หนวยงาน กระทรวงแรงงาน
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
1.1 การปกปองและ
นโยบาย 1
การปกปองและ เชิ ด ชู ส ถาบั น
เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 2
การรั ก ษาความ
มั่ น คงของรั ฐ และ
การตางประเทศ

2.1 การเตรียมความพรอม
สูประชาคมการเมืองและ
ความมั่ น คงอาเซี ย น
กําหนดใหปญ
 หายาเสพติด
ตองไดรับการแกไข

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560)
ผลการดําเนินงาน
1. จัดฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวงแรงงาน
โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝมือในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่ประยุกตกับภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
ตามความตองการของแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนและบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อรวมดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหบรรลุผลสําเร็จตามพระราชประสงค
ตลอดจนเปนการสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพใหผูเขารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 6,258 คน
2. การฝกอบรมรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ทักษะฝมือแรงงานใหเปนชางเครื่องชวยคนพิการสงผลใหแรงงานไดมีโอกาสงานทําในโรงงานขาเทียม
ของโรงพยาบาลชุมชน ผูพิการขาขาดจะไดรับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว รวมถึงผูพิการสามารถดํารงชีวิตไดสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผูเขารับ
การฝกอบรม จํานวน 61 คน
3. จัดมหกรรมสรางงาน สรางอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อใหผูเขารวมงานมีความรู ความเขาใจในพระราชกรณียกิจดานการสงเสริมอาชีพ
และสามารถนํามาเปนแนวทางในการประกอบอาชีพใหมได มีผูเขารวมกิจกรรม 21,037 คน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการปองกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมให
สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน โดยรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
แกนายจางและลูกจาง เปนการสรางความตระหนักและเจตคติที่ดีในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการใหเขาสูระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการตามขอกําหนดมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(มยส.) ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและสามารถธํารงรักษาระบบการจัดการดานยาเสพติด

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.1 การเตรียมความพรอม
การรั ก ษาความ สูประชาคมการเมืองและ
มั่ น คงของรั ฐ และ ความมั่นคงอาเซียน
การต า งประเทศ กําหนดใหปญ
 หายาเสพติด
(ตอ)
ตองไดรับการแกไข (ตอ)
2.2 เร ง แก ไ ขป ญ หา
การใช ค วามรุ น แรง
ในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
ในสถานประกอบกิจการใหเปนไปอยางตอเนื่อง ตลอดจนเสริมสรางองคความรูแกบุคลากรและ
เจาหนาที่ ใหสามารถนําความรูไปสงเสริมใหสถานประกอบกิจการสามารถจัดทําระบบการจัดการ
ดานยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการไดอยางถูกตองตอไป ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการไดรับ
การสงเสริมใหมีระบบการจัดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน จํานวน 21,029 แหง
มีลูกจางเกี่ยวของ 1,390,893 คน
1. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น โดยการแกไข
ปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
มีอาชีพและ/หรือมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยใหบัณฑิตแรงงานเปนสื่อกลางในการนําภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปสูประชาชนในพื้นที่ที่มีความตองการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝมือ การไดรับความคุมครอง
ดานแรงงาน ตลอดจนการไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จํานวน
๓๘๐ คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึง
ไดจัดตั้งศูนยแรงงานประจําอําเภอเพื่อเปนศูนยกลางของบัณฑิตแรงงานประจําตําบล และเปนศูนยกลาง
ขอมูลดานแรงงานระดับอําเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
เชน การฝกอบรมภาษากาวทัน AC กิจกรรมหนึ่งอําเภอหนึ่งกลุมอาชีพ และโครงการสํานึกรักบานเกิด
รวมใจพัฒนาชุมชน เปนตน โดยไดใหบริการดานแรงงานแกประชาชน จํานวน 47,634 ราย
2. การฝก อบรมฝมือ ใหกับ กลุม เปา หมายตามโครงการพาคนกลับบา นในพื้นที่โ ดยรอบ
อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี (นราธิวาส ปตตานี ยะลา) โดยการฝกทักษะอาชีพเสริมใหแกแรงงาน
ในพื้นที่ดังกลาว ใหมีทักษะฝมือพรอมในการทํางานและพัฒนาอาชีพ สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน เปนการเพิ่มโอกาสทางเลือกใหแกแรงงานในภาคเกษตรในการประกอบอาชีพทั้งในระบบ
การจางงานและนอกระบบการจางงานในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนสง
หรืออาชีพเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนเพื่อการแกไขปญหาความยากจนในกลุมที่มีรายไดนอย และ
ชวยลดปญหาการมั่วสุมยาเสพติดในกลุมแรงงาน และการถูก ชัก จูง ไปเปน แนวรว มในการ
กอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 200 คน
3. การฝกทักษะอาชีพใหกับกลุมเปาหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (กลุมแนวรวม
กอความไมสงบ กลุมที่มีความเห็นขัดแยง กลุมอคติตอภาครัฐ และกลุมผูรวมกอเหตุความไมสงบ)
เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกใหแกแรงงานในภาคเกษตรในการประกอบอาชีพทั้งในระบบการจางงาน
และนอกระบบการจางงาน ในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนสง หรือ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

