หนวยงาน กระทรวงแรงงาน
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 1
1.1 การปกปองและ
การปกปองและ เชิ ด ชู ส ถาบั น
เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
นโยบาย 2
2.1 การเตรียมความพรอม
การรั ก ษาความ สูประชาคมการเมืองและ
มั่ น คงของรั ฐ และ ความมั่ น คงอาเซี ย น
การตางประเทศ กําหนดใหปญ
 หายาเสพติด
ตองไดรับการแกไข
นโยบายรัฐบาล

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 ตุลาคม 2560)
ผลการดําเนินงาน

จัดมหกรรมสรางงาน สรางอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อถวายความจงรัก
ภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย และใหผูเขารวมงานมีความรู
ความเข าใจ ในพระราชกรณี ยกิจด านการส งเสริ มอาชี พ และสามารถนํ ามาเป นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ไดสงเสริมการจัดการดานยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจแกนายจาง ลูกจาง เกี่ยวกับโทษ พิษภัย
และระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รณรงค สงเสริมใหสถานประกอบกิจการ
มี ร ะบบการจั ด การป ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จ การ โดยเข า ร วมและดํ าเนิ น การ
ตามขอกําหนดจนกระทั่งผานเกณฑการประเมินโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาอยางตอเนื่อง
มี สถานประกอบกิ จการได รั บการรณรงค ประชาสั มพั นธ เชิ ญชวนให จั ดทํ าระบบการจั ดการ
ดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จํานวน 992 แหง ลูกจาง 58,626 คน
2.2 เร ง แก ไ ขป ญ หา 1. ประสานการให บ ริ ก ารด า นแรงงานในพื้ น ที่ / ชุ ม ชน โดยบั ณ ฑิ ต แรงงาน ในพื้ น ที่
การใช ค วามรุ น แรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา จํานวน 380 คน เปนสื่อกลาง
ในจั ง หวั ด ชายแดน ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อให
ภาคใต
ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพ/มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยประชาชนไดรับบริการดานแรงงาน จํานวน
2,298 ราย
2. การฝ กอบรมฝมื อแรงงานในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต โดยการฝ กทั กษะอาชี พและ
ฝกอบรมฝมือใหกับกลุมที่เขารวมโครงการพาคนกลับบาน หรือแรงงานในพื้นที่โดยรอบอุทยาน
แหงชาติเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี (นราธิวาส ปตตานี ยะลา และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา)
เพื่อดําเนินการฝกทักษะดานอาชีพและพัฒนาฝมือในสาขาอาชีพตาง ๆ ใหแกแรงงานกลุมที่มีความคิดเห็น
ขัดแยง กลุมที่มีอคติตอภาครัฐ และกลุมผูกอความไมสงบ ใหแรงงานมีฝมือพรอมในการทํางานและ
เสริมสรางอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และสงเสริมความมั่นคงยั่งยืน
ในการทํางาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ ความรวมมือกับตางประเทศดานแรงงานในรอบเดือนตุลาคม 2560
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายวิวัฒน ตังหงส รองปลัดกระทรวงแรงงาน รวมประชุมหารือกับ
การต า งประเทศ
Ms. Mary Anne Alfonso Padua รองหัวหนาสํานักงานและกงสุลใหญ สถานเอกอัครราชทูต
(ตอ)
สาธารณรัฐฟลิปปนสประจําประเทศไทย และ Mr. Gim G. Minglana รองกงสุลใหญ สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฟ ลิปปนสประจําประเทศไทย ในประเด็นขอกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวของกั บ
แรงงานตางชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการศึกษาซึ่งมีชาวฟลิปปนสทํางานอยู
มากกวา 8,000 คน ณ หองประชุม Executive Operation Room ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

การจัดระเบียบแรงงานตางดาว
หลังพระราชกํ าหนดการบริ หารจัดการการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช
กระทรวงแรงงานไดออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
ทํางานและการอนุญาตใหทํางาน ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2560 เพื่อใหนายจางและคนต างดาวดํ าเนิ นการให ถู กตองครบถ วนตามพระราชกําหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหคนตางดาวที่ทํางานอยูแลว
กับนายจาง และประสงคจะทํางานในประเทศไทยตอไป จํานวน 4 กลุม ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1) คนตางดาวที่ผานการตรวจสัญชาติ และคนตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งไดรับอนุญาตใหทํางาน แตทํางานไมตรง
ตามที่ระบุในใบอนุญาตทํางาน ใหนายทะเบียนอนุญาตใหเปลี่ยนนายจางได
2) คนตางดาวที่ผานการตรวจสัญชาติ ซึ่งถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง
ชั่วคราว (Temporary Passport) เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Travel Document) หรือเอกสาร
รับรองบุคคล (Certificate of Identity) ซึ่งไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว
(Non-immigrant L-A) และประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร แตไมยื่นคําขออนุญาตทํางาน
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับการตรวจลงตรา โดยใหคนตางดาวยื่นคําขออนุญาตทํางานได
3) คนตางดาวที่นําเขาอยางถูกตองตามกฎหมายตามระบบ MOU ที่เขามากอนวันที่ 16
สิงหาคม 2559 ใหเปลี่ยนนายจางไดตามหลักเกณฑ วิธีการตามขอ 1) และ 2) สําหรับคนตางดาวที่
เขามาภายหลังวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ใหเปลี่ยนนายจางไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
2

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
การต า งประเทศ
(ตอ)
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
(1) นายจางเลิกจางหรือนายจางเสียชีวิต
(2) นายจางลมละลาย
(3) นายจางกระทําทารุณกรรมหรือทํารายรางกายลูกจาง
(4) นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาจางหรือกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
(5) ลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอมในการทํางานที่อาจทําใหลูกจาง
ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
4) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ไมมีเอกสารแสดงตน ซึ่งนายจางเรียกรองให
รัฐบาลแกปญหาให
กลุมที่ 1) , 2) และ 3) ใหดําเนินการที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10
และสํานักงานจัดหางานจังหวัด สําหรับคนตางดาวกลุมที่ 4) ไมมีเอกสารแสดงตนใหดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับแจงการขอจางคนตางดาว ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาว
ขั้นตอนที่ 2 คัดกรองความสัมพันธนายจาง - ลูกจาง
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสัญชาติ ตรวจสุขภาพ และขออนุญาตทํางาน
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดดําเนินการรับแจงการขอจางคนตางดาว และคัดกรองความสัมพันธ
นายจาง - ลูกจาง มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) การรับแจงการขอจางคนตางดาว ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาว ระหวาง
วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 มีนายจาง จํานวน ๑๙๘,๓๓๒ คน แรงงานตางดาว
๓ สัญชาติ จํานวน ๗๙๗,๖๘๕ คน
2) คัดกรองความสัมพันธนายจาง - ลูกจาง ระหวางวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๗
กันยายน ๒๕๖๐ มีนายจางที่ผานการสัมภาษณ จํานวน ๑๘๕,๕๕๐ คน แรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ
จํานวน ๗๒๗,๔๗๑ คน
กระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและสงเสริมใหประชาชนเขาถึง
บริการของภาครัฐอยางทั่วถึง ดังนี้
1. การพัฒนาการใหบริการและปรับปรุงฐานขอมูลดานแรงงาน
1) จัดทํา Smart Labour Application
นโยบายของรั ฐบาลได ให ความสํ าคั ญอย างยิ่ งกั บการพั ฒนา และการนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงาน
ภาครัฐที่ใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ จะตองดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

