รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบ 12 กันยายน 2557 – 30 มิถุนายน 2558)
หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 1
การปกป้องและ
เ ช ิ ด ชู ส ถ า บ ั น
พระมหากษัตริย์

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
1. จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กระทรวงแรงงาน
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ตามความต้องการของแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้บรรลุผลสาเร็จตามพระราชประสงค์
ตลอดจนเป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักแนวคิด เศรษฐกิจพอเพีย งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 3,099 คน (คิดเป็นร้อยละ 103.30 จากเป้าหมายทั้งปี ๓,๐๐๐ คน)
นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ทหารก่อนปลดประจาการ ผู้ผ่าน
การบาบัดยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชน
ในสถานพินิจ และชนกลุ่มน้อย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับ
ในศักยภาพการทางาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ให้เป็นกาลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกลไกด้านกาลังแรงงานที่รองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 7,796 คน (คิดเป็นร้อยละ 194.90
จากเป้าหมายทั้งปี ๔,๐๐๐ คน)
2. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐาน
ช่างไทย โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อขยาย
การให้บริการการทดสอบฯ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ ในสถาน
ประกอบกิจการแล้ว จานวน 49 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 63.64 จากเป้าหมายทั้งปี 77 แห่ง)
3. จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ จานวน 4 ครั้ง ได้แก่
จังหวัดชลบุรี อุดรธานี พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม จานวน 16,290 คน
(คิดเป็นร้อยละ 81.45 จากเป้าหมายทั้งปี 20,000 คน)

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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นโยบาย 1
การปกป้องและ
เ ช ิ ด ชู ส ถ า บ ั น
พระมหากษั ต ริ ย์
(ต่อ)
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