2

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.2 เร ง แก ไ ขป ญ หา
การรั ก ษาความ การใช ค วามรุ น แรง
มั่ น คงของรั ฐ และ ในจั ง หวั ด ชายแดน
การต า งประเทศ ภาคใต (ตอ)
(ตอ)
2.4 เสริ มสร างความ
สัมพันธอันดีกับนานา
ประเทศ
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
อาชีพเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการซอมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และลดภาระคาใชจาย ทั้งยังเปนการแกไขปญหา
ความยากจนในกลุมผูมีรายไดนอย ชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย ทั้งนี้ มีผูเขารวมอบรม
จํานวน 667 คน
ความรวมมือกับตางประเทศดานแรงงานในรอบเดือนกันยายน 2560
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
1. การหารือรวมกับคณะกรรมการ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่ อวั นที่ ๕ กั นยายน ๒๕๖๐ พลเอก ศิ ริ ชัย ดิ ษฐกุ ล รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงแรงงาน
ใหการตอนรับ Dr.LYU KEE ILL ประธานใหญคณะกรรมการ Far East University และคณะ
ณ หองรับรองรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือขอราชการ
ประเด็นการสงเสริมใหมีความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง
แรงงาน และ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในภารกิ จของบุคลากรที่จํ าเปนตองใชระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และการดูแลกระบวนการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
เครือขายที่ตองมีความปลอดภัย สรางความเชื่อมั่น และเปนที่ไววางใจ สามารถใหบริการดานแรงงานได
อยางกวางขวาง
2. การลงนามในบันทึกความเขาใจความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง
Far East University สาธารณรัฐเกาหลีกับกระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธาน
ลงนามในบันทึกความเขาใจความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง Far East
University สาธารณรัฐเกาหลีกับกระทรวงแรงงาน รวมกับ Dr.LYU KEE ILL ประธานใหญคณะกรรมการ
Far East University ณ หอง Executive Operation Room ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน สาระสําคัญ
ของบันทึกดังกลาวเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระหวางกระทรวงแรงงาน และ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี การแลกเปลี่ยนการเยือนระหวาง
บุคลากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรของกระทรวงแรงงาน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ในดานการทําวิจัย การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรม สําหรับความรวมมือ
ทางวิชาการ อาทิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เปนตน รวมทั้งการสงเสริมใหมีการ
2
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2.4 เสริ มสร างความ แลกเปลี่ยนวัสดุศาสตร สื่อสิ่งพิมพ และขอมูลขาวสาร
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา การจัดระเบียบแรงงานตางดาว
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
1. แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนยบริการ
การต า งประเทศ
จดทะเบียนแรงงานตางดาว ระหวางวันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จํานวน 1,626,235 คน
(ตอ)
เปนแรงงานตางดาว 1,533,675 คน และผูติดตาม 92,560 คน (ขอมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน
นโยบายรัฐบาล
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2557) ซึ่งกระทรวงแรงงานไดประสานประเทศตนทางแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว
และกัมพูชา) เพื่อเรงดําเนินการตรวจสัญชาติแรงงานตางดาว จากขอมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559
มีนายจางแจงบัญชีรายชื่อแรงงานตางดาวเพื่อเขารับการตรวจสัญชาติแลว จํานวน 689,911 คน
มีแรงงานตางดาวที่เขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 614,514 คน และจากการที่เปดให
แรงงานตางดาวกลุมดังกลาวรับบัตรใหมเพื่ออยูอาศัยและทํางานในประเทศไทยเปนการชั่วคราว
ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 มีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติมาขอรับบัตรใหม
จํานวน 1,049,326 คน จากนายจาง จํานวน 187,977 ราย
จากการที่มีการผอนผันใหแรงงานตางดาวกลุมขางตน (1,626,235 คน ) ซึ่งไดรับอนุญาต
ใหอยูอาศัยและทํางานในประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 นั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบใหมีการขยายระยะเวลาผอนผันใหแรงงานตางดาว
กลุมดังกลาวอยูอาศัยและทํางานในประเทศไทยไดอีก 2 ป (ถึง วัน ที่ 31 มีน าคม 2561)
ทั้งนี้ มีแรงงานตางดาวมาแจงตออายุใบอนุญาตทํางาน จํานวน 1,201,546 คน (แรงงาน 1,176,667 คน
ผูติดตาม 24,879 คน) (ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559)
2. แรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม ไดมีการลงนาม MoU นําเขาแรงงานเวียดนาม เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดําเนินการ
นําเขาแรงงานเวียดนามตาม MoU ตอไป ทั้งนี้ ไดเปดใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวเวียดนาม
ระหวางวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 มีนายจางจํานวน 697 ราย แจงรายชื่อแรงงานตางดาว
สัญชาติเวียดนาม จํานวน 1,569 คน
3. การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
จากการที่พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สงผลใหแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ ไดแก สัญชาติ
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาอาศัยและทํางานอยางผิดกฎหมายในประเทศไทย และนายจาง/
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา สถานประกอบกิจการที่จางแรงงานตางดาวอยางผิดกฎหมายเกิดความตื่นตระหนกอันเนื่องมาจาก
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
มีบทลงโทษที่รุนแรง สงผลใหแรงงานกลุมดังกลาวเดินทางกลับประเทศเปนจํานวนมาก ทั้งยัง
การต า งประเทศ
ทําใหกระบวนการทางเศรษฐกิจชะลอตัวถึงขั้นหยุดชะงักในบางสวน คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(ตอ)
พิจารณาถึงผลกระทบดังกลาวแลว จึงไดมีประกาศ ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราว
เพื่อแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิด
ตอระบบเศรษฐกิจและการจางงานในประเทศ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560
ทั้งนี้ การดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากปญหาดังกลาว ในสวนของกระทรวงแรงงาน
มีดังนี้
1) จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเพื่ออํานวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตา งดา วขึ้น
ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเปนที่ปรึกษา และมีรองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนผูอํานวยการศูนยฯ
โครงสรางศูนยฯ ประกอบดวย สวนอํานวยการ สวนติดตามและรายงานผล สวนวิเคราะหและ
ปฏิบัติการขาวสาร สวนประชาสัมพันธ สวนรับเรื่องราวรองทุกข และสวนปฏิบัติการจังหวัด
เพื่ออํานวยการใหการดําเนินการแกไขปญหาหรือผลกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับใชพระราชกําหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
2) เปดใหบริการทาง facebook ในชื่อ “ศูนยเฉพาะกิจเพื่ออํานวยการบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว”
3) เปดรับเรื่องราวรองทุกขผานศูนยประชาสัมพันธ กระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท
0 2232 1471
4) เปดใหบริการศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาว ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม –
7 สิงหาคม 2560 ทั่วประเทศ โดยมีนายจาง จํานวน 193,918 ราย แจงการจางคนตางดาว
จํานวน 772,270 คน และคัดกรองความสัมพันธนายจาง – ลูกจาง ระหวางวันที่ 8 สิงหาคม –
7 กันยายน 2560 มีนายจางมาคัดกรองความสัมพันธ จํานวน 179,044 ราย ลูกจาง จํานวน
713,578 คน
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.1 เร ง สร า งโอกาส กระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและสงเสริมใหประชาชน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง เขาถึงบริการของภาครัฐอยางทั่วถึง ดังนี้
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 1. การพัฒนาการใหบริการและปรับปรุงฐานขอมูลดานแรงงาน
1) จัดทํา Smart Labour Application
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
ของรัฐ
และแรงงานข า มชาติ
กระทรวงแรงงานไดพัฒนาระบบการใหบริการดานแรงงาน เพื่อใหประชาชนและ
คนทํางานเขาถึงบริการของภาครัฐไดงายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปนการตอบรับนโยบาย
ที่ถูกกฎหมาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ไดมอบนโยบายใหมีการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ Smart Labour เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในยุคดิจิทัล ใหสามารถเขาถึงบริการดานแรงงานไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว ผานอุปกรณสมารทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ IOS
โดยในระยะแรกนี้ จะใหบริการขอมูลขาวสารแกผูใชแรงงานใน 4 บริการหลัก ไดแก
(1) การคนหาตําแหนงงานวางทั่วประเทศ
(2) การตรวจสอบเงินสะสมของผูประกันตนกรณีชราภาพ
(3) การรองเรียน/รองทุกขดานสวัสดิการแรงงานและติดตามผลการดําเนินการ
(4) การคนหาหลักสูตรการฝกอบรมและสาขาอาชีพชางที่เปดทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
สําหรับการใหบริการระยะตอไปคือ การสมัครงานผาน Smart Labour และการตรวจสอบ
สิทธิประโยชนของผูประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ทั้งนี้ สามารถคนหาและดาวนโหลด
Smart Labour Application ไดโดยไมมีคาใชจายใด ๆ จาก App Store หรือ Google Play
นอกจากนี้ยังสามารถคนหาผานศูนยกลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application
Center : GAC)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดเปดใหมีการใชบริการ Smart Labour 2 โดยใหบริการ
ดานแรงงานเพิ่มเติมจากเดิม เชน การตรวจสอบสถานะผูประกันตน ตามมาตรา 33 39 และ 40
ขอมูลสถานพยาบาลที่ผูประกันตนเลือก การสงเงินสมทบของผูประกันตน การเบิกสิทธิประโยชน
การตรวจสอบผลการสมัครฝกอบรมและทดสอบ และขอมูลมาตรฐานฝมือแรงงาน เปนตน
2) การพัฒนาศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
กระทรวงแรงงานไดพัฒนาระบบศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (National Labour
Information Center : NLIC) ขึ้น และมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.1 เร ง สร า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
ของรัฐ (ตอ)
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน ทําใหมีฐานขอมูลทั้งขอมูลรายทะเบีย นและขอ มูล เชิง สถิติ
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ผูบริหารสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลไปตัดสินใจวางแผนและพรอมที่จะใหบริการหนวยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนประชาชนจะไดรับขอมูลดานแรงงานที่ทันสมัยและนําไปสูการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภาครัฐรวมกันได ผูสนใจสามารถเขาดูขอมูลไดที่ http://nlic.mol.go.th
3) ใหบริการ “M - Powered Thailand ศูนยพัฒนาอาชีพออนไลน” เปน Application
สําหรับหางานทํา/สมัครงาน (Smart Job Center) และบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู สิทธิประโยชน ขอมูลขาวสารดานแรงงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อเปนชองทางออนไลนสําหรับเยาวชนและแรงงานไทยที่เริ่มเขาสูตลาดแรงงาน และสามารถ
เขาใชงานไดทั้ง Computer และ Smartphone โดยเขาระบบดวยบัญชีผูใชงานของไมโครซอฟท
(@hotmail.com, @outlook.com, @live.com) และ facebook ได โดยมีบริการหลัก เกี่ยวกับ
การลงทะเบียนและหางานทําผาน application Smart Job Center ตําแหนงงานวาง แหลงเรียนรู
ออนไลน ผลการดําเนินงานผานระบบ “M - Powered Thailand ศูนยพัฒนาอาชีพออนไลน”
เปดใชเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 โดยมีผูเขาใชงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น
8,359 ราย
4) ใหบริการการประกันสังคมรูปแบบใหม โดยการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มชองทาง
การรับจายเงินทุกระบบ ไดแก e - Payment e - Claim และ e - Service เปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกนายจาง/ผูประกันตนที่มาใชบริการใหสามารถดําเนินธุรกรรมไดอยางรวดเร็ว
รวมไปถึง การลดการจา ยเงิน ผา นเจา หนา ที่อัน จะนํา ไปสูก ารลดโอกาสที่จ ะเกิด การทุจ ริต
ของบุคลากรได
5) การนําระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส (e – receipt) มาใช สงผลใหผูใหบริการ
สามารถออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสทดแทนการออกใบเสร็จรับเงินโดยธนาคารที่รับเงินสมทบ
ผาน e - payment และยกเลิกธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงินใหธนาคารหรือหนวยบริการ
ที่เปนตัวแทนของสํานักงานประกันสังคมไดมากกวารอยละ 80
6) การนําระบบ e – Meeting มาใชในการประชุมของสวนราชการ เปนการนําเทคโนโลยี
มาปรับใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ หมึกพิมพ และอุปกรณสํานักงาน ทั้งยังเปนการ
ลดการใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย
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2. การสงเสริมการมีงานทํา
โดยการ ดํา เนิน งาน “ศูน ยบ ริก ารจัด หางานเพื่อ คนไทย” (Smart Job Center)
เปนกลไกสําคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทํา” โดยเนน บริการคนไทยทุกคน
ทุกกลุม ใหมีงานทํา ดวยบริการแบบครบวงจร โดยการนําเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมมาใช เชน
เปดใหบริการขอมูลขาวสารการมีงานทํา การสัมภาษณงานผาน Skype บริการถายคลิปวิดีโอ
แนะนําตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนวางงาน การทํางานตางประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบ
ความพรอมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝมือใหสอดคลองกับความ
ตองการผานระบบการจัดหางานออนไลน เปนตน
ปจจุบันไดมีการจัดตั้ง “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) แลว
ทั่วประเทศ 87 แหง (กรุงเทพมหานคร 11 แหง) ทั้งนี้ ศูนยบริการจัด หางานเพื่อ คนไทย
(Smart Job Center) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ ๑) นายจาง/สถานประกอบกิจการ
ลงทะเบียนรับสมัครงาน จํานวน 41,382 แหง มีตําแหนงงานวาง จํานวน 85,404 ตําแหนง
534,054 อัตรา 2) มีผูลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จํานวน 176,807 คน ในจํานวนนี้
เปนผูไดรับการบรรจุงาน จํานวน 144,108 คน 3) ใหบริการแนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษา
แกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน 421,675 คน ๔) มีผูแจงความประสงค
เดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน 47,123 คน และ ๕) มีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียน/
รายงานตัว จํานวน 608,361 ราย
3. ใหบริการจัดหางานแกผูตองการมีงานทํา โดยการใหบริการจัดหางานในประเทศ ไดดําเนินการ
รับลงทะเบียนผูหางานทํา/นายจาง เปนการสงเสริมใหผูที่ตองการมีงานทําในระบบและนายจาง/
สถานประกอบกิจการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวาง/ความตองการแรงงาน
ไดโดยสะดวก รวมถึงการสงเสริมใหแรงงานนอกระบบมีงานทําที่เหมาะสมกับความตองการ
โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การใหบริการจัดหางาน ณ สํานักงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
และการสงเสริมคนพิการมีงานทํา เปนตน ซึ่งมีผูมาใชบริการจัดหางานทั่วประเทศ จํานวน
940,410 คน เปนผูไดรับการบรรจุงาน จํานวน 208,869 คน
นอกจากนี้ ยังไดขยายโอกาสการมีงานทําใหแกผูสูงอายุ โดยดําเนินการสํารวจและจัดทํา
ทะเบีย นผูสูง อายุที่ตอ งการทํา งานหรือ ประกอบอาชีพ จํา นวน 10,233 คน มีผูสูง อายุ
ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพ จํานวน 1,832 คน สงผลใหผูสูงอายุมีรายไดสามารถเลี้ยงดู
ตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2
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4. การใหบริการจัดหางานตางประเทศ ไดดําเนินการภายใตโครงการ/กิจกรรม เชน การพิจารณา
คําขอการจัดสงคนหางานและพาลูกจางไปทํางานตางประเทศ/ฝกงานในตางประเทศ การรับแจง
การเดินทางดวยตนเองและเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (Re - entry) และการจัดสง
คนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ เปนตน มีผูรับบริการจัดหางานตางประเทศทั้งหมด จํานวน
114,958 คน คนหางานไดรับการอบรมทักษะภาษา รวมถึงความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอกฎหมาย
วิธีการทํางาน และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเกาหลีและอิสราเอล จํานวน 1,151 คน
5. แนะแนวอาชีพใหแกผูที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน ผูตองการมีงานทํา และผูไมอยูในระบบ
การจางงาน โดยใหความรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน สถานการณตลาดแรงงานในปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคต การเตรียมตัวกอนเขาสูตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึง
กิจกรรมอื่น ๆ เชน การใหคําปรึกษาดานอาชีพ การทดสอบความพรอมทางอาชีพ จัดนิทรรศการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ เปนตน มีผูมารับบริการแนะแนวอาชีพ
ทั่วประเทศ จํานวน 569,119 คน
6. เผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อการมีงานทําใหแกประชาชนผูสนใจทั่วไป ไดดําเนินการพัฒนา
และเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน จัดเก็บและรวบรวมขอมูลขาวสารตลาดแรงงานใหเปน
ระบบ ครบถวน ถูกตอง ตอเนื่อง และเปนปจจุบัน รวมถึงการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน
โดยเนนที่นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาและทหารกองประจําการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
มีงานทําแกผูสําเร็จการศึกษาใหมในแตละจังหวัด เปนขอมูลใหนายจาง/สถานประกอบกิจการ
ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ตลอดจนเปนขอมูลกําลังแรงงานของประเทศ ซึ่งจะนําไปใชวิเคราะห
