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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบ 12 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 2558)
หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

นโยบาย 1
การปกป้องและ
เ ช ิด ช ูส ถ า บ ัน
พระมหากษัตริย์

นโยบาย 2
การรั ก ษาความ
มั่ น คงของรั ฐ และ
การต่างประเทศ

2.1 การเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่ น คงอาเซี ย น
กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
ต้องได้รับการแก้ไข
2.2 เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
การใช้ ค วามรุ น แรง
ในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้

ผลการดาเนินงาน
1. จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริโดยประยุกต์เข้ากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่และฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ เช่น ทหารก่อนปลดประจาการ
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด และ ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เป็นต้น เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงาน จานวน
4,007 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.24 จากเป้าหมาย 7,000 คน)
2. จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 4,020 คน (คิด
เป็นร้อยละ 20.10 จากเป้าหมาย 20,000 คน)
3. จัดทาโครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มีประชาชนและข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรรวมทั้งสิ้น 170,913 ครั้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นให้สถานประกอบกิจการนามาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งเป็นการจัดการปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน ให้กับสถานประกอบกิจการ จานวน 9,529 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 47.65 จากเป้าหมาย
20,000 แห่ง ) มีลูก จ้า งเกี่ย วข้อ ง 823,183 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 68.60 จากเป้า หมาย
1,200,000 คน)
1. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้
บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการนาภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้
บัณฑิตแรงงาน จานวน 380 คน ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จานวน 17,978 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 47.31 จากเป้าหมาย 38,000 คน)
2. จัดโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
มีบริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร Exim Bank จานวน 10 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
41 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
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นโยบาย 2
2.4 เสริ ม สร้ า งความ
1. การหารือกับตัวแทนจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นด้านแรงงาน
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา ดังนี้
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ
1) ฟิลิปปินส์ : การขยายโอกาสในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของแรงงานจากประเทศ
การต่ า งประเทศ
ฟิลิปปินส์ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแรงงานประมงทะเล
(ต่อ)
2) อิหร่าน : หารือข้อราชการและศึกษาดูงานภายใต้ภารกิจของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3) ภูฏาน : ประเด็นการจัดทาร่าง MoU เพื่อนาเข้าแรงงานจากประเทศภูฏาน
4) สานักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International organization
for Migration : IOM) ประจาประเทศไทย : เรื่องการจัดทา MoU นาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเก่าซึ่งล้าสมัยแล้ว รวมถึงการ
ทา MoU เพื่อนาเข้าแรงงานจากประเทศเวียดนาม เพื่อให้อยู่ภายใต้หลักมนุษยธรรม เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
5) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจากลุ่มประเทศไทย กัมพูชา และลาว : เรื่อง
ความคืบหน้าในการดาเนินงานเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
2. การนาเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
กระทรวงแรงงานมีคาสั่ง แต่งตั้งคณะทางานพิจ ารณาจัด ทาข้อ ตกลงความร่ว มมือ
ด้านแรงงานระหว่างประเทศ และคณะทางานดังกล่าวได้มีมติจัดตั้ง คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อ
พิจารณาการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการจัดทา
ข้อตกลง (Agreement) เพื่อการนาเข้า-ส่งออกแรงงานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
โดยคณะทางานเฉพาะกิจฯ ได้หารือเนื้อหาที่จะบรรจุใน MoU แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ
ได้แก่ 1) Technical Cooperation 2) Human Resources and Skill Development
3) Employment of Workers และ 4) Cooperation Mechanism และการแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการนาเข้าแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มีประเด็นหลัก
ที่เป็นข้อกังวล ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนเงินฝาก ซึ่งไม่ได้มีการจัดตั้ง และ 2) การเว้นระยะการจ้าง
(ระยะเวลาที่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง) กาหนดไว้สามปี ซึ่งคู่เจรจาทั้งสามสัญชาติมีความ
ประสงค์ให้ลดระยะเวลาลง
นโยบายรัฐบาล
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นโยบาย 2
2.4 เสริ ม สร้ า งความ
3. ได้ประสานงานกับสานักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา organization for Migration : IOM) ประจาประเทศไทย เพื่อขอทราบข้อมูลความร่วมมือที่ IOM
