงงานในประเทศไทย 4.0 คาดวาความตองการบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาจากดาน
เทคนิคและวิชาชีพ และการใชระบบอัตโนมัตจิ ะเพิม่ ขึน้ รวมถึงจะมีความตองการพนักงานทีจ่ บดาน STEM (Science
Technology Engineering and Mathematics Education) เพิ่ ม มากขึ้ น ในขณะที่ แ รงงานที่ มี ทั ก ษะตํ่ า
กําลังเผชิญกับความเสี่ยงสูงในการถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติ (Chang & Huynh, 2016) การพัฒนาทักษะเปน
สิ่งสําคัญที่จะชวยใหแรงงานไดรับประโยชนจากโอกาสใหม ๆ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสูญเสีย
งานอันเนื่องมาจากระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางในระยะยาวของระบบเศรษฐกิจจําเปนตอง
มีการแทรกแซงเชิงกลยุทธและประสานงานที่ดีเพื่อใหแนใจวาสามารถเปลี่ยนผานไปสูแรงงานที่มีทักษะระดับสูง
ไดอยางราบรื่น
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(2) เพิ่มโอกาสในการจางงานสําหรับผูสูงอายุและเยาวชน
มีความจําเปนที่จะตองสงเสริมใหประชากรทุกกลุมมีสวนรวมในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะผูสูงอายุและ
เยาวชน ในดานทีเ่ กีย่ วของกับผูส งู อายุ การขยายระยะเวลาของการทํางานและการพัฒนาทักษะกอนอายุทจี่ ะเกษียณ
เปนกลยุทธเพื่อรับมือกับอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้นและการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนทางดานประชากร การสงเสริม
การทํางานทีม่ คี ณ
ุ คาไดออกแบบมาเพือ่ ความตองการของผูส งู อายุ เพือ่ จะสงเสริมใหผสู งู อายุอยูใ นตลาดแรงงานได
ทัง้ นีแ้ มจะมีระดับการศึกษาทีด่ ขี นึ้ แตในป 2560 ลูกจางในวัย 40 - 59 ป มีการศึกษาเฉลีย่ เพียง 8.1 ป เนือ่ งจาก
มีระดับการศึกษาตํ่า การจางงานสวนใหญเกิดขึ้นในงานที่ใชฝมือที่คอนขางตํ่า คนงานที่มีทักษะตํ่าจํานวนมาก
ตองเผชิญกับการออกจากงานในระบบตอนอายุ 45 ป (Chittinandana, Kulnartsiri, Pinthong, & Sawaengsuksant,
2017) จากการสํารวจการทํางานนอกระบบ (National Statistical Ofﬁce, 2017) ประชากรทีม่ อี ายุมากกวามีแนวโนม
ที่จะทํางานนอกระบบ ในป 2560 สัดสวนการจางงานนอกระบบในวัย 45 - 49 ป เปนรอยละ 60.6 สวน ในชวงอายุ
55 - 59 ปคิดเปนรอยละ 69.1 ผูสูงอายุจะยิ่งเผชิญความทาทายมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในยุคนี้ ดังนั้นการสงเสริมโอกาสการทํางานที่มีคุณคาในระบบจึงเปนประเด็นสําคัญในบริบท นอกจากนี้
ยังมีความสําคัญทีต่ อ งมัน่ ใจวาการจางงานของผูส งู อายุไมไดเปนเหตุของการขาดสิทธิในระบบบํานาญทีเ่ หมาะสม
นอกจากนี้ โอกาสในการสรางงานและการจางงานสําหรับเยาวชน (อายุ 15 - 24 ป) เปนสิ่งสําคัญเชนกัน
ในขณะที่อัตราการวางงานโดยรวมในประเทศไทยอยูในระดับตํ่ามากที่ราวรอยละ 1 อัตราการวางงานของ
เยาวชนสูงมาก เยาวชนหญิงมีแนวโนมที่จะตกงานมากกวาเยาวชนชาย อัตราการวางงานของเยาวชนชายเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 3.0 ในป 2553 เปนรอยละ 3.9 ในป 2561 ในขณะที่อัตราการวางงานของเยาวชนหญิงเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 3.9 เปนรอยละ 5.9 ในชวงเดียวกัน (National Statistical Ofﬁce, 2010-2018 Q3) แนวโนมเหลานี้
จะเนนยํ้าถึงความยากลําบากของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนหญิงในการหางานในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมา
การขยายตัวลาสุดของเยาวชนที่ไมไดอยูในการศึกษา การจางงานหรือการฝกอบรม (Not in Education,
Employment, or Training: NEET) สงสัญญาณความทาทายเพิ่มเติมตอคุณภาพของแรงงานในอนาคต
อัตราการวางงานของเยาวชนในประเทศไทยอยูที่รอยละ 12.5 ในป 2553 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 14.6 ในป 2559
(National Statistical Ofﬁce, 2010 - 2018 Q3) สัดสวนของเยาวชนหญิงในกลุม NEET คิดเปนสองเทาของเพศชาย
อยางไรก็ตามอัตรา NEET ของเยาวชนชายก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ศักยภาพของประเทศไทยที่เผชิญกับสถานการณเยาวชนและผูสูงอายุสามารถสรางโอกาสในการจางงาน
ในภาคสุขภาพ การตอนรับธุรกิจการใหบริการและบริการอืน่ ๆ สําหรับผูส งู อายุ ซึง่ การพัฒนาทักษะและแผนพัฒนา
องคกรสําหรับภาคธุรกิจเหลานี้ควรไดรับการวางแผนและดําเนินการตามความเหมาะสม
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(3) มีความกาวหนาดานความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสรางพลังผูหญิงและเด็กหญิง
แตความทาทายยังคงอยู
ประเทศไทยไดมคี วามกาวหนาไปสูค วามเทาเทียมทางเพศ อยางไรก็ตามความทาทายยังคงอยูส ถานการณ
ชองวางระหวางหญิงชายในสถานการณจางงานบงชี้วา ยังขาดโอกาสการจางงานที่ดีสําหรับผูหญิง สถานการณนี้
ยิง่ ประกอบไปดวยความไมสมดุลระหวางชายหญิงในการรับผิดชอบดูแลงานทีไ่ มไดรบั คาจางในครัวเรือน ผูห ญิงไทย
ตองทํางานดูแลที่ไมไดรับคาจางมากกวาผูชายกวาสามเทา (ผูหญิง 173 นาทีตอวันและผูชาย 56 นาทีตอวัน
ในพ.ศ. 2558) (International Labour Ofﬁce, 2018) ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายมากที่ผูหญิงตองบริหารการทํางาน
และความรับผิดชอบตอครอบครัว
นอกจากนี้ ความเหลือ่ มลํา้ ทางเพศในสถานะการจางงานยังคงเปนความทาทายในการเพิม่ โอกาสการจางงาน
สําหรับผูห ญิง ผูห ญิงมีแนวโนมทีจ่ ะเปนนายจางนอยกวาผูช าย ในป พ.ศ. 2560 สัดสวน การเปนนายจางของผูห ญิง
เพียงรอยละ 1.3 และรอยละ 3.8 สําหรับผูชาย สัดสวนของผูชายที่เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติขาราชการระดับสูง
และผูจ ดั การอยูท รี่ อ ยละ 4.5 ในป พ.ศ. 2560 ในขณะทีผ่ หู ญิงเพียงรอยละ 2.8 ผูห ญิงมีแนวโนมทีจ่ ะเปนผูช ว ยธุรกิจ
ของครัวเรือนมากกวาผูชายกวาสองเทา โดยมีสัดสวนอยูที่รอยละ 24.5 และรอยละ 12.2 ในป พ.ศ. 2560 (National
Statistical Ofﬁce 2010 - 2018)
นอกจากนีแ้ มวา ประเทศไทยจะเปดกวางสําหรับหลายเพศสภาพ แบบแผนและอคติยงั คงเปนความทาทาย
ในโอกาสการจางงานของกลุม เลสเบีย้ น เกย รักสองเพศและขามเพศ (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender:
LGBT) ในประเทศไทย (Suriyasarn, 2014)
ดังนั้น การแทรกแซงเพื่อเสริมพลังเสียงของทุกเพศสภาพ การสงเสริมการเปนตัวแทนในสถานที่ทํางาน
การเปนผูประกอบการ การพัฒนาทักษะและโอกาสการจางงานเปนหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่จําเปนตองเรงดําเนินการ
เพื่อสงเสริมความเทาเทียมทางเพศ
(4) การสงเสริมวิสาหกิจ/ธุรกิจทีย่ งั่ ยืนเพือ่ จุดประสงคในการทํางานทีม่ คี ณ
ุ คาสําหรับทุกคน
โดยคํานึงถึงเพศสภาพและความตระหนักตอสิ่งแวดลอม
จากรายงานความเสี่ยงโลกป พ.ศ. 2561 (Bündnis Entwicklung Hilft and Ruhr University Bochum,
2018), ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความเสี่ยงโลกในระดับปานกลางเนื่องจากมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและมี
ความสามารถเชิงสถาบันางสวนในการรับมือและปรับตัว นอกจากนี้ ดัชนีประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Performance Index: EPI) ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 121 จาก 180 ประเทศ ดวยคะแนน 49.88 (คะแนน
0 นอยที่สุดและเปาหมายมาตรฐานประสิทธิภาพสูงที่สุดที่ 100 ) (Yale Center for Environmental Law & Policy,
Center for International Earth Science Information Network Columbia University, and World Economic
Forum, 2018) จากสถานการณดังกลาว มีนัยยะตอประเด็นการทํางานที่มีคุณคา ไดแก (1) ความจําเปนในการ
พัฒนามาตรการปองกันเพื่อจํากัดโครงสรางพื้นฐานและความเสียหายของทรัพยสิน และเพิ่มขีดความสามารถ
ของหนวยงานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจขนาดเล็กเพื่อใหตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศได และ
สามารถเปนแหลงของการสรางงานที่มีคุณคาในขณะที่กลับเขาสูภาวะปกติได และ (2) พัฒนาศักยภาพในการ
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สรางงานสีเขียว การเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว และนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอม การอยูรอดของ
ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความยืดหยุนตอภัยพิบัติทางธรรมชาติ (International Labour
Organization, 2017)
การจางงานในชนบทและการดํารงชีวิตในชนบทมีความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเปนพิเศษ
เพราะมีผลตอการเปลี่ยนรูปแบบทางการเกษตรและการจางงาน แมวาจะเปนการสรางโอกาสในการทํางานเพื่อ
การผลิตที่ย่ังยืนและการทําเกษตรอินทรีย ซึ่งจะทําใหมีโอกาสการจางงานมากขึ้น หากมีความมุงมั่นที่จะเปลี่ยน
ภาคเศรษฐกิจใหเปนภาคเศรษฐกิจแบบคารบอนตํ่า และมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสราง
งานในการบริหารจัดการทรัพยากร และบริการดานสิ่งแวดลอม (International Labour Organization, 2017)
หนึ่งในเปาหมายการพัฒนาของประเทศไทยคือการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
ทิศทางที่ชัดเจนกําหนดในนโยบายระดับชาติและแผนแมบทระดับชาติตั้งแตป 2552 อยางไรก็ตาม ยังไมได
มีการหารือรายละเอียดและประเด็นหลักเรื่องทักษะสีเขียวและงานสีเขียว ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการประสานงาน
อยางเปนทางการเรื่องนโยบายดานทักษะแรงงานและนโยบายดานสิ่งแวดลอม (Bhula-or, 2017) ใหมีทิศทาง
เพื่อสงเสริมทักษะสีเขียวและความรับผิดชอบตอสังคม สงเสริมวิสาหกิจและที่ทํางานที่มีความรับผิดชอบ ยั่งยืน
และสรางการเติบโตอยางทั่วถึง
การสงเสริม “วิสาหกิจ/หนวยธุรกิจที่ยั่งยืน” จึงมีความจําเปนที่ตองสรางนโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริม
การเติบโตอยางทั่วถึงและการพัฒนาอยางยั่งยืน วิสาหกิจ/หนวยธุรกิจที่ยั่งยืนมีฐานมาจากเสาสามดาน ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนนี้ องคกรนายจางระดับนานาชาติและ
ระดับชาติในประเทศไทยไดเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองเพิ่มความสนใจในการพัฒนาทักษะทางเทคนิค ทักษะ
ดานอารมณ และทักษะดานผูประกอบการโดยเฉพาะอยางยิ่งภาค STEM และภาคการบริการ โดยองคการแรงงาน
ระหวางประเทศไดใหคําแนะนําที่สําคัญของบริบทนี้ใน “แนวทางการเปลี่ยนผาน: มุงสูเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมสําหรับทุกคน” (International Labour Organization, 2015) แนวทางดังกลาวนําเสนอ
กรอบและเครื่องมือสําหรับใชงานเพื่อใหมั่นใจวาความพยายามระดับชาติและระดับโลก ในการแกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความทาทายดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ทั้งยังชวยสรางเปาหมายการสรางงาน
ความยุตธิ รรมทางสังคมและการเปลีย่ นผานอยางเปนธรรมสําหรับคนทํางาน วิสาหกิจ/หนวยธุรกิจ และชุมชนตาง ๆ
บนรากฐานที่เทาเทียมกัน
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(5) สงเสริมผลิตภาพแรงงานดวยคาจางที่เปนธรรม
คาจางทีเ่ ปนธรรมตอการพัฒนาคาจางทีย่ งั่ ยืน ระดับคาจางและกลไกการกําหนดคาจางทําใหเกิดการกําหนด
คาจางที่เหมาะสมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคาจางที่สมดุล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีไดกําหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่าของประเทศไทยที่ราคา 300 บาทตอวัน และตรึงราคาไวเทาเดิมเปนเวลา 4 ป ในชวงป พ.ศ. 2556
ถึง พ.ศ. 2559 กอนจะเพิ่มขึ้นในปพ.ศ. 2560 ที่รอยละ 3.3 ในบางจังหวัด ป พ.ศ. 2561 คาแรงขั้นตํ่าในจังหวัด
ที่ มี ค  า ครองชี พ สู ง เพิ่ ม ขึ้ น เป น 330 บาทต อ วั น ขณะที่ ค  า แรงขั้ น ตํ่ า ในจั ง หวั ด ที่ มี ค  า ครองชี พ ตํ่ า เพิ่ ม ขึ้ น เป น
308 บาทตอวัน (Ministry of Labour, 2012- 2018) ซึ่งแสดงใหเห็นวาอัตราคาจางขั้นตํ่าไมไดสะทอนผลิตภาพ
แรงงานแตมกี ารเปลีย่ นแปลงจากปจจัยอืน่ ๆ บทบาทของการเจรจาตอรองรวมกันในการสงเสริมนโยบายคาจางทีด่ ี
อาจนําไปสูการปฏิบัติที่เปนธรรมดวยคาจางและสภาพการจางงานที่มีคุณคา

2.4.2.2 การคุมครองทางสังคม

(1) การเสริมสรางระบบประกันสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของทุกคน
ดังที่กลาวขางตน ประเทศไทยกําลังจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (aged society) ในป 2564
จะมีผูสูงอายุ 13.1 ลานคนหรือรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (Ofﬁce of the National Economic and Social
Development Board, 2017) ปจจุบันคนไทยที่มีอายุเกิน 60 ป ไดรับเงินบํานาญจากเงินไดทั่วไปในอัตรา
600 - 1,000 บาท ตอเดือนและผูประกันตนจะไดรับเงินบํานาญจากประกันสังคมเพิ่มเติม เนื่องจากอัตรา
การพึ่งพิงของประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ความทาทายดานการคลังและงบประมาณก็ทวีความสําคัญ
ยิ่งขึ้นเนื่องจากคาใชจายดานสุขภาพและความปลอดภัยทางสังคมอื่น ๆ ที่สูงขึ้น ในขณะที่จํานวนผูเสียภาษี
และผูรวมสมทบลดลง นอกจากนี้ สิ่งสําคัญคือภาระสําหรับครอบครัว ขณะนี้ระดับความมั่นคงดานรายได
จากระบบประกันสังคมตํ่ามาก ผูสูงอายุจึงพึ่งพิงครอบครัวและทํางานเปนแหลงรายไดหลัก ดวยโครงสราง
ประชากรใหมนี้ จํานวนบุตรในวัยทํางานที่มีจํานวนไมมากนี้จะตองดูแลผูสูงอายุที่มีจํานวนมากกวาซึ่งเปนภาระ
และหนาที่ที่สําคัญสําหรับบุตรในวัยทํางาน โดยเฉพาะผูหญิง
ในบริบทนี้ สํานักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่งกํากับดูแลกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
จะต อ งส ง เสริ ม การปฏิ รู ป โดยการส ง เสริ ม ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอและยั่ ง ยื น นโยบายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สิทธิประโยชนใหเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ และระบบการปฏิรูปทั้งระบบ
เปนกุญแจสําคัญ หนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการดานคณิตศาสตรประกันภัย
ของสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมเพื่ อ ช ว ยประเมิ น ความเสี่ ย งในอุ ต สาหกรรมประกั น ภั ย และการเงิ น คาดการณ
การจายเงินในอนาคตของผูสงเงินสมทบ และการออกแบบระบบประกันสังคม ปจจุบัน สํานักงานประกันสังคม
และ ILO กําลังดําเนินการโครงการจัดตัง้ สํานักงานสถิตปิ ระกันภัยของสํานักงานประกันสังคม ซึง่ คาดวาจะมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาขอมูลที่จําเปนตอการอภิปรายนโยบายระดับชาติ
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การขยายความคุ  ม ครองทางสั ง คมให กั บ แรงงานนอกระบบเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการปฏิ รู ป แม ภ ายใต
พระราชบัญญัติประกันสังคม กําหนดใหลูกจางของสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คน ขึ้นไป ขึ้นทะเบียน
เปนสมาชิกประกันสังคม แตมีการยกเวนลูกจางของกิจการบางประเภท เชน ลูกจางที่มีการจางงานตามฤดูกาล
ในภาคเกษตรกรรม ประมง ปาไม และเลีย้ งสัตว และลูกจางของหนวยงานทีอ่ ยูภ ายใตกฎหมายอืน่ ๆ เชน ขาราชการ
แมวาพระราชบัญญัติประกันสังคมมีประกันสังคมภาคสมัครใจสําหรับ (1) ผูที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตน
ภาคบังคับและสมัครใจเปนผูประกันตนในระบบประกันสังคมตอ และ (2) สําหรับแรงงานนอกระบบ แตมากกวา
ครึง่ หนึง่ ของกําลังแรงงานไมไดรบั ความคุม ครองทางสังคมหรือไมไดรบั ผลประโยชนอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการทํางาน
เนื่องจากพวกเขาไมไดเขาสูระบบประกันสังคม ในป พ.ศ. 2561 สัดสวนแรงงานนอกระบบหญิงเปนรอยละ 54.1
ขณะที่สัดสวนแรงงานนอกระบบชายเปนรอยละ 56.1 (National Statistical Ofﬁce of Thailand, 2018)
(2) การปกปองสิทธิของกลุมคนที่เปราะบางรวมทั้งแรงงานขามชาติและการจางงาน
ในภาคนอกระบบ
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยกลายเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของแรงงานขามชาติ
จากประเทศเพื่อนบานและประเทศในอาเซียน ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงานคาดการณวามี
แรงางานขามชาติในประเทศไทยประมาณ 3.8 ลานคน โดยมักเปนงานที่มีทักษะตํ่าในภาคการประมง การเกษตร
การกอสราง การผลิต การทํางานในบาน และบริการอืน่ ๆ (Ofﬁce of Foreign Worker Administration, Department
of Employment, Ministry of Labour, 2018) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเปนประเทศตนทางสําหรับแรงงาน
ขามชาติ ณ ป พ.ศ. 2561 ชาวไทยจํานวนมากกวา 100,000 คนเดินทางออกไปทํางานตางประเทศ (Overseas
Employment Administration Division, Department of Employment, Ministry of Labour, 2018)
การกําหนดกรอบการกํากับดูแลการยายถิน่ แรงงานของไทยมีอยูเ ปนครัง้ คราว ตัง้ แตป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไทย
ไดลงนามบันทึกความเขาใจดานการจางงานกับรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมาและสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามอย า งต อ เนื่ อ ง อย า งไรก็ ต ามมี เ พี ย ง
สวนนอยที่เขามาทํางานในประเทศไทยผานขั้นตอนบันทึกความเขาใจ เนื่องจากมีขั้นตอนซับซอนและยาวนาน
นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559 ประเทศไทยไดมีการปรับปรุงและลงนามบันทึกความเขาใจ
ดานการจางงานเพื่อขยายความรวมมือ รวมถึงการพัฒนาทักษะและการคุมครองทางสังคม
แรงงานขามชาติจํานวนมากยังคงเสี่ยงตอการถูกแสวงผลประโยชนในประเทศไทย ในชวงไมกี่ปที่ผานมา
มีรายงานการบังคับใชแรงงานและรูปแบบการทํางานที่ไมเปนที่ยอมรับอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการประมง
อีกทั้งภาคเกษตรกรรม การกอสรางและงานบาน
ในเดือนพฤษภาคมป 2560 รัฐบาลไทยไดออกกฎหมายวาดวยการยายถิน่ ทีค่ รอบคลุม พระราชกําหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับปรับปรุงเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) กฎหมายดังกลาวสะทอนให
เห็นถึงบทบัญญัตทิ สี่ าํ คัญหลายประการทีส่ อดคลองกับมาตรฐานและแนวทางของ ILO รวมถึงหลักการ “Zero Fee”
ซึ่ ง เป น มาตรฐานที่ สํ า คั ญ ในอนุ สั ญ ญา ILO Private Agencies 1997 (ฉบั บ ที่ 181) แม ว  า ประเทศไทย
จะบังคับใช “หลักการไมเลือกปฏิบัติ” ในกฎหมายแรงงานที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
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พระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติเงินทดแทน แรงงานขามชาติยังคงมีอุปสรรคของในการเขาถึง
สิทธิตาง ๆ อยูรวมทั้งหลักประกันทางสังคม และยังขาดเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาตอรองรวม
นอกจากนี้ แรงงานจํานวนมากยังทํางานในการจางงานที่ไมไดมาตรฐาน เผชิญกับความไมมั่นคงในการ
ทํางาน รายไดตํ่า ความเสี่ยงดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โอกาสในการฝกอบรมตํ่าและการขาดเสรีภาพ
ในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาตอรองรวม จํานวนการจางงานทีไ่ มไดมาตรฐานมีการเติบโตขึน้ (International
Labour Ofﬁce , 2016)5 จากขอมูลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร จํานวนผูรับเหมาที่ทํางานใหกับนายจาง
หลายเจา ไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.97 ของการจางงานทั้งหมดในป พ.ศ. 2558 เปนรอยละ 2.69 ในป พ.ศ. 2560
(National Statistical Ofﬁce of Thailand, 2015 - 2017) แรงงานที่ทํางานในการจางงานที่ไมเปนตามมาตรฐาน
คาดวาจะเพิ่มขึ้นพรอมกับเทคโนโลยีที่กาวหนามากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคมและ
การเพิ่มขึ้นของระบบอัตโนมัติ
กฎหมายแรงงานสําหรับการจางงานที่ไมเปนมาตรฐานจึงควรไดรับการทบทวนเพื่อใหมั่นใจวากฎหมาย
จะสามารถครอบคลุมรูปแบบการจางงานที่ซับซอนขึ้นในอนาคตอันใกล นอกจากนี้การจางงานที่ไมไดมาตรฐาน
ควรไดรับสิทธิดานเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาตอรอง นอกจากการทบทวนและแกไขกฎหมายแลว
การสงเสริมการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพก็มีความสําคัญ จําเปนตองมีโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
เครื่องมือและกลไกเพื่อใหแนใจวาพนักงานตรวจแรงงานสามารถรับมือกับความทาทายเหลานี้ ซึ่งรวมถึงชองทาง
/ วิธีการสําหรับการดําเนินการตรวจสอบแรงงานในภาคที่เขาถึงยาก ฐานขอมูลแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งระบบการติดตามและประเมินผลซึ่งจะชวยพัฒนาการประเมินผลของการบังคับใช / การปองกัน
และมีสวนรวมในมาตรการการตรวจแรงงานเชิงกลยุทธมากขึ้น
(3) ขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
ประเทศไทยไดพยายามอยางมากในการขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของแรงงานเด็ก แรงงานบังคับและ
การคามนุษย โดยรัฐบาลไดมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา เพิ่มบทลงโทษสําหรับบุคคลที่ใชเด็กกระทํา
ความผิด รวมทั้งดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อปองกันและลดแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ6 ในอุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเล นอกจากนี้รัฐบาลกําลังทํางานรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศเพื่อรวบรวมขอมูลและ
จัดทําการสํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย ซึง่ จะชวยสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ นโยบายและแผนงาน
อยางไรก็ตาม ยังมีความทาทายจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชกฎหมายที่ออนแอ จํานวนพนักงาน
ตรวจแรงงานที่ไมเพียงพอและขาดการฝกอบรมในประเด็นดังกลาว ซึ่งขัดขวางความสามารถในการบังคับใช
กฎหมายแรงงานของหนวยงานดานแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคนอกระบบและที่ทํางานในบาน เนื่องจาก
ทรั พ ยากรมี ค วามสํ า คั ญ พนั ก งานตรวจแรงงานจํ า เป น ต อ งปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ทํ า ความเข า ใจ
กับผลกระทบที่เกิดขึ้นของการไมปฏิบัติตามขอกําหนด เพื่อพัฒนาการแทรกแซงที่มีเปาหมายและมีประสิทธิภาพ

การจางงานทีไ่ มไดมาตรฐานประกอบดวยการจัดการการจางงานทีแ่ ตกตางกันสีป่ ระการ: การจางงานชัว่ คราวงานนอกเวลาและงานตามสายงานการจางงานหลายฝาย
ความสัมพันธและขึ้นอยูกับการจางงานตนเอง
6
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) 2017 วันที่ 23 มกราคม 2560
5

28

(4) สงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการทั้งหมด
อัตราและจํานวนการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการทํางานลดจํานวนลง ทวาในหมูแรงงานนอก
ระบบกลับยังมีอัตราสูง ตั้งแตป 2557 อุบัติเหตุและการบาดเจ็บในที่ทํางานคอยๆ ลดลงจาก 5.3 ลานคนในป 2557
เปน 4.5 ลานคนในป 2560 โดยผูชายมีแนวโนมที่จะประสบอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพมากกวาผูหญิง ในป
2560 ประมาณรอยละ 61 ของผูชายเจออุบัติการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน นอกจากนี้ กลุมคนที่ทํางาน
นอกระบบเผชิญกับอุบตั เิ หตุในทีท่ าํ งานมากกวาแรงงานในระบบ โดยสัดสวนของแรงงานนอกระบบทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ
หรือบาดเจ็บจากการทํางานสูงกวาแรงงานในระบบถึงสองเทา (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) แสดงใหเห็นวา
คนที่ทํางานนอกระบบมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการทํางาน จึงไดมีความจําเปนในการ
ดําเนินการปรับปรุงความปลอดภัยของการทํางานในสภาพแวดลอมในการทํางานและขยายการปกปองอาชีวอนามัย
ไปยังเศรษฐกิจนอกระบบ
2.4.2.3 การเจรจาทางสังคม
คูเ จรจาทางสังคมทีส่ าํ คัญในประเทศไทยหรือไตรภาคีขององคการแรงงานระหวางประเทศ ไดแก กระทรวง
แรงงาน สภาองคการนายจางแหงประเทศไทย (Employers’ Confederation of Thailand: ECOT) และองคกร
ลูกจาง ไดแก สภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย (Labour Congress of Thai Labour: LCT)
สภาองคการลูกจางสมาพันธแรงงานแหงประเทศไทย (Thai Trade Union Congress: TTUC), สภาองคการลูกจาง
สภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน (National Congress Private Industrial of Employees: NCPE) และสมาพันธ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (State Enterprises Workers’ Relations Confederation: SERC) ผูประสานงานหลัก
ของ ILO คือกระทรวงแรงงาน นอกจากหนวยงานของรัฐจัดการเรื่องแรงงานและการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับแรงงานแลวยังมีหนวยงานระดับชาติอนื่ ๆ ทีค่ อยกํากับดูแลการคุม ครองสิทธิของแรงงาน คณะกรรมาธิการแรงงาน
สภาผูแ ทนราษฎร คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒสิ ภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รวมทั้งมีองคกรพัฒนาเอกชน/ องคกรประชาสังคม รวมในการหารือทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
กลไกที่ เปนทางการของไตรภาคีมีอยู  ห ลายรู ปแบบซึ่ ง เป น ตั วขั บเคลื่ อ นสํ าหรั บการเจรจาทางสั ง คม
ในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับโครงการ โดยครอบคลุมประเด็นตาง ๆ เชน คาแรงขั้นตํ่า ประกันสังคม
การเจรจาตอรองรวม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คนงานผูพิการ การเสริมสรางศักยภาพเพื่อใหมั่นใจ
ในการพัฒนากลไกใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรมและโปรงใสมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ในประเทศไทยมีอตั ราการเจรจาตอรองโดยรวมตํา่ และอัตราความหนาแนนของสหภาพแรงงาน (The trade
union density rate) ในประเทศไทยอยูในระดับตํ่าเพียงรอยละ 1.4 ในป 2551 และยังอยูในระดับตํ่าที่รอยละ 3.2
ในป 2560 นอกจากนี้ มีเพียง 34 จังหวัดจากทัง้ หมด 76 จังหวัดทีม่ สี หภาพแรงงาน ซึง่ ชีใ้ หเห็นถึงสถานการณทที่ าํ ให
ชองวางของตัวแทนแรงงานในคณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวัดในจังหวัดเหลานี้อยางมาก
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เนือ่ งจากการเจรจาทางสังคมทีด่ ขี นึ้ เปนเครือ่ งมือสําคัญในการสรางความมัน่ ใจวาตลาดแรงงานจะทํางาน
ไดราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของประเทศ ความมุงมั่นอยางตอเนื่องและการสรางความเขมแข็งใหกับการเจรจา
ทางสังคมและความรวมมือของไตรภาคีในทุกระดับจึงเปนสิ่งสําคัญภายใต DWCP และประเด็นที่สําคัญคือ
การสงเสริมเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการตอรองรวม ดวยการเจรจาทางสังคมและการเจรจาตอรองรวม
การสรางความมั่นใจในเสียงและการเปนตัวแทนของผูหญิงก็มีความสําคัญเชนกัน เนื่องจากการเจรจาทางสังคม
มีแนวโนมที่จะเปนรูปแบบที่มีผูชายเปนใหญ (Briski & Muller, 2011)
2.4.2.4 หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทํางาน
อนุสญ
ั ญาองคการแรงงานระหวางประเทศทีไ่ ทยใหสตั ยาบันมีทงั้ สิน้ 19 อนุสญ
ั ญาและ 1 พิธสี าร (ตารางที่ 1)
โดยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาหลัก จํานวน 6 ฉบับ จากทั้งหมด 8 ฉบับ ประกอบดวย - - อนุสัญญาวาดวย
แรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (อนุสัญญาฉบับที่ 29), อนุสัญญาวาดวยคาตอบแทนที่เทากัน พ.ศ. 2494 (อนุสัญญา
ฉบับที่ 100), อนุสัญญาวาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500 (อนุสัญญาฉบับที่ 105), อนุสัญญาเกี่ยวกับ
การเลือกปฏิบตั ิ (การจางงานและอาชีพ) พ.ศ. 2501 (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111) ซึง่ ไดรบั การใหสตั ยาบันใน พ.ศ. 2560
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นตํ่าที่อนุญาตใหจางงานได พ.ศ. 2516 (อนุสัญญาฉบับที่ 138) และอนุสัญญาวาดวย
การหามและการดําเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (อนุสัญญา
ฉบับที่ 182) ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาหลัก จํานวน 6 ฉบับ จากทั้งหมด 8 ฉบับ อนุสัญญาสองฉบับ
ที่ยังไมไดใหสัตยาบันคือ อนุสัญญาฉบับที่ 87 วาดวยวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิ
ในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และอนุสัญญา ฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวม ค.ศ. 1949
การเจรจาเกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาทัง้ สองนีย้ งั คงดําเนินตอไประหวางองคกรลูกจาง องคกรพัฒนาเอกชน และรัฐบาลไทย
นอกจากนี้ประเทศไทยไดจดทะเบียนยื่นสัตยาบันพิธีสารสวนเสริมอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงาน
บังคับ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (P 29) จัดเปนประเทศที่ 24 และเปนประเทศแรกในอาเซียน
ที่ใหสัตยาบันเอกสาร ในระดับประเทศ ประเทศไทยยังคงสนับสนุนกฎหมายและสถาบันตาง ๆ ตอไปเพื่อตอสูกับ
การบังคับใชแรงงานรวมถึงการคามนุษยการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังมีแนวทางการนําเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติแรงงานบังคับไปกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษยซงึ่ คาดวาจะเปนเครือ่ งมือสําคัญในการขจัดแรงงานบังคับและ
การสงเสริมงานที่ดีสําหรับแรงงานทั้งหมดในประเทศ
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แมวาประเทศไทยไดใชกฎหมายที่สําคัญหลายประการในการปกปองสิทธิแรงงาน แตปญหาในปจจุบัน
คือการบังคับใชกฎหมายที่ออนแอและความจําเปนในการปกปองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาตอรองรวม
ความรวมมือแบบไตรภาคีในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับเขตเปนกุญแจสําคัญในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายแรงงาน การสรางเสริมอุตสาหกรรมสัมพันธ
และกลไกการกํากับดูแลตลาดแรงงานที่ดี

