แบบฟอรม (Template) ในการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ประจําป ๒๕๕๑
____________________
สวนที่ ๑ วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
๑.๑ วิสัยทัศน
“เปนองคกรหลักในการกําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน เสริมสรางความมั่นคงดานสภาพ
การจางและสภาพการทํางานใหแรงงานมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี”
๑.๒ พันธกิจ
(๑) พัฒนามาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
(๒) คุมครองแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน
(๓) สงเสริม พัฒนาและกํากับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน
(๔) สงเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
(๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดสมรรถนะบุคลากร
๑.๓ ยุทธศาสตร
(๑) การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนําความรู และความสามารถปรับตัวสู
สังคมฐานความรู
(๒) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
สวนที่ ๒ สถานะทางกฎหมายในความรับผิดชอบ
จํานวนพระราชบัญญัติที่อยูใ นความรับผิดชอบ จํานวน ๓ ฉบับ
(๑) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๓) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓

๒

สวนที่ ๓ แนวทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
แนวทางการพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ประจําป ๒๕๕๑ สอดคลองตาม
กรอบการจัดทํากฎหมายที่จะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

๓

สวนที่ ๔ การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของสวนราชการ
๑. ระบุชื่อกฎหมายที่จะดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา
๒. ระบุหลักการทางกฎหมายที่จะดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนาแตละฉบับ
๓. ระบุเหตุผลในการดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา
กรอบนโยบาย
หลักการทาง
การพัฒนา
ชื่อรางกฎหมาย
กฎหมายที่จะ
กฎหมายของ
ดําเนินการพัฒนา
สวนราชการ
๑. การดําเนินการให รางพระราชบัญญัติ แกไข ปรับปรุงให
แรงงานสัมพันธ
คณะกรรมการ
เปนไปตาม
(ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... ไตรภาคีมาจาก
รัฐธรรมนูญ
การเลือกตั้ง และ
ปรับปรุงใหบุคคลมี
เสรีภาพในการ
รวมกันเปนสหภาพ
หรือสหพันธฯ
๒. การพัฒนา
กฎหมายเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
๓. การพัฒนา
กฎหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล

เหตุผลในการ
ดําเนินการ
พัฒนา

ห น ว ย ง า น ที่
รับผิดชอบ

เพื่อใหสอดคลองกับ กรมสวั ส ดิ การ
ความในรัฐธรรมนูญ แ ล ะ คุ ม ค ร อ ง
แห ง ราชอาณาจั ก ร แรงงาน
ไทย พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๕๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๔

กรอบนโยบาย
การพัฒนา
กฎหมายของ
สวนราชการ
๔.การพัฒนา
กฎหมายใหเปนไป
ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐

ชื่อรางกฎหมาย

หลักการทาง
กฎหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนินการ
พัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

หมายเหตุ ¾ สวนที่ ๔ การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของสวนราชการนี้ใชเฉพาะสวนราชการ
ระดับกระทรวง โดยตองบูรณาการกฎหมายของสวนราชการในสังกัดทั้งหมด มาประมวลลงแบบฟอรม

๕

สวนที่ ๕ การพัฒนากฎหมายรายฉบับ
รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ ตําแหนง ผูอํานวยการกองนิติการ
สังกัด กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐๒๒๔๖ ๗๐๓๙

ชื่อกฎหมาย

กรอบนโยบาย
การพัฒนากฎหมาย

๑. รางพระราชบัญญัติแรงงาน ๓.๑ แ น ว ท า ง ก า ร พ ัฒ น า
สัมพันธ (ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... กฎหมายของกรมสวัส ดิก ารและ
คุมครองแรงงาน ประจําป ๒๕๕๑
สอดคล อ งตามกรอบการจั ด ทํ า
กฎหมายที่ จะต อ งดํ าเนิ น การตาม
รัฐธรรมนูญเพื่ออนุวัติการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบนโยบายกฎหมาย
แก ไขปรั บปรุ งพระราชบั ญญั ติ
แรงงานสั ม พั นธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให
สอดคล อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ในมาตรา
ดังตอไปนี้
๑. หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย มาตรา ๖๔ ซึ่งบัญญัติวา
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปน
สมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุม
เกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนา
เอกชน หรือหมูคณะอื่น โดยการแกไข
ปรับปรุงมาตรา ๙๕ วรรคสาม เพื่อให
สิทธิเสรีภาพแกลูกจางโดยเสมอภาคกันใน
การเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
๒. หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มาตรา ๘๔ (๗) ซึ่งบัญญัตวิ า “สงเสริม
ใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครอง
แรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงาน
สัมพันธ และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมี
สิทธิเลือกผูแ ทนของตน ...” โดยการแกไข
ปรับปรุงมาตรา ๓๗ เพื่อให
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธซึ่งเปน
คณะกรรมการไตรภาคีมาจากการเลือกตั้ง

๖

ชื่อกฎหมาย

กรอบนโยบาย
การพัฒนากฎหมาย

๓.๒ การพัฒนากฎหมายเปนไป
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๓ การพัฒนากฎหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล
๓.๔ การพัฒนากฎหมายเปนไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบนโยบายกฎหมาย

-

-

๗

สวนที่ ๖ การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนากฎหมายแตละฉบับ
รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ ตําแหนง ผูอํานวยการกองนิติการ
สังกัด กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐๒๒๔๖ ๗๐๓๙
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๕๑
ขั้นตอนการดําเนินการ
ก.ค.
พัฒนากฎหมายรายฉบับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ
การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
เสร็จ
มีการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
หรือผูอ ยูใตบังคับกฎหมาย
(Focus group)
การพิจารณาใหความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายของกระทรวง หรือ
คณะกรรมการรางกฎหมาย
ของกระทรวง หรือความ
เห็นชอบของรํฐมนตรีเจาสังกัด
เสนอรางกฎหมายมาที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
¾ ขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ สวนราชการสามารถสลับกันไดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
¾¾ หากสวนราชการประสงคจะเพิ่มขั้นตอนการดําเนินการก็สามารถดําเนินการได

ส.ค.

ก.ย.

๘

ขาพเจา นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ตําแหนงปลัดกระทรวงแรงงาน ขอรับรองวาจะดําเนินการพัฒนา
กฎหมายของกระทรวงแรงงาน ใหแลวเสร็จตามแผนพัฒนากฎหมายที่ไดกําหนดไว
ลงชื่อ
........................................
ผูรับรองการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
(นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี)
ปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