วิจัยตลาดแรงงาน และสนับสนุนการวางแผนการดําเนินงานดานแรงงานทั้งในปจจุบันและอนาคต
ซึ่งมีผูไดรับขอมูลขาวสารดานแรงงาน จํานวน 12,325,841 คน
7. การดําเนินงานเพื่อสงเสริมการขยายโอกาสดานอาชีพและการทํางานสําหรับผูสูงอายุ
1) การประชุมประชารัฐเพื่อสังคมดานผูสูงอายุ ครั้งที่ 1 /2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2559 ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานในสังกัดทราบขอเสนอที่เกี่ยวของเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงาน
สรุปผลการประชุมฯ ในประเด็น นโยบาย “ประชารัฐเพื่อสังคม” ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุเสนอที่ประชุม
คณะทํางานดานแรงงานสูงอายุของกระทรวงแรงงาน เพื่อโปรดทราบ ดังนี้
(1) แนวคิด ในการดํา เนิน งานและโครงสรา งการขับ เคลื่อ นแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(2) การดํ า เนิน นโยบายการขยายโอกาสการจา งงานผู ส ูง อายุข องหนว ยงาน
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ภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
(2.1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย : สนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพแกผูสูงอายุผานกองทุนผูสูงอายุ และประกาศเกียรติคุณใหแกสถานประกอบกิจการ
ที่สนับสนุนการขยายโอกาสการจางงานผูสูงอายุ
(2.2) กระทรวงแรงงาน : จัดตั้งศูนยจัดหางานใหแกผูสูงอายุในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค โดยกรมการจัดหางานและสํานักงานจัดหางานจังหวัด
(2.3) กระทรวงการคลัง : เสนอมาตรการเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ไดแก (1) การจาง
งานผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุผานสิทธิประโยชนภาษี (2) การสรางที่พัก
อาศัยใหกับผูสูงอายุ (3) สินเชื่อที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ และ (4) การบูรณาการระบบบําเหน็จ
บํานาญ
(3) แผนการขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อสรางสังคมดานผูสูงอายุ ประเด็นการจางงาน
ผูสูงอายุ 2560
2) การจัดประชุมคณะทํางานดานแรงงานสูงอายุของกระทรวงแรงงาน เพื่อรวมกันกําหนด
แนวทางการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกระทรวงแรงงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
เพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน โดย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เปนการประชุมครั้งที่ 2/2559 ไดหารือรวมกัน
ในประเด็น ดังนี้
(1) กําหนดการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําป 2559-2560
ตามแผนกลยุทธดานการทํางานของผูสูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
(2) การทบทวนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประจําป 2560-2564 ตามแผนกลยุทธดานการทํางานของผูสูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 25592564) ในสวนที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับสถานการณสังคมผูสูงอายุ
3) การประชุมหารือเพื่อจัดทําโครงการความรวมมือดานการจางงานผูสูงอายุกับ JICA
ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ทั้ง นี้ เพื่อ ขอรับ องคค วามรูจ ากประเทศญี่ปุน
ผานผูเชี่ยวชาญและการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะฝมือของผูสูงอายุ และการวางระบบประกันสังคม
ดานบํานาญชราภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.1 เร ง สร า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
ของรัฐ (ตอ)
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
4) รวมจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจางแรงงานสูงวัยในสถานประกอบกิจการ ในประเด็น
“คุณคาการจางแรงงานสูงอายุ” ระหวางวันที่ 13 – 14 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสามพราน
ริเวอรไซด จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อเปนการถอดบทเรียนสถานประกอบกิจการนํารองการจางงาน
ผูสูงอายุตามบันทึกขอตกลงความรวมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายการขยายอายุ
การจางงานแรงงานสูงวัยในสถานประกอบกิจการกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย
(มส. ผส.) และสถานประกอบกิจการ 13 แหง
8. การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ ชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อใหเปนสื่อกลาง
ในการประชาสัม พัน ธเ ผยแพรขอ มูล ขา วสารดา นแรงงานใหกับ ประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้ง
เปนผูประสานงานระหวางประชาชนในพื้นที่ที่มีความตองการ/มีปญหาดานแรงงานกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในดานความตองการมีงานทํา การพัฒ นาทัก ษะฝมือ การไดรับ
ความคุมครองดานแรงงาน ตลอดจนการไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน ปจจุบัน
มีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จํานวน ๑๙,๕๘๑ คน ทั้งนี้ อาสาสมัครแรงงานไดใหบริการ
ประชาชน จํานวน 241,112 คน
9. ใหบริการแกประชาชนผานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จํานวน ๖4 แหง ใน 63 จังหวัด
มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการดานแรงงานอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน
ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจและไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริการ ทั้งนี้ ภารกิจ
ของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน มี 3 ประเภท ไดแก 1) ใหบริการขอมูลขาวสารดานแรงงาน
ในภารกิจของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 2) ใหบริการรับเรื่องและวินิจฉัยเพื่อสงตอไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของ และ 3) ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในภารกิจ ของหนว ยงานในสัง กัด
กระทรวงแรงงาน เชน การทดสอบความพรอมทางอาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชนเบื้องตน
ของผูประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 เปนตน ซึ่งมีประชาชนมาใชบริการดานแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 430,984 ราย
10. ใหบริการทางสายดวนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท “๑๕๐๖” เพื่อใหบริการ
ขอมูลขาวสารดานแรงงาน การใหคําแนะนําเรื่องขอกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนปญหาอันเนื่องมาจากการทํางาน ซึ่งมีประชาชนใชบริการ จํานวน 3,274,524 คน
11. การฝกอาชีพแรงงานกลุมเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประกอบดวย
ทหารกอนปลดประจําการ ผูผานการบําบัดยาเสพติด ผูตองขังกอนพนโทษ ผูสูงอายุ ผูพิการ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.1 เร ง สร า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
ของรัฐ (ตอ)
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
ผูประสบภัยธรรมชาติ เยาวชนในสถานพินิจ และชนกลุม นอ ย ใหมีค วามรู ความสามารถ
มีทักษะฝมือแรงงาน และเปนการเตรียมความพรอมดานจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได และสังคมใหการยอมรับในศักยภาพการทํางาน ตลอดจนเปนการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมเปาหมายเฉพาะใหเปนกําลังแรงงานตามความตองการของตลาดแรงงานและเปนกลไก
ดานกําลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มีผูเขารับการอบรม จํานวน 14,365 คน
12. การฝ ก อบรมแรงงานผู สู ง อายุ เ พื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการประกอบอาชี พ เพื่ อ ฝ ก อาชี พ
เพิ่มทักษะใหกับกลุมผูสูงอายุมีความรู ความสามารถ ทักษะฝมือมีอาชีพ รายได เปนการสราง
ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมผูสูงอายุรองรับสถานการณผูสูงอายุ ทั้งนี้ มีผูเขารับการอบรม จํานวน 7,906 คน
13. การฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับระบบขนสงดานโลจิสติกสและกอสราง เพื่อพัฒนา
ฝมือแรงงานในตลาดแรงงาน รองรับการทํางานเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คมนาคม การ
ทํางานในสถานประกอบกิจการดานโลจิสติกส และการกอสราง ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และเพื่อใหแรงงานไทยทั่วไปและแรงงานนอกระบบ และแรงงานรับจาง
มีความรู ทักษะฝมือดานการกอสรางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเตรียม
แรงงานเขาทํางานในระบบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ มีผูเขารับการอบรม จํานวน 20,958 คน
นอกจากนี้ ยังไดมีการสงเสริมการทดสอบมาตรฐานฝมือ การพัฒนา ยกระดับทักษะฝมือ
และศักยภาพการจางงาน ใหแรงงานมีความรู ความสามารถ จรรยาบรรณ ทัศนคติ ตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน และมีทักษะฝมือเปนไปตามมาตรฐาน มีผูเขาทดสอบมาตรฐานฝมือ จํานวน
77,344 คน
14. การจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ไดพิจารณาสาขาอาชีพที่มีความพรอมในการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ในป 2559
ซึ่งคณะกรรมการคาจางไดนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกสาขาอาชีพ
ที่จะจัดทําอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 3 กลุมอุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ ประกอบดวย
1) กลุมจักรกลและโลหะการ มี 4 สาขาอาชีพ ไดแก (1) ชางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
(2) ชางเชื่อมทิกสําหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ (3) ชางเทคนิคระบบสงกําลัง และ
(4) ชางเทคนิคระบบไฮโดรลิก
2) กลุมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น มี 4 สาขาอาชีพ ไดแก (1) ชางเชื่อม
ระบบทอในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น (2) ชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.1 เร ง สร า งโอกาส ขนาดใหญ (3) ชางเทคนิคหองเย็นขนาดเล็ก และ (4) พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
3) กลุมแมพิมพ มี 4 สาขาอาชีพ ไดแก (1) ชางเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ (2) ชางเทคนิค
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน เครื่องอีดีเอ็ม (3) ชางเทคนิคเครื่องไวรคัทอีดีเอ็ม และ (4) ชางขัดเงาแมพิมพ
ทั้งนี้ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และมีผลใชบังคับ
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
ของรัฐ (ตอ)
และแรงงานข า มชาติ ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2560 เปนตนไป
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
ไดพิจารณาอัตราคาจางใน 4 กลุมอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ ประกอบดวย
๑) กลุมเหล็ก มี 4 สาขาอาชีพ ไดแก (๑) พนักงานหลอมเหล็ก เตาอารคไฟฟา (๒) พนักงาน
ปรุงแตงน้ําเหล็กในเตาปรุงน้ําเหล็ก (๓) พนักงานหลอเหล็ก และ (๔) พนักงานควบคุมการอบเหล็ก
๒) กลุมพลาสติก มี 4 สาขาอาชีพ ไดแก (๑) ชางเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก (๒) ชางเทคนิค
เครื่องเปาถุงพลาสติก (๓) ชางเทคนิคเครื่องเปาภาชนะกลวง และ (๔) ชางเทคนิคการซอมเครื่องเปา
ถุงพลาสติก
๓) กลุมเฟอรนิเจอร มี 4 สาขาอาชีพ ไดแก (๑) พนักงานเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรไมจริง (๒) พนักงานผลิตชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมจริงดวยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
(๓) พนักงานประกอบเฟอรนิเจอรไมจริง และ (๔) ชางทําสีเฟอรนิเจอรไมจริง
4) กลุมรองเทา มี 4 สาขาอาชีพ ไดแก (๑) พนักงานตัดวาดรองเทา (๒) พนักงานอัดพื้น
รองเทา (๓) ชางเย็บรองเทา และ (๔) พนักงานประกอบรองเทา (เย็น)
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ก า ร ล ด ค ว า ม ปญหาการคามนุษย
1. กระทรวงแรงงานใหความรูแกผูตองการไปทํางานตางประเทศเพื่อปองกันปญหาการหลอกลวง
เหลื่อมล้ําของสังคม
คนหางานไปทํางานตางประเทศ จํานวน 1,044,799 คน รับเรื่องรองทุกขจากคนหางาน
และการเขาถึงบริการ
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จํานวน 580 คน
ของรัฐ (ตอ)
2. ดําเนินงานศูนยประสานแรงงานประมงทะเล 22 จังหวัดติดทะเล โดยศูนยฯ มีภารกิจ
5 ดาน ไดแก 1) จัดระเบียบแรงงานประมง 2) จัดระเบียบเรือประมง 3) คุมครองแรงงาน
ในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจาง/ลูกจางประมง และ 5) ชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู
3. มาตรการยกระดับการคุมครองแรงงาน คุมครองลูกจางเด็ก โดยไดจัดทํา MoU รวมกับ
ผูประกอบกิจการประมง สิ่งทอ ออย/น้ําตาล สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการนํามาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช
รวมถึงการเรียกรองสิทธิประโยชนใหแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
4. สงเสริมและพัฒนาเครือขายการคุมครองแรงงาน โดยใหบริการสายดวน 1694 ซึ่งมีหนาที่
ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการใหบริการสอบถามขอมูลดานตาง ๆ การรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของดานแรงงานของประชาชน นายจางและแรงงานตางดาว นอกจากนี้ยังได
อํานวยความสะดวกในการสื่อสารใหแกแรงงานตางดาว โดยมีลามแปลภาษาในการใหบริการดวย
มีผูมาใชบริการ จํานวน 117,297 สาย
5. มาตรการปองปรามเพื่อลดความเสี่ยงการคามนุษย
1) ตรวจคุมครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุมเสี่ยง โดยเขาตรวจ
นายจางและลูกจาง เพื่อใหการคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง (กิจการเกี่ยวเนื่อง
ประมงทะเล กิจการผลิตสินคาจากออย กิจการผลิตเครื่องนุงหม กุง ปลา ฟารมเลี้ยงสัตวปก
ฟารมหมู หรือฟารมเลี้ยงสัตวประเภทอื่น ๆ รวมทั้งกิจการที่เปนหวงโซการผลิตดังกลาวทุกแหง
กิจการกอสราง งานที่เขาขาย 3D (งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานที่มีความยากลําบาก
(Difficult) และงานที่เสี่ยงอันตราย (Dangerous) รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่อยูโดดเดี่ยว
หางไกลชุมชน เพื่อแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
(IUU) เพื่อใหการคุมครองแรงงานเด็กใหมีส ภาพการจา งและสภาพการทํา งานที่ดี รวมทั้ง
เปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และประชาสัมพันธการตอตานการคามนุษยดานแรงงาน
และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย มีสถานประกอบกิจการไดรับการตรวจสอบ จํานวน
1,731 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 90,036 คน
2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ไดมีคําสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แตงตั้งคณะทํางานติดตามและตรวจสอบการจัดการ
ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย ทั้งในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค นั้น โดยมีหนาที่
ที่สําคัญในการติดตาม ตรวจสอบนายจางและสถานประกอบกิจการ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาแรงงานตางดาว การปองกันและปราบปรามการคามนุษย การบังคับ
ใชแรงงาน และการใชแรงงานเด็กในพื้นที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด กระทรวงแรงงาน ไดจัดเจาหนาที่เขารวมชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force)
ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ไดเขาตรวจแรงงานตางดาวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ
จํานวน 8,024 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 83,540 คน พบการกระทําผิดกฎหมายดานแรงงาน
โดยดําเนินคดีนายจาง/สถานประกอบกิจการ จํานวน 680 ราย และดําเนินคดีแรงงานตางดาว
จํานวน 5,722 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข
3) บูรณาการตรวจคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล รวมกับ
ก า ร ล ด ค ว า ม ปญหาการคามนุษย
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมเจาทา กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ สํานักงาน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
ตํารวจแหงชาติ เปนตน เพื่อใหการแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวรายมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและมีการดําเนินการ
และการเขาถึงบริการ
ของรัฐ (ตอ)
อยางตอเนื่อง เพื่อคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ไมใหตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
ดานแรงงานและไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายกําหนด รวมทั้ง เปนการปองกันปญหาการใช
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
4) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหทันสมัยและสามารถบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ
โดยออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
การแกไขปญหาแรงงานตางดาว โดยการจัดระบบคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย
ดังนี้
1. ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบกิจการที่มีการจางงานคนตางดาว
จํานวน 46,306 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 330,984 คน
2. ดําเนินงานศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยอบรม
ใหความรูที่เกี่ยวของกับการทํางานและการใชชีวิตอยูในประเทศไทยแกแรงงานตางดาวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เดินทางเขามาทํางานตามระบบ MoU เชน ภาษา กฎหมาย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เปนตน เพื่อใหแรงงานสามารถดํารงชีวิตและอยูรวมสังคมอยางปกติสุข
ตลอดระยะเวลาที่ทํางานในประเทศไทย ทั้งยังเปนศูนยตรวจสอบ และคัดกรองแรงงานกอนอนุญาต
ใหเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยเพื่อปองกัน มิใหเกิดปญหาการคามนุษยอันมีสาเหตุมาจาก
การที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบานถูกชักจูง ถูกหลอกลวง และลักลอบทํางานในประเทศไทย
อยางผิดกฎหมาย เปนศูนยพักรอแรงงานตางดาวเดินทางเขามา กรณีแรงงานรอนายจางมารับ
เพื่อเดินทางไปทํางาน และเดินทางกลับประเทศ กรณีแรงงานเดินทางกลับปกติ (สิ้นสุดสัญญาจางงาน)
รวมถึงเปนศูนยตรวจสอบและขอรับสิทธิที่แรงงานพึงไดรับ กรณีแรงงานเดินทางกลับประเทศ
อาทิ สิทธิขอรับเงินสงกลับจากเงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตลอดจนเปนศูนยประสานงานระหวางนายจาง และแรงงานตางดาว ทั้งนี้ มีแรงงานตางดาว
3 สัญชาติ ผานการอบรมจากศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง จํานวน 243,314 คน
นโยบายรัฐบาล