03

ลําดับความสําคัญของประเทศและ
ผลลัพธของแผนงาน

จากการหารือกับองคกรไตรภาคี สํานักงานแรงงานระหวางประเทศประจําประเทศไทย กัมพูชา และลาว
ไดระบุลําดับความสําคัญ (Priority) 3 ประการสําหรับประเทศไทย รวมทั้งผลลัพธที่คาดการณไว (Outcome) และ
ความกาวหนา (Progress) ที่ ILO ตั้งใจจะดําเนินการ การจัดลําดับความสําคัญ อางอิงจากลําดับความสําคัญ
ที่ปรากฎในแผนพัฒนาประเทศ การสนับสนุนของ ILO ในปจจุบัน ทิศทางและความสนใจของไตรภาคีรวมถึง
ความทาทายในอนาคต กรอบโครงสรางของแผนไดแนวทางเพิม่ เติมจากระเบียบวาระงานทีม่ คี ณ
ุ คาของ ILO (Global
Decent Work Agenda) ผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร และพื้นฐานเชิงบรรทัดฐาน

ความสําคัญที่ 1 : สงเสริมสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวยตอการเติบโตของการจางงานทีด่ แี ละมีประสิทธิผล

ผลลัพธ 1.1 เพิ่มการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผลโดยใชบริการจัดหางานที่สอดรับความตองการ
แรงงานซึง่ คํานึงถึงเพศสภาพ การขยายการพัฒนาทักษะฝมอื และการสงเสริมทักษะดานเทคนิค / วิชาชีพ
สําหรับทุกเพศสภาพโดยมุงเนนการจางงานเยาวชนและผูสูงอายุของทุกเพศสภาพที่เหมาะสมตาม
ชวงอายุ
 ผลลั พ ธ 1.2 การพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนมีความเขมแข็ง ดวยการประยุกตใชหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
 ผลลัพธ 1.3 ระบบประกันสังคมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนเพิ่มขึ้น


ความสําคัญที่ 2: สรางความเขมแข็งในการคุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง

ผลลั พ ธ 2.1 แรงงานเปราะบางรวมทั้งผูที่อยูในเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานขามชาติไดรับ
ความคุมครองที่ดีขึ้น ดวยกรอบสถาบัน นโยบาย และเครื่องมือการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ดีขึ้น
 ผลลัพธ 2.2 การทํางานในรูปแบบการทํางานที่ไมเปนที่ยอมรับลดลง โดยเฉพาะแรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับ และการคามนุษย จากการดําเนินนโยบายและโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
 ผลลัพธ 2.3 การปฏิบต
ั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีความเขมแข็งขึน้ อันเนือ่ งมาจาก
การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจแรงงานเพื่อเสริมสรางสภาพการทํางานที่มีคุณคา


ความสําคัญที่ 3: เสริมสรางการกํากับดูแลตลาดแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ

ผลลัพธ 3.1 ความสามารถขององคกรไตรภาคีมคี วามเขมแข็งขึน้ ในการสรางและมีอทิ ธิพลตอนโยบาย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
 ผลลัพธ 3.2 การเจรจาทางสังคมมากขึ้นอันเนื่องมาจากกลไกไตรภาคีที่มีความเขมแข็งขึ้น
 ผลลัพธ 3.3 การใหสัตยาบันและการใชมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
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DWCP ฉบับนี้ เนนการสงเสริมความรวมมือเพื่อขยายผลที่ไดรับจากการสนับสนุน รวมทั้งผลลัพธและ
ความยั่งยืนของความรวมมือใหอยูในระดับสูงสุด (ภาคผนวก 2 ตารางผลลัพธ DWCP) มาตรการตาง ๆ มีไวเพื่อ
สรางความมั่นใจวาผลที่ไดรับจะถูกสงตอไปยังผูมีสวนไดสวนเสียในระดับประเทศหลายภาคสวนอยางครอบคลุม
และยั่งยืนซึ่งเปนกุญแจสําคัญนําไปสูความสําเร็จ การดําเนินการไปสูเปาหมายของ DWCP นั้น อิงทฤษฎี
ความเปลี่ยนแปลง (Theory of Changes) ซึ่งอธิบายความเชื่อมโยงของกิจกรรมไปสูเปาหมายที่ตั้งไวตามบริบท
จําเพาะ จึงมีการประเมินสมมุติฐานและความเสี่ยงตาง ๆ ในหลากหลายมุมมองซึ่งเปนการประเมินเชิงอัตนัย
ผานการหารือและสัมภาษณไตรภาคี (ภาคผนวก 3 ความเสี่ยงและสมมุติฐาน) ระบบการประเมินผลและระบบ
ตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงเปนกุญแจสําคัญในการตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงสถานการณและติดตามการดําเนินการ
ผลลัพธของ DWCP และเปาหมาย
การติดตามการพัฒนางานที่มีคุณคาในบริบทของความรวมมือระหวาง ILO /ประเทศไทยจะชวยใหมั่นใจ
วา DWCP มีบทบาทที่สําคัญและมีพลวัต ความเทาเทียมกันทางเพศ และการไมเลือกปฏิบัติบท การเจรจาทาง
สังคม มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ และความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมถือเปนประเด็นที่สําคัญในทุกผลลัพธ
(Cross - cutting issues)

ความสําคัญที่ 1 : สงเสริมสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวยตอการเติบโตของการจางงานทีด่ แี ละมีประสิทธิผล
แมวาประเทศไทยจะมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและดีขึ้นในชวงหลายปขางหนา
การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรไปสูสังคมผูสูงอายุในประเทศไทยและนโยบายที่จะกาวสูอุตสาหกรรมที่มี
มูลคาสูง กําลังกอใหเกิดความทาทายตอตลาดแรงงานไทย ประเทศไทยมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจ
วากําลังแรงงานไทย (โดยเฉพาะเยาวชนวัยทํางานอายุ 15 - 24 ป และผูสูงอายุทุกเพศสภาพ) มีคุณภาพสูงและ
มีทักษะที่จําเปนเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากโอกาสที่ไดจากการบูรณาการระหวางประเทศทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก
จึงควรมีการสงเสริมระบบการพัฒนาทักษะที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดความไมสอดคลองของการจับคูคนและงาน อีกทั้งทักษะที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
สถานประกอบการและการจางงาน และเพื่อสงเสริมการเขาถึงตลาดแรงงานผานการฝกอบรม ประเทศไทย
ควรมีนโยบายที่ดีในการสงเสริมวิสาหกิจที่ยั่งยืนและเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของงานที่มีคุณคาปราศจาก
การเลื อ กปฏิ บั ติทางเพศสภาพ ความพิการ ชาติ พันธุ  รสนิ ยมทางเพศ หรื อ ผู  ติดเชื้ อ เอชไอวี กุ ญแจสํ าคั ญ
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบประกั น สั ง คมของประเทศในช ว งที่
มีการเปลีย่ นแปลงทางประชากรอยางรวดเร็ว และการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ผลทีไ่ ดรบั ภายใตเปาหมายสําคัญ
คือการสรางสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น การขยายโอกาสเพื่อการทํางานที่มีคุณคา สอดคลองกับอนุสัญญาฉบับที่ 122
วาดวยนโยบายการมีงานทํา ค.ศ. 1964 และอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบตั ิ (การจางงานและอาชีพ),
ค.ศ.1958
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ผลลัพธ 1.1 เพิ่มการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผลโดยใชบริการจัดหางานที่สอดรับความตองการ
แรงงานซึ่ ง คํ า นึ ง ถึ ง เพศสภาพ และขยายการพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ และการส ง เสริ ม ทั ก ษะ
ดานเทคนิค / วิชาชีพสําหรับทุกเพศสภาพโดยมุง เนนการจางงานเยาวชนและผูส งู อายุของทุกเพศ
สภาพที่เหมาะสมตามชวงอายุ

กลยุทธไดรับการออกแบบมาเพื่อสงเสริมการจางงานที่มีคุณคา และมีประสิทธิผลของทุกเพศสภาพ
โดยเฉพาะอยางยิง่ เยาวชนอายุ 15-24 ปและผูส ูงอายุ ผานการประสานความรวมมือและการสนับสนุนทางวิชาการ
ผลลัพธเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 1 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงคการ
พัฒนา 2 และ 4) ยุทธศาสตรที่ 1 แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 1) ยุทธศาสตรที่ 2 (เปาหมาย
การพัฒนา 2) ยุทธศาสตรที่ 4 (เปาหมายการพัฒนา 1 และ 2); แผน UNPAF (ระบบโครงสรางและกระบวนกา
รทีส่ ง มอบการพัฒนาทีม่ คี นเปนศูนยกลางและเปนธรรม); เชือ่ มกับ SDGs (เปาหมาย 5 เปาหมาย 8); และผลลัพธที่ 1
ของ P&B ของ ILO (มีงานที่ดีมากขึ้นสําหรับการเติบโตแบบองครวมและพัฒนาโอกาสการจางงานเยาวชน)
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ผลลัพธ

มีผคู นจํานวนมากขึน้ ไดทาํ งานทีม่ คี ณ
ุ คา โดยเฉพาะกลุม เยาวชนและผูส งู อายุทกุ เพศสภาพและทุกวัย อันเปนผลมาจากการเพิม่
ความแข็งแกรงในการใหบริการจัดหางานของภาครัฐ และเพิ่มระดับทักษะทางเทคนิคและวิชาชีพเพื่อตอบสนองความ
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวาจะไดรับ
จากการทํางาน
ของ ILO

การดําเนินงานของนโยบาย
การจางงานสงเสริมการทํางาน
ที่มีคุณคาอยางเหมาะสมที่
คํานึงถึงเพศสภาพ สําหรับ
ทุกกลุม อายุโดยมุง เนนเยาวชน
และผูส งู อายุทกุ คนทุกเพศสภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพของ
การใหบริการจัดหางาน
ของภาครัฐผานแนวคิด
ฐานความตองการแรงงาน
(demand-based) ทีค่ าํ นึง
ถึ ง ความแตกต า งทาง
เพศสภาพ

ผลผลิตที่สําคัญ

แผนปฏิบัติการของกรม
การจัดหางานไดรับการ
ทบทวน พัฒนาและรับรอง
ภายในป 2564 ดวยการ
สนับสนุนดานวิชาการ
ของ ILO โดยแผนเนน
การสงเสริมการทํางานทีด่ ี
มีคุณคาสําหรับเยาวชน
และผูสูงอายุในทุกเพศ
สภาพตามความตองการที่
แตกตางกันและความ
ตองการของตลาดแรงงาน
สําหรับประเทศไทย 4.0

เพิม่ ความสามารถในการเขาถึง
ของเยาวชนและผูสูงอายุใน
ทุกเพศสภาพโดยใชแอพพลิเคชัน
บนมื อ ถื อ หรื อ แพลตฟอร ม
ออนไลนเพื่อการหางาน

ผลผลิตที่สําคัญ

แอพพลิเคชันบนมือถือหรือ
แพลตฟอรมออนไลนหนึง่ ระบบ
ไดรับการพัฒนาและเปดตัว
ภายในป 2564
โดยมี คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ (1)
แพลตฟอรมทีไ่ ดรบั การออกแบบ
อย า งดี แ ละคํ า นึ ง ถึ ง ความ
แตกตางของเพศสภาพ และ
ความตองการที่แตกตางกัน
ของทุกกลุมอายุ (2) ปรับปรุง
และขยายการใชแอพพลิเคชัน
บนมื อ ถื อ หรื อ แพลตฟอร ม
ออนไลน ร ว มกั บ กระทรวง
และภาคสวนอื่น ๆ โดยความ
รวมมือกับไตรภาคี (3) ปรับปรุง
การแนะแนวอาชีพในแอพพลิ
เคชัน่ บนมือถือหรือแพลตฟอรม
ออนไลนเพือ่ ใหเหมาะกับบริบท
ของความตองการแรงงานทีเ่ ปน
ไปไดในอนาคต

การเขาถึงขอมูลและแนะแนว
อาชีพในดานความตองการ
แรงงานของตลาดแรงงาน
ในอนาคตที่ดีขึ้น สําหรับ
เยาวชนและผูสูงอายุทุกคน
ในทุกเพศสภาพ

เจาหนาที่แนะแนวอาชีพ
สามารถแนะนําและชวย
เหลือผูห างานทีมคี วามหลาก
หลายไดดียิ่งขึ้น

การพัฒนาทักษะไดรับการ
สนับสนุนโดยเครื่องมือและ
วิธกี ารบนฐานทีค่ าํ นึงถึงความ
แตกตางทางเพศสภาพและ
การเติบโตโดยรวม โดยคํานึง
ถึงความจําเปนสําหรับทุกกลุม
อายุ

พัฒนาเครือ่ งมือทีม่ กี ารคํานึง
ถึงความแตกตางของเพศ
สภาพเพือ่ เสริมสรางศักยภาพ
ของเจาหนาทีแ่ นะแนวอาชีพ
ที่จะเพิ่มความตระหนักถึง
ความจําเปนในการปรับปรุง
แผนการเปลีย่ นผานระหวาง
โรงเรี ย นสู ก ารทํ า งานให
สอดคลองกับประเทศไทย
4.0 และโครงการอนาคต
ของการทํางาน (Future
of Work) ที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มี แ ผนแม บ ทและเครื่ อ งมื อ
ที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อสงเสริมทักษะ
ดานเทคนิค / วิชาชีพสําหรับ
ทุกเพศสภาพ ในการตอบสนอง
ความตองการในอนาคตโดย
การสนับสนุนทางวิชาการจาก ILO

ความเสีย่ งและกลยุทธการ
บรรเทาผลกระทบ

ผลผลิตที่สําคัญ
ผลิตภัณฑฝก อบรมอยางนอย
หนึง่ รายการสําหรับเจาหนาที่
แนะแนวอาชีพไดพัฒนา
และใช ใ นการสร า งการ
รับรูถ งึ ความตองการแรงงาน
ในอนาคตที่เปนไปได

ผลผลิตที่สําคัญ

• แผนแมบทการพัฒนาทักษะ
มีการทบทวน พัฒนา และดําเนิน
การโดยคํานึงถึงมิตดิ า นเพศสภาพ
• หลักสูตรปจจุบนั และมาตรฐาน
ทักษะรวมทั้งหลักสูตรที่เปน
ไปไดในอนาคตทีไ่ ดรบั การทบทวน
พัฒนา และประยุกตใช
• ระบบการประกันคุณภาพ
ของโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
ไดรับการทบทวน พัฒนา และ
ปรับปรุง
• ดานทักษะดานเทคนิค /
วิชาชีพภายใตการรับรองความ
สามารถดานทักษะรวมกันระดับ
อาเซียน (Mutual recognition of
skills) ไดรับการพัฒนาขึ้น
• มีการศึกษาอยางนอยหนึ่ง
เรือ่ งความไมสอดคลองดานทักษะ
แรงงานและการโยกยายแรงงาน
ในภาค ICT
• มีการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การดานความตองการทักษะที่
เฉพาะเจาะจงสําหรับภาคธุรกิจ
มีการจัดทําเอกสารและเผยแพร
อยางนอยหนึ่งสาชาอาชีพ
• มีผูหญิงจํานวนมากขึ้นที่ได
รับการฝกฝนทักษะดานเทคนิค
เกี่ยวกับ STEM ผานการเรียนรู
ในสถานที่ทํางาน

แนวทางการดําเนินงานและการสนับสนุนของไตรภาคี รวมถึงผลลัพธที่สําคัญ

• ทรัพยากรทางการเงิน
และบุคลากรไมเพียงพอทําให
บอนทําลายการพัฒนาและการ
ดําเนินการ (มาตรการบรรเทา:
ใหมีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดหาทรัพยากร)
• ความลาชาในการพัฒนา
ดานเทคนิคทางการเงินและ
ขีดความสามารถ (มาตรการ
บรรเทา: ILO ค น หาแหล ง
เงินทุนทางเลือกรวมถึงความ
รวมมือระหวาง South - South)
• ความไมสอดคลองดาน
ทักษะในตลาดแรงงานสงผล
ใหบริการจัดหางานของภาครัฐ
ไมสามารถปรับตัวไดทันตอ
การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว
(มาตรการบรรเทา: ILO สนับสนุน
การประสานงานทีด่ ขี นึ้ และเพิม่
การแบงปนความรูร ะหวางรัฐบาล
องคกรนายจาง องคกรลูกจาง
องคกรพัฒนาระหวางประเทศ
และสถาบันการศึกษา)
• ความสนใจและการมีสว น
รวมของภาคีทางสังคมทีไ่ มเพียง
พอ (มาตรการบรรเทา: มีการ
เจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ)
• มิ ติ ด า นเพศสภาพไม
ปรากฎเนื่องจากความสําคัญ
อื่น ๆ (มาตรการบรรเทา: มีการ
เจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของทีเ่ กีย่ วของ
ในดานมาตรการและการประเมิน
ผลการดําเนินงานทีค่ าํ นึงถึงมิติ
ดานเพศสภาพ)
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ตัวชีว้ ดั เปาหมาย สมมติฐาน ความเสีย่ งและมาตรการบรรเทาผลกระทบไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั 1.1.1 จํานวนแนวทางทีด่ แี ละ
ครอบคลุมขึน้ ดวยบริการจัดหางาน
ทีม่ กี ารคํานึงถึงความแตกตางของ
เพศสภาพ และนโยบายการจาง
งานเพื่อสงเสริมงานที่ดีสําหรับ
เยาวชนและผูส งู อายุทกุ เพศสภาพ

เปาหมาย 1.1.1 (ก) แผนปฏิบัติการหนึ่งฉบับของกรมการจัดหางานไดรับ
การทบทวน พัฒนา และรับรองภายในป 2564 โดยการสนับสนุนดานวิชาการ
ของ ILO โดยมุงเนนหลักในการสงเสริมการทํางานที่มีคุณคาและเหมาะสม
สําหรับเยาวชนและผูส งู อายุในทุกเพศสภาพตามความตองการทีแ่ ตกตางกัน
และความตองการของตลาดแรงงานของประเทศไทย 4.0

ตัวชีว้ ดั 1.1.2 สัดสวนความพึงพอใจ
ในการเขาถึงบริการจัดหางาน
สาธารณะ (Public employment
services: PES) และการแนะแนว
อาชีพโดยคํานึงถึงเพศสภาพ มีการ
พัฒนาและขยายการใหกบั แรงงาน
ทุกชวงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เยาวชนและผูส งู อายุทกุ เพศสภาพ

ตัวชี้วัด 1.1.3 จํานวนเอกสาร
การฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่
แนะแนวอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
ตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น ใน
การปรับปรุงโครงการเชื่อมตอ
จากโรงเรียนสูก ารทํางาน (Schoolto-work transition Programmes)
ใหสอดคลองกับประเทศไทย 4.0
และโครงการอนาคตของการทํางาน
(Future of Work Initiative) ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

เปาหมาย1.1.2 (ก) ระดับความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 80 ระบุโดยผูใ ช
บริการออนไลน จําแนกตามเพศสภาพและความพิการ
เปาหมาย 1.1.2 (ข) แอพพลิเคชันบนมือถือหรือแพลตฟอรมออนไลน
หนึง่ ระบบทีพ่ ฒ
ั นาและเปดตัวภายในป 2564 โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้ (1) แพลตฟอรม
ไดรับการออกแบบอยางดีและมีการคํานึงถึงความแตกตางของเพศสภาพ
ความพิการ และความตองการทีแ่ ตกตางกันของทุกกลุม อายุ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเยาวชนและผูสูงอายุ โดยมีความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 80 ของผูใช
ทัง้ หมด (2) ปรับปรุงและขยายการใชแอพพลิเคชันบนมือถือหรือแพลตฟอรม
ออนไลนรว มกับกระทรวงและภาคสวนอืน่ ๆ โดยรวมมือกับไตรภาคี (3) ปรับปรุง
การแนะแนวอาชีพในแอพพลิเคชัน่ บนมือถือหรือแพลตฟอรมออนไลนเพือ่ ให
เหมาะกับบริบทของความตองการแรงงานที่เปนไปไดในอนาคต

เปาหมาย 1.1.3 (ก) เอกสารการฝกอบรมอยางนอยหนึ่งเรื่องสําหรับ
เจาหนาที่แนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน ที่พัฒนาและใชในการสราง
ความตระหนักถึงความตองการแรงงานทีเ่ ปนไปไดในอนาคตโดยมีการคํานึง
ถึงเพศสภาพและพัฒนาขึ้นโดยการสนับสนุนดานวิชาการของ ILO
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ตัวชี้วัด 1.1.4 จํานวนแผนพัฒนา
ฝมอื แรงงานทีพ
่ ฒ
ั นาและขยายยิง่
ขึน้ เพือ่ สงเสริมทักษะดานเทคนิค
/ วิ ช าชี พ สํ า หรั บ เยาวชนและ
ผู  สู ง อายุ ทุ ก เพศสภาพในการ
ตอบสนองความตองการแรงงาน
ในอนาคต

เปาหมาย 1.1.4 (ก) แผนแมบทการพัฒนาทักษะฝมอื แรงงานไดรบั การทบทวน
พัฒนาและดําเนินการภายในป 2564 เพือ่ เพิม่ การจางงานของทุกคน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับเยาวชนและผูสูงอายุทุกเพศสภาพ ในการทํางานที่มีคุณคา
โดยใชแนวทางแบบบูรณาการและแนวทางการคํานึงถึงมิติดานเพศสภาพ
เปาหมาย 1.1.4 (ข) หลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิ (Competency Standard)
ในปจจุบนั รวมทัง้ หลักสูตรทีเ่ ปนไปไดในอนาคตของกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
มีการทบทวน พัฒนา และประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
แรงงานของประเทศไทย 4.0 โครงการอนาคตของการทํางาน (Future of
Work Initiative) รวมทั้งมีการคํานึงถึงเพศสภาพและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย 1.1.4 (ค) ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรพัฒนาฝมือ
แรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดรับการทบทวนและปรับปรุง
เปาหมาย 1.1.4 (ง) มีการพัฒนาทักษะดานเทคนิค / วิชาชีพอยางนอย 3 สาขา
ภายใตการรับรองความสามารถดานทักษะรวมกันระดับอาเซียน (Mutual
recognition of skills) เกี่ยวกับทักษะที่พัฒนาขึ้นรวมกับกัมพูชา สปป.
ลาวและเมียนมา โดยเนนอาชีพที่แรงงานหญิงเขมขน (Female intensive
occupations)
เปาหมาย 1.1.4 (จ) มีการศึกษาอยางนอยหนึ่งเรื่องความไมสอดคลอง
ดานทักษะและการโยกยายแรงงานในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เปาหมาย 1.1.4 (ฉ) แผนปฏิบัติการดานความตองการที่เฉพาะเจาะจง
สําหรับภาคธุรกิจอยางนอยหนึง่ ฉบับทีไ่ ดรบั การพัฒนาจัดทําเปนเอกสารและ
เผยแพรเพื่อพัฒนาทักษะและการจางงาน STEM สําหรับผูหญิง
เปาหมาย 1.1.4 (ช) ภายในป 2564 ผูหญิงจํานวนไมนอยกวา 1,000 คน
ได รั บ การฝ ก ฝนทั ก ษะด า นเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ STEM โดยใช โ ปรแกรม
การเรียนรูใ นสถานทีท่ าํ งานทีม่ มี ติ กิ ารคํานึงถึงเพศสภาพ ผูห ญิงมีการจางงาน
ที่เพิ่มขึ้นและการฝกอบรมผูนํา เพื่อเพิ่มโอกาสการจางงานและโอกาส
ความกาวหนาในงานที่เกี่ยวของกับ STEM



ผลลัพธ 1.2 การพัฒนาองคกรอยางยัง่ ยืนมีความเขมแข็ง ดวยการประยุกตใชหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ

ผลลัพธนี้คํานึงถึงความสําคัญขององคกรที่ยั่งยืน การสนับสนุนของ ILO สําหรับผลลัพธนี้เปนการเพิ่ม
ขีดความสามารถขององคกรและภาคีทางสังคมและสรางความตระหนักในการมีสว นรวมในความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร (Corporate Social Responsibility : CSR) และการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible
Business Conduct: RBC) ตามปฏิญญาไตรภาคีวาดวยหลักการเกี่ยวกับบริษัทขามชาติและนโยบายทางสังคม
(MNE declaration)
ผลลัพธนี้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 3 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงค
การพัฒนา 1 และ 2) ยุทธศาสตรที่ 1 แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 2); แผน UNPAF (ระบบโครงสราง
และกระบวนการที่สงมอบการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและเปนธรรม); เชื่อมกับ SDGs (เปาหมาย 8 และ
เปาหมาย 12); และผลลัพธที่ 4 ของ P&B ของILO (การสงเสริมองคกรที่ยั่งยืน)
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ผลลัพธ

มีสถานประกอบการทีป่ ระยุกตใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสากลเพิม่ ขึน้
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวาจะไดรับ
จากการทํางาน
ของ ILO

สถานประกอบการทีพ
่ ฒ
ั นาอยาง
ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและยุทธศาสตรของ
ประเทศ

พัฒนาแนวทางและเครื่อง
มือที่คํานึงถึงความแตกตาง
ทางเพศสภาพในการสงเสริม
วิสาหกิจทีย่ งั่ ยืนสอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตรของประเทศ
ผลผลิตที่สําคัญ
- สถานประกอบการยอมรับ
การใชเครือ่ งมือพัฒนาทักษะ
ผูป ระกอบการและธุรกิจของ
ILO เพือ่ สนับสนุนเยาวชน
และผูส งู อายุทกุ เพศสภาพ
- หลักสูตรการอบรมในปจจุบนั
และหลักสูตรทีม่ ศี กั ยภาพ
ของกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
เกีย่ วกับผูป ระกอบการและ
เครื่ อ งมื อ ในการอบรม
การบริหารวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ไดรบั
การพัฒนาและประยุกตใช
โดยคํานึงถึงความเทาเทียม
ทางเพศ ทักษะสีเขียวและ
งานสีเขียว

สถานประกอบการมีศกั ยภาพมากขึน้
และได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
แพลตฟอรมระดับประเทศในการ
สรางความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate social responsibility:
CSR) / การดําเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบ
(responsible business conduct:
RBC) ทีส่ อดคลองกับปฏิญญาMNE

สงเสริมการสรางศักยภาพ
ทีม่ กี ารคํานึงถึงความแตกตาง
ของเพศสภาพ ของวิทยากร
วิสาหกิจขามชาติ (MNE)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SME) และผูนําธุรกิจ
ในอนาคต
ผลผลิตที่สําคัญ
- วิทยากร วิสาหกิจขามชาติ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และผูน าํ ธุรกิจใน
อนาคตไดรบั การฝกฝนและ
สนับสนุนความรับผิดชอบ
ตอสังคม / การดําเนินธุรกิจ
ทีร่ บั ผิดชอบ และแพลตฟอรม
ออนไลนที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
เพิม่ การหารือและผลกระทบ
หลั ง การฝ ก อบรมafter
the training.