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
ใหบริการเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ทันสมัย และโปรงใส เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
กระทรวงแรงงาน ได ดํ าเนิ นการตามนโยบายข างต น โดยให มี การพั ฒนา Mobile
Application ในชื่อ SMART LABOUR เปนการตอบสนองความตองการของคนทํางานในยุคดิจิทัล
ใหเขาถึงบริการดานแรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผานอุปกรณ สมารทโฟน (Smart Phone) และ
แท็บเล็ต (Tablet) โดยใหมีบริการขอมูลขาวสาร/สิทธิประโยชนตาง ๆ ของผูใชแรงงาน พรอม 4 บริการหลัก
ระยะแรก ไดแก (1) คนหาตําแหนงงานวางทั่วประเทศ (2) ตรวจสอบเงินสะสมของผูประกันตนกรณี
ชราภาพ (3) รองเรียน/รองทุกขดานสวัสดิการแรงงาน และติดตามผลการจัดการปญหา และ (4)
คนหาหลักสูตรการอบรมฝมือแรงงาน และหลักสูตรที่เปดทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ปจจุบันแอพพลิเคชั่นนี้ถูกพัฒนาขึ้น ถึง 3 เวอรชั่น ไดแก SMART LABOUR 2 และ
SMART LABOUR 3 ซึ่งเปนการบูรณาการงานดานแรงงาน และเพิ่มชองทางเลือกที่อํานวยความสะดวก
ใหประชาชนสามารถมาขอใชบริการจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยไมตองเดินทาง
เขามาใชบริการดวยตนเอง เปนการตอบสนองความตองการของคนทํางานในยุตดิจิทัล ใหเขาถึง
บริการดานแรงงานที่สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา โดยใหบริการ ดังนี้
- กรมการจัดหางาน .ใหบริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ
และบริการรับแจงปญหาแรงงานตางดาว (Doe Help Me)
- สํ านั กงานประกั นสั งคม บริ การข อมู ลประกั นตน ดั งนี้ แจ งเตื อนส งเสริ มสมทบ
ผูประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 คนหาขอมูลและตําแหนงโรงพยาบาล และขึ้นทะเบียน
ผูประกันตนตามมาตรา 40
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ใหบริการตรวจสอบผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
2) การพัฒนาศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
กระทรวงแรงงานได พั ฒนาระบบศู นย ข อมู ลแรงงานแห งชาติ (National Labour
Information Center : NLIC) ขึ้น และมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน วยงานภายนอก เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุตสาหกรรม เปนตน ทําใหมีฐานขอมูล ทั้งขอมูลรายทะเบียนและขอมูลเชิงสถิติ สามารถนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผูบริหารสามารถนําขอมูล
จากฐานขอมูลไปตัดสินใจวางแผนและพรอมที่จะใหบริการหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชน
จะไดรับขอมูลด านแรงงานที่ทันสมั ยและนําไปสูการปฏิ บัติ งานของหน วยงานภาครัฐร วมกั นได
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ผูสนใจสามารถเขาดูขอมูลไดที่ http://nlic.mol.go.th
3) ใหบริการ “M - Powered Thailand ศูนยพัฒนาอาชีพออนไลน” เปน Application
สําหรับหางานทํา/สมัครงาน (Smart Job Center) และบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู สิทธิประโยชน ขอมูลขาวสารดานแรงงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเปน
ชองทางออนไลนสําหรับเยาวชนและแรงงานไทยที่เริ่มเขาสูตลาดแรงงาน และสามารถเขาใชงานได
ทั้ ง Computer และ Smartphone โดยเข า ระบบด ว ยบั ญ ชี ผู ใ ช ง านของไมโครซอฟท
(@hotmail.com, @outlook.com, @live.com) และ facebook ได โดยมีบริการหลัก เกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนและหางานทําผาน application Smart Job Center ตําแหนงงานวาง แหลงเรียนรูออนไลน
เปดใชเมื่อวันที่ 3 กุ มภาพั นธ 2560 โดยมีผูเขาใช งานถึ งวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้ น
22,632 ราย
4) ใหบริการการประกันสังคมรูปแบบใหม โดยการพัฒนาประสิทธิ ภาพและเพิ่มชองทาง
การรับจายเงินทุกระบบ ไดแก e - Payment e - Claim และ e - Service เปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกนายจาง/ผูประกันตนที่มาใชบริการใหสามารถดําเนินธุรกรรมไดอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการลดการ
จายเงินผานเจาหนาที่อันจะนําไปสูการลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตของบุคลากรได
5) การนําระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส (e – receipt) มาใช สงผลใหผูใหบริการสามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสทดแทนการออกใบเสร็จรับเงินโดยธนาคารที่รับเงินสมทบผาน
e - payment และยกเลิกธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงินใหธนาคารหรือหนวยบริการ ที่เปนตัวแทน
ของสํานักงานประกันสังคมไดมากกวารอยละ 80
6) การนําระบบ e – Meeting มาใชในการประชุมของสวนราชการ เปนการนําเทคโนโลยี
มาปรับใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ หมึกพิมพ และอุปกรณสํานักงาน ทั้งยังเปนการลด
การใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย
2. การสงเสริมการมีงานทํา
โดยการ ดําเนินงาน “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เปนกลไก
สําคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทํา” โดยเนนบริการคนไทยทุกคน ทุกกลุม ใหมี
งานทํา ดวยบริการแบบครบวงจร โดยการนําเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมมาใช เชน เปดใหบริการ
ขอมู ลข าวสารการมีงานทํ า การสั มภาษณ งานผ าน Skype บริ การถ ายคลิ ปวิ ดี โอแนะนํ าตั วเอง
การรับขึ้นทะเบียนวางงาน การทํางานตางประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพรอม
ทางอาชี พ การสาธิ ตการประกอบอาชี พอิ สระ พั ฒนาทั กษะฝมื อให สอดคล องกั บความตองการ
2
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ผานระบบการจัดหางานออนไลน เปนตน
ปจจุบันไดมีการจัดตั้ง “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) ทั่วประเทศ
