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รายงานการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร ครัง้ที่ 3  

เร่ือง “บทบาทส าคัญของคณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบการ (คกส.)  

เพ่ือการอยู่ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง” 

วนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ บ้านคุ้งน า้รีสอร์ท จ.สมทุรสาคร จดัโดย  

สมาคมอาหารแชเ่ยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป สมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย และ MWRN 
 

จุดประสงค์และความคาดหวัง การจดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ ครัง้ท่ี 3 นี ้ เป็นการจดัตอ่เน่ืองจาก
การสัมมนาครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ท่ีจดัเม่ือปี 2557 และ 2558 โดยจัดขึน้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ คกส.  
ในการอยูร่่วมกนัระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง เป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสาร social dialogue ชอ่งทางการ
ร้องเรียน และจดัท าข้อมลูแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของ คกส. ในโรงงาน ทัง้นีใ้นการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการจะเน้น
ในหัวข้อปัญหาท่ีพบใน คกส. วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ และการเพิ่มประสิทธิภาพใน คกส. โดยมี
ผู้ เข้าร่วมจาก 3 สมาคม คือ  
1. บ.ซีเฟรช อินดสัตรี จก.(มหาชน)     9. บ.ยนูิคอร์ด จก. (มหาชน) 
2. บ.สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ ดส์ จก.     10.บ.พทัยาฟู้ ดอินดสัตรี จก. 
3. บ.ชิง-ฟู่  ซีโพรดกัส์ดีเวลลอปเม้นท์    11.บ.เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชัน่แนล จก. 
4. บ.มารีนโกลด์โปรดกัส์ จก.      12.บ.โกลบอลโฟรเซน่ฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จก. 
5. บ.เคเอฟฟู้ ดส์ จก.      13.บ.ไดมอนฟู้ ดส์ จก. 
6. บ.โอคินอสฟู้ ด จก.      14.บ.พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดสัตรี ้จก. 
7. บ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จก. (มหาชน)     15.บ.สนัตภิาพ (ฮัว่เพ้ง 1958) จก. 
8. บ.โชตวิฒัน์อตุสาหกรรมการผลิต จก.   16.บ.เจริญอตุสาหกรรม จก. 
 

            สรุปผลการจัดกิจกรรม 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพของ คกส.  

หน่วยงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ฝ่ายบุคคล HR 1.การสือ่สาร 

 
 
2.ไมก่ล้าแสดงออก 
3.ขาดการสนบัสนนุของหวัหน้า
งาน 
4. ขาดความเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ 

-ท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 2 ภาษา  
-ประกาศเสยีงตามสาย 
-สร้างความมัน่ใจ 
-มีนโยบายที่ชดัเจน 
 
-ประชาสมัพนัธ์ โดยให้ความรู้
,เพิ่มแรงจงูใจ, รณรงค์ให้
ความส าคญั 

1.มีนโยบาย, แนวทาง, 
แผนงานท่ีชดัเจน มตีวัชีว้ดั 
2.สง่เสริมและให้ความรู้แก่ 
คกส. 
3.มีกิจกรรมสง่เสริม เช่น 
สภากาแฟ 
4.พบปะกบัพนกังานโดย
การเดินเข้าทางไลน์ผลติ 
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หน่วยงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข การเพิ่มประสิทธิภาพ 
 
5. คกส.ไมก่ล้าน าเสนอ 
 
6. พนกังานไมรู้่วา่ใครเป็น คกส. 
7. ขาดแรงจงูใจ 

-อบรมให้ความรู้ 
-ประชมุในกลุม่ 
-รวบรวมปัญหาตา่งๆ 
-ให้ คกส.น าเสนอตวั ทกัทาย 
-มีสญัลกัษณ์ เช่น หมวก เสือ้ 
เบีย้ประชมุ มีคะแนนกิจกรรม
พิเศษ 

5.จดักิจกรรมแลกเปลีย่น
ความรู้ 

ฝ่ายแรงงานไทย 1.ปัญหาจากความรู้สกึแก้ไขยาก 
2.ไมไ่ด้ตัง้เกณฑ์ผลประโยชน์ที่
ได้รับร่วมกนั 
 
3.แรงงานไมเ่ข้าใจสทิธิประโยชน์
และบทบาทหน้าที่ คกส. 
4.สทิธิความไมเ่ทา่เทียมกนั/เลอืก
ปฏิบตัิ 
 