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
มีกับกัมพูชาในเรื่อง ความร่วมมือด้านแรงงานและการทบทวน MoU เพื่อนาไปสู่การหารือร่วมกัน
การต่ า งประเทศ
ในเรื่องการทบทวน MoU กัมพูชาดังกล่าว ซึ่งทาง IOM แจ้งว่า ขณะนี้ IOM กับพูชาได้มีแผนการ
(ต่อ)
ช่วยเหลือกัมพูชาในเรื่องการจัดส่งแรงงานกัมพูชาไปทางานในประเทศไทย ใน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑) การถ่ายโอนระบบการจัดส่งแรงงานกัมพูชาไปทางานในประเทศไทย โดยเตรียมนาระบบการ
จัดส่งโดยรัฐบาลต่อรัฐบาล เข้าแทนที่ระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน ๒) การทบทวน
มาตรา ๙ ของ MoU ๓) การพิจารณาเพิ่มเรื่องการจัดส่งแรงงานกัมพูชาไปทางานในกิจการประมง
ในประเทศไทยใน MoU และ ๔) การพัฒนาทักษะฝีมือและ skill recognition system
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
ได้ดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าของสังคมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการของ
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ภาครัฐอย่างทั่วถึง ดังนี้
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
1. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ โดยอาสาสมัครแรงงาน
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั่วประเทศ จานวน 19,581 คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จานวน 92,730 ราย (คิด
ของรัฐ
และแรงงานข้ า มชาติ เป็นร้อยละ 42.61 จากเป้าหมาย 217,650 คน)
ที่ถูกกฎหมาย
2. ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน 60 แห่ง ใน 58 จังหวัด
มีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน รวมทั้งสิ้น 302,503 ราย (คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย
32,350 คน)
3. ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ ต้องการมีงานทา จานวน 316,313 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.11
จากเป้าหมาย 671,500 คน) ได้รับการบรรจุงาน จานวน 170,945 คน
4. จัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ จานวน 36,720 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.72
จากเป้าหมาย 100,000 คน)
5. แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานทา และผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน จานวน 215,103 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.90 จากเป้าหมาย 525,910 คน)
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทาให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จานวน 3,022,846 คน
(คิดเป็นร้อยละ 43.18 จากเป้าหมาย 7,000,000 คน)
7. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ มีแรงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพ
ได้ มาตรฐานและมี ผลิ ตภาพสู งขึ้ น จ านวน 1,160,651 คน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.79 จากเป้ าหมาย
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
3.2 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน
3,434,771 คน) และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน 14,457 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.17 จาก
เป้าหมาย 36,910 คน)
8. ดาเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
มีผู้ได้รับการจ้างงาน จานวน 23,332 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 12,288 คน)
และเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ จานวน 15,066 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 7,856
คน)
1. ให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน โดยให้ความรู้
แก่ผู้ต้องการไปทางานต่างประเทศ จานวน 393,228 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.41 จากเป้าหมาย
997,800 คน) ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ จานวน 204 คน
(คิดเป็นร้อยละ 51.00 จากเป้าหมาย 400 คน) ร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดีทางอาญากับ
ผู้กระทาความผิดกฎหมาย จานวน 391 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.72 จากเป้าหมาย 1,800 คน)
สามารถช่วยเหลือคนหางานจานวน 384 คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น 840,862 บาท
2. ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน จานวน 3,516 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 60.02 จากเป้า หมาย 5,858 คน) รวมถึง มี
นายจ้างและลูกจ้างมาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล จานวน 11,592 คน (คิด
เป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 10,500 คน)
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย ได้ดาเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง
จานวน 608 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 20,353 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.17 จากเป้าหมาย
49,440 คน) รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและที่
เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน จานวน 452 คน คน (คิดเป็นร้อยละ 80.71 จาก
เป้าหมาย 560 คน)
4. บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) โดยเข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถาน
ประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 50 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 1,419 คน
และตรวจแรงงานประมงทะเลใน 22 จังหวัด ติดชายทะเล โดยตรวจในสถานประกอบกิจการ
จานวน 62 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 1,470 คน

