รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 30 มิถุนายน 2559)
หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 1
1.1 การปกป้องและ
การปกป้องและ เชิ ด ชู ส ถาบั น
เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน
1. จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กระทรวงแรงงาน
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ตามความต้องการของแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้บรรลุผลสาเร็จตามพระราชประสงค์
ตลอดจนเป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เ ข้า ร่ว มโครงการ
จานวน 4,169 คน รวมทั้ง การฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จานวน 24 คน
นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ทหารก่อนปลดประจาการ ผู้ผ่าน
การบาบัดยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชน
ในสถานพินิจ และชนกลุ่มน้อย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับ
ในศักยภาพการทางาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ให้เป็นกาลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกลไกด้านกาลังแรงงานที่รองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 9,111 คน
2. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐาน
ช่างไทย โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อขยาย
การให้บริการการทดสอบฯ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้ งนี้ มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ ในสถาน
ประกอบกิจการแล้ว จานวน 58 แห่ง
3. จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ จานวน 4 ครั้ง ได้แก่
จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี และกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 20,995 คน
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 1
1.1 การปกป้องและ
การปกป้องและ เชิ ด ชู ส ถาบั น
เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น พระมหากษัตริย์ (ต่อ)
พระมหากษั ต ริ ย์
(ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 2
การรั ก ษาความ
มั่ น คงของรั ฐ และ
การต่างประเทศ

2.1 การเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่ น คงอาเซี ย น
กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
ต้องได้รับการแก้ไข

2.2 เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
การใช้ ค วามรุ น แรง
ในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

4. โครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด
ทั้ ง 5 หน่ ว ยงาน ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความตกลงการดาเนิ น งานร่ ว มกั น ในการจั ด กิ จ กรรม
ถวายพระพรออนไลน์ กับสานักงานใต้ร่มพระบารมี ตามหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ”
ใต้ร่มพระบารมีกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีประชาชนและข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพร
รวมทั้งสิ้น ๑๗8,489 คน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
แก่นายจ้างและลูกจ้าง เป็นการสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการตามข้อกาหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(มยส.) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถธารงรักษาระบบการจัดการด้านยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ ให้สามารถนาความรู้ไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดทาระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องต่อไป จานวน 20,174 แห่ง มีลูกจ้าง
เกี่ยวข้อง 1,397,352 คน
1. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีอาชีพและ/หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการนาภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการมีงานทา การพัฒนาทักษะฝีมือ การได้รับความคุ้มครอง
ด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จานวน
๓๘๐ คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง
ได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจาอาเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจาตาบล และเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลด้านแรงงานระดับอาเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
เช่น การฝึกอบรมภาษาก้าวทัน AC กิจกรรมหนึ่งอาเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ และโครงการสานึกรักบ้านเกิด
ร่วมใจพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จานวน 38,160 ราย
2
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2.2 เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
2. โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
การรั ก ษาความ การใช้ ค วามรุ น แรง กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคมได้ร่วมแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการ
มั่ น คงของรั ฐ และ ในจั ง หวั ด ชายแดน สนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม เพื่อให้เป็นสินเชื่อผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
การต่ า งประเทศ ภาคใต้ (ต่อ)
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา
(ต่อ)
๕ อาเภอ (อาเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา และสะเดา) เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกันตน
ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลดปัญหาการว่างงาน อาชญากรรมและปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งมีบริษัทเอกชน
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) และ
ธนาคารกรุงเทพ จานวน 69 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 223.2 ล้านบาท (1 ตุลาคม 2557 –
31 มกราคม 2559)
3. การส่งเสริมอาชีพ/เพิ่มรายได้ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เพื่อฝึกทักษะอาชีพเสริมให้แก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ให้มีทักษะฝีมือพร้อมในการทางานและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน
เป็นการเพิ่มโอกาสทางเลือกให้แก่แรงงานในภาคเกษตรในการประกอบอาชีพทั้งในระบบการจ้างงาน
และนอกระบบการจ้างงานในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนส่ง หรืออาชีพ
เกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และลด
ภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มที่มีรายได้น้อย และช่วยลดปัญหา
การมั่วสุมยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และการถูกชักจูงไปเป็นแนวร่วมในการก่อความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 791 คน
2.4 เสริ มสร้ างความ ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงานในรอบเดือนมิถุนายน 2559
สัมพันธ์อันดีกับนานา 1. การประชุม World of Work Summit : เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ประเทศ
ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน รวมถึงเอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจาสานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านแรงงาน
(World of Work Summit) ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานสาหรับการประชุมใหญ่ประจาปีองค์การ
แรงงานระหว่าง ประเทศ สมัยที่ 105 ณ สานักงานสหประชาชาติ สมาพันธรัฐสวิส
โดยในปีนี้ ILO เชิญผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศ
เข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อ “งานที่มีคุณค่าสาหรับเยาวชน (Decent Job for Youth)”
ซึ่งเนื้อหาการอภิปรายเป็นไปภายใต้กรอบการดาเนินงานของเป้าหมายวาระการ พัฒนาที่ยั่งยืน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

3

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร้ างความ ค.ศ.2030 (2030 Agenda for Sustainable Development Goals: SDGs)
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา 2. การตรวจติดตามบริหารเงินกองทุนในต่างประเทศ : ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2559
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
ภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมประจาปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
การต่ า งประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เดินทางเพื่อตรวจติดตามการบริหารเงินกองทุน
(ต่อ)
ประกันสังคมที่ลงทุนในต่างประเทศ ณ สถาบันการเงินชั้นนาระดับโลก ประเทศสหราชอาณาจักร
เกรทบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ รวมถึงศึกษาการลงทุนในต่างประเทศครอบคลุมด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านการบริหารจัดการเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยง ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนการพิจารณาโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ให้การพิจารณา
กลั่นกรองแผนการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในอนาคตเป็นไปอย่างรอบคอบ
มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กองทุน
3. การนาเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการศึกษาวิจัย รูปแบบการย้ายถิ่นของแรงงานลาว :
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ไปเป็นเกียรติ
และกล่าวเปิดการประชุมเพื่อนาเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการย้ายถิ่น
ของแรงงานลาว ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวโซฟี นอนเนนมาเชอร์
รักษาการหัวหน้าสานักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจาประเทศไทย
ผู้แทน Swiss Agency for Development and Cooperation และ Mr. Phetsamone Keovongvichith
ผู้อานวยการกององค์การระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกล่าวเปิด
การประชุมด้วย
ทั้งนี้ สานักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจาประเทศไทย
ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยการย้ายถิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทาโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการย้ายถิ่น
ของแรงงานลาว เพื่อศึกษาสถานการณ์ผลกระทบของแรงงานลาวที่ย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทย
รวมถึงผลกระทบของผู้โยกย้ายถิ่นฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและลาว สาหรับการประชุม
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบ การย้ายถิ่น
ของแรงงานลาว รวมถึงรับฟังมุมมอง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เพื่อนาไปพัฒนา
แนวทางการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไป
4. ความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 Mr. Peter Prü gel
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจาประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ มสร้ างความ ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้หารือร่วมในประเด็นด้านแรงงาน ซึ่ง Mr. Peter Prü gel กล่าวว่า
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสาขาสาคัญ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
โดยเฉพาะช่างทักษะฝีมือขั้นสูง เนื่อ งจากค่า นิย มของผู้เ รีย นที่ ม องว่า การสาเร็จ การศึก ษา
การต่ า งประเทศ
จากมหาวิทยาลัยจะประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพมากกว่า สายอาชีวศึกษา ดังนั้น
(ต่อ)
จึงควรสร้างค่านิยมแก่ผู้เรียนว่า การสาเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาสามารถประสบความสาเร็จ
ในการประกอบอาชีพได้ เช่นกัน ซึ่งเยอรมนีได้นาระบบการศึกษาแบบทวิภาคีมาใช้ มีการพัฒนา
หลักสูตรให้มีภาคปฏิบัติในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี โดยประเทศเยอรมนี
ประสบความสาเร็จในการใช้ระบบดังกล่าวเป็นอย่างมาก พร้อมยกตัวอย่างความร่วมมือทวิภาคี
กับประเทศสิงคโปร์ในสาขาช่างเทคนิค และช่างฝีมือร่วมกับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เช่น การจ้างงาน การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวและความปลอดภัยและชีวอนามัย ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียด
ในระดับเจ้าหน้าที่ต่อไป
5. ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Ning Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจาประเทศไทย โดยได้หารือร่วมกันในประเด็นความร่วมมือด้านแรงงานที่สาคัญ
ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจ้างงาน การสร้า งหลัก ประกัน ทางสังคมด้า นแรงงาน การร่ว มมือ ด้า นความปลอดภัย
ความคืบหน้าในการจัดทาร่างข้อตกลงความร่วมมือ ด้า นแรงงาน ตลอดจนการขยายกลไก
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อสร้างความสาพันธ์อันดีในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงาน
ของทัง้ สองประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
6. ความร่ ว มมื อ กั บ สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา : เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2559
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้ร่วมให้การต้อนรับ นางออง ซาน ซู จี
ที่ป รึก ษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมีย นมา และคณะ ซึ่ง ได้เ ดิน ทางมาพบปะพูด คุย
กับแรงงานเมียนมา ณ หอประชุมตลาดทะเลไทย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้กาลังใจ
และรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขแก่แรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทางานในประเทศไทย
ซึ่งแรงงานเมียนมาได้ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1) ต้องการให้แรงงานเมียนมาและผู้ติดตาม
ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง 2) ขอให้ช่วยเร่งการจัดทาเอกสารให้แก่แ รงงานที่ยังไม่ไ ด้
ใบอนุญาตทางานอย่างถูกต้อง รวมถึงปัญหานายหน้าเก็บค่าใช้จ่ายแพง 3) ต้องการให้ได้รับ
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ มสร้ างความ ค่าจ้างขั้นต่าเท่ากับแรงงานไทย และ 4) ต้องการให้มีการจัดส่งแรงงานมาทางานแบบรัฐต่อรัฐ
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา
ทั้งนี้ นางออง ซาน ซู จี ได้ให้กาลังใจในการทางานและใช้ชีวิต ในประเทศไทย ขอให้
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
มีความอดทน ตั้งใจทางาน และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย
การต่ า งประเทศ
7. การลงนามความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ต่อ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงด้านแรงงาน ระหว่าง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง
และประชากรเมียนมา โดยความตกลงด้านแรงงานดังกล่าวประกอบด้วย 1) บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปี และ 2) บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การจ้างแรงงาน จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 2 ปี
จากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
ระหว่างกันแล้วยังแสดงให้เห็น ถึงความร่ว มมือ และการแก้ไ ขปัญ หาด้า นแรงงานให้เ ป็น ไป
ตามหลักสากลอีกด้วย
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
1. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จานวน 1,626,235 คน
เป็นแรงงานต่างด้าว 1,533,675 คน และผู้ติดตาม 92,560 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน
2557) ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว
และกัมพูชา) เพื่อเร่งดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว จากข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว จานวน 689,911 คน
มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ จานวน 614,514 คน และจากการที่เปิดให้
แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวรับบัตรใหม่เพื่ออยู่อาศัยและทางานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาขอรับบัตรใหม่
จานวน 1,049,326 คน จากนายจ้าง จานวน 187,977 ราย
จากการที่มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มข้างต้น (1,626,235 คน) ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้อยู่อาศัยและทางานในประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว
กลุ่มดังกล่าวอยู่อาศัยและทางานในประเทศไทยได้อีก 2 ปี (ถึงวัน ที่ 31 มีน าคม 2561)
นโยบายรัฐบาล
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นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร้ างความ ทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าวมาแจ้งต่ออายุใบอนุญาตทางาน จานวน 640,115 คน (ข้อมูล ณ วันที่
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา 27 มิถุนายน 2559)
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ได้มีการลงนาม MoU นาเข้าแรงงานเวียดนาม เมื่อวันที่
การต่ า งประเทศ
23 กรกฎาคม 2558 ณ ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดาเนินการ
(ต่อ)
นาเข้าแรงงานเวียดนามตาม MoU ต่อไป ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 มีนายจ้างจานวน 697 ราย แจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม จานวน 1,569 คน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ความคืบหน้าการดาเนินงาน การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ในเดือนมิถุนายน 2559
มีความคืบหน้า ดังนี้
1. กัมพูชา : วันที่ 6 – 7 เมษายน 2559 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ ได้มีการหารือกันถึงแนวทางบริหาร
จัดการแรงงานกัมพูชาที่พานักและทางานประเทศไทย (ตามมติครม. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
และขั้นตอนการปรับสถานะแรงงานผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย โดยเห็นพ้องต้องกัน
ว่าจะไม่มี private agencies เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว โดยฝ่ายไทยได้เน้นย้าถึง
การสนับสนุนให้มีการนาเข้าแรงงานกัมพูชาผ่านข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement
ด้านการจ้างแรงงาน) และยังเห็นพ้องต้องกันในการจัดทาข้อตกลงด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระหว่างไทยและกัมพูชา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานอีกด้วย
2. เมียนมา : เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง
แรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน จะครอบคลุมความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสองประเทศในด้านแรงงาน ได้แก่ (1) ความร่วมมือทางวิชาการ (2) ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ (4) ความร่วมมือ
ด้านวิชาการอื่น ๆ ที่คู่เจรจามีความสนใจ และในการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้
คู่ภาคีตกลงกันว่าจะจัดทา “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน” เพื่อกาหนดรายละเอียด
ของกระบวนการรับและส่งคนงาน ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือ
7