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ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข การแกไขปญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย 1. ดําเนินงานศูนยประสานแรงงานประมงจังหวัดชายฝงทะเล 22 แหงในจังหวัดติดทะเล
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุมครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและ
และการเขาถึงบริการ
ดําเนินคดี รวมถึงการชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู ผูเสียหายจากการคามนุษยในกิจการประมงทะเล
ของรัฐ (ตอ)
ทั้งนี้ มีแรงงานตางดาว นายจาง/สถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป มารับบริการ/เขารับ
การอบรมใหความรู จํานวน 278,569 คน
2. การบูรณาการตรวจคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล
เพื่อใหแรงงานในเรือประมงทะเลไดรับความคุมครองเปนการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ทั้งนี้ มีเรือประมงทะเลไดรับการตรวจ
จํานวน 657 ลํา มีแรงงาน จํานวน 9,100 คน
3. การรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหมของแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
ในประเภทกิจการประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ผลการรับรายงานตัว
ของแรงงานตางดาวฯ ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 มีนายจางแจงบัญชีรายชื่อ
แรงงานตางดาว จํานวน 2,507 คน และแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ มารายงานตัวเพื่อรับบัตรใหม
จํานวน 10,415 คน
4. การรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหมของแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
ในประเภทกิจการแปรรูปสัตวน้ําพื้นที่ติดทะเล (22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุม
4 มุมเมือง) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ผลการรับรายงานตัว ของ
แรงงานตางดาวฯ ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 มีนายจางแจงบัญชีรายชื่อ
แรงงานตางดาว จํานวน 1,952 คน และแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ และผูติดตาม มารายงานตัว
เพื่อรับบัตรใหม จํานวน 23,634 คน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒4 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการอยูใน
ราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล ซึ่งใบอนุญาตทํางาน
จะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2560 และกิจการแปรรูปสัตวน้ํา (รวมถึงผูติดตามซึ่งเปนบุตร
ของแรงงานตางดาวที่อายุไมเกิน 18 ป) ซึ่งใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560
ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เทากันทุกคน เพื่อเขารับการตรวจสัญชาติใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตสําหรับแรงงานที่ผานการตรวจสัญชาติ และไดรับหนังสือเดินทาง
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล จะไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย และอนุญาตทํางานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และสามารถตออายุไดอีกครั้งเดียวไมเกิน 2 ป
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
และการเขาถึงบริการ 3.3 พัฒนาระบบการ 1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ของรัฐ (ตอ)
คุมครองทางสังคม
และคุมครองใหลูกจางไดรับคาตอบแทนในการทํางาน สิทธิประโยชนไมต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด
โดยเนนในสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง ไดแก สถานประกอบกิจการที่มีการใชแรงงานเด็ก
และแรงงานตางดาวที่อาจนําไปสูการคามนุษยดานแรงงาน สถานประกอบกิจการที่ไมเคยผาน
การตรวจแรงงานภายใน 5 ป และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจาง 1 – 49 คน ที่ไมผาน
การตรวจแรงงาน สถานประกอบกิจการรายใหม และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมถูกตอง
ตามกฎหมายในปที่ผานมา จํานวน 40,440 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 1,321,866 คน
พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน 74 แหง ซึ่งเจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานไดดําเนินการออกคําสั่งหรือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนตอนายจาง
แลวแตกรณีของการกระทําความผิด นอกจากนี้ พนักงานตรวจแรงงานเขาไปตรวจสอบแรงงาน
นอกระบบ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสภาพการจางงาน สภาพการทํางาน ใหผูจางงาน ผูรับงาน
ไปทําที่บาน นายจาง ลูกจางในงานเกษตรกรรม ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผูรับงานไปทําที่บาน
พ.ศ. 2553 หากพบวามีการปฏิบัติไมถูกตองพนักงานตรวจแรงงานจะดําเนินการใหคําแนะนํา
ออกคําสั่ง และดําเนินคดีตามลําดับ ทั้งนี้ ไดดําเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ จํานวน 31,536 คน
และไดใหความรูดานการคุมครองแรงงาน โดยการใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา การตอบปญหา
เกี่ยวกับสิทธิดานแรงงาน รวมถึงการใชแรงงานเด็กอยางถูกกฎหมาย ใหแกกลุมเปาหมาย เชน
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ นักเรียน/นักศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงาน ผูปกครอง
แรงงานเด็ก และแรงงานในภาคเกษตรกรรม เปนตน มีผูไดรับความรูเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
จํานวน 150,711 คน
2. ใหความรูและตรวจกํากับสถานประกอบกิจการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ จํานวน 16,447 แหง
มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 1,152,863 คน พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน
276 แหง ซึ่งเจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดดําเนินการออกคําสั่งหรือรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนตอนายจางแลวแตกรณีของการกระทํา
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ 3. ไดดําเนินการใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและเกิดความสมานฉันทระหวางนายจาง
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม และลูกจางดวยระบบทวิภาคี โดยเนนการทํางานในเชิงรุกดวยการสงเสริมใหความรู ใหคําปรึกษา
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
แนะนําแกนายจาง ลูกจาง ในสถานประกอบกิจการ ใหเกิดความรวมมือในรูปแบบของทวิภาคี
และการเขาถึงบริการ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ปรึกษาหารือรวมกัน นํามาซึ่งความสัมพันธอันดีระหวาง
ของรัฐ (ตอ)
นายจางกับลูกจาง รวมถึงการรวมกันแกไขปญหาการขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบ
กิจการใหยุติลงไดกอนจะเกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ไดเขาตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จํานวน
12,354 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 804,515 คน รวมถึงการสนับสนุนใหสถานประกอบ
กิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกําหนดใหแกสถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน ครอบครั ว และความมั่ น คงของสั ง คม โดยมุ ง เน น การจั ด สวั ส ดิ ก าร
ที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต ใหคนในองคกรไดรับความสะดวกสบายในการทํางาน
มีความมั่นคงในอาชีพ จูงใจใหมีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความพอใจในการทํางาน ครอบครัว
มีความมั่นคง ไดมีการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับสูงานที่มีคุณคาตอไป ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการ
ไดรับการสงเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จํานวน 12,533 แหง มีลูกจาง
เกี่ยวของ จํานวน 602,793 คน
4. สนับสนุนสถานประกอบกิจการใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให
สถานประกอบกิจการมีความรู ความเขาใจและสามารถนําไปพัฒนาองคกรใหมีก ารปฏิบัติ
ตอผูใชแรงงานไดอยางถูกตอง มีสถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริมความรู จํานวน 5,422 แหง
5. การสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย หรือประกาศ
แสดงตนเอง โดยการสรางความรู ความเขาใจใหแกผูประกอบกิจการกลุมใหม และกลุมเดิม
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติใหสอดคลองกับ ขอ กํา หนดและขอ กฎหมาย เพื่อ ใหพ รอ มรับ
การตรวจประเมิน ตรวจติดตาม และตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรอง เพื่อใหหนวยปฏิบัติ
สงเสริมและสนับสนุนสถานประกอบกิจการทุกขนาด ทุกประเภทเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย
โดยการขอการรับรอง หรือประกาศแสดงตนเอง โดยดําเนินการในสถานประกอบกิจการทุกขนาด
ทุกประเภท ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการไดรับการรับรองหรือประกาศแสดงตนเองมาตรฐาน
แรงงานไทย จํานวน 988 แหง
6. การสงเสริมและพัฒนาแรงงานตลอดชวงชีวิต โดยดําเนินการศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ จังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการ เพื่อจัดสวัสดิการแรงงาน
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน โดยแบงเบาภาระคาใชจายการเลี้ยงดูบุตรของผูใชแรงงาน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม ใหแรงงานสามารถทํางานไดเต็มที่ ไมมีความกังวลใจและหวงใยบุตรหลาน สงผลใหบุตรผูใชแรงงาน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
ในระดับปฐมวัยไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และความปลอดภัย
เพื่อเตรียมความพรอมสูการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนเปนตนแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน
และการเขาถึงบริการ
เพื่อครอบครัวของลูกจางที่นายจางนําไปจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ สงผลให
ของรัฐ (ตอ)
เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง ปจจุบันมีเด็กเล็กที่อยูในความดูแลของศูนยฯ
จํานวน ๑,579 คน
7. การสงเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการอยางยั่งยืน โดยการ
รณรงค ประชาสัมพันธการเลี้ยงลูกดวยนมแม และการจัดสวัสดิการมุมนมแมในสถานประกอบ
กิจการผานสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ คูมือ วิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ หรือสิ่งอื่น ๆ ใหนายจาง
ลูกจาง และผูเกี่ยวของทราบ เพื่อใหแรงงานหญิงไดมีโอกาสเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งเปนการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและสายใยรักแหงครอบครัวของลูกจาง เพื่อใหนายจาง ลูกจาง เห็นความสําคัญ
ของการเลี้ยงลูกดวยนมแมและการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการ เพื่อใหแรงงานหญิง
ไดมีโอกาสเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งเปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสายใยรักแหงครอบครัว
ของลูกจาง มีสถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริมการจัดตั้งมุมนมแม จํานวน 235 แหง
8. การสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรีย มความพรอ มเขา สูก ารเกษีย ณ
อยางมีคุณภาพ โดยการอบรมใหความรูดานการออม การใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และการดูแลสุขภาพอยางถูกวิธี รวมถึงการออกหนวยเคลื่อนที่รวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใหบริการดานสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อใหความรูแกแรงงานสูงอายุในสถานประกอบกิจการเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมเขาสูวัยเกษียณอยา งมีคุณ ภาพ ทั้ง ยัง เปน การจัด สวัส ดิก ารดา นสุข ภาพ
แกแรงงานสูงอายุ มีแรงงานไดรับความรูเพื่อการเตรียมความพรอมเขาสูวัยเกษียณอยางมีคุณภาพ
จํานวน 700 คน
9. การใหความคุมครองแกลูกจาง ผูป ระกันตน ดังนี้
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมไดใหความคุมครองแกลูกจาง ผูประกันตน
แรงงานในระบบ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ผูประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 จะไดรับสิทธิประโยชนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุต ร ชราภาพ และวา งงาน มีผู
ขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39) จํานวน
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ 12,090,381 คน (คิดเปนรอยละ 100.92 จากเปาหมายทั้งป 11,980,000 คน)
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม
2) ผู ขึ้ น ทะเบี ย นเป น ลู ก จ า งตามกฎหมายเงิ น ทดแทน จํา นวน 9,679,271 คน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
ได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน จ ากเหตุ เ นื่ อ งจากการทํา งานแล ว จํา นวน 223,405 ครั้ ง เป น เงิ น
1,835.102 ลานบาท
และการเขาถึงบริการ
3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงคเพื่อใหแรงงานนอกระบบ (ผูประกอบ
ของรัฐ (ตอ)
อาชีพอิสระ) มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน
มาตรา 40 จํานวน 2,376,136 คน มีผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนทดแทน จํานวน 88,939 ครั้ง
คิดเปนเงิน 292.620 ลานบาท
นอกจากนี้ยังไดออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการงานประกันสังคมแบบเบ็ด เสร็จ
(Service Delivery Unit) แกประชาชนในพื้นที่ ประกอบดวยกิจกรรมประชุมใหความรูเกี่ยวกับ
การรับขึ้นทะเบียน รับชําระเงินสมทบผูประกันตน ตอบปญหา และการสงเสริมใหมีการชําระเงิน
สมทบลวงหนาของผูประกันตนมาตรา 40 มีการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการทั่วประเทศ จํานวน
10,764 ครั้ง มีผูเขารับการบริการ จํานวน 697,735 ราย
4) การใหบริการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน จังหวัดปทุมธานี ระยอง เชียงใหม และขอนแกน
โดยมีผลการดําเนินงาน ระหวาง 1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560 ดังนี้
(1) มีผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพใหม จํานวน ๑,480 คน
(2) ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย จํานวน 1,071 คน
(3) ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ จํานวน 486 คน
(4) มีผูจบการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 372 คน ในจํานวนนี้เขาประกอบอาชีพ
กับนายจางเดิม 143 คน ประกอบอาชีพกับนายจางใหม 65 คน ประกอบอาชีพอิสระ 115 คน
ชวยงานบาน 45 คน และเสียชีวิต 4 คน
5) การแกไขกฎหมายประกันสังคม เพื่อขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับ
ผู ป ระกั น ตน โดย “พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558” ได ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 120 วัน
นับแตวันที่ประกาศฯ (วันที่ 20 ตุลาคม 2558)
10. การแกไขกฎหมายเพื่อการคุมครองแรงงาน
1) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ
2) รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแรงงาน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม รัฐวิสาหกิจสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขณะนี้อยูระหวางดําเนินงาน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
11. การใหความคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ กระทรวงแรงงาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ
และการเขาถึงบริการ
จํานวน 14 แหง (13 ประเทศ) เพื่อใหการคุมครองและดูแลแรงงานใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม
ของรัฐ (ตอ)
ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยสวนใหญจะประสบปญหาการสื่อสารในการทํางาน
ขาดความรูเรื่องกฎหมาย การปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน เปนสาเหตุ
ที่ทําใหแรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไมถูกตอง อาทิ การดื่มสุรา นํามาซึ่งปญหา
สุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทํางานลดลง หมดความนาเชื่อถือ ทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดี
ตอแรงงานไทย ทั้งนี้ ไดเขาตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และ
สถานกักกัน จํานวน 23,568 คน รวมทั้งติดตามชวยเหลือและเรียกรองสิทธิประโยชนใหแรงงานไทย
จํานวน 4,982 ราย เปนเงินรวมทั้งสิ้น 77,262,538.34 บาท
นโยบาย 4
4.7 ทะนุ บํ า รุ ง และ 1. จัดกิจกรรมเสริมสรางความสมานฉันท ระหวางนายจางและลูกจางในสถานประกอบกิจการ
การศึ ก ษาและ อุปถัมภพระพุทธศาสนา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความรูความเขาใจดานแรงงานที่ถูกตอง เสริมสรางความ
เรียนรูการทะนุบํารุง ตลอดจนพั ฒนาคุ ณภาพ ปรองดองสมานฉันท ลดความขัดแยงระหวางนายจางและลูกจางในสถานประกอบกิจการ สงเสริม
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สรางสันติสุขและ การมีความรัก ความสามัคคีและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของนายจางและลูกจาง และนํากิจกรรม
ความปรองดองสมานฉันท เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทไปปรับใชในการลดความขัดแยงในสถานประกอบกิจการ
วัฒนธรรม
ในสังคมไทยอยางยั่งยืน เพื่อปองกันปญหาและผลกระทบจากขอพิพาทดานแรงงานและขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น กอใหเกิด
แรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบกิจการ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,668 คน จากสถาน
ประกอบกิจการ 530 แหง
2. จัดโครงการสรางงาน สรางคน เพื่อความปรองดองสมานฉันท เพื่อรวมใจคนในชุมชน นายจาง
ขาราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และ นักศึกษา รวมทอดผาปาสามัคคีเพื่อความปรองดองสมานฉันท
รวมทั้งเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทํา มีความรู
เรื่องโลกอาชีพตาง ๆ และมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได และไดรับทราบถึงสิทธิหนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,126 คน
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 5
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภาพบริ ก าร
ด า นสาธารณสุ ข
และสุ ข ภาพของ
ประชาชน
นโยบาย 6
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
5.1 วางรากฐานให
ระ บบ ห ลั ก ป ระ กั น
สุ ข ภา พครอบคลุ ม
ประชากรในทุกภาคสวน
อยางมีคุณภาพ
6.16 ในดานอุตสาหกรรม
สง เสริม การพัฒ นา
อุตสาหกรรมที่สอดคลอง
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐาน
ของประเทศ