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข
จัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย โดยเข้าตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
การลดความ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ และสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จานวน 13,359 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 37.11
เหลื่อมล้าของสังคม (แรงงานต่างด้าว)
จากเป้าหมาย 36,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 90,770 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.51 จาก
และการเข้าถึงบริการ
เป้า หมาย 242,000 คน) พบคนต่า งด้า วกระทาผิด กฎหมาย จานวน 51,513 คน จาก
ของรัฐ (ต่อ)
สถานประกอบกิจการ จานวน 5,031 แห่ง
นโยบายรัฐบาล

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
28 ตุ ล า ค ม 2 5 5 7
เรื่ อ ง การด าเนิ น การ
ตรวจสัญชาติแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชา

มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จานวน 1,626,235 คน เป็น
แรงงานต่างด้าว 1,533,675 คน และผู้ติดตาม 92,560 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557)
ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และ
กัม พูช า) เพื่อ เร่งด าเนิน การพิสูจ น์สัญ ชาติแ รงงานต่า งด้า วให้ท ัน กาหนด ภายในวัน ที่ 31
มีนาคม 2558 จากข้อมูล ณ วัน ที่ 4 กุม ภาพัน ธ์ 2558 มีน ายจ้า งแจ้งบัญ ชีร ายชื่อ แรงงาน
ต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้ว จานวน 180,902 คน

3.3 พัฒ นาระบบการ
1. ตรวจสอบแรงงานในสถานประกอบกิจการ จานวน 8,910 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน
คุ้มครองทางสังคม
309,694 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.58 จากเป้าหมาย 1,122,800 คน) ตรวจสอบแรงงานนอก
ระบบ จานวน 7,032 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.45 จากเป้าหมาย 29,990 คน) และมีผู้รับความรู้
ด้านการคุ้มครองแรงงาน จานวน 226,021 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.30 จากเป้าหมาย 547,210
คน)
2. ให้ความรู้และตรวจกากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเป็นการลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการทางาน ในสถานประกอบกิจการ จานวน 4,649 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน
282,271 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 47.56 จากเป้า หมาย 593,500 คน) อบรมให้ค วามรู้เ รื่อ ง
ความปลอดภัยในการทางานให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 5,302 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 81.57 จากเป้าหมาย 6,500 คน)
3. ได้ดาเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างด้วยระบบทวิภ าคี ในสถานประกอบกิจ การ จานวน 4,203 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 262,444 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.49 จากเป้าหมาย 500,000 คน) รวมถึงการสนับสนุนให้
สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกาหนดให้แก่ สถานประกอบกิจการ
หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
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6
เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒ นาระบบการ จานวน 4,037 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 36.70 จากเป้าหมาย 11,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) จานวน 227,615 คน
เหลื่อมล้าของสังคม
4. สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย
และการเข้าถึงบริการ
และมีค วามรับ ผิด ชอบต่อ สัง คมด้า นแรงงาน จานวน 3,264 แห่ง (คิด เป็น ร้อ ยละ 62.77
ของรัฐ (ต่อ)
จากเป้าหมาย 5,200 คน) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 478,531 คน
5. การให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนี้
1) มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39)
จานวน 11.13 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 99.11 จากเป้าหมาย 11.23 ล้านคน) ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
เหตุไม่เนื่องจากการทางาน (จากกองทุนประกันสังคม) จานวน 9,240,169 ราย คิดเป็นเงิน 12,884
ล้านบาท
2) มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จานวน 9.10 ล้านคน (คิดเป็น
ร้อยละ 97.70 จากเป้าหมาย 9.22 ล้านคน) ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจากการทางาน
(จากกองทุนเงินทดแทน) จานวน 23,968 ราย คิดเป็นเงิน 313.067 ล้านบาท
3) แรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวน 2.50 ล้านคน
(คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 2.15 ล้านคน) มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จานวน
25,089 ราย คิดเป็นเงิน 79.04 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จานวน 2,126 ครั้ง
มีผู้เข้ารับการบริการ จานวน 245,851 ราย
นโยบาย 4
4.7 ทะนุ บ ารุ ง และ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นายจ้างและลูกจ้างมีความปรองดองสมานฉันท์ มีผู้เข้าร่วม
การศึ ก ษาและ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จานวน 5,471 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 5,200 คน)
เรียนรู้การทะนุบารุง ตลอดจนพั ฒนาคุ ณภาพ
2. จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างบุญ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทาและสิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สร้างสันติสุขและ ประชาธิปไตย เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ จานวน 2,828 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย
วัฒนธรรม
ความปรองดองสมานฉันท์ 2,000 คน)
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นโยบาย 5
5.1 วางรากฐานให้
1. จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ระ บบ ห ลั ก ป ระ กั น การรักษาพยาบาล (ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 38 และ มาตรา 39) จานวน 11.44 ล้านคน (คิด
คุ ณ ภาพบริ ก าร สุ ข ภา พครอบคลุ ม เป็นร้อยละ 98.88 จากเป้าหมาย 11.57 ล้านคน)
ด้ า นสาธารณสุ ข ประชากรในทุกภาคส่วน
นโยบายรัฐบาล