5.ประกาศสทิธิตา่งๆ ไมช่ดัเจน 
 
6.คกส. กลวัวา่จะแก้ไขปัญหา
ไมไ่ด้/ไมม่ัน่ใจวา่จะแก้ไขไมไ่ด้ 
 
7.ผู้สมคัร คกส.ยงัไมรู้่
รายละเอียด/กึ่งโดนบงัคบั 
8.คกส.ไมรู้่ผลประโยชน์ และ
หน้าที่  
9.การสือ่สารท่ีมีหลายสญัชาติ 
 
10.ระยะเวลาในการแก้ไขยงัไม่
ชดัเจน 
11.การจดัสรรการประชมุเวลาไม่
สอดคล้องกนั กรณีมี 2 กะ 
12.ความกดดนัเมื่อแก้ปัญหา
ไมไ่ด้ 

-ให้เข้ามีสว่นร่วมในกิจกรรม ให้
ความรู้ 
-เขียนกฎเกณฑ์ให้ชดัเจนและ
ประกาศให้ทราบอยา่งทัว่ถงึ 
-จดัอบรม คกส. /พนกังาน 
 
-เขียนกฎเกณฑ์ให้ชดัเจนและ
ประกาศให้ทราบอยา่งทัว่ถงึ 
 
-สร้างความมัน่ใจและร่วม
ปรึกษากบัฝ่าย HR และ
ผู้บริหารในแนวทางการแก้ไข 
-ประชมุและชีแ้จงกบัผู้สมคัร 
คกส. ก่อนการเลอืกตัง้ ให้รู้ใน
บทบาทและหน้าที ่
-ประชาสมัพนัธ์หลายภาษา/
สร้างลา่มเพิ่มช่องทางในหลาย
ภาษา 
-ก าหนดเวลาให้ชดัเจน และ
ผู้ รับผิดชอบ 
-จดัเวลาช่วงคาบเก่ียวระหวา่ง
กะ และจ่าย OTทัง้ 2กะ 
-สร้างความมัน่ใจและร่วม
ปรึกษากบัฝ่าย HR และ
ผู้บริหารในแนวทางการแก้ไข 
 

1.จดัอบรมให้ความรู้ คกส. 
ตามความเหมาะสม 
2.มีแผนงานด าเนินงานท่ี
ชดัเจน 
3.ประชาสมัพนัธ์แผนงาน
และผลด าเนินงาน 
4.มีการตรวจติดตามและ
ประเมินผล 
5.ขยายช่องทางในการ
สือ่สารให้หลากหลายเข้าถึง 
คกส. มากขึน้ 

ฝ่ายแรงงานข้ามชาติ  1.แรงงาน/คกส. ไมรู้่บทบาท 
หน้าที่ 

-มีการบรรยายอบรม 
ประชาสมัพนัธ์ให้กบัแรงงาน 

สมาคมฯ น าตวัอยา่ง คกส. 
ที่ดีมาให้ความรู้กบัสมาชิก 
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หน่วยงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข การเพิ่มประสิทธิภาพ 
2.แรงงาน/คกส. มีความกงัวล
ความปลอดภยัของงานในการ
น าเสนอ (ร้องเรียน) 
3.ไมไ่ด้รับความร่วมมือ ในการท า
หน้าที่ คกส. จากหวัหน้างาน 
4.ผู้บริหาร/ผู้จดัการให้
ความส าคญักบั คกส. น้อย 

และคกส. เร่ืองหน้าที่และสทิธิ
ร่วมกบัองค์กรภายนอก 
-บริษัทจดัอบรม ประชมุ เร่ือง
ความส าคญัของการท างาน
ร่วมมือกบั คกส.และก าหนด
กฎระเบียบให้เกิดความร่วมมือ
ที่ดี 
-ให้สมาคมฯ บงัคบัสมาชิก 
ผู้บริหาร/ผู้จดัการให้
ความส าคญักบั คกส. 

และให้มีการพฒันาทีด่ีขึน้ 

ปัญหาท่ีพบโดยส่วนใหญ่เป็นเร่ือง ความรู้ ความเข้าใจในหน้าท่ีของ คกส. การไม่มีนโยบายท่ี
ชดัเจนจากผู้บริหาร ท าให้ลดความส าคญัของ คกส. ลงไป และเร่ืองการประสานงานความร่วมมือ ทัง้เร่ือง
การส่ือสารท่ีเป็นสิ่งส าคญั เวลาในการท างานท่ีต้องจดัการแยกชดัเจนจากเวลาท างาน  

ในเร่ือง case study ของทัง้ 3 บริษัท ปัญหาท่ีพบเหมือนกนั คือ  
1. ปัญหาการหาผู้สมคัรเป็น คกส. และการใช้สิทธิเลือกตัง้ 

- วิธีการแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง และลงพืน้ท่ีเพ่ือหาผู้ สมัคร จัด
กิจกรรมตา่งๆ ดงึดดู ต้องแจ้งให้ทราบถึงบทบาทให้ชดัเจนและเพิ่มการประชาสมัพนัธ์การ
ใช้สิทธิเลือกตัง้ทัง้ทางเสียงตามสาย,e-mail และบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 

2. ปัญหา คกส.ไมมี่เวลาการท าหน้าท่ี 
- มีนโยบายท่ีชัดเจนของบริษัท และให้อิสระในการออกแบบจัดกิจกรรมต่างๆ ของ คกส. 