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ไดดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริการ
ดานสาธารณสุขและสุขภาพของผูประกันตน โดยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดบริการ
การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสําหรับผูประกันตน เพื่อใหผูประกันตนไดมีหลักประกัน
และความคุมครองดานการบริการทางการแพทยภายใตกฎหมายประกันสังคม จากขอมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2560 มีผูประกันตนไดรับความคุมครองในการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น 12,393,619 คน (คิดเปนรอยละ 100.43 จากเปาหมาย
ทั้งป 12,340,000 คน)
1. การอบรมเพิ่มขีดความสามารถดานภาษาใหแกแรงงานไทย เพื่อใหแรงงานไทย และ
ผูประกอบกิจการมีความสามารถดานภาษาของประเทศในอาเซียน ไดแก ภาษากลางอาเซียน
(ภาษาอังกฤษ) และภาษาถิ่นของประเทศในอาเซียน ไดแก ภาษาฟลิปโน ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษามลายูบรูไน ภาษามาเลย ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพมา และภาษา
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ไดแก เกาหลี ญี่ปุน และจีนกลาง รวมทั้งภาษาตางประเทศ
รองรับการไปทํางานประเทศในตะวันออกกลาง ประเทศในยุโรป และในอเมริกา เพื่อชวยให
แรงงานสามารถสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการสื่อสารในการทํางานภายในประเทศ รวมทั้ง
เตรี ย มความพร อ มแรงงานไทยในการเคลื่ อ นย า ยไปทํา งานในประเทศอาเซี ย น ประเทศ
ในตะวันออกกลาง ประเทศในยุโรป และในอเมริกา ทั้งนี้ มีผูเขารับการอบรม จํานวน 12,397 คน
2. การฝกอบรมผูประกอบอาหารรองรับครัวไทยสูครัวโลก เพื่อฝกอบรมฝมือใหแรงงานใหม
มีความรู ทักษะฝมือที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร มีความพรอมในการทํางาน และยกระดับ
ฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการและผูประกอบธุรกิจดานอาหารใหมีศักยภาพในการผลิต
และการแขงขัน ทัง้ นี้ มีผูเขารับการอบรม จํานวน 7,954 คน
3. การฝกอบรมฝมือแรงงานสงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เพื่อเตรียม
แรงงานใหม นักศึกษา ปวช./ ปวส. ปสุดทาย และยกระดับฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ/
ธุรกิจ Startup ในสาขาที่เกี่ยวของกับยานยนตและชิ้นสวน ใหมีทักษะฝมือสูงขึ้นรองรับเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอะไหลยานยนต รวมถึงการฝกอบรมฝมือแรงงาน ผูวางงาน
(เคยทํางานมากอน) และถูกเลิกจาง ใหมีฝมือเพื่อสรางความพรอมในการใหทํางานในระบบ
การจางงาน ทั้งนี้ มีผูเขารับการอบรม จํานวน 10,019 คน
4. การฝกอบรมฝมือแรงงานไทยเพื่อสงเสริมความสามารถของภาคบริการและการทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหม นักศึกษาปสุดทาย เชน ระดับ ปวช./ปวส. เพื่อใหมีฝมือพรอม
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นโยบาย 6
6.16 ในดานอุตสาหกรรม
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ สง เสริม การพัฒ นา
ทางเศรษฐกิจของ อุตสาหกรรมที่สอดคลอง
ประเทศ (ตอ)
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐาน
ของประเทศ (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
ในดานการบริการและการทองเที่ยวในการทํางานในสถานประกอบกิจการ และเปนการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการใหมีความรู (Knowledge) ทักษะฝมือ
(Skill) และมีทัศนะคติ (Attitude) ที่ดีในการประกอบอาชีพในธุรกิจและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบริการ ทั้งนี้ มีผูเขารับการอบรม จํานวน 27,207 คน
5. การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสมรรถนะรวมวิชาชีพการทองเที่ยว
อาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยใหมีสมรรถนะไดมาตรฐานสมรรถนะรว มวิชาชีพ
การทองเที่ยวอาเซียน และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการทองเที่ยว
ทั้งนี้ มีผูเขารับการอบรม จํานวน 4,443 คน
6. การฝกอบรมฝมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อฝกอบรม
ฝมือแรงงานใหม นักศึกษาปสุดทายใหมีฝมือตามความตองการของตลาดแรงงาน และเปนการ
เพิ่มศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ และแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลางและขนาดยอม/ธุรกิจ Startup ใหเปนแรงงานฝมือทํางานในกระบวนการผลิตในดาน
ตาง ๆ ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งนี้ มีผูเขารับการอบรม จํานวน 26,818 คน
7. การยกระดับแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Clusters และ Engine of Growth
ดําเนินการเพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ และแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ที่อยูใน 3 กลุม ไดแก 1) Super Cluster จํานวน 4 กลุม
ไดแก ยานยนตและชิ้นสวน , เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณโทรคมนาคม , ปโตรเคมี
และเคมีภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดิจิทัล 2) กลุม Cluster อื่นๆ จํานวน 2 กลุม ไดแก
เกษตรแปรรูป และสิ่งทอและเครื่องนุงหม และ 3) อุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(New Engine of Growth) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจกรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมทั้ง
เปนการยกระดับแรงงานกลุมเปาหมาย ใหเปนแรงงานมีฝมือสามารถทํางานกับเทคโนโลยีชั้นสูง
และอุตสาหกรรมแหงอนาคต และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการ ชวยเพิ่ม
ความสามารถในการผลิต/การแขงขันของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ มีผูเขา รับ การอบรม
จํานวน 11,200 คน
8. การจัดทําแผนการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานและการประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) เพื่อการ
พัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพใน 3 อุตสาหกรรม ที่แสดงอุปสงค
(ความตองการกําลังคน) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ อุปทาน (ปริมาณการผลิตและการ
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6.16 ในดานอุตสาหกรรม
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ สง เสริม การพัฒ นา
ทางเศรษฐกิจของ อุตสาหกรรมที่สอดคลอง
ประเทศ (ตอ)
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐาน
ของประเทศ (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 7
การสงเสริมบทบาท
และการใชโอกาส
ในประชาคมอาเซียน