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

7
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
และสุ ข ภาพของ อย่างมีคุณภาพ
ประชาชน
นโยบาย 7
7.3 พั ฒ นาแรงงาน
การส่งเสริมบทบาท ของภาคอุตสาหกรรม
และการใช้โอกาส เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ในประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทั กษะ และแรงงาน
ไม่มีทักษะ
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ดังนี้
1) การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่แรงงานไทย โดยเน้นภาษาอังกฤษ จานวน 9,127 คน
(คิดเป็นร้อยละ 42.49 จากเป้าหมาย 21,480 คน)
2) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพฝี มื อ แรงงานไทยในอุ ต สาหกรรมที่ ข าดแคลนเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการขนส่ง จานวน 47,455 คน (คิด
เป็นร้อยละ 50.46 จากเป้าหมาย 100,849 คน)
3) การอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อผลิตผู้ประกอบอาหารไทยให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ
จานวน 2,150 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.62 จากเป้าหมาย 6,800 คน)
2. กากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน
มีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตน จานวน 5,284 คน (คิดเป็นร้อยละ
97.85 จากเป้าหมาย 5,400 คน) มีแรงงานได้รับการเสริมสร้างวินัยการทางานในภาคอุตสาหกรรม
จานวน 4,434 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 4,300 คน)
นโยบาย 8
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
ได้ศึกษาการกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทาที่บ้าน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒ นาและ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายหรือแนวทางในการจ่าย
ส่ ง เ ส ริ ม กา ร ใ ช้ และพัฒนาของประเทศ อัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทาที่บ้านให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีความ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้านไม่ให้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ถูกนายจ้างเอาเปรียบอีกด้วย โดยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย
เป็นผู้ศึกษาวิจัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการศึกษาวิจัย
และพัฒนา

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 10
การส่งเสริมการ
บริ ห ารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ป้องกันปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติม ิช อบ
ในภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
10.5 ใ ช้ ม า ต ร ก า ร
ทางกฎหมาย การปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรม
ข้อสั่งการ นรม.
1) ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งดาเนินโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างทั่วถึงให้เกิดเป็น
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ
เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่
แก่ ป ระชาชน เช่ น
การจัดหารถเมล์ NGV
ใหม่ โรงงานกาจัดขยะ
เป็นต้น (7 ต.ค. 57)

ผลการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสานึกและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน 1,361 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.30 จากเป้าหมาย 2,150 คน)
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ดังนี้
1. การจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน
ได้เปิดให้บริการอย่างเป็น ทางการแล้ว เมื่อ วัน ที่ 19 มกราคม 2558 มีร องนายกรัฐ มนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ผลการดาเนินงานมีผู้มาใช้บริการ
จัดหางานแล้ว จานวน 6,197 คน นอกจากนี้ได้เตรียมขยายไปให้บริการใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยจะจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็น
แม่ ข่ า ยในการดาเนิ น งาน และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานจะเดิ น ทางไปเปิ ด ศู น ย์ ฯ
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
2. จัดทาโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยจัดบริการตรวจเช็ค
สภาพรถ ซ่อมบารุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนฟรี ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2557 ณ ที่ตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด และช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 ณ จุด
บริการบนถนนสายหลักทั่วประเทศ มีประชาชนนารถมารับบริการทั้งสองช่วงเวลา จานวน
3,796 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 1,255 คัน และ รถจักรยานยนต์ 2,541 คัน นอกจากนี้ยังได้ จัด
ให้มีบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือ เช่น ให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้า
เป็นต้น มีผู้มาใช้บริการ จานวน 3,318 คน ตลอดจนเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนที่จะเกิดในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
4. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ เป็นการ
ดาเนินงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา แก่บุคลากร
ในสถานประกอบกิจการ ขณะนี้ได้ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาในสถานประกอบ
กิจการแล้ว จานวน 18 แห่ง