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร้ างความ ด้านแรงงานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งกรอบการทางาน
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา ทีช่ ัดเจนเพื่ออานวยความสะดวกของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ได้ลงนามโดยคู่ภาคี
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
เป็นระยะเวลา 4 ปี
การต่ า งประเทศ
ทั้งนี้ ให้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
(ต่อ)
แห่ง สหภาพเมีย นมาว่า ด้ว ยความร่ว มมือ ด้า นการจ้า งแรงงาน ค.ศ.2003 เป็น อัน สิ้น สุด
เมื่อบันทึกความเข้าใจฉบับที่เสนอในครั้งนี้มีผลบังคับใช้
2) ร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน เป็นการดาเนินการตามที่กาหนดในบันทึก
ความเข้าใจที่ให้จัดทาเอกสารฉบับนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายความร่วมมือระหว่าง
คู่ภาคีในการจัดทากรอบการดาเนินการ เพื่ออานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานในเขตแดน
ของคู่ภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่ภาคี
จะดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดาเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมสาหรับ
การจ้างงาน มีกระบวนการส่งกลับแรงงานที่ครบกาหนดระยะเวลาการจ้างงานตามเงื่อนไข
กับประเทศต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศภาคี ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เป็นการอานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
คานึงถึงสิทธิของแรงงาน และขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
โดยจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ได้ลงนามโดยคู่ภาคี เป็นระยะเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม
ความตกลงด้านแรงงาน ระหว่าง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน และ
นายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรเมียนมา ทั้งสองฉบับ
เรียบร้อยแล้ว
3. ลาว : เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานร่วมกัน โดยมีกรอบความร่วมมือ ได้แก่ (1) ความร่วมมือ
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร้ างความ ทางวิชาการ (2) ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) ความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา (4) ความร่วมมือด้านการคุ้มครองแรงงาน และ (5) ความร่วมมือด้านการประกันสังคม และเพื่อ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
เป็นการดาเนินงานและติดตามการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ จะมีการจัดประชุมร่วมสองฝ่าย
การต่ า งประเทศ
ทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงนามบันทึก
(ต่อ)
ความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทางานร่วมกันในการพัฒนาและขยายความร่วมมือ ด้า นแรงงานให้ค รอบคลุม
ในหลายมิติดังกล่าวข้างต้น และเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และแนวปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นการสร้างพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
ของภูมิภาค จะนาไปสู่การกาหนดทิศทางนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศร่วมกันในระดับ
ทวิภาคี และระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าของสังคมและส่งเสริมให้ประชาชน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง เข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง ดังนี้
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 1. การพัฒนาการให้บริการและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านแรงงาน
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
1) จัดทา Smart Labour Application
ของรัฐ
และแรงงานข้ า มชาติ
กระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนและ
ที่ถูกกฎหมาย
คนทางานเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ได้มอบนโยบายให้มีการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ Smart Labour เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านแรงงานได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ IOS
โดยในระยะแรกนี้ จะให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้แรงงานใน 4 บริการหลัก ได้แก่
(1) การค้นหาตาแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
(2) การตรวจสอบเงินสะสมของผู้ประกันตนกรณีชราภาพ
(3) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านสวัสดิการแรงงานและติดตามผลการดาเนินการ
(4) การค้นหาหลักสูตรการฝึกอบรมและสาขาอาชีพช่างที่เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาหรับการให้บริการระยะต่อไปคือ การสมัครงานผ่าน Smart Labour และการตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ทั้งนี้ สามารถค้นหาและดาวน์โหลด
Smart Labour Application ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก App Store หรือ Google Play
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application
Center : GAC) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป มีผู้เข้าใช้บริการในแต่ละด้าน
รวมจานวน 68,011 ครั้ง
2) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
กระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour
Center : NLIC) ขึ้น และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ
ในสัง กัด กระทรวงแรงงานและหน่ว ยงานภายนอก เช่น กระทรวงศึก ษาธิก าร กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นต้น ทาให้มีฐานข้อมูลทั้งข้อมูลรายทะเบียนและข้อมูลเชิงสถิติ สามารถนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิ จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสามารถ
นาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปตัดสินใจวางแผนและพร้อมที่จะให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน
ประชาชนจะได้รับข้อมูลด้านแรงงานที่ทันสมัยและนาไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมกันได้ ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ http://nlic.mol.go.th
3) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านแรงงานร่วมกัน
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม
หารือเกี่ยวกับความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2558 ณ กระทรวงแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้รับความร่วมมือจาก
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาหาข้อมูลตัวเลขแรงงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ขาดแคลน รวมถึงเป็นการสารวจความต้องการใช้แรงงานของตลาดแรงงานให้สอดคล้องภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเครื่องปรับอากาศ
กลุ่มเครื่องนุ่มห่ม กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์
กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ กลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ และผู้แทนสมาคม
ไทยโลจิสติกส์และการผลิต เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้ศึกษาจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของงานแต่ละประเภท
อุตสาหกรรม ตาแหน่งงาน รายละเอียดต่าง ๆ โดยสถานประกอบการสามารถบันทึกข้อมูล
ความต้องการแรงงานได้ในระบบ Smart Job Center เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการแรงงาน
ในตาแหน่งงานว่าง รายละเอียดของแรงงานที่นายจ้างต้องการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถเชื่อมถึง
กระบวนการต่างๆของทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พัฒนาการยกระดับฝีมือให้สูงขึ้น มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หรือเข้าสู่กระบวนการที่ให้บริษัทเอกชน
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นาไปฝึกอบรมเองโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจ
2. การส่งเสริมการมีงานทา
โดยการดาเนิน งาน “ศูนย์บ ริก ารจัดหางานเพื่อ คนไทย” (Smart Job Center)
เป็นกลไกสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทา” และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ๕ ปี
ข้างหน้า โดยเน้น บริการคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ให้มีงานทา ด้วยบริการแบบครบวงจร โดยการ
นาเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้ เช่น เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานทา การสัมภาษณ์งาน
ผ่าน Skype บริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนาตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน การทางานต่างประเทศ
การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนา
ทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ เป็นต้น
ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) แล้ว
34 จังหวัด 44 แห่ง (กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง) ทั้งนี้ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ คนไทย
(Smart Job Center) มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ ๑) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
ลงทะเบียนรับสมัครงาน จานวน 15,625 แห่ง มีตาแหน่งงานว่าง จานวน 34,991 ตาแหน่ง
249,159 อัตรา 2) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จานวน 66,697 คน ในจานวนนี้
เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน 43,082 คน 3) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้คาปรึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 99,507 คน ๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ จานวน 28,149 คน และ ๕) มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว
จานวน 904,214 คน
3. ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานทา โดยการให้บริการจัดหางานในประเทศ ได้ดาเนินการ
รับลงทะเบียนผู้หางานทา/นายจ้าง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการมีงานทาในระบบและนายจ้าง/
สถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาแหน่งงานว่าง/ความต้องการแรงงาน
ได้โดยสะดวก รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานทาที่เหมาะสมกับความต้องการ
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้บริการจัดหางาน ณ สานั กงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
และการส่งเสริมคนพิการมีงานทา เป็นต้น ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจัดหางานทั่วประเทศ จานวน
807,809 คน เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน 449,277 คน
4. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ได้ดาเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม เช่น การพิจารณา
คาขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทางานต่างประเทศ/ฝึกงานในต่างประเทศ การรับแจ้ง
การเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - entry) และการจัดส่ง
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คนหางานไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ เป็นต้น มีผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศทั้งหมด จานวน
83,005 คน และพัฒนาศักยภาพคนหางานก่อนไปทางานต่างประเทศตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานไทยในต่า งประเทศ โดยการฝึกอบรมคนหางานที่ผ่านการสัมภาษณ์ ผ่านการทา
สัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างรอเดินทางฯ จานวน 1,073 คน
5. แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานทา และผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึง
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การให้คาปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ เป็นต้น มีผู้มารับบริการแนะแนวอาชีพ
ทั่วประเทศ จานวน 525,678 คน
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทาให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ดาเนินการพัฒนา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้เป็น
ระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน
โดยเน้นที่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาและทหารกองประจาการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
มีงานทาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ในแต่ละจังหวัด เป็นข้อมูลให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน ตลอดจนเป็นข้อมูลกาลังแรงงานของประเทศ ซึ่งจะนาไปใช้วิเคราะห์
วิจัยตลาดแรงงาน และสนับสนุนการวางแผนการดาเนินงานด้านแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งมีผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน จานวน 10,539,912 คน
7. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ /ชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อให้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัม พัน ธ์เ ผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสารด้า นแรงงานให้กับ ประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้ง
เป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการ/มีปัญหาด้านแรงงานกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในด้านความต้องการมีงานทา การพัฒ นาทัก ษะฝีมือ การได้รับ
ความคุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ปัจจุบัน
มีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จานวน ๑๙,๕๘๑ คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน
จานวน 173,135 ราย
8. ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน ๖4 แห่ง ใน 63 จังหวัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านแรงงานอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
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ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการ ทั้งนี้ ภารกิจ
ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน มี 3 ประเภท ได้แก่ 1) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
ในภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 2) ให้บริการรับเรื่องและวินิจฉัยเพื่อส่งต่อไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในภารกิจ ของหน่ว ยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เช่น การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ เบื้องต้น
ของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 291,667 ราย
9. ให้บริการทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ “๑๕๐๖” เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การให้คาแนะนาเรื่องข้อกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวร้องทุกข์ /
ร้องเรียนปัญหาอันเนื่องมาจากการทางาน ซึ่งมีประชาชนใช้บริการ จานวน 2,247,781 คน
10. กระทรวงแรงงานได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ” ขึ้น
ณ สานักงานแรงงานจังหวัด โดยมีภารกิจในการจัดทาเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด
เพื่อจัดทาแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาของแรงงานนอกระบบ โดยจะเน้นการลงพื้นที่พบประชาชน สารวจ
จานวนและอาชีพของแรงงานนอกระบบเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครอง
ดูแลและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่แรงงานนอกระบบ โดยให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ รวมถึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเข้าไป
ดูแลขับเคลื่อนการดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอย่างจริงจัง
การดาเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดให้ครบ
ทุกจังหวัด (๗๖ จังหวัด) กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดทาข้อมูล
ทะเบียนแรงงานนอกระบบตามแบบที่กาหนด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ การประกอบอาชีพ
และความต้องการช่วยเหลือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดทุกแห่ง