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

4. โครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด
ทั้ ง 5 หน่ ว ยงาน ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความตกลงการดาเนิ น งานร่ ว มกั น ในการจั ด กิ จ กรรม
ถวายพระพรออนไลน์ ระหว่าง สานักงานใต้ร่มพระบารมี ตามหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
“เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมีกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีประชาชนและข้าราชการร่วมลงนาม
ถวายพระพรรวมทั้งสิ้น ๑๗๕,906 ครั้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
แก่นายจ้างและลูกจ้าง เป็นการสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบการจัดการด้านยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการตามข้อกาหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถธารงรักษาระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้
แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถนาความรู้ไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดทา
ระบบการจัดการด้านยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องต่อไป จานวน ๑๙,783 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ ๙8.92 จากเป้าหมายทั้งปี ๒๐,๐๐๐ แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง ๑,619,009 คน
(คิดเป็นร้อยละ 134.92 จากเป้าหมายทั้งปี ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน)
1. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงแรงงาน
ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพและ/หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการ
นาภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการมีงานทา การพัฒนาทักษะฝีมือ
การได้รับความคุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน
ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จานวน ๓๘๐ คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจาอาเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของ
บัณฑิตแรงงานประจาตาบล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานระดับอาเภอ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ เช่น การฝึกอบรมภาษาก้าวทัน AC กิจกรรม
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2.2 เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา หนึ่งอาเภอหนึ่งกลุม่ อาชีพ และโครงการสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยได้ให้บริการ
การรั ก ษาความ การใช้ ค วามรุ น แรง ด้านแรงงานแก่ประชาชน จานวน ๓7,086 ราย (คิดเป็นร้อยละ 97.59 จากเป้าหมายทั้งปี
มั่ น คงของรั ฐ และ ในจั ง หวั ด ชายแดน ๓๘,๐๐๐ คน)
การต่ า งประเทศ ภาคใต้ (ต่อ)
2. โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ต่อ)
กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคมได้ร่วมแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการ
สนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม เพื่อให้เป็นสินเชื่อผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา
๕ อาเภอ (อาเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา และสะเดา) เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกันตน
ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลดปัญหาการว่างงาน อาชญากรรมและปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งมีบริษัทเอกชน
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) และ
ธนาคารกรุงเทพ จานวน 40 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138 ล้านบาท
2.4 เสริ ม สร้ างความ 1. การทบทวน MoU กับ 3 ประเทศ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทา
สัมพั นธ์อัน ดีกับนานา ร่าง MoU และร่างข้อตกลงเพื่อการจ้างแรงงานกับ 3 ประเทศ โดยอาศัยร่าง MoU และร่าง
ประเทศ
ข้อตกลงระหว่างไทยกับเวียดนามเป็นต้นแบบและปรับแก้ในส่วนของการยกเลิก MoU ฉบับเดิม
ตลอดจนความต่อเนื่องของการปฏิบัติ และสัญญาจ้างงาน หลังจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการต่า งประเทศได้ป รับ แก้ MoU ให้เ ป็น ไปตามเวีย ดนามเสนอขอแก้ไ ขเพิ่ม เติม
กระทรวงแรงงานจึงปรับใช้ร่าง MoU และ Agreement ของกัมพูชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว เพื่อปรับใช้กับ MoU และ Agreement ของเมียนมา
และลาวด้วย โดยกระทรวงแรงงานได้ดาเนินการประสานเป็นการภายในกับผู้ประสานงาน
ของกระทรวงแรงงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อพิจารณาร่าง MoU และ Agreement
ในโอกาสแรก ก่อนที่จะมีการส่งตามช่องทางการทูตต่อไป
2. การเตรียมลงนาม MoU กับเวียดนาม กรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
และกระทรวงแรงงานได้นาร่าง MoU และ Agreement ที่ปรับแก้ไขให้กรมเอเชียตะวันออก
พิจารณานาส่งให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางทางการทูต ซึ่งจะดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันกาหนดลงนามในการประชุม Joint Cabinet Retreat ระหว่างวันที่
20 – 24 กรกฎาคม 2558
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ ม สร้ างความ 3. การเตรียมการประชุมความร่วมมือด้านแรงงานกับกลุ่มประเทศ CLMV ประมาณเดือน
การรั ก ษาความ สัมพั นธ์อัน ดีกับนานา สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นงานริเริ่ม กระทรวงแรงงานได้จัดประชุมความร่วมมือ เชิงวิชาการกับ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
กลุม่ ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMTV) มีกรอบระยะเวลาดาเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2558
การต่ า งประเทศ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะทางานจัดการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการ
(ต่อ)
ด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับ ประเทศเพื่อ นบ้าน โดยแบ่งคณะทางานเป็น 5 คณะ ได้แ ก่
1) คณะทางานฝ่ายอานวยการกลาง 2) คณะทางานฝ่ายสารัตถะ 3) คณะทางานฝ่ายสถานที่
และกิจกรรม 4) คณะทางานฝ่ายการจัดประชุมและพิธีการ และ 5) คณะทางานฝ่ายจัดจ้างและ
บริหารการเงิน
4. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
1) กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ใบอนุญาตทางานสิ้นสุดลง
หรือยังไม่มีใบอนุญาตทางาน ให้ขอรับบริการ ณ ศูนย์ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทางาน
มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทางาน จานวน 198,448 คน
(คิดเป็นร้อยละ 13.23 จากเป้าหมายทั้งปี 1,500,000 คน)
2) กรณีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทางาน
- แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จานวน 1,626,235 คน
เป็นแรงงานต่างด้าว 1,533,675 คน และผู้ติดตาม 92,560 คน (ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่
29 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เพื่อเร่งดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว จากข้อมูล ณ วันที่
3 กรกฎาคม 2558 มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว
จานวน 557,505 คน ซึ่งสถานทูตเมียนมาแจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว
จานวน 16,394 คน และจากการที่เปิดให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวรับบัตรใหม่เพื่ออยู่อาศัย
และทางานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558
มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาขอรับบัตรใหม่ จานวน 1,047,635 คน จากนายจ้าง จานวน
177,569 ราย
การติดตามการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเมียนมา โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
กระทรวงแรงงานของไทย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเมียนมา ได้ร่วมจัดประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ ม สร้ างความ เพื่อติดตามผลการดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาในประเทศไทย
การรั ก ษาความ สัมพั นธ์อัน ดีกับนานา พร้อมสร้างการรับรู้ร่วมกันเรื่องการจัดระบบแรงงานกับการขยายเวลาการตรวจสัญชาติแรงงาน
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา และการดาเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
การต่ า งประเทศ
ประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕8 ที่ให้ขยายระยะเวลาการอยู่อาศัย
(ต่อ)
และอนุญาตการทางานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติออกไป รวมถึงทบทวนและปรับแก้ไข
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทางาน จดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางและ
เข้าเมืองถูก กฎหมายครั้งสุด ท้ายก่อนวัน ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แต่การอนุญ าตให้อยู่ใ น
ราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว กาหนดให้แรงงานเวียดนามมารายงานตัวเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ
ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ และขออนุญาตทางาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง นครพนม
หนองคาย สงขลา และจังหวัดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยแรงงานเวียดนามจะได้รับการผ่อนผัน
ให้อยู่และอนุญาตให้ทางานได้เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะในงานบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง
พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทา MoU ในกิจการ
ประมงและก่อสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อไป ขณะนี้ยังไม่ได้มีการ
เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานสัญชาติเวียดนาม เนื่องจากจะต้องรอให้มีการลงนาม MoU
นาเข้าแรงงานเวียดนามก่อน ซึ่งมีกาหนดลงนามความร่วมมือนาเข้าแรงงานเวียดนามในการประชุม
Joint Cabinet Retreat ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558
5. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558เห็นชอบการจัดระบบการจ้าง
แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป–กลับ หรือตาม
ฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ดังนั้น
กระทรวงแรงงานจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมถึง
การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน งานแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาเครือข่าย
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ ม สร้ างความ การทางาน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว และสงขลา
การรั ก ษาความ สัมพั นธ์อัน ดีกับนานา
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 สานักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ “การใช้บังคับมาตรา 14
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การต่ า งประเทศ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 มีสาระสาคัญ ดังนี้
(ต่อ)
1) ให้นาความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
มาใช้บังคับกับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมี
บัตรผ่านแดนหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ประเทศ
ต้นทางออกให้
2) คนต่างด้าวตามข้อ 1) สามารถขอรับใบอนุญาตทางานชั่วคราวเพื่อทางานเฉพาะในท้องที่
ประเภทหรือลักษณะงาน ในช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล และตามเงื่อนไขที่กาหนด กล่าวคือ
- ท้องที่ เป็นท้องที่ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทยและเมียนมา/ลาว/
กัมพูชา และท้องที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ประเภทหรือลักษณะงาน ได้แก่ งานกรรมกร และ งานรับใช้ในบ้าน
- ช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล สามารถเดินทางเข้ามาทางานได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
- เงื่อนไข จะต้องมีการตรวจสุขภาพและทาประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าของสังคมและส่งเสริมให้ประชาชน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง เข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง ดังนี้
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 1. การส่งเสริมการมีงานทา
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
โดยการดาเนิน งาน “ศูน ย์บ ริก ารจัดหางานเพื่อ คนไทย” (Smart Job Center)
ของรัฐ
และแรงงานข้ า มชาติ เป็นกลไกสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทา” และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ๕ ปี
ที่ถูกกฎหมาย
ข้างหน้า โดยเน้น บริการคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ให้มีงานทา ด้วยบริการแบบครบวงจร โดยการ
นาเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้ เช่น เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานทา การสัมภาษณ์งาน
ผ่าน Skype บริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนาตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน การทางานต่างประเทศ
การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนา
ทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ เป็นต้น
ขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) แล้ว
จานวน 6 แห่ง ดังนี้
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
1) กรุงเทพมหานคร ณ กระทรวงแรงงาน (เครือข่าย ได้แก่ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง เขตพื้นที่ 3 5 และ 8)
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
2) จังหวัดสงขลา (เครือข่าย ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล)
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
3) จังหวัดนครราชสีมา (เครือข่าย ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ
4) จังหวัดระยอง (เครือข่าย ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี และตราด)
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
5) จังหวัดนครปฐม (เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี)
6) จังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดลาปาง ลาพูน และแม่ฮ่องสอน)
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีแผนการขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดนครสวรรค์ และ
สกลนคร คาดว่า สามารถเปิด ให้บ ริก ารอย่า งเป็น ทางการได้ใ นช่ว งเดือ นสิงหาคม 2558
ระหว่าง เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๘ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ ๑) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน
จานวน ๑,782 แห่ง มีตาแหน่งงานว่าง จานวน 5,219 ตาแหน่ง 41,277 อัตรา 2) มีผู้ลงทะเบียน
สมัครงานในประเทศ จานวน ๑7,019 คน ในจานวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน 6,017 คน
3) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้คาปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน
13,174 คน ๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จานวน ๑3,881 คน และ
๕) มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จานวน 100,448 คน รวมทั้ง ได้อานวยความสะดวก
ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ เข้ามาใช้สถานที่ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
ณ กระทรวงแรงงาน ในการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
จานวน 104 แห่ง มีงานว่าง จานวน 832 ตาแหน่ง 6,303 อัตรา
2. ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานทา โดยการให้บริการจัดหางานในประเทศ ได้ดาเนินการ
รับลงทะเบียนผู้หางานทา/นายจ้าง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการมีงานทาในระบบและนายจ้าง/
สถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาแหน่งงานว่าง/ความต้องการแรงงาน
ได้โดยสะดวก รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานทาที่เหมาะสมกับความต้องการ
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้บริการจัดหางาน ณ สานั กงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
นัดพบแรงงานใหญ่/ย่อย และการส่งเสริมคนพิการมีงานทา เป็นต้น ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจัดหางาน
ทั่วประเทศ จานวน 884,684 คน (คิดเป็นร้อยละ 120.67 จากเป้าหมายทั้งปี ๗๐๐,๐๐๐ คน)
เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน 446,299 คน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ได้ดาเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม เช่น การพิจารณา
คาขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทางานต่างประเทศ/ฝึกงานในต่างประเทศ การรับแจ้ง
การเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - entry) และการจัดส่ง
คนหางานไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ เป็นต้น มีผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศทั้งหมด จานวน
90,019 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.02 จากเป้าหมายทั้งปี ๑๐๐,๐๐๐ คน) และพัฒนาศักยภาพ
คนหางานก่อนไปทางานต่างประเทศตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
โดยการฝึกอบรมคนหางานที่ผ่านการสัมภาษณ์ ผ่านการทาสัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างรอเดินทางฯ
จานวน ๑,๒๕๕ คน (คิดเป็นร้อยละ 108.19 จากเป้าหมายทั้งปี 1,160 คน)
4. แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานทา และผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึง
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การให้คาปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ เป็นต้น มีผู้มารับบริ การแนะแนวอาชีพ
ทั่วประเทศ จานวน 488,577 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.90 จากเป้าหมายทั้งปี ๕๒๕,๙๑๐ คน)
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทาให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ดาเนินการพัฒนา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้เป็น
ระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน
โดยเน้นที่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาและทหารกองประจาการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
มีงานทาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ในแต่ละจังหวัด เป็นข้อมูลให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน ตลอดจนเป็นข้อมูลกาลังแรงงานของประเทศ ซึ่งจะนาไปใช้วิเคราะห์
วิจัยตลาดแรงงาน และสนับสนุนการวางแผนการดาเนินงานด้านแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งมีผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน จานวน 7,350,357 คน (คิดเป็นร้อยละ 105.๐1
จากเป้าหมายทั้งปี ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน)
6. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุม ชนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อให้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัม พัน ธ์เ ผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารด้า นแรงงานให้กับ ประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้ง
เป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการ/มีปัญหาด้านแรงงานกับหน่วยงาน
ในสังกัด กระทรวงแรงงาน ในด้า นความต้อ งการมีงานทา การพัฒนาทัก ษะฝีมือ การได้รับ
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ความคุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ปัจจุบัน
มีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จานวน ๑๙,๕๘๑ คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน
จานวน ๑79,221 ราย (คิดเป็นร้อยละ 82.34 จากเป้าหมายทั้งปี ๒๑๗,๖๕๐ คน)
7. ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน ๖๐ แห่ง ใน ๕๘ จังหวัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านแรงงานอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการ ทั้งนี้ ภารกิจ
ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน มี 3 ประเภท ได้แก่ 1) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
ในภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 2) ให้บริการรับเรื่องและวินิจฉัยเพื่อส่งต่อไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ย วข้อ ง และ 3) ให้บริก ารแบบเบ็ดเสร็จในภารกิจ ของหน่ว ยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เช่น การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ เบื้องต้น
ของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 815,264 ราย
8. ให้บริการทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ “๑๕๐๖” เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การให้คาแนะนาเรื่องข้อกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนปัญหาอันเนื่องมาจากการทางาน ซึ่งมีประชาชนใช้บริการ จานวน ๑,476,544 คน
9. กระทรวงแรงงานได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ” ขึ้น
ณ สานักงานแรงงานจังหวัด โดยมีภารกิจในการจัดทาเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด
เพื่อจัดทาแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาของแรงงานนอกระบบ โดยจะเน้นการลงพื้นที่พบประชาชน สารวจ
จานวนและอาชีพของแรงงานนอกระบบเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครอง
ดูแลและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่แรงงานนอกระบบ โดยให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ รวมถึงมอบหมายให้ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลขับเคลื่อน
การดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอย่างจริงจัง
ความคืบหน้าการดาเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด
ครบทุกจังหวัด (๗๖ จังหวัด) กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดทา
ข้อมูลทะเบียนแรงงานนอกระบบตามแบบที่กาหนด จานวน 54 จังหวัด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ เพศ
อายุ การประกอบอาชีพ และความต้องการช่วยเหลือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือ
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แรงงานนอกระบบ ส่วนที่เหลือ อีก ๒2 จังหวัด อยู่ระหว่างดาเนินการ
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดทุกแห่ง
อยู่ระหว่างวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบและจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ ทั้งเชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ โดยการประสานหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยจัดประชุม สั มมนา พร้อมจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ เสนอขอ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดส่งข้อมูลมายังหน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง
รวมถึงอยู่ระหว่างจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจาปี
2558 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย องค์ กรที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์เป็นฐานข้อมูลเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทาง/วางแผนดาเนินการโดยเร็ว โดย
ให้มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ของแรงงานนอกระบบให้เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
10. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ด้วยการฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมการทางาน
ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของสถานประกอบ
กิจการ SMEs ปรับพฤติกรรมการทางานของแรงงานนอกระบบให้มีทักษะฝีมือ ทักษะภาษา และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้แรงงานประกอบอาชีพเสริม โดยการ
เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติหรือ
เปลี่ยนอาชีพใหม่เพื่อให้แรงงานมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นตามความสนใจและความถนัด
ตลอดจนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีแรงงานไทยที่ผ่าน
การฝึกอบรมมีศักยภาพได้มาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ้น จานวน 2,523,564 คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๗3.47 จากเป้าหมายทั้งปี ๓,๔๓๔,๗๗๑ คน) การส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
การพัฒนา ยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพการจ้างงาน ให้แรงงานมีความรู้ ความสามารถ
จรรยาบรรณ ทัศนคติ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีทักษะฝีมือเป็นไปตามมาตรฐาน
มีผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ จานวน ๓5,337 คน (คิดเป็นร้อยละ 95.74 จากเป้าหมายทั้งปี
๓๖,๙๑๐ คน)
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
ส่งเสริม การพัฒ นาฝีมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 โดยแก้ไ ขเพิ่ม เติม บทบัญ ญัติเพื่อ กาหนดให้
การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตาแหน่งงาน หรือลักษณะงานใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
หรือต้องดาเนินการโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ โดยมี
10

