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
นโยบายรัฐบาล

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 2559)
ผลการดําเนินงาน
1. จัดฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวงแรงงาน
โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝมือในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่ประยุกตกับภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
ตามความตองการของแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนและบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อรวมดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหบรรลุผลสําเร็จตามพระราชประสงค
ตลอดจนเปนการสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพใหผูเขารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีผูเ ขา รว มโครงการ
จํานวน 6,785 คน รวมทั้ง การฝกอบรมรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จํานวน 59 คน
นอกจากนี้ ยังไดมีการฝกอาชีพแรงงานกลุมเฉพาะ ไดแก ทหารกอนปลดประจําการ ผูผาน
การบําบัดยาเสพติด ผูตองขังกอนพนโทษ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูประสบภัยธรรมชาติ เยาวชน
ในสถานพินิจ และชนกลุมนอย ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือแรงงาน และเปนการ
เตรียมความพรอมดานจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับ
ในศักยภาพการทํางาน ตลอดจนเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายเฉพาะ
ใหเปนกําลังแรงงานตามความตองการของตลาดแรงงานและเปนกลไกดานกําลังแรงงานที่รองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 14,044 คน
2. จัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเทิดไทพระบิดาแหงมาตรฐาน
ชางไทย โดยสงเสริมใหสถานประกอบกิจการเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อขยาย
การใหบริการการทดสอบฯ สูประชาชนอยางทั่วถึง ทั้งนี้ มีการจัดตั้งศูนยทดสอบฯ ในสถาน
ประกอบกิจการแลว จํานวน 87 แหง
3. จัดมหกรรมสรางงาน สรางอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ จํานวน 9 ครั้ง ไดแก
จังหวัดชลบุรี อุดรธานี พิษณุโลก นครศรีธรรมราช นครราชสีมา เชียงราย ขอนแกน อุบลราชธานี
และกาญจนบุรี มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 31,368 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

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 (ตอ)
พระมหากษั ต ริ ย
(ตอ)
นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 2
การรั ก ษาความ
มั่ น คงของรั ฐ และ
การตางประเทศ

2.1 การเตรียมความพรอม
สูประชาคมการเมืองและ
ความมั่ น คงอาเซี ย น
กําหนดใหปญหายาเสพติด
ตองไดรับการแกไข

2.2 เร ง แก ไ ขป ญ หา
การใช ค วามรุ น แรง
ในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต

ผลการดําเนินงาน
4. โครงการลงนามถวายพระพรออนไลน โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหนวยงานในสังกัด
ทั้ ง 5 หน ว ยงาน ร ว มลงนามบั น ทึ ก ความตกลงการดํา เนิ น งานร ว มกั น ในการจั ด กิ จ กรรม
ถวายพระพรออนไลน กับสํานักงานใตรมพระบารมี ตามหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผนดิน “เกียรติยศ”
ใตรมพระบารมีกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีประชาชนและขาราชการรวมลงนามถวายพระพร
รวมทั้งสิ้น ๑๗8,489 คน (จบโครงการแลว)
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการปองกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมให
สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน โดยรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
แกนายจางและลูกจาง เปนการสรางความตระหนักและเจตคติที่ดีในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการใหเขาสูระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการตามขอกําหนดมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(มยส.) ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและสามารถธํารงรักษาระบบการจัดการดานยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการใหเปนไปอยางตอเนื่อง ตลอดจนเสริมสรางองคความรูแกบุคลากรและ
เจาหนาที่ ใหสามารถนําความรูไปสงเสริมใหสถานประกอบกิจการสามารถจัดทําระบบการจัดการ
ดานยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการไดอยางถูกตองตอไป จํานวน 31,343 แหง มีลูกจาง
เกี่ยวของ 2,507,396 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 61,244 ราย
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2.2 เร ง แก ไ ขป ญ หา 2. โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจางงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
การรั ก ษาความ การใช ค วามรุ น แรง กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมไดรวมแกไขปญหาทางเศรษฐกิจโดยใชมาตรการ
มั่ น คงของรั ฐ และ ในจั ง หวั ด ชายแดน สนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม เพื่อใหเปนสินเชื่อผอนปรนใหกับผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
การต า งประเทศ ภาคใต (ตอ)
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา
(ตอ)
๕ อําเภอ (อําเภอจะนะ นาทวี สะบายอย เทพา และสะเดา) เพื่อใหผูประกอบการหรือผูประกันตน
ในพื้นที่ดังกลาวสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ลดปญหาการวางงาน อาชญากรรมและปญหาทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งมีบริษัทเอกชน
ไดรับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) และ
ธนาคารกรุงเทพ จํานวน 69 ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 223.2 ลานบาท
2.4 เสริ มสร างความ ความรวมมือกับตางประเทศดานแรงงานในรอบเดือนมกราคม 2559
สัมพันธอันดีกับนานา 1. สมาพันธรัฐสวิส : เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ประเทศ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสมาพันธรัฐสวิสประจําประเทศไทยและคณะ เขาเยี่ยมคารวะ พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน โดยไดหารือรวมกันในประเด็น ความรวมมือดานการพัฒนา
ฝมือแรงงาน โดยเฉพาะกับภาคเอกชนของสมาพันธรัฐสวิส การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณในเรื่องตลาดแรงงาน และการบริหารจัดการการเคลื่อนยายแรงงานและผูอพยพลี้ภัย
ซึ่งเปนปญหาในระดับภูมิภาคที่ตองการความรวมมือระหวางประเทศ และความชวยเหลือ
จากองคการระหวางประเทศ รวมถึง การชี้แจงทําความเขาใจในความพยายามของไทยในการ
แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย และการคามนุษยดานแรงงาน ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมานาน
มีความซับซอน และเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน จึงจําเปนตองใชเวลา รวมทั้งความรวมมือ
จากตางประเทศในการแกไขปญหาดังกลาว
2. ญี่ปุน : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ใหการตอนรับ H.E. Mr.Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย พรอมดวย
Mr. Akira Murakoshi ประธานหอการคาญี่ปุน-กรุงเทพฯ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล กลาววา
ในนามของรัฐบาลไทยขอบคุณสําหรับความรวมมือที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกอตั้งสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุบลราชธานี การจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนรากฐานใหกระทรวงแรงงานผลิต/พัฒนากําลังคนปอนใหกับสถานประกอบ
กิจการญี่ปุนในประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ มสร างความ
H.E. Mr.Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย กลาววา รัฐบาลญี่ปุน
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและกลุมอาเซียน ซึ่งจะเปนประโยชนตอญี่ปุนดวย
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
พบวาจากการ ที่อัตราการวางงานของไทยต่ํากวารอยละ 1 ยอมหมายถึงการอยูในภาวะขาดแคลน
การต า งประเทศ
แรงงานที่อาจเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจของไทย ในขณะเดียวกันนวัตกรรม
(ตอ)
ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจ ที่รัฐบาลญี่ปุนเล็งเห็นวาผูเชี่ยวชาญ
ทางดานนวัตกรรมของไทยไมเพียงพอ ที่จะตอบสนองตอการประกอบการดานอุตสาหกรรม
กลาวคือมีอัตราสวนเพียง 1,300 : ประชากร 1 ลานคน จึงเสนอใหรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
มีความรวมมือกันเพื่อพัฒนาบุคลากรผู เชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ อาทิ ผูจัดการ วิศวกร ผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค เปนตน เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับกลุมประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีจุดแข็ง
คือ มีบริษัทญี่ปุนจํานวนมากที่มาลงทุนในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือกันหลายสาขา
ซึ่งเปนความรวมมือที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรวมกันอยางตอเนื่อง
Mr. Akira Murakoshi ประธานหอการคาญี่ปุน-กรุงเทพฯ กลาวถึงผลการจากการสํารวจ
ขอมูลความตองการบุคลากรพบวา บริษัทญี่ปุนมีความตองการระดับบริหารจัดการมากที่สุด
จึงเสนอใหมีการหารือกันในรายละเอียดในเวทีการประชุมดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่จะจัด
โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยในโอกาสตอไป
2. ญี่ปุน : พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ไดเดินทางไปราชการ
ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเจรจาความรวมมือในระดับทวิภาคี
กับ H.E. Mr. Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
ญี่ปุน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมุงสานตอภายใตความรวมมือดานแรงงานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของ รัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศไดมีการพบปะหารือ
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
รัฐมนตรีทั้งสองฝายไดบรรลุขอตกลงความรวมมือในการดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจ
ดานการจางงาน การพัฒนาฝมือแรงงาน การคุมครองแรงงาน การสรางการรับรูใหกับนายจาง
ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณกับประเทศญี่ปุน
ในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศ การสงเสริมการประกอบอาชีพ
ใหผูสูงอายุดวยการปรับปรุงกลไกการจางงานใน ตลาดแรงงาน ผานความรวมมือกับสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุนประจําประเทศไทย หอการคาญี่ปุน-กรุงเทพฯ และสํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุน
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ มสร างความ การแกไขปญหาแรงงานตางดาว
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา 1. กรณีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ใบอนุญาตทํางานสิ้นสุดลง
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
หรือยังไมมีใบอนุญาตทํางาน ใหขอรับบริการ ณ ศูนยตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทํางาน
การต า งประเทศ
มีแรงงานตางดาวเขารับการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทํางาน จํานวน 267,654 คน
(ตอ)
2. กรณีแรงงานตางดาวที่ยังไมไดรับใบอนุญาตทํางาน
- แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนยบริการ
จดทะเบียนแรงงานตางดาว ระหวางวันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จํานวน 1,626,235 คน
เปนแรงงานตางดาว 1,533,675 คน และผูติดตาม 92,560 คน (ขอมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน
2557) ซึ่งกระทรวงแรงงานไดประสานประเทศตนทางแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา
ลาว และกัมพูชา) เพื่อเรงดําเนินการตรวจสัญชาติแรงงานตางดาว จากขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ
2559 มีนายจางแจงบัญชีรายชื่อแรงงานตางดาวเพื่อเขารับการตรวจสัญชาติแลว จํานวน
680,188 คน มีแรงงานตางดาวที่เขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 592,139 คน
และจากการที่เปดใหแรงงานตางดาวกลุมดังกลาวรับบัตรใหมเพื่ออยูอาศัยและทํางานในประเทศไทย
เปนการชั่วคราว ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 มีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ
มาขอรับบัตรใหม จํานวน 1,049,326 คน จากนายจาง จํานวน 187,977 ราย
- การติด ตามการตรวจสัญ ชาติแ รงงานตางดาวเมี ยนมา เมื่อ วันที่ 19 มี นาคม 2558
กระทรวงแรงงานของไทย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเมียนมา ไดรวมจัดประชุม
ระดับเจาหนาที่อาวุโสดําเนินการตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน
เพื่อติดตามผลการดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาในประเทศไทย
พรอมสรางการรับรูรวมกันเรื่องการจัดระบบแรงงานกับการขยายเวลาการตรวจสัญชาติแรงงาน
ตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา และการดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕8 ที่ใหขยายระยะเวลาการอยูอาศัย
และอนุญาตการทํางานของแรงงานตางดาว 3 สัญชาติออกไป รวมถึงทบทวนและปรับแกไข
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานระหวางไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
- แรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจดทะเบียนแรงงานตางดาว
สัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทํางาน จดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางและ
นโยบายรัฐบาล

2

2

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

2

2

2

2

5

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ เขาเมืองถูกกฎหมายครั้งสุดทายกอนวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 แตก ารอนุญ าตใหอ ยูใ น
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา ราชอาณาจักรไดสิ้นสุดแลว กําหนดใหแรงงานเวียดนามมารายงานตัวเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ และขออนุญาตทํางาน ณ ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงาน
การต า งประเทศ
ตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ระยอง นครพนม
(ตอ)
หนองคาย สงขลา และจังหวัดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยแรงงานเวียดนามจะไดรับการผอนผัน
ใหอยูและอนุญาตใหทํางานไดเปนเวลา 1 ป เฉพาะในงานบาน งานกรรมกรในกิจการกอสราง
พรอมทั้งเห็นชอบใหมีการเจรจาระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทํา MoU ในกิจการ
ประมงและกอสราง เพื่อเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานตอไป ทั้งนี้ ไดมีการลงนาม
MoU นําเขาแรงงานเวียดนามแลว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดําเนินการนําเขาแรงงานเวียดนามตาม MoU ตอไป ทั้งนี้ ไดเปดใหมีการ
จดทะเบียนแรงงานตางดาวเวียดนามแลวระหวางวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 มีนายจาง
จํานวน 697 ราย แจงรายชื่อแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม จํานวน 1,569 คน
3. การจัดระเบียบแรงงานตางดาวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 เห็นชอบการจัดระบบการจาง
แรงงานตางดาว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาทํางานในลักษณะไป – กลับ หรือ
ตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ดังนั้น
กระทรวงแรงงานจึงไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อการจัดตั้งศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมถึง
การเตรียมความพรอมดานการพัฒนาฝมือแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝกอบรมประชุม
เชิงปฏิบัติการดานการคุมครองสิทธิแรงงาน งานแรงงานสัมพันธ การพัฒนาเครือขายการทํางาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแกว และสงขลา
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ “การใชบังคับ
มาตรา 14 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทํา งานของคนต า งด า ว พ.ศ. 2551” โดย ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ใหนําความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
มาใชบังคับกับคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาในราชอาณาจักร โดยมี
บัตรผานแดนหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอื่นตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองที่ประเทศ
ตนทางออกให
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ มสร างความ
2) คนตางดาวตามขอ 1) สามารถขอรับใบอนุญาตทํางานชั่วคราวเพื่อทํางานเฉพาะในทองที่
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา ประเภทหรือลักษณะงาน ในชวงระยะเวลาหรือฤดูกาล และตามเงื่อนไขที่กําหนด กลาวคือ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
- ทองที่ เปนทองที่ตามความตกลงวาดวยการขามแดนระหวางไทยและเมียนมา ลาว
การต า งประเทศ
กัมพูชา และทองที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ตอ)
- ประเภทหรือลักษณะงาน ไดแก งานกรรมกร และ งานรับใชในบาน
- ชวงระยะเวลาหรือฤดูกาล สามารถเดินทางเขามาทํางานไดครั้งละไมเกิน 3 เดือน
- เงื่อนไข จะตองมีการตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ไดมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปญหาแรงงาน
ตางดาวและการคามนุษยดานแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน ดังนี้
๑) ให หน วยงานที่เกี่ ยวข องดํ าเนิ นการตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๑๘ กุ มภาพั นธ
๒๕๕๘ โดยใหผูวาราชการจังหวัดบริหารจัดการแรงงานตางดาวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตพื้นที่ชายแดน ภายใตพระราชบั ญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามแนวทางการดําเนินการดังตอไปนี้
1.1) พิจารณาอนุญาตการทํางานแกแรงงานตางดาวที่จะเขามาทํางานในลักษณะ ไป
- กลับ หรือตามฤดูกาล ในฐานะนายทะเบียนการทํางานของคนตางดาว รวมถึงพิจารณาสั่งการให
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ปลัดจังหวัด หนวยทหาร ตํารวจ และ ตรวจคนเขาเมือง เปนตน
รวมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
1.2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการดําเนินการ กําหนดจํานวนแรงงานตางดาวที่จะ
อนุญาตใหเขามาทํางานใหสอดคลองกับลักษณะพื้นที่และความจําเปนของแตละพื้นที่ ซึ่งอาจ
ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการการจัดระบบแรงงานตางดาวจังหวัด โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธาน และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ ปลัดจังหวัดเปนเลขานุการ
จัดหางานจังหวัดเปนผูชวยเลขานุการ
1.3) มอบหมายให หนวยทหาร/ตํารวจ/เจาพนักงานตรวจคนเขาเมือง เจาพนักงาน
ฝายปกครองและทองถิ่น รวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนหนวยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
- แรงงานตางดาวเดินทางเขามาในประเทศไทยผานชองทางที่กําหนด
- เจาพนักงานตรวจคนเขาเมืองอนุญาตใหแรงงานตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนเวลา
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ ไมเกิน ๓๐ วัน (ตามที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด)
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา
- แรงงานตางดาวขออนุญาตทํางาน และชําระคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนด
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
- แรงงานตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางานในงานกรรมกรหรืองานรับใชในบานไมเกิน
การต า งประเทศ
เวลา ๓ เดือน สําหรับทองที่ที่ไดรับอนุญาตทํางานเปนไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
(ตอ)
ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดรับผิดชอบดูแลในเรื่องผลกระทบดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาว
๒) ใหกระทรวงการตางประเทศเรงรัดการแกไข ปรับปรุง ความตกลงวาดวยการขามแดน
ระหวางรัฐ โดยเร็ว และใหรายงานผลการเจรจาใหคณะรัฐมนตรีทราบกอนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การเจรจาของกระทรวงการตางประเทศในการแกไขความตกลงวาดวยการขามแดน
ระหวางรัฐกับทั้ง 3 ประเทศ ดังนี้
2.1) กระทรวงการตางประเทศไดเจรจาแกไขความตกลงวาดวยการขามแดนระหวางรัฐ
กับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และอยูระหวางรอ
ผลการเจรจาจากประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
2.2) กระทรวงการตางประเทศไดเจรจาเพื่อแกไขความตกลงวาดวยการเดินทางขามแดน
ไทย-ลาว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ นครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลการประชุมสรุปได ดังนี้
(1) อนุญาตใหผูถือบัตรผานแดนสามารถเดินทางขามแดนเพื่อไปทํางานในลักษณะไป - กลับ
หรือตามฤดูกาลได
(2) ผูถือบัตรผานแดนที่จะเขามาทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือ ตามฤดูก าล
สามารถพํานักได ไมเกินครั้งละ 15 วัน
(3) แรงงานตางดาวสามารถเดินทางเขามาทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือตาม
ฤดูกาล ในพื้นที่จังหวัด 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย พะเยา นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก เลย
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยสามารถทํางานได
ทุกอําเภอในจังหวัดดังกลาว และสําหรับจังหวัดหนองคายที่แรงงานตางดาวเดินทางผานจุดผานแดน
ของจังหวัดหนองคาย สามารถไปทํางานได ณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อีกอําเภอหนึ่ง
2.3) กระทรวงการตางประเทศไดหารือความตกลงวาดวยการขามแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ผลการประชุมสรุปได
ดังนี้
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ
(1) บัตรผานแดนสามารถใชเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ รวมทั้งเพื่อการทํางานแบบรายวัน
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา และตามฤดูกาล ซึ่งตามขอตกลงนี้ไมมีการใชบัตรผานแดนชั่วคราวในทุกกรณี
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
(2) ผูถือบัตรผานแดนเพื่อวัตถุประสงคของการทํางานแบบรายวัน และฤดูกาล
การต า งประเทศ
จะไดรับอนุญาตการเขาเมือง ณ จุดผานแดนถาวรที่ไดรับอนุญาต และเพื่อพํานักในเขตพื้นที่
(ตอ)
ชายแดนที่ไดรับอนุญาตเปนระยะเวลา 30 วัน
(3) เขตพื้นที่ชายแดนไทยตามขอตกลงนี้ประกอบไปดวย 7 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย สระแกว จันทบุรี และตราด
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของราชอาณาจักรไทย
(นายธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ของราชอาณาจักรกัมพูชา (นายฮอร นัมฮง) ไดลงนามในความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชาวาดวยการขามแดนระหวางประเทศทั้งสองเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

ความคืบหนาการดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 คณะอนุกรรมการศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน สาธารณสุข
และความมั่นคง ไดประชุมและรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 เรื่องการจัดระบบการจางคนตางดาว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เขามาทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา
14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ซึ่งมีความกาวหนาสํา คัญ
7 เรื่อง ไดแก
1) การเจรจาการแกไขความตกลงวาดวยการขามแดน กระทรวงการตางประเทศไดเจรจา
การแกไขความตกลงวาดวยการขามแดนตามแนวทางที่ไดรับความเห็นชอบ ในเดือนมกราคม
2559 มีความคืบหนาดังนี้
1.1) กัมพูชา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานการลงนามในหนัง สือ สํา คัญ ๒ ฉบับ
ในระหวางการประชุม JCR ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร ไดแก 1) บันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานแรงงาน (Memorandom of Understanding (MoU) on Labour
Cooperation) และ 2) ขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวางไทยและกัมพูชา (Agreement
on the Employment of Workers) ซึ่งภายหลังการลงนามจะไดมีการหารือเกี่ยวกับการ
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ ดําเนินการตาม MoU/Agreement ตอไป
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา
1.2) เมียนมา : กระทรวงแรงงานไดรับรางฯ โตตอบแรกของ MoU/Agreement จาก
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
ฝายเมียนมาเปนที่เรียบรอยแลว และฝายเมียนมาไดมีหนังสือเชิญกระทรวงแรงงานเพื่อประชุม
การต า งประเทศ
หารือในประเด็นการปรับปรุง MoU/Agreement และเรื่องที่เกี่ยวของ ในระหวางวันที่ 7-9
(ตอ)
มกราคม 2559 ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
1.3) ลาว : จากการประสานอยางไมเปนทางการทราบวาลาวไดจัดตั้งคณะทํางานฝายลาว
เพื่อพิจารณารางฯ เอกสารทั้งสองฉบับเรียบแลว
2) การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศ เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาว
เขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งลงนามประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
โดยกําหนดใหบัตรผานแดนตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เปนเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
สําหรับการขออนุญาตทํางานตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551 และหามมิใหนํามาตรา 12 (3) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาใช
บังคับแกคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ถือเอกสารบัตรผานแดนดังกลาว ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยไดใหความเห็นวา ศูนยบริการเบ็ดเสร็จบริเวณชายแดน ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นควรเปน
ศูนยที่ใหบริการเบ็ดเสร็จเชนเดียวกับศูนยบริการเบ็ดเสร็จ จดทะเบียนแรงงานตางดาวตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่งสามารถใชบัตรเดียวในการดําเนินการทั้งหมด ซึ่งฝายเลขานุการ
ไดแจงวา มติที่ประชุม กนร. ครั้งที่ 2/2558 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ)
เปนประธาน เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดบริหารจัดการแรงงานตางดาวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตพื้นที่ชายแดน และบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
3) ระบบการตรวจบัตรผานแดนในการเขา-ออกประเทศ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดนําเสนอ
รูปแบบและขอมูลบัตรผานแดนของประเทศเพื่อนบาน การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในระบบ
ตรวจบัตรผานแดนเอกสารหรือบัตรสําหรับใชรองรับการตรวจควบคูกับบัตรผานแดน ขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน การประยุกตใชกับเอกสารอื่น ๆ ที่ไมเปนมาตรฐานสากล ดานตรวจคนเขาเมืองที่มีระบบ
Border Control ใชงานอยู โครงการพัฒนาระบบการตรวจบัตรผานแดนใหครอบคลุมทุกพื้นที่
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ 4) การดําเนินการดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไดเตรียมความพรอมในการดําเนินการ
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา รวมกับศูนยบริหารจัดการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในสวนของ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดนโยบายใน 2 ประการ คือ การตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวทุกราย
การต า งประเทศ
ตองมีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยสถานบริการของรัฐ และแรงงานตองมีประกัน
(ตอ)
สุขภาพในชวงระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่อนุญาตใหทํางานอยูในประเทศไทย เพื่อใหแรงงาน
มีโอกาสเขาถึงบริการสุขภาพ และเพื่อลดภาระดานคาใชจายในการใหบริการของหนวยบริการ
สุขภาพ รวมถึงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
5) การฝกอบรมแรงงานไทยและแรงงานตางดาวบริเวณแนวชายแดน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ไดมีการฝกอบรมแรงงานไทยและแรงงานตางดาวบริเวณแนวชายแดนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยพื้นที่ดําเนินการในระยะแรก จํานวน 6 จังหวัด ไดแก สงขลา ตาก สระแกว ตราด มุกดาหาร
และหนองคาย ทั้งนี้ การเตรียมความพรอมพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จะมุงเนนพัฒนากําลังแรงงานและผูประกอบการไทยเปนอันดับแรก ใหมีทักษะและความสามารถ
สอดคลองกับการจางงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาศักยภาพของแรงงานที่มีงานทํา
อยูแลวใหสามารถทํางานในตําแหนงที่หลากหลาย หรือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในอนาคต
6) การดําเนินการคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีการดําเนินงานตาม
โครงการเพื่อใหความคุมครองสิทธิแรงงาน โยกยายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน เพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนในจังหวัดตาก มุกดาหาร และตราด โครงการตนแบบการปองกัน
และแกไขปญหาความขัดแยงดานแรงงานสัมพันธในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด โครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงานขามชาติ ดานสวัสดิการแรงงาน
7) ความคืบหนาการดําเนินการออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อกําหนดทองที่ที่อนุญาต
ใหทํางาน สัญชาติที่อนุญาตใหทํางาน ชวงระยะเวลาหรือฤดูกาล และประเภทงานที่อนุญาตใหทํา
รวมทั้งเงื่อนไขในการอนุญาตทํางาน นายกรัฐมนตรีไดลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 กําหนดทองที่ สัญชาติ
ประเภทหรือลักษณะงาน ชวงระยะเวลาหรือฤดูกาล และเงื่อนไขตามกําหนด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2558 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ประกอบดวย
7 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย สระแกว จันทบุรี และตราด
โดยแรงงานกัมพูชาสามารถทํางานไดเฉพาะจังหวัดที่ตนเองเดินทางผานแดนเขามาเพื่อวัตถุประสงค
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ ในการทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล โดยมีระยะเวลาการพํานักในเขตพื้นที่ชายแดน
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา ที่ไดรับอนุญาตเปนเวลาไมเกิน 30 วัน
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
การต า งประเทศ
(ตอ)
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
1.1 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 และการตรวจสอบสิทธิประโยชน
ของผูประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ทั้งนี้ สามารถคนหาและดาวนโหลด Smart Labour
Application ไดโดยไมมีคาใชจายใด ๆ จาก App Store หรือ Google Play นอกจากนี้ยังสามารถ
คนหาผานศูนยกลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center : GAC) ไดตั้งแต
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เปนตนไป
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

12

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
1.2 การพัฒนาศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
กระทรวงแรงงานไดพัฒนาระบบศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (National Labour
Center : NLIC) ขึ้น และมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนตน ทําใหมีฐานขอมูลทั้งขอมูลรายทะเบียนและขอมูลเชิงสถิติ สามารถนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผูบริหารสามารถ
นําขอมูลจากฐานขอมูลไปตัดสินใจวางแผนและพรอมที่จะใหบริการหนวยงานภาครัฐ ตลอดจน
ประชาชนจะไดรับขอมูลดานแรงงานที่ทันสมัยและนําไปสูการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
รวมกันได ผูสนใจสามารถเขาดูขอมูลไดที่ http://nlic.mol.go.th
1.3 การบูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานรวมกัน
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนประธานการประชุม
หารือเกี่ยวกับความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 25558 ณ กระทรวงแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานไดรับความรวมมือจาก
ภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษาหาขอมูลตัวเลขแรงงานที่กลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ
ขาดแคลน รวมถึงเปนการสํารวจความตองการใชแรงงานของตลาดแรงงานใหสอดคลองภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศดวย ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เชน ผูแทนสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก กลุมยานยนต กลุมเครื่องปรับอากาศ
กลุมเครื่องนุมหม กลุมเครื่องจักรกลการเกษตร กลุมการพิมพและบรรจุภัณฑ กลุมเฟอรนิเจอร
กลุมชิ้นสวนยานยนตและอะไหลยานยนต กลุมเครื่องจักรกลและโลหะการ และผูแทนสมาคม
ไทยโลจิสติกสและการผลิต เปนตน โดยขอมูลที่ไดศึกษาจะเปนขอมูลพื้นฐานของงานแตละประเภท
อุตสาหกรรม ตําแหนงงาน รายละเอียดตาง ๆ โดยสถานประกอบการสามารถบันทึกขอมูล
ความตองการแรงงานไดในระบบ Smart Job Center เพื่อที่จะไดทราบถึงความตองการแรงงาน
ในตําแหนงงานวาง รายละเอียดของแรงงานที่นายจางตองการ ซึ่งขอมูลที่ไดจะสามารถเชื่อมถึง
กระบวนการตางๆของทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
พัฒนาการยกระดับฝมือใหสูงขึ้น มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หรือเขาสูกระบวนการที่ใหบริษัทเอกชน
นําไปฝกอบรมเองโดยใชสิทธิประโยชนทางภาษีเปนแรงจูงใจ
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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
2. การสงเสริมการมีงานทํา
โดยการ ดํา เนิน งาน “ศูนยบ ริก ารจัด หางานเพื่อ คนไทย” (Smart Job Center)
เปนกลไกสําคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทํา” และตอบโจทยวิสัยทัศน ๕ ป
ขางหนา โดยเนน บริการคนไทยทุกคน ทุกกลุม ใหมีงานทํา ดวยบริการแบบครบวงจร โดยการ
นําเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมมาใช เชน เปดใหบริการขอมูลขาวสารการมีงานทํา การสัมภาษณงาน
ผาน Skype บริการถายคลิปวิดีโอแนะนําตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนวางงาน การทํางานตางประเทศ
การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพรอมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนา
ทักษะฝมือใหสอดคลองกับความตองการผานระบบการจัดหางานออนไลน เปนตน
ปจจุบันไดมีการจัดตั้ง “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) แลว
32 จังหวัด 42 แหง (กรุงเทพมหานคร 11 แหง) ทั้งนี้ ผลการดําเนินการระหวาง เดือนมกราคม ๒๕๕๘ –
มกราคม 2559 ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ดังนี้ ๑) นายจาง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จํานวน 7,460 แหง มีตําแหนง
งานวาง จํานวน 17,372 ตําแหนง 126,195 อัตรา 2) มีผูลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ
จํานวน 37,816 คน ในจํานวนนี้เปนผูไดรับการบรรจุงาน จํานวน 22,264 คน 3) ใหบริการ
แนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน 47,040 คน
๔) มีผูแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน 31,380 คน และ ๕) มีผูประกันตน
มาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จํานวน 413,213 คน
3. ใหบริการจัดหางานแกผูตองการมีงานทํา โดยการใหบริการจัดหางานในประเทศ ไดดําเนินการ
รับลงทะเบียนผูหางานทํา/นายจาง เปนการสงเสริมใหผูที่ตองการมีงานทําในระบบและนายจาง/
สถานประกอบกิจการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวาง/ความตองการแรงงาน
ไดโดยสะดวก รวมถึงการสงเสริมใหแรงงานนอกระบบมีงานทําที่เหมาะสมกับความตองการ
โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การใหบริการจัดหางาน ณ สํานักงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
นัดพบแรงงานใหญ/ยอย และการสงเสริมคนพิการมีงานทํา เปนตน ซึ่งมีผูมาใชบริการจัดหางาน
ทั่วประเทศ จํานวน 1,463,620 คน เปนผูไดรับการบรรจุงาน จํานวน 816,953 คน
4. การใหบริการจัดหางานตางประเทศ ไดดําเนินการภายใตโครงการ/กิจกรรม เชน การพิจารณา
คําขอการจัดสงคนหางานและพาลูกจางไปทํางานตางประเทศ/ฝกงานในตางประเทศ การรับแจง
การเดินทางดวยตนเองและเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (Re - entry) และการจัดสง
คนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ เปนตน มีผูรับบริการจัดหางานตางประเทศทั้งหมด จํานวน
2
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ผลการดําเนินงาน
152,895 คน และพัฒนาศักยภาพคนหางานกอนไปทํางานตา งประเทศตามความตอ งการ
ของตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ โดยการฝกอบรมคนหางานที่ผานการสัมภาษณ ผานการ
ทําสัญญาจาง และอยูระหวางรอเดินทางฯ จํานวน ๑,823 คน
5. แนะแนวอาชีพใหแกผูที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน ผูตองการมีงานทํา และผูไมอยูในระบบ
การจางงาน โดยใหความรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน สถานการณตลาดแรงงานในปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคต การเตรียมตัวกอนเขาสูตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึง
กิจกรรมอื่น ๆ เชน การใหคําปรึกษาดานอาชีพ การทดสอบความพรอมทางอาชีพ จัดนิทรรศการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ เปนตน มีผูมารับบริการแนะแนวอาชีพ
ทั่วประเทศ จํานวน 869,492 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 13,387,853 คน
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 มีประชาชนไดรับบริการดานแรงงาน
จํานวน 356,806 ราย
8. ใหบริการแกประชาชนผานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จํานวน ๖4 แหง ใน 63 จังหวัด
มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการดานแรงงานอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน
ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจและไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริการ ทั้งนี้ ภารกิจ
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ผลการดําเนินงาน
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 1,013,216 ราย
9. ใหบริการทางสายดวนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท “๑๕๐๖” เพื่อใหบริการ
ขอมูลขาวสารดานแรงงาน การใหคําแนะนําเรื่องขอกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนปญหาอันเนื่องมาจากการทํางาน ซึ่งมีประชาชนใชบริการ จํานวน 2,569,569 คน
10. กระทรวงแรงงานไดจัดตั้ง “ศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบ” ขึ้น
ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด โดยมีภารกิจในการจัดทําเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด
เพื่อจัดทําแผนแกไขปญหา รวมทั้งบูรณาการการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะห
สถานการณ และแกไขปญหาของแรงงานนอกระบบ โดยจะเนนการลงพื้นที่พบประชาชน สํารวจ
จํานวนและอาชีพของแรงงานนอกระบบเพื่อชวยเหลือแรงงานนอกระบบใหไดรับความคุมครอง
ดูแลและสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ พรอมบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขมแข็งมั่นคงทางอาชีพและรายไดแกแรงงานนอกระบบ โดยใหอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ รวมถึงมอบหมายใหผูตรวจราชการกระทรวงแรงงานเขาไป
ดูแลขับเคลื่อนการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอยางจริงจัง
การดําเนินงานของศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัดใหครบ
ทุกจังหวัด (๗๖ จังหวัด) กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดจัดทําขอมูล
ทะเบียนแรงงานนอกระบบตามแบบที่กําหนด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู เพศ อายุ การประกอบอาชีพ
และความตองการชวยเหลือ เพื่อใชประโยชนในการวางแผนชวยเหลือแรงงานนอกระบบ
นอกจากนี้ ศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัดทุกแหง
อยูระหวางวิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห ทั้งเชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ โดยการประสานหนวยงาน องคกร และเครือขายแรงงานนอกระบบ เขามามีสวนรวม
ในการวิเคราะหปญหา โดยจัดประชุม สัมมนา พรอมจัดทํารายงานผลการวิเคราะห เสนอขอ
ความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด และจัดสงขอมูลมายังหนวยงานผูรับผิดชอบในสวนกลาง
รวมถึงอยูระหวางจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจําป
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ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
2558 โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของเครือขาย องคกรที่เกี่ยวของ และใชขอมูลจากการ
วิเคราะหสถานการณเปนฐานขอมูลเพื่อรวมกันกําหนดแนวทาง/วางแผนดําเนินการโดยเร็ว โดย
ใหมุงเนนการยกระดับรายไดของแรงงานนอกระบบใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
ความคืบหนาการดําเนินการ
1. กระทรวงแรงงานไดจัดสัมมนา เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ป 2559
เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจในการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบใหแกบุคคลากรของกระทรวง เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณการดําเนินงานแรงงานนอกระบบ ระหวางบุคคลากรของกระทรวงแรงงานและ
ภาคีเครือขายเพื่อประโยชนในการดําเนินงานแรงงานนอกระบบตอไป ทั้งนี้ มีผูเขารวมสัมมนา
จํานวน 112 คน
2. ศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจัง หวัด ทั้ง 76 จัง หวัด
ไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลแรงงานนอกระบบใหเปนปจจุบัน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบจังหวัดประจําป 2559 เพื่อการดําเนินงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่
11. การสํารวจความตองการของประชาชนตอภารกิจของกระทรวงแรงงาน (Labour Poll)
เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงแรงงานมีความตองการที่จะสะทอนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จากประชาชนในวัยแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติที่เขามา
ทํางานในประเทศไทย เพื่อนําผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนดังกลาวมาพัฒนาการทํางาน
และกําหนดนโยบายเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากภารกิจและการใหบริการของ
กระทรวงแรงงาน โดยเรื่องที่ดําเนินการสํารวจ มีดังนี้
1) ดัชนีความสุขแรงงานไทย ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนระหวาง
วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ผลการสํารวจสามารถสรุปไดวา โดยรวมแลวแรงงานไทยมีความสุข
คอนขางมาก ซึ่งเรื่องที่ทําใหแรงงานไทยมีความสุขมากที่สุด คือ เรื่องความเปนหนึ่งเดียวกัน
แสดงความจงรักภักดีของประชาชนตอในหลวง รองลงมา คือ เรื่องการคุมครองสิทธิความเปนธรรม
ของแรงงาน เรื่องการชวยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะฝมือ เรื่องชวยใหคนไทยมีงานทํา และเรื่อง
สิทธิประโยชนของประกันสังคม ตามลําดับ สวนเรื่องที่ทําใหแรงงานไทยมีความสุขนอยที่สุด คือ
สถานการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และสิ่งที่แรงงานไทยตองการใหกระทรวงแรงงานเรงรัด
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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
ชวยเหลือเพื่อทําใหมีความสุขเพิ่มมากขึ้น คือ ตองการใหมีการจัดหางาน รองลงมา ไดแก ตองการ
ใหชวยเหลือคุมครองสิทธิความเปนธรรมและสวัสดิการ และตองการใหเปดหลักสูตรพัฒนา
ทักษะฝมือ ตามลําดับ
2) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายการสงเสริมใหคนไทยทุกคนมีงานทํา
3) การสํารวจความสุขของแรงงานไทย ครั้งที่ 2 และความเห็นของประชาชนตอระบบ
ประกันสังคม
12. พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานทั้งระบบใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝมือ ดวยการฝกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมการทํางาน
ของลูกจางในสถานประกอบกิจการและพัฒนาความสามารถดานการแขงขันของสถานประกอบ
กิจการ SMEs ปรับพฤติกรรมการทํางานของแรงงานนอกระบบใหมีทักษะฝมือ ทักษะภาษา และ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนใหแรงงานประกอบอาชีพเสริม โดยการ
เพิ่มเติมความรู ความสามารถในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยูตามปกติหรือ
เปลี่ยนอาชีพใหมเพื่อใหแรงงานมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นตามความสนใจและความถนัด
ตลอดจนการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ มีแรงงานไทยที่ผาน
การฝกอบรมมีศักยภาพไดมาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ้น จํานวน 4,850,970 คน การสงเสริม
การทดสอบมาตรฐานฝมือ การพัฒนา ยกระดับทักษะฝมือและศักยภาพการจางงาน ใหแรงงาน
มีความรู ความสามารถ จรรยาบรรณ ทัศนคติ ตามความตองการของตลาดแรงงาน และมีทักษะ
ฝมือเปนไปตามมาตรฐาน มีผูเขาทดสอบมาตรฐานฝมือ จํานวน 59,732 คน
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานยังไดแกไขพระราชบัญญัติ
สง เสริม การพัฒ นาฝมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 โดยแกไ ขเพิ่ม เติม บทบัญ ญัติเ พื่อ กํา หนดให
การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตําแหนงงาน หรือลักษณะงานใดที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะ
หรือตองดําเนินการโดยผูมีความรู ความสามารถ ที่ไดรับการรับรองความรูความสามารถ โดยมี
ระบบการประเมินเพื่อรับรองความรูความสามารถและใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจควบคุมการดําเนินการของศูนยประเมินความรูความสามารถกําหนดใหคาธรรมเนียม
ที่ไดรับจากการรับรองความรูความสามารถตกเปนของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อนําไปใช
ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการรับรองความรูความสามารถ อีกทั้งกําหนดใหผูประกอบกิจการ
ไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกํา หนด เพื่อ เปน การจูง ใจใหผูป ระกอบกิจ การเขา รว ม
ในกระบวนการพัฒนาฝมือแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริม
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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
การพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
13. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานเชิงรุกในการเขาหาสถานประกอบกิจการ เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา แกบุคลากร
ในสถานประกอบกิจการ ในการสรางจิตสํานึกใหรูคุณคาของทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและ
นํามาใชใหเกิดประโยชนสูง สุด เขา ใจถึง ความสูญ เสีย ที่แ ฝงอยูใ นกระบวนการทํา งานและ
ดําเนินการแกไข ปรับปรุงไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมถึงสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยจัดจางที่ปรึกษาใหคําแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบกิจการใน
4 กระบวนงานที่สําคัญในการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไดแก
1) การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทํางาน (Work Improvement)
2) การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ
3) การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสและโซอุปทาน
4) การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
โดยดําเนินการในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จํานวน 260 แหง เนนที่อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่มีคนไทยเปนลูกจางตั้งแต 50 – 200 คน จากผลการดําเนินงาน
พบวา สถานประกอบกิจการ จํานวน 260 แหง ที่เขารวมโครงการนี้ สามารถลดความสูญเสีย
ในวงจรการผลิตไดประมาณ 603,338,715 บาท มีแรงงาน จํานวน 16,796 คน ไดรับ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสงผลใหสามารถทํางานไดเร็วขึ้น แรงงานไดรับรายไดเพิ่มและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
14. การจัดการแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม
2558 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหคนพิการไดพัฒนาความสามารถดานอาชีพ ใหเปนที่ยอมรับในสังคม ทั้งยังเปนการ
ใหโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ กระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จะพัฒ นาคนพิก าร
ในสังคมไทย ซึ่งมีจํานวนมากที่ประสบปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จึงมีความ
จําเปนที่ผูพิการเหลานี้จะตองไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ การแขงขันฝมือ
คนพิการจึงเปนสิ่งที่กระตุนใหคนพิการสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความสามารถของตนเอง
ในการประกอบอาชีพ และสามารถใชชีวิตในสังคมไดดวยตนเอง การจัดการแขงขันรวมทั้งสิ้น
18 สาขา ไดแก 1) ถักไหมพรม 2) ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช 3) เย็บปกถักรอย 4) สราง
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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
และออกแบบเอกสารกราฟก 5) ถักโครเชต 6) วาดภาพ Painting 7) ออกแบบเว็บเพจ 8) ออกแบบ
โปสเตอร 9) ตัดเย็บเสื้อผาสตรีระดับพื้นฐาน 10) ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสระดับพื้นฐาน
11) สานตะกรา 12) ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 13) พิมพเอกสารดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด
14) ออกแบบสถาปตยกรรมการกอสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 15) ตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ
16) ประดิษฐเครื่องปนดินเผา 17) แกะสลักไม และ 18) ตกแตงผาไหมดวยสี สําหรับผูที่ชนะ
การแขงขันจะไดรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร โดยผูที่ชนะการแขงขันจะมีโอกาสไดรับการพิจารณา
ใหเขาเก็บตัวฝกซอมเพื่อรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย เพื่อเขารวมการแขงขันฝมือ
คนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ที่ประเทศฝรั่งเศส ในป 2559 ตอไป
15. การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ หรือ World Skill ครั้งที่ 43 ระหวาง วันที่ 11 - 16
สิงหาคม 2558 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ซึ่งผลการแขงขัน เยาวชนไทย
ไดรับ 1 เหรียญทอง จาก นายกิตตินันท ศรสงคราม ในสาขางานกลึงอัตโนมัติ และ 1 เหรียญ
ทองแดง จากนายศุภรัตน รัตนพันธุ ในสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม นอกจากนี้เยาวชนไทยใน
10 สาขา ยังไดใบรับรองความสามารถฝมือผานเกณฑมาตรฐานจากการแขงขันฝมือแรงงาน
นานาชาติ ในสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาแมคคาทรอนิกส สาขาโพลีแมคคานิกส
ระบบอัตโนมัติ สาขาปูกระเบื้อง สาขาแตงผม สาขาประกอบอาหาร สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
สาขาระบบความเย็น สาขากราฟกดีไซด และสาขาเสริมความงาม
16. การจัดงานวันแรงงานแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
บริเวณทองสนามหลวง และในสวนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรณรงคประชาสัมพันธใหนายจาง ลูกจาง ประชาชน
ผูใชแรงงานทั่วประเทศ ไดตระหนักถึงคุณคาของผูใชแรงงานที่ทําประโยชนใหแกเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพื่อใหเกิดความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดีขององคกรนายจาง องคกรลูกจาง
ซึ่งฝายลูกจางไดยื่นขอเรียกรองวันแรงงานแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวน ๑๑ ขอ และ
กระทรวงแรงงานไดดําเนินการตอขอเรียกรองดังกลาว โดยมีความคืบหนาดังนี้
๑) ใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘
ความคืบหนา : ไดมีการ แตงตั้งคณะทํางานไตรภาคี ประกอบดวย นายจาง ลูกจาง และภาค
ราชการ ฝายละ ๖ คน รวม ๑๘ คน โดยมีการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 มกราคม ๒๕๕9
โดยพิจารณาประเด็นขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (ตอ) ที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ การเจรจา
ผลของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
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๒) ใหรัฐบาลเรงดําเนินการนํารางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับ
แกไขเพิ่มเติมของผูใชแรงงานเขาสูกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ความคืบหนา : ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกอบดวยผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง และผูแทน
ภาครัฐ ฝายละ ๕ คน แลว และการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พิจารณามาตรา ๑๓ การเปลี่ยนตัวนายจาง มาตรา ๑๗ การบอกกลาวลวงหนา มาตรา ๒๕ การ
ชดเชยวันหยุดประจําสัปดาห และมาตรา ๓๔ การลากิจ
๓) ใหรัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงใหกับลูกจางในกรณีที่สถานประกอบ
กิจการปดกิจการ เลิกจาง ไมจายคาชดเชย เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน
ความคืบหนา : ที่ประชุมคณะทํางานติดตามขอเรียกรองวันแรงงานแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ มีมติใหมีการตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางความเปนไปไดและขอกฎหมาย
ในการรวมประเด็นการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง ตามขอเรียกรองที่ ๓ และกองทุนสงเคราะห
ลูกจาง ตามขอเรียกรองที่ ๖ เขาดวยกัน โดยเพิ่มนักวิชาการ และผูแทนฝายลูกจางเขาไปเปน
คณะทํางานฯ และใหนําขอสังเกตจากที่ประชุมในประเด็นขอจํากัดและเงื่อนไขการรวมกองทุน
ประกันความเสี่ยง และกองทุนสงเคราะหลูกจางไปพิจารณาดวย
๔) ใหรัฐบาลยกเวนการเก็บภาษีเงินไดกรณีคาชดเชยของลูกจางภาคเอกชนและเงินตอบแทน
ความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงินไดอื่น ๆ ซึ่งเปนเงินงวดสุดทายของลูกจาง
ความคืบหนา : ที่ประชุมคณะทํางานติดตามผลการดําเนินการตามขอเรียกรองวันแรงงานแหงชาติ
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดพิจารณารวมกัน
๕) ใหรัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุตินโยบายการแปรรูป
หรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทเอกชน หรือยุบเงินรัฐวิสาหกิจ
ความคืบหนา : คณะอนุกรรมการจํานวน ๓ คณะ ที่จัดตั้งขึ้นอยูระหวางการพิจารณารางกฎหมาย
พัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งถามีความชัดเจนจะตองมีการทําประชาพิจารณและปรับแกไขอีกครั้งกอนที่
รางกฎหมายจะเขาสูกระบวนการอื่นๆตอไป สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะได
นําขอสังเกตจากที่ประชุมคณะกรรมการติดตามขอเรียกรองฯ เสนอตอคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ
เพื่อพิจารณาตอไป
๖) ใหรัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกา การจัดเก็บเงินสมทบ และเงินสมทบ เพื่อเปนกองทุน
สงเคราะหลูกจาง ตามบทบัญญัติวาดวยเงินกองทุนสงเคราะห ในหมวด ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
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คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๖๓)
ความคืบหนา : แตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบ
ในกองทุนสงเคราะหลูกจางแลว โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนประธาน และ
จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหกําหนดรูปแบบการจัดทํา Focus Group ในการพิจารณาการจัดเก็บเงินสะสมและ
เงินสมทบในกองทุนสงเคราะหลูกจาง และตั้งคณะทํางานในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจซึ่งเปาหมาย กลุม Focus Group คือผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง
และผูแทนสวนราชการ นักวิชาการและองคการพัฒนาสังคม
๗) ใหรัฐบาลยกระดับสํานักความปลอดภัยแรงงานเปนกรมความปลอดภัยแรงงาน
ความคืบหนา : พิจารณายกรางเอกสารคําขอจัดตั้งสวนราชการ โดยคณะกรรมการศึกษา แนวทาง
และความเปนไปไดฯ อยูระหวางรอผลการศึกษาการรวมงานดังกลาวจากสํานักงานประกันสังคม
และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตองปรับบทบาทสํานักความปลอดภัยแรงงานเพราะมี
ภารกิจงานบางสวนออกไปเปนองคการมหาชน คือสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
๘) ใหรัฐบาลปฏิรูปสํานักงานประกันสังคม ดังนี้
๘.๑) ใหรัฐบาลยกสถานะสํานักงานประกันสังคมเปนองคกรอิสระ
ความคืบหนา : อยูระหวางการแกไขเตรียมกฎหมายลําดับรอง จํานวน ๑๗ ฉบับ ในจํานวนนี้
มี ๒ ฉบับ ไดแก ๑. ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ประกันสังคม และ ๒. ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมา ขณะนี้ไดจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแลว จํานวน ๒ ครั้ง โดยอยูระหวางการกําหนดวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการ
เลือกตั้ง คุณสมบัติผูใชสิทธิ แตยังไมไดขอยุติ ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมไดใหโดยคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) เสนอรายชื่อตัวแทนเขามามีสวนรวมในการประชุมดวย
๘.๒) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน แกไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิ
ใหใชไดทุกโรงพยาบาล
ความคืบหนา : อยูระหวางการลงนามสัญญาจัดจางวิจัยกับคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เพื่อศึกษาความเปนไปได โดยมีระยะเวลาการศึกษา ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙
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๘.๓) ในกรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ใหลูกจางสามารถใชสิทธิได 2 กองทุน คือ
กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
ความคืบหนา : อยูระหวางการจัดทําแนวปฏิบัติใหแกผูประกันตนที่อยูระหวางการรอผลวินิจฉัย
วาเปนโรคเนื่องจากการทํางานหรือไม เพื่อแจงเวียนใหสํานักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา
ทราบ และประชาสัมพันธใหนายจางและลูกจางทราบ ตอไป
๘.๔) ใหสํานักงานประกันสังคมจัดสรางโรงพยาบาลประกันสังคมตนแบบเปนของ
ผูประกันตน
ความคืบหนา : ไดดําเนินการปรับปรุงสิทธิประโยชนทางการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก ๑. สิทธิประโยชนกรณีทุพพลภาพ ๒. สิทธิประโยชน คาสงเสริม
สุขภาพปองกันโรค ๓. คาฟนฟูสมรรถภาพ ๔. คาใชจายเปนเงินชวยเหลือแกผูประกันตน ซึ่งขณะนี้
อยูระหวางการเสนอคณะกรรมการการแพทยพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการการแพทย
๙) ใหรัฐบาลปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา พรอมทั้งควบคุมราคาสินคาอุปโภคและบริโภค
ความคืบหนา : คณะอนุกรรมการพิจารณาคาจางขั้นต่ําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๗๗ คณะ
ไดรายงานผลการพิจ ารณาเสนอแนะอัต ราคา จา งขั้น ต่ํา ของจัง หวัด และคณะอนุกรรมการ
วิชาการและกลั่นกรองไดประชุมพิจารณาขอเสนอของจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยู
ระหวางขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการคาจาง
๑๐) ใหรัฐบาลสนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย
ความคืบหนา : ที่ประชุมคณะทํางานติดตามขอเรียกรองวันแรงงานแหงชาติป พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ไดประชุมมีมติรวมกันในการใหมูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย ไปจัดทําแผนงาน
โครงการผานกิจกรรมสงเสริมดานแรงงานสัมพันธของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อาทิ
การจัดอบรมใหความรูดานประวัติศาสตรของขบวนการแรงงานใหแกสมาชิกสหภาพแรงงาน
เจาของสถานประกอบกิจการ/นักลงทุน รวมทั้งบุคคลทั่วไป เปนตน
๑๑) ใหรัฐบาลแตงตั้งคณะทํางานติดตามขอเรียกรองวันแรงงานแหงชาติป ๒๕๕๘
ความคืบหนา : กระทรวงแรงงาน มีคําสั่ง ที่ ๑๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
แตงตั้งคณะทํางานติดตามผลการดําเนินการตามขอเรียกรองวันแรงงานแหงชาติป พ.ศ. ๒๕๕๘