อยู่ระหว่างวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบและจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ ทั้งเชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ โดยการประสานหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยจัดประชุม สัมมนา พร้อมจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ เสนอขอ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดส่งข้อมูลมายังหน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง
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นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
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รวมถึงอยู่ระหว่างจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจาปี
2558 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย องค์กรที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์เป็นฐานข้อมูลเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทาง/วางแผนดาเนินการโดยเร็ว โดย
ให้มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ของแรงงานนอกระบบให้เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ความคืบหน้าการดาเนินการ
1) กระทรวงแรงงานได้จัดสัมมนา เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ปี 2559
เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบให้แก่บุค ลากรของกระทรวง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์การดาเนินงานแรงงานนอกระบบ ระหว่างบุคคลากรของกระทรวงแรงงานและ
ภาคีเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานแรงงานนอกระบบต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จานวน 112 คน
2) ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
ได้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลแรงงานนอกระบบให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบจังหวัดประจาปี 2559 เพื่อการดาเนินงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่
11. การสารวจข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบกิจการ
เพื่อทราบข้อมูลความต้องการแรงงาน การขาดแคลนแรงงานที่เป็นปัจจุบันทั้งในระยะกลางและ
ระยะยาว สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษกิจของประเทศ และข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนการผลิตและพัฒนาแรงงาน และวางแผนการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสามารถนาความคิดเห็นของสถานประกอบกิจการ
มาพิจารณาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแรงงานของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ได้ดาเนินการ
สารวจข้อมูลดังกล่าวแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลฯ
12. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ด้วยการฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมการทางาน
ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของสถานประกอบ
กิจการ SMEs ปรับพฤติกรรมการทางานของแรงงานนอกระบบให้มีทักษะฝีมือ ทักษะภาษา และ
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ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้แรงงานประกอบอาชีพเสริม โดยการ
เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติหรือ
เปลี่ยนอาชีพใหม่เพื่อให้แรงงานมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นตามความสนใจและความถนัด
ตลอดจนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีแรงงานไทยที่ผ่าน
การฝึกอบรมมีศักยภาพได้มาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ้น จานวน 2,537,922 คน การส่งเสริม
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ การพัฒนา ยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพการจ้างงาน ให้แรงงาน
มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ทัศนคติ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีทักษะ
ฝีมือเป็นไปตามมาตรฐาน มีผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ จานวน 44,541 คน
13. การจัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้พิจารณาสาขาอาชีพที่มีความพร้อมในการกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ในปี 2559
ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างได้นาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกสาขาอาชีพ
ที่จะจัดทาอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย
1) กลุ่มจักรกลและโลหะการ มี 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ (1) ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
(2) ช่างเชื่อมทิกสาหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ (3) ช่างเทคนิคระบบส่งกาลัง และ
(4) ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก
2) กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น มี 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ (1) ช่างเชื่อม
ระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น (2) ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ (3) ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก และ (4) พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ
3) กลุ่มแม่พิมพ์ มี 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ (1) ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ (2) ช่างเทคนิค
เครื่องอีดีเอ็ม (3) ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม และ (4) ช่างขัดเงาแม่พิมพ์
ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณากาหนดแนวทางการกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ในแต่ละสาขาอาชีพ และการสารวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างจากสถานประกอบกิจการและลูกจ้าง
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
1. กระทรวงแรงงานให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปทางานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง
เหลื่อมล้าของสังคม
คนหางานไปทางานต่างประเทศ จานวน 886,480 คน ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางาน
และการเข้าถึงบริการ
ในประเทศ/ต่างประเทศ เพื่อไม่ให้คนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบและป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง
ของรัฐ (ต่อ)
จากกลุ่มมิจฉาชีพ /สาย/นายหน้าเถื่อน จานวน 721 ราย รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางาน
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จานวน 389 คน รวมถึงร้อ ง
ทุก ข์กล่าวโทษและดาเนินคดีทางอาญากับผู้กระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน จานวน 279 คน
2. อบรมให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน จานวน 4,211 คน รวมถึงดาเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล 22 จังหวัด
ติดทะเล โดยศูนย์ฯ มีภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) จัดระเบียบแรงงานประมง 2) จัดระเบีย บ
เรือประมง 3) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจ้าง/ลูกจ้างประมง และ 5) ช่วยเหลือ
เยียวยา ฟื้นฟู ทั้งนี้ มีผู้มาใช้บริการด้านแรงงาน จานวน 53,525 คน
3. มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดยได้จัดทา MoU ร่วมกับ
ผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนามาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้
รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการสายด่วน 1694 ซึ่งมีหน้าที่
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ การรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของด้านแรงงานของประชาชน นายจ้างและแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ยังได้
อานวยความสะดวกในการสื่อสารให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยมีล่ามแปลภาษาในการให้บริการด้วย
มีผู้มาใช้บริการ จานวน 58,616 สาย
5. มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
1) ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจ
นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเล
และที่เกี่ยวเนื่อง หรือในเรือประมงทะเล กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา รวมถึง
ห่วงโซ่การผลิต) เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีสภาพการจ้างและสภาพการทางานที่ดี รวมทั้ง
เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบ จานวน
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
1,602 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 124,933 คน
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และการเข้าถึงบริการ
ได้มีคาสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แต่งตั้งคณะทางานติดตามและตรวจสอบการจัดการ
ของรัฐ (ต่อ)
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค นั้น โดยมีหน้าที่
ที่สาคัญในการติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับ
ใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด กระทรวงแรงงาน ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force)
ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ
จานวน 4,381 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ย วข้อง จานวน 80,639 คน พบการกระทาผิดกฎหมาย
ด้านแรงงาน โดยดาเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ จานวน 325 ราย และดาเนินคดี
แรงงานต่างด้าว จานวน 1,999 คน
3) บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและมีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกาหนด รวมทั้ง เป็นการป้องกันปัญหาการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
4) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย โดยเข้าตรวจสอบการทางานของคน
ต่างด้าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จานวน 36,120 แห่ง มีลูกจ้าง
เกี่ยวข้อง จานวน 278,119 คน
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย
ก า ร ล ด ค ว า ม ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ 1. ดาเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดชายฝั่งทะเล 22 แห่งในจังหวัดติดทะเล
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและ
และการเข้าถึงบริการ
ดาเนินคดี รวมถึงการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
ของรัฐ (ต่อ)
2. การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล
เพื่อให้แรงงานในเรือประมงทะเลได้รับความคุ้มครองเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ทั้งนี้ มีเรือประมงทะเลได้รับการตรวจ
จานวน 440 ลา มีแรงงาน จานวน 6,005 คน พบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน 4 ลา ลูกจ้าง 27 คน
ได้ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในประเภทกิจการ
ประมง มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัด ติด ทะเล
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 30 พฤษภาคม 2559 มีผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ในงานประมงทะเล จานวน 41,474 คน
4. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในประเภทกิจการ
แปรรูปสัตว์น้าพื้นที่ติดทะเล (22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุม 4 มุมเมือง)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2559 ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 – 30 พฤษภาคม 2559 มีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน 90,592 คน และผู้ติดตาม จานวน 1,377 คน
3.3 พัฒนาระบบการ 1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
คุ้มครองทางสังคม
และคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการทางาน สิทธิประโยชน์ไม่ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด
โดยเน้นในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานต่างด้าวที่อาจนาไปสู่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานประกอบกิจการที่ไม่เคยผ่าน
การตรวจแรงงานภายใน 5 ปี และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1 – 49 คน ที่ไม่ผ่าน
การตรวจแรงงาน สถานประกอบกิจการรายใหม่ และสถานประกอบกิ จการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายในปีที่ผ่านมา จานวน 30,404 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 1,122,913 คน
พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน 1,032 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้ดาเนินการออกคาสั่งหรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อนายจ้าง
แล้วแต่กรณีของการกระทาความผิด นอกจากนี้ พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปตรวจสอบแรงงาน
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ นอกระบบ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสภาพการจ้างงาน สภาพการทางาน ให้ผู้จ้างงาน ผู้รับงาน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) ไปทาที่บ้าน นายจ้าง ลูกจ้างในงานเกษตรกรรม ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้รับงานไปทาที่บ้าน
เหลื่อมล้าของสังคม
พ.ศ. 2553 หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องพนักงานตรวจแรงงานจะดาเนินการให้คาแนะนา
และการเข้าถึงบริการ
ออกคาสั่ง และดาเนินคดีตามลาดับ ทั้งนี้ ได้ดาเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ จานวน 23,488 คน
ของรัฐ (ต่อ)
และได้ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยการให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนา การตอบปัญหา
เกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานเด็กอย่างถูกกฎหมาย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ นักเรียน/นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ปกครอง
แรงงานเด็ก และแรงงานในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น มีผู้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
จานวน 372,554 คน
2. ให้ความรู้และตรวจกากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทางานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ จานวน 13,520 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 819,600 คน พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน
1,242 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดาเนินการออกคาสั่งหรือร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อนายจ้างแล้วแต่กรณีของการกระทาความผิด เร่งรัดลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทางานในสถานประกอบกิจการ จานวน 305 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 15,361 คน
อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางานให้นายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานทั้งในและนอกระบบ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร รวมถึงแรงงานประมงทะเล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 4,372 คน
3. ได้ดาเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี โดยเน้นการทางานในเชิงรุกด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ ให้คาปรึกษา
แนะนาแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบของทวิภาคี
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ ง เพื่อทาหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกัน นามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบ
กิจการให้ยุติลงได้ก่อนจะเกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จานวน
9,860 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 581,825 คน รวมถึงการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
จัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกาหนดให้แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน ครอบครัว และความมั่นคงของสังคม โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