7.3 พั ฒ นาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรม
เพื่ อ รองรั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และไมมีทักษะ

ผลการดําเนินงาน
พัฒนากําลังคน) ของประเทศ และเพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคน
ตลอดจนใหขอเสนอแนะเรื่องเครื่องมือเชิงนโยบาย เครื่องมือทางการบริหารจัดการ เครื่องมือ
การเงินการคลัง และเครื่องมืออื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการขับเคลื่อนดังกลาว
9. การสงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจ การดํา เนิน การฝก อบรมฝมือ แรงงาน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหสถานประกอบ
กิจการ มีบทบาทในการพัฒนาฝมือแรงงานตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
โดยมีมาตรการจูงใจดานภาษีอากรและสิทธิประโยชนดานตาง ๆ ในการสนับสนุนใหภาคเอกชน
เข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ มี ผู เ ข า รั บ การอบรม จํ า นวน
3,978,493 คน
1. เสริมสรางความรูใหแกนายจาง ลูกจาง และคณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ
ใหทราบถึงสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศ
กรอบความรวมมือ (ASEAN+3) และประเทศตนแบบดานสวัสดิการแรงงาน รวมถึง แนวทาง
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทยรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ มีผูเขารับ
การอบรม จํานวน 2,797 คน
2. การจัดการดานแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกนายจาง /ตัวแทนนายจาง และลูกจางตางดาว ๓ สัญชาติ ในสถาน
ประกอบกิจการพื้นที่เปาหมาย รวมทั้งเพื่อคุมครองใหลูกจางตางดาว ๓ สัญชาติ ที่เขามาทํางาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบเชามา - เย็นกลับ และตามฤดูกาลไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
ตลอดจนเพื่อเปนการประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงการใหบริการของกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการรับและ
วินิจฉัยคํารอง ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
แกนายจางและแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในสถานประกอบกิจการ
ซึ่งตั้งอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแกว สงขลา เชียงราย
กาญจนบุรี นครพนม หนองคาย และนราธิวาส และประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบเกี่ยวกับ
สิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน สงผลใหกลุมเปาหมายไดรับการคุมครอง 5,135 คน
3. การเสริมสรางสถานประกอบกิจ การตน แบบดา นความปลอดภัย ในการทํา งานพื้น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือชองผานแดนที่สําคัญ เพื่อดูแล คุมครองแรงงานไทย และแรงงานตางดาว
ที่เขามาทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหไดรับการคุมครองกฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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7.3 พั ฒ นาแรงงาน
การสงเสริมบทบาท ของภาคอุตสาหกรรม
และการใชโอกาส เพื่ อ รองรั บ การเข า สู
ในประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ทั้ง
(ตอ)
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และไมมีทักษะ
(ตอ)
นโยบายรัฐบาล