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ก า ร ล ด ค ว า ม ปญหาการคามนุษย
1. กระทรวงแรงงานใหความรูแกผูตองการไปทํางานตางประเทศเพื่อปองกันปญหาการหลอกลวง
เหลื่อมล้ําของสังคม
คนหางานไปทํางานตางประเทศ จํานวน 1,452,285 คน ตรวจสอบควบคุมผูรับอนุญาตจัดหางาน
และการเขาถึงบริการ
ในประเทศ/ตางประเทศ เพื่อไมใหคนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบและปองกันไมใหถูกหลอกลวง
จากกลุมมิจฉาชีพ/สาย/นายหนาเถื่อน จํานวน 1,260 คน รับเรื่องรองทุกขจากคนหางาน
ของรัฐ (ตอ)
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จํานวน 1,290 คน รวมถึงรอง
ทุก ขกลาวโทษและดําเนินคดีทางอาญากับผูกระทําความผิดกฎหมายวาดวยการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน จํานวน 465 คน และอบรมใหความรูดานกฎหมายแกพนักงานเจาหนาที่
นายจาง ผูนําทองถิ่น จํานวน 1,495 คน
2. อบรมใหความรูแกนายจางและลูกจางเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน จํานวน 7,407 คน รวมถึงดําเนินงานศูนยประสานแรงงานประมงทะเล 22 จังหวัด
ติดทะเล โดยศูนยฯ มีภารกิจ 5 ดาน ไดแก 1) จัดระเบียบแรงงานประมง 2) จัดระเบีย บ
เรือประมง 3) คุมครองแรงงานในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจาง/ลูกจางประมง และ 5) ชวยเหลือ
เยียวยา ฟนฟู ทั้งนี้ มีผูมาใชบริการดานแรงงาน จํานวน 53,927 คน
3. มาตรการยกระดับการคุมครองแรงงาน คุมครองลูกจางเด็ก โดยไดจัดทํา MoU รวมกับ
ผูประกอบกิจการประมง สิ่งทอ ออย/น้ําตาล สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการนํามาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช
รวมถึงการเรียกรองสิทธิประโยชนใหแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4. สงเสริมและพัฒนาเครือขายการคุมครองแรงงาน โดยใหบริการสายดวน 1694 ซึ่งมีหนาที่
ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการใหบริการสอบถามขอมูลดานตาง ๆ การรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของดานแรงงานของประชาชน นายจางและแรงงานตางดาว นอกจากนี้ยังได
อํานวยความสะดวกในการสื่อสารใหแกแรงงานตางดาว โดยมีลามแปลภาษาในการใหบริการดวย
มีผูมาใชบริการ (ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2557 – 1 กุมภาพันธ 2559) จํานวน 120,098 สาย
5. มาตรการปองปรามเพื่อลดความเสี่ยงการคามนุษย
1) ตรวจคุมครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุมเสี่ยง โดยเขาตรวจ
นายจางและลูกจาง เพื่อใหการคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง (ประมงทะเล
และที่เกี่ยวเนื่อง หรือในเรือประมงทะเล กิจการผลิตสินคากุง เครื่องนุงหม ออย และปลา รวมถึง
หวงโซการผลิต) เพื่อใหการคุมครองแรงงานเด็กใหมีสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ดี รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาล
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ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข เปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และประชาสัมพันธการตอตานการคามนุษยดานแรงงาน
ก า ร ล ด ค ว า ม ปญหาการคามนุษย
และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย มีสถานประกอบกิจการไดรับการตรวจสอบ จํานวน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
2,897 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 118,326 คน รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจาง ลูกจาง
ในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมายดานแรงงาน เพื่อใหมีความรู
และการเขาถึงบริการ
ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษยดานแรงงาน การใชแรงงานหญิง แรงงานเด็ก และ
ของรัฐ (ตอ)
แรงงานบังคับ การละเมิดสิทธิแรงงาน การยึดหนังสือเดินทางและหักคาจางในกิจการประมงทะเล
และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผลกระทบที่อาจไดรับจากการกีดกันทางการคา และชองทาง
การขอรับการชวยเหลือ มีนายจางและลูกจางเขารวมประชุม จํานวน 605 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 8,002 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 157,856 คน พบการกระทําผิดกฎหมาย
ดานแรงงาน โดยดําเนินคดีนายจาง/สถานประกอบกิจการ จํานวน 877 ราย และดําเนินคดี
แรงงานตางดาว จํานวน 6,396 คน
3) บูรณาการตรวจคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมเจาทา กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เปนตน เพื่อใหการแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวรายมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพื่อคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ไมใหตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
ดานแรงงานและไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหแรงงานในเรือประมงทะเล
ไดรับการแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและไมใหตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงาน
และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย รวมทั้งมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข
4) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหทันสมัยและสามารถบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย
(1) ออกกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
และการเขาถึงบริการ
(2) ออกกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
ของรัฐ (ตอ)
(3) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
(4) การแกไขพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ซึ่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศ “การใชบังคับมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2551” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
และมีผลบังคับใชวันที่ 19 มิถุนายน 2558
การแกไขปญหาแรงงานตางดาว
การจัดระบบคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย โดยเขาตรวจสอบการทํางานของคน
ตางดาวและสถานประกอบกิจการที่มีการจางงานคนตางดาว จํานวน 65,735 แหง มีลูกจาง
เกี่ยวของ จํานวน 461,978 คน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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การแกไขปญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย
1. ดําเนินงานศูนยประสานแรงงานประมงจังหวัดชายฝงทะเล 22 แหงในจังหวัดติดทะเล
เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุมครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและ
ดําเนินคดี รวมถึง การชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู ผูเสียหายจากการคามนุษยในกิจการประมงทะเล
2. จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทําฐานขอมูลแรงงานประมง มีแรงงานตางดาว
มาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล ตั้งแต 22 พฤษภาคม 2557
ไดเปดใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวในงานประมงทะเลแลว จํานวน 3 ครั้ง โดยมีผล
การดําเนินการ ดังนี้
ชวงเวลา
แรงงานตางดาวมาจดทะเบียน (คน)
26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557
58,508
1 เมษายน – 29 มิถุนายน 2558
54,402
2 พฤศจิกายน 2558 – 28 มกราคม 2559
19,816
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.2 ปองกันและแกไข 3. การจดทะเบียนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในประเภทกิจการ
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย แปรรูปสัตวน้ําพื้นที่ติดทะเล (22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุม 4 มุมเมือง)
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 – 22 กุมภาพันธ 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
10 พฤศจิก ายน 2558 จากขอมูล ณ วัน ที่ 28 มกราคม 2559 มีน ายจางบัญชีร ายชื่อ
และการเขาถึงบริการ
แรงงานตางดาว จํานวน 39,443 คน และผูติดตาม จํานวน 548 คน
ของรัฐ (ตอ)
3. การบูรณาการตรวจคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล
เพื่อใหแรงงานในเรือประมงทะเลไดรับความคุมครองเปนการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ทั้งนี้ มีเรือประมงทะเลไดรับการตรวจ
จํานวน 104 ลํา มีแรงงาน จํานวน 1,335 คน พบการปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน 1 ลํา ลูกจาง 5 คน
ไดออกคําสั่งเปนหนังสือใหนายจางปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
3.3 พัฒนาระบบการ 1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
คุมครองทางสังคม
และคุมครองใหลูกจางไดรับคาตอบแทนในการทํางาน สิทธิประโยชนไมต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด
โดยเนนในสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง ไดแก สถานประกอบกิจการที่มีการใชแรงงานเด็ก
และแรงงานตางดาวที่อาจนําไปสูการคามนุษยดานแรงงาน สถานประกอบกิจการที่ไมเคยผาน
การตรวจแรงงานภายใน 5 ป และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจาง 1 – 49 คน ที่ไมผาน
การตรวจแรงงาน สถานประกอบกิจการรายใหม และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมถูกตอง
ตามกฎหมายในปที่ผานมา จํานวน 50,964 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 1,843,961 คน
พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน 864 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 39,281 คน
และไดใหความรูดานการคุมครองแรงงาน โดยการใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา การตอบปญหา
เกี่ยวกับสิทธิดานแรงงาน รวมถึงการใชแรงงานเด็กอยางถูกกฎหมาย ใหแกกลุมเปาหมาย เชน
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ นักเรียน/นักศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงาน ผูปกครอง
แรงงานเด็ก และแรงงานในภาคเกษตรกรรม เปนตน มีผูไดรับความรูเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ จํานวน 933,243 คน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม (ตอ)
2. ใหความรูและตรวจกํากับสถานประกอบกิจการและหนวยงาน รัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติตามกฎหมาย
เหลื่อมล้ําของสังคม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ จํานวน 21,558 แหง
และการเขาถึงบริการ
มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 1,270,475 คน พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน
ของรัฐ (ตอ)
1,592 แหง ซึ่งเจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดดําเนินการออกคําสั่งหรือรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนตอนายจางแลวแตกรณีของการกระทําความผิด เรงรัดลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานในสถานประกอบกิจการ จํานวน 406 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 21,019 คน
อบรมใหความรูเรื่องความปลอดภัยในการทํางานใหนายจาง ลูกจาง แรงงานทั้งในและนอกระบบ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 11,382 คน
นอกจากนี้ยังไดมีการจัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ ครั้งที่ 29
ภายใตแนวคิด “ปลูกจิตสํานึก รวมใจปองกัน สรางสรรคความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี”
การจัดงานระหวางวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดงานฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 กิจกรรม
ภายในงานประกอบดวยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปลูกจิตสํานึก รวมใจปองกัน สรางสรรคความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยที่ดี โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
การสัมมนาวิชาการ และการแสดงนิทรรศการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน มีผูเขาชมงานรวมทั้งสิ้น 40,509 คน
3. ไดดําเนินการใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและเกิดความสมานฉันทระหวางนายจาง
และลูกจางดวยระบบทวิภาคี โดยเนนการทํางานในเชิงรุกดวยการสงเสริมใหความรู ใหคําปรึกษา
แนะนําแกนายจาง ลูกจาง ในสถานประกอบกิจการ ใหเกิดความรวมมือในรูปแบบของทวิภาคี
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ปรึกษาหารือรวมกัน นํามาซึ่งความสัมพันธอันดีระหวาง
นายจางกับลูกจาง รวมถึงการรวมกันแกไขปญหาการขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบ
กิจการใหยุติลงไดกอนจะเกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ไดเขาตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จํานวน
15,827 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 861,110 คน รวมถึงการสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการ
จัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกําหนดใหแกสถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน ครอบครัว และความมั่นคงของสังคม โดยมุงเนนการจัดสวัสดิการที่เปนปจจัยพื้นฐาน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ ในการดําเนินชีวิต ใหคนในองคกรไดรับความสะดวกสบายในการทํางาน มีความมั่นคงในอาชีพ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม (ตอ) จูงใจใหมีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความพอใจในการทํางาน ครอบครัวมีความมั่นคง ไดมีการ
เหลื่อมล้ําของสังคม
พัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับสูงานที่มีคุณคาตอไป ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริม
สวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จํานวน 16,124 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน
และการเขาถึงบริการ
ของรัฐ (ตอ)
974,755 คน
4. สนับสนุนสถานประกอบกิจการใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให
สถานประกอบกิจการมีความรู ความเขาใจและสามารถนําไปพัฒนาองคกรใหมีก ารปฏิบัติ
ตอผูใชแรงงานไดอยางถูกตอง มีสถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริมความรู จํานวน 8,902 แหง
มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน 1,175,082 คน
5. การสงเสริมและพัฒนาแรงงานตลอดชวงชีวิต โดยดําเนินการศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ จังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการ เพื่อจัดสวัสดิการแรงงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน โดยแบงเบาภาระคาใชจายการเลีย้ งดูบุตรของผูใชแรงงาน
ใหแรงงานสามารถทํางานไดเต็มที่ ไมมีความกังวลใจและหวงใยบุตรหลาน สงผลใหบุตรผูใชแรงงาน
ในระดับปฐมวัยไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และความปลอดภัย
เพื่อเตรียมความพรอมสูการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนเปนตนแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน
เพื่อครอบครัวของลูกจางที่นายจางนําไปจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ สงผลให
เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง ปจจุบันมีเด็กเล็กที่อยูในความดูแลของศูนยฯ
จํานวน 1,548 คน จากศูนยฯ จังหวัดนครปฐม จํานวน 977 คน และจังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน 571 คน
6. 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
11.517 ลานคน (คิดเปนรอยละ 100.41 จากเปาหมายทั้งป 11.47 ลานคน) ขอมูล ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2558 ผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนจากเหตุไมเนื่องจากการทํางาน (จากกองทุน
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ ประกันสังคม) จํานวน 43,743,961 ราย คิดเปนเงิน 69,033 ลานบาท
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม (ตอ)
2) ผูขึ้นทะเบียนเปนลูกจางตามกฎหมายเงินทดแทน จํานวน 9.265 ลานคน (คิดเปน
เหลื่อมล้ําของสังคม
รอยละ 99.63 จากเปาหมายทั้งป 9.30 ลานคน) ไดรับสิทธิประโยชนจากเหตุเนื่องจาก
การทํางาน (จากกองทุนเงินทดแทน) จํานวน 152,399 ราย คิดเปนเงิน 1,651.535 ลานบาท
และการเขาถึงบริการ
3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงคเพื่อใหแรงงานนอกระบบ (ผูประกอบ
ของรัฐ (ตอ)
อาชีพอิสระ) มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต จากขอมูล ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 มี
แรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนมาตรา 40 จํานวน 2.19 ลานคน มีผูประกันตน
ไดรับสิทธิประโยชนทดแทน จํานวน 286,519 ราย คิดเปนเงิน 1,149.182 ลานบาท
นอกจากนี้ยังไดออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการงานประกันสังคมแบบเบ็ด เสร็จ
(Service Delivery Unit) แกประชาชนในพื้นที่ ประกอบดวยกิจกรรมประชุมใหความรูเกี่ยวกับ
การรับขึ้นทะเบียน รับชําระเงินสมทบผูประกันตน ตอบปญหา และการสงเสริมใหมีการชําระเงิน
สมทบลวงหนาของผูประกันตนมาตรา 40 ไดมีการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการทั่วประเทศ จํานวน
20,298 ครั้ง มีผูเขารับการบริการ จํานวน 1,854,506 ราย
4) การพัฒนาการใหการคุมครองดูแลแรงงานนอกระบบ จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ใหเริ่มดําเนินการกองทุนการออมแหง (กอช.) และใหยกเลิกการดําเนินการ
ประกันสังคมมาตรา ๔๐ กรณีบํานาญชราภาพ (ทางเลือกที่ ๓ ทางเลือกที่ ๔ และทางเลือกที่ ๕)
สงผลใหผูประกันตนมาตรา ๔๐ ที่เลือกกรณีบํานาญชราภาพจะสิ้นสภาพ จํานวน ๑,๐๘๑,๒๑๙ คน
(ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) โดยผูประกันตนที่ประสงคจะไปเปนสมาชิกกองทุนการออม
แหงชาติ (กอช.) จะตองแสดงความจํานงตอสํานักงานประกันสังคมภายใน ๑๘๐ วัน
ซึ่งการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของมีดังนี้ 1) พระราชบัญญัติการใหสิทธิแกผสู มัครเปนสมาชิก
ของกองทุนการออมแหงชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2558 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 2) พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ
และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเปนผูประกันตน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2558 เปนตนไป
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายขอ 3 3.3 พัฒนาระบบการ
5) การแกไขกฎหมายประกันสังคม เพื่อขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม (ตอ) 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
เหลื่อมล้ําของสังคม
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 120 วัน
นับแตวันที่ประกาศฯ (วันที่ 20 ตุลาคม 2558) และขณะนี้กฎหมายลําดับรอง จํานวน 5 ฉบับ
และการเขาถึงบริการ
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ของรัฐ (ตอ)
ขณะนี้อยูระหวางกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
7. การแกไขกฎหมายเพื่อการคุมครองแรงงาน
1) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
2) รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขณะนี้อยูระหวางคณะทํางานพิจารณารางฯ
8. การใหความคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ กระทรวงแรงงาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ
จํานวน 14 แหง (13 ประเทศ) เพื่อใหการคุมครองและดูแลแรงงานใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม
ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยสวนใหญจะประสบปญหาการสื่อสารในการทํางาน
ขาดความรูเรื่องกฎหมาย การปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน เปนสาเหตุ
ที่ทําใหแรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไมถูกตอง อาทิ การดื่มสุรา นํามาซึ่งปญหา
สุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทํางานลดลง หมดความนาเชื่อถือ ทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดี
ตอแรงงานไทย ทั้งนี้ ไดเขาตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และ
สถานกักกัน จํานวน 30,965 คน รวมทั้งติดตามชวยเหลือและเรียกรองสิทธิประโยชนใหแรงงานไทย
จํานวน 16,959 ราย เปนเงินรวมทั้งสิ้น 110,777,961.83 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 มีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม จํานวน 7,694 คน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