19
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ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ ในการดาเนินชีวิต ให้คนในองค์กรได้รับความสะดวกสบายในการทางาน มีความมั่นคงในอาชีพ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม
จูงใจให้มีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความพอใจในการทางาน ครอบครัวมีความมั่นคง ได้มีการ
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
พัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับสู่งานที่มีคุณค่าต่อไป ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม
และการเข้าถึงบริการ
สวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จานวน 9,980 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน
ของรัฐ (ต่อ)
522,967 คน
4. สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้
สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนาไปพัฒนาองค์กรให้มีก ารปฏิบัติ
ต่อผู้ใช้แรงงานได้อย่างถูกต้อง มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมความรู้ จานวน 5,512 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 618,119 คน
5. การส่งเสริมและพัฒนาแรงงานตลอดช่วงชีวิต โดยดาเนินการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการ เพื่อจัดสวัสดิการแรงงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน
ให้แรงงานสามารถทางานได้เต็มที่ ไม่มีความกังวลใจและห่วงใยบุตรหลาน ส่งผลให้บุตรผู้ใช้แรงงาน
ในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความปลอดภัย
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน
เพื่อครอบครัวของลูกจ้างที่นายจ้างนาไปจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ ส่งผลให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปัจจุบันมีเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ
จานวน 1,580 คน จากศูนย์ฯ จังหวัดนครปฐม จานวน 995 คน และจังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 585 คน
6. การให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน ดังนี้
กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
แรงงานในระบบ โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุต ร ชราภาพ และว่า งงาน มีผู้
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39) จานวน
11.613 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 101.25 จากเป้าหมายทั้งปี 11.47 ล้านคน) ข้อมูล ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2559 ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุไม่เนื่องจากการทางาน (จากกองทุน
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ ประกันสังคม) จานวน 23.920 ล้านราย คิดเป็นเงิน 35,043 ล้านบาท
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม
2) ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จานวน 9.339 ล้านคน (คิดเป็น
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
ร้อยละ 100.42 จากเป้าหมายทั้งปี 9.30 ล้านคน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
และการเข้าถึงบริการ
มีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจากการทางาน (จากกองทุนเงินทดแทน) จานวน 59,123 ราย
ของรัฐ (ต่อ)
คิดเป็นเงิน 1,297.76 ล้านบาท
3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 40 จานวน 2.20 ล้านคน มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จานวน 109,376 ราย
คิดเป็นเงิน 307.227 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการงานประกันสังคมแบบเบ็ด เสร็จ
(Service Delivery Unit) แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยกิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรับขึ้นทะเบียน รับชาระเงินสมทบผู้ประกันตน ตอบปัญหา และการส่งเสริมให้มีการชาระเงิน
สมทบล่วงหน้าของผู้ประกันตนมาตรา 40 จากข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มีการออกหน่วย
เคลื่อนที่ให้บริการทั่วประเทศ จานวน 8,036 ครั้ง มีผู้เข้ารับการบริการ จานวน 385,933 ราย
4) การให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน จังหวัดปทุมธานี ระยอง เชียงใหม่ และขอนแก่น
โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
(1) มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จานวน 1,225 คน
(2) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จานวน 1,068 คน
(3) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ จานวน 459 คน
(4) มีผู้จบการฟื้นฟูสมรรถภาพ จานวน 242 คน ในจานวนนี้เข้าประกอบอาชีพกับ
นายจ้างเดิม 149 คน ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่ 53 คน ประกอบอาชีพอิสระ 33 คน
และเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 7 คน
5) การแก้ไขกฎหมายประกันสังคม เพื่อขยายความคุ้มครองและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ
ผู้ ป ระกั น ตน โดย “พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558” ได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 120 วัน
นับแต่วันที่ประกาศฯ (วันที่ 20 ตุลาคม 2558) ทั้งนี้ สานักงานประกันสังคม ได้ ดาเนินการ
ออกกฎหมายลาดับรอง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จ
และมีผลใช้บังคับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการตามกระบวนการออกกฎหมาย
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ 7. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม
1) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
และการเข้าถึงบริการ
2) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงาน
ของรัฐ (ต่อ)
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะทางานพิจารณาร่างฯ
8. การให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
จานวน 14 แห่ง (13 ประเทศ) เพื่อให้การคุ้มครองและดูแลแรงงานให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการสื่อสารในการทางาน
ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางานและการใช้ชีวิตประจาวัน เป็นสาเหตุ
ที่ทาให้แรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไม่ถูกต้อง อาทิ การดื่มสุรา นามาซึ่งปัญหา
สุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทางานลดลง หมดความน่าเชื่อถือ ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
ต่อแรงงานไทย ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และ
สถานกักกัน จานวน 16,825 คน รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย
จานวน 3,512 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 64,334,593.40 บาท
นโยบาย 4
4.7 ทะนุ บ ารุ ง และ 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
การศึ ก ษาและ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานที่ถูกต้อง เสริมสร้างความ
เรียนรู้การทะนุบารุง ตลอดจนพั ฒนาคุ ณภาพ ปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สร้างสันติสุขและ การมีความรัก ความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนายจ้างและลูกจ้าง และนากิจกรรม
วัฒนธรรม
ความปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไปปรับใช้ในการลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบจากข้อพิพาทด้านแรงงานและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ก่อให้เกิด
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 4,886 คน
2. จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างบุญ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทาและสิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความรัก สามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ ควบคู่ไปกับการปลุกจิตสานึก สร้างค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยจัดกิจกรรรม จานวน 6 ครั้ง ณ จังหวัด
กาแพงเพชร สุราษฎร์ธานี นครพนม เชียงใหม่ อุบลราชธานี ลพบุรี และเลย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น จานวน 6,174 คน
นโยบายรัฐบาล
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คุ ณ ภาพบริ ก าร
ด้ า นสาธารณสุ ข
และสุ ข ภาพของ
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นโยบาย 6
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