87 แหง (กรุงเทพมหานคร 11 แหง) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ ๑) นายจาง/สถานประกอบ
กิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จํานวน 3,648 แหง มีตําแหนงงานวาง จํานวน 6,575 ตําแหนง
36,924 อัตรา 2) มีผูลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จํานวน 12,006 คน ผูไดรับการบรรจุงาน
จํานวน 9,606 คน 3) ใหบริการแนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป จํานวน 10,855 คน ๔) มีผูแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน 3,389 คน
และ ๕) มีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จํานวน 38,526 ราย
3. ให บริ การจั ดหางานแก ผู ต องการมี งานทํ า โดยการให บริ การจั ดหางานในประเทศ
ไดดําเนินการรับลงทะเบียนผูหางานทํา/นายจาง เปนการสงเสริมใหผูที่ตองการมีงานทําในระบบและ
นายจาง/สถานประกอบกิจการ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวาง/ความตองการแรงงาน
ได โดยสะดวก รวมถึ งการส งเสริ มให แรงงานนอกระบบมี งานทํ าที่ เหมาะสมกั บความต องการ
โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การใหบริการจัดหางาน ณ สํานักงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ และ
การสงเสริมคนพิการมีงานทํา เปนตน ซึ่งมีผูมาใชบริการจัดหางานทั่วประเทศ จํานวน 79,673 คน
เปนผูไดรับการบรรจุงาน จํานวน 6,181 คน
นอกจากนี้ ยั งขยายโอกาสการมี งานทํ าให แก ผู สูงอายุ โดยการสํ ารวจความต องการของ
ผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน และสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรม
บริการและการทองเที่ยว เพื่อลดการพึ่งพิงและลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว สรางหลักประกัน
ที่มั่นคงดานรายได และบรรเทาภาวะการวางงานของผูสูงอายุ มีผูสูงอายุสมัครงาน จํานวน 9 คน
4. การให บริ การจั ด หางานต างประเทศ ได ดํ า เนิ น การภายใต โครงการ/กิ จ กรรม เช น
การพิจารณาคําขอการจัดสงคนหางานและพาลูกจางไปทํางานตางประเทศ/ฝกงานในตางประเทศ
การจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ และการรับแจงการเดินทางดวยตนเองและเดินทาง
กลับไปทํางานตางประเทศ (Re - entry) เปนตน มีผูรับบริการจัดหางานตางประเทศ จํานวน 9,299 คน
5. แนะแนวอาชีพใหแกผูที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน ผูตองการมีงานทํา และผูไมอยูในระบบ
การจางงาน โดยใหความรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน สถานการณตลาดแรงงานในปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคต การเตรียมตัวกอนเขาสูตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได โดยเฉพาะผูประสบปญหาในการหางานทํา โดยการใหบริการ
แนะแนวอาชี พแบบครบวงจรทุ กภารกิ จ มี ผู มารั บบริ การแนะแนวอาชี พทั่ วประเทศ จํ านวน
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413,020 คน
6. การเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน ไดดําเนินการพัฒนาและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ ครบถวน ถูกตอง ตอเนื่อง และเปนปจจุบัน
พัฒนาการศึกษาวิเคราะหตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงานใหมีสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานไดอยางทั่วถึงและคลอบคลุมในทุกพื้นที่
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํา มีผูรับบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน จํานวน 633,447 คน
7. การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน โดย
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อใหเปนสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานแรงงานใหกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปนผูประสานงาน
ระหวางประชาชนในพื้นที่ที่มีความตองการ/มีปญหาดานแรงงานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ในดานความตองการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝมือ การไดรับความคุมครองดานแรงงาน
ตลอดจนการไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน ปจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ
จํานวน ๑๙,๕๘๑ คน อาสาสมัครแรงงานไดใหบริการประชาชน จํานวน 19,461 คน
8. ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนผ า นศู นย บ ริ ก ารร ว มกระทรวงแรงงาน จํ า นวน ๖5 แห ง
มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ใหบริการประชาชน
ณ จุดเดียว เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับบริการ โดยมีภารกิจคือ 1) ใหบริการขอมูลขาวสาร
ดานแรงงาน 2) ใหบริการรับเรื่องและวินิจฉัยเพื่อสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ และ 3) ใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จในภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เชน การทดสอบความพรอมทาง
อาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชนเบื้องตนของผูประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 เปนตน
มีประชาชนมาใชบริการ รวมทั้งสิ้น 32,909 ราย
9. ใหบริการทางสายดวนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท “๑๕๐๖” เพื่อใหบริการขอมูล
ขาวสารดานแรงงาน การใหคําแนะนําเรื่องขอกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
ปญหาอันเนื่องมาจากการทํางาน ซึ่งมีประชาชนใชบริการ จํานวน 278,349 คน
10. การฝกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ได แก กลุ มผู ประสบภั ยธรรมชาติ ผู ผ านการบํ าบั ดยาเสพติ ด ผู ต องขั ง/เยาวชนสถานพิ นิ จ
ทหารบาดเจ็บและทุพพลภาพ คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ชนกลุมนอย แรงงานนอกระบบ และทหารเกณฑ
กอนปลดประจําการ ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือแรงงาน และเปนการเตรียมความพรอม
ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับในศักยภาพการทํางาน

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

ตลอดจนเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายเฉพาะใหเปนกําลังแรงงานตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและเปนกลไกดานกําลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
11. การฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อฝกอาชีพ
เพิ่มทักษะใหกับกลุมผูสูงอายุมีความรู ความสามารถ ทักษะฝมือมีอาชีพ รายได เปนการสรางความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมผูสูงอายุรองรับสถานการณผูสูงอายุ
12. การยกระดั บแรงงานไทยให ได มาตรฐานฝ มื อแรงงานรองรั บการแข งขั น เพื่ อพั ฒนา
ศักยภาพแรงงานให มี ทักษะ ความรู เขาสู เกณฑมาตรฐานฝ มื อแรงงาน และเตรี ยมความพร อม
ใหแรงงานมีมาตรฐานฝมือ เพื่อเขาสูเกณฑตามประกาศ มีผูเขาฝก จํานวน 1,465 คน และผูจบการ
ฝก จํานวน 867 คน
13. การพัฒนาฝมือใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชน และผูมีรายไดนอย เพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา
รายได ข องกลุ ม คนที่ มี ฐ านทางเศรษฐกิ จ สั ง คมแตกต างกั น และแก ไ ขป ญ หาความยากจน
โดยใหสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายมากขึ้น
14. การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ โดยคณะกรรมการคาจางไดออกประกาศ
คณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 เพื่อกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ กลุมอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ
กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และกลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ 
รวม 12 สาขาอาชีพ ปจจุบันมีสาขาอาชีพที่ไดมีการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
รวม 67 สาขาอาชีพ
3.2 ปองกันและแกไข การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ปญหาการคามนุษย
1. ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการ
ทํางานของคนตางดาวที่ทํางานอยูกับนายจาง/สถานประกอบการ ใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว ปองกันการลักลอบทํางานของคนตางดาว รวมถึง
ปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน ไดดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ 2,427 แห ง
คนตางดาว จํานวน 16,363 คน
2. การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการหางานทําอยางถูกวิธี ทั้งการทํางานในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อเปนการปองกันไมใหคนหางานถูกหลอกลวงรวมทั้งปองกันไมใหตกเปนเหยื่อ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข ของขบวนการคามนุษย
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย
1) เผยแพรความรูเพื่อปองกันการหลอกลวงคนหางาน จํานวน 70,267 คน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
2) คุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตูบาน) จํานวน 273 คน
3) โครงการเครื อข ายชุ มชนร วมรณรงค ป องกั นการหลอกลวงและลั กลอบไปทํ างาน
และการเขาถึงบริการ
ตางประเทศ จํานวน 3,373 คน
ของรัฐ (ตอ)
4) รับเรื่องรองทุกขจากคนหางานตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2558
จํานวน 42 คน
5) การตรวจคุ มครองแรงงานไทยในต างประเทศ เพื่ อให ความคุ มครองดู แลแรงงานไทย
ในตางประเทศกรณีฉุกเฉินและจําเปน
6) ตรวจสอบสํานักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศและบริษัท
จัดหางานใหคนหางานไปทํางานตางประเทศ จํานวน 102 แหง
7) พิ จารณาคําขอเกี่ ยวกับการขออนุ ญาตจัดหางานให คนหางานทํางานในประเทศและ
ตางประเทศ จํานวน 217 ราย
3. การให บริ การข อมู ลข าวสารทางโทรศั พท สายด วน 1694 เพื่ อเพิ่ มช องทางเลื อกในการ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูที่ประสงคจะหางานทํา นายจาง/สถานประกอบการ และแรงานงานตางดาว
รวมทั้งรับเรื่ องราวร องทุกข ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต างดาวเกี่ยวกั บการจ างงาน นอกจากนี้
ยังชวยปองกันและแกไขปญหาการหลอกลวงและหาผลประโยชนจากแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน
ในประเทศไทย โดยมีลามแปลภาษาในการใหบริการดวย มีผูใชบริการ จํานวน 7,892 สาย
4. มาตรการปองปรามเพื่อลดความเสี่ยงการคามนุษย
1) ตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงตอการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และ
การคามนุษยดานแรงงาน ตรวจสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง เชน กิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล
กิจการผลิตสินคาจากออย กิจการผลิตเครื่องนุงหม กุง ปลา ฟารมเลี้ยงสัตวปก ฟารมหมู หรือฟารม
เลี้ยงสัตวประเภทอื่น ๆ กิจการกอสราง งานที่เขาขาย 3D (งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานที่มี
ความยากลําบาก (Difficult) และงานที่เสี่ยงอันตราย (Dangerous)) รวมทั้งสถานประกอบกิจการ
ที่อยูโดดเดี่ยว หางไกลชุมชน เปนตน เพื่อคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง ตอการ
ใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการคามนุษยดานแรงงานใหไดรับสิทธิประโยชน
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และไมตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงาน รวมทั้งเสริมสรางความรู
ความเข าใจ และประชาสั มพั นธ การต อต านการค ามนุ ษย ด านแรงงาน และการใช แรงงานเด็ ก
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข ในรูปแบบที่เลวราย โดยดําเนินการตรวจแรงงานในกลุมเสี่ยง จํานวน 56 แหง ลูกจาง 3,091 คน
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย โดยปฏิบัติถูกตอง 49 แหง ลูกจาง 2,940 คน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
และการเขาถึงบริการ
ไดมีคําสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แตงตั้งคณะทํางานติดตามและตรวจสอบการจัดการ
ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย ทั้งในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค โดยมีหนาที่ที่สําคัญ
ของรัฐ (ตอ)
ในการติดตาม ตรวจสอบนายจางและสถานประกอบกิจการ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาแรงงานตางดาว การปองกันและปราบปรามการคามนุษย การบังคับใชแรงงาน
และการใชแรงงานเด็กในพื้นที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
โดยได เข าตรวจแรงงานต างด าวในสถานประกอบกิ จการทั่ วประเทศ จํ านวน 8 แห ง มี ลู กจ าง
เกี่ยวของ จํานวน 55 คน ซึ่งยังไมพบการกระทําผิดกฎหมายดานแรงงาน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

การแกไขปญหาแรงงานตางดาว
1. การจัดตั้งศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง เพื่อเปนศูนยอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน และการใชชีวิตอยูในประเทศไทยแกแรงงานตางดาว เพื่อใหแรงงานสามารถดํารงชีวิต
และอยูรวมสังคมอยางปกติสุขตลอดระยะเวลาที่ทํางานในประเทศไทย เปนศูนยตรวจสอบ และคัดกรอง
แรงงานกอนอนุญาตใหเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาการคามนุษย
อันมีสาเหตุมาจากการที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบานถูกชักจูง ถูกหลอกลวง และลักลอบทํางาน
ในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย มีแรงงานตางดาวไดรับการอบรมฯ และใบอนุญาตทํางาน จํานวน
37,126 คน
2. การปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว เพื่อใหแรงงานตางดาวมีความรู ความเขาใจในสิทธิ
หนาที่ กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวั ฒนธรรมของแตละทองถิ่ น และใหนายจาง/
เจาของสถานประกอบการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจางแรงงานตางดาว มีความรู ความเขาใจ
ในหน าที่ กฎ ระเบี ยบ นโยบายการจ างแรงงานต างด าวอย างถู กต อง ป องกั นการละเมิ ดสิ ทธิ
การบังคับใชแรงงาน การกักขังหนวงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม และการคามนุษยดานแรงงาน
3. ศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว เปนศูนยบริการใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือ
แรงงานตางดาวที่ประสบปญหาการทํางานในประเทศไทย มีแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว
กัมพูชา และเวียดนาม ที่ประสบปญหาขณะทํางานอยูในประเทศไทยไดรับการชวยเหลือและความ
คุมครองตามมาตรฐานกฎหมายในประเทศไทย จํานวน 3,860 คน
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข 4. จัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตทํางาน
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย ใหแกคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑที่กําหนด
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ กับความตองการของนายจาง/สถานประกอบการ ในการจาง
และการเขาถึงบริการ
คนตางดาวเขามาทํางาน โดยไมใหกระทบตอความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
ของรัฐ (ตอ)
มีคนตางดาวยื่นขอและไดรับใบอนุญาตทํางาน จํานวน 170,138 คน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

การแกไขปญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย
1. จั ดตั้ งศู นย ประสานแรงงานประมง 22 จั งหวั ด เพื่ อแก ไขป ญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในประเภทกิ จการประมง และป องกั นและแก ไขป ญหาการค ามนุ ษย ในรู ปแบบแรงงานประมง
มีแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานในกิจการประมง และนายจาง/ลูกจาง แรงานงานตางดาว
และประชาชนทั่วไป ไดรับการอบรมความรูความเขาใจ และไดรับคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการ
ทํางานของแรงงานตางดาวในกิจการประมง หรือไดรับรูการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการคามนุษยดาน
แรงงาน ตามภารกิจของศูนยประสานแรงงานประมง จํานวน 11,831 คน
2. บูรณาการตรวจคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล เพื่อใหการ
แกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย มีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ มีมาตรการที่ชัดเจน และดําเนินการอยางตอเนื่อง และคุมครองแรงงานในเรือประมง
ทะเล ไมใหตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงาน และไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน โดยดําเนินการตรวจนายจาง ลูกจาง และแรงงานเด็กในเรือประมงทะเล จํานวน 34 ลํา
ลูกจาง 340 คน โดยปฏิบัติถูกตอง 33 ลํา ลูกจาง 335 คน
3. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการอยูในราชอาณาจักร
และอนุ ญาตทํางานของแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล ซึ่งใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุ
ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และกิจการแปรรูปสัตวน้ํา (รวมถึงผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานตางดาว
ที่อายุไมเกิน ๑๘ ป) ซึ่งใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ออกไปอีกจนถึง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทากันทุกคน เพื่อเขารับการตรวจสัญชาติใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ไดรับอนุญาต สําหรับแรงงานที่ผานการตรวจสัญชาติ และไดรับหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทน
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล จะไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางาน
ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และสามารถตออายุไดอีกครั้งเดียวไมเกิน ๒ ป
1) ผลการดําเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหมของแรงงานตางดาวในกิจการประมง
2