31

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 4
4.7 ทะนุ บํ า รุ ง และ
การศึ ก ษาและ อุปถัมภพระพุทธศาสนา
เรียนรูการทะนุบํารุง ตลอดจนพั ฒนาคุ ณภาพ
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สรางสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท
วัฒนธรรม (ตอ)
ในสังคมไทยอยางยั่งยืน
(ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
นอกจากนี้ ยัง ไดมี การจัด กิจ กรรมมอบรางวั ลสถานประกอบกิ จการดี เด น ดา นแรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจําป 2558 ภายใตชื่องาน “ลูกจาง นายจาง เอื้ออาทร
รวมแบงปนสรางสรรคสังคมไทย” โดยจัดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ หองแกรนด
ไดมอนด บอลรูม อาคาร 9 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน) เปนประธานในพิธี
มอบรางวัล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ไดรับรางวัลสามารถแยกเปนประเภทไดดังนี้
1) สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 10 ป ติดตอกัน
จํานวน 89 แหง
2) สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 5 ป ติดตอกัน
จํานวน 305 แหง
3) สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจําป 2558
จํานวน 374 แหง
ภายในงานยังมีกิจกรรมการถวายพระพรออนไลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และซุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา และการจัดนิทรรศการของสถานประกอบ
กิจการที่ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน จํานวน
15 แหง ผูเขารวมงานประกอบดวย นายจาง/สถานประกอบกิจการ ลูกจางผูบริหาร ขาราชการ
เจาหนาที่ของกระทรวงแรงงาน และประชาชนทั่วไป จํานวน 1,900 คน
2. จัดกิจกรรมสรางงาน สรางบุญ ใหความรูดานสงเสริมการมีงานทําและสิทธิหนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อความปรองดองสมานฉันท มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
ความรัก สามัคคี และความปรองดองสมานฉันท ควบคูไปกับการปลุกจิตสํานึก สรางคานิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม โดยจัดกิจกรรรม จํานวน 6 ครั้ง ณ จังหวัด
อุดรธานี เชียงราย พระนครศรีอยุธยา สงขลา และกรุงเทพมหานคร (จํานวน 2 ครั้ง) มีผูเขารวม
กิจกรรมรวมทั้งสิ้น จํานวน 4,711 คน
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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

นโยบาย 7
การสงเสริมบทบาท
และการใชโอกาส
ในประชาคมอาเซียน

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
5.1 วางรากฐานให
ระ บบ ห ลั ก ป ระ กั น
สุ ข ภา พครอบคลุ ม
ประชากรในทุกภาคสวน
อยางมีคุณภาพ
6.17 เพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถของผูประกอบ
กิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย อ ม
ใหเขมแข็ง

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

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ไดดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริการ
ดานสาธารณสุขและสุขภาพของผูประกันตน โดยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดบริการ
การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสําหรับผูประกันตน เพื่อใหผูประกันตนไดมีหลักประกัน
และความคุมครองดานการบริการทางการแพทยภายใตกฎหมายประกันสังคม ซึ่งมีผูประกันตน
ไดรับความคุมครองในการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น
๑๑.080 ลานคน (คิดเปนรอยละ 93.90 จากเปาหมายทั้งป ๑๑.80 ลานคน)
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดดําเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
ในสถานประกอบกิจการ โดยการจัดจางที่ปรึกษา วิเคราะหขอมูลของสถานประกอบกิจการ
เพื่อประเมินปญหาที่พบและใหคําปรึกษา/แนะนําในการกําหนดวิธีการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตไมนอยกวา รอยละ 5 โดยดําเนินการใน 4 กระบวนงานหลัก
ไดแก (1) การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทํางาน (2) การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ
(3) การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสและโซอุปทาน และ (4) การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
เพื่อใหลูกจางในสถานประกอบกิจการมีความรูและทักษะจากการใหคําปรึกษาแนะนําในเชิงลึก
และสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต รวมถึง
สามารถนําแนวปฏิบัติไปเปนตนแบบในสายการผลิตอื่นตอไป ตลอดจนเปนการพัฒนาบุคคลากร
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการใหคําปรึกษาแนะนําสถาน
ประกอบกิจการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ของสถาน
ประกอบกิจการ โดยดําเนินการในสถานประกอบกิจการ จํานวน 260 แหง
1) การพัฒนาทักษะภาษาใหแกแรงงานไทย เพื่อใหแรงงานไทยมีความสามารถในการสื่อสาร
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการผลิต ธุรกิจ และบริการ ในกลุมประเทศอาเซียน
รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมดานภาษาใหแกแรงงานไทยรองรับการเคลื่อนยายเสรี และการ
ลงทุนในประเทศ ตลอดจนรองรับการขยายความรวมมือของประเทศอาเซียน ไปสูภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ทั้งยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการการทองเที่ยว การขนสง
และสถานประกอบกิจการทั่วไปของไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน มีผูเขารับการอบรม จํานวน
34,135 คน
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นโยบาย 7
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

ผลการดําเนินงาน
2) การอบรมทักษะฝมือใหแกผูประกอบอาหารไทย เพื่อพัฒนาความรู ทักษะการประกอบ
อาหารไทยไดอยางถูกตองสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพได และเพื่อผลิตผูประกอบอาหารไทย
ใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดยเนนเมนูอาหารไทยที่เปนที่นิยมในตางประเทศ
และการประกอบอาหารไทย 4 ภาค รวมทั้งเปนการยกระดับฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
และผูประกอบธุรกิจดานอาหารใหมีศักยภาพในการผลิตและการแขงขัน มีผูเขารับการอบรม
จํานวน 10,328 คน
3) การเพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ภาคบริการและการทองเที่ยว และอุตสาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝมือแรงงานใหรองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจชายแดน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง โดยการสงเสริมทักษะฝมือของแรงงานไทย
ทั้งในกลุมของแรงงานในระบบการจางงานของสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ
เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศ ใหสอดคลอง
กับความตองการแรงงานของสถานประกอบกิจการ เปนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
และยังเปนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือในกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 156,564 คน
2. การกํากับดูแลสถานประกอบกิจการใหปฏิบัติตอแรงงานโยกยายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน
จํานวน 711 แหง อบรมใหความรูแกแรงงานโยกยายถิ่นฐานใหไดรูถึงสิทธิของตน จํานวน 8,972 คน
มีแรงงานไดรับการเสริมสรางวินัยการทํางานในภาคอุตสาหกรรม จํานวน 7,405 คน ทั้งนี้ เพื่อให
นายจางและลูกจางซึ่งเปนแรงงานโยกยายถิ่นฐาน ไดรับทราบถึงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ระเบียบ วินัย ขอบังคับในการทํางาน ความรูเ กี่ย วกับ ประชาคมอาเซีย น
การอยูรวมกัน การมีสวนรวมในสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข และลูกจางมีความตระหนักถึงคุณคาในหนาที่
และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
3. ขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการที่มีการใชแรงงานตางดาว
โดยอบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้ง
เขาตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลใหนายจาง/ผูประกอบกิจการ เจาหนาที่ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ สามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ มีผูแทน
จากสถานประกอบกิจการเขา รวมโครงการ จํานวน 420 คน รวมถึง การพัฒ นาศักยภาพ
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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

ผลการดําเนินงาน
และความเขม แข็ง ของเครือ ขา ยความปลอดภัย แรงงาน ทั้ง นี้ มีเ จา หนา ที่ที่เ กี่ย วขอ งกับ
เครือขายความปลอดภัยในการทํางานเขารวมอบรม จํานวน 1,327 คน
นอกจากนี้ ยังไดมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือชองทางผานแดนที่สําคัญ พ.ศ. 2559 –
2562 โดยจัดอบรมใหแกนายจาง ลูกจางที่เปนคนไทยและคนตางดาวใหมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งนี้ มีผูเขารวม
อบรม จํานวน 1,316 คน
4. เสริมสรางความรูดานแรงงานสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจแกเครือขายแรงงานสัมพันธ
และมีวิธีคิดแบบมีสวนรวม โดยจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาดูงาน ใหแก
ผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานแรงงานสัมพันธ ทั้งนี้ มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 104 คน รวมถึง พัฒ นานักแรงงานสัมพัน ธในพื้น ที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยดําเนินการแลว จํานวน 3 รุน มีผูเขารวมอบรมจํานวน 235 คน
นอกจากนี้ ยังไดเสริมสรางความรูใหแกนายจาง ลูกจาง และคณะกรรมการทวิภาคี
ในสถานประกอบกิจการใหทราบถึงสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
10 ประเทศ ประเทศกรอบความรวมมือ (ASEAN+3) และประเทศตนแบบดานสวัสดิการแรงงาน
รวมถึง แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทยรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ มีลูกจางในสถานประกอบกิจการเขารับการอบรม จํานวน 1,759 คน
5. การบริหารจัดการดานแรงงานเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือชองผานแดน
ที่สําคัญ โดยจัดตั้งและดําเนินงานศูนยคุมครองแรงงานในศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน เพื่อรับ
และวินิจฉัยคํารอง ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
แกนายจางและแรงงานตางดาวในพื้นที่ 10 จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ใน 4 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยคุมครองแรงงานฯ จํานวน 379 คน
6. ใหความรูงานประกันสังคมแกนายจาง สถานประกอบกิจการ และแรงงานตางชาติ ใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยไดดําเนินการจัดประชุม
ชี้แจงแกนายจาง/สถานประกอบกิจการ และแรงงานตางชาติ จํานวน 21 รุน มีผูเขารวมประชุม
ทั้งสิ้น 1,991 คน
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
7.4 เร ง พั ฒ นาความ
เชื่อมโยงดานการขนสง
และระบบโลจิ ส ติ ก ส
ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน

7.5 ตอเชื่อมเสนทาง
คมนาคมขนส ง และ
ระบบโลจิสติกส

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
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดดําเนินการพัฒนาฝมือและศักยภาพกลุมเครือขาย
แรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
กําลังแรงงานในกลุมประเทศ CLMV ใหสูงขึ้นตามเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงานไทย และสงเสริม
มาตรฐานฝมือแรงงานของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเปนการสงเสริมการสราง
งานสรางอาชีพ สรางรายได ใหแกประชาชนอยางทั่วถึงโดยไมแบงเชื้อชาติ ซึ่งเปนรากฐานสําคัญ
ของการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดจนเปนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะฝมือใหกับกําลังแรงงานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ทั้งนี้ มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 571 คน (คิดเปนรอยละ 28.55 จากเปาหมาย 2,000 คน)
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับ
ระบบขนสงดานโลจิสติกสและกอสราง ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานนอกระบบเพื่อใหสถาน
ประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คมนาคม และสถานประกอบกิจการ/
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสและกอสรางมีแรงงานอยางเพียงพอ เปนการแกไขปญหา
การขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้ มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 9,041 คน (คิดเปนรอยละ 45.21 จาก
เปาหมาย 20,000 คน)
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบกิจการ โดยเนนที่แรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ ผูถูกเลิกจาง วางงาน
นักศึกษาใกลสําเร็จการศึกษา เพื่อใหมีความพรอมในการทํางานทั้งในสถานประกอบกิจการและ
การประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 8,212 คน (คิดเปนรอยละ 54.75
จากเปาหมาย 15,000 คน)
1) การศึกษาการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูรับงานไปทําที่บาน เพื่อใหผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการจายอัตราคาตอบแทนของผูรับงานไปทําที่บานใหไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม
มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ทั้งยังเปนการใหความคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
ไมใหถูกนายจางเอาเปรียบอีกดวย โดยไดวาจางสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเปนผูศึกษาวิจัย ขณะนี้อยูในขั้นตอนการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได
สวนเสีย ซึ่งผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากเกิดปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ทั้งในการเก็บตัวอยางและการประมวลผลขอมูล ทั้งนี้ ไดดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอยแลว
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 8
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม 2) การศึกษาวิเคราะหสภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อศึกษาสภาพปญหา
การพั ฒ นาและ ค า ใช จ า ยในการวิ จั ย และคนหา วิเคราะหงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช และพัฒนาของประเทศ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสมและเปนอันตราย
สําหรับเด็ก รวมถึงเพื่อบงชี้อันตราย (Hazard Identification) ในกระบวนการทํางานโดยระบุ
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก (ตอ)
การรับรูถึงอันตรายที่มีอยูและการกําหนดลักษณะของอันตรายที่ไมควรอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา
วิ ท ยาศาสตร แ ละ
18 ป ทํา ทั้งยังเปนการปฏิบัติตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 182
เทคโนโลยี ฯ (ตอ)
ที่กําหนดใหตองมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่องานอันตรายภายในประเทศใหมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย ตลอดจนเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการกําหนดประเภทของงานและมาตรฐานที่เหมาะสม
สําหรับเด็ก อายุระหวาง 15 – 18 ป อยางนอย 14 ลักษณะงานโดยใชวิธีการศึกษาประยุกต
ทั้งการศึกษาวิจัยเอกสาร การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง ทั้งนี้ไดมีการ
จัดประชุมพิจารณา TOR เรียบรอยแลว คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสภาพ
งานอันตรายของเด็กในประเทศไทยไดคัดเลือกใหสถาบันวิจัยและคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนผูดําเนินโครงการฯ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการศึกษาวิจัย
นโยบาย 10 10.5 ใช ม าต รกา ร
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
การสงเสริมการ ทางกฎหมาย การปลูกฝง และประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีจิตสํานึกและตระหนักถึงปญหาการทุจริตและ
บริ ห ารราชการ คานิยมคุณธรรม
ประพฤติมิชอบ จํานวน 4,294 คน
แผนดินที่มีธรรมา
ขอสั่งการ นรม.
กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเพื่อเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน ดังนี้
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร 1) ใหทุกสวนราชการ 1. การจัดตั้ง “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันปราบปราม เรงดําเนินโครงการที่มี สนับสนุนและสงเสริมใหคนไทยทุกคนมีงานทํา โดยการนําเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมมาใช เชน
การทุจริตและประพฤติ ประโยชนตอประชาชน การใหบริการขอมูลขาวสารการมีงานทํา การสัมภาษณงานผาน Skype บริการถายคลิปวิดีโอ
มิชอบในภาครัฐ อยางทั่วถึงใหเกิดเปน แนะนําตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนวางงาน การทํางานตางประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบ
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ ความพรอมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝมือใหสอดคลองกับ
เป น ของขวั ญ ป ใ หม ความตองการผานระบบการจัดหางานออนไลน เปนตน ซึ่งไดมีการจัดตั้ง “ ศูนยบริการจัดหางาน
แก ป ระชาชน
เพื่อคนไทย” (Smart Job Center) ในทุกภูมิภาค เปนการกระจายโอกาสในการเขาถึงการบริการ
(7 ตุลาคม 57)
ของภาครัฐ โดยเฉพาะดานการสงเสริมการมีงานทําแกประชาชนในทุกภาคสวนของประเทศ
ปจจุบันไดมีการจัดตั้ง “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) แลว
32 จังหวัด 42 แหง (กรุงเทพมหานคร 11 แหง) ทั้งนี้ ผลการดําเนินการระหวาง เดือนมกราคม ๒๕๕๘ –
มกราคม 2559 ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 10
การสงเสริมการ
บริ ห ารราชการ
แผนดินที่มีธรรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ปองกันปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติม ิช อบ
ในภาครัฐ (ตอ)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
ขอสั่งการ นรม.
1) ใหทุกสวนราชการ
เรงดําเนินโครงการที่มี
ประโยชนตอประชาชน
อยางทั่วถึงใหเกิดเปน
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ
เป น ของขวั ญ ป ใ หม
แก ป ระชาชน
(7 ตุลาคม 57) (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ดังนี้ ๑) นายจาง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จํานวน 7,460 แหง มีตําแหนง
งานวาง จํานวน 17,372 ตําแหนง 126,195 อัตรา 2) มีผูลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ
จํานวน 37,816 คน ในจํานวนนี้เปนผูไดรับการบรรจุงาน จํานวน 22,264 คน 3) ใหบริการ
แนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน 47,040 คน
๔) มีผูแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน 31,380 คน และ ๕) มีผูประกันตน
มาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จํานวน 413,213 คน
2. จัดทําโครงการคลินิกชาง “กรมพัฒนาฝมือแรงงานรวมรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม” เพื่อเปนของขวัญปใหมแกประชาชน โดยจัดบริการตรวจเช็คสภาพรถ
ซอมบํารุงรักษารถยนต และรถจักรยานยนต แกประชาชนฟรี ในชวงกอนเทศกาลปใหม ระหวาง
วันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2557 ณ ที่ตั้งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค/จังหวัด และชวงเทศกาล
ปใหม ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 ณ จุดบริการบนถนนสายหลัก
ทั่วประเทศ มีประชาชนนํารถมารับบริการ จํานวน 3,796 คัน แบงเปนรถยนต 1,255 คัน และ
รถจักรยานยนต 2,541 คัน นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือ เชน ใหบริการเครื่องดื่ม
ผาเย็น นวดแผนไทย และนวดฝาเทา เปนตน มีผูมาใชบริการ จํานวน 3,318 คน ตลอดจนเปน
การรณรงคเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดในชวงเทศกาลปใหมอีกดวย
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน
ในพิธีเปดศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
4. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ เปนการ
ดําเนินงานเชิงรุกในการเขาหาสถานประกอบกิจการ เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา แกบุคลากร
ในสถานประกอบกิจการ ขณะนี้ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาในสถานประกอบ
กิจการแลว จํานวน 260 แหง
5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (องคการมหาชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
6. การแกไขกฎหมายเพื่อการคุมครองแรงงาน
1) กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 10
การสงเสริมการ
บริ ห ารราชการ
แผนดินที่มีธรรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ปองกันปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติม ิช อบ
ในภาครัฐ (ตอ)