เครือ่ งมือรณรงคทมี่ กี ารคํานึง
ถึงความแตกตางของเพศสภาพ
เพื่อสรางความตระหนักรู
ของผูประกอบการและภาคี
ทางสังคมเกี่ยวกับความรับ
ผิดชอบตอสังคม (CSR) /
การดําเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบ
(RBC) ทีส่ อดคลองกับปฏิญญา
MNE
ผลผลิตที่สําคัญ
- มีการจัดทําเอกสารทีส่ นับสนุน
เนื้อหาของ CSR / RBC
ใหสอดคลองกับปฏิญญา
MNE ในภาษาไทยและภาษา
อังกฤษและเผยแพรผาน
คณะกรรมการไตรภาคีระดับ
ประเทศโดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ สงเสริมการใช CSR / RBC
- มาตรฐานแรงงานไทยไดรบั
การทบทวนและเผยแพรตาม
ปฏิญญา MNE โดยไดรับ
การสนับสนุนทางวิชาการ
จาก ILO technical support
from the ILO.

แนวทางการดําเนินงานและการสนับสนุนของไตรภาคี รวมถึงผลลัพธที่สําคัญ

สถานประกอบการและภาคีทาง
สังคมมีความตระหนักเกีย่ วกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) และ
การดําเนินธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบ
(RBC) ทีส่ อดคลองกับปฏิญญา MNE
โดยใชเครื่องมือที่เขาถึงไดงาย
ในภาษาไทย

ความเสีย่ งและกลยุทธการบรรเทา
ผลกระทบ

• ทรัพยากรทางการเงินและ
บุคลากรไมเพียงพอทําใหบอน
ทําลายการพัฒนาและการใชงาน
(มาตรการบรรเทา: ใหมีการเจรจา
อยางสมํ่าเสมอระหวางหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาทรัพยากร)
• ความลาชาในการพัฒนา
ด า นเทคนิ ค ทางการเงิ น และ
ขีดความสามารถ (มาตรการบรรเทา:
ILO คนหาแหลงเงินทุนทางเลือก
รวมถึงความรวมมือระหวาง South
-South)
• สถานประกอบการและไตรภาคี
ยอมรับและเขาใจเกีย่ วกับปฏิญญา
MNE ในระดับตํา่ (มาตรการบรรเทา
ใหมกี ารเจรจาอยางสมํา่ เสมอเพือ่
สนับสนุน CSR / RBC ทีส่ อดคลอง
กับปฏิญญา MNE)
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ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ดั 1.2.1 จํานวนเครือ่ งมือและ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริม
วิสาหกิจที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร
ของประเทศ

ตัวชีว้ ดั 1.2.2 จํานวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมและผูน าํ ธุรกิจ
ทีไ่ ดรบั การฝกอบรมและมีความรู
ดานการประกอบธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบ
ในการจั ด การสภาพแวดล อ ม
การทํางานทีม่ คี วามเสีย่ ง และสงเสริม
ให วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมเขาสูหวงโซมูลคาโลก
(Global Value Chain) เพื่อใหเกิด
การเติบโตอยางยัง่ ยืนและครอบคลุม
สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด 1.2.3 จํานวนเครื่องมือ
รณรงคเพื่อสรางความตระหนัก
ฅของวิสาหกิจและภาคีทางสังคม
เกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate social responsibility:
CSR) / การดําเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบ
(Responsible business conduct:
RBC) ทีส่ อดคลองกับปฏิญญา MNE



เปาหมาย
เปาหมาย 1.2.1 (ก) ภายในป 2564 อยางนอยหนึง่ สถานประกอบการยอมรับ
การใชเครือ่ งมือทีม่ มี ติ ดิ า นเพศสภาพ พือ่ พัฒนาทักษะผูป ระกอบการและธุรกิจ
ของ ILO ในการสนับสนุนเยาวชนและผูสูงอายุทุกเพศสภาพ
เปาหมาย 1.2.1 (ข) หลักสูตรการอบรมในปจจุบนั และหลักสูตรทีม่ ศี กั ยภาพ
ของกรมพัฒนาฝมอื แรงงานเกีย่ วกับผูป ระกอบการและเครือ่ งมือในการอบรม
การบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดรับการทบทวน พัฒนาและ
ประยุกตใชโดยคํานึงถึงความเทาเทียมทางเพศ ทักษะสีเขียวและงานสีเขียว
ภายในป 2564ภายในป 2564
เปาหมาย 1.2.2 (ก) ภายในป 2564 มีผูวิทยากรการฝกอบรมที่ผานการฝก
อบรมจํานวน 15 คน วิสาหกิจขามชาติ 40 คน ผูนําธุรกิจในอนาคต 100 คน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 50 ราย ในหวงโซอุปทานโลก
(Global Supply Chain) ไดรับการฝกอบรมและสงเสริมใหดําเนินการโดยมี
ความรับผิดชอบตอสังคม / การดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ (RBC) ที่สอดคลอง
กับปฏิญญาMNE โดยมีเปาหมายการมีสว นรวมของสตรีอยางนอยรอยละ 30
โดยรวมมือกับไตรภาคีและแพลตฟอรมออนไลนเพือ่ เพิม่ การเจรจาและขยาย
ผลกระทบหลังการฝกอบรม

เปาหมาย 1.2.3 (ก) เอกสารรณรงค เพื่อสรางความตระหนักรูของ
ผูป ระกอบการและภาคีทางสังคมเกีย่ วกับ CSR / RBC หนึง่ ฉบับ ทีส่ อดคลอง
กับปฏิญญาMNE ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดรับการจัดทําขึ้นและ
เผยแพรโดยคณะกรรมการไตรภาคีระดับประเทศโดยมีเปาหมายในการ
สงเสริมการใช CSR / RBC โดยสามารถเขาถึงประชาชนทั่วไปทางออนไลน
และไมมีคาใชจาย
เปาหมาย 1.2.3 (ข) มาตรฐานแรงงานไทยไดรับการทบทวนและเผยแพร
ตามปฏิญญา MNE โดยไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจาก ILO

ผลลัพธ 1.3 ระบบประกันสังคมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนเพิ่มขึ้น

การสนับสนุนดานวิชาการและการพัฒนาขีดความสามารถของ ILO ในชวงป 2562 ถึง 2564 จะชวยสราง
ความเขมแข็งและขยายขีดความสามารถของสํานักงานประกันสังคม เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่สงเสริมงาน
ที่มีคุณคา ผลลัพธนี้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 2 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงค
การพัฒนา 1 และ 2) ; ยุทธศาสตรที่ 2 แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 1); แผน UNPAF (ระบบโครงสราง
และกระบวนการที่สงมอบการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและเปนธรรม); เชื่อมกับ SDGs (เปาหมาย 8 และ
เปาหมาย 10); และผลลัพธที่ 3 ของ P&B ของILO (การสรางและขยายฐานความคุมครองทางสังคม)
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ระบบประกันสังคมของไทยมีการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวา
จะไดรับจาก
การทํางาน
ของ ILO

เครือ่ งมือในการกําหนดนโยบาย
ดานความคุมครองทางสังคม
ในระดับชาติมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสรางความยัง่ ยืน
ของสํานักงานประกันสังคมยิง่ ขึน้
ผานคณะกรรมการไตรภาคีของ
สํานักงานประกันสังคม

เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
สถาบันในการใหบริการทาง
คณิตศาสตรประกันภัยในระดับ
ชาติและระดับภูมิภาค
ผลผลิตที่สําคัญ
- มีการศึกษาความเปนไปได
ในการจัดตั้งหนวยงาน
ดานคณิตศาสตรประกัน
ภัยของสํานักงานประกัน
สังคม โดยไดรับการ
สนับสนุนทางวิชาการ
จาก ILO
- มีการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดตั้งหนวยบริการ
ดานคณิตศาสตรประกัน
ภัยในระดับภูมิภาค
โดยไดรับการสนับสนุน
ทางวิชาการจาก ILO

การเขาถึงความเชี่ยวชาญดาน
คณิตศาสตรประกันภัยเพิ่มขึ้น
ยกระดับนโยบาย การวางแผนและ
การดําเนินการของประกันสังคม
ภาครัฐ

เพิม่ การเขาถึงความเชีย่ วชาญ
ดานคณิตศาสตรประกัน
ภัยและรักษาบุคลากรที่
ใหบริการดานคณิตศาสตร
ประกันภัยในภาครัฐ

สนับสนุนการปรับปรุงระบบ
ติดตามและประเมินผล และ
ปรับปรุงการจัดการและ
ความยัง่ ยืนของการคุม ครอง
ทางสังคม

ผลผลิตที่สําคัญ
- มีการพัฒนาและปรับ
หลั ก สู ต รสํ า หรั บ นั ก
คณิตศาสตรประกันภัย
ที่ในระดับมหาวิทยาลัย
โดยเนนสมรรถนะหลัก
ที่ ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการของภาครัฐ
- จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ ล ง
ทะเบี ย นเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น
ในสาขาคณิ ต ศาสตร
ประกั น ภั ย ในระดั บ
มหาวิทยาลัย

ผลผลิตที่สําคัญ
- มีการพัฒนาระบบขอมูล
ด า นการประกั น สั ง คม
ที่มีความสามารถในการ
จัดทํารายงานประจําป ซึง่
สามารถนําเสนอสัดสวนของ
ผูป ระกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียน
ในระบบประกันสังคมได
อยางถูกตอง โดยมีเจตนา
ทีจ่ ะติดตาม วิเคราะห และ
แยกแยะขอมูลตามอายุ
และเพศสภาพ

แนวทางการดําเนินงานและการสนับสนุนของไตรภาคี รวมถึงผลลัพธที่สําคัญ

เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ ตรวจสอบและวิเคราะห
ขอมูลประกันสังคมเพิม่ ขึน้ ชวยเพิม่
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลและ
ความยัง่ ยืนของระบบประกันสังคม

ความเสี่ยงและกลยุทธการ
บรรเทาผลกระทบ

• ทรัพยากรทางการเงินและ
บุคลากรไมเพียงพอทําใหบอน
ทําลายการพัฒนาและการดําเนินการ
(มาตรการบรรเทา: ใหมีการเจรจา
อยางสมํ่าเสมอระหวางหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาทรัพยากร)
• ความลาชาในการพัฒนา
ดานเทคนิค ทางการเงินและขีด
ความสามารถ (มาตรการบรรเทา:
ILO คนหาแหลงเงินทุนทางเลือก
รวมถึ ง ความร ว มมื อ ระหว า ง
South-South)
• เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
ทางดานประชากรและความเสี่ยง
ประเภทใหมที่เกิดขึ้นในทศวรรษ
ที่ผานมา (มาตรการบรรเทา: ใหมี
การเจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
• มีจาํ นวนนักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษา
อยูหรือที่เรียนจบแลวจํานวนหนึ่ง
อาจออกไปทํางานในภาคเอกชน
เนื่องจากมีชองวางดานคาจางสูง
ระหวางภาครัฐและเอกชน (มาตรการ
บรรเทา: ILO ใหการสนับสนุน / อํานวย
ความสะดวกในการประสานงาน
ระหวางหนวยงานรัฐและมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวของและออกแบบชุดแรง
จูงใจทีเ่ หมาะสมเพือ่ ดึงดูดผูส าํ เร็จ
การศึกษาใหมใหอยูในภาครัฐ)
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ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ดั 1.3.1 จํานวนของเครือ่ งมือ
ในการกําหนดนโยบายดานความ
คุมครองทางสังคมที่พัฒนาขึ้น
เพื่ อ ขยายความคุ  ม ครองและ
เพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความยั่งยืนของสํานักงานประกัน
สังคม ผานคณะกรรมการไตรภาคี
ของสํานักงานประกันสังคม

เปาหมาย
เปาหมาย 1.3.1 (ก) มีการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งหนวยงาน
ดานคณิตศาสตรประกันภัยของสํานักงานประกันสังคม โดยไดรบั การสนับสนุน
ทางดานวิชาการจาก ILO ภายในป 2564
เปาหมาย 1.3.1 (ข) มีการศึกษาหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยบริการ
ดานคณิตศาสตรประกันภัยในระดับภูมภิ าค ดวยการสนับสนุนทางดานวิชาการ
จาก ILO ภายในป 2564

ตัวชี้วัด 1.3.2 มีแผนการพัฒนา เปาหมาย 1.3.2 (ก) มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสําหรับนักคณิตศาสตร
กําลังคนและแผนการรักษาบุคลากร ประกันภัยในระดับมหาวิทยาลัยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งเนนในดานสมรรถนะหลัก
ดานคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ และความตองการของภาครัฐภายในป 2564
ภาครัฐ
เปาหมาย 1.3.2 (ข) การเพิ่มจํานวนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ของสาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัยเปนวิชาหลักในระดับมหาวิทยาลัย ภายใน
ป 2564 อยางนอย 20 คน โดยจัดเก็บขอมูลจําแนกตามเพศสภาพ
ตั ว ชี้ วั ด 1.3.3 มี ร ะบบข อ มู ล
ประกันสังคมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น
จากความรวมมือของคณะกรรมการ
ไตรภาคีประกันสังคม เพือ่ ปรับปรุง
ระบบการติดตามและประเมิน
ผล อีกทัง้ ปรับปรุงการจัดการและ
สงเสริมความยัง่ ยืนของการคุม ครอง
ทางสังคม

เปาหมาย 1.3.3 (ก) มีการพัฒนาระบบขอมูลดานการประกันสังคมจํานวน
หนึง่ ระบบ ทีม่ คี วามสามารถในการจัดทํารายงานประจําป ซึง่ สามารถนําเสนอ
สัดสวนของผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมไดอยางถูกตอง
โดยมีเจตนาทีจ่ ะติดตาม วิเคราะห และแยกแยะขอมูลตามอายุและเพศสภาพ

ความสําคัญที่ 2: สรางความเขมแข็งในการคุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง
ผลลัพธของความสําคัญนี้ไดรับการออกแบบมา เพื่อเสริมสรางการคุมครองแรงงานโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับแรงงานที่มีความเปราะบาง ลําดับความสําคัญนี้ตระหนักถึงความเสี่ยงหลายแงมุมที่ประชากรสวนใหญ
อยูในสถานการณเปราะบาง โดยใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิของแรงงานในระบบเศรษฐกิจนอกระบบ
และแรงงานขามชาติ
แรงงานในระบบเศรษฐกิจนอกระบบมักเผชิญกับรายไดที่ตํ่า โอกาสในการพัฒนาทักษะมีจํากัด และ
สภาพการทํางานที่ไมดี พวกเขามักจะทํางานโดยไมมีสัญญาและไมไดรับการคุมครองทางสังคม สภาพการทํางาน
ที่ลอแหลมทําใหพวกเขาเสี่ยงตอแรงกระแทกจากภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของการแขงขันระหวาง
ประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ เชือ่ มโยงกับการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ นอกจากนีแ้ รงงานขามชาติจาํ นวนมาก
จากประเทศเพื่อนบานกําลังทํางานในประเทศไทย แมวาประเทศไทยจะใชหลักการไมเลือกปฏิบัติตอคนไทยและ
ผูยายถิ่น แตในทางปฏิบัติ อุปสรรคในการเขาถึงสิทธิของแรงงานขามชาติยังคงมีอยู
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ผลลัพธ 2.1 แรงงานเปราะบางรวมทัง้ ผูท อี่ ยูใ นเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานขามชาติไดรบั ความคุม ครอง
ที่ดีขึ้น ดวยกรอบสถาบัน นโยบาย และเครื่องมือการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ดีขึ้น

กลยุทธของ ILO มีวตั ถุประสงคในการผลักดันการคุม ครองแรงงานใหกบั ทุกเพศสภาพ ผานการทํางานรวมกัน
และการสนับสนุนดานการเงินและดานวิชาการที่สอดคลองกับลําดับความสําคัญที่กําหนดไวในแผนฉบับนี้
โดย ILO จะใหการสนับสนุนทางวิชาการและการพัฒนาขีดความสามารถ
ผลลัพธนเี้ ชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรที่ 2 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงคการพัฒนา
2) ยุทธศาสตรที่ 5 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงคการพัฒนา 3); ยุทธศาสตรที่ 2
แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 1) และยุทธศาสตรที่ 3 แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 1
และ 2); แผน UNPAF (ระบบโครงสรางและกระบวนการที่สงมอบการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและเปนธรรม);
เชื่อมกับ SDGs (เปาหมาย 8 และเปาหมาย 10); และผลลัพธที่ 6 ของ P&B ของ ILO (การเขาสูระบบของเศรษฐกิจ
นอกระบบ) และผลลัพธที่ 9 (การยายถิ่นของแรงงานขามชาติที่เปนธรรม มีประสิทธิภาพและความคลองตัว)
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แรงงานทีเ่ ปราะบางรวมถึงแรงงานขามชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและอาเซียนไดรบั ความคุม ครองมากขึน้
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวา
จะไดรับจาก
การทํางาน
ของ ILO

เครือ่ งมือทีส่ อดคลองกับ
ยุทธศาสตรเพือ่ สงเสริม
การประยุกตใชกฎหมาย
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ผานการรับรอง
ใหมในการใหการคุม ครอง
แรงงานสําหรับแรงงาน
นอกระบบเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่สําคัญ
- เอกสารแนวทางการ
ดําเนินงานหนึง่ ฉบับที่
พัฒนาขึน้ เพือ่ อํานวย
ความสะดวกในการ
บั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
คุมครองผูรับงานไป
ทําทีบ่ า นโดยคํานึงถึง
มิติดานเพศสภาพ
- การฝกอบรมและการ
วิจยั เกีย่ วกับแนวทาง
การส ง เสริ ม และ
คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
การขยายขอบเขต
การคุ ม ครองตาม
กฎหมายคุ ม ครอง
แรงงาน

คนทํางานทุกเพศสภาพไดรับ
การปกปองทีด่ ขี นึ้ โดยการพัฒนา
การบังคับใชกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ

เครือ่ งมือทีส่ อดคลองกับ
ยุทธศาสตรเพิ่มขึ้นเพื่อ
สงเสริมการคุมครอง
แรงงานสําหรับแรงงาน
ขามชาติในอาเซียน โดย
คํานึงถึงมิตดิ า นเพศสภาพ
ผลผลิตที่สําคัญ
- มี ก ารศึ ก ษาการ
เคลื่อนยายและคง
สิทธิประโยชนประกัน
สังคมสําหรับแรงงาน
ข า มชาติ ร ะหว า ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยการสนั บ สนุ น
ดานวิชาการจาก ILO

การคุม ครองแรงงานของแรงงาน
ขามชาติทกุ เพศสภาพในอาเซียน
เขมแข็งขึ้น เนื่องจากกลไก
ทางกฎหมายและทางสถาบัน

กรอบกฎหมายและ
สถาบันที่เขมแข็งขึ้น
เพือ่ คุม ครองสิทธิแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย
ผลผลิตที่สําคัญ
- กฎหมายและขอบังคับ
เกีย่ วกับแรงงานขามชาติ
หนึ่งฉบับ ไดรับการ
ทบทวนและประยุกตใช
- จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
กิ จ กรรมการตรวจ
สอบที่จัดโดยองคกร
ไตรภาคี แ ละภาค
ประชาสังคม
- จํานวนแรงงานขาม
ชาติทเี่ สามารถเขาถึง
กลไกการใหคาํ ปรึกษา
และรับเรื่องรองเรียน
ไดเพิ่มขึ้น
- เพิ่มจํานวนอุปกรณ
และเครือ่ งมือในภาษา
ของแรงงานขามชาติ

การคุม ครองแรงงานขามชาติทกุ เพศ
สภาพในประเทศไทยดีขนึ้ โดยเปนผล
จากนโยบายที่มีการคํานึงถึงเพศ
สภาพดีขึ้น และความรูและความ
สามารถของผูม สี ว นไดสว นเสียดีขนึ้

กิ จ กรรมการแบ ง ป น
ความรู ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
เอกสารในการกําหนด
นโยบายเพื่ อ ส ง เสริ ม
การคุ ม ครองแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย
ที่เพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่สําคัญ
- การฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฎิบัติการ/ฟอรัมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ของรัฐบาลในระดับ
ภูมภิ าค ระดับประเทศ
และระดับทองถิน่ ภาคี
ทางสังคม องคกรสิทธิ
มนุษยชนสถาบันฝก
อบรมทักษะฝมือและ
ภาคประชาสังคม เพือ่
ใชนโยบายที่คํานึงถึง
ความแตกต า งทาง
เพศสภาพ และบริการ
สําหรับแรงงานขามชาติ
ทุกเพศสภาพ
- การวิจยั ชุดขอมูลและ
แนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี
เกีย่ วกับการยายถิน่ ฐาน
ดานแรงงานของสตรี
และความรุ น แรง
ที่สตรีอพยพประสบ
และแผนงานตาง ๆ เพือ่
การพัฒนานโยบายฃ

แนวทางการดําเนินงานและการสนับสนุนของไตรภาคี รวมถึงผลลัพธที่สําคัญ

ความเสี่ยงและกลยุทธ
การบรรเทาผลกระทบ
• ท รั พ ย า ก ร ท า ง
การเงิ น และบุ ค ลากร
ไม เ พี ย งพอทํ า ให บ อ น
ทํ า ลายการพั ฒ นและ
การดําเนินการ (มาตรการ
บรรเทา: ใหมีการเจรจา
อยางสมํ่าเสมอระหวาง
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ในการจัดหาทรัพยากร)
• ความลาชาในการ
พัฒนาดานเทคนิคทาง
การเงิ น และขี ด ความ
สามารถ (มาตรการบรรเทา:
ILO คนหาแหลงเงินทุน
ทางเลือกรวมถึงความ
รวมมือระหวาง SouthSouth)
• การเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางการเมืองและ
ประเด็นเนน ตลอดจน
การเปลี่ยนกระบวนการ
ทางการเมืองของประเทศ
และขีดความสามารถของ
ภาคี (มาตรการบรรเทา:
ILO ดํ า เนิ น โครงการ
ความรวมมืออยางตอเนือ่ ง
เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน)
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.1.1 จํานวนเครื่องมือ
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรเพื่อ
สงเสริมการใชกฎหมายที่รับรอง
ใหม ในการคุม ครองแรงงานสําหรับ
แรงงานนอกระบบ

เปาหมาย
เปาหมาย 2.1.1 (ก) เอกสารแนวทางการดําเนินงานอยางนอย 1 ฉบับทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูรับงานไปทํา
ที่บาน เชน แบบสัญญาจางมาตรฐาน แนวทางในการคํานวณคาตอบแทน
รายชิน้ การสงเสริมเรือ่ งอาชีวอนามัย และการเจรจาหารือ สําหรับการดําเนินงาน
ทั่วประเทศ ภายในป 2564
เปาหมาย 2.1.1 (ข) การฝกอบรมอยางนอยหนึง่ ครัง้ และการคนควาวิจยั เกีย่ วกับ
แนวปฏิบัติการสงเสริมและคุมครองสิทธิและการขยายขอบเขตการคุมครอง
ภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน ภายในป 2564

ตัวชี้วัด 2.1.2 จํานวนเครื่องมือที่
สอดคลองกับกลยุทธเพือ่ สงเสริม
การคุม ครองแรงงานสําหรับแรงงาน
ขามชาติในอาเซียน
ตัวชี้วัด 2.1.3 จํานวนกฎหมาย /
กฎระเบียบ เกี่ยวกับการโยกยาย
ถิน่ ฐานดานแรงงานทีเ่ ปนธรรม และ
การติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
เพื่อเสริมสรางกลไกการบริหาร
และเพือ่ สงเสริมการคุม ครองสิทธิ
ของแรงงานขามชาติในประเทศไทย
โดยคํานึงถึงมิติทางเพศสภาพ

เปาหมาย 2.1.2 (ก) มีการศึกษาการเคลือ่ นยายและคงสิทธิประโยชนประกัน
สังคมสําหรับแรงงานขามชาติระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน อยางนอย 1 งาน
ภายในป 2564
เปาหมาย 2.1.3 (ก) กฎระเบียบดานแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มี
การใชแรงงานอยางเขมขน (labour intensive) อยางนอยหนึ่ง 1 ฉบับไดรับ
การทบทวนและพัฒนาเพื่อสงเสริมการคุมครองสิทธิแรงงานไทยและ
แรงงานขามชาติทุกเพศสภาพภายในป 2564
เปาหมาย 2.1.3 (ข) กิจกรรมการติดตามที่เพิ่มขึ้นจัดขึ้นโดยองคกรไตรภาคี
ทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาและการคุม ครองแรงงานขามชาติในประเทศไทยอยางนอย
3 กิจกรรม ภายในป 2564
เปาหมาย 2.1.3 (ค) ภายในป 2564 มีแรงงานขามชาติจํานวน 4,500 คน
จากทุกเพศสภาพเพือ่ เพิม่ การเขาถึงกลไกการใหคาํ ปรึกษาและกลไกการรองทุกข
ผานศูนยขอมูลยายถิ่น (Migrant Resource Centres: MRCs)
เปาหมาย 2.1.3 (ง) ภายในป 2564 เพิ่มการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับกลไก
การรองทุกขและขั้นตอนที่เกี่ยวของในภาษาของแรงงานขามชาติที่คํานึง
ถึงความแตกตางทางเพศเพือ่ ปรับปรุงการเขาถึงและชวยแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้
ผานศูนยขอมูลยายถิ่น (Migrant Resource Centres: MRCs)

ตัวชีว้ ดั 2.1.4 จํานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรูที่เพิ่มขึ้นและ
เอกสารในการกําหนดนโยบาย
เพื่อสงเสริมการคุมครองแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย

เปาหมาย 2.1.4 (ก) การฝกอบรม / การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร / ฟอรัม่ อยางนอย
หนึง่ ครัง้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของรัฐบาลระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ และ
ระดับทองถิน่ ภาคีทางสังคม องคกรสิทธิมนุษยชน สถาบันฝกทักษะฝมอื และ
ภาคประชาสังคม เพื่อใชนโยบายและบริการที่มีการคํานึงถึงความแตกตาง
ในดานเพศสภาพของแรงงานขามชาติ ภายในป 2564
เปาหมาย 2.1.4 (ข) ภายในป 2564 มีการวิจัยขอมูลและแนวปฏิบัติที่ดี
เกีย่ วกับยายถิน่ ของสตรีและความรุนแรงทีส่ ตรียา ยถิน่ ประสบอยางนอย 3 ชิน้
เพื่อพัฒนานโยบายและแผนงานตาง ๆ
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ผลลัพธ 2.2 การทํางานในรูปแบบการทํางานทีไ่ มเปนทีย่ อมรับ โดยเฉพาะแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และ
การคามนุษยลดลง จากการดําเนินนโยบายและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยไดพยายามอยางมากที่จะกําจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก การบังคับใช
แรงงาน และการคามนุษย ประเด็นของการคุมครองสิทธิแรงงานยังนําไปใชกับแรงงานขามชาติเชนเดียวกับ
แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
กลยุทธของ ILO คือการรักษาแรงผลักดันในการลดการทํางานในรูปแบบที่ไมเปนที่ยอมรับ รวมทั้ง
การดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย (National Policy
and Plan to Eliminate the Worst Forms of Child Labour: NPA-WFCL) และโครงการรณรงคและโครงการตาง ๆ
เพื่ อ ขจั ด แรงงานบั ง คั บ และการค า มนุ ษ ย นอกจากนี้ ก ลยุ ท ธ ข อง ILO คื อ การเสริ ม สร า งสภาพแวดล อ ม
ดานกฎระเบียบที่เปนรากฐานของการบังคับใชกฎหมาย
ผลลัพธนเี้ ชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรที่ 2 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงคการพัฒนา 2)
ยุทธศาสตรที่ 5 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงคการพัฒนา 3); ยุทธศาสตรที่ 2
แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 1); แผน UNPAF (ระบบโครงสรางและกระบวนการที่สงมอบการพัฒนา
ที่มีคนเปนศูนยกลางและเปนธรรม); SDGs (เปาหมาย 8 และเปาหมาย 16); และผลลัพธที่ 8 ของ P&B ของ ILO
(การปกปองคนงานจากรูปแบบการทํางานที่ยอมรับไมได)
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ผลลัพธ

คนที่อยูในประเทศไทยทุกเพศสภาพที่อยูภายใตการทํางานในรูปแบบที่ไมเปนที่ยอมรับลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง แรงงาน
เด็กแรงงานบังคับและการคามนุษย
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวา
จะไดรับจาก
การทํางาน
ของ ILO

การใชแรงงานเด็กลดลงเปน
ผลมาจากกรอบนโยบาย
และแผนงานที่ ไ ด รั บ
การปรับปรุง

ลดจํานวนคนของทุกเพศ
สภาพทีเ่ ปนแรงงานบังคับ
โดยนโยบายและกฎระเบียบ
ที่ไดรับการปรับปรุง

แผนงานแหงชาติเพื่อขจัด
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวรายและประเภทงาน
อันตรายสําหรับแรงงานเด็ก
ไดรับการทบทวน

นโยบายที่คํานึงถึงความ
แตกตางของเพศสภาพไดรบั
การทบททวนและสรางความ
มั่นใจในการขจัดแรงงาน
บังคับ

ผลผลิตที่สําคัญ
- นโยบายและแผนงาน
แหงชาติเพื่อขจัดการใช
แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวราย (NPA - WFCL)
ไดรบั การประเมิน ดําเนินการ
และใชเปนขอมูลเพือ่ พัฒนา
NPA-WFCL ฉบับถัดไป
- ประเภทงานอันตรายสําหรับ
แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวรายของประเทศไทย
ได รั บ การทบทวนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพจัดหางาน
และนโยบายการจางงาน
ที่มีความเพิ่ม