6.17 เพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถของผู้ประกอบ
กิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม
ให้เข้มแข็ง

นโยบาย 7
การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคม ได้ดาเนินการยกระดับคุณภาพการบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของผู้ประกันตน โดยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดบริการ
การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสาหรับผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีหลักประกัน
และความคุ้มครองด้านการบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม จากข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 มีผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น ๑2.100 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 102.54 จากเป้าหมาย
ทั้งปี ๑๑.80 ล้านคน) จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดาเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
ในสถานประกอบกิจการ โดยการจัดจ้างที่ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ
เพื่อประเมินปัญหาที่พบและให้คาปรึกษา/แนะนาในการกาหนดวิธีการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 โดยดาเนินการใน 4 กระบวนงานหลัก
ได้แก่ (1) การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทางาน (2) การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
(3) การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ (4) การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
เพื่อให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีความรู้และทักษะจากการให้คาปรึกษาแนะนาในเชิงลึก
และสามารถนาแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต รวมถึง
สามารถนาแนวปฏิบัติไปเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไป ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคคลากร
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการให้คาปรึกษาแนะนาสถาน
ประกอบกิจการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ของสถาน
ประกอบกิจการ โดยดาเนินการในสถานประกอบกิจการ จานวน 260 แห่ง
1. การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อให้แรงงานไทยมีความสามารถในการสื่อสาร
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต ธุรกิจ และบริการ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี และการ
ลงทุนในประเทศ ตลอดจนรองรับการขยายความร่วมมือของประเทศอาเซียน ไปสู่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการการท่องเที่ยว การขนส่ง
และสถานประกอบกิจการทั่วไปของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน
24,686 คน
2. การอบรมทักษะฝีมือให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบ
อาหารไทยได้อย่างถูกต้องสามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพได้ และเพื่อผลิตผู้ประกอบอาหารไทย
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ให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ
และการประกอบอาหารไทย 4 ภาค รวมทั้งเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
และผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารให้มีศักยภาพในการผลิตและการแข่งขัน มีผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 7,560 คน
3. การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจชายแดน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โดยการส่งเสริมทักษะฝีมือของแรงงานไทย
ทั้งในกลุ่มของแรงงานในระบบการจ้างงานของสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ
เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
และยังเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 69,784 คน
4. อบรมให้ความรู้แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานให้ได้รู้ถึงสิทธิของตน จานวน 2,580 คน มีแรงงาน
ได้รับการเสริมสร้างวินัยการทางานในภาคอุตสาหกรรม จานวน 2,782 คน ทั้งนี้ เพื่อให้นายจ้าง
และลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ระเบียบ วินัย ข้อบังคับในการทางาน ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การอยู่ร่วมกัน การมีส่วนร่วม
ในสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข และลูกจ้างมีความตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
ในการทางาน
5. ขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว
โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้ง
เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลให้นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ มีผู้แทน
จากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ จานวน 520 คน รวมถึง การพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทางาน รองรับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของประชาคมอาเซียนโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายความปลอดภัย
แรงงานในการทางาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 1,332 คน
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นอกจากนี้ ยังได้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือช่องทางผ่านแดนที่สาคัญ พ.ศ. 2559 –
2562 โดยจัดอบรมให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าวให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
อบรม จานวน 2,766 คน
6. เสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์
และมีวิธีคิดแบบมีส่วนร่วม โดยจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาดูงาน ให้แ ก่
ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 104 คน รวมถึง พัฒ นานักแรงงานสัมพัน ธ์ในพื้น ที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยดาเนินการแล้ว จานวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 376 คน
นอกจากนี้ ยังได้เสริมสร้างความรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และคณะกรรมการทวิภาคี
ในสถานประกอบกิจการให้ทราบถึงสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
10 ประเทศ ประเทศกรอบความร่วมมือ (ASEAN+3) และประเทศต้นแบบด้านสวัสดิการแรงงาน
รวมถึง แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทยรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้ารับการอบรม จานวน 2,197 คน
7. การบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือช่องผ่านแดน
ที่สาคัญ โดยจัดตั้งและดาเนินงานศูนย์คุ้มครองแรงงานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน เพื่อรับ
และวินิจฉัยคาร้อง ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 10 จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ใน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้มีผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์คุ้มครองแรงงานฯ จานวน 3,851 คน
8. ให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างชาติ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยได้ดาเนินการจัดประชุม
ชี้แจงแก่นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างชาติ จานวน 21 รุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 1,991 คน
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7.4 เร่ งพั ฒ นาความ
การส่งเสริมบทบาท เชื่อมโยงด้านการขนส่ง
และการใช้โอกาส และระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ในประชาคมอาเซียน ภายในอนุภูมิภาคและ
(ต่อ)
ภูมิภาคอาเซียน
นโยบายรัฐบาล

7.5 ต่อเชื่อมเส้นทาง
คมนาคมขนส่ ง และ
ระบบโลจิสติกส์

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดาเนินการพัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่าย
แรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
กาลังแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV ให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย และส่งเสริม
มาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้าง
งานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญ
ของการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะฝีมือให้กับกาลังแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1,500 คน
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับ
ระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานนอกระบบเพื่อให้สถาน
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และสถานประกอบกิจการ/
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และก่อสร้างมีแรงงานอย่างเพียงพอ เป็นการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 20,582 คน
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบกิจการ โดยเน้นที่แรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน
นักศึกษาใกล้สาเร็จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการทางานทั้งในสถานประกอบกิจการและ
การประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 15,107 คน

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเริ่มจากการ
พัฒนาด่านชายแดนและ
โครงข่ายการคมนาคม
ขนส่ ง บริ เ วณประตู
การค้าหลักของประเทศ
นโยบาย 8
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม การศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสาหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
การพั ฒ นาและ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย และค้นหา วิเคราะห์งานอันตรายสาหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ และพัฒนาของประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
สาหรับเด็ก รวมถึงเพื่อบ่งชี้อันตราย (Hazard Identification) ในกระบวนการทางานโดยระบุ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
การรับรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่และการกาหนดลักษณะของอันตรายที่ไม่ควรอนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า
เทคโนโลยี ฯ
18 ปี ทา ทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182
ที่กาหนดให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่องานอันตรายภายในประเทศให้มีความครอบคลุมและ
ทันสมัย ตลอดจนเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการกาหนดประเภทของงานและมาตรฐานที่เหมาะสม
สาหรับเด็ก อายุระหว่าง 15 – 18 ปี อย่างน้อย 14 ลักษณะงานโดยใช้วิธีการศึกษาประยุกต์
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8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
การพั ฒ นาและ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ และพัฒนาของประเทศ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก (ต่อ)
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ฯ (ต่อ)
นโยบาย 10 10.5 ใช้ ม าต รกา ร
การส่งเสริมการ ทางกฎหมาย การปลูกฝัง
บริ ห ารราชการ ค่านิยมคุณธรรม
แผ่นดินที่มีธรรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ทั้งการศึกษาวิจัยเอกสาร การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง ทั้งนี้ได้มีการ
จัดประชุมพิจารณา TOR เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสภาพงาน
อันตรายของเด็กในประเทศไทยได้คัดเลือกให้สถาบันวิจัยและคาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้ดาเนินโครงการฯ ขณะนี้ ได้รับมอบรายงานการศึกษาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสานึกและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้ง ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 5,042 คน
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ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. หรือการประชุม ครม. ร่วม คสช. (16 กันยายน 2557 – ๑๖ มิถนุ ายน 2558) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2559)

ด้านความมั่นคง
ลาดับ

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

3

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดาเนิ น การออกใบอนุ ญ าตทางานชั่ ว คราว
ให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามด้วย
(25 พ.ย. 57)
2. ให้ รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกใบอนุญาต
ทางานชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้า วสัญ ชาติเ วีย ดนาม
โดยเร็วต่อไป
(20 ม.ค. 58)

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบในหลักการแนวทางการดาเนินการ
จัดระบบแรงงานสัญชาติเวียดนาม โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1) การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม โดยให้กระทรวงแรงงานประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ ) เพื่อกาหนดวัน เวลา
ในการเริ่มปฏิบัติการตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดทาบันทึกความเข้าใจ
ด้านแรงงานกับรัฐบาลเวียดนาม โดยการดาเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามจะต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) 2) เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมาย
ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานสัญชาติเวียดนาม แต่ระยะเวลา
การอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว 3) แรงงานต่างด้าวที่ต้องการทางานกับนายจ้างในงาน
รับใช้ในบ้าน งานกรรมกร ในกิจการก่อสร้าง ประมง ร้านอาหาร และ 4) เมื่อแรงงานสัญชาติเวียดนาม
รายงานตัวและจัดทาทะเบียนประวัติกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว แรงงานจะต้องไปดาเนินการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพและทาประกันสุขภาพ ยื่นขอรับใบอนุญาตทางานโดยมีระยะเวลาการอนุญาตทางาน 1 ปี
และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง
2) การนาเข้าแรงงานสัญชาติเวียดนาม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้มีการเจรจาระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อทาข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐในการนาเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
เพื่อทางานในกิจการประมงและก่อสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายเหวียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตเวียดนามประจาประเทศไทย
ได้เข้าหารือประเด็นด้านแรงงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการ
ประชุมร่วมอย่างไม่เป็นทางการและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงาน ทางการเวียดนาม
ได้มีข้อเสนอและกระทรวงแรงงานได้ประชุมหารือแล้วและแจ้งให้เวียดนามทราบว่า เมื่อมีข้อเสนอ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานเวียดนามเพิ่มเติม ทางการไทยจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความ
เห็นชอบใหม่อีกครั้ง และหากมีการจดทะเบียนในวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นว่าเป็นเวลาที่รวดเร็วเกินไป
ทาให้อาจจะต้องมีการเลื่อนวันจดทะเบียนออกไป
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การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดาเนิ น การออกใบอนุ ญ าตทางานชั่ ว คราว
ให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามด้วย
(25 พ.ย. 57)
2. ให้ รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกใบอนุญาต
ทางานชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้า วสัญ ชาติเ วีย ดนาม
โดยเร็วต่อไป
(ต่อ)

2. กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข และสานักงานตารวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
เพื่อพิจารณากาหนดวัน เวลา ในการเริ่มจดทะเบียนแรงงานเวียดนาม ที่ประชุมมีมติให้เริ่มดาเนินการ
เมื่อได้มีการจัดทาบันทึกความตกลง (MoU) กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ ดังนี้ 1) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) และร่างบันทึก
ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามของผู้แทนฝ่ายไทยในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement)
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานและทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคมเป็นผู้ลงนามฝ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และ 3) เห็นชอบการนาเข้าแรงงานจากเวียดนามตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
(MoU) และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อทางานในกิจการก่อสร้างและกิจการประมง
4. กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ส่งหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อออกประกาศ
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครองเพื่อพิจารณา
กาหนดวันเริ่มดาเนินการจดทะเบียนและขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร รวมถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ของการดาเนินการจดทะเบียนต่อไป
5. การลงนาม MoU นาเข้าแรงงานเวียดนาม ซึ่งเป็นการลงนาม MoU และ Agreement ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการประชุม Joint Cabinet Retreat : JCR
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทาเนียบรัฐบาล โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทย
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้ดาเนินการนาเข้าแรงงานเวียดนามตาม MoU ต่อไป
6. เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน 2558 คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เดินทางไปประชุมหารือแผนการ
ดาเนินงานตาม MoU ที่เวียดนาม โดยได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุมด้วย โดยผลการหารือ
ในประเด็นการนาเข้าแรงงานเวียดนามตามระบบ MoU และการจดทะเบียนแรงงานเวียดนาม ดังนี้
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3

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดาเนิ น การออกใบอนุ ญ าตทางานชั่ ว คราว
ให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามด้วย
(25 พ.ย. 57)
2. ให้ รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกใบอนุญาต
ทางานชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้า วสัญ ชาติเ วีย ดนาม
โดยเร็วต่อไป (ต่อ)

1) การดาเนินการนาเข้าแรงงานเวียดนามตามระบบ MoU ฝ่ายไทยจะดาเนินการจัดประชุม
และเชิญทางการเวียดนามเข้าร่วมหารือในประเทศไทยต่อไป
2) การจดทะเบียนแรงงานเวียดนาม โดยได้เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเวียดนามแล้ว
ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558
ความคืบหน้า
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม
2. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสาหรับคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คนต่างด้าวตามประกาศนี้ หมายถึง
(1) คนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558
(2) ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตาม (1) ได้สิ้นสุดลงและไม่ได้เดินทางออก
นอกราชอาณาจักร
(3) ต้องการจะทางานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมงทะเล
และร้านอาหาร คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร
ระหว่างบิดาหรือมารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศนี้
ข้อ 2 คนต่างด้าวตามข้อ 1 ที่ประสงค์จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและ
ได้รับการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะตามประกาศนี้ ให้ดาเนินการ
ขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และ
ขออนุญาตทางาน ภายในเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ สถานที่ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการและประกาศกาหนด
ข้อ 3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวซึ่งถือหนังสือเดินทางนับตั้งแต่วันที่อนุญาต
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และเมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
เว้นแต่ในกรณีคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งที่ทางานกรรมกรในกิจการก่อสร้างหรือประมงทะเล หากนายจ้าง
มีความประสงค์จะจ้างงานต่อไปให้นายจ้างนาคนต่างด้าวไปขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
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การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดาเนิ น การออกใบอนุ ญ าตทางานชั่ ว คราว
ให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามด้วย
(25 พ.ย. 57)
2. ให้ รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกใบอนุญาต
ทางานชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้า วสัญ ชาติเ วีย ดนาม
โดยเร็วต่อไป (ต่อ)

และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานที่ที่กระทรวงแรงงาน
กาหนด ภายในระยะเวลาระหว่างวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวและประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่ คนต่างด้าวตามระยะเวลาของหนังสือเดินทางที่เหลืออยู่แต่ต้องไม่เกิน
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เมื่อคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรครบกาหนดระยะเวลา
ที่อนุญาตแล้วหากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกเพื่อการทางาน ให้มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักร
ได้อีกเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อทางานครบกาหนดสี่ปีแล้ว ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ 4 มิให้นามาตรา 12 (3) มาตรา 54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวตามข้อ 1 ที่ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศนี้แล้ว
ข้อ 5 การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวจะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตตามข้อ 3 ในกรณี
(1) ได้รับการตรวจลงตราแล้วไม่ขออนุญาตทางานภายในสิบห้าวัน
(2) ไม่ได้ทางานอยู่กับนายจ้างเดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการทางานของคนต่างด้าวให้ทางานกับนายจ้างใหม่ ในลักษณะงานที่คนต่างด้าวขออนุญาตทางาน
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่ได้ทางานอยู่กับนายจ้างเดิม
(3) เมื่อเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่มีหนังสือรับรองการจ้างงานต่อไปจากนายจ้าง
และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และเดินทางกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรอีกภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
ผลการจดทะเบียน
ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน 697 คน
และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามมาจดทะเบียนมีจานวนทั้งสิ้น 1,569 คน (ชาย 822 คน หญิง
747 คน) แยกประเภทกิจการ ได้ดังนี้
1) งานก่อสร้าง 411 คน
2) งานร้านอาหาร 723 คน
3) งานรับใช้ในบ้าน 435 คน
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2559)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล
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ลาดับ
3

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
แนวทางการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
3. ให้ รง. เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการ
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
ตรวจสัญชาติที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทัน สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 แบ่งการดาเนินการออกเป็น 4 กลุ่ม
ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. 58 โดยให้นาเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า ดังนี้
(20 ม.ค. 58)
1) กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะได้รับการตรวจลงตรา
และได้รับอนุญาตให้ทางาน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557)
และจะได้รับอนุญาตให้ทางานต่อไปอีก 2 ปีหลังสิ้นสุดการอนุญาต 31 มีนาคม 2559
2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทางานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และขอรับใบอนุญาตทางาน
ซึ่งแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี
และได้รับอนุญาตให้ทางานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าสู่
กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร และอนุญาตทางานต่อไปอีก 2 ปี ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานพิจารณารูปแบบการดาเนินการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ และเป็นหน่วยงานหลัก ในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดเวลาเปิดการดาเนินการของศูนย์บริการ
จดทะเบียนฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้นสุดการดาเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
3) กลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตทางานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ให้ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามคาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 100/2557 และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 101/2557
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
4) กลุ่มผู้ติดตาม ให้ผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 15 ปีมารายงานตั ว เพื่อ ขอรับ บัต รใหม่พ ร้อ มกับ
แรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้ติดตามที่มารายงานตัวจะมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักร
เช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตามข้อ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี สาหรับผู้ติดตามที่ไม่มารายงานตัวจะต้อง
ถูกดาเนินการผลักดันพร้อมแรงงานต่างด้าวตามข้อ 3
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กษ. พณ.
1. การบริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย (1) การสนับสนุน กค. มท. รง.
ให้มีการจ้างแรงงานไทย (2) การสารวจข้อมูลความต้องการจ้างแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ศธ. อก. กก.
(3) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยในลักษณะ ไป – กลับ หรือ และ สศช.
ตามฤดูกาล (4) การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าว (5) การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และ (6) การจัดทาคู่มือการออกใบอนุญาต
ทั้งนี้ การดาเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้าน
แรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีผลการดาเนินการ ดังนี้

นโยบาย
รัฐบาล
๖.๕
และ ๗.๖

ลาดับ

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

3

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
3. ให้ รง. เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการ
ตรวจสัญชาติที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทัน
ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. 58 โดยให้นาเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า
(20 ม.ค. 58) (ต่อ)
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1. ให้ มท. และ สงป. ร่วมกับ ศอ.บต. คปต. กอ.รมน.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
ที่จะดาเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2557 เพื่อ
ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการของคน
ในพื้นที่ และจัดทาแผนปฏิบัติการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ภายใน 3-6 เดือน เพื่อเสนอต่อ ครม. ภายใน 2 สัปดาห์
(25 พ.ย. 57)

ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558) จานวน 1,049,326 คน
(แรงงาน 1,010,391 คน, ผู้ติดตาม 38,935 คน)

4

กระทรวงแรงงานได้ดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยได้ว่าจ้างบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอ
ของจังหวัดสงขลา จานวน 380 คน เป็นบัณฑิตแรงงานเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ฯ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ /ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน ประชาชน
ได้รับบริการด้านแรงงาน รวมทั้งสิ้น 34,685 คน
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อกาหนดแนวทางในการสารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัด
อบรมบัณฑิตแรงงานเพื่อการสารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบัณฑิตแรงงานด้วยกระบวนทัศน์พลังสร้างสรรค์

ด้านเศรษฐกิจ
ลาดับ

ข้อสั่งการ

๒

การดาเนินการพัฒนาและจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
14. นโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริม
การค้าชายแดน อาจส่งผลให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา
ทางานในประเทศไทยมากขึ้น จึงให้ รง. ร่วมกับ ศธ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะชั้นสูงขึ้น เพื่อรองรับ
ตลาดแรงงานไทยที่มีศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาในพื้นที่ และความต้องการของภาคธุรกิจ (2 มิ.ย. 58)

ผลการดาเนินงาน
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ลาดับ

ข้อสั่งการ

๒

การดาเนินการพัฒนาและจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
14. นโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริม
การค้าชายแดน อาจส่งผลให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา
ทางานในประเทศไทยมากขึ้น จึงให้ รง. ร่วมกับ ศธ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะชั้นสูงขึ้น เพื่อรองรับ
ตลาดแรงงานไทยที่มีศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาในพื้นที่ และความต้องการของภาคธุรกิจ (2 มิ.ย. 58)
(ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
จังหวัด
ตาก
สระแก้ว
ตราด
มุกดาหาร
สงขลา
รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

จานวนผู้มาใช้บริการ
(คน)
4,840
11,311
3,228
671
2,389
22,439

2. การให้ความคุ้มครองแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย (1) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (2) การให้ความ
คุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (3) การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
แรงงานข้ามชาติด้านสวัสดิการแรงงาน (4) การส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ และ
(5) การขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
3. การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาศักยภาพ
กาลังแรงงาน (2) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (ผู้ประกอบกิจการ) และ (3) การพัฒนาทักษะ
แรงงานต่างด้าว (ตามใบอนุญาตหางาน Work Permit)
4. การดาเนินการประกันสังคม ประกอบด้วย (1) การให้บริการงานประกันสังคม (2) การประชาสัมพันธ์
และ (3) การแก้ไขกฎหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงแรงงานยังคงดาเนินการสนับสนุนการมีงานทาของประชาชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายและการให้บริการ
ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง

34

ลาดับ

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

4

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัด
การเบิกจ่า ยงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (18 พ.ย. 57)
2. ให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยโครงการที่ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558 (27 ม.ค. 58)

กระทรวงแรงงานได้มีระบบการติดตามผลการดาเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน
(http://me.mol.go.th/mol55) และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ของส่วนราชการ
ในสังกัดทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานทราบ พร้อมทั้งมีการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นประจาทุกเดือน โดยปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 กระทรวงแรงงาน มีผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จานวน
31,345,951,853.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.66 ของวงเงินงบประมาณ 33,832,716,400.00 บาท
สูงกว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดต่อไป

4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
และ
หน่วยงาน
ของรัฐ
สนง.ก.พ.ร.
และ สงป.