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
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)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ระบบการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถและให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจควบคุมการดาเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกาหนดให้ค่าธรรมเนียม
ที่ได้รับจากการรับรองความรู้ความสามารถตกเป็นของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนาไปใช้
ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความรู้ความสามารถ อีกทั้งกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
ได้รับ สิท ธิประโยชน์ต ามที่กฎหมายกาหนด เพื่อเป็น การจูงใจให้ผู้ป ระกอบกิจ การเข้าร่ว ม
ในกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
11. การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
บริเวณท้องสนามหลวง และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน
ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้ใช้แรงงานที่ทาประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง
ซึ่งฝ่ายลูกจ้างได้ยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวน ๑๑ ข้อ ดังนี้
๑) ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘
๒) ให้รัฐบาลเร่งดาเนินการนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓) ให้รัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบ
กิจการปิดกิจการ เลิกจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทางาน
๔) ให้รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างภาคเอกชนและเงินตอบแทน
ความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงินได้อื่น ๆ ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายของลูกจ้าง
๕) ให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุตินโยบายการแปรรูป
หรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชน หรือยุบเงินรัฐวิสาหกิจ
๖) ให้รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกา การจัดเก็บเงินสมทบ และเงินสมทบ เพื่อเป็นกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง ตามบทบัญญัติว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ ในหมวด ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๖๓)
๗) ให้รัฐบาลยกระดับสานักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัยแรงงาน
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ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
๘) ให้รัฐบาลปฏิรูปสานักงานประกันสังคม ดังนี้
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
๘.๑) ให้รัฐบาลยกสถานะสานักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
๘.๒) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิ
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส ให้ใช้ได้ทุกโรงพยาบาล
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ
๘.๓) ในกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ให้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิได้ 2 กองทุน คือ
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
๘.๔) ให้สานักงานประกันสังคมจัดสร้างโรงพยาบาลประกันสังคมต้นแบบเป็นของ
ผู้ประกันตน
๙) ให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่า พร้อมทั้งควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค
๑๐) ให้รัฐบาลสนับสนุนมูลนิธิพิพธิ ภัณฑ์แรงงานไทย
๑๑) ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะทางานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี ๒๕๕๘
จากข้อเรียกร้องดังกล่าวกระทรวงแรงงานได้ดาเนินการทันทีคือ การแต่งตั้งคณะทางานติดตาม
ผลการดาเนินการตามข้ อเรียกร้อ งวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 มีรองปลั ดกระทรวง
แรงงานเป็นหัวหน้าคณะทางานฯ และมีผู้เรียกร้องทุกกลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามการ
ทางานฯ โดยจะมีการติดตามการทางานฯในทุกเดือน และการจัดตั้งกรมความปลอดภัยแรงงาน ได้
จัดท าเป็ นร่ างตามข้ อเรียกร้องฯ แล้ ว ในส่วนเรื่ องข้ อกฎหมายต่ าง ๆ คื อ ร่างพระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญั ติแรงงานรัฐวิสาหกิจ สัม พัน ธ์ (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้ชะลอไว้
ชั่วคราว และได้แต่งตั้งคณะทางานในการปรับปรุงกฎหมาย โดยให้มีผู้เรียกร้องกลุ่มต่าง ๆ เข้า
มาร่วมในคณะทางานฯ ด้วย
ทั้งนี้ คณะทางานฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อพิจารณา
ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ โดยใช้หลักการและแนวทางตามที่นายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบไว้
โดยพิจารณาข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล ยึดผลประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน
เป็นหลักและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อสรุปแนวทางการดาเนินการ
ตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 ข้อเรียกร้องข้อที่ 8 ให้รัฐบาลปฏิรูปสานักงาน
ประกันสังคม และในส่วนข้อเรียกร้องอื่น ๆ คณะทางานฯ ได้กาหนดหลักการและแนวทางการ
ดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
1) กาหนดหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบในแต่ละประเด็นข้อเรียกร้อง
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
2) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เรียกร้องในประเด็นนี้โดยตรง เพื่อเจรจา
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน หาข้อยุติแนวทางการดาเนินงานตามข้อเรียกร้องเบื้องต้น
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
3) ผู้รับผิดชอบสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยนามาเสนอต่อคณะทางานฯ เพื่อร่วมพิจารณา
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ จนได้ข้อยุติอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และให้ความเห็นชอบเพื่อจัดทากรอบการดาเนินการและ
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
กาหนดระยะเวลา (road map) โดยคณะทางานฯ ได้กาหนดจัดประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน
4) รายงานผลการดาเนินงานและขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เพื่อนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
3.2 ป้องกันและแก้ไข การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ปัญหาการค้ามนุษย์
1. กระทรวงแรงงานให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปทางานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง
คนหางานไปทางานต่างประเทศ จานวน 874,930 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.69 จากเป้าหมาย
ทั้งปี ๙๙๗,๘๐๐ คน) ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ เพื่อไม่ให้
คนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบและป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ/สาย/นายหน้าเถื่อน
จานวน 658 คน (คิดเป็นร้อยละ 164.50 จากเป้าหมายทั้งปี 400 คน) รับเรื่องร้องทุกข์
จากคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จานวน 916 คน
(คิดเป็นร้อยละ 50.89 จากเป้าหมายทั้งปี ๑,๘๐๐ คน) สามารถช่วยเหลือคนหางานจานวน
907 คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น ๒,553,594 บาท รวมถึงร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี
ทางอาญากับผู้กระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จานวน
๒64 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.๐๐ จากเป้าหมาย ๔๐๐ คน) และอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่พนัก งานเจ้า หน้าที่ นายจ้าง ผู้นาท้องถิ่น จานวน 1,079 คน (คิดเป็น ร้อ ยละ 75.45
จากเป้าหมายทั้งปี ๑,๔๓๐ คน)
2. อบรมให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน จานวน 4,618 คน (คิดเป็นร้อยละ 78.83 จากเป้าหมายทั้งปี 5,858 คน) รวมถึง
มีผู้มาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเลในภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) จัดระเบียบแรงงานประมง
2) จัดระเบียบเรือประมง 3) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจ้าง/ลูกจ้างประมง
และ 5) ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูอีก จานวน 403,934 คน โดยเป็นผลการดาเนินงานของ
กรมการจัดหางาน จานวน 40,913 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 10,500 คน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข
3. มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดยจัดทา MoU ร่วมกับ
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
ผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนามาตรฐาน
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้
และการเข้าถึงบริการ
รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ของรัฐ (ต่อ)
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการสายด่วน 1694 ซึ่งมีหน้าที่
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ การรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของด้านแรงงานของประชาชน นายจ้างและแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ยังได้
อานวยความสะดวกในการสื่อสารให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยมีล่ามแปลภาษาในการให้บริการด้วย
มีผู้มาใช้บริการ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – 26 มิถุนายน 2558) จานวน 86,280 สาย
5. มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
1) ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจ
นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเล
และที่เกี่ยวเนื่อง หรือในเรือประมงทะเล กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา รวมถึง
ห่วงโซ่การผลิต) เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีสภาพการจ้างและสภาพการทางานที่ดี รวมทั้ง
เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบ จานวน
1,746 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 69,361 คน (คิดเป็นร้อยละ 140.29 จากเป้าหมาย
ทั้งปี 49,440 คน) รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเล
และที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ การละเมิดสิทธิ
แรงงาน การยึดหนังสือเดินทางและหักค่าจ้างในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
รวมถึงผลกระทบที่อาจได้รับจากการกีดกันทางการค้า และช่องทางการขอรับการช่วยเหลือ
มีนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมประชุม จานวน 605 คน (คิดเป็นร้อยละ 108.04 จากเป้าหมาย
ทั้งปี 560 คน)
2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีคาสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แต่งตั้งคณะทางานติดตามและตรวจสอบการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค นั้น โดยมีหน้าที่
ที่สาคัญในการติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับ
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
ใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
เกิดประสิทธิผลสูงสุด กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดเจ้าหน้าที่
และการเข้าถึงบริการ
เข้าร่วมชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจแรงงานต่างด้าว
ของรัฐ (ต่อ)
ในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จานวน 4,696 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 104,492 คน
พบการกระทาผิดกฎหมายด้านแรงงาน โดยดาเนินคดีนายจ้าง จานวน 613 ราย และดาเนินคดี
แรงงานต่างด้าว จานวน 4,697 คน
3) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
(1) ออกกฎกระทรวงคุ้ม ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
(2) ออกกฎกระทรวงคุ้ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
(3) ออกกฎกระทรวงกาหนดอั ตราค่ารักษาพยาบาลที่ ให้ นายจ้างจ่ าย พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
(4) ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน
ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
(5) จัดทาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบในหลักการร่างฯ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ
ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาร่างฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างวาระที่ 2
(6) การแก้ไขพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ซึ่ง
สานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ “การใช้บังคับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
และมีผลบังคับใช้วันที่ 19 มิถุนายน 2558
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย โดยเข้าตรวจสอบการทางานของคน
ต่างด้าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จานวน 36,913 แห่ง (คิดเป็น
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข ร้อยละ 102.54 จากเป้าหมายทั้งปี 36,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 239,261 คน
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
(คิดเป็นร้อยละ 98.87 จากเป้าหมายทั้งปี 242,000 คน) นาเสนอความคืบหน้าการแก้กฎหมาย
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
เพื่อให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ซึ่งทางานในไทยเป็นระยะเวลา 4 ปี สามารถทางานในไทยต่อ
และการเข้าถึงบริการ
หลังจากเว้นระยะเป็นเวลา 3 เดือนจากเดิม 3 ปี รวมทั้งการผ่อนผันจดทะเบียนพิสูจน์สัญชาติ
ของรัฐ (ต่อ)
ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตลอดจนการมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
กากับดูแลแรงงานที่เข้ามาทางานในลักษณะเช้ามา เย็นกลับ หรือเข้ามาตามฤดูกาล ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตลอดจนนาเสนอการคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทย ซึ่งอยู่ในระดับ
มาตรฐานโลก
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