ผลผลิตที่สําคัญ
- กฎหมายระดับชาติซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อขจัด
แรงงานบั ง คั บ ได รั บ
การรับรองและสงเสริม
- จํานวนกิจกรรมการเฝา
ติดตามทีเ่ พิม่ ขึน้ จะถูกจัด
โดยองค ก รไตรภาคี ที่
เกี่ยวของ
- โครงการ GLP ไดดาํ เนินการ
ในภาคประมงดวยกลไก
การระงับขอพิพาทที่มี
ประสิทธิภาพและเพิ่ม
ความตระหนักรูแ ละเปน
เจาของ ตลอดกระบวนการ
ผลิตในหวงโซอุปทาน
- สถานประกอบการตระหนัก
ถึงการใชโครงการ GLP
ดวยความรวมมือแบบ
ไตรภาคี ในภาคประมง
- เพิม่ ความตระหนักในเรือ่ ง
แรงงานเด็กแรงงานบังคับ
การคามนุษย และภัย
คุกคามที่เกี่ยวของ

คนงานทุกเพศสภาพไดรับการปกปองจาก
การทํางานในรูปแบบทีไ่ มเปนทีย่ อมรับมากขึน้
โดยการเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหาร
ขององคกรไตรภาคี หนวยงานระดับประเทศ
และหุน สวนทางสังคม เพือ่ คุม ครองแรงงาน
จากการทํางานในรูปแบบทีไ่ มเปนทีย่ อมรับ
โดยใชฐานขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ
สนับสนุนโดยเครื่องมือเชิงนโยบายที่มี
จํานวนมากขึ้น

เพิ่มการเขาถึงของเครื่องมือ
ทางนโยบายทีค่ าํ นึงถึงเพศสภาพ
และจํานวนกิจกรรมการแบงปน
ความรูแ ละจํานวนโครงการริเริม่
ตาง ๆเพือ่ สงเสริมการคุม ครอง
แรงงานขามชาติในประเทศไทย
ผลผลิตที่สําคัญ
- ฐานขอมูลทีพ่ ฒ
ั นาและสรางขึน้
โดยมีเปาหมายเพือ่ เสริมสราง
ขีดความสามารถในการติดตาม
และตรวจสอบคดี ต ลอด
กระบวนการ
- มีการตีพมิ พเอกสาร / วิเคราะห
เอกสารวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
แรงงานเด็ ก และแรงงาน
บังคับเพิ่มขึ้น
- เพิ่มจํานวนหนวยงานระดับ
ชาติและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทีแ่ สดงถึงศักยภาพทีเ่ ขมแข็ง
ในการระบุ ติ ด ตามและ
ตอบสนองตอแรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ และการคา
มนุษย โดยใชการวิเคราะห
/ เอกสารวิชาการที่เผยแพร
- รูปแบบการแทรกแซงในการ
ปองกันและเลิกจางแรงงาน
เด็ก แรงงานบังคับ และการ
คามนุษยในภาคอุตสาหกรรม
หนึง่ ไดดาํ เนินการและจัดทํา
เปนเอกสารเพื่อทําซํ้า

แนวทางการดําเนินงานและการสนับสนุนของไตรภาคี รวมถึงผลลัพธที่สําคัญ

ความเสี่ ย งและกลยุ ท ธ
การบรรเทาผลกระทบ

• ทรัพยากรทางการเงินและ
บุคลากรไมเพียงพอทําใหบอ นทําลาย
การพัฒนาและการดําเนินการ
(มาตรการบรรเทา: ใหมีการเจรจา
อยางสมํ่าเสมอระหวางหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาทรัพยากร)
• การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการเมื อ งและประเด็ น เน น
ตลอดจนการเปลี่ยนกระบวนการ
ทางการเมื อ งของประเทศและ
ขีดความสามารถของภาคี (มาตรการ
บรรเทา: ILO ดําเนินโครงการ
ความรวมมืออยางตอเนื่องเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน)
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั 2.2.1 จํานวนของนโยบาย
/ ข อ บั ง คั บ /โครงการเกี่ ย วกั บ
การขจัดการใชแรงงานเด็กโดยคํานึงถึง
ความแตกต า งของเพศสภาพ
ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงและ
ดําเนินการเพือ่ ขจัดแรงงานบังคับ

เปาหมาย2.2.1 (ก) ภายในป 2564 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัด
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวรายไดรบั การประเมิน ดําเนินการและใชเปน
ขอมูลเพื่อพัฒนา NPA ฉบับถัดไปโดยมีการสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO

ตัวชีว้ ดั 2.2.2 จํานวนของนโยบาย
/ขอบังคับที่ไดรับการพัฒนาและ
ทบทวน/โครงการริเริม่ ตางๆ เพือ่
ขจัดการแรงงานบังคับโดยคํานึง
ถึงความแตกตางของเพศสภาพ

เปาหมาย 2.2.2 (ก) กฎหมายซึ่งมีจุดมุงหมายในการระบุความสําคัญและ
ขจัดแรงงานบังคับไดรับการรับรองและสงเสริม ภายในป พ. ศ. 2564 โดย
ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO

เปาหมาย 2.2.1 (ข) ภายในป 2564 ประเภทงานอันตรายสําหรับแรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวรายของประเทศไทย อยางนอยหนึ่งรายการ ไดรับ
การทบทวน และแกไข โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO

เปาหมาย 2.2.2 (ข) ภายในป 2564 โครงการแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี
ในภาคประมงไดดาํ เนินการพรอมดวยกลไกการระงับขอพิพาททีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเพิม่ ความตระหนักรูแ ละเปนเจาของตลอดกระบวนการผลิตในหวงโซอปุ ทาน
เปาหมาย 2.2.2 (ค) นายจาง / สถานประกอบการ อยางนอย 100 แหง รับทราบ
การใชโครงการ GLP ในภาคการประมงดวยความรวมมือแบบไตรภาคีภายใน
ป 2564
เปาหมาย 2.2.2 (ง) อยางนอย 18,000 คนในทุกระดับของสังคมไดเพิม่ ความตระหนัก
รูเ รือ่ งแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การคามนุษยและภัยคุกคามทีเ่ กีย่ วของภายใน
ป 2564 ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝกอบรมที่จัดโดยไตรภาคี

ตัวชีว้ ดั 2.2.3 จํานวนนโยบาย เครือ่ งมือ
การวิจยั และการแทรกแซงตาง ๆ
เพือ่ การกําหนดนโยบายทีค่ าํ นึงถึง
ความแตกต า งของเพศสภาพ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถขององคกร
ไตรภาคี หนวยงานระดับประเทศ
และภาคีทางสังคมเพื่อปกปอง
แรงงานจากรูปแบบการทํางาน
ทีไ่ มเปนทีย่ อมรับ โดยใชฐานขอมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ

เปาหมาย 2.2.3 (ก) ฐานขอมูลหนึง่ ฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และตัง้ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการติดตามและสอบสวนคดีตลอดกระบวนการ โดยคํานึงถึงความพิเศษของ
แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการคามนุษยและคํานึงถึงความแตกตาง
ของเพศสภาพ
เปาหมาย 2.2.3 (ข) เอกสารวิเคราะห / เอกสารวิชาการเกี่ยวกับแรงงานเด็ก
อยางนอย 3 ฉบับทีจ่ ดั ทําขึน้ และใชในการพัฒนาโครงการตาง ๆ และสนับสนุน
การตัดสินใจดานนโยบายที่เกี่ยวของ
เปาหมาย 2.2.3 (ค) มีการวิเคราะห / เอกสารวิชาการเกีย่ วกับแรงงานบังคับ
อยางนอย 3 ฉบับซึง่ จัดทําขึน้ และใชสาํ หรับการพัฒนาโครงการและสนับสนุน
การตัดสินใจดานนโยบายที่เกี่ยวของ
เปาหมาย 2.2.3 (ง) อยางนอย 100 คนของสถาบันในระดับชาติและ
ผูม สี ว นไดเสียแสดงถึงศักยภาพทีเ่ ขมแข็ง เพือ่ การระบุ ติดตาม และตอบสนอง
ตอแรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการคามนุษย ซึ่งพัฒนาโดยผานโดยใช
เอกสารการวิเคราะห / เอกสารที่ตีพิมพ
เปาหมาย 2.2.3 (จ) มีรปู แบบการแทรกแซงอยางนอยหนึง่ รูปแบบในการปองกัน
และขจัดแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการคามนุษยในภาคอุตสาหกรรม
หนึ่ง มีการดําเนินการและจัดทําเปนเอกสารเพื่อทําซํ้าตอไป
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ผลลัพธ 2.3 การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีความเขมแข็งขึน้ อันเนือ่ ง
มาจากการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจแรงงานเพื่อเสริมสรางสภาพการทํางานที่มีคุณคา

ผลลัพธนี้คํานึงถึงทาทายในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน การสนับสนุน
ทางเทคนิคของ ILO สําหรับผลลัพธนเี้ ชือ่ มโยงกับแผนของภาครัฐและความโครงการทีส่ รางความเขมแข็งของแผน และ
ความรวมมือไตรภาคี อีกทัง้ เสริมสรางขีดความสามารถในการตรวจแรงงานและการวางแผนการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ
ผลลัพธนี้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 1 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงค
การพัฒนา 1 และ 2); ยุทธศาสตรที่ 2 แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 1); แผน UNPAF (ระบบโครงสรางและ
กระบวนการทีส่ ง มอบการพัฒนาทีม่ คี นเปนศูนยกลางและเปนธรรม); SDGs (เปาหมาย 3 และเปาหมาย 8); และผลลัพธ
ที่ 7 ของ P&B ของ ILO (สงเสริมการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยและการปฏิบตั ติ ามในทีท่ าํ งานรวมถึงในหวงโซอปุ ทานโลก)

ผลลัพธ

คนทํางานมีสภาพแวดลอมทีป่ ลอดภัยยิง่ ขึน้ โดยการลดการบาดเจ็บจากการทํางานและความเจ็บปวยจากการทํางาน
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวาจะไดรับจาก
การทํางานของ ILO

สนับสนุนการเสริมสรางความ
สอดคลองกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ
เพิม่ ขีดความสามารถในการตรวจ
สอบแรงงานเพือ่ เสริมสรางสภาพ
การทํางานที่มีคุณคา
ผลผลิตที่สําคัญ
- แผนปฏิบตั กิ าร แผนแมบท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานแหง
ชาติ ฉบับที่ 2 เพือ่ สงเสริมการ
พัฒนาดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และยัง่ ยืน โดยไดรบั การประเมิน
และพัฒนาใหเหมาะสมกับทุก
เพศสภาพ โดยไดรบั ความรวมมือ
จากไตรภาคีและการสนับสนุน
ดานวิชาการของ ILO เพือ่ ให
เปนไปตามมาตรฐานสากล
ภายใต ILO C187

มีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยโดยการสรางความเขมแข็ง
ใหกับแผนและความรวมมือไตรภาคี

สนั บ สนุ น การเพิ่ ม เครื่ อ งมื อ
ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
ตรวจแรงงาน
ผลผลิตที่สําคัญ
- คูมือ / เอกสารเพื่อเสริมสราง
การตรวจแรงงานใหสอดคลอง
กับมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศที่ ไดรับการพัฒนา
และนํ า ไปใช โ ดยเน น การ
ปรับปรุงการวางแผนการปฏิบตั ิ
ตามยุทธศาสตร โดยไดรับ
การสนับสนุนดานวิชาการ
จาก ILO
- เอกสารการฝกอบรมสําหรับ
พนักงานตรวจแรงงาน/ โครงการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ที่พัฒนา
ขึ้นโดยไดรับการสนับสนุน
ดานวิชาการของ ILO โดยมี
การคํานึงถึงความแตกตาง
ของเพศสภาพ

แนวทางการดําเนินงานและการสนับสนุนของไตรภาคี รวมถึงผลลัพธที่สําคัญ

การปรับปรุงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเปนผลมาจากความสามารถ
ในการตรวจแรงงานและการวางแผนการปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธที่เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงและกลยุทธการบรรเทาผลกระทบ
• ทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรไมเพียงพอทําให
บอนทําลายการพัฒนาและการดําเนินการ (มาตรการ
บรรเทา: ใหมกี ารเจรจาอยางสมํา่ เสมอระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการจัดหาทรัพยากร)
• ความลาชาในการพัฒนาดานเทคนิค ทางการเงิน
และขีดความสามารถ (มาตรการบรรเทา: ILO คนหาแหลง
เงินทุนทางเลือกรวมถึงความรวมมือระหวาง South-South)
• การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการเมืองและประเด็น
เนน ตลอดจนการเปลี่ยนกระบวนการทางการเมือง
ของประเทศและขีดความสามารถของภาคี (มาตรการ
บรรเทา: ILO ดําเนินโครงการความรวมมืออยางตอเนื่อง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน)
• การบังคับใชกฎหมายแรงงานที่ถูกบอนทําลาย
เนื่องจากการไมรูและไมตระหนักถึงกฎหมายย โดย
เฉพาะอยางยิ่งในกลุมแรงงานนอกระบบและแรงงาน
เปราะบาง (มาตรการบรรเทา: ILO สนับสนุนการใชมาตรการ
ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแกแรงงานทีท่ าํ งาน
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ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ดั 2.3.1 จํานวนนโยบายและ
การริ เ ริ่ ม ที่ จ ะเสริ ม สร า งความ
สอดคล อ งกั บ มาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ
การขยายความคุ  ม ครองไปสู 
ทองถิ่นและชนบท

เปาหมาย
เปาหมาย 2.3.1 (ก) ในป 2564 แผนปฏิบัติการ แผนแมบทความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ ฉบับที่ 2 เพือ่ สงเสริม
ใหมีการพัฒนาดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไดรับการประเมินและพัฒนา
เพื่อทุกเพศสภาพ โดยไดรับความรวมมือจากไตรภาคีและการสนับสนุน
ดานเทคนิคของ ILO ตามมาตรฐานสากล ILO C187

เปาหมาย 2.3.2 (ก) มีชุดคูมือ / เอกสารการอบรมอยางนอยหนึ่งชุด
เพื่อเพิ่มความเขมแข็งของตรวจแรงงานที่สอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน
ตัวชี้วัด 2.3.2 จํานวนเครื่องมือ ระหวางประเทศที่ไดรับการพัฒนาและนําไปใชจริงโดยเนนการปรับปรุง
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร เพื่อ การวางแผนการปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตรดว ยการสนับสนุนทางวิชาการของ ILO
เพิม่ ขีดความสามารถในการตรวจ
เปาหมาย 2.3.2 (ข) ภายในปพ. ศ. 2564 มีการจัดฝกอบรมอยางนอยหนึ่ง
แรงงาน
เรื่องสําหรับพนักงานตรวจแรงงาน/เจาหนาที่ โดยไดรับการสนับสนุนดาน
วิชาการจาก ILO โดยมีการคํานึงถึงความแตกตางของเพศสภาพ

ความสําคัญที่ 3 : เสริมสรางการกํากับดูแลตลาดแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ
ความรวมมือไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพและการเจรจาทางสังคมระหวางผูแทนไตรภาคีเปนรากฐาน
ของการดําเนินงานของ DWCP ในทุก ๆ ผลลัพธ ความรวมมือระหวางไตรภาคีและโครงสรางการเจรจาทางสังคม
ในประเทศไทยมีรากฐานที่ดีและสามารถเสริมสรางศักยภาพใหดียิ่งขึ้นได สอดคลองกับลําดับความสําคัญ
ในระดับชาติ การสนับสนุนดานวิชาการและการพัฒนาขีดความสามารถของ ILO ภายใต DWCP ในประเด็น
ที่มีความเชื่อมโยงกัน.


ผลลัพธ 3.1 ความสามารถขององคกรไตรภาคีมคี วามเขมแข็งขึน้ ในการสรางและมีอทิ ธิพลตอนโยบาย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ

ความเห็นและขอมูลที่มีประสิทธิภาพขององคกรนายจางและองคกรลูกจางเปนองคประกอบสําคัญ
ในการเสริมสรางความเขมแข็งและการดําเนินการตามนโยบายระดับชาติและกรอบการกํากับดูแล เพื่อสงเสริม
การทํางานที่มีคุณคาและมีประสิทธิผล และสงเสริมแรงงานสัมพันธที่ดีขึ้นสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสากล
ดังนั้นกลยุทธ DWCP หลักคือการเสริมสรางความสามารถของกลุมคนในไตรภาคีเพื่อเสริมสรางและ / หรือมี
อิทธิพลตอนโยบายตาง ๆ ดวยเหตุนี้ การสนับสนุนดานเทคนิคและการพัฒนาขีดความสามารถของ ILO จะชวยเพิม่
ขีดความสามารถของไตรภาคีเพื่อพัฒนาวาระการทํางานที่มีคุณคาและการเจรจาทางสังคม
ผลลัพธนี้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 2 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงค
การพัฒนา 2); ยุทธศาสตรที่ 5 แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 2); แผน UNPAF (ระบบโครงสราง
และกระบวนการที่สงมอบการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและเปนธรรม); SDGs (เปาหมาย 8); และผลลัพธที่ 2
ของ P&B ของ ILO (การใหสัตยาบันและการบังคับใชมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ)
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ผลลัพธ

การพัฒนา การนําไปปฏิบตั ิ และผลกระทบของนโยบายระดับชาติมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ อันเปนผลมาจากการมีสวนรวมของไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวาจะไดรับจาก
การทํางานของ ILO

ความรวมมือไตรภาคีมคี วามเขมแข็งขึน้ เนือ่ งจาก
ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาล องคกร
นายจางและองคกรลูกจาง

การสนับสนุนการเสริมสราง
ขีดความสามารถขององคกร
ภาครัฐ องคกรนายจางและ
องคกรลูกจางใหมสี ว นรวมใน
การทํางานรวมกันแบบไตรภาคี

สนับสนุนการเสริมสรางขีดความ
สามารถขององคประกอบไตรภาคี
เพื่อสรางและ / หรือมีอิทธิพล
ต อ นโยบายที่ ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ

ผลผลิตที่สําคัญ
- การเสริมสรางศักยภาพของ
ผูบริหารระดับกลางและ
เจาหนาที่ระดับสูง
- การเสริมสรางศักยภาพของ
สมาชิกองคกรนายจางและ
องคกรลูกจาง

ผลผลิตที่สําคัญ
- เอกสารเกี่ยวกับความสําเร็จ
ของนายจางทีม่ แี รงงานสัมพันธ
ที่ดีในการสรางความสัมพันธ
ทางดานแรงงานกับมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ
- การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การอภิปรายและการแบงปน
ความรู  ที่ จั ด ขึ้ น โดยผู  แ ทน
ไตรภาคีกับ ILO เพื่อแบงปน
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best
practice) และสรางความ
ตระหนักเกี่ยวกับ ILO องคกร
นายจางและองคกรลูกจางโดย
มีการจัดเก็บขอมูลทีแ่ ยกตาม
เพศสภาพไดและรวมถึงการ
คํานึงถึงเพศสภาพ
- เพิ่มความรูและความเขาใจ
ในกลไกการตรวจสอบของ ILO
ระหวางไตรภาคีและภาคีทาง
สังคมในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภ

แนวทางการดําเนินงานและการสนับสนุนของไตรภาคี รวมถึงผลลัพธที่สําคัญ

เสริมสรางผลงานทีด่ แี ละนโยบายแรงงานสัมพันธ
อันเปนผลมาจากความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
ไตรภาคีในการสรางและ / หรือมีอทิ ธิพลตอนโยบาย
สอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ

ความเสี่ยงและกลยุทธการบรรเทาผลกระทบ
• ทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรไมเพียงพอทําให
บอนทําลายการพัฒนาและการดําเนินการ (มาตรการ
บรรเทา: ใหมกี ารเจรจาอยางสมํา่ เสมอระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการจัดหาทรัพยากร)
• การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการเมืองและประเด็น
เนน ตลอดจนการเปลี่ยนกระบวนการทางการเมืองของ
ประเทศและขีดความสามารถของภาคี (มาตรการ
บรรเทา: ILO ดําเนินโครงการความรวมมืออยางตอเนื่อง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน)
• การขาดการบูรณาการทีค่ รอบคลุมของ (1) ไมคลอบคลุม
นายจางในระดับประเทศและ (2) การมีสวนรวมในการ
เปนสมาชิกทีไ่ มแข็งขัน ทําลายผลงานของนายจางในการ
ดําเนินงาน (มาตรการบรรเทา: การสนับสนุนดานวิชาการ
และการพัฒนาขีดความสามารถของ ILO ในการพัฒนา
ความสามารถในการใหบริการสมาชิกและขยายสมาชิก
ภาพของนายจาง)
• การขาดความครอบคลุมของลูกจางทัว่ ทุกภาคสวน
อุตสาหกรรมทั่วประเทศมีผลกระทบตอ (i) มีสวนรวม
ในการดําเนินการและ (ii) ความสามารถในการปกปอง
สิทธิและเงือ่ นไขของแรงงานในบริบทของการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
• ความลาชาในการใหการสนับสนุนดานเทคนิค
การสนับสนุนทางการเงินและการพัฒนาขีดความสามารถ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการไตรภาคีที่มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน (มาตรการบรรเทา: ILO
อํานวยความสะดวกในการระดมทรัพยากร)
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 3.1.1 จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ขององคกรภาครัฐ องคกรนายจาง
และองคกรลูกจางในการทํางาน
รวมกันแบบไตรภาคี โดยคํานึง
ถึงความแตกตางของเพศสภาพ

เปาหมาย
เปาหมาย 3.1.1 (ก) การจัดกิจกรรมเสริมสรางขีดความสามารถสําหรับผูบ ริหาร
ระดับกลางและเจาหนาทีร่ ะดับสูงของภาครัฐอยางนอยปละหนึง่ ครัง้ โดยมีขอ มูล
ทีแ่ ยกตามเพศสภาพ สามารถติดตามได รวมถึงเนือ้ หาในบริบทของความแตกตาง
ของเพศสภาพ โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO
เปาหมาย 3.1.1 (ข) มีการฝกอบรมหรือเวทีอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อเสริม
สรางความเขมแข็งใหแกสมาชิกขององคกรนายจางในการมีสวนรวมในความ
รวมมือแบบไตรภาคี โดยการสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO และมีขอมูลของ
ผูเขารวมที่จําแนกตามเพศสภาพ สามารถติดตามได รวมถึงมีสวนหนึ่งในการ
ฝกอบรมหรือเวทีที่มีเนื้อหาในบริบทของความแตกตางของเพศสภาพ
เปาหมาย 3.1.1 (ค) มีการฝกอบรมหรือเวทีอยางนอยปละหนึง่ ครัง้ เพือ่ เสริมสราง
ความเขมแข็งใหกบั สมาชิกขององคกรลูกจางในการมีสว นรวมในความรวมมือแบบ
ไตรภาคี โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO และมีขอมูลของผูเขารวม
ที่จําแนกตามเพศสภาพ สามารถติดตามได รวมถึงมีสวนหนึ่งในการฝกอบรม
หรือเวทีที่มีเนื้อหาในบริบทของความแตกตางของเพศสภาพ

เปาหมาย 3.1.2 (ก) ภายในป 2564 มีเอกสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับความสําเร็จของนายจางที่มีแรงงานสัมพันธที่ดีที่ และเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธทางดานแรงงานกับมาตรฐานสากล เพือ่ สงเสริมความเขาใจระหวางนายจาง
ตัวชีว้ ดั 3.1.2 จํานวนการดําเนินการ และลูกจางใหสอดคลองกับปฏิญญา MNE
และเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ขีดความสามารถของผูแ ทนไตรภาคี เปาหมาย 3.1.2 (ข) ภายในป 2564 มีการหารือหารือการอภิปรายและแลกเปลีย่ น
และกลไกของไตรภาคีเพื่อสราง ความรูอยางนอย 5 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นโดยผูแทนไตรภาคีรวมกับ ILO เพื่อแบงปน
และ/ หรือมีอิทธิพลตอนโยบาย แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best practice) และสรางความตระหนักรูเ กีย่ วกับ ILO องคกร
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานแรงงาน นายจางและองคกรลูกจาง โดยมีขอมูลที่แยกตามเพศสภาพ สามารถติดตาม
ระหวางประเทศ
ได รวมถึงเนือ้ หาในบริบทของความแตกตางของเพศสภาพ โดยไดรบั การสนับสนุน
ดานวิชาการจาก ILO
เปาหมาย 3.1.2 (ค) เพิม่ ความรูแ ละความเขาใจในกลไกการตรวจสอบของ ILO
ระหวางผูแทนไตรภาคีและภาคีทางสังคมในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอปภายในป พ.ศ. 2564


ผลลัพธ 3.2 การเจรจาทางสังคมมากขึ้นอันเนื่องมาจากกลไกไตรภาคีที่มีความเขมแข็งขึ้น

กลยุทธ DWCP คือการเสริมสรางขีดความสามารถ อีกทั้งความสมํ่าเสมอและการเจรจาทางสังคมและ
กลไกการมีสว นรวมของไตรภาคีทมี่ หี ลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนในการเจรจา รวมถึงการกํากับดูแลและการจัดการ
DWCP เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการกํากับดูแลตลาดแรงงานและการสงเสริมงานที่มีคุณคา
ผลลัพธนี้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 2 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงค
การพัฒนา 2); ยุทธศาสตรที่ 5 แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 2); แผน UNPAF (ระบบ โครงสราง และ
กระบวนการที่สงมอบการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและมีความเปนธรรม); SDGs (เปาหมาย 8); และผลลัพธที่ 2
ของ P&B ของ ILO (การใหสัตยาบันและการบังคับใชมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ)
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ยกระดับธรรมาภิบาลตลาดแรงงานและการสงเสริมงานทีม่ คี ณ
ุ คา โดยการการเจรจาทางสังคมทีเ่ พิม่ ขึน้ และเสริมสรางกลไกไตรภาคี
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวาจะไดรับจาก
การทํางานของ ILO

สรางโครงสรางระดับชาติในการ
กํากับดูแล ธรรมาภิบาลแบบ
ไตรภาคีและสรางฐานขอมูล
สนับสนุนการดําเนินการ DWCP
ผลผลิตที่สําคัญ
- จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
ระดับชาติและคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
อภิปราย และการแบงปนความรู
ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถของกรรมการ
DWCP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและติดตาม
ความสามารถของ DWCP
- มีฐานขอมูลจํานวนขอตกลง
การเจรจาตอรอง จํานวนสมาชิก
สหภาพแรงงาน และคณะกรรมการ
สหภาพ และจํานวนลูกจางที่
เกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนา

ยกระดับความเปนเจาของใน DWCP
อันเปนผลมาจากการสงเสริมการมีสว นรวม
ในการกํากับดูแลของไตรภาคี

เพิม่ ความตระหนักและเสริมสรางขีดความสามารถ
ของผูแ ทนไตรภาคีเกีย่ วกับสิทธิของสหภาพแรงงาน
เสรีภาพในการสมาคม การไมเลือกปฏิบัติ
และคาตอบแทนทีเ่ ทาเทียมกัน

เพิ่ ม ความพร อ มและการเข า ถึ ง
เครือ่ งมือกําหนดนโยบายเพือ่ สรางความ
ตระหนักและเพิ่มขีดความสามารถ
ผูแทนไตรภาคีเกี่ยวกับ ILO, สิทธิ
ของสหภาพแรงงาน, เสรีภาพในการ
สมาคมและการเจรจาตอรองรวม,
การไมเลือกปฏิบัติและคาตอบแทน
ที่เทาเทียมกัน

ความเสีย่ งและกลยุทธการบรรเทาผลกระทบ
• ความไมเขาใจในบทบาทและประโยชน
ของกระบวนการและองคกรไตรภาคีบั่นทอน
คุณคาขององคกรในการสนับสนุนการดําเนิน
งาน DWCP (มาตรการบรรเทา: ความชวยเหลือ
ดานวิชาการและการพัฒนาขีดความสามารถ
ของ ILO ตามความจําเปนเพื่อ (1) สนับสนุน
คณะกรรมการไตรภาคีชดุ ใหม (2) พัฒนาเกณฑ
และขั้นตอนในการดําเนินการและติดตามผล
อยางมีประสิทธิภาพ และ (3) พัฒนาขีด
ความสามารถของนายจ า งและลู ก จ า ง
ในความรวมมือไตรภาคี และการเจรจาทาง
สังคม รวมถึงการเจรจาตอรอง)
• ทรัพยากรไมเพียงพอและความลาชา
ในการใหการสนับสนุนดานวิชาการ การสนับสนุน
ทางการเงินและการพัฒนาขีดความสามารถ
(มาตรการบรรเทา: ILO อํานวยความสะดวก
ในการระดมทรัพยากรและดําเนินการดวย
ความมุงมั่น)
• การเปลี่ยนแปลงสภาพทางการเมือง
ประเด็นสําคัญตลอดจนกระบวนการทาง
การเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของประเทศและขีด
ความสามารถของคูค า (คณะกรรมการไตรภาคี
แหงชาติและคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วของติดตาม
แนวโนมและสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงและให
คําแนะนําการปรับเปลีย่ นทีจ่ าํ เปนสําหรับ DWCP
และการวางแผนการนําไปปฏิบัติ)

ผลผลิตที่สําคัญ
- การศึกษาความทาทาย กระบวนการ
และความเปนไปไดในการใหสตั ยาบัน
C87 / C98 ในประเทศไทยและ
บทเรียนจากประเทศอื่น ๆ รวมถึง
แรงงานไทยและคนงานที่ไมใชคน
ไทย
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและการ
แบงปนความรูที่จัดโดยองคการ
ไตรภาคีรวมกับ ILO เกี่ยวกับสิทธิ
ของสหภาพแรงงาน และเสรีภาพ
ในการสมาคม
- การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและ
การแบงปนความรู ซึ่งจัดขึ้นโดย
องคการไตรภาคีรวมกับ ILO เปน
ประจําทุกปเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ของผูแทนไตรภาคีและภาคีทาง
สังคมในการใชมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ

แนวทางการดําเนินงานและการสนับสนุนของไตรภาคี รวมถึงผลลัพธที่สําคัญ
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ตัวชี้วัด