2

2

2

2

2
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นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข ทะเล (ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) มีนายจางแจงบัญชีรายชื่อแรงงานตางดาว
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย จํานวน ๓,๖๑๓ คน และแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม จํานวน ๒๓,๔๕๒ คน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
2) ผลการดําเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหมของแรงงานตางดาวในกิจการแปรรูป
และการเขาถึงบริการ
สัตวน้ํา (ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) มีนายจางแจงบัญชีรายชื่อแรงงานตางดาว
ของรัฐ (ตอ)
จํานวน ๒,๔๗๔ คน และแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม จํานวน ๓๖,๒๑๙ คน
3.3 พัฒนาระบบการ 1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
คุมครองทางสังคม
และคุมครองใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด โดยเนนสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง
ไดแก สถานประกอบกิจการที่ไมเคยผานการตรวจแรงงานภายใน 5 ป สถานประกอบกิจการขนาด
เล็กที่มีลูกจาง 1 - 49 คน สถานประกอบกิจการรายใหมที่ไมเคยผานการตรวจแรงงาน และสถาน
ประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานในปที่ผานมา สถานประกอบกิจการ
ที่มีการจางลูกจางซึ่งเปนเด็ก ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้ นไป และการจางงานคนพิการ
ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบกิจการ จํานวน 1,765 แหง ลูกจาง 70,811 คน โดยปฏิบัติ
ถูกตอง จํานวน 1,384 แหง ลูกจาง 52,358 คน และไดมีการตรวจคุมครองแรงงานนอกระบบ
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสภาพการจางงาน สภาพการทํางาน ใหผูจางงาน ผูรับงานไปทําที่บาน
นายจาง ลูกจางในงานเกษตรกรรม ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง หากพบวามีการ
ปฏิ บั ติ ไม ถู กต องพนั กงานตรวจแรงงานจะดํ าเนิ นการให คํ าแนะนํ า ออกคํ าสั่ ง และดํ าเนิ นคดี
ตามลํ าดั บ โดยได ดํ าเนิ นการตรวจแรงงานนอกระบบ จํ านวน จํ านวน 873 แห ง นอกจากนี้
ไดใหความรูดานการคุมครองแรงงาน โดยใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา การตอบปญหาเกี่ยวกับสิทธิ
ดานแรงงาน ใหแกกลุมเปาหมาย เชน แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ผูรับงานไปทําที่บาน และ
แรงงานในภาคเกษตรกรรม เปนตน มีผูไดรับความรูเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน จํานวน 12,961 คน
2. ตรวจและกํ ากั บสถานประกอบกิ จการ/หน วยงานรั ฐวิ สาหกิ จให ปฏิ บั ติ ตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ างาน เพื่ อให ลู กจ าง
ในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ไมเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการ
ทํางาน เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตใหแกลูกจาง มีแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย จํานวน 611 แหง ลูกจาง 53,762 คน
3. รณรงค สงเสริ มใหสถานประกอบกิ จการและรัฐวิสาหกิ จมี การบริ หารแรงงานสัมพันธ
ดวยระบบทวิภาคี เพื่อรณรงคสงเสริมใหสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงาน
สัมพันธดวยระบบทวิภาคี โดยเน นการทํางานในเชิ งรุกดวยการสงเสริมใหความรู ให คําปรึกษา
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ แนะนําแก นายจ าง ลู กจ าง ในสถานประกอบกิ จการ ให เกิ ดความร วมมือในรูปแบบของทวิ ภาคี
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพือ่ ทําหนาที่ปรึกษาหารือรวมกันนํามาซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางนายจาง
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
กับลูกจาง รวมทั้งรวมกันแกไขปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการใหยุติลงได
กอนที่จะเกิดความรุนแรง และสงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีการบริหารแรงงานสัมพันธแบบ
และการเขาถึงบริการ
ของรัฐ (ตอ)
หุนส วนตามแบบประเมินข อมู ลพื้นฐานดานแรงงานสัมพั นธ แบบหุนสวน (Labour Relations
Partnership Checklist : LC) ที่กําหนด โดยดําเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จํานวน
696 แหง ลูกจาง 41,144 คน รวมถึงการสงเสริมสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย เพื่อยกระดับ
คุ ณภาพชี วิ ตแรงงาน ครอบครั ว และความมั่ นคงของสั งคม โดยมุ งเน นการจั ดสวั สดิ การที่ เป น
ปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต โดยนายจาง เจาของสถานประกอบกิจการ ที่ไดรับความรู ขอมูล
ขาวสาร คําปรึกษาแนะนําการจัดสวัสดิการแรงงาน จํานวน ๗๓๙ แหง
4. ส ง เสริ ม ความรู ม าตรฐานแรงงานไทยและความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมด า นแรงงาน
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อใหสถานประกอบกิจการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการดานแรงงาน และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ดานแรงงาน มีสถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริมความรู จํานวน 306 แหง พรอมทั้งติดตาม
สงเสริม และสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคม
ดานแรงงาน ใหเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย โดยการขอการรับรองหรือประกาศแสดงตนเอง
5. พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ จังหวัด
นครปฐมและสมุทรปราการ เพื่อเปนการจัดสวัสดิการแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
โดยการแบงเบาภาระคาใชจายการเลี้ยงดูบุตรของผูใชแรงงาน ใหแรงงานสามารถทํางานไดเต็มที่
โดยไมตองกังวลหวงใยบุตรหลาน และเด็กปฐมวัยบุตรผูใชแรงงานไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สั งคม สติ ปญญา มีความรู คุ ณธรรม จริ ยธรรม และวั ฒนธรรมในการดํ ารงชี วิ ต
เพื่อเตรียมความพรอม เขาสูการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ ปจจุบันมีเด็กเล็กที่อยูในความดูแล
ของศูนยฯ จํานวน ๑,579 คน
6. การสงเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการอยางยั่งยืน เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหนายจาง ลูกจางในสถานประกอบกิจการเห็นความสําคัญ และประโยชนของการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม และจัดสวัสดิการแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน โดยแบงเบาภาระคาใชจาย
ในการเลี้ ยงดู บุ ตรของผู ใช แรงงาน และเป นการส งเสริ มให สถานประกอบกิ จการจั ดสวั สดิ การ
นอกเหนือกฎหมายกําหนด ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงและบุตร โดยครอบคลุมถึงสมาชิก
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ ในครอบครัวใหมีความรักความอบอุนและความผูกพันซึ่งกันและกัน มีสถานประกอบกิจการไดรับการ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม สงเสริมการจัดตั้งมุมนมแม จํานวน 2 แหง
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
7. การส งเสริ มสวั สดิ การแรงงานสู งอายุ เพื่ อเตรี ยมความพร อมเข าสู การเกษี ยณอย างมี
และการเขาถึงบริการ
คุณภาพ และการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงานแกแรงงานสูงอายุ
ของรัฐ (ตอ)
โดยการอบรมใหความรูดานการออม การใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพ
อยางถูกวิธี สิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
8. การควบคุมและกํากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะ หรือตองใช
ความรูความสามารถสู Safety At Work เพื่อสงเสริมใหผูประกอบอาชีพมีความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และคุมครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทํางาน มีผูเขาฝก จํานวน 568 คน
9. การใหความคุมครองแกลูกจาง ผูประกันตน กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม
ไดใหความคุมครองแกลูกจาง ผูประกันตน แรงงานในระบบ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ผูประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะไดรับสิทธิประโยชนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน มีผูขึ้นทะเบียน
เปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39) จํานวน 12,061,087 คน
2) ผูขึ้นทะเบียนเปนลูกจางตามกฎหมายเงินทดแทน จํานวน 9,685,532 คน ไดรับสิทธิ
ประโยชนจากเหตุเนื่องจากการทํางาน จํานวน 18,700 ครั้ง เปนเงิน 150.312 ลานบาท
3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงคเพื่อใหแรงงานนอกระบบ (ผูประกอบอาชีพ
อิสระ) มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนมาตรา 40
จํานวน 2,394,054 คน มีผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนทดแทน จํานวน 6,159 ครั้ง เปนเงิน
23.105 ลานบาท
นอกจากนี้ ยังไดออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (Service
Delivery Unit) แกประชาชนในพื้นที่ ประกอบดวยกิจกรรม การประชุมใหความรูเกี่ยวกับการรับ
ขึ้นทะเบียน รับชําระเงินสมทบผูประกันตน ตอบปญหา และการสงเสริมใหมีการชําระเงินสมทบ
ลวงหนาของผูประกันตนมาตรา 40 มีการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการทั่วประเทศ จํานวน 1,210 ครั้ง
มีผูเขารับการบริการ จํานวน 384,320 ราย
4) การใหบริการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน จังหวัดปทุมธานี ระยอง เชียงใหม และขอนแกน
โดยมีผลการดําเนินงาน ระหวาง 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ดังนี้
(1) ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพใหม จํานวน ๑,613 คน
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ
(2) ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย จํานวน 1,197 คน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม
(3) ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ จํานวน 546 คน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
(4) ผูจบการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 448 คน
และการเขาถึงบริการ
10. การใหความคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ กระทรวงแรงงาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ
ของรัฐ (ตอ)
จํานวน 14 แหง (13 ประเทศ) เพื่อใหการคุมครองและดูแลแรงงานใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม
ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยสวนใหญจะประสบปญหาการสื่อสารในการทํางาน
ขาดความรูเรื่องกฎหมาย การปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน เปนสาเหตุ
ที่ทําใหแรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไมถูกตอง อาทิ การดื่มสุรา นํามาซึ่งปญหา
สุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทํางานลดลง หมดความนาเชื่อถือ ทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดี
ตอแรงงานไทย ไดเขาตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และสถานกักกัน
จํานวน 1,384 คน รวมทั้งติดตามชวยเหลือและเรียกรองสิทธิประโยชนใหแรงงานไทย จํานวน
432 ราย เปนเงินรวมทั้งสิ้น 3,857,930 บาท
11. การพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
1) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทําแหงชาติ พ.ศ. ...
2) รางพระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ...
3) รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
4) รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
5) รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ...
6) รางพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
7) รางพระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ...
8) รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการลงทุนของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. ...
นโยบาย 4
4.7 ทะนุ บํ า รุ ง และ 1. รณรงคสรางความปรองดองสมานฉันทระหวางนายจางกับลูกจาง เพื่อเสริมสรางความ
การศึ ก ษาและ อุปถัมภพระพุทธศาสนา ปรองดองสมานฉันท ลดความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางในสถานประกอบกิจการ และสราง
เรียนรูการทะนุบํารุง ตลอดจนพั ฒนาคุ ณภาพ ความรัก ความสามั คคี และความเป นอั นหนึ่ งอั นเดี ยวกั นของนายจ างลู กจางในการสร างสรรค
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สรางสันติสุขและ เศรษฐกิจของประเทศ
ความปรองดองสมานฉันท 2. จัดโครงการแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไทราชินีรวมบริจาคโลหิต รวมกับโครงการสงเสริม
วัฒนธรรม
ในสังคมไทยอยางยั่งยืน สุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม มีผูเขารวมบริจาคโลหิต จํานวน 503 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
ปริมาณโลหิต 261,200 ซีซี
กระทรวงแรงงาน โดยสํ านั กงานประกั นสั งคม ได ดํ าเนิ นการยกระดั บคุ ณภาพการบริ การ
ด านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของผู ประกั นตน โดยการพั ฒนาระบบประกั นสุ ขภาพ จั ดบริ การ
การรั ก ษาพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพและได ม าตรฐานสํ า หรั บ ผู ป ระกั น ตน เพื่ อ ให ผู ป ระกั น ตน
ไดมี หลั กประกั นและความคุมครองด านการบริ การทางการแพทย ภายใต กฎหมายประกั นสั งคม
จากขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีผูประกันตนไดรับความคุมครองในการรักษาพยาบาล
ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น 12,496,629 คน
1. โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 การเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเขาสู
อุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต ดําเนินการเพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ขนาดใหญ และแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก 1) Super Cluster
2) กลุม Cluster อื่นๆ และ 3) อุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of
Growth) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจกรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมทั้งเปนการยกระดับ
แรงงานกลุมเปาหมาย ใหเปนแรงงานมีฝมือสามารถทํางานกับเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรม
แหงอนาคต และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการ ชวยเพิ่มความสามารถในการผลิต/
การแขงขันของสถานประกอบกิ จการ และการเพิ่มศักยภาพกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานใหม นักศึกษาปสุดทาย หรือกําลังแรงงานที่ประกอบอาชีพ
หรื อทํ างานอยู แล วในตลาดแรงงาน ในสาขารองรั บภาคบริ การ และเกี่ ยวกั บระบบโลจิ สติ กส
ใหสามารถปฏิบัติงานในสายการผลิตของสถานประกอบกิจการเปาหมายใหมีฝมือเพิ่มขึ้น สอดคลอง
กับเทคโนโลยี ทักษะดาน STEM Workforce ทักษะ Multi – Skills ตามความตองการของตลาดแรงงาน
และรองรับอุตสาหกรรม Thailand 4.0 /ธุรกิจ Startup มีผูเขาฝก จํานวน 2,227 คน และผูจบ
การฝก จํานวน 1,221 คน
2. โครงการศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แรงงานไทยให มี ส มรรถนะและทั ก ษะฝ มื อ รองรั บ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานอุตสาหกรรมแหงอนาคต (S – Curve เดิม
และ New S - Curve) มีผูเขาฝก จํานวน 124 คน และผูจบการฝก จํานวน 78 คน
3. การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู SMEs (STEM Workforce towards SMEs 4.0) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบการ SMEs กลุม OTOP และวิสาหกิจชุมชน และสราง
ความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ผานกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดัน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 7
การสงเสริมบทบาท
และการใชโอกาส
ในประชาคมอาเซียน