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
ขอสั่งการ นรม.
2) กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
1) ใหทุกสวนราชการ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
เรงดําเนินโครงการที่มี 7. เพิม่ สิทธิประโยชนกองทุนเงินทดแทนใหแกลูกจางที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
ประโยชนตอประชาชน
1) กฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลใหนายจางจาย พ.ศ. 2558 ประกาศ
อยางทั่วถึงใหเกิดเปน ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
เป น ของขวั ญ ป ใ หม ใหนายจางจาย พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
แก ป ระชาชน
(7 ตุลาคม 57) (ตอ)

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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ผลการดําเนินงานตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. หรือการประชุม ครม. รวม คสช. (16 กันยายน 2557 – ๑๖ มิถนุ ายน 2558) ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
(ขอมูล ณ 31 มกราคม 2559)

ดานความมั่นคง
ลําดับ

ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

3

การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
1. ใหศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดํา เนิ น การออกใบอนุ ญ าตทํา งานชั่ ว คราว
ใหครอบคลุมถึงแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามดวย
(25 พ.ย. 57)
2. ให รง. และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการออกใบอนุญาต
ทํางานชั่วคราวใหแกแรงงานตางดา วสัญ ชาติเ วีย ดนาม
โดยเร็วตอไป
(20 ม.ค. 58)

การจดทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 เห็นชอบในหลักการแนวทางการดําเนินการ
จัดระบบแรงงานสัญชาติเวียดนาม โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1) การจดทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม โดยใหกระทรวงแรงงานประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ) เพื่อกําหนดวัน เวลา
ในการเริ่มปฏิบัติการตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้ เมื่อไดขอสรุปเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกความเขาใจ
ดานแรงงานกับรัฐบาลเวียดนาม โดยการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามจะตอง
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เปนบุคคล ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) 2) เขามาในราชอาณาจักรอยางถูกกฎหมาย
ครั้งสุดทายกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานสัญชาติเวียดนาม แตระยะเวลา
การอนุญาต ใหอยูในราชอาณาจักรไดสิ้นสุดแลว 3) แรงงานตางดาวที่ตองการทํางานกับนายจางในงาน
รับใชในบาน งานกรรมกร ในกิจการกอสราง ประมง รานอาหาร และ 4) เมื่อแรงงานสัญชาติเวียดนาม
รายงานตัวและจัดทําทะเบียนประวัติกับกระทรวงมหาดไทยแลว แรงงานจะตองไปดําเนินการเขารับการ
ตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพ ยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานโดยมีระยะเวลาการอนุญาตทํางาน 1 ป
และไมอนุญาตใหเปลี่ยนนายจาง
2) การนําเขาแรงงานสัญชาติเวียดนาม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการใหมีการเจรจาระหวาง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อทําขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐในการนําเขาแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม
เพื่อทํางานในกิจการประมงและกอสราง เพื่อเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายเหวียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตเวียดนามประจําประเทศไทย
ไดเขาหารือประเด็นดานแรงงานรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานอีกครั้ง หลังจากที่ไดมีการ
ประชุมรวมอยางไมเปนทางการและไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงดานการจางงาน ทางการเวียดนาม
ไดมีขอเสนอและกระทรวงแรงงานไดประชุมหารือแลวและแจงใหเวียดนามทราบวา เมื่อมีขอเสนอ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานเวียดนามเพิ่มเติม ทางการไทยจะตองเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความ
เห็นชอบใหมอีกครั้ง และหากมีการจดทะเบียนในวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นวาเปนเวลาที่รวดเร็วเกินไป
ทําใหอาจจะตองมีการเลื่อนวันจดทะเบียนออกไป

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รง. และ มท.

นโยบาย
รัฐบาล
3.2
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ลําดับ

ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

3

การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
1. ใหศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดํา เนิ น การออกใบอนุ ญ าตทํา งานชั่ ว คราว
ใหครอบคลุมถึงแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามดวย
(25 พ.ย. 57)
2. ให รง. และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการออกใบอนุญาต
ทํางานชั่วคราวใหแกแรงงานตางดา วสัญ ชาติเ วีย ดนาม
โดยเร็วตอไป
(ตอ)

2. กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ไดประชุมรวมกับผูแทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
เพื่อพิจารณากําหนดวัน เวลา ในการเริ่มจดทะเบียนแรงงานเวียดนาม ที่ประชุมมีมติใหเริ่มดําเนินการ
เมื่อไดมีการจัดทําบันทึกความตกลง (MoU) กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ ดังนี้ 1) รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน (MoU) และรางบันทึก
ขอตกลงดานการจางแรงงาน (Agreement) ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 2) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเปนผูลงนามของผูแทนฝายไทยในบันทึก
ความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน (MoU) และบันทึกขอตกลงดานการจางแรงงาน (Agreement)
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานและทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคมเปนผูลงนามฝายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และ 3) เห็นชอบการนําเขาแรงงานจากเวียดนามตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน
(MoU) และบันทึกขอตกลงดานการจางแรงงาน (Agreement) ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อทํางานในกิจการกอสรางและกิจการประมง
4. กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ไดสงหนังสือแจงกระทรวงมหาดไทย เพื่อออกประกาศ
ผอนผันใหแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และจะประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมการปกครองเพื่อพิจารณา
กําหนดวันเริ่มดําเนินการจดทะเบียนและขยายระยะเวลาการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร รวมถึง
รายละเอียดตาง ๆ ของการดําเนินการจดทะเบียนตอไป
5. การลงนาม MoU นําเขาแรงงานเวียดนาม ซึ่งเปนการลงนาม MoU และ Agreement ระหวาง
ราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการประชุม Joint Cabinet Retreat : JCR
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานของประเทศไทย
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึ่งกระทรวงแรงงานจะไดดําเนินการนําเขาแรงงานเวียดนามตาม MoU ตอไป
6. เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน 2558 คณะผูแทนฝายไทยไดเดินทางไปประชุมหารือแผนการ
ดําเนินงานตาม MoU ที่เวียดนาม โดยไดหยิบยกเรื่องดังกลาวหารือในที่ประชุมดวย โดยผลการหารือ
ในประเด็นการนําเขาแรงงานเวียดนามตามระบบ MoU และการจดทะเบียนแรงงานเวียดนาม ดังนี้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

41

ลําดับ

ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

3

การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
1. ใหศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดํา เนิ น การออกใบอนุ ญ าตทํา งานชั่ ว คราว
ใหครอบคลุมถึงแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามดวย
(25 พ.ย. 57)
2. ให รง. และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการออกใบอนุญาต
ทํางานชั่วคราวใหแกแรงงานตางดา วสัญ ชาติเ วีย ดนาม
โดยเร็วตอไป (ตอ)

1) การดําเนินการนําเขาแรงงานเวียดนามตามระบบ MoU ฝายไทยจะดําเนินการจัดประชุม
และเชิญทางการเวียดนามเขารวมหารือในประเทศไทยตอไป
2) การจดทะเบียนแรงงานเวียดนาม ขณะนี้ไดเปดใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวเวียดนาม
แลวระหวางวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558
ความคืบหนา
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดระบบแรงงานตางดาว
สัญชาติเวียดนาม
2. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรื่อง การอนุญาตให
แรงงานตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ และการยกเวนขอหามมิใหคนตางดาว
เขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติเวียดนามออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 คนตางดาวตามประกาศนี้ หมายถึง
(1) คนตางดาวสัญชาติเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักร
กอนวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558
(2) ระยะเวลาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ตาม (1) ไดสิ้นสุดลงและไมไดเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร
(3) ตองการจะทํางานกับนายจางในงานรับใชในบาน งานกรรมกรในกิจการกอสราง ประมงทะเล
และรานอาหาร คนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงบุตรของคนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักร
ระหวางบิดาหรือมารดาไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามประกาศนี้
ขอ 2 คนตางดาวตามขอ 1 ที่ประสงคจะไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษและไดรับ
การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะตามประกาศนี้ ใหดําเนินการ
ขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และ
ขออนุญาตทํางาน ภายในเวลาระหวางวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ สถานที่ที่ตั้งของแตละหนวยงานในจังหวัดโดยใหผูวาราชการจังหวัดบริหารจัดการและประกาศกําหนด
ขอ 3 ใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวและ
ประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรแกคนตางดาวซึ่งถือหนังสือเดินทางนับตั้งแตวันที่อนุญาต
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
เวนแตในกรณีคนตางดาวตามวรรคหนึ่งที่ทํางานกรรมกรในกิจการกอสรางหรือประมงทะเล หากนายจาง
มีความประสงคจะจางงานตอไปใหนายจางนําคนตางดาวไปขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว
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การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
1. ใหศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดํา เนิ น การออกใบอนุ ญ าตทํา งานชั่ ว คราว
ใหครอบคลุมถึงแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามดวย
(25 พ.ย. 57)
2. ให รง. และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการออกใบอนุญาต
ทํางานชั่วคราวใหแกแรงงานตางดา วสัญ ชาติเ วีย ดนาม
โดยเร็วตอไป (ตอ)

และประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง หรือสถานที่ที่กระทรวงแรงงาน
กําหนด ภายในระยะเวลาระหวางวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
และใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวและประทับตรา
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรแก คนตางดาวตามระยะเวลาของหนังสือเดินทางที่เหลืออยูแตตองไมเกิน
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เมื่อคนตางดาวดังกลาวอยูในราชอาณาจักรครบกําหนดระยะเวลาที่
อนุญาตแลวหากประสงคจะอยูในราชอาณาจักรตอไปอีกเพื่อการทํางาน ใหมีสิทธิอยูในราชอาณาจักรได
อีกเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป เมื่อทํางานครบกําหนดสี่ปแลว ตองเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ขอ 4 มิใหนํามาตรา 12 (3) มาตรา 54 และมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522
มาใชบังคับแกคนตางดาวตามขอ 1 ที่ไดดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของประกาศนี้แลว
ขอ 5 การไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวจะสิ้นสุดลงกอนระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ตามขอ 3 ในกรณี
(1) ไดรับการตรวจลงตราแลวไมขออนุญาตทํางานภายในสิบหาวัน
(2) ไมไดทํางานอยูกับนายจางเดิม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายวา
ดวยการทํางานของคนตางดาวใหทํางานกับนายจางใหม ในลักษณะงานที่คนตางดาวขออนุญาตทํางาน
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไมไดทํางานอยูกับนายจางเดิม
(3) เมื่อเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เวนแตมีหนังสือรับรองการจางงานตอไปจากนายจาง
และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และเดินทางกลับเขามา
ในราชอาณาจักรอีกภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป
ผลการจดทะเบียน
ระหวางวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 มีนายจางแจงบัญชีรายชื่อแรงงานตางดาว จํานวน 697 คน
และแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามมาจดทะเบียนมีจํานวนทั้งสิ้น 1,569 คน (ชาย 822 คน หญิง
747 คน) แยกประเภทกิจการ ไดดังนี้ 1) งานกอสราง 411 คน 2) งานรานอาหาร 723 คน และ
3) งานรับใชในบาน 435 คน (ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2559)
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การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
แนวทางการจัดระเบียบแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
3. ให รง. เรงพิจารณาแนวทางการแกไขปญหากระบวนการ
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานตางดาว
ตรวจสัญชาติที่ไ มสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดทัน สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 แบงการดําเนินการออกเปน 4 กลุม
ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. 58 โดยใหนําเสนอ ครม. ในสัปดาหหนา ดังนี้
(20 ม.ค. 58)
1) กลุมที่ผานการตรวจสัญชาติแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะไดรับการตรวจลงตรา
และไดรับอนุญาตใหทํางาน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557)
และจะไดรับอนุญาตใหทํางานตอไปอีก 2 ปหลังสิ้นสุดการอนุญาต 31 มีนาคม 2559
2) กลุมแรงงานตางดาวที่ถือใบอนุญาตทํางานที่ออกให ณ ศูนยบริการจดทะเบียน แรงงานตางดาว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไมไดเขารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
ใหมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และขอรับใบอนุญาตทํางาน
ซึ่งแรงงานตางดาวดังกลาวจะไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเปนเวลา 1 ป
และไดรับอนุญาตใหทํางานไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเขาสู
กระบวนการตรวจสัญชาติใหแลวเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อผานการตรวจสัญชาติแลวจะไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักร และอนุญาตทํางานตอไปอีก 2 ป ทั้งนี้ ใหกระทรวงแรงงานพิจารณารูปแบบการดําเนินการ
ไดตามความเหมาะสม โดยใหกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียน
แรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ และเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติงานรวมกับกระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยกําหนดเวลาเปดการดําเนินการของศูนยบริการ
จดทะเบียนฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้นสุดการดําเนินการไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไมเกิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
3) กลุมที่ไมมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหมและขออนุญาตทํางานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ใหดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันสงกลับตามกฎหมายอยางเครงครัด ตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 100/2557 และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 101/2557
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
4) กลุมผูติดตาม ใหผูติดตามที่อายุไมเกิน 15 ปมารายงานตัว เพื่อ ขอรับ บัต รใหมพ รอ มกับ
แรงงานตางดาว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผูติดตามที่มารายงานตัวจะมีสิทธิอยูในราชอาณาจักร
เชนเดียวกับแรงงานตางดาวตามขอ 1 หรือ 2 แลวแตกรณี สําหรับผูติดตามที่ไมมารายงานตัวจะตอง
ถูกดําเนินการผลักดันพรอมแรงงานตางดาวตามขอ 3
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กระทรวงแรงงานไดดําเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
กษ. พณ.
1. การบริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย (1) การสนับสนุน กค. มท. รง.
ใหมีการจางแรงงานไทย (2) การสํารวจขอมูลความตองการจางแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ศธ. อก. กก.
(3) การบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่เดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยในลักษณะ ไป – กลับ หรือ และ สศช.
ตามฤดูกาล (4) การปรับปรุงคาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาว (5) การเตรียมความพรอมศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และ (6) การจัดทําคูมือการออกใบอนุญาต
ทั้งนี้ การดําเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดาน
แรงงานตางดาวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีผลการดําเนินการ ดังนี้
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3. ให รง. เรงพิจารณาแนวทางการแกไขปญหากระบวนการ
ตรวจสัญชาติที่ไ มสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดทัน
ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. 58 โดยใหนําเสนอ ครม. ในสัปดาหหนา
(20 ม.ค. 58) (ตอ)
การแกไขปญหาและพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต
1. ให มท. และ สงป. รวมกับ ศอ.บต. คปต. กอ.รมน.
และหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
ที่จะดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตป 2557 เพื่อ
ปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับความตองการของคน
ในพื้นที่ และจัดทําแผนปฏิบัติการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ภายใน 3-6 เดือน เพื่อเสนอตอ ครม. ภายใน 2 สัปดาห
(25 พ.ย. 57)

ผลการจดทะเบียนแรงงานตางดาวและผูติดตามรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหมตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558) จํานวน 1,049,326 คน
(แรงงาน 1,010,391 คน, ผูติดตาม 38,935 คน)

4

กระทรวงแรงงานไดดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยไดวาจางบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวยังไมมีงานทําในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา จํานวน 380 คน เปนบัณฑิตแรงงานเพื่อใหเปนสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่ฯ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน ประชาชน
ไดรับบริการดานแรงงาน รวมทั้งสิ้น 61,244 คน
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ เชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อกําหนดแนวทางในการสํารวจและจัดเก็บขอมูลดานแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต การจัด
อบรมบัณฑิตแรงงานเพื่อการสํารวจและจัดเก็บขอมูลดานแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบัณฑิตแรงงานดวยกระบวนทัศนพลังสรางสรรค

ดานเศรษฐกิจ
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๒

การดําเนินการพัฒนาและจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
14. นโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและสงเสริม
การคาชายแดน อาจสงผลใหมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามา
ทํางานในประเทศไทยมากขึ้น จึงให รง. รวมกับ ศธ. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของพัฒนาฝมือแรงงานใหมีทักษะชั้นสูงขึ้น เพื่อรองรับ
ตลาดแรงงานไทยที่มีศักยภาพสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาในพื้นที่ และความตองการของภาคธุรกิจ (2 มิ.ย. 58)
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๒

การดําเนินการพัฒนาและจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
14. นโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและสงเสริม
การคาชายแดน อาจสงผลใหมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามา
ทํางานในประเทศไทยมากขึ้น จึงให รง. รวมกับ ศธ. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของพัฒนาฝมือแรงงานใหมีทักษะชั้นสูงขึ้น เพื่อรองรับ
ตลาดแรงงานไทยที่มีศักยภาพสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาในพื้นที่ และความตองการของภาคธุรกิจ (2 มิ.ย. 58)
(ตอ)

4
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หนวยงาน
รับผิดชอบ

จํานวนผูมาใชบริการ
(คน)
ตาก
2,656
สระแกว
3,984
ตราด
1,888
มุกดาหาร
28
สงขลา
1,357
รวมทั้งสิ้น
9,913
2. การใหความคุมครองแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย (1) การปองกัน
และแกไขปญหาความขัดแยงดานแรงงานสัมพันธในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด (2) การใหความ
คุมครองแรงงานโยกยายถิ่นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (3) การพัฒนาศักยภาพเครือขาย
แรงงานขามชาติดานสวัสดิการแรงงาน (4) การสงเสริมสวัสดิการแรงงานแกแรงงานกลุมพิเศษ และ
(5) การขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
3. การพัฒนาฝมือแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย (1) การพัฒนาศักยภาพ
กําลังแรงงาน (2) การสงเสริมและพัฒนาเครือขาย (ผูประกอบกิจการ) และ (3) การพัฒนาทักษะ
แรงงานตางดาว (ตามใบอนุญาตหางาน Work Permit)
4. การดําเนินการประกันสังคม ประกอบดวย (1) การใหบริการงานประกันสังคม (2) การประชาสัมพันธ
และ (3) การแกไขกฎหมาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงแรงงานยังคงดําเนินการสนับสนุนการมีงานทําของประชาชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาฝมือแรงงาน การคุมครองแรงงานตามกฎหมายและการใหบริการ
ประกันสังคมอยางตอเนื่อง
การเรงรัดการใชจายงบประมาณ
กระทรวงแรงงานไดมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานผานระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน สวนราชการ
1. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ เรงรัด (http://me.mol.go.th/mol55) และผลการใชจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
การเบิกจา ยงบประมาณรายจา ยประจํา ปง บประมาณ ในสังกัดทุกเดือนอยางตอเนื่องและรายงานผลดังกลาวใหผูบริหารของกระทรวงแรงงานทราบ พรอมทั้งมีการ
และ
พ.ศ. 2558 (18 พ.ย. 57)
เรงรัดการใชจายงบประมาณของสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเปนประจําทุกเดือน โดยปงบประมาณ หนวยงาน