ตั ว ชี้ วั ด 3.2.1 การจั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการไตรภาคี ร ะดั บ ชาติ
คณะอนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วข อ ง
รวมทั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม
และประเมินผล อีกทั้งสรางฐาน
ขอมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด 3.2.2 จํานวนเครื่องมือ
และการวิเคราะหในการกําหนด
นโยบายเพื่อสรางความตระหนัก
และเพิม่ ขีดความสามารถขององคกร
ไตรภาคีเกี่ยวกับ ILO ในเรื่อง
ของสิทธิสหภาพแรงงานเสรีภาพ
ในการสมาคมการไมเลือกปฏิบัติ
และผลตอบแทนที่เทากัน



เปาหมาย
เปาหมาย 3.2.1 (ก) มีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีแหงชาติและ
คณะอนุกรรมการชุดยอยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกํากับดูแล DWCP โดยมีการจัดเก็บ
ขอมูลที่จําแนกตามเพศ
เปาหมาย 3.2.1 (ข) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในการอภิปรายและแบงปน
ความรูอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการ
DWCP เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินการ
ของ DWCP.
เปาหมาย 3.2.1 (ค) มีฐานขอมูล 1 ฐาน เพื่อจัดเก็บจํานวนขอตกลง
การเจรจาตอรอง จํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน และคณะกรรมการสหภาพ
และจํานวนลูกจางที่เกี่ยวของโดยมีขอมูลจําแนกตามเพศสภาพ โดยมี
การติดตามและอัพเดตเปนประจําทุกป
เปาหมาย 3.2.2 (ก) การศึกษาเกีย่ วกับความทาทาย กระบวนการ และความ
เปนไปไดในการใหสตั ยาบัน C87 / C98 ในประเทศไทยและบทเรียนจากประเทศอืน่ ๆ
ซึ่งรวมทั้งแรงงานไทยและคนงานที่ไมใชคนไทย ตีพิมพในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
เปาหมาย 3.2.2 (ข) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการแบงปนความรู
อยางนอยปละหนึ่งครั้งที่จัดขึ้นโดยไตรภาคีรวมกับ ILO เกี่ยวกับสิทธิของ
สหภาพแรงงานและเสรีภาพในการสมาคม โดยมีการจัดเก็บขอมูลผูเขารวม
จําแนกตามเพศ
เปาหมาย 3.2.2 (ค) การจัดการประชุมหารือ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัด
สัมมนาและแบงปนความรูอยางนอยหนึ่งครั้ง ซึ่งจัดขึ้นโดยองคกรไตรภาคี
รวมกับ ILO เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถขององคกรไตรภาคีและภาคีทางสังคม
เพื่อใชมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ในการผลักดันใหเกิดการปฏิรูป
การคุมครองทางสังคม การไมเลือกปฏิบัติและคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน
การกําหนดคาจางขัน้ ตํา่ เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาตอรองรวม โดย
มีการจัดเก็บขอมูลการเขารวมจําแนกตามเพศสภาพ

ผลลัพธ 3.3 การใหสัตยาบันและการใชมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเพิ่มขึ้น

การใหสัตยาบันและการดําเนินการตามอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศเปนพื้นฐานในการบรรลุ
ความสําคัญและผลลัพธของ DWCP โดยประเด็นสําคัญคือการสรางความรับรูและการดําเนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และการใหสัตยาบันอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ
ผลลัพธนี้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 2 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วัตถุประสงค
การพัฒนา 2); ยุทธศาสตรที่ 2 แผนแมบทแรงงาน (เปาหมายการพัฒนา 1); แผน UNPAF (ระบบ โครงสราง และ
กระบวนการที่สงมอบการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและมีความเปนธรรม); SDGs (เปาหมาย 8); และผลลัพธที่ 2
ของ P&B ของ ILO (การใหสัตยาบันและการบังคับใชมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ)
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ยกระดับธรรมาภิบาลตลาดแรงงาน การสงเสริมงานทีม่ คี ณ
ุ คาและสิทธิในการทํางานดวยการใหสตั ยาบันและการบังคับ
ใชมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลง
ที่คาดวาจะไดรับจาก
การทํางานของ ILO

การใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO เพิ่มขึ้นโดยการ
สนับสนุนจากการศึกษาความเปนไปไดในการศึกษา
เชิงนโยบายทีไ่ ดรบั การพัฒนาโดยผูแ ทนไตรภาคี
เพื่อสงเสริมและบูรณาการมาตรฐาน

การสนับสนุนดานวิชาการเพื่อ
ใหสตั ยาบันและใชอนุสญ
ั ญาระหวาง
ประเทศ
ผลผลิตที่สําคัญ
- ใหสัตยาบัน C 144
- พัฒนาระบบประกันสังคมตาม
มาตรฐาน ILO C102
- สงเสริมและบูรณาการมาตรฐาน
สําหรับ ILO C102, ILO C144,
ILO C155, ILO C188 และ ILO
C189 โดยการศึกษาความเปน
ไปไดซึ่งคํานึงถึงความแตกตาง
ของทุกชวงอายุและของทุกเพศ
สภาพโดยมีการขอมูลจําแนก
ตามเพศ

การสนับสนุนดานวิชาการเพื่อเสริม
สรางศักยภาพในการใหสัตยาบัน
และเรื่องที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
อื่ น ๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความเข า ใจ
ในองคประกอบไตรภาคีในระบบ
เฝาระวังและการรายงานของ ILO
ผลผลิตที่สําคัญ
- เพิ่มความตระหนักใหแกผูแทน
ไตรภาคี แ ละภาคี ท างสั ง คม
ถึงเงื่อนไขของตราสารและผลกระ
ทบจากการใหสัตยาบัน
- เพิ่มขีดความสามารถของไตรภาคี
ในการตอบสนองตอพันธกิจการ
รายงานของ ILO อยางทันทวงที
โดยไดรบั การสนับสนุนดานวิชาการ
จาก ILO
- ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ผู  เ ชี่ ย วชาญเรื่ อ งการประยุ ก ต
ใชอนุสัญญาและขอเสนอแนะ
(Committee of Experts on the
Application of Conventions
and Recommendations: CEACR)
เกีย่ วกับการสงมอบรายงานเกีย่ วกับ
อนุ สั ญ ญาที่ ใ ห สั ต ยาบั น ได ถู ก
จัดสงอยางทันทวงที

แนวทางการดําเนินงานและการสนับสนุนของไตรภาคี รวมถึงผลลัพธที่สําคัญ

การสงมอบรายงานเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ให
สัตยาบันไดถกู จัดสงอยางทันทวงที เนือ่ งดวย
ขีดความสามารถและความเขาใจที่ดีขึ้น
ของผูแทนไตรภาคี

กลยุทธความเสีย่ งและการบรรเทาผลกระทบ
• การใหสตั ยาบันในอนาคตและการปฏิบตั ิ
ตามอนุสัญญาที่ไดใหสัตยาบันและไมได
ใหสตั ยาบัน อาจลาชาเนือ่ งจาก (1) ความสามารถ
ภายในประเทศไมเพียงพอและ (2) การสนับสนุน
ดานเทคนิคและการพัฒนาขีดความสามารถ
ของ ILO ไมเพียงพอ (มาตรการบรรเทา:
จัดทําแผนและลําดับความสําคัญที่เปนไปได
ตอการใหสัตยาบันในอนาคตและการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาที่เกี่ยวของในปจจุบัน (ทั้งที่
ใหสัตยาบันและไมไดใหสัตยาบัน) โดยไดรับ
การสนับสนุนดานวิชาการและการพัฒนาขีด
ความสามารถจาก ILO)
• การดําเนินการตามกฎหมายแรงงาน
ถูกบอนทําลายโดยการขาดความรูและความ
ตระหนักในกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิง่ ในหมู
แรงงานนอกระบบและในชนบท (มาตรการบรรเทา:
ใหมกี ารเจรจาอยางสมํา่ เสมอระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ)
• ทรัพยากรไมเพียงพอและความลาชา
ในการใหการสนับสนุนดานเทคนิคการสนับสนุน
ทางการเงินและการพัฒนาขีดความสามารถ
(มาตรการบรรเทา: ILO อํานวยความสะดวก
ในการระดมทรัพยากรเพื่อใหบรรลุผลลัพธ
DWCP)
• การเปลีย่ นความมุง มัน่ ทางการเมืองและ
ประเด็นเนน ตลอดจนการเปลี่ยนกระบวนการ
ทางการเมืองของประเทศและขีดความสามารถ
ของภาคี (มาตรการบรรเทา: ILO สงเสริม
การสรางขีดความสามารถของสมาชิกคณะ
กรรมการฯ เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
ดําเนินงานและติดตามผล)
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
เปาหมาย 3.3.1 (ก) ประเทศไทยใหสตั ยาบัน ILO C144 ภายในป พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด 3.3.1 จํานวนอนุสัญญา
แรงงานระหวางประเทศทีป่ ระเทศไทย
ไดใหสัตยาบันและมีผลบังคับใช

ตัวชี้วัด 3.3.2 ภาระหนาที่ตาม
ธรรมนูญในการจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับอนุสัญญาที่ใหสัตยาบัน
และประเด็ น อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานในเวลาที่ เ หมาะสม
กับความเขาใจทีด่ ขี น้ึ ขององคประกอบ
ไตรภาคีในระบบติดตามและรายงาน

เปาหมาย 3.3.1 (ข) ประเทศไทยมีระบบประกันสังคมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สอดคลอง
กับ ILO C102 ภายในป พ.ศ. 2564
เปาหมาย 3.3.1 (ค) การศึกษาความเปนไปไดอยางนอยหนึ่งเรื่อง ที่จัดทํา
ขึน้ โดยองคกรไตรภาคีเพือ่ สงเสริมและบูรณาการมาตรฐานสําหรับอนุสญ
ั ญา
แตละประเภทดังตอไปนี้: ILO C102, ILO C144, ILO C155, ILO C188 และ
ILO C189 โดยคํานึงถึงความแตกตางตามเพศสภาพและมีขอมูลจําแนก
ตามเพศ ภายในป พ.ศ. 2564
เปาหมาย 3.3.2 (ก) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝกอบรมอยางนอย
6 ครั้งเพื่อสรางความตระหนักถึงเงื่อนไขของตราสารและความเกี่ยวของของ
การใหสัตยาบันตอองคกรไตรภาคีและภาคีทางสังคมกับการติดตามเนื้อหา
ที่เกี่ยวของกับเพศสภาพในวาระการประชุมภายในป พ.ศ. 2564
เปาหมาย 3.2.2 (ข) การฝกอบรมอยางนอยหนึง่ ครัง้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ของไตรภาคีในการตอบสนองตอพันธกิจการรายงานตอ ILO อยางทันทวงที
ดวยการสนับสนุนดานวิชาการของ ILO
เปาหมาย 3.3.2 (ค) เปาหมาย 3.3.2 (ค) กรณีความพึงพอใจหรือความคืบหนา
ตอของคณะกรรมการผูเ ชีย่ วชาญการอนุวตั อิ นุสญ
ั ญาและขอแนะ (Committee
of Experts on the Application of Conventions and Recommendations:
CEACR) เกี่ยวกับอนุสัญญาที่ประเทศไทยใหสัตยาบันซึ่งจัดสงไดทันทวงที
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04

การวางแผน การดําเนินงาน การจัดการ
การติดตาม รายงานและการประเมินผล

4.1 การวางแผน การดําเนินงาน การจัดการ การติดตาม รายงานและการประเมินผล
4.1.1 ความรวมมือและการประสานงานของ DWCP
จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีกํากับดูแล DWCP ระดับประเทศ (กระทรวงแรงงาน องคกรนายจาง
องคกรลูกจางและ ILO) ตลอดระยะเวลาของแผนฯ โดยมีขนั้ ตอนการตรวจสอบความคืบหนาผลลัพธ DWCP ทีร่ ะบุ
ไวเปนระยะ วิธีการตรวจสอบและขอตกลงในการจัดการที่สนับสนุนผลลัพธ มีการจัดทําขึ้นและใชอยางเปนระบบ
คณะกรรมการฯ จะพบปะเปนประจําทุกปและจะตองหารือรวมกับสํานักงานเกีย่ วกับองคประกอบไตรภาคี
ของคณะกรรมการฯ อีกทั้งการทบทวนขอกําหนดโครงการในขั้นสุดทายจะหารือรวมกับ ILO โดยคณะกรรมการ
จะติดตามการทํางานตามที่กําหนดใน DWCP ทบทวน ยืนยัน และแกไขทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่เปนรากฐาน
ของกรอบผลลัพธของ DWCP อีกทัง้ ประเมินความสําเร็จของผลการดําเนินงานทีค่ าดหวัง แกไขกรอบผลการดําเนินงาน
ของ DWCP ทบทวนความเพียงพอของทรัพยากรในการดําเนินการตามแผนฯ โครงการ สงเสริมและยืนยัน
การมีสวนรวมในการเจรจาทางสังคมในการบรรลุผล และระบุยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรรวมกันโดย ILO และ
ผูแทนไตรภาคีของประเทศไทย
คณะทํางานติดตามและประเมินผลแบบไตรภาคีจะกอตัง้ ขึน้ และจะมีการติดตามความคืบหนาของ DWCP
ในการดําเนินงาน ปญหาและบทเรียน (อางอิงถึงหัวขอถัดไป)
ILO จะรวมมือกับผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ในประเทศ รวมถึงโครงการในกรอบสหประชาชาติ กองทุนและ
หนวยงานตาง ๆ ผานกรอบความรวมมือหุนสวนระหวางไทยกับสหประชาชาติ (UNPAF) เพื่อชวยสงเสริม
การพัฒนาตามลําดับความสําคัญของประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันในดานอํานาจหนาที่ ความเชี่ยวชาญ
และทรัพยากรของแตละภาคี ความมุงมั่นของ ILO และความสอดคลองกับ UNPAF ของไทยจะไดรับการประเมิน
ภายใตกระบวนการทบทวนโดยผูแทนหนวยงานภายใตทีมงานสหประชาชาติประจําประเทศไทยประจําปและ
พันธกิจการรายงานตอรัฐบาลไทย

4.1.2 การกํากับดูแลและการประสานงานภายในของ ILO
การปฏิบัติตามแผน DWCP จะดําเนินการและประสานงานโดยสํานักงานแรงงานระหวางประเทศประจํา
ประเทศไทย กัมพูชา และลาว โดยไดรับการสนับสนุนจากทีมงานที่มีคุณคาสําหรับภูมิภาคตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก สํานักงานแรงงานระหวางประเทศประจําภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟค และสํานักงานใหญ
ILO ณ นครเจนีวา ภายใตกรอบความรวมมือนี้ ผูประสานงาน ILO แหงชาติในกรุงเทพฯ เปนผูประสานงานหลัก
ในการปฏิบัติตามแผน DWCPและความสัมพันธในระดับประเทศ
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สํานักงานแรงงานระหวางประเทศประจําประเทศไทย กัมพูชา และลาว จะเปนผูร เิ ริม่ ทําหนาทีป่ ระสานงาน
ดานการเสริมสรางศักยภาพ โดยการเสริมสรางการบูรณาการของแผนงาน ระหวางภาคีทางสังคมและการทํางาน
รวมกันระหวาง ILO เพื่อใหมั่นใจวาโครงการตาง ๆ ของ ILO จะประสานงานกันในการวางแผน การดําเนินงานและ
การติดตามกิจกรรม เสริมสรางศักยภาพกับภาคีทางสังคมที่สําคัญ

4.1.3 การตรวจสอบ การประเมินผล การเรียนรูและการจัดทํารายงาน
สิง่ สําคัญทีจ่ ะทําให DWCP ประสบความสําเร็จคือการติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ เชือ่ มโยง
กับการเรียนรูและรายงานอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ จึงตองดําเนินการดังตอไปนี้:
• ทบทวนกลางแผนและสิ้นแผนของ DWCP
• การประเมินโครงการความรวมมือดานการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับการมีสวนรวมเพื่อใหบรรลุผล
โดยรวมของ DWCP และ
• พัฒนาและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ (อยางนอยหนึ่งครั้งตอไตรมาส) ของแผนการตรวจสอบ DWCP
คณะทํางานดานการติดตามและประเมินผลของ DWCP จะพบปะอยางนอยไตรมาสเพื่อใหแนใจวา
มีการกํากับดูแลและประสานงานของมาตรการขางตน วาระการประชุมจะมีดังตอไปนี้:
• ทบทวนแผนการกํากับดูแล DWCP ที่ไดรับการปรับปรุงใหม
• ทบทวนผลจากการดําเนินแผนงานฯ และการทบทวนโครงการและการประเมินผล
• การรักษาภาพรวมของการประเมินผลแบบองคความรูแ ละหลายประเทศทีเ่ กีย่ วของของ ILO อืน่ ๆ และ
• จากขางตน ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการไตรภาคี DWCP ประจําป เพื่อปรับปรุงงานที่จําเปน
เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง ประสิทธิภาพและผลกระทบจากการปฏิบัติตาม DWCP อยางตอเนื่อง
คณะกรรมการไตรภาคีของ DWCP จะจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม DWCP โดยไดรับ
การสนับสนุนจากผูป ระสานงาน ILO ในประเทศไทย เอกสารเหลานีจ้ ะไดรบั การพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ไตรภาคี DWCP ประจําป รายงานสรุปจะรวมอยูในรายงานประจําปของ UNPAF และรายงานของรัฐบาลไทย ILO
จะรายงานภายในเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ DWCP ตามข อ กํ า หนดและขั้ น ตอนของ ILO รายงานฉบั บ สมบู ร ณ
จะถูกนําเขาสูรายงานประจําปของ UNPF และรายงาน SDG ของรัฐบาลไทย ILO จะรายงานผลการปฏิบัติงาน
ภายใตขอกําหนดและขั้นตอนภายใน
การเพิม่ ขีดความสามารถในการติดตามและประเมินผลของผูแ ทนไตรภาคีจงึ เปนสิง่ สําคัญในการสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถภายใต DWCP
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4.2 แรงผลักดันโยบายในประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง (Cross - cutting issues)
สอดคลองกับพันธกรณีของแผนงานและงบประมาณขององคการแรงงานระหวางประเทศปพ.ศ. 2562 - 2563
แรงผลักดันนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่องไดเขามาบูรณาการและอธิบายรายละเอียดตามลําดับ
ความสําคัญกอนหนาและผลลัพธตัวบงชี้และเปาหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งจะหนุน DWCP และการออกแบบโครงการ
การดําเนินการ การติดตามและการประเมินผล ดังนี้:
• การใหสัตยาบันและการดําเนินการตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศอยางตอเนื่อง
• การเจรจาทางสังคมและความรวมมือไตรภาคีโดยการมีสว นรวมและความมุง มัน่ ของไตรภาคีเปนกุญแจ
สูความสําเร็จของผลลัพธของแผนฯ
• การบูรณาการความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังของผูหญิงทั้งใน (1) ในระดับผูนําระดับสูง
และระดับตัดสินใจและ (2) ผานการสงเสริมความเปนผูนําของผูหญิงและเพศทางเลือกตาง ๆ
การแสดงความเห็น ตัวแทน และการพัฒนาทักษะในสาขาที่เกี่ยวของ
• การไมเลือกปฏิบัติในทุกดาน รวมถึงกลุมคนพิการ
• การสงเสริมโลกแหงการทํางานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยั่งยืน
นอกจากนี้ ประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่องใน DWCP ยังมีดังตอไปนี้:
• การพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานตาง ๆ และความสามารถเชิงวิขาการในทุกระดับ และ
• การพัฒนาความรวมมือที่มีประสิทธิภาพระหวาง (1) ILO และไตรภาคีระดับประเทศ (2) ตัวไตรภาคเอง
และ (3) ILO และภาคีหนวยงานระหวางประเทศอื่น ๆ รวมถึงหนวยงานตาง ๆในบริบทที่เกี่ยวของ
กับ UNDAF

4.3 การวิเคราะหความเสี่ยง
การบรรลุเปาหมาย DWCP จะขึน้ อยูก บั ความพรอมของทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรมนุษยและความมุง มัน่
อยางตอเนื่องทั้งจากประเทศไทยและ ILO
ประเด็นสําคัญประกอบไปดวย การเขาถึงทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินการ การใหความชวยเหลือ
ทางวิ ช าการที่ จํ าเปนอยา งทันทว งที การสนับสนุ น ด านการเงิ น และการสนั บสนุ น การพั ฒนาศั ก ยภาพของ
ผูแทนไตรภาคี สมมติฐานความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาถูกกําหนดไวอยางละเอียดในแตละผลลัพธ
คณะกรรมการไตรภาคี DWCP สนับสนุนโดยไตรภาคี ของ DWCP เปนกลไกหลักในการติดตามความเสีย่ ง
เหลานี้และความเสี่ยงอื่น ๆ และปรับ DWCP ตามความจําเปน ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ไดแก
การเปลี่ยนแปลงประเด็นเปาหมายของประเทศ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจทําใหงบประมาณสําหรับการดําเนิน
นโยบายทางสังคม หรือมีโครงการริเริ่มจูงใจจากภายนอกเกิดผลบังคับใช
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แผนการระดมทุน

ILO ไมใชหนวยงานผูใหเงินทุน การดําเนินงานของ DWCP จะไดรับทรัพยากรจากผูแทนไตรภาคี
ของประเทศสมาชิก งบประมาณปกติของ ILO แผนงานและโครงการของ ILO อีกทั้งแหลงงบประมาณ
อื่นๆ ใน ปจจุบันมีการดําเนินงานของไตรภาคีและโครงการของ ILO กําลังดําเนินการอยูและจะดําเนินตอไป
ในระยะเวลาการดํ า เนิ น งานของ DWCP แผนงานและโครงการในป จ จุ บั น ของ ILO ในประเทศไทย
และความเชื่อมโยงไปยังผลลัพธที่เฉพาะเจาะจงไดอธิบายไวในภาคผนวก 1

แนวทางการสนับสนุนและการสื่อสาร

06

การสนับสนุนการทํางานที่มีคุณคาเปนงานที่สําคัญของ ILO สํานักงาน ILO ในประเทศไทย
มั ก จะร ว มมื อ กั บ ไตรภาคี แ ละภาคี ด  า นการพั ฒ นาในการสนั บ สนุ น การทํ า งาน ซึ่ ง มั ก เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กิจกรรมความรวมมือดานวิชาการ การสนับสนุนดังกลาวดําเนินการในบริบทของการเจรจาและความรวมมือ
กับผูแ ทนไตรภาคีระดับประเทศและภาคีอนื่ ๆ สํานักงาน ILO จัดทําเว็บไซตดว ยขอมูลลาสุด รวมถึงขาวประชาสัมพันธ
ผลการวิจัยและประกาศที่นาสนใจที่สอดคลองกับความสนใจของผูแทนไตรภาคีในประเทศไทย
ขอความสําคัญในการสนับสนุนและการสื่อสารของ ILO รวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะดังตอไปนี้:
• บทบาทของอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน ขอที่ 8 ในการสงเสริมการพัฒนาอยางครอบคลุมและยั่งยืนในประเทศไทย
• ความสําคัญของความเปนภาคีที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความทาทายในการทํางานที่มีคุณคา
ของประเทศไทยและบรรลุแผน DWCP และลําดับความสําคัญในการพัฒนา
• เรื่องราวความสําเร็จที่เกิดจากการริเริ่มภายใต DWCP
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ภาคผนวก 1 การใหสัตยาบันของประเทศไทย
อนุสัญญาพื้นฐาน (6 อนุสัญญาและ1 พิธีสาร)

วันที่ (ค.ศ.)

สถานะ

C029 – อนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ, ค.ศ.1930 (No. 29)
P 029 – พิธสี าร ค.ศ. 2014 แนบทายอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930

26 ก.พ. 1969 มีผลบังคับใช
4 มิ.ย. 2018 ไมมีผลบังคับใช

C100 – อนุสัญญาวาดวยคาตอบแทนที่เทากัน, ค.ศ.1951 (No. 100)

8 ก.พ. 1999

มีผลบังคับใช

C105 – การยกเลิกอนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ, ค.ศ. 1957 (No. 105)

2 ธ.ค. 1969

มีผลบังคับใช

C111 – อนุสัญญาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (การจางงานและอาชีพ), ค.ศ.1958
(No. 111)

13 มิ.ย. 2017 มีผลบังคับใช

C138 – อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นตํ่าที่อนุญาตใหจางงานได, ค.ศ.1973 (No. 138)

11 พ.ค.2004 มีผลบังคับใช

C182 – อนุสัญญาวาดวยการหามและการดําเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่
เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก, ค.ศ.1999 (No. 182)
อนุสัญญาวาดวยธรรมาภิบาล (1 อนุสัญญา)

16 ก.พ. 2001 มีผลบังคับใช

C122 – อนุสัญญาวาดวยนโยบายการทํางาน, ค.ศ.1964 (No. 122)
อนุสัญญาดานวิชาการ (11 อนุสัญญา)

26 ก.พ. 1969 มีผลบังคับใช

C014 – อนุสัญญาวาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาหในงานอุตสาหกรรม,
ค.ศ.1921 (No. 14)

5 เม.ย. 1968 มีผลบังคับใช

C019 – วาดวยการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในเรื่องคาทดแทนสําหรับคนงานชาติใน
บังคับและคนตางชาติ, ค.ศ.1925 (No. 19)

5 เม.ย. 1968 มีผลบังคับใช

C080 – อนุสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับสุดทายอนุสัญญาวาดวยการแกไขบางสว
ของอนุสัญญา, ค.ศ.1946 (No. 80)

5 ธ.ค. 1947 มีผลบังคับใช

C088 – อนุสัญญาวาดวยการจัดตั้งบริการจัดหางาน, ค.ศ.1948 (No. 88)

26 ก.พ. 1969 มีผลบังคับใช

C104 – อนุสัญญาวาดวยการเลิกบังคับทางอาญาแกกรรมกรพื้นเมืองที่ละเมิด
สัญญาจาง, ค.ศ.1955 (No. 104)
ยกเลิกโดยการตัดสินใจของที่ประชุมแรงงานระหวางประเทศสมัยที่ 107
(2018)

29 ก.ค. 1964 ไมมีผลบังคับใช

C116 –อนุสัญญาวาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา, ค.ศ.1961
(No. 116)

24 ก.ย. 1962 มีผลบังคับใช

C123 – อนุสัญญาวาดวยวาดวยอายุขั้นตํ่าที่อนุญาตใหทํางาน
ในเหมือง ใตดิน, ค.ศ.1965 (No. 123)
การบอกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
โดยอนุสัญญาที่ 138

5 เม.ย. 1968 ไมมีผลบังคับใช
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อนุสัญญาพื้นฐาน (6 อนุสัญญาและ1 พิธีสาร)

วันที่ (ค.ศ.)