นโยบาย
รัฐบาล
6.1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กค.และรง.

นโยบาย
รัฐบาล
3.3

ด้านสังคมจิตวิทยา
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ให้ กค. และ รง. ชี้แจงทาความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ความแตกต่ า งของการให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ป ระกั น ตน
ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และการออมตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะสิทธิการออมตามอายุและสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง
(30 ธ.ค. 57)

25

ผลการดาเนินงาน

กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคม ได้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงาน
นอกระบบผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติ
การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคม
ในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และ 2) พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิท ธิ
ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยได้บรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นส่วนหนึ่งของแผนดาเนินงาน ซึ่งได้รับความสนใจและสอบถาม
เกี่ยวกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ส่วนใหญ่สนใจเกี่ยวกับแนวทางกองทุนการออมแห่งชาติ การแสดงความจานง
ไปเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ต่อเนื่อง
ให้ ศธ. รง. มท. กห. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีงานทา
ประสบการณ์ให้กับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน รวมการสนับสนุน ในช่วงที่ว่างจากการเรียนและช่วงปิดเทอม โดยจัดทาโครงการจัดหางานให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
สถานที่ฝึกงานหรือหารายได้พิเศษที่เหมาะสม (10 มี.ค. 58) ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียนในลักษณะ Part Time เพื่อส่งเสริมให้นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษามีรายได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการฝึกความอดทน มีวินัยและเป็น
การเพิ่มประสบการณ์ในการทางานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจะทางานได้ต้อง
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ให้ ศธ. รง. มท. กห. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน รวมการสนับสนุน
สถานที่ฝึกงานหรือหารายได้พิเศษที่เหมาะสม (10 มี.ค. 58)
(ต่อ)

มีอายุตั้งแต่ 15 ปี มีความรู้ไม่ต่ากว่า ม.ต้น มีสุขภาพแข็งแรง ระหว่างทางานต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ
หรือแบบฟอร์มที่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือหากเป็นแบบฟอร์มที่นายจ้างจัดให้
ก็ต้องมีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาเช่นกัน สาหรับค่าตอบแทน จะได้ชั่วโมงละ 40 บาท
ช่วงปิดเทอมทางานได้ ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง หากเป็นช่วงเปิดเทอม
ทางานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง และห้ามทางานในสถานที่เ ล่น การพนัน โรงฆ่า สัต ว์ สถานเต้น รา
ร้านอาหารที่มีการจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานขายสินค้า
และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า เป็น งานที่มี
ความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
รายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พม.กต.และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

นโยบาย
รัฐบาล
3

ด้านการต่างประเทศ
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สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศไทย
1. ให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และให้ กต.
ส่งรายงานดังกล่า วให้ส ถานทูต ในต่า งประเทศได้ท ราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทาความเข้าใจ รวมทั้งส่งรายงาน
ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)

1. กระทรวงแรงงานได้ดาเนินโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ใน 22 จังหวัด
ติดทะเล เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และจัดทายุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในประเด็นด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศไทย เสนอต่อ สหรัฐ อเมริก า ในการจัด ประชุม เชิงปฏิบัติก ารติด ตามผล
การปฏิบัติงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
ได้ประชุมคณะทางานจัดทาและติดตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเด็นด้านการป้องกัน
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตราด และผู้แทน
ผู้ประกอบกิจการประมงทะเล จานวน 60 คน ที่ประชุมฯ มีมติให้จัดประชุมคณะทางานฯ ในครั้งต่อไป
เห็น สมควรเชิญ จังหวัด 22 จังหวัด ติด ชายฝั่งทะเลเข้า ร่ว มการประชุม เพื่อ นาเสนอรายงานผล
การดาเนินงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในระดับจังหวัด สภาพปัญหา อุป สรรค และ
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3. ให้ พม. รง. เร่งดาเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการค้า มนุษ ย์ห รือ จากการใช้แ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ (3 มี.ค. 58) (ต่อ)
สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศไทย
1. ให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และให้ กต.
ส่งรายงานดังกล่า วให้ส ถานทูต ในต่า งประเทศได้ท ราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทาความเข้าใจ รวมทั้งส่งรายงาน
ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให้ พม. รง. เร่งดาเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการค้า มนุษ ย์ห รือ จากการใช้แ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ (3 มี.ค. 58) (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ การดาเนินการตามแผน/โครงการ เพื่อสรุปผลการดาเนินการตามโครงการฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ วิเคราะห์ผลการปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์
ในประเด็นด้านการป้องกันของแต่ละจังหวัดภายใต้เงื่อนไขของสภาพปัญหาของแต่ละพื้น ที่ การจัดสรร
งบประมาณ และวิธีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แต่ละพื้นที่ โดยนาเสนอลักษณะการจัดลาดับความสาคัญของ
แต่ละพื้นที่และกาหนดระยะเวลาเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนั้นเป็นเขตปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
2. การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคาร
กระทรวงแรงงาน โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
อนุกรรมการ มีคณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
๑) ที่ประชุมมอบหมายให้ กรมการจัดหางาน เร่งกาหนดมาตรการควบคุมบริษัทจัดหางาน
นาเข้า - ส่งออกแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
๒) ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน สร้ า งจิ ต สานึ ก นายจ้ า ง
ให้หยุดการใช้แรงงานบังคับและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ส่วนการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทาแผนและร่างนโยบายระดับชาติ ปี 2559 - 2563 ซึ่งตั้งเป้าหมายว่า
ในปี 2563 การใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายเป็นศูนย์ สาหรับคณะอนุกรรมการชุดนี้จะเน้นไปที่
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ Tier 3 เป็นหลัก
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แลอดีต เล็งอนาคต ทางออกการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน 2559” มีกาหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม
ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย
ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4. กระทรวงแรงงานได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้
1) กระทรวงแรงงานให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปทางานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง
คนหางานไปทางานต่างประเทศ จานวน 886,480 คน ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานใน
ประเทศ/ต่างประเทศ เพื่อไม่ให้คนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบและป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่ม
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สถานการ ณ์ ก ารค้ า ม นุ ษ ย์ แ ละ การป้ องกั นแล ะ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
1. ให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และให้ กต.
ส่งรายงานดังกล่า วให้ส ถานทูต ในต่า งประเทศได้ท ราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทาความเข้าใจ รวมทั้งส่งรายงาน
ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให้ พม. รง. เร่งดาเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการค้า มนุษ ย์ห รือ จากการใช้แ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ (3 มี.ค. 58) (ต่อ)

มิจฉาชีพ/สาย/นายหน้าเถื่อน จานวน 721 ราย รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จานวน 389 คน รวมถึงร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี
ทางอาญากับผู้กระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จานวน 279 คน
2) อบรมให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน จานวน 4,211 คน รวมถึง ดาเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล 22 จังหวัด
ติดทะเล โดย ศูนย์ฯ มีภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) จัดระเบียบแรงงานประมง 2) จัดระเบียบเรือประมง
3) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจ้าง/ลูกจ้างประมง และ 5) ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
ทั้งนี้ มีผู้มาใช้บริการด้านแรงงาน จานวน 53,525 คน
3) มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดยจัดทา MoU ร่วมกับ
ผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนามาตรฐานแรงงานไทย
และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการสายด่วน 1694 ซึ่งมีหน้าที่
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ การรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของด้านแรงงานของประชาชน นายจ้างและแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ยังได้อานวยความสะดวก
ในการสื่อสารให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยมีล่ามแปลภาษาในการให้บริการด้วย มีผู้มาใช้ บริการ จานวน
58,616 สาย
5) มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
(1) ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจ
นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเลและ
ที่เกี่ยวเนื่อง หรือในเรือประมงทะเล กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา รวมถึงห่วงโซ่การผลิต)
เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีสภาพการจ้างและสภาพการทางานที่ดี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย มีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบ จานวน 1,602 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน
124,933 คน รวมถึ งการประชุ มชี้ แจงนายจ้ าง ลู กจ้ างในสถานประกอบกิ จการประมงทะเลและที่
เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน การใช้แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ การละเมิด สิท ธิแ รงงาน การยึด
หนังสือเดินทางและหักค่าจ้างในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผลกระทบที่อาจ
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สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศไทย
1. ให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และให้ กต.
ส่งรายงานดังกล่า วให้ส ถานทูต ในต่า งประเทศได้ท ราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทาความเข้าใจ รวมทั้งส่งรายงาน
ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให้ พม. รง. เร่งดาเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการค้า มนุษ ย์ห รือ จากการใช้แ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ (3 มี.ค. 58) (ต่อ)