7.4 เร ง พั ฒ นาความ
เชื่อมโยงดานการขนสง
และระบบโลจิ ส ติ ก ส
ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน

ผลการดําเนินงาน
และสภาพแวดลอมในการทํางาน สรางความตระหนักดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานแกสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางในพื้นที่เปาหมาย
เปนการปองกันและลดอันตราย และโรคอันเนื่องจากการทํางาน รวมถึงสงเสริมบรรยากาศ
การลงทุนแกนายจาง/ผูประกอบกิจการในพื้นที่เปาหมาย ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการกลุมเปาหมาย
เขารวม จํานวน 102 แหง
4. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงานแกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิหนาที่
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานใหแกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน และความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ใหแกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน เพื่อใหแรงงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวินัยในการทํางาน
การอยูรวมกันกับแรงงานไทย ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย สงผลใหแรงงาน
สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ มีคุณคาและศักดิ์ศรี สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งนี้ มีแรงงานไดรับการอบรมใหความรู จํานวน 5,357 คน
5. การเสริมสรางวินัยการทํางานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหผูใชแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
ทัง้ แรงงานไทยและแรงงานตางดาวที่เคลื่อนยายมาจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู
เปนจํานวนมาก ซึ่งการทํางานในภาคเกษตรมีความแตกตางจากภาคอุตสาหกรรม มีวิถีชีวิต
ที่แตกตางกัน มีกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่ไมคุนเคย กอใหเกิดปญหาในการปรับตัว
ในภาคอุตสาหกรรม เสริมสรางวินัยการทํางานในภาคอุตสาหกรรม จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําให
ผูใชแรงงานสามารถปรับตัวอยูในสังคมอุตสาหกรรมไดอยางมีความสุข นอกจากนั้นผูใชแรงงาน
ยังมีความรูเกี่ยวกับสภาพการจาง สภาพการทํางานในสถานประกอบกิจการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งยังตระหนักถึงคุณคาในหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางาน
ตลอดจนมีวินัย ในการทํางานภาคอุตสาหกรรม มีความขยัน ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร ทั้งนี้
มีแรงงานโยกยายถิ่นฐานเขารับการอบรม จํานวน 4,632 คน
การพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาฝมือแรงงาน
ระดับนานาชาติในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนการเสริมสรางและ
พัฒนาความรวมมือการพัฒนาฝมือแรงงานในทุกระดับชั้นทั้งหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา องคกรระหวางประเทศ และภาคเอกชน แกกําลังแรงงานในกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงใหมีสมรรถนะและทักษะฝมือตามมาตรฐานเทียบเทาระดับสากลอันจะ
นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเขมแข็งและยั่งยืน ทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนความรู
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7.4 เร ง พั ฒ นาความ
การสงเสริมบทบาท เชื่อมโยงดานการขนสง
และการใชโอกาส และระบบโลจิ ส ติ ก ส
ในประชาคมอาเซียน ภายในอนุภูมิภาคและ
(ตอ)
ภูมิภาคอาเซียน (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเริ่มจากการ
พัฒนาดานชายแดนและ
โครงขายการคมนาคม
ขนส ง บริ เ วณประตู
การคาหลักของประเทศ
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
นโยบาย 8
การพั ฒ นาและ ค า ใช จ า ยในการวิ จั ย
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช และพัฒนาของประเทศ
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ฯ

ผลการดําเนินงาน
ประสบการณ และทักษะฝมือ ระหวางบุคลากรฝกของกลุมประเทศ GMS และ ASEAN ใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาฝมือแรงงานและทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม
รวมถึงเพื่อเปนการสงเสริมและผลักดันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของประเทศไทยใหเปนที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล ตลอดจนเพื่อการสงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกประชาชนอยางทั่วถึงโดยไมแบงเชื้อชาติ ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา
ความรวมมือดานความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งนี้ มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 2,245 คน
การฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มุงเนนการฝกอบรมฝมือแรงงานใหม
แรงงานที่ยังไมมีงานทํา/ไมเคยทํางาน นักเรียน นักศึกษาปสุดทายระดับ ปวช. ขึ้นไป รองรับ
ความตองการของสภาพพื้นที่/ตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อยกระดับ
ฝมือแรงงานในระบบการจางงานที่อยูในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการของสภาพพื้นที่/ตลาดแรงงานในพื้นที่ดังกลาว
รวมถึงการฝกอบรมฝมือแรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ ผูถูกเลิกจาง วางงาน เพื่อใหมีความพรอม
ในการทํางานรองรับการมาลงทุนของสถานประกอบกิจการ หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพ การประกอบ
อาชีพเสริมการประกอบอาชีพอิสระไดในพื้นทีท่ ั้งนี้ มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 19,559 คน
การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมตอการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย โดยมีเปาหมายการดําเนินการเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารแรงงานสัมพันธ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยความสําเร็จ
ในการบริหารแรงงานสัมพันธในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
แรงงานสัมพันธในเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีมาตรการหรือแนวทางบริหาร
แรงงานสัมพันธในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลว การเกิดปญหา
ดานแรงงานสัมพันธในสถานประกอบกิจการจะลดลง สงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มีการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ทั้งในดานการพัฒนาการผลิต เพื่อทดแทนการนําเขาและพัฒนา
การผลิตเพื่อการสงออก ทําใหประชาชนในประเทศมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 10 10.5 ใช ม าต รกา ร
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
การสงเสริมการ ทางกฎหมาย การปลูกฝง และประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีจิตสํานึกและตระหนักถึงปญหาการทุจริตและ
บริ ห ารราชการ คานิยมคุณธรรม
ประพฤติมิชอบ รวมทั้ง ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ โดยมีเปาหมายดําเนินการ
แผนดินที่มีธรรมา
2,600 คน ทั้งนี้ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 6,469 คน
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักตรวจและประเมินผล
6 ตุลาคม 2560
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หนวยงาน กระทรวงแรงงาน

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กลไกประชารัฐ)
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560)

ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายใหสวนราชการนําแนวทางกลไกประชารัฐมาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งแนวทางกลไกประชารัฐ มุงเนนการสรางความรวมมือของทุกภาคสวน
ในสังคม ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานของภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานของภาครัฐสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
กระทรวงแรงงานในฐานะของหนวยงานภาครัฐจึงไดดําเนินงานตามแนวทางกลไกประชารัฐ โดยมีความกาวหนาของผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.1 การเตรียมความพรอม
การรั ก ษาความ สูประชาคมการเมืองและ
มั่ น คงของรั ฐ และ ความมั่ น คงอาเซี ย น
การตางประเทศ กําหนดใหปญ
 หายาเสพติด
ตองไดรับการแกไข
นโยบายรัฐบาล

นโยบายขอ 3
การลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคม
และการเขาถึงบริการ
ของรัฐ