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 10
การส่งเสริมการ
บริ ห ารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ป้องกันปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติม ิช อบ
ในภาครัฐ (ต่อ)

นโยบายสาคัญ
ของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
ข้อสั่งการ นรม.
1) ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งดาเนินโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างทั่วถึงให้เกิดเป็น
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ
เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่
แก่ ป ระชาชน เช่ น
การจัดหารถเมล์ NGV
ใหม่ โรงงานกาจัดขยะ
เป็ น ต้ น (7 ต.ค. 57)
(ต่อ)

การแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์

ผลการดาเนินงาน
5. จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(องค์การมหาชน) ขณะนี้ สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งให้กระทรวงแรงงาน
เพื่อขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กากับบริหารราชการก่อนส่งเรื่องไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
6. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
7. เพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
1) ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนาม
ในกฎกระทรวงและจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
2) ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ทางานให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ
ในหลักการ
1. จัดระเบียบบริษัทจัดหางาน สาย/นายหน้า เพื่อคุ้มครองทั้งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย
2. จัดระเบียบแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ ส่งเสริมการไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ
เป็นผู้จัดส่ง และจัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปทางานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สนใจไปทางานต่างประเทศ
3. มาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ขณะนี้อยู่ระหว่างนายจ้างยื่นรายชื่อแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียน เพื่อพิสูจน์สัญชาติต่อไป
4. การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดความประหยัด โปร่งใส
และไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่แรงงานต่างด้าวมากเกินไป
5. มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
1) มาตรการตรวจแรงงาน เน้นตรวจกลุ่มเสี่ยง เช่น สถานประกอบกิจการที่มีการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว และสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก รวมทั้งตรวจสภาพการทางาน

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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นโยบายรัฐบาล
นโยบายสาคัญ
ของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา (ต่อ)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
การแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ (ต่อ)

การแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าว

ผลการดาเนินงาน
ของลูกจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ. 2554
2) มาตรการตรวจร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force)
เพื่อ ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่า งด้า วทั่ว ประเทศ รวมถึงตรวจแรงงานในกิจ การ
ประมงทะเลบนฝั่งหรือในเรือประมงทะเล ตลอดจนบูรณาการตรวจสภาพการจ้างและการทางาน
กิจการประมงทะเลในเรือประมงทะเล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และตรัง
3) มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดยจัดทา MoU ร่วมกับ
ผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนามาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้
รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการสายด่วนพร้อมล่ามแปลภาษา
พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและแรงงานต่างด้าว และนาร่องพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาครและสงขลา
5) มาตรการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานใน
งานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
1. มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จานวน 1,626,235 คน เป็น
แรงงานต่างด้าว 1,533,675 คน และผู้ติดตาม 92,560 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557)
ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และ
กัม พูชา) เพื่อ เร่งด าเนิน การพิส ูจ น์ส ัญ ชาติแ รงงานต่า งด้า วให้ทัน กาหนด ภายในวัน ที ่ 31
มีนาคม 2558 จากข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว
เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้ว จานวน 180,902 คน
2. มาตรการรองรับในกรณีไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ไม่ทัน
ตามกาหนดเวลา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้มีคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ที่ 1/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายสาคัญ
การแก้ไขปัญหา
3. การนาเข้าแรงงานเวียดนาม กระทรวงแรงงานมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาจัดทา
ของคณะรัฐมนตรี แรงงานต่างด้าว (ต่อ) ข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ และคณะทางานดังกล่าวได้มีมติจัดตั้ง คณะทางาน
พลเอก ประยุทธ์
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
จันทร์โอชา (ต่อ)
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณา
การจัดทาข้อตกลง (Agreement) เพื่อการนาเข้า-ส่งออกแรงงานระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยคณะทางานเฉพาะกิจฯ ได้หารือเนื้อหาที่จะบรรจุใน MoU แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่
1) Technical Cooperation 2) Human Resources and Skill Development 3) Employment
of Workers และ 4) Cooperation Mechanism และการแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า
แรงงานกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มีประเด็นหลักที่เป็นข้อกังวล
ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนเงินฝาก ซึ่ งไม่ได้มีการจัดตั้ง และ 2) การเว้นระยะการจ้าง (ระยะเวลา
ที่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง) กาหนดไว้สามปี ซึ่งคู่เจรจาทั้งสามสัญชาติมีความประสงค์
ให้ลดระยะเวลาลง
การแก้ไขปัญหา
1. จัดระเบียบเรือประมง
ประมงผิดกฎหมาย
จดทะเบียนเรือประมงและจัดทาฐานข้อมูลเรือประมง ปัจจุบันมีเรือประมงทะเลที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 46,722 ลา
2. จัดระเบียบแรงงานภาคประมง
1) ดาเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด ใน 7 จังหวัด ที่มีพื้น ที่ติด ทะเล
เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและ
ดาเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
2) จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมง มีแรงงานต่างด้าว
มาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัด ติดชายทะเล ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31
ตุลาคม 2557 จานวน 58,508 คน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการระยะ 1 ปี
นโยบายที่ 1
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน
การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
1,658 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.27 จากเป้าหมาย 3,000 คน)
พระมหากษัตริย์
นโยบายรัฐบาล

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายที่ 2
การรักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ

นโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 3
การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

นโยบายที่ 3
การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทางานแรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา
มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ดังกล่าว ได้รับการตรวจลงตราและพิจารณาใบอนุญาตทางาน
จานวน 115,782 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.72 จากเป้า หมาย 1,500,000 คน) (ข้อมูล ณ วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2558)
1. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 1,160,651 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.79 จากเป้าหมาย
3,434,771 คน) และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน 14,457 คน (คิดเป็นร้อยละ
39.17 จากเป้าหมาย 36910 คน)
2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
1) ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานทา จานวน 316,313 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.11
จากเป้าหมาย 671,500 คน) ได้รับการบรรจุงาน จานวน 170,945 คน
2) จัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ จานวน 36,720 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.72
จากเป้าหมาย 100,000 คน)
3) แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานทา และผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน จานวน 215,103 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.90 จากเป้าหมาย 525,910 คน)
4) เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การมี ง านทาให้ แ ก่ ป ระชาชนผู้ ส นใจทั่ ว ไป จานวน
3,022,846 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.18 จากเป้าหมาย 7,000,000 คน)
3. คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน โดยพิจารณาคาขอและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่น ขอใบอนุญ าตทางาน จานวน 267,047 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 19.35 จากเป้า หมาย
1,380,138 คน)
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แ รงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย โดยการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกิจ การ
กลุ่มเสี่ยง จานวน 608 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 20,353 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.17
จากเป้าหมาย 49,440 คน)
5. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
แรงงานนอกระบบขึ้น ทะเบีย นเป็น ผู้ป ระกัน ตนมาตรา 40 จานวน 2.50 ล้า นคน
(คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 2.15 ล้านคน) มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน
จานวน 25,089 ราย คิดเป็นเงิน 79.04 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายที่ 7
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
1) การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่แรงงานไทย โดยเน้นภาษาอังกฤษ จานวน 9,127 คน
(คิดเป็นร้อยละ 42.49 จากเป้าหมาย 21,480 คน)
2) การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลน จานวน 47,455 คน
(คิดเป็นร้อยละ 50.46 จากเป้าหมาย 100,849 คน)
3) การอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย จานวน 2,150 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.62
จากเป้าหมาย 6,800 คน)
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปรับปรุงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับเป้าหมายทั้งปี