สถานะ

C127 – อนุสัญญาวาดวยนํ้าหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงานคนหนึ่ง
แบกหามได, ค.ศ.1967 (No. 127)

26 ก.พ. 1969 มีผลบังคับใช

C159 – อนุสัญญาวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพและการจางงาน
สําหรับคนพิการ, ค.ศ.1983 (No. 159)

11 ต.ค. 2007 มีผลบังคับใช

MLC, 2006 – อนุสัญญาแรงงานทางทะเล, ค.ศ.2006 (MLC, 2006)
การแกไขเพิ่มเติม 2014 อนุสัญญา MLC, ค.ศ.2006
กําลังรอการประกาศยอมรับ

7 มิ.ย. 2016 มีผลบังคับใช
18 ม.ค. 2017 ไมมผี ลบังคับใช

การแกไขเพิ่มเติม 2016 อนุสัญญา MLC, ค.ศ. 2006

8 ม.ค. 2019 ไมมีผลบังคับใช

มีผลบังคับใชในประเทศไทยในวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2019
การแกไขเพิ่มเติม 2018 อนุสัญญา MLC, ค.ศ.2006
ไมเห็นดวยอยางเปนทางการกระทั่งวันที่ 26 มิถุนายน
ค.ศ. 2020

26 ธ.ค. 2020 ไมมีผลบังคับใช

C187 – อนุสัญญาวาดวย กรอบเชิงสงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย, ค.ศ.2006 (No. 187)

23 มี.ค. 2016 มีผลบังคับใช

C188 – อนุสัญญาวาดวยการทํางานในภาคประมง ค.ศ. 2007
มีผลบังคับใชในประเทศไทยในวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2020

30 ม.ค. 2019 ไมมีผลบังคับใช

ที่มา: ILO NORMLEX, Information System on International Labour Standards ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เขือ่ มกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 2
และ 4 (เพือ่ เตรียมคนในสังคม
ไทยใหมที กั ษะในการดํารงชีวติ
สําหรับโลกศตวรรษที่ 21;
เพื่อเสริมสรางสถาบันทาง
สังคมใหมคี วามเขมแข็งเอือ้ .
ตอการพัฒนาคนและประเทศ)

วิธีการตรวจสอบ:
รายงานของ MOL เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการ
ไตรภาคีกํากับดูแล DWCP
รายงานของกระทรวงแรงงาน
ของกิจกรรมไตรภาคี
สิง่ พิมพและรายงานระดับประเทศ
และขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ
ภาคี:
MOL: PS, DOE,
DSD, DLPW;
ECOT;
LCT;
TTUC;
NCPE; SERC

เชื่อมกับ Thai-UNPAF
เชื่อมกับแผนแมบทแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (การเพิม่ ศักยภาพ ผลลัพธ: ระบบ โครงสรางและกระบวนการสราง
แรงงานและผูประกอบการ เพื่อสรางความ ความยัง่ ยืนใหกบั คนเปนศูนยกลางและเทาเทียมกัน
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน) เปาประสงคที่ 1 (แรงงานมีผลิตภาพ
มีสมรรถนะไดมาตรฐาน มีทกั ษะฝมอื สามารถ
แขงขันไดในเวทีโลก)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (การคุมครองและ
เสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการ
ทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี) เปาหมายที่ 2
(กําลังแรงงาน ไดรบั ความคุม ครอง ขยายโอกาส
การมีงานทําและมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
(การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของ
ตลาดแรงงานเพื่อสรางความยั่งยืนใหภาค
แรงงาน) เปาหมายที่ 1 และ 2 (ตลาดแรงงาน
มีกาลังแรงงานทีเ่ พียงพอ ทัง้ เชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ; แรงงานไดรับการจางงานที่
เหมาะสมและเปนธรรม)

ผลลัพธ 1.1 เพิ่มการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผลโดยใชบริการจัดหา
งานทีสอดรับความตองการแรงงานซึ่งคํานึงถึงเพศสภาพ การขยาย
การพัฒนาทักษะฝมอื และการสงเสริมทักษะดานเทคนิค / วิชาชีพสําหรับ
หญิงและชายโดยมุง เนนการจางงานเยาวชนและผูส งู อายุของทุกเพศสภาพ
ที่เหมาะสมตามชวงอายุ

DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล

ภาคผนวก 2 ตารางผลลัพธ DWCP

เชื่อมกับ SDGs
เปาหมาย 5: บรรลุ
ความเสมอภาคระหวาง
เพศและใหอํานาจของ
ผูหญิงและเด็กหญิง
ทุกคน
เปาหมาย 8: สงเสริม
การจางงานเต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิผลและ
การทํางานที่มีคุณคา
สําหรับทุกคน

ประมาณการ
ที่คาดวาจะใชได
(ดอลลารสหรัฐ)
USD 250,000
โครงการ ILO/TC ที่
เกี่ยวของ: the ILO/STEM
Project, ICT project

เชื่อมกับ ILO P&B
outcome
ผลลัพธที่ 1:
งานที่เพิ่มขึ้นและดีขึ้น
สําหรับการเติบโต
แบบทั่วถึงและโอกาส
การจางงานขอเยาวชน
ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด 1.1, 1.2, 1.3
และ 1.6

USD 200,000

ตองทําการจัดสรร
(ดอลลารสหรัฐ)

กรอบทรัพยากรแบบบูรณาการ
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จุดอางอิง
แผนการดําเนินงานของ DOE มุงเนนในเรื่องจํานวน
ผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
ในวัยสูงอายุ

จุดอางอิง
เว็บแพลตฟอรมปจจุบันที่จัดทําโดย DOE
สัดสวนการทํางานนอกระบบอายุ 45 - 49 ปคิดเปน
รอยละ 60.6 ในขณะทีอ่ ายุ 55-59 ปคดิ เปนรอยละ 69.1
การปรับปรุงบริการการหางานโดยภาครัฐ จะชวยให
พวกเขาเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับงานที่ดียิ่งขึ้น
อัตราการวางงานโดยรวมของประเทศไทยอยูในระดับ
ตํ่ามากที่ประมาณรอยละ 1 ขณะที่อัตราการวางงาน
ของเยาวชนชายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.0 ในป 2553 เปน
รอยละ 3.9 ในป 2561 ในขณะที่อัตราการวางงานของ
เยาวชนหญิงเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.9 เปนรอยละ 5.9 ใน
ชวงเดียวกัน

1.1.2 สัดสวนความพึงพอใจในการเขาถึงบริการจัดหางาน
สาธารณะ (Public employment services: PES) และ
การแนะแนวอาชีพโดยคํานึงถึงเพศสภาพ มีการพัฒนาและ
ขยายการใหกับแรงงานทุกชวงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน
และผูสูงอายุทุกเพศสภาพ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย 1.1.2 (ก) ระดับความพึงพอใจอยางนอย
รอยละ 80 ระบุโดยผูใ ชบริการออนไลน
จําแนกตามเพศสภาพและ

เปาหมาย 1.1.1 (ก) แผนปฏิบตั กิ ารหนึง่ ฉบับของกรม
การจัดหางานไดรับการทบทวน พัฒนา
และรับรองภายในป 2564 โดยการสนับสนุน
ดานวิชาการของ ILO โดยมุงเนนหลัก
ในการสงเสริมการทํางานที่มีคุณคา
และเหมาะสมสําหรับเยาวชนและผูสูง
อายุในทุกเพศสภาพตามความตองการ
ทีแ่ ตกตางกันและความตองการของตลาด
แรงงานของประเทศไทย 4.0

กรอบทรัพยากรแบบบูรณาการ
ภาคี:
MOL: PS, DOE,
ประมาณการ
ตองทําการจัดสรร
DSD, DLPW;
ที่คาดวาจะใชได
(ดอลลารสหรัฐ)
ECOT;
(ดอลลารสหรัฐ)
LCT;
USD 250,000
TTUC;
โครงการ
ที่
USD 200,000
NCPE; SERCC เกี่ยวของ: theILO/TC
ILO/STEM
Project, ICT project

1.1.1 จํานวนแนวทางที่ดีและครอบคลุมขึ้นดวยบริการจัดหา
งานที่มีการคํานึงถึงความแตกตางของเพศสภาพ และนโยบาย
การจางงานเพื่อสงเสริมงานที่ดีสําหรับเยาวชนและ.ผูสูงอายุ
ทุกเพศสภาพ

จุดอางอิง
แผนการดําเนินงานของ DOE
มุงเนนในเรื่องจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมและจํานวนผูเ ขารับ
การฝกอบรมในวัยสูงอายุ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 1.1.1 จํานวนแนวทางที่ดีและครอบคลุมขึ้นดวยบริการ
จัดหางาน ทีม่ กี ารคํานึงถึงความแตกตางของเพศสภาพ
และนโยบายการจางงานเพื่อสงเสริมงานที่ดีสําหรับ
เยาวชนและผูสูงอายุทุกเพศสภาพ

DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล
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ตัวชี้วดั 1.1.3 จํานวนเอกสารการฝกอบรมสําหรับเจาหนาทีแ่ นะแนวอาชีพ
เพือ่ เพิม่ ความตระหนักถึงความจําเปนในการปรับปรุงโครงการ
เชือ่ มตอจากโรงเรียนสูก ารทํางาน (School-to-work transition
Programmes) ใหสอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโครงการ
อนาคตของการทํางาน (Future of Work Initiative) ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

จุดอางอิง
เอกสารการฝกอบรมปจจุบนั สําหรับเจาหนาทีแ่ นะแนว
อาชีพของ DOE
อัตราการวางงานโดยรวมของประเทศไทยอยูในระดับ
ตํ่ามากที่ประมาณรอยละ 1 ขณะที่อัตราการวางงาน
ของเยาวชนชายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.0 ในป 2553
เปนรอยละ 3.9 ในป 2561 ในขณะที่อัตราการวางงาน
ของเยาวชนหญิงเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.9 เปนรอยละ
5.9 ในชวงเดียวกัน

DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล

เปาหมาย 1.1.3 (ก) เอกสารการฝกอบรม
อยางนอยหนึ่งเรื่องสําหรับเจาหนาที่
แนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน
ทีพ่ ฒ
ั นาและใชในการสรางความตระหนัก
ถึงความตองการแรงงานที่เปนไปได
ในอนาคตโดยมีการคํานึงถึงเพศสภาพ
และพั ฒ นาขึ้ น โดยการสนั บ สนุ น
ดานวิชาการของ ILO

เปาหมาย 1.1.2 (ข) แอพพลิเคชันบนมือถือหรือ
แพลตฟอรมออนไลนหนึง่ ระบบทีพ่ ฒ
ั นา
และเปดตัวภายในป 2564 โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้ (1) แพลตฟอรมไดรบั การออกแบบ
อยางดีและมีการคํานึงถึงความแตก
ตางของเพศสภาพ ความพิการ และ
ความตองการทีแ่ ตกตางกันของทุกกลุม
อายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและ
ผูส งู อายุ โดยมีความพึงพอใจอยางนอย
รอยละ 80 ของผูใ ชทงั้ หมด (2) ปรับปรุง
และขยายการใชแอพพลิเคชันบนมือ
ถือหรือแพลตฟอรมออนไลนรวมกับ
กระทรวงและภาคสวนอืน่ ๆ โดยรวมมือ
กับไตรภาคี (3) ปรับปรุงการแนะแนว
อาชีพในแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือ
แพลตฟอรมออนไลนเพื่อใหเหมาะ
กับบริบทของความตองการแรงงาน
ที่เปนไปไดในอนาคต
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ตัวชี้วัด 1.1.4 จํานวนแผนพัฒนาฝมือแรงงานที่พัฒนาและขยายยิ่งขึ้น
เพื่อสงเสริมทักษะดานเทคนิค / วิชาชีพสําหรับเยาวชนและ
ผูส งู อายุทกุ เพศสภาพในการตอบสนองความตองการแรงงาน
ในอนาคต

จุดอางอิง
เปาหมาย 1.1.4 (ก) แผนแมบทการพัฒนาทักษะ
ฝมอื แรงงานไดรบั การทบทวน พัฒนา
แผนแมบทการพัฒนาทักษะยังไมไดใชแนวทางแบบ
และดําเนินการภายในป 2564 เพือ่ เพิม่
บูรณาการสําหรับเยาวชนและผูสูงอายุ
การจางงานของทุกคน โดยเฉพาะอยาง
หลักสูตรที่กลาวถึงความสําคัญของประเทศไทย 4.0
ยิง่ สําหรับเยาวชนและผูส งู อายุทกุ เพศ
และอนาคตของงานทีเ่ กีย่ วกับตามแตกตางระหวางเพศ
สภาพ ในการทํางานที่มีคุณคาโดยใช
และสภาพแวดลอมยังไมไดพัฒนาขึ้น.
แนวทางแบบบูรณาการและแนวทาง
การคํานึงถึงมิติดานเพศสภาพ
ทักษะดานเทคนิค/อาชีวศึกษาภายใตการรับรูค วามสามารถ
รวมกันของอาเซียนที่พัฒนาขึ้น (MRS)
เปาหมาย 1.1.4 (ข) หลักสูตรและมาตรฐาน
คุณวุฒิ (Competency Standard)
ไมมกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นแผนปฏิบตั กิ ารทีม่ งุ เนนความตองการ
ในปจจุบนั รวมทัง้ หลักสูตรทีเ่ ปนไปได
เฉพาะภาคโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาทักษะ
ในอนาคตของกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
และการจางงาน STEM สําหรับสตรี
มีการทบทวน พัฒนา และประยุกต
ใชเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
แรงงานของประเทศไทย 4.0 โครงการ
อนาคตของการทํางาน (Future of Work
Initiative) รวมทั้งมีการคํานึงถึงเพศ
สภาพและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย 1.1.4 (ค) ระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรพัฒนาฝมือแรงงานของ
กรมพัฒนาฝมอื แรงงานไดรบั การทบทวน
และปรับปรุง
เปาหมาย 1.1.4 (ง) มีการพัฒนาทักษะดานเทคนิค
/ วิชาชีพอยางนอย 3 สาขา ภายใต
การรับรองความสามารถดานทักษะรวม
กันระดับอาเซียน (Mutual recognition
of skills) เกีย่ วกับทักษะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ รวมกับ
กัมพูชา สปป. ลาวและเมียนมา โดยเนน
อาชีพที่แรงงานหญิงเขมขน (Female
intensive occupations)

DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล
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DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล
เปาหมาย 1.1.4 (จ) มีการศึกษาอยางนอยหนึ่ง
เรือ่ งความไมสอดคลองดานทักษะและ
การโยกยายแรงงานในภาคเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมาย 1.1.4 (ฉ) แผนปฏิบัติการดานความ
ตองการทีเ่ ฉพาะเจาะจงสําหรับภาคธุรกิจ
อยางนอยหนึง่ ฉบับทีไ่ ดรบั การพัฒนา
จัดทําเปนเอกสารและเผยแพรเพื่อ
พัฒนาทักษะและการจางงาน STEM
สําหรับผูหญิง
เปาหมาย 1.1.4 (ช) ภายในป 2564 ผูห ญิงจํานวน
ไมนอ ยกวา 1,000 คนไดรบั การฝกฝน
ทักษะดานเทคนิคเกีย่ วกับ STEM โดย
ใชโปรแกรมการเรียนรูใ นสถานทีท่ าํ งาน
ที่มีมิติการคํานึงถึงเพศสภาพ ผูหญิง
มีการจางงานที่เพิ่มขึ้นและการฝก
อบรมผูนํา เพื่อเพิ่มโอกาสการจาง
งานและโอกาสความกาวหนาในงาน
ที่เกี่ยวของกับ STEM

67

เชื่อมกับ Thai-UNPAF
ผลลั พ ธ : ระบบ โครงสร า งและกระบวนการ
สรางความยั่งยืนใหกับคนเปนศูนยกลางและ
เทาเทียมกัน

เชื่อมกับแผนแมบทแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพ
แรงงานและผูประกอบการ เพื่อสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน เปาประสงคที่ 2 (สถานประกอบการ
มีความพรอมดานแรงงานในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบตอสังคม
ดานแรงงาน)

เขือ่ มกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3,
(การสร า งความเข ม แข็ ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยัง่ ยืน) วัตถุประสงคการ
พัฒนาที่ 1 และ 2 (สรางความ
เข็มแข็งใหเศรษฐกิจขยาย
ตัวอยางมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน;
สรางความเขมแข็งใหกับ
เศรษฐกิจรายสาขา)

ภาคี:
MOL: PS, DOE,
DSD, DLPW;
ECOT; LCT;
TTUC; NCPE;
SERC

วิธีการตรวจสอบ:
รายงานของ MOL เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการ
ไตรภาคีแหงชาติเพือ่ กํากับดูแล
DWCPรายงานกิจกรรมไตรภาคี
ของ MoLสิ่งพิมพและรายงาน
ของ ILO

ผลลัพธ 1.2 การพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนมีความเขมแข็ง ดวยการ
ประยุกตใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ

DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล

เชื่อมกับ SDGs
เปาหมาย 8:
สงเสริมการจางงาน
เต็มรูปแบบและ
มีประสิทธิผล
และการทํางานที่มี
คุณคาสําหรับทุกคน
เปาหมายที่ 12:
แผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน

400,000 USD
โครงการ ILO/TC
ที่เกี่ยวของ: CSR Project

เชื่อมกับ ILO P&B
outcome
ผลลัพธที่ 4:
สงเสริมวิสาหกิจ
ยั่งยืน โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด 4.1, 4.2
และ 4.3

120,000 USD

กรอบทรัพยากรแบบบูรณาการ
ประมาณการ
ตองทําการจัดสรร
ที่คาดวาจะใชได
(ดอลลารสหรัฐ)
(ดอลลารสหรัฐ)
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จุดอางอิง
เปาหมาย 1.2.1 (ก) ภายในป 2564 อยางนอยหนึง่
สถานประกอบการยอมรับการใชเครือ่ งมือ
ยังไมมีกลยุทธในการประกอบธุรกิจและการฝกอบรม
ทีม่ มี ติ ดิ า นเพศสภาพ พือ่ พัฒนาทักษะ
ทักษะทางธุรกิจและการดําเนินธุรกิจทีย่ งั่ ยืนและเปนมิตร
ผูประกอบการและธุรกิจของ ILO ใน
ตอสิ่งแวดลอมที่มีความกังวลดานเพศสภาพ
การสนับสนุนเยาวชนและผูสูงอายุ
ทุกเพศสภาพ
หลักสูตรปจจุบันของ DSD จะไดรับการตรวจสอบ
เปาหมาย 1.2.1 (ข) หลักสูตรการอบรมในปจจุบนั
และหลักสูตรทีม่ ศี กั ยภาพของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานเกี่ยวกับผูประกอบการ
และเครื่องมือในการอบรมการบริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไดรบั การทบทวน พัฒนาและประยุกต
ใชโดยคํานึงถึงความเทาเทียมทางเพศ
ทักษะสีเขียวและงานสีเขียวภายใน
ป 2564
เปาหมาย 1.2.2 (ก) ภายในป 2564 มีผูวิทยากร
จุดอางอิง
การฝกอบรมทีผ่ า นการฝกอบรมจํานวน
จํากัดจํานวนผูประกอบการเขาใจถึงความรับผิดชอบ
15 คน วิสาหกิจขามชาติ 40 คน ผูน าํ ธุรกิจ
ตอสังคม (CSR) / การดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ (RBC)
ในอนาคต 100 คนและวิสาหกิจขนาด
ตามประกาศของ MNE มีจาํ กัด/ไมชดั เจนหลักสูตรปจจุบนั
กลางและขนาดยอม 50 ราย ในหวงโซ
ของ DSD จะไดรับการตรวจสอบ
อุปทานโลก (Global Supply Chain) ไดรบั
การฝกอบรมและสงเสริมใหดาํ เนินการ
โดยมีความรับผิดชอบตอสังคม / การดําเนิน
ธุรกิจที่รับผิดชอบ (RBC) ที่สอดคลอง
กับปฏิญญาMNE โดยมีเปาหมายการมี
สวนรวมของสตรีอยางนอยรอยละ 30
โดยรวมมือกับไตรภาคีและแพลตฟอรม
ออนไลนเพือ่ เพิม่ การเจรจาและขยายผล
กระทบหลังการฝกอบรมล

ตัวชี้วัด 1.2.1 จํานวนเครือ่ งมือและหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ สงเสริมวิสาหกิจ
ที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร
ของประเทศ

ตัวชี้วัด 1.2.2 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผูน าํ ธุรกิจทีไ่ ด
รับการฝกอบรมและมีความรูด า นการประกอบธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบ
ในการจัดการสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความเสี่ยง และ
สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูหวงโซ
มูลคาโลก (Global Value Chain) เพือ่ ใหเกิดการเติบโตอยาง
ยั่งยืนและครอบคลุมสอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง

DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล
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ตัวชี้วัด 1.2.3 จํ า นวนเครื่ อ งมื อ รณรงค เ พื่ อ สร า งความตระหนั ก ของ
วิสาหกิจและภาคีทางสังคมเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate social responsibility: CSR) / การดําเนินธุรกิจ
ที่รับผิดชอบ (Responsible business conduct: RBC)
ที่สอดคลองกับปฏิญญา MNE

จุดอางอิง
เปาหมาย 1.2.3 (ก) เอกสารรณรงค เพื่อสราง
ความตระหนักรูข องผูป ระกอบการและ
ไมมีเนื้อหาสนับสนุนของ CSR / RBC สอดคลองกับ
ภาคีทางสังคมเกี่ยวกับ CSR/ RBC
ประกาศ MNE ที่มีอยูในบริบทของไทย
หนึ่งฉบับ ที่สอดคลองกับปฏิญญา
ความเขาใจเรื่อง MNE ของคณะกรรมการไตรภาคีระดับ
MNE ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประเทศ
ไดรับการจัดทําขึ้นและเผยแพรโดย
คณะกรรมการไตรภาคีระดับประเทศ
มาตรฐานแรงงานไทยที่เริ่มใชตั้งแตปพศ. 2553
โดยมีเปาหมายในการสงเสริมการใช
CSR/RBC โดยสามารถเขาถึงประชาชน
ทั่วไปทางออนไลนและไมมีคาใชจาย
เปาหมาย 1.2.3 (ข) มาตรฐานแรงงานไทย
ไดรับการทบทวนและเผยแพรตาม
ปฏิญญา MNE โดยไดรบั การสนับสนุน
ทางวิชาการจาก ILO

DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล
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เชื่อมกับ Thai-UNPAF
ผลลัพธ: ระบบ โครงสรางและกระบวนการสราง
ความยั่งยืนใหกับคนเปนศูนยกลางและเทาเทียมกัน

เขือ่ มกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2,
(การสรางความเปนธรรมและ
ลดความเหลื่อมลาในสังคม)
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 1
และ 2 (เพื่อขยายโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหแก
กลุม ประชากรรอยละ ๔๐ ทีม่ ี
รายไดตํ่าสุด; เพื่อใหคนไทย
ทุกคนเขาถึงบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง)

เชื่อมกับแผนแมบทแรงงาน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 (การคุ  ม ครอง
และเสริมสรางความมั่นคง หลักประกัน
ในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี)
เปาประสงคที่ 1 (แรงงานไดรบั ความคุม ครอง
และสิทธิประโยชนตามกฎหมาย มีหลักประกัน
สังคมที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี)

วิธีการตรวจสอบ:
รายงานของ MOL เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการ
ไตรภาคีแหงชาติเพือ่ กํากับดูแล
DWCP
รายงานกิจกรรมไตรภาคีของMoL
สิ่งพิมพ และรายงานของ SSO

ผลลัพ ธ 1.3 ระบบประกันสังคมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยัง่ ยืน
เพิ่มขึ้น

ภาคี:
MOL: SSO;
ECOT; LCT;
TTUC; NCPE;
SERC

DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล

เชื่อมกับ SDGs
เปาหมาย 8: สงเสริม
การจางงานเต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิผลและ
การทํางานที่มีคุณคา
สําหรับทุกคนเปาหมาย
ที่ 10: ลดความเหลื่อมลํ้า
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

เชื่อมกับ ILO P&B
outcome
ผลลัพธที่ 3: สราง
และขยายฐาน
ความคุมครองทาง
สังคม โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด 3.1, 3.2
และ 3.3

กรอบทรัพยากรแบบบูรณาการ
ประมาณการ
ตองทําการจัดสรร
ที่คาดวาจะใชได
(ดอลลารสหรัฐ)
(ดอลลารสหรัฐ)
700,000USD
50,000USD
โครงการ ILO/TC
ที่เกี่ยวของ: the ILO/SSO
Project;
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ตัวชี้วัด 1.3.3 มีระบบขอมูลประกันสังคมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากความรวมมือของคณะกรรมการไตรภาคี
ประกันสังคม เพื่อปรับปรุงระบบการติดตามและประเมิน
ผล อีกทั้งปรับปรุงการจัดการและสงเสริมความยั่งยืนของ
การคุมครองทางสังคม

ตัวชี้วัด 1.3.2 มีแผนการพัฒนากําลังคนและแผนการรักษาบุคลากร
ดานคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับภาครัฐ

ตัวชี้วัด 1.3.1 จํานวนของเครือ่ งมือในการกําหนดนโยบายดานความคุม ครอง
ทางสังคมที่พัฒนาขึ้นเพื่อขยายความคุมครองและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยั่งยืนของสํานักงาน
ประกันสังคม ผานคณะกรรมการไตรภาคีของสํานักงาน
ประกันสังคม

เปาหมาย 1.3.2 (ก) มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สําหรับนักคณิตศาสตรประกันภัยใน
ระดับมหาวิทยาลัยหนึง่ หลักสูตร ซึง่ เนน
ในดานสมรรถนะหลักและความตองการ
ของภาครัฐภายในป 2564
เปาหมาย 1.3.2 (ข) การเพิ่มจํานวนการลง
ทะเบียนเรียนของนักศึกษา ของสาขา
วิชาคณิตศาสตรประกันภัยเปนวิชา
หลักในระดับมหาวิทยาลัย ภายในป
2564 อยางนอย 20 คน โดยจัดเก็บ
ขอมูลจําแนกตามเพศสภาพ
เปาหมาย 1.3.3 (ก) มีการพัฒนาระบบขอมูล
ดานการประกันสังคมจํานวนหนึง่ ระบบ
ทีม่ คี วามสามารถในการจัดทํารายงาน
ประจําป ซึ่งสามารถนําเสนอสัดสวน
ของผูป ระกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียนในระบบ
ประกันสังคมไดอยางถูกตอง โดยมีเจตนา
ที่จะติดตาม วิเคราะห และแยกแยะ
ขอมูลตามอายุและเพศสภาพ

จุดอางอิง
การขาดแคลนแรงงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย
ในภาครัฐสงผลตอความสามารถของสํานักงานประกัน
สังคมในการใหบริการทางคณิตศาสตรประกันภัย

จุดอางอิง
ระบบขอมูลความมั่นคงทางสังคมในปจจุบันไดรับ
การพัฒนา

จุดอางอิง
เปาหมาย 1.3.1 (ก) มีการศึกษาความเปนไปได
ในการจัดตัง้ หนวยงานดานคณิตศาสตร
ไมมหี นวยคณิตศาสตรประกันภัยภายใตสาํ นักงานประกัน
ประกันภัยของสํานักงานประกันสังคม
สังคม สงผลใหการตอบสนองตอความตองการของนโยบาย
โดยไดรบั การสนับสนุนทางดานวิชาการ
อาจมีความลาชาสงผลตอประสิทธิผลประสิทธิภาพและ
จาก ILO ภายในป 2564
ความยั่งยืนของสํานักงานประกันสังคม
เปาหมาย 1.3.1 (ข) มีการศึกษาหนึง่ เรือ่ งเกีย่ วกับ
การจัดตัง้ หนวยบริการดานคณิตศาสตร
ประกันภัยในระดับภูมิภาค ดวยการ
สนับสนุนทางดานวิชาการจาก ILO
ภายในป 2564

DWCP Priority 1: สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการจางงานที่ดีและมีประสิทธิผล
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เชื่อมกับ Thai-UNPAF
ผลลัพธ: ระบบ โครงสรางและกระบวนการสรางความ
ยั่งยืนใหกับคนเปนศูนยกลางและเทาเทียมกัน

เชื่อมกับแผนแมบทแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (การคุมครองและ
เสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการ
ทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี)
เปาประสงคที่ 1 (แรงงานไดรบั ความคุม ครอง
และสิทธิประโยชนตามกฎหมาย มีหลักประกัน
สังคมที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (การบริหารจัดการ
ดานแรงงานระหวางประเทศ) เปาประสงคที่ 1
และ 2 (การบริหารจัดการดานแรงงาน
ระหวางประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพเกิดมูลคาเพิม่
ทางเศรษฐกิจและเปนไปตามการดาเนินงาน
ตามพันธกิจดานแรงงานระหวางประเทศ;
บริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ
ผูรับและผูสงที่มีประสิทธิภาพและเกิดมูลคา
เพิ่มทางเศรษฐกิจ)

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 (การสราง
ความเป น ธรรมและลด
ความเหลื่อมลาในสังคม),
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 2
(เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึง
บริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดอยางทั่วถึง)
ยุทธศาสตรที่ 5 (การเสริมสราง
ความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ
สู  ค วามมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ),
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 3
(เพื่อเสริมสรางความรวมมือ
ดานความมัน่ คงกับมิตรประเทศ
ในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน
ของชาติ)

เชื่อมกับ SDGs
เปาหมาย 8: สงเสริม
การจางงานเต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิผลและ
การทํางานที่มีคุณคา
สําหรับทุกคน
เปาหมายที่ 10:
ลดความเหลื่อมลํ้า
ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ

เชื่อมกับ ILO P&B
outcome
ผลลัพธที่ 6: การทํา
ใหเศรษฐกิจนอกระบบ
เปนในระบบมากขึ้น
โดยเฉพาะตัวชี้วัด 6.2
ผลลัพธที่ 9:
การเคลื่อนยาย
แรงงานที่เปนธรรม
และมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะตัวชี้วัด
9.1, 9.2 และ 9.3

กรอบทรัพยากรแบบบูรณาการ
ภาคี: MOL: PS,
DLPW, DOE,
ประมาณการที่คาดวา
ตองทําการจัดสรร
SSO; ECOT; จะใชได (ดอลลารสหรัฐ) (ดอลลารสหรัฐ)
LCT; TTUC;
150,000USD
425,000 USD
NCPE; SERC;
โครงการ ILO/TC
social partners
ที่เกี่ยวของ:
Homeworker;
Safe and Fair; Ship to
shore; TRIANGLE II

วิธีการตรวจสอบ
เอกสารอยางเปนทางการรวม
ทั้งบันทึกราชการ
รายงานของหน ว ยงานที่ ใ ห
คําปรึกษาไตรภาคี

ผลลัพธ 2.1 แรงงานเปราะบางรวมทัง้ ผูท อี่ ยูใ นเศรษฐกิจนอกระบบและ
แรงงานขามชาติไดรบั ความคุม ครองทีด่ ขี นึ้ ดวยกรอบสถาบัน
นโยบาย และเครือ่ งมือการปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตรทดี่ ขี นึ้

DWCP Priority 2: สรางความเขมแข็งในการคุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง

73

ตัวชี้วัด 2.1.3 จํานวนกฎหมาย / กฎระเบียบ เกี่ยวกับการโยกยายถิ่นฐาน
ดานแรงงานที่เปนธรรม และการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเพื่อเสริมสรางกลไกการบริหารและเพื่อสงเสริม
การคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติในประเทศไทย โดย
คํานึงถึงมิติทางเพศสภาพ

เปาหมาย 2.1.3 (ก) กฎระเบียบดานแรงงาน
จุดอางอิง
ในภาคอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใชแรงงาน
ไมมกี จิ กรรมการเฝาติดตามทีจ่ ดั ขึน้ โดยองคประกอบไตรภาคี
อยางเขมขน (labour intensive) อยางนอย
ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดวางและการคุม ครองแรงงานขามชาติ
หนึ่ง 1 ฉบับ ไดรับการทบทวนและ
พัฒนาเพื่อสงเสริมการคุมครองสิทธิ
จํานวนแรงงานขามชาติท่ีเขาถึงบริการผานศูนยขอมูล
แรงงานไทยและแรงงานขามชาติ
ยายถิ่น
ทุกเพศสภาพภายในป 2564

เปาหมาย 2.1.2 (ก) มีการศึกษาการเคลื่อนยาย
จุดอางอิง
และคงสิทธิประโยชนประกันสังคม
ยังไมมีการศึกษาเรื่องการประกันสังคมของแรงงาน
สําหรับแรงงานขามชาติระหวางประเทศ
ขามชาติในภูมิภาคอาเซียนที่ดําเนินการและเผยแพรใน
สมาชิกอาเซียน อยางนอย 1 งาน
กลุมประเทศอาเซียน
ภายในป 2564

ตัวชี้วัด 2.1.2 จํานวนเครื่องมือที่สอดคลองกับกลยุทธเพื่อสงเสริม
การคุมครองแรงงานสําหรับแรงงานขามชาติในอาเซียน

เปาหมาย 2.1.1 (ก) เอกสารแนวทางการดําเนินงาน
อยางนอย 1 ฉบับที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการบังคับใช
กฎหมายคุม ครองผูร บั งานไปทําทีบ่ า น
เชน แบบสัญญาจางมาตรฐาน แนวทาง
ในการคํานวณคาตอบแทนรายชิ้น
การสงเสริมเรื่องอาชีวอนามัย และ
การเจรจาหารือ สําหรับการดําเนินงาน
ทั่วประเทศ ภายในป 2564
เปาหมาย 2.1.1 (ข) การฝกอบรมอยางนอยหนึง่
ครั้งและการคนควาวิจัยเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
และการขยายขอบเขตการคุม ครองภาย
ใตกฎหมายคุมครองแรงงาน ภายใน
ป 2564