นโยบาย
รัฐบาล

จังหวัด

6.1
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2. ใหทุกสวนราชการและจังหวัดเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
โดยโครงการที่ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว
ใหลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558 (27 ม.ค. 58)

พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระทรวงแรงงาน มีผลการใชจายเงินในภาพรวม จํานวน
28,714,745,809.28 บาท คิดเปนรอยละ 84.87 ของวงเงินงบประมาณ 33,832,716,400.00 บาท
สูงกวาเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะดําเนินการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ของสวนราชการในสังกัดใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดตอไป

ดานสังคมจิตวิทยา
ลําดับ

ขอสั่งการ
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ให กค. และ รง. ชี้แจงทําความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับ
ความแตกต า งของการให ค วามคุ ม ครองผู ป ระกั น ตน
ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และการออมตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ
พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะสิทธิการออมตามอายุและสิทธิประโยชน
ที่ไดรับ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลที่แทจริง
(30 ธ.ค. 57)

25

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ไดบรรยายใหความรู ความเขาใจแกแรงงาน
นอกระบบผูประกันตนมาตรา 40 โดยใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 1) พระราชบัญญัติ
การใหสิทธิแกผูสมัครเปนสมาชิกของกองทุนการออมแหงชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคม
ในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2558 และ 2) พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิ
ในการรับประโยชนทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเปนผูประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยไดบรรยาย
ใหความรูแ กผูประกันตนตามมาตรา 40 เปนสวนหนึ่งของแผนดําเนินงาน ซึ่งไดรับความสนใจและสอบถาม
เกี่ยวกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ สวนใหญสนใจเกี่ยวกับแนวทางกองทุนการออมแหงชาติ การแสดงความจํานง
ไปเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) และเปนผูประกันตนมาตรา 40 ตอเนื่อง ทั้งนี้ไดจัดใหมี
การบรรยายใหผูประกันตนตามมาตรา 40 รับฟงรวมทั้งสิ้น 1,854,506 คน
ให ศธ. รง. มท. กห. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูและ
กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทําแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหมีงานทํา
ประสบการณใหกับเด็กในชวงปดภาคเรียน รวมการสนับสนุน ในชวงที่วางจากการเรียนและชวงปดเทอม โดยจัดทําโครงการจัดหางานใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา
สถานที่ฝกงานหรือหารายไดพิเศษที่เหมาะสม (10 มี.ค. 58) ในชวงปดภาคเรียนหรือชวงที่วางจากการเรียนในลักษณะ Part Time เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นิสิต
นักศึกษามีรายได รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนการฝกความอดทน มีวินัยและเปน
การเพิ่มประสบการณในการทํางานกอนเขาสูตลาดแรงงาน ทั้งนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจะทํางานไดตอง
มีอายุตั้งแต 15 ป มีความรูไมต่ํากวา ม.ตน มีสุขภาพแข็งแรง ระหวางทํางานตองแตงกายดวยชุดเครื่องแบบ
หรือแบบฟอรมที่มีสัญลักษณแสดงวาเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือหากเปนแบบฟอรมที่นายจางจัดให
ก็ตองมีสัญลักษณแสดงวาเปนนักเรียน นิสิตนักศึกษาเชนกัน สําหรับคาตอบแทน จะไดชั่วโมงละ 40 บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ของรัฐ
สนง.ก.พ.ร.
และ สงป.

นโยบาย
รัฐบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กค.และรง.

นโยบาย
รัฐบาล
3.3
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ให ศธ. รง. มท. กห. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูและ
ประสบการณใหกับเด็กในชวงปดภาคเรียน รวมการสนับสนุน
สถานที่ฝกงานหรือหารายไดพิเศษที่เหมาะสม (10 มี.ค. 58)
(ตอ)

ชวงปดเทอมทํางานได ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง และสัปดาหละไมเกิน 36 ชั่วโมง หากเปนชวงเปดเทอม
ทํางานไดไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง และหามทํางานในสถานที่เ ลน การพนัน โรงฆา สัต ว สถานเตน รํา
รานอาหารที่มีการจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เปนตน ลักษณะงานสวนใหญเปนงานขายสินคา
และบริการลูกคา งานรานอาหาร หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคา เปน งานที่มี
ความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจาง
รายชั่วโมง สําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)

ดานการตางประเทศ
ลําดับ
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สถานการณการคามนุษยและการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยของประเทศไทย
1. ให พม. เปนหนวยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานความกาวหนา
ในการแกไขปญหาการคามนุษยของประเทศไทย และให กต.
สงรายงานดังกลา วใหส ถานทูต ในตา งประเทศไดท ราบ
เพื่อใชเปนขอมูลในการชี้แจงทําความเขาใจ รวมทั้งสงรายงาน
ใหประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณการคามนุษย (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให พม. รง. เรงดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการคา มนุษ ยห รือ จากการใชแ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธสรางการรับรูกับสื่อมวลชน
ทั้งในและตางประเทศ (3 มี.ค. 58)

1. กระทรวงแรงงานไดดําเนินโครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน ใน 22 จังหวัด
ติดทะเล เพื่อขับเคลื่อนการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน และจัดทํายุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
ตอตานการคามนุษย ในประเด็นดานการปองกันใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การคามนุษยของประเทศไทย เสนอตอ สหรัฐ อเมริก า ในการจัด ประชุม เชิง ปฏิบัติก ารติด ตามผล
การปฏิบัติงานปองกันปญหาการคามนุษยในกิจการประมง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
ไดประชุมคณะทํางานจัดทําและติดตามแผนปฏิบัติการตอตานการคามนุษยในประเด็นดานการปองกัน
รวมกับหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน สวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดตราด และผูแทน
ผูประกอบกิจการประมงทะเล จํานวน 60 คน ที่ประชุมฯ มีมติใหจัดประชุมคณะทํางานฯ ในครั้งตอไป
เห็น สมควรเชิญ จัง หวัด 22 จัง หวัด ติด ชายฝง ทะเลเขา รว มการประชุม เพื่อ นํา เสนอรายงานผล
การดําเนินงานดานการปองกันการคามนุษยดานแรงงานในระดับจังหวัด สภาพปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ การดําเนินการตามแผน/โครงการ เพื่อสรุปผลการดําเนินการตามโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และไดมอบหมายใหฝายเลขานุการ วิเคราะหผลการปฏิบัติการตอตานการคามนุษย
ในประเด็นดานการปองกันของแตละจังหวัดภายใตเงื่อนไขของสภาพปญหาของแตละพื้นที่ การจัดสรร
งบประมาณ และวิธีการแกไขปญหาการคามนุษยแตละพื้นที่ โดยนําเสนอลักษณะการจัดลําดับความสําคัญของ
แตละพื้นที่และกําหนดระยะเวลาเปาหมายเพื่อแสดงใหเห็นวาจังหวัดนั้นเปนเขตปลอดการคามนุษยดานแรงงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
พม.กต.และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

นโยบาย
รัฐบาล
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สถานการณการคามนุษยและการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยของประเทศไทย
1. ให พม. เปนหนวยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานความกาวหนา
ในการแกไขปญหาการคามนุษยของประเทศไทย และให กต.
สงรายงานดังกลา วใหส ถานทูต ในตา งประเทศไดท ราบ
เพื่อใชเปนขอมูลในการชี้แจงทําความเขาใจ รวมทั้งสงรายงาน
ใหประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณการคามนุษย (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให พม. รง. เรงดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการคา มนุษ ยห รือ จากการใชแ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธสรางการรับรูกับสื่อมวลชน
ทั้งในและตางประเทศ (3 มี.ค. 58) (ตอ)

2. การประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานตางดาว
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมประสงค รณะนันทน ชั้น 5 อาคาร
กระทรวงแรงงาน โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนประธาน
อนุกรรมการ มีคณะอนุกรรมการและผูแทนหนวยงานในกระทรวงแรงงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขารวมประชุมประมาณ 50 คน ผลการประชุมสรุปไดดังนี้
๑) ที่ประชุมมอบหมายให กรมการจัดหางาน เรงกําหนดมาตรการควบคุมบริษัทจัดหางาน
นําเขา - สงออกแรงงานตางดาวใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
๒) ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน สร า งจิ ต สํา นึ ก นายจ า ง
ใหหยุดการใชแรงงานบังคับและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย สวนการแกไขปญหาการใชแรงงานเด็ก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจัดทําแผนและรางนโยบายระดับชาติ ป 2559 - 2563 ซึ่งตั้งเปาหมายวา
ในป 2563 การใชแรงงานเด็กรูปแบบที่เลวรายเปนศูนย สําหรับคณะอนุกรรมการชุดนี้จะเนนไปที่
การสนับสนุนการแกไขปญหาการคามนุษยและ Tier 3 เปนหลัก
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แลอดีต เล็งอนาคต ทางออกการปองกันปญหาคามนุษย
ดานแรงงาน 2559” มีกําหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ หองวิภาวดี บอลรูม
ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นตั้น พารค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย
ผูบริหารกระทรวงแรงงาน หัวหนาสวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4. กระทรวงแรงงานไดบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู
ผูเสียหายจากการคามนุษย ดังนี้
1) กระทรวงแรงงานใหความรูแกผูตองการไปทํางานตางประเทศเพื่อปองกันปญหาการหลอกลวง
คนหางานไปทํางานตางประเทศ จํานวน 1,452,285 คน ตรวจสอบควบคุมผูรับอนุญาตจัดหางาน
ในประเทศ/ตางประเทศ เพื่อไมใหคนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบและปองกันไมใหถูกหลอกลวงจากกลุม
มิจฉาชีพ/สาย/นายหนาเถื่อน จํานวน 1,260 คน รับเรื่องรองทุกขจากคนหางานตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จํานวน 1,290 คน รวมถึงรองทุกขกลาวโทษและดําเนินคดี
ทางอาญากับผูกระทําความผิดกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน จํานวน 465 และ
อบรมใหความรูดานกฎหมายแกพนักงานเจาหนาที่ นายจาง ผูนําทองถิ่น จํานวน 1,495 คน
2) อบรมใหความรูแกนายจางและลูกจางเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน จํานวน 7,407 คน รวมถึงดําเนินงานศูนยประสานแรงงานประมงทะเล 22 จังหวัด
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สถานการ ณ ก ารค า ม นุ ษ ย และ การป องกั นแล ะ
ปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย
1. ให พม. เปนหนวยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานความกาวหนา
ในการแกไขปญหาการคามนุษยของประเทศไทย และให กต.
สงรายงานดังกลา วใหส ถานทูต ในตา งประเทศไดท ราบ
เพื่อใชเปนขอมูลในการชี้แจงทําความเขาใจ รวมทั้งสงรายงาน
ใหประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณการคามนุษย (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให พม. รง. เรงดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการคา มนุษ ยห รือ จากการใชแ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธสรางการรับรูกับสื่อมวลชน
ทั้งในและตางประเทศ (3 มี.ค. 58) (ตอ)

ติดทะเล โดย ศูนยฯ มีภารกิจ 5 ดาน ไดแก 1) จัดระเบียบแรงงานประมง 2) จัดระเบียบเรือประมง
3) คุมครองแรงงานในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจาง/ลูกจางประมง และ 5) ชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู
ทั้งนี้ มีผูมาใชบริการดานแรงงาน จํานวน 53,927 คน
3) มาตรการยกระดับการคุมครองแรงงาน คุมครองลูกจางเด็ก โดยจัดทํา MoU รวมกับ
ผูประกอบกิจการประมง สิ่งทอ ออย/น้ําตาล สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการนํามาตรฐานแรงงานไทย
และแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช รวมถึงการเรียกรองสิทธิ
ประโยชนใหแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4) สงเสริมและพัฒนาเครือขายการคุมครองแรงงาน โดยใหบริการสายดวน 1694 ซึ่งมีหนาที่
ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการใหบริการสอบถามขอมูลดานตาง ๆ การรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของดานแรงงานของประชาชน นายจางและแรงงานตางดาว นอกจากนี้ยังไดอํานวยความสะดวก
ในการสื่อสารใหแกแรงงานตางดาว โดยมีลามแปลภาษาในการใหบริการดวย มีผูมาใชบริการ (ตั้งแต
เดือนกรกฎาคม 2557 – 1 กุมภาพันธ 2559) จํานวน 120,098 สาย
5) มาตรการปองปรามเพื่อลดความเสี่ยงการคามนุษย
(1) ตรวจคุมครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุมเสี่ยง โดยเขาตรวจ
นายจางและลูกจาง เพื่อใหการคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง (ประมงทะเลและ
ที่เกี่ยวเนื่อง หรือในเรือประมงทะเล กิจการผลิตสินคากุง เครื่องนุงหม ออย และปลา รวมถึงหวงโซการผลิต)
เพื่อใหการคุมครองแรงงานเด็กใหมีสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ดี รวมทั้งเปนการเสริมสรางความรู
ความเขาใจ และประชาสัมพันธการตอตานการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวราย มีสถานประกอบกิจการไดรับการตรวจสอบ จํานวน 2,897 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน
118,326 คน รวมถึ งการประชุ มชี้ แจงนายจ าง ลู กจ างในสถานประกอบกิ จการประมงทะเลและที่
เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมายดานแรงงาน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษย
ดานแรงงาน การใชแรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงานบัง คับ การละเมิด สิท ธิแ รงงาน การยึด
หนังสือเดินทางและหักคาจางในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผลกระทบที่อาจ
ไดรับจากการกีดกันทางการคา และชองทางการขอรับการชวยเหลือ มีน ายจา งและลูก จา งเขา รว ม
ประชุม จํานวน 605 คน
(2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ไดมีคําสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แตงตั้งคณะทํางานติดตามและตรวจสอบการจัดการปญหา
แรงงานตางดาวและการคามนุษย ทั้งในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค นั้น โดยมีหนาที่ที่สําคัญในการ
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สถานการณการคามนุษยและการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยของประเทศไทย
1. ให พม. เปนหนวยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานความกาวหนา
ในการแกไขปญหาการคามนุษยของประเทศไทย และให กต.
สงรายงานดังกลา วใหส ถานทูต ในตา งประเทศไดท ราบ
เพื่อใชเปนขอมูลในการชี้แจงทําความเขาใจ รวมทั้งสงรายงาน
ใหประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณการคามนุษย (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให พม. รง. เรงดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการคา มนุษ ยห รือ จากการใชแ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธสรางการรับรูกับสื่อมวลชน
ทั้งในและตางประเทศ (3 มี.ค. 58) (ตอ)

ติดตาม ตรวจสอบนายจางและสถานประกอบกิจการ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไข
ปญหาแรงงานตางดาว การปองกันและปราบปรามการคามนุษย การบังคับใชแรงงาน และการใช
แรงงานเด็กในพื้นที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด กระทรวงแรงงาน
ไดจัดเจาหนาที่เขารวมชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ไดเขาตรวจ
แรงงานตางดาวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จํานวน 8,002 แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน
157,856 คน พบการกระทําผิดกฎหมายดานแรงงาน โดยดําเนินคดีนายจาง/สถานประกอบกิจการ
จํานวน 877 ราย และดําเนินคดีแรงงานตางดาว จํานวน 6,396 คน
(3) ปรับปรุงแกไขกฎหมายทีเ่ กี่ยวของใหทันสมัยและสามารถบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(3.1) ออกกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
(3.2) ออกกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
(3.3) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
(3.4) การแกไขพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 มาตรา 14
ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศ “การใชบังคับมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใชวันที่
19 มิถุนายน 2558

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

2

2

2

2

2

ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายแกไขปญหาการคามนุษยและการทําประมงผิดกฎหมาย
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ดังนี้
1. ใหจัดทํานิยาม คําวา “แรงงานขัดหนี้” ใหชัดเจน กําหนด - ดําเนินการยกรางคํานิยามแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้ โดยกําหนดแนวปฏิบัติใหกับพนักงาน
เปนตัวชี้วัดในการทํางาน รวมทั้งเรงอบรมใหความรูความเขาใจ ตรวจแรงงาน และรวมกับ ศปมผ. และ ILO จัดอบรมหลักสูตรปองกันและปราบปรามการคามนุษยการใช
กับพนักงานตรวจแรงงาน และผูมีหนาที่ในการตรวจจับ แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล
และปราบปรามการคามนุษยในงานประมงทะเลภายใน
สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558
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2. เรงติดตามการชวยเหลือแรงงานภาคประมงที่ถูกหลอก - กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหคําปรึกษา ชี้แจง ใหความชวยเหลือ
ไปทํางานที่อินโดนีเซียโดยดวน และสรุปผลการใหความ สิทธิประโยชนตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ/ติดตามใหความชวยเหลือ
ชวยเหลือ เรื่อ งการเรีย กรอ งคา เสีย หายและเงิน ชดเชย
ตลอดจนคาแรง และใหความสําคัญกับการปองกันปญหา
แรงงานทาสในภาคประมง
3. เรงปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจัดหางานและคุมครอง
แรงงานตางดาวใหเสร็จเรียบรอยภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน
2558
ขอสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ในมาตรการเรงดว นแกไ ขปญ หาการทํา ประมง
ผิดกฎหมายตามขอเสนอของ EU
๑. การปราบปรามการคามนุษย ในภาคประมงอยางจริงจัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

- กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แกไขระเบียบฯ เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบ
ผูกระทําความผิด พรอมทั้งจัดทําคูมือการตรวจแรงงาน
- กรมการจัดหางาน ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด

- มอบนโยบายหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงาน
- จัดตั้งศูนยปฏิบตั ิการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด
- มีนโยบายปราบปรามการคามนุษยดานแรงงานในภาคประมง และลงโทษเจาของเรือ
- จัดทํานิยามแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
- ผูบริหารระดับสูงใหขอมูลขาวสาร เพื่อสรางการรับรูใหกับประชาชน ผานสื่อสาธารณะรูปแบบตาง ๆ
- จัดฝกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน
- กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แกไขระเบียบฯ เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบ
ผูกระทําความผิด และจัดทําคูมือการตรวจแรงงาน

๒. การปรับสถานะแรงงานตางดาวผิดกฎหมายในภาค
ประมงใหเปนแรงงานถูกกฎหมาย
- แรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมตองไมถูกสงกลับ - กรมการจัดหางาน ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด
ประเทศและมีมาตรการคุมครอง

- ตองใหแรงงานภาคการประมงสามารถเปลี่ยนนายจางได - เปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล กิจการแปรรูปสัตวน้ํา และแรงงานเวียดนาม
โดยไมจํากัดจํานวนนายจางและจังหวัดที่ทํางานได
โดยขณะเปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวจะไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร และไมมีการจับกุม
และสงกลับ
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- เพิ่มอายุใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวเปน ๔ ป - อนุญาตใหเปลีย่ นนายจางภายในกลุมกิจการเดียวกันได ไมจํากัดจํานวนครั้งและจังหวัด
และตออายุใบอนุญาตทํางานไดโดยอัตโนมัติอีก ๔ ป โดย
ไมมีระยะเวนวรรคที่ตองเดินทางกลับประเทศตนทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

- เพิ่มความยืดหยุนในเรื่องเอกสารที่ใชในการยืนยันสัญชาติ - อยูระหวางดําเนินการรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ของแรงงานตางดาว
- เปดใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายในอุตสาหกรรม - การดําเนินการตรวจสัญชาติเปนกระบวนการของประเทศตนทาง โดยกรมการจัดหางานจะอํานวย
ความสะดวก และพรอมที่จะออกใบอนุญาตทํางานใหอยางรวดเร็ว เมื่อมีเอกสารยืนยันอยางถูกตองจาก
แปรรูปสัตวน้ําจดทะเบียนได
ประเทศตนทาง
- เปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวในกิจการแปรรูปสัตวน้ํา โดยผอนผันใหแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชาที่ประสงคจะทํางานในกิจการแปรรูปสัตวน้ํารวมถึงผูติดตาม อยูในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตใหทํางานเปนเวลา 1 ป และ
ในระหวางการอนุญาตทํางาน และจดทะเบียนแรงงานตางดาวในกิจการแปรรูปสัตวน้ํา 22 จังหวัด
ที่มีพื้นที่ติดทะเล และกรุงเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุมทุกมุมเมือง
๓. การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
- ดําเนินการตรวจสอบปญหา IUU และปญหาแรงงาน - จัดทําแผนการตรวจประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในกิจการเรือประมง และสถานประกอบการ
ประมงผิดกฎหมายในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
อย า งน อ ยร อ ยละ ๑๐ ของโรงงานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ - มีแผนตรวจโรงงานรวมกับชุดเฉพาะกิจของ ศปมผ. โดยให ศรชล. เขต 1-3 เปนหัวหนาทีมตรวจและ
กรมประมง และโรงงานที่ไมไดขึ้นทะเบียนอีกอยางนอย กําหนดแผนการตรวจ
- ดําเนินการออกบัตรพนักงานตรวจแรงงาน ใหกับพนักงานจากหนวยงานภายนอก
๕๐ โรงงาน
- เจาหนาที่สังกัดกระทรวงแรงงานรวมปฏิบตั ิการ ณ ศูนย PI-PO
๔. การลงโทษผูกระทําผิด
- จัดทําแผนงานลงโทษเพื่อปองปรามในทุกระดับ โดย
ให ล งโทษตามที่ กํา หนดในร า งพระราชกํา หนดประมง
อยางเครงครัด ทันทีที่พระราชกําหนดฯ มีผลบังคับใช โดย
ไมมีการผอนปรนใดๆ

- จัดทําแผนการตรวจประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในกิจการเรือประมง และสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงที่จะมีการกระทําความผิดตามกฎหมายและกําหนด
เปนนโยบายใหดําเนินคดีผูกระทําผิดอยางจริงจัง หากพบการกระทําผิดจะสงตอใหกรมประมงดําเนินการ
ตามพระราชกําหนดประมงทุกกรณี
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การกระชับความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลุมประเทศ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
2. ใหทุกหนวยงานตรวจสอบแผนงานที่จะตองจัดทําเปน
บันทึกความเขาใจรวมกับประเทศในกลุม CLMV (3 มี.ค. 58)
3. ให กต. พณ. รง. อก. พิจารณากําหนดแนวทางการ
หารือความรวมมือกับประเทศดังกลาว และหามาตรการ
ใหป ระเทศไทยเปน ศูน ยก ลางทางการคา และแนวทาง
เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแขง ขัน ของภาคธุร กิจ ไทย
(10 มี.ค. 58)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ กต. ทก. และ
ประเทศ CLMV ดังนี้
หนวยงานที่
1. การพบปะหารือกับผูแทนประเทศ CLMV ดังนี้
เกี่ยวของ
(1) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทย (นายเหงียน ตัด ถั่น)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
(2) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจําประเทศไทย (นางอีต โซเฟย ) เมื่อ วัน ที่
21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น.
(3) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาประจําประเทศไทย (นายวิน หมอง) เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. และ
(4) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย (นายหลี บุนค้ํา)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจและสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยที่ผานสื่อตาง ๆ ใหเปนไป
อยางถูกตอง และมีการดําเนินความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศตนทางของแรงงาน ไดแก เวียดนาม
กัมพูชา เมียนมา และลาว ซึ่งเปนโอกาสอันดีงามที่จะกระชับความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
2. ความคืบหนาการจัดทํา MoU และ Agreement กับประเทศ กับประเทศ CLMV โดยสรุป
ภาพรวมความคืบหนาการจัดทําและปรับปรุง MoU /Agreement
(1) เวียดนาม - รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ
และไดมีการลงนามใน MoU และ Agreement เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ภายหลังการลงนามไดมีการ
ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกัน เมื่อเดือนกันยายน 2558 โดยทั้งสองฝายเห็นพองตองกัน
วาควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของ และรวมกันจัดทํา Action Plan เพื่อดําเนินการตาม MoU/
Agreement ตอไป
(2) กัมพูชา – รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานการลงนามในหนังสือสําคัญ ๒ ฉบับ ในระหวาง
การประชุม JCR ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร ไดแก (1) บันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือดานแรงงาน (Memorandom of Understanding (MoU) on Labour Cooperation) และ
(2) ขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวางไทยและกัมพูชา (Agreement on the Employment of
Workers) ซึ่งภายหลังการลงนามจะไดมีการหารือเกี่ยวกับการดําเนินการตาม MoU /Agreement ตอไป
(3) เมียนมา – กระทรวงแรงงานไดรับรางฯ โตตอบแรกของ MoU/ Agreement จากฝาย
เมียนมาเปนที่เรียบรอยแลว และฝายเมียนมาไดมีหนังสือเชิญกระทรวงแรงงานเพื่อประชุมหารือในประเด็น
ผลการดําเนินงาน
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การกระชับความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลุมประเทศ การปรับปรุง MoU/Agreement และเรื่องที่เกี่ยวของ ในระหวางวันที่ 7-9 มกราคม 2559 ณ สาธารณรัฐ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย แหงสหภาพเมียนมา
(4) ลาว – จากการประสานอยางไมเปนทางการทราบวาลาวไดจัดตั้งคณะทํางานฝายลาว
ฟลิปปนส
2. ใหทุกหนวยงานตรวจสอบแผนงานที่จะตองจัดทําเปน เพื่อพิจารณารางฯ เอกสารทั้งสองฉบับเรียบแลว
บันทึกความเขาใจรวมกับประเทศในกลุม CLMV (3 มี.ค. 58)
3. ให กต. พณ. รง. อก. พิจารณากําหนดแนวทางการ
หารือความรวมมือกับประเทศดังกลาว และหามาตรการ
ใหป ระเทศไทยเปน ศูน ยก ลางทางการคา และแนวทาง
เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแขง ขัน ของภาคธุร กิจ ไทย
(10 มี.ค. 58) (ตอ)

ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ลําดับ

ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

๑

๑. ใหทุกสวนราชการเรงเสนอกฎหมายที่มีความจําเปน
เรงดวนโดยเร็ว และใหเรงรัดจัดกลุมกฎหมาย โดยแบง
ออกเปนกฎหมายที่ลาสมัย กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคมหรือใหสังคมดีขึ้น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคา
การลงทุน หรืออนุมัติการตามหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
โดยจัดทําเปนตารางและกําหนดกรอบระยะเวลาแตละขัน้ ตอน
ใหชัดเจน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ แลวสงให
สคก. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. ทั้งนี้ กฎหมายเรงดวนหรือ
กฎหมายที่มีลักษณะพิเศษที่ตองใชเวลาในการพิจารณานาน
เชน ภาษีมรดก ใหประกาศใชบังคับกอนไตรมาสที่ ๓ (๑ ต.ค. ๕๗)

กระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลรางกฎหมายของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ที่มีความจําเปนเรงดวนและเปนไปตามกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนกฎหมายที่คางดําเนินการ
กฎหมายที่ปรับปรุงใหทันสมัยขึ้น กฎหมายที่วางแนวทางการพัฒนาหรือแกปญหาสําคัญ และเปน
รางกฎหมายที่อยูระหวางดําเนินการเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และไดดําเนินการจัดสงขอมูล
รางกฎหมายของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไปยังฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความมั่นคงแหงชาติ ตามหนังสือสํานักบริหารกลาง กลุมงานกฎหมาย ดวนที่สุด ที่ รง 0201.5/6941
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่สุด
ที่ รง 0201.5/14132 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อรวบรวบเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี
ไดเห็นชอบแผนเสนอรางกฎหมายในระยะ 1 ป ของสวนราชการ (ตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2558) แลว

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(สคก.) และ
ทุกสวน
ราชการ

นโยบาย
รัฐบาล
๑๑.๑
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ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงชี้แจงสาระสําคัญ ความจําเปน
ในการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งผลกระทบ
ตอจํานวนบุคลากรและงบประมาณให ครม. ทราบ เพื่อ
พิจารณาความสอดคลองกับการบริหารราชการแผนดิน
(๑๔ ต.ค. ๕๗)

กระทรวงแรงงาน ไดดําเนินโครงการ เรื่อง การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสรางสวนราชการในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เพื่อทบทวนการปรับโครงสรางสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานใหมีความเหมาะสม
กับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความซ้ําซอน มีความยืดหยุน คลองตัว สามารถปรับตัวตอบทบาทภารกิจหรือ
บริบทในสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองตอการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เปาหมาย
คือ ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง โดยการศึกษา วิเคราะห จัดทําเหตุผล
ขอสรุปในประเด็นที่เกี่ยวของและจัดประชุมหารือ ผลการดําเนินงาน (ตั้งแต 16 กันยายน 2557 16 มิถุนายน 2558) มีดังนี้
๑. กระทรวงแรงงานไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๗/๑๔๔๒๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
แจงยืนยันแผนยุทธศาสตรการพัฒนากระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๖) การขอยกเลิก
การปรับปรุงโครงสรางสํานักงานแรงงานในตางประเทศ และฝายแรงงานประจําคณะผูแทนถาวรประจํา
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (รวม ๑๔ แหง ใน ๑๓ ประเทศ) ใหปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
และเสนอขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน ๕๒ แหง เปนราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยู
ในสวนภูมิภาค และใหปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
๒. กระทรวงแรงงานไดมีหนังสือ ที่ รง ๐๔๐๘/๑๗๓๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจงขอเปลี่ยนแปลง
การขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔ –
พ.ศ. ๒๕๕๖) จากจํานวน ๕๒ แหง เปน ๕๘ แหง
๓. อ.ก.พ.ร. ดานสังคม ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ไดมี
ประเด็นคําถาม เรื่อง การขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนี้
(๑) ตามที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดลดบทบาทการดําเนินการเอง โดยใหภาคเอกชนเขามา
ดําเนินการในภารกิจดานการพัฒนาฝมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานนั้น กรมพัฒนา
ฝมือแรงงานจะพิจารณาถายโอนงานการออกใบอนุญาตตาง ๆ (Authorize Licensing) ใหภาคเอกชน
เพิ่มเติมจากที่ไดดําเนินการไปแลวไดหรือไม/อยางไร รวมทั้งกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีแนวคิดที่จะถายโอน
งานใดบางหรือไม ใหแกภาคสวนอื่น เชน ภาคประชาสังคม หรือทองถิ่น และหากมีงานที่จะถายโอนใหแก
ภาคสวนดังกลาว กรมพัฒนาฝมือแรงงานจะมีแนวทางการดําเนินการอยางไร
(๒) นับตั้งแตมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๑ – ๑๒ ขึ้นมา กรมฯ ไดแกไขปญหา
ดานการพัฒนาฝมือแรงงานใหประสบความสําเร็จไปแลวในเรื่องใดบาง และขอทราบขอมูลการพัฒนา
ฝมือแรงงานจากแรงงานไรฝมือเปนแรงงานกึ่งฝมือ (Semi-Skilled Labor) แรงงานฝมือมีจํานวนเทาไร
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(๓) กรมพัฒนาฝมือแรงงานจะพิจารณาการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานโดยการ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงชี้แจงสาระสําคัญ ความจําเปน
ในการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งผลกระทบ Re-zoning ใหม โดยพิจารณาจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๑ – ๑๒ ที่มีอยูเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตอจํานวนบุคลากรและงบประมาณให ครม. ทราบ เพื่อ ในการทํางานไดหรือไม อยางไร
(๔) การกํา หนดมาตรฐานแรงงานวิ ช าชี พ และการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานให แ ก แ รงงานใน
พิจารณาความสอดคลองกับการบริหารราชการแผนดิน
๘ กลุมอาชีพ ไดแก วิศวกร พยาบาล สถาปนิก ชางสํารวจ นักบัญชี ทันตแพทย แพทย การบริการ/การ
(๑๔ ต.ค. ๕๗) (ตอ)
ทองเที่ยว ตามขอตกลงการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมืออยางเสรีในภูมิภาคอาเซียน (Mutual Recognition
Agreement) มีสมาคมวิชาชีพเปนผูดําเนินการอยูแลว กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดมีการดําเนินการในแรงงาน
กลุมนี้หรือไม อยางไร
๔. อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดเขาชี้แจงขอมูลตอ อ.ก.พ.ร. ดานสังคม ในการประชุมเมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แตที่ประชุม อ.ก.พ.ร. ดานสังคม ยังไมมีมติออกมาแตอยางใด
ผลการดําเนินงาน : สวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานสามารถปฏิบัติราชการไดสอดคลองกับ
ทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนากระทรวง ตอบสนองตอนโยบายการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้ง
สามารถตอบความตองการของประชาชนวัยแรงงาน ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคามากยิ่งขึ้น
ใหทุกสวนราชการเรงจัดลําดับความสําคัญรางกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน ไดจัดสงแผนการเสนอรางกฎหมายในระยะ 1 ป ของสวนราชการ (ตุลาคม 2557 ที่อยูในความรับผิดชอบตามแผนรางกฎหมายระยะ 1 ป ตุลาคม 2558) ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อใหหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพิจารณาดําเนินการ
ตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0201.5/ว1624 ลว. 12 ธันวาคม 2557 และไดแจงหนวยงาน
และเสนอ ครม. ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 57 (2 ธ.ค. 57)
ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีรางกฎหมายที่อยูในแผนการเสนอรางกฎหมายในระยะ 1 ป เรงรัดการเสนอ
รางกฎหมาย หนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่สุด ที่ รง 0201.5/ว755 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
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๓

การสรางการรับรูและความเขาใจกับทุกภาคสวน/การ
ประชาสัมพันธผลงาน
1. ใหทุกสวนราชการจัดเตรียมขอมูลในความรับผิดชอบ
เพื่อชี้แจงประชาชนผานรายการเดินหนาประเทศไทย เพื่อ
สรางความเขาใจที่ถูกตอง (๗ ต.ค. ๕๗)
การสรางการรับรูและความเขาใจกับทุกภาคสวน/การ
ประชาสัมพันธผลงาน
1. ใหทุกสวนราชการจัดเตรียมขอมูลในความรับผิดชอบ
เพื่อชี้แจงประชาชนผานรายการเดินหนาประเทศไทย เพื่อ
สรางความเขาใจที่ถูกตอง (๗ ต.ค. ๕๗)

กระทรวงแรงงานไดดําเนินการสรางการรับรูและความเขาใจกับทุกภาคสวนเกี่ยวกับภารกิจและ
ผลการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานผานชองทางตาง ๆ โดยสังเขป ดังนี้
1. การดําเนินการชี้แจงผานรายการเดินหนาประเทศไทยของกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน) ไดชี้แจงผานรายการเดินหนา
ประเทศไทย ซึ่งไดออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ชื่อเรื่อง “บริการดวยใจ เพื่อคนไทยมีงานทํา”
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ไดชี้แจงผานรายการเดินหนา
ประเทศไทย เมื่อวันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2558 ในหัวขอ “เดินหนาแกไขปญหาการใชแรงงานเด็ก”
- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) เขารวมประชุม
เพื่อเตรียมการชี้แจงผานรายการเดินหนาประเทศไทย ในหัวขอ “การปรับเพิ่มสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558”

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ทุกสวน
ราชการ

นโยบาย
รัฐบาล
๑๐

2. ใหทุกสวนราชการติดตามขอมูลขาวสารและความคิดเห็น
2. กระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลขาวสารและความคิดเห็นจากสื่อตางๆ และตรวจสอบเปนประจําทุกวัน
จากสื่อตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไข และชี้แจงทําความเขาใจ โดยเฉพาะในสื่อหนังสือพิมพและสื่อออนไลน และไดประมวลภาพรวมเนื้อหาขาวและวิเคราะหขาว
(๗ ต.ค. ๕๗)
หากพบวามีผลกระทบตอภารกิจของกระทรวงแรงงาน ไดแจงประสานใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบเพื่อดําเนินการแกไขพรอมชี้แจงทําความเขาใจแกสาธารณชนในขอเท็จจริงและผลการดําเนินการ
ที่บรรลุความสําเร็จ พรอมทั้งไดนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและผูบริหารระดับสูงรับทราบดวย
3. ใหทุกสวนราชการจัดระบบการประชาสัมพันธเพื่อสราง
ความเขา ใจแกป ระชาชนเกี่ย วกับ การดํา เนิน งานตาม
นโยบายรัฐบาล โดยเนนการประชาสัมพันธเฉพาะเรื่องที่
ดําเนินการแลวมีผลสัมฤทธิ์ และระมัดระวังการประชาสัมพันธ
เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการและทิศทางการดําเนินงาน
ของรัฐบาลเฉพาะเทาที่จําเปน (๑๖ ก.ย. ๕๗, ๒๑ ต.ค. 57)

3. กระทรวงแรงงานไดจัดระบบการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนเกีย่ วกับการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยเนนการประชาสัมพันธเฉพาะเรื่องที่ดําเนินการแลวมีผลสัมฤทธิ์
เชน การลดความเหลื่อมล้ํา โดยการเปดศูนยจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) การจัดระเบียบ
แรงงานตางดาว การแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน และมีความระมัดระวังการประชาสัมพันธ
เรื่องที่อยูระหวางการดําเนินการและทิศทางการดําเนินงานของรัฐบาลเฉพาะเทาที่จําเปน โดยกระทรวง
แรงงานไดเผยแพรขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงานนโยบายรัฐบาล ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 1) สื่อภายใน
เชน เว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th, Facebook, Line, Twitter เสียงตามสาย บอรดภาพ
ในลิฟต 2) สื่อของรัฐบาล เชน www.thaigov.go.th เว็บไซต กปส. และ 3) สื่อมวลชน เชน แถลงขาว
สงภาพขาวใหผูสื่อขาว หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตขาวออนไลน
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4. ใหทุกสวนราชการสรางการรับรูแกประชาชนเกี่ยวกับ
การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ของรัฐบาลที่มีความคืบหนา
และเปนประโยชนตอประชาชน เชน การชวยเหลือเกษตรกร
ผูป ลูก ขา วและยางพารา การแกไ ขปญ หาการเบิก จา ย
งบประมาณลาชา มาตรการสงเสริม SMEs ฯลฯ (13 ม.ค. 58)

ผลการดําเนินงาน

4. กระทรวงแรงงานสรางการรับรูแกประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ของรัฐบาล
ที่มีความคืบหนาและเปนประโยชนตอประชาชน โดยการจัดทําเพจและเขียนขาวขยายผลเพื่อสรางการ
ตระหนักรู และมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในทุกชองทางที่กระทรวงแรงงานมีเครือขายและชองทาง
การเผยแพร อาทิ Facebook fanpage : Ministry of labour, Kingdom of Thailand เพื่อตอกย้ํา
การรับรูใหภาคประชาชนอยางตอ เนื่อ งโดยการผลิต เพจ การดํา เนิน งานการรับ เรื่อ งราวรอ งทุก ข
ณ ศูนยดํารงธรรม
5. ใหทุกหนวยงานเรงสรางการรับรูแกประชาชนในเรื่องสําคัญ
5. กระทรวงแรงงานเรงสรางการรับรูแกประชาชนในเรื่องสําคัญและอยูในความสนใจของประชาชน
และอยูในความสนใจของประชาชน ที่อยูภายใตภารกิจ ที่อยูภายใตภารกิจอยางเขมแข็งและตอเนื่อง อาทิ การจัดระเบียบแรงงานตางดาว 1.6 ลานคน โดยการ
อยางเขม แข็งและตอเนื่อ ง เชน การพิจารณาถอดถอน จัดทําเพจและเขียนขาวขยายผลเพื่อสรางการตระหนักรู และมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในชองทางตาง ๆ
การนิรโทษกรรม การดําเนินคดี อํานาจหนาที่ของ สนช.
และ สปช. (20 ม.ค. 58)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

6. ให รง. เผยแพรการทํางานของศูนยบริการจัดหางาน
6. กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเผยแพรการทํางานของศูนยบริการจัด หางานเพื่อ คนไทย
ของกระทรวงแรงงานที่เปดใหผูวางงานสามารถเขาไปหางาน (Smart Job Center) ที่เปดใหผูวางงานสามารถเขาไปหางานที่ตองการไดอยางสะดวก รวมทั้งใหนายจาง
ที่ตองการไดอยางสะดวก รวมทั้งใหนายจางสามารถเขาไป สามารถเข า ไปหาแรงงานที่ ต อ งการได โดยได ข ยายผลด ว ยการจั ด ทํา เพจและเขี ย นข า วขยายผล
หาแรงงานตามที่ตองการได (27 ม.ค. 58)
ในชองทางตาง ๆ
9. ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติการขาวสาร
9. กระทรวงแรงงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติการขาวสาร นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธทั่วไป
นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธทั่วไป โดยใหจัดทําขอมูล โดยจัดตั้งคณะทํางานปฏิบัติการขาวสารกระทรวงแรงงาน ตามคําสั่งกระทรวงแรงงานที่ 195/2558
ในภารกิ จ สํา คั ญ ของหน ว ยงานที่ เ ป น การแก ไ ขป ญ หา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รวมถึงเขารวมประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานดานการขาวสาร กับศูนย
แกไขปญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) กระทรวงกลาโหม เปนประจําทุกสัปดาห
ประชาชนให กปส. และ สนฆ. สลน. (3 มี.ค. 58)
12. ให รมว. ที่เกี่ยวของลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงาน
12. กระทรวงแรงงานเผยแพรและขยายผลภารกิจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตาม
และรั บ ฟ ง ป ญ หาของประชาชน และช ว ยขั บ เคลื่ อ น เชน การลงพื้นที่เปดศูนยจัดหางานคนไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา สงขลา ระยอง นครปฐม และเชียงใหม
โครงการสําคัญของรัฐบาลดวย (10 มี.ค. 58)
และเขารับฟงปญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนนโยบายดานแรงงาน ผานอาสาสมัครแรงงานในแตละจังหวัด
รวมถึงการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อใหกําลังใจขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เปนตน โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
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ผลการดําเนินงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการและ
ตรวจศูนยแจงเขา-ออกเรือประมง (PI-PO) เพื่อรับทราบและปองกันแกไขปญหาการคามนุษยและยาเสพติด
อยางจริงจัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