การแก้ไขปัญหาประมงแรงงานผิดกฎหมาย
1. ดาเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดชายฝั่งทะเล 7 ศูนย์ ประกอบด้วย สมุทรสาคร
ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครอง
แรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและดาเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล มีผู้มาใช้บริการจานวน 403,934 คน
2. จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมง มีแรงงานต่างด้าว
มาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน –
31 ตุลาคม 2557 จานวน 58,508 คน และยอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเภท
กิจการประมงทะเลเพิ่มเติม ระหว่าง 1 เมษายน – 29 มิถุนายน 2558 จานวน 54,407 คน
จากนายจ้าง จานวน 9,941 ราย
3. ตรวจแรงงานในงานประมงทะเล โดยชุดตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล จานวน 1246 ลา
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 14,752 คน ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง จานวน 600 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 54,609 คน
3.3 พัฒนาระบบการ 1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
คุ้มครองทางสังคม
และคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการทางาน สิทฺธิประโยชน์ไม่ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด
โดยเน้นในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานต่างด้าวที่อาจนาไปสู่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานประกอบกิจการที่ไม่เคยผ่าน
การตรวจแรงงานภายใน 5 ปี และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1 – 49 คน ที่ไม่ผ่าน
การตรวจแรงงาน สถานประกอบกิจการรายใหม่ และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
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นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ ตามกฎหมายในปีที่ผ่านมา จานวน 28,558 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 1,025,359 คน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) (คิดเป็นร้อยละ 91.32 จากเป้าหมายทั้งปี 1,122,800 คน) ตรวจแรงงานนอกระบบ โดยพนักงาน
เหลื่อมล้าของสังคม
ตรวจแรงงานเข้าไปตรวจสอบแรงงาน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสภาพการจ้างงาน สภาพ
และการเข้าถึงบริการ
การทางาน ให้ผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปทาที่บ้าน นายจ้าง ลูกจ้างในงานเกษตรกรรม ปฏิบัติตาม
ของรัฐ (ต่อ)
พระราชบัญญัติผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. 2553 หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องพนักงาน
ตรวจแรงงานจะดาเนินการให้คาแนะนา ออกคาสั่ง และดาเนินคดีตามลาดับ หากสถานประกอบกิจการ
ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้ดาเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ
จานวน 23,023 คน (คิดเป็นร้อยละ 76.77 จากเป้าหมายทั้งปี 29,990 คน) และได้ให้
ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยการให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนา การตอบปัญหาเกี่ยวกับ
สิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานเด็กอย่างถูกกฎหมาย ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย เช่น แรงงาน
ในระบบ แรงงานนอกระบบ นักเรียน/นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และผู้ปกครองแรงงานเด็ก
เป็นต้น มีผู้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน จานวน 484,292 คน (คิดเป็นร้อยละ
88.50 จากเป้าหมายทั้งปี 547,210 คน)
2. ให้ความรู้และตรวจกากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทางานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน ในสถาน
ประกอบกิจการ จานวน 13,544 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 781,415 คน (คิดเป็นร้อยละ
131.66 จากเป้าหมายทั้งปี 593,500 คน) อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางาน
ให้นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน
6,861 คน (คิดเป็นร้อยละ 105.55 จากเป้าหมายทั้งปี 6,500 คน)
3. ได้ดาเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี โดยเน้นการทางานในเชิงรุกด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ ให้คาปรึกษา
แนะนาแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบของทวิภาคี
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกัน นามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ
ให้ยุติลงได้ก่อนจะเกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จานวน 10,326 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 625,239 คน (คิดเป็นร้อยละ 125.05 จากเป้าหมายทั้งปี 500,000 คน)
รวมถึงการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกาหนดให้แก่
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ สถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ครอบครัว และความมั่นคงของสังคม
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินชีวิต ให้คนในองค์กรได้รับความ
เหลื่อมล้าของสังคม
สะดวกสบายในการทางาน มีความมั่นคงในอาชีพ จูงใจให้มีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความพอใจ
และการเข้าถึงบริการ
ในการทางาน ครอบครัวมีความมั่นคง ได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับสู่งานที่มีคุณค่าต่อไป
ของรัฐ (ต่อ)
ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จานวน
10,368 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 94.25 จากเป้าหมายทั้งปี 11,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 605,828 คน
4. สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้
สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนาไปพัฒนาองค์กรให้มีการปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้แรงงานได้อย่างถูกต้อง มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมความรู้ จานวน 5,439 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ 104.60 จากเป้าหมายทั้งปี 5,200 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 756,407 คน
5. การให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน ดังนี้
กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
แรงงานในระบบ โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน โดยมี
ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39) จานวน
11.28 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 100.43 จากเป้าหมายทั้งปี 11.23 ล้านคน) ข้อมูล ณ วันที่
30 เมษายน 2558 ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุไม่เนื่องจากการทางาน (จากกองทุน
ประกันสังคม) จานวน 19,242,667 ราย คิดเป็นเงิน 29,125.880 ล้านบาท
2) ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จานวน 9.217 ล้านคน (คิดเป็น
ร้อยละ 99.97 จากเป้าหมายทั้งปี 9.22 ล้านคน) ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจากการ
ทางาน (จากกองทุนเงินทดแทน) จานวน 72,352 ราย คิดเป็นเงิน 960.979 ล้านบาท
3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต จากข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 มีแรงงาน
นอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวน 2.55 ล้านคน มีผู้ประกันตนได้รับ
สิทธิประโยชน์ทดแทน จานวน 62,645 ราย คิดเป็นเงิน 307.632 ล้านบาท
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ
นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เ พื่อให้บ ริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) (Service Delivery Unit) แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยกิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เหลื่อมล้าของสังคม
การรับขึ้นทะเบียน รับชาระเงินสมทบผู้ประกันตน ตอบปัญหา และการส่งเสริมให้มีการชาระ
และการเข้าถึงบริการ
เงินสมทบล่วงหน้าของผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จานวน
ของรัฐ (ต่อ)
9,262 ครั้ง มีผู้เข้ารับการบริการ จานวน 957,618 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558)
4) การแก้ไขกฎหมายประกันสังคม เพื่อขยายความคุ้มครองและเพิ่ม สิท ธิประโยชน์
ให้กับผู้ประกันตน โดย “พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558” ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 120 วัน
นับแต่วันที่ประกาศฯ (วันที่ 20 ตุลาคม 2558) และขณะนี้ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไข
กฎหมายลาดับรอง จานวน 17 ฉบับ
6. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
1) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาก่อนเสนอพร้อมกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล
พ.ศ. 2549 ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สภานิติบัญ ญัติแ ห่งชาติเห็นชอบ
ในหลักการร่างฯ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาร่างฯ
ขณะนี้อยู่ระหว่างวาระที่ 2
2) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติให้นาร่างทั้งสองฉบับกลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
และให้ตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว
7. การให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
จานวน 14 แห่ง (13 ประเทศ) เพื่อให้การคุ้มครองและดูและแรงงานให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการสื่อสารในการทางาน
ขาดความรู้เ รื่องกฎหมาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางานและการใช้ชีวิตประจาวัน
เป็นสาเหตุที่ทาให้แรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไม่ถูกต้อง อาทิ การดื่มสุรา นามาซึ่ง
ปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทางานลดลง หมดความน่าเชื่อถือ ทาให้เกิดภาพลักษณ์
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ ที่ไม่ดีต่อแรงงานไทย ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) และสถานกักกัน จานวน 17,582 คน รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์
เหลื่อมล้าของสังคม
ให้แรงงานไทย จานวน 11,055 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 69,119,660.68 บาท
และการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ (ต่อ)
นโยบาย 4
4.7 ทะนุ บ ารุ ง และ 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
การศึ ก ษาและ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานที่ถูกต้อง เสริมสร้างความ
เรียนรู้การทะนุบารุง ตลอดจนพั ฒนาคุณภาพ ปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สร้างสันติสุขและ การมีความรัก ความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนายจ้างและลูกจ้าง และนากิจกรรม
วัฒนธรรม
ความปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไปปรับใช้ในการลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบจากข้อพิพาทด้านแรงงานและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ก่อให้เกิด
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๕,๕๒๐ คน
(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๑๕ จากเป้าหมายทั้งปี ๕,๒๐๐ คน)
2. จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างบุญ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทาและสิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความรัก สามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ ควบคู่ไปกับการปลุกจิตสานึก สร้างค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยจัดกิจกรรรม จานวน 5 ครั้ง ณ จังหวัด
อุดรธานี เชียงราย อยุธยา กรุงเทพมหานคร และสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม จานวน 3,515 คน
(คิดเป็นร้อยละ ๑75.75 จากเป้าหมายทั้งปี ๒,๐๐๐ คน)
นโยบาย 5
5.1 วางรากฐานให้
กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคม ได้ดาเนินการยกระดับคุณภาพการบริการ
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ระ บ บ ห ลั ก ป ระกั น ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของผู้ประกันตน โดยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดบริการ
คุ ณ ภาพบริ ก าร สุ ข ภาพครอบค ลุ ม การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสาหรับผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีหลักประกัน
ด้ า นสาธารณสุ ข ประชากรในทุกภาคส่วน และความคุ้มครองด้านการบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม ซึ่งมีผู้ประกันตน
และสุ ข ภาพของ อย่างมีคุณภาพ
ได้รับความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น
ประชาชน
๑๑.65 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.68 จากเป้าหมายทั้งปี ๑๑.๕๗ ล้านคน)
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 7
7.3 พั ฒ นาแรงงาน
การส่งเสริมบทบาท ของภาคอุตสาหกรรม
และการใช้ โอกาส เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ในประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และไม่มีทักษะ
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

1. กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงรองรับ
ความต้องการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1) การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่แรงงานไทย โดยเน้นภาษาอังกฤษ เพื่อให้แรงงานไทย
มีความสามารถในการสื่อสาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต ธุรกิจ และบริการ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยรองรับ
การเคลื่อนย้ายเสรี และการลงทุนในประเทศ ตลอดจนรองรับการขยายความร่วมมือของประเทศ
อาเซียน สู่อาเซียน + 3 และอาเซียน + 6 มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 20,979 คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๙7.67 จากเป้าหมาย ๒๑,๔๘๐ คน)
2) การอบรมทักษะฝีมือให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบ
อาหารไทยได้อย่างถูกต้องสามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพได้ และเพื่อผลิตผู้ประกอบอาหารไทย
ให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ
และการประกอบอาหารไทย 4 ภาค มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 6,077 คน (คิดเป็นร้อยละ
๘9.37 จากเป้าหมาย ๖,๘๐๐ คน)
3) การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจชายแดน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โดยการส่งเสริมทักษะฝีมือของแรงงานไทย
ทั้งในกลุ่มของแรงงานในระบบการจ้างงานของสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ
เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
และยังเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในกลุม่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย มีผู้
เข้ารับการอบรม จานวน 96,608 คน (คิดเป็นร้อยละ 102.72 จากเป้าหมายทั้งปี ๙๔,๐๔๙ คน)
2. การกากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน
จานวน 711 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 101.57 จากเป้าหมายทั้งปี ๗๐๐ คน) มีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตน จานวน 6,392 คน (คิดเป็นร้อยละ 107.43 จากเป้าหมายทั้งปี
๕,๙๕๐ คน) มีแรงงานได้รับการเสริมสร้างวินัยการทางานในภาคอุตสาหกรรม จานวน 4,619 คน
(คิดเป็นร้อยละ 107.42 จากเป้าหมายทั้งปี ๔,๓๐๐ คน) ทั้งนี้ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็น
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ระเบียบ วินัย
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 7
การส่งเสริมบทบาท
และการใช้ โอกาส
ในประชาคมอาเซียน
(ต่อ)
นโยบาย 8
การพัฒ นาและ
ส่ ง เส ริ ม ก า ร ใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา
นโยบาย 10
การส่งเสริมการ
บริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมา
ภิ บ าลและการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
7.3 พั ฒ นาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรม
เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และไม่มีทักษะ
(ต่อ)
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย
และพัฒนาของประเทศ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ข้อบังคับในการทางาน ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การอยู่ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในสังคม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างปกติสุข และลูกจ้างมีความตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางาน
3. ให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างชาติ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยได้ดาเนินการจัดประชุม
ชี้แจงแก่กลุ่มเป้าหมายใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ นนทบุรี
สมุทรสาคร ตาก/สาขาแม่สอด และพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๖๕๑ ราย
การศึกษาการกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทาที่บ้าน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายหรือแนวทางในการจ่าย
อัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทาที่บ้านให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้านไม่ให้
ถูกนายจ้างเอาเปรียบอีกด้วย โดยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้ศึกษาวิจัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทารายงานความคืบหน้า ครั้งที่ 2