จุดอางอิง
ไมมีแนวทางการดําเนินงาน (Guideline) หลักเกณฑ
การดําเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานทําที่บาน
ยังไมมีการฝกอบรมและการวิจัยเกี่ยวกับแนวทาง
การสงเสริมและคุมครองสิทธิและการขยายขอบเขต
การคุมครองไปยังผูที่อยูในบาน

ตัวชี้วัด 2.1.1 จํานวนเครื่องมือที่สอดคลองกับยุทธศาสตรเพื่อสงเสริม
การใชกฎหมายที่รับรองใหม ในการคุมครองแรงงานสําหรับ
แรงงานนอกระบบ
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ตัวชี้วัด 2.1.4 จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูที่เพิ่มขึ้นและเอกสาร
ในการกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการคุมครองแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย

เปาหมาย 2.1.3 (ข) กิจกรรมการติดตามที่เพิ่ม
ขึน้ จัดขึน้ โดยองคกรไตรภาคีทเี่ กีย่ วของ
ในการจัดหาและการคุมครองแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทยอยางนอย
3 กิจกรรม ภายในป 2564
เปาหมาย 2.1.3 (ค) ภายในป 2564 มีแรงงาน
ข า มชาติ จํ า นวน 4,500 คนจาก
ทุ ก เพศสภาพเพื่ อ เพิ่ ม การเข า ถึ ง
กลไกการใหคําปรึกษาและกลไกการ
ร อ งทุ ก ข ผ  า นศู น ย ข  อ มู ล ย า ยถิ่ น
(Migrant Resource Centres: MRCs)
เปาหมาย 2.1.3 (ง) ภายในป 2564 เพิม่ การเขาถึง
ขอมูลที่เกี่ยวกับกลไกการรองทุกข
และขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข อ งในภาษา
ของแรงงานข า มชาติ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง
ความแตกตางทางเพศเพื่อปรับปรุง
การเขาถึงและชวยแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้
ผานศูนยขอมูลยายถิ่น (Migrant
Resource Centres: MRCs)
เปาหมาย 2.1.4 (ก) การฝกอบรม / การอบรม
จุดอางอิง
เชิงปฏิบัติการ / ฟอรั่ม อยางนอยห
ไมมกี ารฝกอบรม / อบรมเชิงปฎิบตั กิ าร / เวทีระดับประเทศ
นึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
และระดับภูมภิ าคเกีย่ วกับนโยบายและบริการทีต่ อบสนอง
รัฐบาลระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ และ
ตอเรื่องเพศสําหรับแรงงานขามชาติหญิง
ระดับทองถิ่น ภาคีทางสังคม องคกร
สิทธิมนุษยชน สถาบันฝกทักษะฝมือ
ปจจุบันงานวิจัยชุดขอมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
และภาคประชาสังคม เพื่อใชนโยบาย
การแรงงานขามชาติหญิง และความรุนแรงที่แรงงาน
และบริการทีม่ กี ารคํานึงถึงความแตกตาง
ขามชาติพบมีนอย/มีจํากัด
ในดานเพศสภาพของแรงงานขามชาติ
ภายในป 2564
เปาหมาย 2.1.4 (ข) ภายในป 2564 มีการวิจัย
ข อ มู ล และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ
ยายถิน่ ของสตรีและความรุนแรงทีส่ ตรี
ย า ยถิ่ น ประสบอย า งน อ ย 3 ชิ้ น
เพือ่ พัฒนานโยบายและแผนงานตาง ๆ
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เชือ่ มกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 (การสราง
ความเปนธรรมและลดความ
เหลื่อมลาในสังคม),
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 2
(เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึง
บริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดอยางทั่วถึง)
ยุทธศาสตรที่ 5 (การเสริมสราง
ความมั่นคงแหงชาติเพื่อ
การพั ฒ นาประเทศสู 
ความมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ),
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารพั ฒ นา
ที่ 3 (เพื่อเสริมสรางความ
รวมมือดานความมั่นคงกับ
มิตรประเทศในการสนับสนุน
การรักษาความสงบสุขและ
ผลประโยชนของชาติ)

เชื่อมกับแผนแมบทแรงงาน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 (การคุ  ม ครอง
และเสริมสรางความมัน่ คง หลักประกันในการ
ทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี)
เปาประสงคที่ 1 (แรงงานไดรบั ความคุม ครอง
และสิทธิประโยชนตามกฎหมาย มีหลักประกัน
สังคมที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี)

ผลลัพธ 2.2 การทํางานในรูปแบบการทํางานที่ไมเปนที่ยอมรับลดลง
โดยเฉพาะแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการคามนุษย
จากการดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธที่ 8: ปกปอง
แรงงานจากรูปแบบ
การทํางานที่ไมเปน
ที่ยอมรับ โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด 8.1, 8.2
และ 8.3

เชื่อมกับ ILO P&B
Outcome

กรอบทรัพยากรแบบบูรณาการ
ภาคี: MOL: PS,
ตองทําการจัดสรร
DLPW, DOE,
ประมาณการที่คาดวา
(ดอลลารสหรัฐ)
SSO; ECOT; จะใชได (ดอลลารสหรัฐ)
LCT; TTUC;
450,000 USD
1,100,000 USD
NCPE; SERC;
social partners; โครงการ ILO/TC ที่
NSO
เกี่ยวของ: Safe and
Fair; Ship to shore;
TRIANGLE II

เชื่อมกับ SDGs
เชื่อมกับ Thai-UNPAF
ผลลัพธ: ระบบ โครงสรางและกระบวนการสราง เปาหมาย 8: สงเสริม
ความยั่งยืนใหกับคนเปนศูนยกลางและเทาเทียมกัน การจางงานเต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิผลและ
การทํางานที่มีคุณคา
สําหรับทุกคน
เปาหมายที่ 16: สงเสริม
สังคมสงบสุข ยุติธรรม
ไมแบงแยก เพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

วิธีการตรวจสอบ
รายงานของ MOL เกี่ยวกับ
การดําเนินการตอคณะกรรมการ
ไตรภาคี แ ห ง ชาติ เ พื่ อ กํ า กั บ
ดูแล DWCP
รายงานกิจกรรมไตรภาคีของ MoL
สิง่ พิมพ และรายงานของไตรภาคี
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เปาหมาย 2.2.1 (ก) ภายในป 2564 นโยบายและ
จุดอางอิง
แผนระดับชาติเพือ่ ขจัดการใชแรงงาน
ปจจุบันนโยบายและแผนงานระดับชาติ (NPA-WFCL)
เด็กในรูปแบบทีเ่ ลวรายไดรบั การประเมิน
เพื่อขจัดรูปแบบการใชแรงงานเด็กที่เลวรายที่สุดสําหรับ
ดําเนินการและใชเปนขอมูลเพือ่ พัฒนา
ป 2015-2020 ยังไมไดตรวจสอบ
NPA ฉบับถัดไปโดยมีการสนับสนุน
ดานวิชาการจาก ILO
ประกาศรายชือ่ แรงงานเด็กทีเ่ ปนอันตรายในปพ. ศ. 2555
เปาหมาย 2.2.1 (ข) ภายในป 2564 ประเภทงาน
อันตรายสําหรับแรงงานเด็กในรูปแบบ
ทีเ่ ลวรายของประเทศไทย อยางนอยหนึง่
รายการ ไดรบั การทบทวน และแกไข โดย
ไดรบั การสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO
จุดอางอิง
เปาหมาย 2.2.2 (ก) กฎหมายซึ่งมีจุดมุงหมาย
ในการระบุ ค วามสํ า คั ญ และขจั ด
ยังไมมีการบังคับใชกฎหมาย / บังคับแรงงานบังคับยัง
แรงงานบังคับไดรับการรับรองและ
ไมไดรับการรับรอง
สงเสริม ภายในป พ. ศ. 2564 โดยไดรบั
การสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO
โครงการ GLP ในภาคการประมงดวยกลไกการระงับขอ
เปาหมาย 2.2.2 (ข) ภายในป 2564 โครงการ
พิพาทที่มีประสิทธิภาพยังไมไดมีการดําเนินการ
แนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีในภาค
ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ GLP ในภาคการประมงใน
ประมงไดดําเนินการพรอมดวยกลไก
หมู บริษัท / นายจางมีจํากัด
การระงับขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ
และเพิม่ ความตระหนักรูแ ละเปนเจาของ
ตลอดกระบวนการผลิตในหวงโซอปุ ทาน
เปาหมาย 2.2.2 (ค) นายจาง / สถานประกอบการ
อยางนอย 100 แหง รับทราบการใช
โครงการ GLP ในภาคการประมง
ดวยความรวมมือแบบไตรภาคีภายใน
ป 2564
เปาหมาย 2.2.2 (ง) อยางนอย 18,000 คน ในทุก
ระดับของสังคมไดเพิม่ ความตระหนักรู
เรือ่ งแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การคา
มนุษยและภัยคุกคามทีเ่ กีย่ วของภายใน
ป 2564 ผานการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
และการฝกอบรมที่จัดโดยไตรภาคี

ตัวชี้วัด 2.2.1 จํานวนของนโยบาย/ขอบังคับ/โครงการเกี่ยวกับการขจัด
การใชแรงงานเด็กโดยคํานึงถึงความแตกตางของเพศสภาพ
ไดรบั การพัฒนา ปรับปรุงและดําเนินการเพือ่ ขจัดแรงงานบังคับ

ตัวชี้วัด 2.2.2 จํานวนของนโยบาย / ขอบังคับที่ไดรับการพัฒนาและ
ทบทวน/โครงการริเริ่มตางๆเพื่อขจัดการแรงงานบังคับโดย
คํานึงถึงความแตกตางของเพศสภาพ
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ตัวชี้วัด 2.2.3 จํานวนนโยบาย เครื่องมือ การวิจัย และการแทรกแซงตาง ๆ
เพื่อการกําหนดนโยบายที่คํานึงถึงความแตกตางของ
เพศสภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกรไตรภาคี
หนวยงานระดับประเทศ และภาคีทางสังคมเพือ่ ปกปองแรงงาน
จากรูปแบบการทํางานทีไ่ มเปนทีย่ อมรับ โดยใชฐานขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ

3 ฉบับทีจ่ ดั ทําขึน้ และใชในการพัฒนา
โครงการตาง ๆ และสนับสนุนการตัดสินใจ
ดานนโยบายที่เกี่ยวของ
เปาหมาย 2.2.3 (ค) มีการวิเคราะห/เอกสารวิชาการ
เกีย่ วกับแรงงานบังคับอยางนอย 3 ฉบับ
ซึ่งจัดทําขึ้นและใชสําหรับการพัฒนา
โครงการและสนับสนุนการตัดสินใจ
ดานนโยบายที่เกี่ยวของ
เปาหมาย 2.2.3 (ง) อยางนอย 100 คนของสถาบัน
ในระดับชาติและผูม สี ว นไดเสียแสดงถึง
ศักยภาพทีเ่ ขมแข็ง เพือ่ การระบุ ติดตาม
และตอบสนองตอแรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับและการคามนุษย ซึง่ พัฒนาโดย
ผานโดยใชเอกสารการวิเคราะห/เอกสาร
ที่ตีพิมพ
เปาหมาย 2.2.3 (จ) มีรูปแบบการแทรกแซง
อยางนอยหนึ่งรูปแบบในการปองกัน
และขจัดแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และ
การคามนุษยในภาคอุตสาหกรรมหนึง่
มีการดําเนินการและจัดทําเปนเอกสาร
เพื่อทําซํ้าตอไป

เปาหมาย 2.2.3 (ก) ฐานขอมูลหนึง่ ฐานทีพ่ ัฒนา
จุดอางอิง
ขึน้ และตัง้ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ระบบฐานขอมูลปจจุบัน
ในการติดตามและสอบสวนคดีตลอด
หลักฐานเชิงประจักษที่ จํากัด เกี่ยวกับแรงงานเด็ก
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความพิเศษ
และแรงงานบังคับในประเทศไทย
ของแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และ
การคามนุษยและคํานึงถึงความแตกตาง
ขีดความสามารถของสถาบันในประเทศและผูม สี ว นได
ของเพศสภาพ
เสียทีม่ อี ยูอ ยาง จํากัด ในการใชหลักฐานเชิงประจักษ
ในการเขียนโปรแกรมและการสนับสนุนการตัดสินใจ เปาหมาย 2.2.3 (ข) เอกสารวิเคราะห / เอกสาร
เชิงนโยบายที่เกี่ยวของ
วิชาการเกีย่ วกับแรงงานเด็กอยางนอย
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เขือ่ มกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 1 (การสราง
ความเป น ธรรมและลด
ความเหลื่อมลาในสังคม),
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 1
และ 2 (เพือ่ เตรียมคนในสังคม
ไทยใหมีทักษะในการดารงชี
วิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑;
เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุข
ภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต)
ยุทธศาสตรที่ 2 (การสราง
ความเป น ธรรมและลด
ความเหลื่อมลาในสังคม),
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 2
(เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึง
บริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดอยางทั่วถึง)

เชื่อมกับแผนแมบทแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (การคุมครองและ
เสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการ
ทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี)
เปาประสงคที่ 1 (แรงงานไดรบั ความคุม ครอง
และสิทธิประโยชนตามกฎหมาย มีหลักประกัน
สังคมที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี)

ผลลัพธ 2.3 การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มีความเขมแข็งขึน้ อันเนือ่ งมาจากการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการตรวจแรงงานเพือ่ เสริมสรางสภาพการทํางานทีม่ คี ณ
ุ คา

ภาคี: MOL:
MOL: DLPW;
ECOT; LCT;
TTUC; NCPE;
SERC; social
partners

เชื่อมกับ Thai-UNPAF
ผลลัพธ: ระบบ โครงสรางและกระบวนการสราง
ความยั่งยืนใหกับคนเปนศูนยกลางและเทาเทียมกัน

วิธีการตรวจสอบ
เอกสารทางการของ MOL
รายงานของหน ว ยงานที่ ใ ห
คําปรึกษาไตรภาคี
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ตองทําการจัดสรร
(ดอลลารสหรัฐ)

100,000 USD
เชื่อมกับ ILO P&B
outcome
ผลลัพธที่ 7:
สงเสริมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ในที่ทํางาน และ
การปฏิบัติตามรวมถึง
ในหวงโซอุปทานโลก
โดยเฉพาะตัวชี้วัด 7.1

ประมาณการที่คาดวา
จะใชได (ดอลลารสหรัฐ)

50,000 USD
เชื่อมกับ SDGs
เปาหมาย 3:การมี
สุขภาพและความ
เปนอยูที่ดีของทุกคน
ในทุกชวงอายุ
เปาหมาย 8: สงเสริม
การจางงานเต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิผลและ
การทํางานที่มีคุณคา
สําหรับทุกคน

กรอบทรัพยากรแบบบูรณาการ
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จุดอางอิง
เปาหมาย 2.3.2 (ก) มีชดุ คูม อื / เอกสารการอบรม
อยางนอยหนึง่ ชุดเพือ่ เพิม่ ความเขมแข็ง
คูมือการตรวจแรงงานปจจุบันของ MOL
ของตรวจแรงงานทีส่ อดคลองกับมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศทีไ่ ดรบั การพัฒนา
เอกสารการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่ตรวจแรงงาน
และนําไปใชจริงโดยเนนการปรับปรุง
แหงชาติ / เจาหนาที่ฝกอบรมที่ไดรับการพัฒนา
การวางแผนการปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร
ดวยการสนับสนุนทางวิชาการของ ILO

ตัวชี้วัด 2.3.2 จํานวนเครื่องมือที่สอดคลองกับยุทธศาสตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการตรวจแรงงาน

เปาหมาย 2.3.2 (ข) ภายในปพ. ศ. 2564 มีการ
จัดฝกอบรมอยางนอยหนึง่ เรือ่ งสําหรับ
พนักงานตรวจแรงงาน/เจาหนาที่ โดยได
รับการสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO
โดยมีการคํานึงถึงความแตกตางของ
เพศสภาพ

เปาหมาย 2.3.1 (ก) ในป 2564 แผนปฏิบัติการ
จุดอางอิง
แผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ยังไมมแี ผนการแผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
และสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ ฉบับที่ 2
แหงชาติ ฉบับที่ 2 เพื่อสงเสริมให
เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพอาชีวอนามัยและ
มี ก ารพั ฒ นาด า นความปลอดภั ย
ความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ ม
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ไดรับการประเมินและ
พัฒนาเพื่อทุกเพศสภาพ โดยไดรับ
ความร ว มมื อ จากไตรภาคี แ ละ
การสนับสนุนดานเทคนิคของ ILO
ตามมาตรฐานสากล ILO C187

ตัวชี้วัด 2.3.1 จํานวนนโยบายและการริเริม่ ทีจ่ ะเสริมสรางความสอดคลอง
กับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการขยาย
ความคุมครองไปสูทองถิ่นและชนบท
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เชือ่ มกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 (การสราง
ความเป น ธรรมและลด
ความเหลื่อมลาในสังคม),
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 2
(เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึง
บริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดอยางทั่วถึง)

เชื่อมกับแผนแมบทแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 (การบริหารจัดการ
องค ก รบุ ค ลากร ด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร)
เปาประสงคที่ 2 (บุคลากรและภาคีเครือขาย
มีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร)

ผลลัพธ 3.1 ความสามารถขององคกรไตรภาคีมคี วามเขมแข็งขึน้ ในการ
สรางและมีอทิ ธิพลตอนโยบาย ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ

ภาคี MOL:PS,
DOE, DLPW,
DSD, SSO;
ECOT; LCT;
TTUC; NCPE;
SERC; social
partners

เชื่อมกับ Thai - UNPAF
ผลลัพธ: ระบบ โครงสรางและกระบวนการสราง
ความยั่งยืนใหกับคนเปนศูนยกลางและเทาเทียมกัน

วิธีการตรวจสอบ
รายงานของหนวยงานที่ให
คําปรึกษาไตรภาคี
รายงานทางการของ MOL

DWCP Priority 3: เสริมสรางการกํากับดูแลตลาดแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ

เชื่อมกับ ILO P&B
outcome
ผลลัพธที่ 2: การให
สัตยาบันและการใช
มาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด 2.1, 2.2
และ 2.3

250,000 USD

420,000 USD
เชื่อมกับ SDGs
เปาหมาย 8 : สงเสริม
การจางงานเต็มรูป
แบบและมีประสิทธิผล
และการทํางานที่มี
คุณคาสําหรับทุกคน

ตองทําการจัดสรร
(ดอลลารสหรัฐ)

ประมาณการที่คาดวา
จะใชได (ดอลลารสหรัฐ)
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ตัวชี้วัด 3.1.1 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
องคกรภาครัฐ องคกรนายจาง และองคกรลูกจางในการทํางาน
รวมกันแบบไตรภาคี โดยคํานึงถึงความแตกตางตามเพศสภาพ

จุดอางอิง
เปาหมาย 3.1.1 (ก) การจัดกิจกรรมเสริมสราง
ขีดความสามารถสําหรับผูบ ริหารระดับ
กิจกรรมการเสริมสรางขีดความสามารถปจจุบันสําหรับ
กลางและเจาหนาทีร่ ะดับสูงของภาครัฐ
ผูบริหารระดับกลางและเจาหนาที่ระดับสูง ณ ปจจุบัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้งโดยมีขอมูล
การประชุมประจําปขององคกรนายจางและองคกรลูกจาง
ทีแ่ ยกตามเพศสภาพ สามารถติดตาม
ได รวมถึงเนื้อหาในบริบทของความ
แตกตางของเพศสภาพ โดยไดรับ
การสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO
เปาหมาย 3.1.1 (ข) มีการฝกอบรมหรือเวที
อยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อเสริมสราง
ความเข ม แข็ ง ให แ ก ส มาชิ ก ของ
องคกรนายจางในการมีสวนรวมใน
ความรวมมือแบบไตรภาคี โดยการ
สนับสนุนดานวิชาการจาก ILO และ
มีขอมูลของผูเขารวมที่จําแนกตาม
เพศสภาพ สามารถติดตามได รวมถึง
มีสวนหนึ่งในการฝกอบรมหรือเวที
ที่มีเนื้อหาในบริบทของความแตกตาง
ของเพศสภาพ
เปาหมาย 3.1.1 (ค) มีการฝกอบรมหรือเวที
อยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกบั สมาชิกขององคกร
ลูกจางในการมีสว นรวมในความรวมมือ
แบบไตรภาคี โดยไดรับการสนับสนุน
ดานวิชาการจาก ILO และมีขอ มูลของ
ผูเขารวมที่จําแนกตามเพศสภาพ
สามารถติดตามได รวมถึงมีสวนหนึ่ง
ในการฝกอบรมหรือเวทีที่มีเนื้อหาใน
บริบทของความแตกตางของเพศสภาพ
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ตัวชี้วัด 3.1.2 จํ า นวนการดํ า เนิ น การและเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ขีดความสามารถของผูแทนไตรภาคีและกลไกของไตรภาคี
เพื่อสรางและ/หรือมีอิทธิพลตอนโยบายที่สอดคลองกับ
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ

จุดอางอิง
เปาหมาย 3.1.2 (ก)ภายในป 2564 มีเอกสาร
ฉบั บ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ยังไมมเี อกสารประกอบการบรรยายเกีย่ วกับความสําเร็จ
เกี่ยวกับความสําเร็จของนายจางที่มี
ของนายจางที่มีแรงงานสัมพันธที่ดีที่มีสวนเกี่ยวของกับ
แรงงานสัมพันธที่ดีที่ และเกี่ยวของ
ความสัมพันธทางดานแรงงานกับมาตรฐานสากลเพือ่ ให
กับความสัมพันธทางดานแรงงาน
เกิดความเขาใจระหวางนายจางและลูกจางใหสอดคลอง
กั บ มาตรฐานสากล เพื่ อ ส ง เสริ ม
กับปฏิญญาMNE ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความเขาใจระหวางนายจางและลูกจาง
การหารือการอภิปรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ใหสอดคลองกับปฏิญญา MNE
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีผูแทนไตรภาคี
รวมกับ ILO เพื่อแบงปนแนวทางปฏิบัติที่ดีและสราง เปาหมาย 3.1.2 (ข) ภายในป 2564 มีการหารือ
หารือการอภิปรายและแลกเปลีย่ นความรู
ความตระหนักเกี่ยวกับ ILO องคกรนายจางและลูกจาง
อยางนอย 5 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นโดยผูแทน
และกลไกการรองเรียนของ ILO
ไตรภาคีรวมกับ ILO เพื่อแบงปน
แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice)
และสรางความตระหนักรูเ กีย่ วกับ ILO
องคกรนายจางและองคกรลูกจาง โดย
มีขอ มูลทีแ่ ยกตามเพศสภาพ สามารถ
ติดตามได รวมถึงเนื้อหาในบริบทของ
ความแตกตางของเพศสภาพ โดยได
รับการสนับสนุนดานวิชาการจาก ILO
เปาหมาย 3.1.2 (ค) เพิ่มความรูและความเขาใจ
ในกลไกการตรวจสอบของ ILO ระหวาง
ผูแทนไตรภาคีและภาคีทางสังคม
ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
เพิม่ ขึน้ รอยละ 5 ตอปภายในป พ.ศ. 2564
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เชื่อมกับ Thai-UNPAF
ผลลัพธ: ระบบ โครงสรางและกระบวนการสราง
ความยั่งยืนใหกับคนเปนศูนยกลางและเทาเทียมกัน

เชือ่ มกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 (การสราง
ความเป น ธรรมและลด
ความเหลื่อมลาในสังคม)
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 2
(เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึง
บริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดอยางทั่วถึง)

เชื่อมกับแผนแมบทแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 (การบริหารจัดการ
องคกรบุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล
และเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร)
เปาประสงคที่ 2 (บุคลากรและภาคีเครือขาย
มีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร)

วิธีการตรวจสอบ
MOL/ILO รายงานอยางเปน
ทางการ
รายงานของหนวยงานที่ใหคํา
ปรึกษาไตรภาคี

ผลลัพธ 3.2 การเจรจาทางสังคมมากขึน้ อันเนือ่ งมาจากกลไกไตรภาคีทมี่ ี
ความเขมแข็งขึ้น

ภาคี: MOL:PS,
DOE, DLPW,
DSD, SSO;
ECOT; LCT;
TTUC; NCPE;
SERC; social
partners

DWCP Priority 3: เสริมสรางการกํากับดูแลตลาดแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
300,000 USD
300,000 USD
เชื่อมกับ ILO P&B
outcome
ผลลัพธที่ 2: การให
สัตยาบันและการใช
มาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด 2.1, 2.2
และ 2.3

ประมาณการที่คาดวา
จะใชได (ดอลลารสหรัฐ)
320,000 USD
เชื่อมกับ SDGs
เปาหมาย 8: สงเสริม
การจางงานเต็ม
รูปแบบและ
มีประสิทธิผล และ
การทํางานที่มีคุณคา
สําหรับทุกคน

กรอบทรัพยากรแบบบูรณาการ
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ตัวชี้วัด 3.2.1 การจัดตัง้ คณะกรรมการไตรภาคีระดับชาติ คณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของรวมทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
อีกทั้งสรางฐานขอมูลสนับสนุน

จุดอางอิง
เปาหมาย 3.2.1 (ก) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคีแหงชาติและคณะอนุกรรมการ
ยังไมมีคณะกรรมการไตรภาคีระดับประเทศเพื่อกํากับ
ชุดยอยทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ กํากับดูแล DWCP
ดูแล DWCP.
โดยมีการจัดเก็บขอมูลทีจ่ าํ แนกตามเพศ
เปาหมาย 3.2.1 (ข) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในการอภิปรายและแบงปนความรู
อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถของคณะกรรมการ
DWCP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารจั ด การและติ ด ตามผลการ
ดําเนินการของ DWCP
เปาหมาย 3.2.1 (ค) มีฐานขอมูล 1 ฐาน เพือ่ จัดเก็บ
จํ า นวนข อ ตกลงการเจรจาต อ รอง
จํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน และ
คณะกรรมการสหภาพ และจํานวน
ลูกจางที่เกี่ยวของโดยมีขอมูลจําแนก
ตามเพศสภาพ โดยมีการติดตามและ
อัพเดตเปนประจําทุกป
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ตัวชี้วัด 3.2.2 จํานวนเครื่องมือและการวิเคราะหในการกําหนดนโยบาย
เพือ่ สรางความตระหนักและเพิม่ ขีดความสามารถขององคกร
ไตรภาคีเกีย่ วกับ ILO ในเรือ่ งของสิทธิสหภาพแรงงานเสรีภาพ
ในการสมาคมการไมเลือกปฏิบัติและผลตอบแทนที่เทากัน

เปาหมาย 3.2.2 (ก) การศึกษาเกี่ยวกับความ
จุดอ้างอิง
ทาทาย กระบวนการ และความเปน
ไมมกี ารศึกษาถึงความทาทายกระบวนการและความเปนไปได
ไปไดในการใหสัตยาบัน C87 / C98
ในการใหสตั ยาบัน C87 / C98 ในประเทศไทยและบทเรียน
ในประเทศไทยและบทเรียนจากประเทศ
จากประเทศอืน่ ๆ รวมถึงแรงงานไทยและคนงานทีไ่ มเปน
อืน่ ๆ ซึง่ รวมทัง้ แรงงานไทยและคนงาน
คนไทย
ทีไ่ มใชคนไทย ตีพมิ พในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
เปาหมาย 3.2.2 (ข) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
และการแบงปนความรูอ ยางนอยปละ
หนึ่งครั้งที่จัดขึ้นโดยไตรภาคีรวมกับ
ILO เกี่ยวกับสิทธิของสหภาพแรงงาน
และเสรีภาพในการสมาคม โดยมี
การจัดเก็บขอมูลผูเขารวมจําแนก
ตามเพศสภาพ
เปาหมาย 3.2.2 (ค) การจัดการประชุมหารือ
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดสัมมนา
และแบงปนความรูอยางนอยหนึ่งครั้ง
ซึ่งจัดขึ้นโดยองคกรไตรภาคีรวมกับ
ILO เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
องคกรไตรภาคีและภาคีทางสังคม
เพื่อใชมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศ ในการผลักดันใหเกิดการปฏิรปู
การคุมครองทางสังคม การไมเลือก
ปฏิบัติและคาตอบแทนที่เทาเทียม
กัน การกําหนดคาจางขั้นตํ่า เสรีภาพ
ในการสมาคมและการเจรจาตอรอง
รวม โดยมีการจัดเก็บขอมูลการเขารวม
จําแนกตามเพศสภาพ
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เชือ่ มกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 (การสราง
ความเป น ธรรมและลด
ความเหลื่อมลาในสังคม),
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ 2
(เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึง
บริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดอยางทั่วถึง)

เชื่อมกับแผนแมบทแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (การคุมครองและ
เสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการ
ทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี)
เปาประสงคที่ 1 (แรงงานไดรบั ความคุม ครองและ
สิทธิประโยชนตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคม
ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี)

ผลลัพธ 3.3 การใหสัตยาบันและการใชมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศเพิ่มขึ้น

ภาคี
MOL
ECOT
LCT
TTUC NCPE
SERC

เชื่อมกับ Thai-UNPAF
ผลลัพธ: ระบบ โครงสรางและกระบวนการสราง
ความยั่งยืนใหกับคนเปนศูนยกลางและเทาเทียมกัน

วิธีการตรวจสอบ:
NORMLEX
ระบบมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศของ ILO (NORMLEX)
รายงานของคณะกรรมการ
มาตรฐานแรงงานแหงชาติไตรภาคี
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เชื่อมกับ ILO P&B
outcome
ผลลัพธที่ 2:
การใหสัตยาบัน
และการใชมาตรฐาน
แรงงานระหวาประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด 2.1, 2.2
และ 2.3