14. ให ทุ ก หน ว ยงานติ ด ตามผลสํา รวจความคิ ด เห็ น
14. กระทรวงแรงงานมีการติดตามผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน จากสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน
ของประชาชน พรอมทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตอง
และหากพบวามีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน ไดเรง
(10 มี.ค. 58)
ดําเนินการตอบโตและขยายผลการเผยแพรขอเท็จจริงเพื่อสรางความตระหนักรู และความเขาใจที่ถูกตอง
ตอสาธารณชนทันที
16. กระทรวงแรงงานไดมีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาวอยางตอเนื่อง
๑๖. ให กปส. และ สนฆ. สลน. หนวยงานเจาของโครงการ
และ กต. สรางการรับรูในเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งเปนปญหา และไดขยายผลเผยแพรประชาสัมพันธการบังคับใชกฎหมายแรงงาน รวมถึงการติดตามดูแลคุมครอง
ที่มีมากอนรัฐบาลเขามาบริหารประเทศและรัฐบาลไดให แรงงานตางดาว (3 สัญชาติ) ใหไดรับสิทธิแรงงาน เทาเทียมกับแรงงานไทย เพื่อเปนการตอบสนอง
ความสําคัญในการแกไขปญหาอยางจริงจังเปนลําดับแรก นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งกําหนดใหปญหาคามนุษย “เปนวาระแหงชาติ”
ไดแก การแกไขปญหาการคามนุษย การปรับปรุงมาตรฐาน
การบินพลเรือนของไทย การดําเนินการตามอนุสัญญา CITES
(๑๗ มี.ค. ๕๘)
17. กระทรวงแรงงานไดดําเนินการขับเคลื่อนและสรางการรับรูใหกับประชาชนในเรื่อง การออกกฎหมาย
๑๗. ใหทุกกระทรวงขับเคลื่อ นและสรา งการรับ รูใ หกับ
เพื่อบังคับใชในการแกไขปญหา ในเรื่องเรงดวนและปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย โดยเฉพาะการออก
ประชาชนในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓) การออกกฎหมายเพื่อบังคับใชในการแกไขปญหาในเรื่อง กฎกระทรวงแรงงานเพื่อใชแกไขปญหาคามนุษยดานแรงงาน รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสราง
การตระหนักรูและเกิดความเขาใจ ในทุกชองทางที่กระทรวงแรงงานมีเครือขาย
เรงดวนและปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย
๔) การสรางความเขาใจกับนานาประเทศใหรับทราบผล
การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องที่สําคัญ (๓๑ มี.ค. ๕๘)
๑๘. ใหทุกกระทรวงกําหนดกลุมเปาหมายและผูมีสวนได
18. กระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการกําหนดกลุมเปาหมายตามภารกิจ ความรับผิดชอบดานแรงงาน
สวนเสียของหนวยงานของตนและสรางการรับรูใหแกประชาชน ไดแก ผูใชแรงงานทั้งแรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ ซึ่งรวมทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาว
โดยมุงเนนกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน เพื่อใหบริการดานแรงงานเขาถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง ทั้งนี้ในสวนของผูประกอบการ นายจาง
เปนสําคัญ (๒๐ เม.ย. ๕๘)
เจาของกิจการ นักวิชาการแรงงาน ผูนําแรงงาน ไดมีการประสานงานและสงเสริมความสัมพันธ เพื่อให
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นโยบาย
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๑๙. ให ทุ ก หน ว ยงานจั ด ทํา ข อ มู ล ในความรั บ ผิ ด ชอบ
19. กระทรวงแรงงานไดจัดทําขอมูลในความรับผิดชอบดานแรงงาน เชน การแกไขปญหาคามนุษย
สําหรับสรางการรับรูใหแก ปชช. ผานรายการเดินหนา ดานแรงงาน การจัดระเบียบแรงงาน ตางดาว การจัดหางานใหคนไทยผานศูนยจัดหางานเพื่อคนไทย
ประเทศไทยที่ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ การพัฒนาและยกระดับฝมือแรงงาน สําหรับสรางการรับรูใหแกประชาชน ผานรายการเดินหนาประเทศไทย
แหงประเทศไทยทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยใหจําแนกงาน ทีอ่ อกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยทุกวัน
ออกเปน ๔ กลุม คือ ๑) งานตามอํานาจหนาที่ ๒) งาน
ตามนโยบายเรงดวนที่ตองดําเนินการใหเกิด ผลสัมฤทธิ์
ภายในป ๒๕๕๘ ๓) งานตามนโยบาย ๔) งานดานการปฏิรูป
ใหระบุเปาหมายของการดํา เนิน การ อนาคตอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อใหประชาชนเขาใจไดงาย
(๑๙ พ.ค. ๕๘)
๒๐. ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติการขาวสาร
(Information Operations) มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเด็นที่เปนหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานซึ่งประชาชน
ใหความสนใจ หรือประเด็นที่สื่อ มวลชนนํา เสนอขอ มูล
ที่ไมถูกตอง เพื่อไมใหเปนการสรางใหเกิดปญหาใหม ไมให
เกิดการตอตาน และให ปชช. ไดรับทราบขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตอง ใหสงขาว ปชส. ดังกลาวใหสื่อมวลชนเผยแพร
เปนประจําทุกวัน (๒๖ พ.ค. ๕๘)

20. กระทรวงแรงงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติการขาวสาร เชน การตอบโต/ชี้แจงขอเท็จจริงทันที
กรณีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําที่สื่อมวลชนนําเสนอขอมูลคลาดเคลื่อนทําใหเกิดความสับสนแกประชาชน/
ผูใชแรงงาน และภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงการจัดแถลงขาวชี้แจงขอมูลที่ถูกตองรวมถึงการสงตอขอมูล
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชเผยแพรและสรางความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกัน เพื่อชวยระงับการบิดเบือน
ขาวสารและใชโจมตีรัฐบาล ทั้งนี้ ไดแตงตั้งคณะทํางาน IO (Information Operations) กระทรวงแรงงาน
และจัดใหมีการประชุมในทุกสัปดาห เพื่อรวมกันวิเคราะหประเด็นขาวสารที่เห็นควรไดมีการพิจารณาวา
มีผลกระทบดานแรงงานหรือไม และจะตองดําเนินการอยางไรตอไป

21. กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเผยแพรน โยบายและ Roadmap ของรัฐ บาลและ คสช.
๒๑. ใหรัฐ มนตรีกํา กับ ใหห นว ยงานในความรับ ผิด ชอบ
มีการถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ในเจตนารมณ และขั้นตอนการบริหารงานผานสื่อมวลชน ทั้งในชองทางการประชาสัมพันธภายในและ
และ Road Map ของรัฐ บาลและ คสช. ใหแ ก จนท. ภายนอกหนวยงาน
ทุกระดับในสังกัด (๒๖ พ.ค. ๕๘)
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
1. ใหทุกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ระยะ ๑ ป ของโครงการในความรับผิดชอบ
เสนอ รอง นรม. ที่กํากับการบริหารราชการพิจารณา โดย
ในระยะ ๓ เดือนแรก ใหเรงเบิกจายงบประมาณสําหรับ
โครงการขนาดเล็กที่สามารถเริ่มดําเนินการไดทันที ทั้งนี้
เปนไปตามมติ คสช. (๑๓ ส.ค. ๕๗) ที่ใหทุกสวนราชการ
เตรียมความพรอมเพื่อสามารถเริ่มเบิกจายงบประมาณ
ไดในไตรมาสแรกของปงบประมาณ ๒๕๕๘ (๒๓ ก.ย. ๕๗)
๒.ใหทุกสวนราชการพิจารณาเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการ
และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน
และ ๑ ป ใหชัดเจน พรอมทั้งกําหนดผลสัมฤทธิ์และระยะเวลา
สงให สศช. เสนอ ครม. ในวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗ (๑๔ ต.ค.๕๗)
๓. ใหทุกสวนราชการทบทวนแผนหรือยุทธศาสตรระยะยาว
ใหสอดคลองกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (21 ต.ค.57)
4. ใหทุกสวนราชการพิจารณาเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการ
และจัดทําแผนปฏิบัติการ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ
๑ ป กําหนดผลสัมฤทธิ์และระยะเวลา เพื่อใหมีความชัดเจน
และสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินการได
แลวสงให นรม. ภายใน ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗ (๗ ต.ค.๕๗)
การจัดตั้งศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service)
๑. ใหทุกสวนราชการที่มีภารกิจใหบริการประชาชนรวมกัน
พิจารณาเปดศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ใหบริการในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางไดสะดวกและใชบริการ
นอกเวลาราชการได เชน หางสรรพสินคา เปนตน (27 ม.ค.58)

กระทรวงแรงงาน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ป เพื่อกําหนดเรื่อง
สําคัญที่ตองการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์และระยะเวลาดําเนินงานที่ชัดเจนสามารถติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของหนวยงานได ซึ่งจัดทําแผนปฏิบัติการภายใตขอมูลพื้นฐาน ดังนี้
1. นโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
2. ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงในโอกาสตางๆ
3. การประชุมจัดทํา Road Map กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
4. การจัดใหกระทรวงแรงงานอยูในกลุมงานดานความมั่นคง และภารกิจอื่น ๆ ที่สอดคลองกับ
ดานเศรษฐกิจและสังคม
และแจงหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานพิจารณาปรับปรุง ตรวจสอบและแกไขขอมูล
ทั้งนี้ ไดจัดสงแผนปฏิบัติการระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ป กระทรวงแรงงานให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่สุด
ที่ รง 0204.1/14370 ลว. 28 ตุลาคม 2558) เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

14

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

1. จากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกํา กั บ ดู แ ล และติ ด ตามการดํา เนิ น การศู น ย บ ริ ก ารร ว ม
กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 กระทรวงแรงงานไดมีหนังสือแจง
หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน เพื่ อ พิ จ ารณางานบริ ก ารที่ จ ะให บ ริ ก าร ณ ศู น ย บ ริ ก ารร ว ม
แบบเบ็ดเสร็จของรัฐบาล (One Stop Service) ในระยะตาง ๆ
2. กระทรวงแรงงานไดมีหนังสือ ที่ รง 0203.5/21143 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ถึงสํานักงาน
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การจัดตั้งศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service)
๑. ใหทุกสวนราชการที่มีภารกิจใหบริการประชาชนรวมกัน
พิจารณาเปดศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ใหบริการในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางไดสะดวกและใชบริการ
นอกเวลาราชการได เชน หางสรรพสินคา เปนตน (27 ม.ค.58)
(ตอ)
ใหทุกสวนราชการเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินการ
ในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะทางสื่อสังคม
ออนไลน และหากมีขอมูลที่ไมตรงกับขอเท็จจริงใหเรงชี้แจง
ทําความเขาใจกับประชาชน (6 ม.ค. 58)

ก.พ.ร. สงขอมูลการจําแนกงานบริการที่สามารถใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จของรัฐบาล
(One Stop Service) และการวิเคราะหการดําเนินงานของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบ
ดวยแลว

34

56

ใหทุกสวนราชการประชาสัมพัน ธและสรางแรงจูงใจให
ประชาชนผูไดรับความเดือดรอนยื่นขอรองเรียนหรือรองทุกข
ที่ศูนยดํารงธรรมของทุกสวนราชการและทุกจังหวัด
(9 มิ.ย. 58)

62

ใหทุกหนวยงานติดตามตรวจสอบการนํา เสนอขา วของ
สื่อมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศ หากพบวามีการ
นําเสนอขาวที่ไมตรงกับขอเท็จจริง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรงชี้แจงสรางความเขาใจที่ถูกตองตอสาธารณชนโดยทันที
(16 มิ.ย. 58)
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กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินการในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน และหากมีขอมูลที่ไมตรงกับขอเท็จจริงไดเรงชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน
อาทิ เพจ “กระทรวงแรงงาน เพิ่มสิทธิผูประกันตน พ.ร.บ.ประกันตนใหม บังคับใช 20 ตุลาคมนี้” โดย
กระทรวงแรงงานไดเผยแพรผานชองทางเว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th ,Facebook
(Ministry of Labour) , Line, Twitter และสื่อของรัฐบาล เชน www.thaigov.go.th
กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารรวมทั้งการจัดทําเพจเกี่ยวกับชองการรองเรียน
หรือรองทุกขที่ศูนยดํารงธรรมในทุกจังหวัด โดยจัดทําเพจ “ขยายผลเพื่อสรางความตระหนักรูและ
มีความรูความเขาใจที่ถูกตองในทุกชองทางที่กระทรวงแรงงานมีเครือขายและชองทางการเผยแพร อาทิ
เว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th , Facebook fanpage : Ministry of labour, Kingdom of
Thailand, และการประชาสัมพันธตัววิ่งผานชองทางไฟวิ่ง 2 จุด คือ บริเวณประตู 7 และตึกอาคาร
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อเนนย้ําการรับรูใหภาคประชาชนอยางตอเนื่อง
กระทรวงแรงงานมีการติดตามตรวจสอบการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งหากพบวามีการนําเสนอขาวที่ไมตรงกับขอเท็จจริง ไดประสานหนวยงานในสังกัดเรงชี้แจงและขยาย
ผลการดําเนินการเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองตอสาธารณชนโดยทันที

กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
9 กุมภาพันธ 2559
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หนวยงาน กระทรวงแรงงาน
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
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย
นโยบายรัฐบาล

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กลไกประชารัฐ)
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 2559)
ผลการดําเนินงาน/การใชกลไกประชารัฐ
ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายใหสวนราชการนําแนวทางกลไกประชารัฐมาใชในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งแนวทางกลไกประชารัฐนั้น มุงเนนการสรางความรวมมือ
ของทุกภาคสวนในสังคม ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเขามามีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนงานของภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานของภาครัฐสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง กระทรวงแรงงานในฐานะของหนวยงานภาครัฐจึงไดดําเนินงาน
ตามแนวทางกลไกประชารัฐ โดยมีความกาวหนาของผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. โครงการขยายศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
กระทรวงแรงงานไดจัดตั้งศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ขึ้น
ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร เปนแหงแรก ซึ่งมีพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่
19 มกราคม 2558 และไดขยายเครือขายไปทุกภูมิภาคของประเทศ ปจจุบันมีศูนยบริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย รวมทั้งสิ้น 42 แหง ใน 32 จังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ ตองการให
คนไทยทุกคนมีงานทํา โดยไดยกระดับการบริการของภาครัฐใหมีความทันสมัยทัดเทียมกับภาคเอกชน
เปนการขยายโอกาสการเขาถึงบริการจัดหางานของภาครัฐใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปนการ
ตอบสนองความตองการของทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน กระทรวงแรงงาน โดยกรมการ
จัดหางาน จึงไดรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ดังนี้
1) จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดหางานกับบริษัทชั้นนําในประเทศ จํานวน
5 แหง ไดแก (1) บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)-SCG (2) บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน)-CPF (3) บริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)-CPALL (4) บริษัทธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน)-SCB และ (5) บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด-SONY
2) สรางพันธมิตรในการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จํานวน 9 แหง ไดแก (1) บริษัทเซ็นทรัล
เรสเตอรองต กรุป จํากัด (2) บริษัทเซ็นทรัล กรุป จํากัด (3) บริษัทไทยแอรเอเชีย จํากัด (4) บริษัททรู
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (5) บริษัทท็อปกัน จํากัด (6) บริษัทจัดหางาน จ็อบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด
(7) บริษัทสรรพสาร จํากัด (8) บริษัทวัฏฏะ คลาสสิฟายดส จํากัด และ (9) บริษัทอเด็คโก
คอนซัลติ้ง จํากัด
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ผลการดําเนินงาน/การใชกลไกประชารัฐ
3) ขอความรวมมือประชาสัมพันธดานการจัดหางานกับ 5 หนวยงาน ไดแก (1) สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (2) สภาหอการคาแหงประเทศไทย (3) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(4) สมาคมโรงแรมไทย และ (5) ชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพ
ผลการดําเนินงาน หนวยงานเอกชน สถานประกอบกิจการ นายจาง ลงทะเบียนรับสมัครงาน
จํานวน 7,460 แหง มีตําแหนงงานวาง จํานวน 17,372 ตําแหนง 126,195 อัตรา มีผูลงทะเบียน
สมัครงานในประเทศ จํานวน 37,816 คน มีผูไดรับการบรรจุง าน จํา นวน 22,264 คน
คิดเปนรอยละ 58.87
2. โครงการเครือขายชุม ชนรว มรณรงคปอ งกันการหลอกลวงและลัก ลอบไปทํา งาน
ตางประเทศ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรวมกันปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ตางประเทศ จึงไดดําเนินการจัดประชุม/อบรม ใหแก ประชาชน คนหางาน ผูสนใจไปทํางาน
ตางประเทศผูถูกระงับการเดินทาง ผูนําชุมชน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหไดรับทราบ
ขอมูลการไปทํางานตางประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย ผลเสียและโทษของการลักลอบ
ไปทํางานตางประเทศ โดยการสรางความรวมมือในการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารและ
เปนเครือขายในการชวยสอดสองดูแลและแจงเบาะแสผูมีพฤติการณในการหลอกลวงคนหางาน
ของสาย/นายหนาจัดหางาน เพื่อปองกันการถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศ ตลอดจน
เปนการปองกันมิใหตกเปนเหยื่อของการคามนุษยดานแรงงาน
ทั้งนี้ หนวยงานภาคเอกชนและเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่รวมเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางถูกฎหมายและรวมรณรงคเพื่อปองกัน
การถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศรวมทั้งปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมประชุม/อบรม จํานวน 96,725 คน
3. การใหบริการจัดหางานตางประเทศโดยรัฐจัดสง
การใหบริการจัดหางานแกคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศโดยวิธีรัฐจัดสงนั้น เปนวิธี
เดินทางไปทํางานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งคนหางานจะไดรับสิทธิประโยชนและไดรับความคุมครอง
ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ การจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐจัดสงนั้นประกอบดวย
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีการจัดสงคนหางาน
แบบรัฐตอรัฐที่สําคัญ เชน สาธารณรัฐเกาหลี อิสราเอล ญี่ปุน และไตหวัน เปนตน โดยภารกิจ
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ของแตละภาคสวน มีดังนี้
๑) ภาครัฐ โดยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
โรงพยาบาลของรัฐที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทยเพื่อไปทํางานตางประเทศ กรมการกงสุลเพื่อการ
ออกหนังสือเดินทาง สํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อการตรวจสอบประวัติอาญากรรมของคนหางาน
กอนไดรับอนุญาตใหไปทํางานตางประเทศ และธนาคารของรัฐที่ปลอยเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหกับ
แรงงานไทยเพื่อไปทํางานตางประเทศ
๒) ภาคเอกชน โดยโรงพยาบาลเอกชนที่เปนสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทํางาน
ตางประเทศ โรงเรียนเอกชนที่เปนสถานอบรมภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคนหางานไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี
๓) ภาคประชาชน โดยคนหางานใหความรวมมือในการเขารับการอบรมเตรียมความพรอม
กอนเดินทางไปทํางานตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน คนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐจัดสง จํานวน 14,361 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
ทั้งนี้ กระบวนการจัดหางานใหคนพิการไดรับความรวมมือจากที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยภาครัฐเปนผูใหความรูแกสถานประกอบกิจการในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งสนับสนุนใหคนพิการไดรับโอกาส
ในการมีงานทํา ตลอดจนเปนผูประสานระหวางสถานประกอบกิจการและผูพิการ/กลุมผูพิการ
ใหไดรับการจางงาน
ผลการดําเนินงาน มีผูพิการมารับบริการจัดหางาน จํานวน 4,921 คน และไดรับการบรรจุงาน
จํานวน 2,339 คน
5. การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานไดดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน
ที่ประสงคจะรับงานไปทําที่บาน/ผูรับงานไปทําที่บาน/กลุมผูรับงานไปทําที่บาน ใหมีความรู

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

3

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
ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน เชน การจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน การบริหาร
จัดการกลุมใหเขมแข็ง การจัดทําบัญชี การบริหารจัดการดานการเงิน ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
การพัฒนาทักษะดานอาชีพ การศึกษาดูงานกับนายจาง/สถานประกอบกิจการที่สงงานใหผูรับงานฯ/
หรือกลุมที่มีการบริหารจัดการที่เขมแข็งและประสบความสําเร็จในอาชีพ และแนะนําแหลงเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ํา เชน กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน รวมทั้ง เพื่อใหเกิดตลาดรองรับสินคา ภาครัฐ
จะประสานกับภาคเอกชนเพื่อการรับซื้อผลิตภัณฑของกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,421 คน
6. การบริหารแรงงานกลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงาน
ผูสูงอายุ)
ไดดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบสูการปฏิบัติ
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยมุงขยายความคุมครองแรงงานนอกระบบในทุกพื้นที่
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาการมีหลักประกันทางสังคม การมี
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ไดรับการพัฒนาทักษะ
ฝมือ/สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ตลอดจนใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกับ
เครือขายแรงงานนอกระบบ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาสังคม
ผานกลไกของศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด
ผลการดําเนินงาน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกเครือขายแรงงาน
นอกระบบ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงทะเบียนขอมูลแรงงานนอกระบบ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
16 กุมภาพันธ 2559
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