ในชว่งเวลาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  
3. วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน คกส.  

- ให้ความส าคัญกับ คกส. เช่น หมวก เสือ้ เป็นทีม การประชาสัมพันธ์เปิดตัวของ คกส.  
ตดิบอร์ดประกาศให้ทกุฝ่ายรับทราบ  

- จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้คณะกรรมการสวัสดิการเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีอย่าง
ชดัเจน 

- จัดกิจกรรมท่ีแปลกใหม่  หรือ จัดกิจกรรมนอกสถานท่ี  หรือ ดูงาน ร่วมกิจกรรมกับ
หนว่ยงานภายนอก  เพ่ือเปิดโลกทศัน์กระตุ้นความคดิ  เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน 

- บริษัทฯ  ผู้บริหาร  สนบัสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวสัดิการ  รวมถึงข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสวสัดกิาร 

สรุปรายกิจกรรมในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครัง้ท่ี 3 เร่ือง “บทบาทส าคัญของคณะกรรมการ
สวสัดกิารในสถานประกอบการ (คกส.) เพ่ือการอยูร่่วมกนัระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง” 
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วนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 ณ บ้านคุ้งน า้รีสอร์ท จงัหวดัสมทุรสาคร  

 
 

                
 

ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และครัง้ที่ 3 
     ในการจดัสมัมนาครัง้ท่ี 3 นี ้มีผู้แทนจากฝ่ายบคุคล แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาตเิข้าร่วมรวม 48 คน  

ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้ เข้าร่วมงานสมัมนาครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 
งานสมัมนา ครัง้ท่ี 1 
19-20 ธ.ค.2557 

ตวัแทนโรงงานเข้าร่วม ฝ่ายบคุคล HR 14 คน จาก 26 บริษัท 
รวม 32 คน ตวัแทนแรงงานเข้าร่วม แรงงานข้ามชาต ิMW 18 คน 

งานสมัมนา ครัง้ท่ี 2 
6-7 ส.ค.2558 

ตวัแทนโรงงานเข้าร่วม ฝ่ายบคุคล HR 14 คน จาก 29 บริษัท 
รวม 36 คน ตวัแทนแรงงานเข้าร่วม แรงงานข้ามชาต ิMW 18 คน 

งานสัมมนา ครัง้ท่ี 3 
24 มิ.ย.2559 

ตวัแทนโรงงานเข้าร่วม ฝ่ายบคุคล HR 16 คน จาก 16 บริษัท 
รวม 48 คน  ตวัแทนแรงงานเข้าร่วม แรงงานข้ามชาติ 13 คน 

ตวัแทนแรงงานเข้าร่วม แรงงานไทย  19 คน 
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กิจกรรมที่ 1 การบรรยาย เร่ือง “บทบาทส าคัญของคณะกรรมการสวัสดกิาร เพื่อการพัฒนา
แรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ” โดย คณุปาลิดา  ไชยมงคล นกัวิชาการแรงงานช านาญการ  
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมทุรสาคร 

                                                                            
 
คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ (คกส.) ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นองค์กรของลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในสถานประกอบกิจการ เพ่ือเป็น
ตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้าง เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง พร้อมทัง้เสนอแนะ
ตรวจสอบดแูลการจดัสวสัดกิารภายในสถานประกอบกิจการ ทัง้นี ้คกส. มีอ านาจหน้าท่ีดงันี ้

1) ร่วมหารือกบันายจ้างเพื่อจดัสวสัดกิารแก่ลกูจ้าง 
2) ให้ค าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจดัสวสัดิการส าหรับลกูจ้าง 
3) ตรวจตรา ควบคมุ ดแูล การจดัสวสัดกิารท่ีนายจ้างจดัให้แก่ลกูจ้าง 
4) เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการท่ี เป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้างต่อ

คณะกรรมการสวสัดกิารแรงงาน 
 หลกัการในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานประกอบกิจการคือหลกัการ คิด วิเคราะห์ และ
แยกแยะ โดยการประสานงานระหวา่ง คกส. และฝ่ายบคุคลมีความส าคญัอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ืองการ
ส่ือสาร ซึง่จะสง่ผลตอ่การด าเนินการภายในสถานประกอบกิจการนัน้ๆ  
 