250,000 USD

400,000 USD
เชื่อมกับ SDGs
เปาหมาย 8: สงเสริม
การจางงานเต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิผล และ
การทํางานที่มีคุณคา
สําหรับทุกคน

ตองทําการจัดสรร
(ดอลลารสหรัฐ)

ประมาณการที่คาดวา
จะใชได (ดอลลารสหรัฐ)
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ตัวชี้วัด 3.3.1 จํานวนอนุสญ
ั ญาแรงงานระหวางประเทศทีป่ ระเทศไทยไดให
สัตยาบันและมีผลบังคับใช

จาก 8 อนุสัญญาพื้นฐาน 6 อนุสัญญาไดรับการให เปาหมาย 3.3.1 (ก) ประเทศไทยใหสัตยาบัน
สัตยาบันแลว อนุสัญญาวาดวยการบังคับใชแรงงาน
ILO C144 ภายในป พ.ศ. 2564
ขั้นพื้นฐาน 6 ฉบับประกอบดวย - - อนุสัญญาวาดวย เปาหมาย 3.3.1 (ข) ประเทศไทยมีระบบประกัน
แรงงานบังคับ (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 29), อนุสญ
ั ญาวาดวย
สังคมที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับ ILO
คาตอบแทนทีเ่ ทากัน (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 100), อนุสญ
ั ญา
C102 ภายในป พ.ศ. 2564
วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105),
อนุสัญญาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (การจางงานและ เปาหมาย 3.3.1 (ค) การศึกษาความเปนไปได
อยางนอยหนึ่งเรื่อง ที่จัดทําขึ้นโดย
อาชีพ) (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111) ซึง่ ไดรบั การใหสตั ยาบัน
องค ก รไตรภาคี เ พื่ อ ส ง เสริ ม และ
ใน พ.ศ. 2560 อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นตํ่าที่อนุญาต
บูรณาการมาตรฐานสําหรับอนุสญ
ั ญา
ใหจา งงานได (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138) และอนุสญ
ั ญาวา
แตละประเภทดังตอไปนี้: ILO C102,
ดวยการหามและการดําเนินการโดยทันทีเพือ่ ขจัดรูปแบบ
ILO C144, ILO C155, ILO C188 และ
ที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก (อนุสัญญาฉบับที่
ILO C189 โดยคํานึงถึงความแตกตาง
182) อนุสัญญาวาดวยการกํากับดูแล 1 ฉบับ ซึ่งคือ
ตามเพศสภาพและมีขอมูลจําแนก
อนุสัญญาวาดวยนโยบายการทํางาน (อนุสัญญา
ตามเพศสภาพ ภายในป พ.ศ. 2564
ฉบับที่ 122) อนุสญ
ั ญาดานเทคนิค 11 ฉบับซึง่ ประเทศไทย
ไดใหสตั ยาบัน ไดแก อนุสญ
ั ญาวาดวยการหยุดพักผอน
ประจําสัปดาหในงานอุตสาหกรรม (อนุสัญญาฉบับ
ที่ 14) อนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน
ในเรื่องคาทดแทนสําหรับคนงานชาติในบังคับและ
คนตางชาติ (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 19) อนุสญ
ั ญาแกไขเพิม่ เติม
ฉบับสุดทายอนุสัญญาวาดวยการแกไขบางสวนของ
อนุสญ
ั ญา (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 80) อนุสญ
ั ญาวาดวยการ
จัดตัง้ บริการจัดหางาน (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 88) อนุสญ
ั ญา
วาดวยการเลิกบังคับทางอาญาแกกรรมกรพื้นเมือง
ทีล่ ะเมิดสัญญาจาง (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 104), อนุสญ
ั ญา
วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา (อนุสัญญา
ฉบับที่ 116) อนุสญ
ั ญาวาดวยวาดวยอายุขนั้ ตํา่ ทีอ่ นุญาต
ใหทาํ งานในเหมืองใตดนิ (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 123) อนุสญ
ั ญา
วาดวยนํา้ หนักสูงสุดทีอ่ นุญาตใหคนงานคนหนึง่ แบกหาม
ได (อนุสัญญาฉบับที่ 127) อนุสัญญาวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพและการจางงานสําหรับคนพิการ
(อนุสัญญาฉบับที่ 159) อนุสัญญาแรงงานทางทะเล

DWCP Priority 3: เสริมสรางการกํากับดูแลตลาดแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
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ตัวชี้วัด 3.3.2 ภาระหนาที่ตามธรรมนูญในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับ
อนุสญ
ั ญาทีใ่ หสตั ยาบันและประเด็นอืน่ ๆ เกีย่ วกับมาตรฐาน
ในเวลาทีเ่ หมาะสมกับความเขาใจทีด่ ขี นึ้ ขององคประกอบไตรภาคี
ในระบบติดตามและรายงาน

เปาหมาย 3.3.2 (ค) กรณีความพึงพอใจหรือ
ความคืบหนาตอของคณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญการอนุวัติอนุสัญญาและ
ขอแนะ (Committee of Experts on
the Application of Conventions
and Recommendations: CEACR)
เกี่ยวกับอนุสัญญาที่ประเทศไทยให
สัตยาบันซึ่งจัดสงไดทันทวงที

เปาหมาย 3.2.2 (ข) การฝกอบรมอยางนอยหนึ่ง
ครั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ไตรภาคีในการตอบสนองตอพันธกิจ
การรายงานตอ ILO อยางทันทวงที
ดวยการสนับสนุนดานวิชาการของ ILO

เปาหมาย 3.3.2 (ก) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
จุดอางอิง
การฝกอบรมอยางนอย 6 ครั้งเพื่อ
ขอมูลที่จะปรับปรุงโดยคณะกรรมการแหงชาติไตรภาคี
สรางความตระหนักถึงเงื่อนไขของ
เพือ่ กํากับดูแล DWCP เปนสวนหนึง่ ของการตรวจติดตาม
ตราสารและความเกีย่ วของของการให
ภายในอยางสมํ่าเสมอ
สัตยาบันตอองคกรไตรภาคีและภาคี
ทางสังคมกับการติดตามเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของ
กับเพศสภาพในวาระการประชุมภายใน
ป พ.ศ. 2564

(Maritime Labour Convention: MLC, 2006) และ
การแกไขเพิ่มเติม อนุสัญญากรอบการสงเสริมการ
ประชุมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2549
(อนุสัญญาฉบับที่ 187) นอกจากนี้ประเทศไทยได
จดทะเบียนยื่นสัตยาบันพิธีสารเสริมอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2557 ลงวันที่
4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (P 29)

DWCP Priority 3: Strengthen labour market governance in line with international labour standards
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ภาคผนวก 3 ความเสี่ยงและสมมุติฐาน
ความสําคัญที่ 1: สงเสริมสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวยตอการเติบโตของการจางงานทีด่ แี ละมีประสิทธิผล
ผลลัพธ 1.1 เพิม่ การจางงานทีด่ แี ละมีประสิทธิผลโดยใชบริการจัดหางานทีส่ อดรับความตองการแรงงาน
ซึง่ คํานึงถึงเพศสภาพ และขยายการพัฒนาทักษะฝมอื และการสงเสริมทักษะดานเทคนิค / วิชาชีพสําหรับ
หญิงและชายโดยมุงเนนการจางงานเยาวชนและผูสูงอายุของทุกเพศสภาพที่เหมาะสมตามชวงอายุ
สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

มีทรัพยากรทางการ
เงินและบุคลากรเพียง
พอที่จะสนับสนุนการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุ
ผลตามที่วางแผนไว

ทรัพยากรทางการเงินและ
บุคลากรไมเพียงพอทําใหบอน
ทําลายการพัฒนาและการ
ดําเนินการ

ระดับกลาง

ใหมีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาทรัพยากร

ความล า ช า ในการพั ฒ นา
ดานเทคนิค ทางการเงินและขีด
ความสามารถตามที่ตกลงไว

ระดับกลาง

ILO คนหาแหลงเงินทุนทางเลือกรวมถึง
ความรวมมือระหวาง South-South

ความไมสอดคลองดานทักษะ
ในตลาดแรงงานส ง ผลให
บริการจัดหางานของภาครัฐ
ไมสามารถปรับตัวไดทนั ตอการ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว (เทคโนโลยี
การเปลี่ ย นแปลงทางด า น
ประชากร การเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และความ
ผันผวนของความตองการแรงงาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ)

ระดับกลาง

ILO สนับสนุนการประสานงานที่ดีขึ้น
และเพิม่ การแบงปนความรูร ะหวางรัฐบาล
องคกรนายจาง องคกรลูกจาง องคกรพัฒนา
ระหวางประเทศและสถาบันการศึกษา

ความสนใจและการมีสวนรวม
ของภาคีทางสังคมทีไ่ มเพียงพอ

ระดับกลาง

มีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

มิติดานเพศสภาพไมปรากฎ
เนื่องจากความสําคัญอื่น ๆ

ระดับกลาง

มีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของในดานมาตรการ
และการประเมินผลการดําเนินงานทีค่ าํ นึง
ถึงมิติดานเพศสภาพ
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ผลลัพธ 1.2 การพัฒนาองคกรอยางยัง่ ยืนมีความเขมแข็ง ดวยการประยุกตใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

มีทรัพยากรทางการเงิน
และบุคลากรเพียงพอ
ทีจ่ ะสนับสนุนการดําเนิน
การเพื่อ บรรลุผ ลตาม
ทีว่ างแผนไว

ทรัพยากรทางการเงินและ
บุคลากรไมเพียงพอทําให
บอนทําลายการพัฒนาและ
การดําเนินการ

ระดับกลาง

ใหมีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาทรัพยากร

ความลาชาในการพัฒนาทาง
วิชาการ ทางการเงินและขีด
ความสามารถตามที่ตกลงไว

ระดับกลาง

ILO คนหาแหลงเงินทุนทางเลือกรวมถึง
ความรวมมือระหวางใต - ใต

การยอมรับและเขาใจของ
วิสาหกิจและองคกรไตรภาคี
เกี่ยวกับปฏิญญา MNE อยู
ในระดับตํ่า

ระดับกลาง

ใหมีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอเพื่อ
สนับสนุน CSR / RBC ที่สอดคลองกับ
ปฏิญญา MNE

ผลลัพธ 1.3 ระบบประกันสังคมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนเพิ่มขึ้น
สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

มีทรัพยากรทางการเงิน
และบุคลากรเพียงพอ
ที่ จ ะสนั บ สนุ น การ
ดําเนินการเพือ่ บรรลุผล
ตามทีว่ างแผนไว

ทรัพยากรทางการเงิน
และบุคลากรไมเพียงพอ
ทําใหบอนทําลายการพัฒนา
และการดําเนินการ

ระดับกลาง

ใหมีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาทรัพยากร

ความลาชาในการพัฒนา
ดานเทคนิค ทางการเงินและ
ขีดความสามารถ
ตามที่ตกลงไว

ระดับกลาง

ILO คนหาแหลงเงินทุนทางเลือกรวมถึง
ความรวมมือระหวางใต - ใต

เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อยางรวดเร็วการเปลีย่ นแปลง
ทางด า นประชากรและ
ความเสี่ ย งประเภทใหม
ที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผานมา

ระดับกลาง

ให มี ก ารเจรจาอย า งสมํ่ า เสมอ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวมเร็ว
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สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

มีผูที่มีความสามารถ
มีความสนใจในวิชาชีพ
คณิ ต ศาสตร ป ระกั น
ภัยและมีความสนใจ
ในการทํางานภาครัฐ

มีจาํ นวนนักเรียนทีล่ งทะเบียน
เรียนในดานนี้นอย ผูสําเร็จ
การศึกษาอาจออกไปทํางาน
ในภาคเอกชนเนื่ อ งจาก
มีชอ งวางดานคาจางสูงระหวาง
ภาครัฐและเอกชน

ระดับกลาง

ILO ใหการสนับสนุน / อํานวยความสะดวก
ในการประสานงานระหวางหนวยงาน
รัฐและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ และ
ออกแบบชุด แรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อ
ดึงดูด ผูส ํา เร็จ การศึก ษาใหมใหอ ยูใน
ภาครัฐ

ความสําคัญที่ 2: สรางความเขมแข็งในการคุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง
ผลลัพธ 2.1 แรงงานเปราะบางรวมทัง้ ผูท อี่ ยูใ นเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานขามชาติไดรบั ความคุม ครอง
ที่ดีขึ้น ดวยกรอบสถาบัน นโยบาย และเครื่องมือการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ดีขึ้น
สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

ไตรภาคีในระดับชาติ
มี ค วามความเข า ใจ
และมุงมั่นในการนํา
ไปใชในทุกระดับเพื่อ
สงเสริมสิทธิแรงงานใน
เศรษฐกิจนอกระบบและ
แรงงานขามชาติ

ทรัพยากรทางการเงินและ
บุคลากรไมเพียงพอทําให
บอนทําลายการพัฒนาและ
การดําเนินการ

ระดับกลาง

ใหมีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาทรัพยากร

ความล า ช า ในการพั ฒ นา
ดานเทคนิค ทางการเงินและขีด
ความสามารถตามที่ตกลงไว

ระดับกลาง

ILO คนหาแหลงเงินทุนทางเลือกรวม
ถึงความรวมมือระหวาง South - South

เปลีย่ นความมุง มัน่ จากทางการ
เมืองและจุดความสนใจและ
การเปลี่ ย นกระบวนการ
ทางการเมืองระดับชาติและ
ขีดความสามารถของภาคี

ระดับกลาง

ILO เพื่อดําเนินโครงการความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน
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ผลลัพธ 2.2 การทํางานในรูปแบบการทํางานที่ไมเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
และการคามนุษยลดลง จากการดําเนินนโยบายและโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

ไตรภาคีในระดับชาติมี
ความความเขาใจและ
มุงมั่นในการแกปญหา
แรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับ และการคามนุษย

ทรัพยากรทางการเงินและ
บุคลากรไมเพียงพอทําใหบอ น
ทําลายการพัฒนาและการ
ดําเนินการ

ระดับกลาง

ใหมีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาทรัพยากร

การเปลีย่ นความมุง มัน่ จากทาง
การเมืองและจุดความสนใจ
และการเปลี่ยนกระบวนการ
ทางการเมืองระดับชาติและขีด
ความสามารถของภาคี

ระดับกลาง

ILO เพื่อดําเนินโครงการความรวมมือ
เพือ่ การพัฒนาเพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน

ผลลัพธ 2.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีความเขมแข็งขึ้น อันเนื่อง
มาจากการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจแรงงานเพื่อเสริมสรางสภาพการทํางานที่มีคุณคา
สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

ไตรภาคีในระดับชาติมี
ความความเขาใจและ
มุงมั่นในประเด็นเรื่อง
ความปลอดภั ย ของ
อาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน

ทรัพยากรทางการเงินและ
บุคลากรไมเพียงพอทําให
บอนทําลายการพัฒนาและ
การดําเนินการ

ระดับกลาง

ใหมีการเจรจาอยางสมํ่าเสมอระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการจัดหาทรัพยากร

ความล า ช า ในการพั ฒ นา
ดานเทคนิค ทางการเงินและ
ขีดความสามารถตามทีต่ กลงไว

ระดับกลาง

ILO คนหาแหลงเงินทุนทางเลือกรวมถึง
ความรวมมือระหวาง South-South

เปลี่ยนความมุงมั่นจาก
ทางการเมืองและจุดความ
สนใจและการเปลี่ยน
กระบวนการทางการเมือง
ระดับชาติและขีดความ
สามารถของภาคี

ระดับกลาง

ILO เพื่อดําเนินโครงการความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน
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สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

ในบริบทของเศรษฐกิจที่
พัฒนาอยางรวดเร็วและ
การขยายตลาดแรงงาน
การจัดการกับประเด็น
ดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยจะเพิม่ ขึน้

การบังคับใชกฎหมายแรงงาน
ทีถ่ กู บอนทําลายเนือ่ งจากการ
ไมรแู ละไมตระหนักถึงกฎหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
แรงงานนอกระบบและแรงงาน
เปราะบาง

ระดับสูง

ILO สนับสนุนการใชมาตรการดานความ
ปลอดภัยดานอาชีวอนามัยแกแรงงานใน
ภาคนอกระบบและแรงงานเปราะบางอืน่ ๆ

ความสําคัญที่ 3: เสริมสรางการกํากับดูแลตลาดแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
ผลลัพธ 3.1 ความสามารถขององคกรไตรภาคีมีความเขมแข็งขึ้น ในการสรางและมีอิทธิพลตอนโยบาย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ในบริบทของรัฐบาล
จะตองมีบุคลากรและ
ทรัพยากรทางการเงิน
ที่จําเปน

ทรั พ ยากรไม เ พี ย งพอและ
ความล า ช า ในการให ก าร
สนับสนุนดานเทคนิค การ
สนับสนุนทางการเงิน และการ
พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อ
ในบริบทขององคกร สนับสนุนกระบวนการไตรภาคี
นายจางจะตอง สงผลตอประสิทธิภาพและ
มีพนักงานและ ความยั่งยืน
ทรัพยากรทางการเงิน
ที่จําเปนในการเจรจา การเปลีย่ นแปลงสภาพทางการ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ เมือง ผูดําเนินการหลัก ตลอด
เสริมสรางความ จนการเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
เขมแข็งในการให ทางการเมืองระดับประเทศและ
บริการกับสมาชิก และ ขีดความสามารถของภาคี
ขยายจํานวนสมาชิก
การขาดความครอบคลุม
นายจางทั้งประเทศและ
การขาดการมีสวนรวมของ
สมาชิกอยางแข็งขันทําใหผล
งานของนายจางใน
การดําเนินงานลดลง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

ระดับกลาง

ILO อํานวยความสะดวกในการระดม
ทรัพยากร

ระดับกลาง

ILO ดํ า เนิ น โครงการความร ว มมื อ
เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
การดําเนินงาน

ระดับตํ่า

ILO สนั บ สนุ น ด า นวิ ช าการและ
การพัฒนาขีดความสามารถโดย ILO เพือ่
พัฒนาศักยภาพขององคกรนายจางในการ
ขยายสมาชิกภาพและการใหบริการสมาชิก
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สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

ในบริบทของ
องคกรลูกจางจะ
ตองมีบุคลากรและ
ทรัพยากรทางการเงิน
ที่จําเปนในการเจรจา
สังคมที่มีประสิทธิภาพ
เสริมสรางความเขม
แข็งในการใหบริการ
กับสมาชิก และขยาย
สมาชิกภาพ

การขาดความครอบคลุมของ
ลูกจางทัว่ ทุกภาคสวนทัว่ ประเทศ
มีผลกระทบตอ (i) มีสว นรวมใน
การดําเนินการและ (ii) ความ
สามารถในการปกปองสิทธิและ
สภาพการทํางานในบริบทของ
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมอยางรวดเร็ว

ระดับกลาง

ILO สนับสนุนดานวิชาการและ
การพัฒนาขีดความสามารถโดย ILO
เพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกรลูกจาง
ในการขยายสมาชิกภาพและการให
บริการสมาชิก

ผลลัพธ 3.2 การเจรจาทางสังคมมากขึ้นอันเนื่องมาจากกลไกไตรภาคีที่มีความเขมแข็งขึ้น
สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

จัดตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคีระดับประเทศ
และคณะอนุกรรมการ
ชุดยอย

ความไมเขาใจในบทบาท
และประโยชนของ
กระบวนการและองคกร
ไตรภาคีไมไดเปนที่เขาใจ
กันดีวาบั่นทอนคุณคาของ
องคกรในการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

ระดับกลาง

ความชวยเหลือดานเทคนิคและการพัฒนาขีด
ความสามารถของ ILO ตามความจําเปนเพือ่
(1) สนับสนุนคณะกรรมการไตรภาคี
(2) พั ฒ นาหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอน
ในการดําเนินการและติดตามผลอยาง
มีประสิทธิภาพ และ (3) พัฒนาขีด
ความสามารถของนายจางและลูกจาง
ในการดําเนินความรวมมือไตรภาคี
และการเจรจาทางสังคม รวมทั้งการ
เจรจาตอรองรวม

ทรั พ ยากรไม เ พี ย งพอและ
ความล า ช า ในการให ก าร
สนั บ สนุ น ด า นวิ ช าการ
การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
และการพั ฒ นาขี ด ความ
สามารถ

ระดับกลาง

ILO อํานวยความสะดวกในการระดม
ทรัพยากรและดําเนินการดวยความ
มุงมั่น

การเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
การเมือง ผูดําเนินการหลัก
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางการเมืองระดับ
ประเทศและขีดความสามารถ
ของภาคี

ระดับกลาง

คณะกรรมการไตรภาคีแหงชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของติดตาม
แนวโนมและสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลง
และให คํ า แนะนํ า การปรั บ เปลี่ ย นที่
จําเปนสําหรับ DWCP และการวางแผน
การนําไปปฏิบัติ

มีทรัพยากรทีม่ เี พือ่
สนับสนุนการปรับปรุง
ความรวมมือไตรภาคี
และการเจรจาทางสังคม
รวมทัง้ การเจรจาตอรอง
รวมกัน
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ผลลัพธ 3.3 การใหสัตยาบันและการใชมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
สมมติฐาน

ความเสีี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการบรรเทา

การให สั ต ยาบั น ใน
อนาคตและการ
สนับสนุนดานวิชาการ
และการสนั บ สนุ น
ด า นการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถที่จําเปน
จาก ILO

การใหสตั ยาบันในอนาคตและ
การปฏิบัติตามอนุสัญญาที่
ไดใหสัตยาบันและไมไดให
สัตยาบัน อาจลาชาเนื่องจาก
(1) ความสามารถภายใน
ประเทศไม เ พี ย งพอและ
(2) การสนับสนุนดานเทคนิค
และการพัฒนาขีดความสามารถ
ของ ILO ไมเพียงพอ

ระดับกลาง

จัดทําแผนและลําดับความสําคัญที่เปน
ไปไดตอการใหสัตยาบันในอนาคตและ
การปฏิบัติตามอนุสัญญาที่เกี่ยวของ
ในปจจุบัน (ทั้งที่ใหสัตยาบันและไมได
ใหสัตยาบัน) โดยไดรับการสนับสนุน
ดานวิชาการและการพัฒนาขีดความ
สามารถจาก ILO

การดําเนินการตามกฎหมาย
แรงงานถูกบอนทําลายโดย
การขาดความรูใ นกฎหมายโดย
เฉพาะอยางยิ่งในหมูแรงงาน
นอกระบบและในชนบท

ระดับกลาง

มีการเจรจาระหวางภาคีอยางสมํ่าเสมอ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทรั พ ยากรไม เ พี ย งพอและ
ความล า ช า ในการให ก าร
สนั บ สนุ น ด า นเทคนิ ค การ
สนับสนุนทางการเงินและการ
พัฒนาขีดความสามารถ

ระดับตํ่า

ILO อํานวยความสะดวกในการระดม
ทรัพยากรและพยายามบรรลุผลลัพธ DWCP

การเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
การเมือง ผูดําเนินการหลัก
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางการเมืองระดับ
ประเทศและขีดความสามารถ
ของภาคี

ระดับกลาง

ILO สงเสริมการสรางขีดความสามารถ
ของสมาชิ ก คณะกรรมการฯ เพื่ อ
สงเสริมความสามารถในการดําเนินงาน
และติดตามผล

ไตรภาคีมีความเขาใจ
และมุงมั่นที่จะสงเสริม
มาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศ
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อภิธานศัพท
• การเจรจาตอรองรวม (Collective bargaining)
การเจรจาทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหวางนายจาง กลุมนายจาง หรือ องคกรนายจางรายหนึ่งหรือหลายองคกร
กับ องคกรลูกจางรายหนึ่งหรือหลายองคกร เพื่อ:
(ก) กําหนดเงื่อนไขการทํางานและเงื่อนไขการจางงาน ; และ / หรือ
(ข) กํากับความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง และ / หรือ
(ค) กํากับความสัมพันธระหวางนายจางหรือองคกรนายจาง กับองคกรลูกจางแหงหนึ่งหรือหลายแหง
ที่มา ILO (1981) Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154)

• งานที่มีคุณคา (Decent work)
งานที่มีคุณคาหมายถึง“ โอกาสสําหรับหญิงและชายที่จะไดงานที่มีคุณคาและมีประสิทธิผล ในเงื่อนไข
ของการมีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความมั่นคง และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”
ที่มา: ILO (1999) Report of the Director-General: Decent work. International Labour Conference, 87th
Session, Geneva)

• การเจรจาทางสังคม (Social dialogue)
การมีสวนรวมของลูกจาง นายจางและรัฐบาล ในการตัดสินใจเรื่องการจางงานและสถานที่ทํางาน รวมถึง
การเจรจาตอรองปรึกษาและแลกเปลี่ยนขอมูลทุกประเภท ระหวางตัวแทนของกลุมเหลานี้ เพื่อประโยชนรวมกัน
ในนโยบายทางเศรษฐกิจ แรงงานและสังคม
ที่มา ILO: Social dialogue: Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair
Globalization , Report VI, International Labour Conference, 102nd Session, Geneva, 2013, (p. 5)

• กลุมเปราะบาง (Vulnerable groups)

กลุม เปราะบาง คือ กลุม ประชากรทีม่ โี อกาสทีจ่ ะรับผลกระทบจากภายนอกสูงกวากลุม อืน่ ๆ หรือมีความสามารถ
ในการรับมือกับผลกระทบตํ่ากวากลุมอื่น ๆ แผนยุทธศาสตรความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2556-2566 กลุมเสี่ยง
ตามโครงสรางเชิงสถาบันจํานวน 6 กลุม ประกอบดวย กลุมผูสูงอายุ แรงงานในภาคเกษตรกรรม กลุมแรงงาน
นอกระบบ กลุม แรงงานขามชาติ กลุม ชาติพนั ธุแ ละชนเผา กลุม ประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต กลุม เปราะบาง
รวมถึงผูพิการหรือกลุมอื่น ๆ ตามบริบทของประเทศ
กลุม เปราะบางมีโอกาสนอยทีจ่ ะไดทาํ งานทีม่ กี ารจางในระบบ และมีแนวโนมทีจ่ ะทํางานในสภาพทีข่ าดความมัน่ คง
ทางสังคม และขาดเสียงที่เพียงพอในการมีตัวแทนโดยสหภาพแรงงานและองคกรใด ๆ การจางงานที่เปราะบาง
มักมีลักษณะที่มีรายไดไมเพียงพอ ผลผลิตตํ่า และเงื่อนไขการทํางานที่ยากลําบากที่ทําใหบอนทําลายสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของคนงาน
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ในทางสถิติการจางงานที่เปราะบาง (Vulnerable employment) อางอิงจากสถานการณจางงานที่ไมแนนอน
จากสถานการณจางงานเปนสําคัญ จากผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางและผูที่ชวยธุรกิจครัวเรือน
โดยไมไดรับคาจาง มักมีงานทําที่มีความเปนทางการนอยกวา ไมคอยมีการเขาถึงสิทธิประโยชนหรือโปรแกรม
การคุมครองทางสังคมและมีความเสี่ยงตอผลกระทบจากวัฏจักรเศรษฐกิจมากกวา จึงถึงวากลุมนี้เปนการทํางาน
ในสถานภาพที่เปราะบาง
ที่มา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) (2556) และ International Labour Ofﬁce
(2009)

• ความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม Corporate social responsibility (CSR)

ความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เปนแนวทางที่องคกร
ตาง ๆ ใหความสําคัญกับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจตอสังคมและยืนยันหลักการและคุณคาทั้งในดานตาง ๆ
วิธีการและกระบวนการภายในของตนเองและในการ มีปฏิสัมพันธกับตัวแสดงอื่น ๆ CSR เปนโครงการที่เกิดขึ้น
โดยสมัครใจ และเปนโครงการขับเคลือ่ นโดยองคกรธุรกิจ และหมายถึงกิจกรรมทีเ่ กินกวาเพียงการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่มา International Labour Ofﬁce: Governing Body, the 295th Session (2006)

• เพศ (Gender)

“เพศ หมายถึง คุณลักษณะทางสังคมและโอกาสที่เกี่ยวของกับการเปนเพศสภาพชายและหญิง และ
ความสัมพันธระหวางหญิงกับชาย เด็กหญิงและเด็กชาย ตลอดจนความสัมพันธระหวางผูหญิงดวยกันและผูชาย
ดวยกัน คุณลักษณะเหลานี้ โอกาสและความสัมพันธมกี ารกอรางสรางจากสังคมและไดรบั การเรียนรูผ า นกระบวนการ
ทางสังคม ซึ่งเปนไปตามสิ่งแวดลอม มีความจําเพาะเจาะจงของเวลาและเปลี่ยนแปลงได เพศกําหนดสิ่งที่
คาดวาจะไดรับ สิ่งที่ไดรับอนุญาตและคุณคาในผูหญิงหรือผูชายในบริบทที่กําหนด ในสังคมสวนใหญจะมี
ความแตกตางและความไมเทาเทียมกันระหวางผูหญิงกับผูชายในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมที่ดําเนิน
การ การเขาถึงและการควบคุมทรัพยากร ตลอดจนโอกาสในการตัดสินใจ เพศเปนสวนหนึ่งของบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมที่กวางขึ้น เกณฑที่สําคัญอื่น ๆ ในการวิเคราะหทางสังคมวัฒนธรรม คือระดับชั้น เชื้อชาติ ระดับ
ความยากจน กลุมชาติพันธุและอายุ”
ทีม่ า Ofﬁce of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, Gender Mainstreaming:
Strategy for promoting gender equality, 2001

• เสรีภาพในการสมาคม (Freedom of association)

คนงานและนายจางทุกคนมีสทิ ธิ โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ในการจัดตัง้ และเขารวมเปนสมาชิกองคกร
ที่ตนตองการ โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรที่เกี่ยวของเทานั้น องคกรนายจางและลูกจางที่ไดจัดตั้งขึ้น
มีสทิ ธิจะจัดทําธรรมนูญ กฎระเบียบ เลือกตัวแทนของตนโดยอิสระ รวมถึงบริหารงานและดําเนินกิจกรรมและโครงการ
ของตน โดยไมถูกแทรกแซงจากภาครัฐ
ที่มา ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87).
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