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
7.3 พั ฒ นาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรม
เพื่ อ รองรั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และไมมีทักษะ
7.4 เร ง พั ฒ นาความ
เชื่อมโยงดานการขนสง
และระบบโลจิ ส ติ ก ส
ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเริ่มจากการ
พัฒนาดานชายแดนและ
โครงขายการคมนาคม
ขนส ง บริ เ วณประตู
การคาหลักของประเทศ

ผลการดําเนินงาน
ใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรมแปลกใหม และการประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการพัฒนาสู SMEs 4.0
สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงานแกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
เพื่ อรองรั บการเข าสู ประชาคมอาเซี ยน อบรมให ความรู /เผยแพร ประชาสั มพั นธ แผ นพั บ
โปสเตอร/ตรวจเยี่ยม และรณรงคสงเสริมความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ระเบียบขอบังคับ/วินัยในการทํางาน รวมถึงความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ใหกับนายจางและแรงงานโยกยายถิ่นฐานในสถานประกอบกิจการ พรอมทดสอบความรู
หลังการบรรยาย
การพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือการพัฒนา
ฝมือแรงงานในทุกระดับชั้น ทั้งหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องคกรระหวาง
ประเทศ และภาคเอกชน แกกําลังแรงงานในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ใหมีสมรรถนะและ
ทักษะฝมือตามมาตรฐานเทียบเทาระดับสากลอันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเขมแข็ง
และยั่งยืน และเปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และทักษะฝมือ ระหวางบุคลากรฝกของ
กลุมประเทศ GMS และ ASEAN ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาฝมือแรงงานและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงเพื่อเปนการสงเสริมและผลักดันมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล ตลอดจนเพื่อการ
ส งเสริ มการสร างงาน สร างอาชี พ สร างรายได ให แก ประชาชนอย างทั่ วถึ งโดยไม แบ งเชื้ อชาติ
ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงตามแนวชายแดน
1. เพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฝกอบรม
แรงงานใหม แรงงานในสถานประกอบกิจการ/ธุรกิจ Startup ผูถูกเลิกจาง ผูวางงานที่มีพื้นฐาน
ทักษะฝ มือ และแรงงานทั่ วไป เพื่ อเตรียมความพร อมวัยกํ าลั งแรงงานและเพิ่ มสมรรถนะ หรื อ
ยกระดั บทั กษะฝ มื อกํ าลั งแรงงานในท องถิ่ น โดยอาศั ยเครื อข ายการพั ฒนาฝ มื อแรงานทั้ งจาก
ภาคแรงงาน ภาคการศึกษา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรองรับการพัฒนาฝมือแรงงานอยางยั่งยืน
มีผูเขาฝก จํานวน 20 คน และผูจบการฝก จํานวน 17 คน
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เพื่อฝกอบรมใหแกแรงงานใหม และนักศึกษา ระดับ
ปวช. ปวส. ขึ้นไป ปสุดทาย ใหมีทักษะรองรับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 7
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
การสงเสริมบทบาท พิเศษ โดยเริ่มจากการ
และการใชโอกาส พัฒนาดานชายแดนและ
ในประชาคมอาเซียน โครงขายการคมนาคม
(ตอ)
ขนส ง บริ เ วณประตู
การคาหลักของประเทศ
(ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน

3. ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานตางดาว เพื่อสนับสนุน
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ เพื่ อสนั บสนุ นให มี การใช แรงงานต างด าวอยางถูกต อง สอดคล องกั บความ
ต องการของสถานประกอบการในเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ความสะดวกในการพิ จารณา
ออกใบอนุญาตการทํางานแกแรงงานตางดาวในกลุมชางฝมือหรือผูชํานาญการ และกลุมซึ่งมิใช
ชางฝมือหรือผูชํานาญการ เปนการบริหารจัดการแรงงานตางดาวบริเวณชายแดนที่เขามาทํางาน
ในลักษณะไป - กลับ และตามฤดูกาล อยางเปนระบบ ลดปญหาการลักลอบเขามาทํางานในเขตพื้นที่
ชั้นในอย างผิ ดกฎหมาย มีคนตางดาวไดรั บอนุ ญาตทํางานในเขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ จํานวน
9,339 คน
4. การจัดการด านแรงงานในพื้ นที่เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ เพื่ อให คํ าปรึ กษาแนะนําแก
นายจาง/ตัวแทนนายจาง แรงงานไทย และแรงงานตางดาว ในสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหรือที่มีชองทางผานแดนสําคัญ ในพื้นที่จังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแกว สงขลา
เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม หนองคาย และนราธิวาส และคุมครองใหลูกจางตางดาวที่เขามา
ทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบเชามา – เย็นกลับ และตามฤดูกาลไดรับสิทธิประโยชน
ตามกฎหมาย โดยดําเนินการรับและวินิจฉัยคํารอง ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาเกี่ยวกับสิทธิ
หนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงานแกนายจางและแรงงานตางดาว จํานวน 120 คน
5. การเสริ ม สร า งสถานประกอบกิ จ การต นแบบด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งานสู
สถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือชองผานแดนที่สําคัญ เพื่อดูแล คุมครอง
แรงงานไทย และแรงงานตางดาว ที่ทํางานในเขตเศรษฐกิจเพิเศษ ใหมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสถาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานกําหนด
นโยบาย 8
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม 1. โครงการวิจัย เรื่องการสังเคราะหองคความรูจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานนอกระบบ
การพั ฒ นาและ ค า ใช จ า ยในการวิ จั ย เพื่อบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ ประมวลผลและสังเคราะหองคความรู
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช และพัฒนาของประเทศ จากงานวิจัยของกระทรวงแรงงาน ที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานนอกระบบ โดยไดขอสรุปในการ
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
บริหารจัดการแรงงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ชวยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบใหดีขึ้น
วิ ท ยาศาสตร แ ละ
2. โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
เทคโนโลยี ฯ
โดยดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเขาออกจากงาน และ
ระดับความสามารถดานตาง ๆ ของแรงงาน เพื่อใหมีฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานดานแรงาน
ที่เปนปจจุบัน สอดคลอความตองการใชกําลังคนและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อใชในการ
วางแผนการผลิตและการพัฒนากําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 8
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม 3. โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจางงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ศึกษา
การพั ฒ นาและ ค า ใช จ า ยในการวิ จั ย วิเ คราะห ระบบอุ ต สาหกรรมและการจ างงานของประเทศไทยในอดี ต จนถึง ป จ จุ บัน และ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช และพัฒนาของประเทศ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะหแนวโนมความตองการ
แรงงาน และแนวทางการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก (ตอ)
วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ฯ (ตอ)
นโยบาย 10 10.5 ใช ม าต รกา ร
จัดกิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
การสงเสริมการ ทางกฎหมาย การปลูกฝง เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรในหนวยงาน ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความ
บริ ห ารราชการ คานิยมคุณธรรม
โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งใหองคกรภาครัฐและองคกรภาคเอกชนมีสวนรวมในการปองกันและ
แผนดินที่มีธรรมา
เฝาระวังการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักตรวจและประเมินผล
9 พฤศจิกายน 2560
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หนวยงาน กระทรวงแรงงาน