กิจกรรมที่ 2 น าเสนอ 3 case study เร่ือง “ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขใน คกส.” โดย ผู้แทน
จาก 3 บริษัท คือ บมจ.ยนูิคอร์ด  บจก. โชตวิฒัน์อตุสาหกรรมการผลิต และ บมจ.ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป 
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ประเดน็ปัญหา แนวทางแก้ไข 
- หาคนมาสมคัรเป็น คกส. 
ยาก 

- ไมรู้่บทบาทหน้าท่ี 

- ควรมีการประชาสมัพนัธ์มากขึน้ 

- การแตง่ตัง้คณะกรรมการกลางเลือกตัง้ กกต.ควรมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาร่วมด้วย  

- อบรมให้ความรู้ บทบาท หน้าท่ีของ คกส.จดัโดยหน่วยงานภายใน และภายนอก 
- คกส.ไมม่ีประสิทธิภาพ 

- จ านวน คกส.อาจมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการท างานเทียบ
กบัจ านวนคนงาน 

- เพ่ิมจ านวน คกส.  
- ให้เวลา คกส.ในการวางแผนงานและท าหน้าท่ีของ คกส. 
- พฒันาลา่มให้แปลถกูต้อง ครบถ้วน 

- คกส.ควรมาจาก 2 กะ 
- อบรมให้ความรู้ บทบาท หน้าท่ีของ คกส. โดยหน่วยงานภายใน และภายนอก 

-มีการสุม่ประเมินประสทิธิภาพ คกส. โดยสอบถามจากแรงงาน  
คกส.ไมม่ีเวลาท าหน้าท่ี -ให้เวลา คกส.ในการท างาน 

- จดั workshop ให้ คกส.นอกสถานท่ี หรือ ภายใน 

- หวัหน้างานให้ คกส.ไปท าหน้าท่ี ทัง้นี ้ต้องก าหนดแผนงาน วนัประชมุให้ชดัเจน 
 

สรุป การน าเสนอ 3 Case Study ประเดน็ส าคญัในการแก้ปัญหาของ คกส.จาก 3 Case study   
- เพิ่มชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ และการให้ความรู้บทบาทหน้าท่ี ของ คกส. 
- ให้แรงงานข้ามชาตมีิสว่นเป็น คกส. 
- เพิ่มจ านวน คกส.ให้เพียงพอตอ่สดัส่วนของแรงงานในโรงงาน  
- ให้เวลา คกส.ในการท าหน้าท่ีท่ีชดัเจน และมีการประเมินผล 
 
 

 “กิจกรรมที่ 3 การบรรยาย เร่ือง “บทบาทและความส าคัญของคณะกรรมการสวัสดกิารในสถาน
ประกอบการ ในมุมมองของ MWRN โดย เซนเทย์ ประธานเครือขา่ยเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาต ิMWRN 
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“กิจกรรมที่ 4  Workshop เร่ือง “บทบาทและความส าคัญของคณะกรรมการสวัสดกิารในสถาน
ประกอบการ”  

แบง่กลุม่ท า workshop เป็น 3 กลุม่ๆ แบง่เป็น 1.กลุม่ตวัแทนนายจ้าง (HR) 2.กลุม่ คกส.ไทย 3. 
กลุม่ คกส.แรงงานข้ามชาต ิเพ่ือให้แตล่ะกลุม่หาปัญหาการท างานของ คกส. วิธีการแก้ไขปัญหา และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ คกส.  
 

สรุป รวมความเหน็จากการด าเนินกิจกรรม 3 กลุ่ม ตวัแทนนายจ้าง / คกส.ไทย / คกส.แรงงานข้ามชาต ิ 

- ควรมีการอบรมให้ความรู้ คกส. เพ่ือให้แรงงานและผู้ เป็น คกส.มีความรู้และสามารถท าหน้าท่ีของตนเอง
ได้ทัง้จากภายในองค์กร และจากภายนอก 
- ประชาสมัพนัธ์ คกส.หลายชอ่งทาง ทัง้การลงพืน้ท่ีรับเร่ือง การแนะน าตวั ทกุภาษา 
- ก าหนดเวลาการท าหน้าท่ีให้ชดัเจน 

- ก าหนดเป็นนโยบายการสนบัสนนุ คกส.ท่ีชดัเจน 

- ก าหนดให้ผู้บริหาร / ผู้จดัการ ให้ความส าคญัในการท าหน้าท่ีของ คกส. มากขึน้ 
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