10.5 ใช้ ม าต รกา ร
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
ทางกฎหมาย การปลูกฝัง และประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสานึกและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและ
ค่านิยมคุณธรรม
ประพฤติมิชอบ จานวน 3,262 คน (คิดเป็นร้อยละ 104.22 จากเป้าหมายทั้งปี 3,130 คน)
ข้อสั่งการ นรม.
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพือ่ เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ดังนี้
1) ให้ทุกส่วนราชการ 1.โครงการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) มีวัตถุประสงค์
เร่งดาเนินโครงการที่มี
เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ ค นไทยทุ ก คนมี งานท า โดยการน าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ
ประโยชน์ต่อประชาชน
สมัยใหม่มาใช้ เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานทา การสัมภาษณ์งานผ่าน Skype
อย่างทั่วถึงให้เกิดเป็น
บริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนาตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน การทางานต่างประเทศ การ
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ
แนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิต การประกอบอาชีพอิส ระ
เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่
พัฒ นาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับ ความต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ เป็น
แก่ ป ระชาชน
ต้น ซึ่งได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) ในทุก
(7 ตุลาคม 57)
ภูมิภาค เป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ โดยเฉพาะด้า นการ
ส่งเสริมการมีงานทาแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนของประเทศอย่างทั่วถึง
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ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) แล้วจานวน
6 แห่ง ณ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครราชสีมา ระยอง นครปฐม และเชียงใหม่ นอกจากนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดนครสวรรค์ และสกลนคร
ตามลาดับ สาหรับผลการดาเนินงานที่สาคัญของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่สาคัญมีดังนี้ ๑) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
ลงทะเบียนรับสมัครงาน จานวน ๑,782 แห่ง มีตาแหน่งงานว่าง จานวน 5,219 ตาแหน่ง
41,277 อัตรา 2) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จานวน ๑7,019 คน ในจานวนนี้เป็นผู้
ได้รับการบรรจุงาน จานวน 6,017 คน 3) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 13,174 คน ๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศ จานวน ๑3,881 คน และ ๕) มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จานวน
100,448 คน รวมทั้ง ได้อานวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ เข้ามาใช้สถานที่
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ณ กระทรวงแรงงาน ในการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ จานวน 104 แห่ง มีงานว่าง จานวน 832 ตาแหน่ง
6,303 อัตรา
2. จัดทาโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยจัดบริการตรวจเช็คสภาพรถ
ซ่อมบารุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนฟรี ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่
15 – 23 ธันวาคม 2557 ณ ที่ตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัด และช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 ณ จุดบริการ
บนถนนสายหลักทั่วประเทศ มีประชาชนนารถมารับบริการทั้งสองช่วงเวลา จานวน 3,796 คัน
แบ่งเป็นรถยนต์ 1,255 คัน และ รถจักรยานยนต์ 2,541 คัน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีบริการอื่น ๆ
ที่นอกเหนือ เช่น ให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้า เป็นต้น มีผู้มาใช้บริการ
จานวน 3,318 คน ตลอดจนเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดในช่วง
เทศกาลปีใหม่อีกด้วย
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
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4. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ เป็นการ
ดาเนินงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา แก่บุคลากร
ในสถานประกอบกิจการ ขณะนี้ได้ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาในสถานประกอบ
กิจการแล้ว จานวน 260 แห่ง
5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน (องค์การมหาชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
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) ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2) ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน
ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
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ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 - 16 มิถุนายน 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
ด้านความมั่นคง
ลาดับ