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กลไกประชารัฐ)
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 ตุลาคม 2560)

ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายใหสวนราชการนําแนวทางกลไกประชารัฐมาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งแนวทางกลไกประชารัฐ มุงเนนการสรางความรวมมือของทุกภาคสวน
ในสังคม ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานของภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานของภาครัฐสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
กระทรวงแรงงานในฐานะของหนวยงานภาครัฐจึงไดดําเนินงานตามแนวทางกลไกประชารัฐ โดยมีความกาวหนาของผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 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
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ไดสงเสริมการจัดการดานยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจแกนายจาง ลูกจาง เกี่ยวกับโทษ พิษภัย
และระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รณรงค สงเสริมใหสถานประกอบกิจการ
มี ร ะบบการจั ด การป ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จ การ โดยเข า ร วมและดํ าเนิ น การ
ตามขอกําหนดจนกระทั่งผานเกณฑการประเมินโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาอยางตอเนื่อง
มี สถานประกอบกิ จการได รั บการรณรงค ประชาสั มพั นธ เชิ ญชวนให จั ดทํ าระบบการจั ดการ
ดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จํานวน 992 แหง ลูกจาง 58,626 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
จะประสานกับภาคเอกชนเพื่อการรับซื้อผลิตภัณฑของกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
ผลการดําเนินงาน 2. การใหบริการจัดหางานตางประเทศโดยรัฐจัดสง
การใหบริการจัดหางานแกคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศโดยวิธีรัฐจัดสง เปนวิธี

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

20

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
เดินทางไปทํางานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งคนหางานจะไดรับสิทธิประโยชนและไดรับความคุมครอง
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 จัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ จํานวน 866 คน
3. โครงการเครือ ขา ยชุม 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
เปนเครือขายในการชวยสอดสองดูแลและแจงเบาะแสผูมีพฤติการณในการหลอกลวงคนหางาน
ของสาย/นายหนาจัดหางาน เพื่อปองกันการถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศ ตลอดจน
เปนการปองกันมิใหตกเปนเหยื่อของการคามนุษยดานแรงงาน
ทั้งนี้ หนวยงานภาคเอกชนและเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่รวมเผยแพรประชาสัมพันธ

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 ขอมูลขาวสารการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางถูกกฎหมายและรวมรณรงคเพื่อปองกัน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง การถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศรวมทั้งปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมประชุม/อบรม จํานวน 3,373 คน
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส 4. การจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
ของรัฐ (ตอ)
และแรงงานข า มชาติ
การจัดหางานใหคนพิการ มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ใหค นพิก ารมีง านทํา มีอ าชีพ มีร ายได
พึ่งพาตนเองได และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคม
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
รวมถึ ง เพื่ อ ให น ายจ า ง/สถานประกอบกิ จ การเห็ น ความสํา คั ญ ของการจ า งงานคนพิ ก าร
ตามพระราชบัญญัติสง เสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิก าร พ.ศ. ๒๕๕๐ ทํา ใหคนพิการ
มีโอกาสไดรับการจางงานมากขึ้น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 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 ผูพิการมาใชบริการจัดหางาน จํานวน 150 คน และไดรับการบรรจุงาน
จํานวน 103 คน
5. โครงการ : กาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)
กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการจัดหางานในประเทศ
ใหสามารถทัดเทียมภาคเอกชน ผูใชบริการไดรับบริการที่ดีอยางเทาเทียมกันจากทุกหนวยงาน
ของกรมการจัดหางาน เปนการขยายโอกาสการเขาถึงบริการจัดหางานของรัฐใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ประชาชนไดรับบริการสงเสริมการมีงานทําอยางครบวงจร รวมถึงเพื่อสรางระบบและ
เครื่องมือใหบริการจัดหางานผานระบบ Recruitment ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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

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
ผลการดําเนินงาน ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน จํานวน 14,681 คน และไดรับการ
บรรจุงาน จํานวน 13,655 คน
6. ประสานการให บ ริ ก ารด า นแรงงานในพื้ น ที่ / ชุ ม ชน โดยบั ณ ฑิ ต แรงงาน ในพื้ น ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา จํานวน 380 คน เปนสื่อกลาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพ/มีรายไดเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงาน ประชาชนไดรับบริการดานแรงงาน จํานวน 2,298 ราย
7. การประสานการให บริ การด านแรงงานในพื้ นที่ /ชุ มชนทั่ วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อใหเปนสื่อกลาง
ในการประชาสั มพั นธ เผยแพร ข อมู ลข าวสารด านแรงงานให กั บประชาชนในพื้ นที่ รวมทั้ งเป น
ผูประสานงานระหวางประชาชนในพื้นที่ที่มีความตองการ/มีปญหาดานแรงงานกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ในดานความตองการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝมือ การไดรับความคุมครองดาน
แรงงาน ตลอดจนการไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน ปจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานทั่ว
ประเทศ จํานวน ๑๙,๕๘๑ คน
ผลการดําเนินงาน อาสาสมัครแรงงานไดใหบริการประชาชน จํานวน 19,461 คน
8. การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม โดยการจัดกิจกรรม
ให ความรู ด านการประกั น สั ง คมและการส ง เสริ ม สุ ข ภาพป องกั น โรคในสถานประกอบการ
โดยสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการปองกันยาเสพติด ไดแก การลด ละ เลิก เหลา บุหรี่ ความรูเกี่ยวกับพิษภัย
การปองกั นและแก ไขป ญหายาเสพติ ด และจั ดโครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิ ดไทราชิ นี
รวมบริจาคโลหิตรวมดวย
ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม
จํานวน 32 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรม 2,181 ราย และโครงการแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไท
ราชินีรวมบริจาคโลหิต มีผูบริจาคโลหิต จํานวน 503 คน ปริมาณโลหิต 261,200 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

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน/การใชกลไกประชารัฐ
ใหสถานประกอบกิจการเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
อยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 389,362 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักตรวจและประเมินผล
10 พฤศจิกายน 2560
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