3.1 เร ง สร า งโอกาส
อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย

ผลการดําเนินงาน/การใชกลไกประชารัฐ
สงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจ การ โดยกระทรวงแรงงาน
ไดดําเนินการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยการตรวจเยี่ยมสถานประกอบ
กิจการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน โดยรณรงค ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการแกนายจางและลูกจาง เปนการสรางความตระหนัก
และเจตคติที่ดีในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบ
กิจการใหเขาสูระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามขอกําหนดมาตรฐาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
และสามารถธํารงรักษาระบบการจัดการดา นยาเสพติด ในสถานประกอบกิจ การใหเ ปน ไป
อยางตอเนื่อง ตลอดจนเสริมสรางองคความรูแกบุคลากรและเจาหนาที่ ใหสามารถนําความรู
ไปสงเสริมใหสถานประกอบกิจการสามารถจัดทําระบบการจัดการดานยาเสพติด ในสถานประกอบ
กิจการไดอยางถูกตองตอไป จํานวน จํานวน 21,029 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ 1,390,893 คน
1. การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานไดดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน
ที่ประสงคจะรับงานไปทําที่บาน/ผูรับงานไปทําที่บาน/กลุมผูรับงานไปทําที่บาน ใหมีความรู
ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน เชน การจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน การบริหาร
จัดการกลุมใหเขมแข็ง การจัดทําบัญชี การบริหารจัดการดานการเงิน ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
การพัฒนาทักษะดานอาชีพ การศึกษาดูงานกับนายจาง/สถานประกอบกิจการที่สงงานใหผูรับงานฯ/
หรือกลุมที่มีการบริหารจัดการที่เขมแข็งและประสบความสําเร็จในอาชีพ และแนะนําแหลงเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ํา เชน กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน รวมทั้ง เพื่อใหเกิดตลาดรองรับสินคา ภาครัฐ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน/การใชกลไกประชารัฐ
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.1 เร ง สร า งโอกาส จะประสานกับภาคเอกชนเพื่อการรับซื้อผลิตภัณฑของกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,072 คน
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 2. การใหบริการจัดหางานตางประเทศโดยรัฐจัดสง
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
การใหบริการจัดหางานแกคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศโดยวิธีรัฐจัดสงนั้น เปนวิธี
ของรัฐ (ตอ)
และแรงงานข า มชาติ เดินทางไปทํางานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งคนหางานจะไดรับสิทธิประโยชนและไดรับความคุมครอง
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ การจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐจัดสงนั้นประกอบดวย
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีการจัดสงคนหางาน
แบบรัฐตอรัฐที่สําคัญ เชน สาธารณรัฐเกาหลี อิสราเอล ญี่ปุน และไตหวัน เปนตน โดยภารกิจ
ของแตละภาคสวน มีดังนี้
๑) ภาครัฐ โดยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
โรงพยาบาลของรัฐที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทยเพื่อไปทํางานตางประเทศ กรมการกงสุลเพื่อการ
ออกหนังสือเดินทาง สํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคนหางาน
กอนไดรับอนุญาตใหไปทํางานตางประเทศ และธนาคารของรัฐที่ปลอยเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหกับ
แรงงานไทยเพื่อไปทํางานตางประเทศ
๒) ภาคเอกชน โดยโรงพยาบาลเอกชนที่เปนสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทํางาน
ตางประเทศ โรงเรียนเอกชนที่เปนสถานอบรมภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคนหางานไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี
๓) ภาคประชาชน โดยคนหางานใหความรวมมือในการเขารับการอบรมเตรียมความพรอม
กอนเดินทางไปทํางานตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน คนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐจัดสง จํานวน 12,365 คน
3. โครงการเครือขายชุม ชนรว มรณรงคปอ งกันการหลอกลวงและลัก ลอบไปทํา งาน
ตางประเทศ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรวมกันปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ตางประเทศ จึงไดดําเนินการจัดประชุม/อบรม ใหแก ประชาชน คนหางาน ผูสนใจไปทํางาน
ตางประเทศ ผูถูกระงับการเดินทาง ผูนําชุมชน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหไดรับทราบ
ขอมูลการไปทํางานตางประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย ผลเสียและโทษของการลักลอบ
ไปทํางานตางประเทศ โดยการสรางความรวมมือในการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารและ
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.1 เร ง สร า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
ของรัฐ (ตอ)
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน/การใชกลไกประชารัฐ
เปนเครือขายในการชวยสอดสองดูแลและแจงเบาะแสผูมีพฤติการณในการหลอกลวงคนหางาน
ของสาย/นายหนาจัดหางาน เพื่อปองกันการถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศ ตลอดจน
เปนการปองกันมิใหตกเปนเหยื่อของการคามนุษยดานแรงงาน
ทั้งนี้ หนวยงานภาคเอกชนและเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่รวมเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางถูกกฎหมายและรวมรณรงคเพื่อปองกัน
การถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศรวมทั้งปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมประชุม/อบรม จํานวน 63,479 คน
4. การจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
การจัดหางานใหคนพิการ มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ใหค นพิก ารมีง านทํา มีอ าชีพ มีร ายได
พึ่งพาตนเองได และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคม
รวมถึ ง เพื่ อ ให น ายจ า ง/สถานประกอบกิ จ การเห็ น ความสํา คั ญ ของการจ า งงานคนพิ ก าร
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายไดอยางถูกตอง โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้
๑) ภาครัฐ เปนผูใหความรูแกสถานประกอบกิจการในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหคนพิการ
ไดรับโอกาสในการมีงานทํา และเปนผูประสานระหวางสถานประกอบกิจการกับผูพิการ/กลุม
ผูพิการเพื่อใหเกิดการจางงานคนพิการอยางตอเนื่อง
๒) ภาคเอกชน เปนผูใหการสนับสนุนการจางงานคนพิการ และเปดโอกาสใหคนพิการ
ไดเขามามีสวนรวมในองคกร ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดความเหลื่อมล้ําและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
๓) ภาคประชาชน/สังคม เปนการเชื่อมตอระหวางผูจางงานและคนพิการผานองคกรภาคี
ภาคสังคมกลุมตาง ๆ เชน หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และสมาคมผูคาปลีกไทย เปนตน รวมทั้งภาครัฐเพื่อขยายผลใหเกิดการจางงาน ทําใหคนพิการ
เขาถึงโอกาสในการทํางานมากยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินงาน มีผูพิการมารับบริการจัดหางาน จํานวน 4,092 คน และไดรับการบรรจุงาน
จํานวน 2,549 คน
5. โครงการ : กาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)
กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการจัดหางานในประเทศ
ใหสามารถทัดเทียมภาคเอกชน ผูใชบริการไดรับบริการที่ดีอยางเทาเทียมกันจากทุกหนวยงาน
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ผลการดําเนินงาน/การใชกลไกประชารัฐ
ของกรมการจัดหางาน เปนการขยายโอกาสการเขาถึงบริการจัดหางานของรัฐใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ประชาชนไดรับบริการสงเสริมการมีงานทําอยางครบวงจร รวมถึงเพื่อสรางระบบและ
เครื่องมือในการ Recruitment และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถใหบริการจัดหางานผานระบบ
Recruitment ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน มีผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน จํานวน 230,437 คน เปนผูไดรับ
การบรรจุงาน จํานวน 168,003 คน
6. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น โดยการแกไข
ปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมี
อาชีพและ/หรือมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยใหบัณฑิตแรงงานเปนสื่อกลางในการนําภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปสูประชาชนในพื้นที่ที่มีความตองการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝมือ การไดรับความคุมครอง
ดานแรงงาน ตลอดจนการไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จํานวน
๓๘๐ คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึง
ไดจัดตั้งศูนยแรงงานประจําอําเภอเพื่อเปนศูนยกลางของบัณฑิตแรงงานประจําตําบล และเปนศูนยกลาง
ขอมูลดานแรงงานระดับอําเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
เชน การฝกอบรมภาษากาวทัน AC กิจกรรมหนึ่งอําเภอหนึ่งกลุมอาชีพ และโครงการสํานึกรักบานเกิด
รวมใจพัฒนาชุมชน เปนตน
ผลการดําเนินงาน มีประชาชนไดรับบริการดานแรงงาน จํานวน 47,634 ราย
7. การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อใหเปนสื่อกลาง
ในการประชาสัม พัน ธเ ผยแพรขอ มูล ขา วสารดา นแรงงานใหกับ ประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้ง
เปนผูประสานงานระหวางประชาชนในพื้นที่ที่มีความตองการ/มีปญหาดานแรงงานกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในดานความตองการมีงานทํา การพัฒ นาทัก ษะฝมือ การไดรับ
ความคุมครองดานแรงงาน ตลอดจนการไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน ปจจุบัน
มีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จํานวน ๑๙,๕๘๑ คน
ผลการดําเนินงาน มีประชาชนไดรับบริการดานแรงงาน จํานวน 241,112 คน
8. การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
โดยสํานักงานประกันสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการแบบครบวงจรทั้งการปองกัน
และการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน โดยการใหบริการตรวจสุขภาพ
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นโยบาย 6
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

6.16 ในดานอุตสาหกรรม
สง เสริม การพัฒ นา
อุตสาหกรรมที่สอดคลอง
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐาน
ของประเทศ

ผลการดําเนินงาน/การใชกลไกประชารัฐ
และการรักษาโรคเบื้องตน ตลอดจนการใหบริการทางดานประกันสังคม การชวยเหลือผูประกันตน
ที่ประสบปญหา ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อใหลูกจาง /ผูประกันตนไดรับความสะดวกและการดูแล
ดานสุขภาพอนามัย จึงไดดําเนินงานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม
โดยรวมมือกับโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ตํารวจ สาธารณสุขจังหวัด สถานประกอบการ ลูกจาง
ผูประกันตน และประชาชนในพื้นที่ที่ใหบริการ
ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม
จํานวน 531 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรม 38,723 ราย รวมถึงการสงเสริมสุขภาพปองกันและเผยแพร
ความรูดานประกันสังคมรวมในงานแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไทราชินีรวมบริจาคโลหิต โดยมี
ผูบริจาคโลหิตจํานวน 8,254 คน ไดรับโลหิต จํานวน 2,037,308 ซีซี
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ส ถานประกอบกิ จ การดํา เนิ น การฝ ก อบรมฝ มื อ แรงงาน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อใหสถานประกอบกิจการ
เขามามีบทบาทในการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 โดยใชมาตรการจูงใจดานภาษีอากรและสิทธิประโยชนดานตาง ๆ ในการสนับสนุน
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเปนการสรางความตระหนัก
ใหสถานประกอบกิจการเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
อยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 3,978,493 คน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักตรวจและประเมินผล
6 ตุลาคม 2560
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