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

3

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1.ให้ศูน ย์บ ริก ารจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ขยายการ
ดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราวให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนามด้วย (25 พฤศจิกายน 2557)
2. ให้ รง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราว
ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามโดยเร็วต่อไป
3. ให้ รง.เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการตรวจสัญชาติ
ที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 2558
โดยให้นาเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า (20 มกราคม 2558)

ข้อ 1. และ 2. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทางาน
โดยจดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางและเข้าเมือง
ถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แต่การอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว กาหนดให้แรงงานเวียดนามมารายงานตัว
เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ และขอ
อนุญาตทางาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง นครพนม
หนองคาย สงขลา และจังหวัดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยแรงงานเวียดนาม
จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่และอนุญาตให้ทางานได้เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะ
ในงานบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเจรจา
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทา MoU ในกิจการประมง
และก่อสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อไป
ทั้งนี้ ผู้แ ทนไทยได้ร่ว มหารือ กับรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคมนิยมเวียดนาม ในประเด็นการทา MoU
การนาเข้าแรงงานเวียดนาม การบริหารจัดการแรงงานเวียดนามที่อยู่ใน
ประเทศไทย และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2558
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ข้อ 3. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ดังนี้
(1) กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
จะได้รับการตรวจลงตรา และได้รับอนุญาตทางาน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2559 จะได้รับการอนุญาตให้ทางานต่อไปอีก 2 ปีหลังสิ้นสุดการอนุญาต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง. และ มท.

นโยบาย
รัฐบาล
3.2

25

ลาดับ

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

3

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1.ให้ศูน ย์บ ริก ารจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ขยายการ
ดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราวให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนามด้วย (25 พฤศจิกายน 2557)
2. ให้ รง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราว
ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามโดยเร็วต่อไป
3. ให้ รง.เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการตรวจสัญชาติ
ที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 2558
โดยให้นาเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า (20 มกราคม 2558) (ต่อ)

31 มีนาคม 2559
(2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวทีย่ ังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่
31 มีนาคม 2558 ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวัน ที่
30 มิถุนายน 2558 และขอรับใบอนุญาตทางาน ซึ่งแรงงานต่างด้าว
ดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา
1 ปี และได้รับอนุญาตให้ทางานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
และอนุญาตทางานต่อไปอีก 2 ปี
(3) กลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตทางาน
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม
และผลักดันส่งกลับ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(4) กลุ่มผู้ติดตาม ให้ผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 15 ปี มารายงานตัวเพื่อ
ขอรับบัตรใหม่พร้อมกับแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
และมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตามข้อ (1)
หรือ (2) แล้วแต่กรณี สาหรับผู้ติดตามที่ไม่มารายงานตัวจะต้องถูกผลักดัน
พร้อมแรงงานต่างด้าวตามข้อ (3)
(5) กรณีแรงงานประมงทะเล โดยการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ในกิจการประมงทะเลให้มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งความต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าว และให้นาแรงงานต่างด้าวไปทาทะเบีย นประวัติ
ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทางาน ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่จังหวัดชายทะเล
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และใน
ระหว่างการผ่อนผันนั้น ให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
เมื่อผ่านการตรวจสัญ ชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
และอนุญาตให้ทางานต่อได้อีก 2 ปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

26

ลาดับ

ข้อสั่งการ
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3

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1.ให้ศูน ย์บ ริก ารจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ขยายการ
ดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราวให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนามด้วย (25 พฤศจิกายน 2557)
2. ให้ รง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราว
ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามโดยเร็วต่อไป
3. ให้ รง.เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการตรวจสัญชาติ
ที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 2558
โดยให้นาเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า (20 มกราคม 2558) (ต่อ)

(6) การปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา
ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับระยะเวลาการกลับเข้าทางานใหม่
ของแรงงานต่างด้าวหลังทางานครบกาหนด 4 ปีแล้ว จากเดิมกาหนดไว้
3 ปี ให้ลดลงเหลือ 30 วัน เพื่อความต่อเนื่องของการทางานและสอดคล้อง
กับระยะเวลาการเตรียมการจัดทาเอกสารเพื่อกลับเข้ามาทางาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

ด้านเศรษฐกิจ
ลาดับ

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

2.

การดาเนินการพัฒนาและจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
14. นโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดน
อาจส่งผลให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางานในประเทศไทย
มากขึ้น จึงให้ รง. ร่วมกับ ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒ นาฝีมือ
แรงงานไทยที่มีศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนา
ในพื้นที่ และความต้องการของภาคเอกชน (2 มิถุนายน 2558)

กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
บริเวณแนวชายแดน โดยในระยะแรกจะดาเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลาได้ดาเนินการพัฒนา
ฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
ภายใต้โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายกาลังแรงงานเข้าไปทางานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยเน้นการฝึกพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
และพัฒนาทักษะแรงงานต่างด้าว
ทั้งนี้ การดาเนินการระยะที่สอง จะประกอบด้วยพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย นครพนม หนองคาย กาญจนบุรี และ และนราธิวาส

27

ด้านสังคมจิตวิทยา
ลาดับ

ข้อสั่งการ

18

ให้ กค. และ รง. ชี้แจงทาความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความแตกต่าง
ของการให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และการออมตามพระราชบัญญัติกองทุน
การออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะสิทธิการออมตามอายุและสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง
(30 ธันวาคม 2557)

25

ผลการดาเนินงาน

ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติและร่างพระราชกฤษฎีกา
เกี่ย วกับผู้ประกัน ตนตามมาตรา 40 ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากมีการ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว กระทรวงแรงงานโดยสานักงานประกันสังคม
จะได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงความแตกต่าง
ของสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับระหว่างการประกันตนตามมาตรา 40
และการออมตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ ดังกล่าว
ให้ ศธ. รง. มท. กห. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับ
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาแก่นักเรียน นิสิต
เด็กในช่วงปิดภาคเรียน รวมการสนับสนุนสถานที่ฝึกงานหรือหารายได้ นักศึกษา ให้มีงานทาในช่วงที่ว่างจากการเรียนและช่วงปิดเทอม โดยจัดทา
พิเศษที่เหมาะสม (10 มีนาคม 2558)
โครงการจัดหางานให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วง
ที่ว่างจากการเรียนในลักษณะ Part Time เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษามีรายได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการฝึกความอดทน
มีวินัยและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทางานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ทั้งนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจะทางานได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี มีความรู้
ไม่ต่ากว่า ม.ต้น มีสุขภาพแข็งแรง ระหว่างทางานต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ
หรือแบบฟอร์มที่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือหากเป็น
แบบฟอร์มที่นายจ้างจัดให้ก็ต้องมีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา
เช่นกัน สาหรับค่าตอบแทน จะได้ชั่วโมงละ 40 บาท ช่วงปิดเทอมทางานได้
ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง หากเป็นช่วงเปิดเทอม
ทางานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง และห้ามทางานในสถานที่เล่นการพนัน
โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรา ร้านอาหารที่มีการจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานขายสินค้า และบริการลูกค้า งาน
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า เป็นงานที่มี
ความปลอดภัยและไม่เสีย่ งอันตราย ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กค. และ รง.

นโยบาย
รัฐบาล
3.3

28

ด้านการต่างประเทศ
ลาดับ
18

25

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กระทรวงแรงงานได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ
ของประเทศไทย
เยียวยา ฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้
3. ให้ พม. รง. เร่งดาเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยาเหยื่อจากการ
1. กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลัก โดยมี กรมสวัสดิการและ
ค้ามนุษย์หรือจากการใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ คุ้มครองแรงงาน กรมประมง กระทรวงมหาดไทย และสมาคมการประมง
สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ (3 มีนาคม 2558)
แห่งประเทศไทย เป็น หน่ว ยงานสนับ สนุน ในการจัด ตั้งศูน ย์ป ระสาน
แรงงานประมง ใน 7 จังหวัด ในระยะแรก ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง
ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล ซึ่งมีภารกิจในการจัดระเบียบแรงงาน
จัดระเบียบเรือประมงทะเล คุ้มครองแรงงานในเรือประมง การตรวจ
ปราบปราม จับกุม และดาเนินคดี รวมถึงให้การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ในช่องทางต่าง ๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th จัดอบรม ประชุมชี้แจง แก่นายจ้าง
ลูกจ้างในกิจการประมงทะเล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การให้บริการ
สายด่วนพร้อมล่ามแปลภาษา “1546” เพื่อรับคาร้องเรียนและให้คาปรึกษา
ทางกฎหมาย การตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการประสานงาน
กับนายจ้าง และองค์กรอิสระเพื่อให้การช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ให้ได้รับ
การดูแล เยียวยา และฟื้นฟูต่อไป
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศกัมพูชา – ลาว –
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ CLMV ดังนี้
เมียนมา - เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
3. ให้ กต. พณ. รง. อก. พิจารณากาหนดแนวทางการหารือความร่วมมือกับ 1. การทบทวน MoU กับ 3 ประเทศ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา)
ประเทศดังกล่าว และหามาตรการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาร่าง MoU และร่างข้อตกลงเพื่อการจ้างแรงงาน
กับ 3 ประเทศ โดยอาศัยร่าง MoU และร่างข้อตกลงระหว่างไทยกับเวียดนาม
และแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย
เป็นต้นแบบและปรับแก้ในส่วนของการยกเลิก MoU ฉบับเดิม ตลอดจน
(10 มีนาคม 2558)
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติ และสัญญาจ้างงาน หลังจากกรมสนธิสัญญา
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การกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศกัมพูชา – ลาว –
เมียนมา - เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
3. ให้ กต. พณ. รง. อก. พิจารณากาหนดแนวทางการหารือความร่วมมือกับ
ประเทศดังกล่าว และหามาตรการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า
และแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย
(10 มีนาคม 2558) (ต่อ)

และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับแก้ MoU ให้เป็นไปตาม
เวียดนามเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงแรงงานจึงปรับใช้ร่าง MoU
และ Agreement ของกัมพูชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานแล้ว เพื่อปรับใช้กับ MoU และ Agreement ของเมียนมา
และลาวด้วย โดยกระทรวงแรงงานได้ดาเนินการประสานเป็นการภายใน
กับผู้ประสานงานของกระทรวงแรงงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
เพื่อพิจารณาร่าง MoU และ Agreement ในโอกาสแรก ก่อนที่จะมีการ
ส่งตามช่องทางการทูตต่อไป
2. การเตรียมลงนาม MoU กับเวียดนาม กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว และกระทรวงแรงงานได้นาร่าง MoU และ Agreement
ที่ปรับแก้ไขให้กรมเอเชียตะวันออกพิจารณานาส่งให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณา
อย่างเป็นทางการผ่านช่องทางทางการทูต ขณะนี้ยังไม่ได้มีการเปิดให้มีการ
จดทะเบียนแรงงานสัญชาติเวียดนาม เนื่องจากจะต้องรอให้มีการลงนาม
MoU นาเข้าแรงงานเวียดนามก่อน ซึ่งมีกาหนดลงนามความร่วมมือนาเข้า
แรงงานเวียดนามในการประชุม Joint Cabinet Retreat ระหว่างวันที่
20 – 24 กรกฎาคม 2558
3. การเตรียมการประชุมความร่วมมือด้านแรงงานกับกลุ่มประเทศ CLMV
ประมาณเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นงานริเริ่ม กระทรวงแรงงานได้อนุมัติ
โครงการจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
(CLMTV) มีกรอบระยะเวลาดาเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
2558 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะทางานจัดการ
ประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศ
เพื่อ นบ้า น โดยแบ่งคณะทางานเป็น 5 คณะ ได้แ ก่ คณะทางานฝ่า ย
อานวยการกลาง คณะทางานฝ่ายสารัตถะ คณะทางานฝ่ายสถานที่และ
กิจกรรม คณะทางานฝ่ายการจัดประชุมและพิธีการ และคณะทางานฝ่าย
จัดจ้างและบริหารการเงิน
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6. ให้ รง. เผยแพร่การทางานของศูนย์บริการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์บริการ
ที่เปิดให้ผู้ว่างงานสามารถเข้าไปหางานที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวมทั้ง จัดหางานเพื่อคนไทย ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ให้นายจ้างสามารถเข้าไปหาแรงงานตามที่ต้องการได้
www.mol.go.th เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th รวมทั้ง
(27 มกราคม 2558)
สือ่ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปรับปรุงเมื่อ 7 กรกฎาคม 2558
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