ได้รับจากการกีดกันทางการค้า และช่องทางการขอรับการช่วยเหลือ มีน ายจ้า งและลูก จ้า งเข้า ร่ว ม
ประชุม จานวน 605 คน
(2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีคาสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แต่งตั้งคณะทางานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค นั้น โดยมีหน้าที่ที่สาคัญในการ
ติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้
แรงงานเด็กในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด กระทรวงแรงงาน
ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจ
แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จานวน 4,381 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน
80,639 คน พบการกระทาผิดกฎหมายด้านแรงงาน โดยดาเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
จานวน 325 ราย และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว จานวน 1,999 คน
(3) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องให้ทันสมัยและสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(3.1) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
(3.2) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
(3.3) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
(3.4) การแก้ไขพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14
ซึ่งสานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ “การใช้บังคับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใช้วันที่
19 มิถุนายน 2558
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ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทาประมงผิดกฎหมาย
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ดังนี้
1. ให้จัดทานิยาม คาว่า “แรงงานขัดหนี้” ให้ชัดเจน กาหนด - ดาเนินการยกร่างคานิยามแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้ โดยกาหนดแนวปฏิบัติให้กับพนักงาน
เป็นตัวชี้วัดในการทางาน รวมทั้งเร่งอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ตรวจแรงงาน และร่วมกับ ศปมผ. และ ILO จัดอบรมหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การใช้
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กับพนักงานตรวจแรงงาน และผู้มีหน้าที่ในการตรวจจับ แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในงานประมงทะเลภายใน
สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558
2. เร่งติดตามการช่วยเหลือแรงงานภาคประมงที่ถูกหลอก - กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้คาปรึกษา ชี้แจง ให้ความช่วยเหลือ
ไปทางานที่อินโดนีเซียโดยด่วน และสรุปผลการให้ความ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์/ติดตามให้ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ เรื่อ งการเรีย กร้อ งค่า เสีย หายและเงิน ชดเชย
ตลอดจนค่าแรง และให้ความสาคัญกับการป้องกันปัญหา
แรงงานทาสในภาคประมง
3. เร่งปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจัดหางานและคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวให้เสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน
2558
ข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ในมาตรการเร่งด่ว นแก้ไ ขปัญ หาการทาประมง
ผิดกฎหมายตามข้อเสนอของ EU
๑. การปราบปรามการค้ามนุษย์ ในภาคประมงอย่างจริงจัง

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แก้ไขระเบียบฯ เกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบ
ผู้กระทาความผิด พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการตรวจแรงงาน
- กรมการจัดหางาน ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด

- มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด
- มีนโยบายปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในภาคประมง และลงโทษเจ้าของเรือ
- จัดทานิยามแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
- ผู้บริหารระดับสูงให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ
- จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แก้ไขระเบียบฯ เกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบ
ผู้กระทาความผิด และจัดทาคู่มือการตรวจแรงงาน

๒. การปรับสถานะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในภาค
ประมงให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย
- แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมต้องไม่ถูกส่งกลับ - กรมการจัดหางาน ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด
ประเทศและมีมาตรการคุ้มครอง
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- ต้องให้แรงงานภาคการประมงสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้
โดยไม่จากัดจานวนนายจ้างและจังหวัดที่ทางานได้
- เพิม่ อายุใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวเป็น ๔ ปี
และต่ออายุใบอนุญาตทางานได้โดยอัตโนมัติอีก ๔ ปี โดย
ไม่มีระยะเว้นวรรคที่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง
- เพิ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเอกสารที่ใช้ในการยืนยันสัญชาติ
ของแรงงานต่างด้าว
- เปิดให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้าจดทะเบียนได้

- เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล กิจการแปรรูปสัตว์น้า และแรงงานเวียดนาม
โดยขณะเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร และไม่มีการจับกุมและส่งกลับ
- อนุญาตให้เปลีย่ นนายจ้างภายในกลุ่มกิจการเดียวกันได้ ไม่จากัดจานวนครั้งและจังหวัด

๓. การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
- ดาเนินการตรวจสอบปัญหา IUU และปัญหาแรงงาน
ประมงผิดกฎหมายในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๑๐ ของโรงงานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ
กรมประมง และโรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกอย่างน้อย
๕๐ โรงงาน
๔. การลงโทษผู้กระทาผิด
- จัดทาแผนงานลงโทษเพื่อป้องปรามในทุกระดับ โดย
ให้ ล งโทษตามที่ กาหนดในร่ า งพระราชกาหนดประมง
อย่างเคร่งครัด ทันทีที่พระราชกาหนดฯ มีผลบังคับใช้ โดย
ไม่มีการผ่อนปรนใดๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

- อยู่ระหว่างดาเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การดาเนินการตรวจสัญชาติเป็นกระบวนการของประเทศต้นทาง โดยกรมการจัดหางานจะอานวย
ความสะดวก และพร้อมที่จะออกใบอนุญาตทางานให้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีเอกสารยืนยันอย่างถูกต้องจาก
ประเทศต้นทาง
- เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชาที่ประสงค์จะทางานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ารวมถึงผู้ติดตาม อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทางานเป็นเวลา 1 ปี และ
ในระหว่างการอนุญาตทางาน และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า 22 จังหวัด
ที่มีพื้นที่ติดทะเล และกรุงเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุมทุกมุมเมือง มีแรงงานต่างด้าวจดทะเบียน จานวน
90,592 คน ผู้ติดตาม 1,377 คน (ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 – 30 พฤษภาคม 2559)
- จัดทาแผนการตรวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในกิจการเรือประมง และสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
- มีแผนตรวจโรงงานร่วมกับชุดเฉพาะกิจของ ศปมผ. โดยให้ ศรชล. เขต 1-3 เป็นหัวหน้าทีมตรวจและ
กาหนดแผนการตรวจ
- ดาเนินการออกบัตรพนักงานตรวจแรงงาน ให้กับพนักงานจากหน่วยงานภายนอก
- เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานร่วมปฏิบตั ิการ ณ ศูนย์ PI-PO
- จัดทาแผนการตรวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในกิจการเรือประมง และสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการกระทาความผิดตามกฎหมายและกาหนด
เป็นนโยบายให้ดาเนินคดีผู้กระทาผิดอย่างจริงจัง หากพบการกระทาผิดจะส่งต่อให้กรมประมงดาเนินการ
ตามพระราชกาหนดประมงทุกกรณี
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การกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
2. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบแผนงานที่จะต้องจัดทาเป็น
บันทึกความเข้าใจร่วมกับประเทศในกลุ่ม CLMV (3 มี.ค. 58)
3. ให้ กต. พณ. รง. อก. พิจารณากาหนดแนวทางการ
หารือความร่วมมือกับประเทศดังกล่าว และหามาตรการ
ให้ป ระเทศไทยเป็น ศูน ย์ก ลางทางการค้า และแนวทาง
เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของภาคธุร กิจ ไทย
(10 มี.ค. 58)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ กต. ทก. และ
ประเทศ CLMV ดังนี้
หน่วยงานที่
1. การพบปะหารือกับผู้แทนประเทศ CLMV ดังนี้
เกี่ยวข้อง
(1) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจาประเทศไทย (นายเหงียน ตัด ถั่น)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
(2) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจาประเทศไทย (นางอีต โซเฟีย ) เมื่อ วัน ที่
21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น.
(3) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจาประเทศไทย (นายวิน หม่อง) เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น.
(4) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจาประเทศไทย (นายหลี บุนค้า)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง และมีการดาเนินความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศต้นทางของแรงงาน ได้แก่ เวียดนาม
กัมพูชา เมียนมา และลาว ซึ่งเป็นโอกาสอันดีงามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
2. ความคืบหน้าการจัดทา MoU และ Agreement กับประเทศ กับประเทศ CLMV โดยสรุป
ภาพรวมความคืบหน้าการจัดทาและปรับปรุง MoU /Agreement
(1) กัมพูชา – ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2559 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ ได้มีการหารือกันถึงแนวทางบริหาร
จัดการแรงงานกัมพูชาที่พานักและทางานประเทศไทย (ตามมติครม. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ) และ
ขั้นตอนการปรับสถานะแรงงานผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย โดยเห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่มี
private agencies เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว โดยฝ่ายไทยได้เน้นย้าถึงการสนับสนุน
ให้มีการนาเข้าแรงงานกัมพูชาผ่านข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement ด้านการจ้างแรงงาน) และ
ยังเห็นพ้องต้องกันในการจัดทาข้อตกลงด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างไทยและกัม พูชา ภายใต้
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานอีกด้วย
(2) เมียนมา – เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
(Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
ผลการดาเนินงาน

นโยบาย
รัฐบาล
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การกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
2. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบแผนงานที่จะต้องจัดทาเป็น
บันทึกความเข้าใจร่วมกับประเทศในกลุ่ม CLMV (3 มี.ค. 58)
3. ให้ กต. พณ. รง. อก. พิจารณากาหนดแนวทางการ
หารือความร่วมมือกับประเทศดังกล่าว และหามาตรการ
ให้ป ระเทศไทยเป็น ศูน ย์ก ลางทางการค้า และแนวทาง
เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของภาคธุร กิจ ไทย
(10 มี.ค. 58) (ต่อ)

1) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน จะครอบคลุมความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสองประเทศในด้านแรงงาน ได้แก่ (1) ความร่วมมือทางวิชาการ (2) ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ (4) ความร่วมมือ
ด้านวิชาการอื่น ๆ ที่คู่เจรจามีความสนใจ และในการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ คู่ภาคี
ตกลงกันว่าจะจัดทา “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน” เพื่อกาหนดรายละเอียดของกระบวนการ
รับและส่งคนงาน ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านแรงงานและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งกรอบการทางานที่ชัดเจนเพื่ออานวยความสะดวก
ของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ได้ลงนามโดยคู่ภาคีเป็นระยะเวลา 4 ปี
ทั้งนี้ ให้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน ค.ศ. 2003 เป็นอันสิ้นสุด เมื่อบันทึก
ความเข้าใจฉบับที่เสนอในครั้งนี้มีผลบังคับใช้
2) ร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน เป็นการดาเนินการตามที่กาหนดในบันทึก
ความเข้าใจที่ให้จัดทาเอกสารฉบับนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายความร่วมมือระหว่างคู่ภาคี
ในการจัดทากรอบการดาเนินการ เพื่ออานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานในเขตแดนของคู่ภาคีอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่ภาคีจะดาเนินมาตรการที่จาเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดาเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมสาหรับการจ้างงาน มีกระบวนการส่งกลับแรงงาน
ที่ครบกาหนดระยะเวลาการจ้างงานตามเงื่อนไขกับประเทศต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ แรงงานได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศภาคี ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
จัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เป็นการอานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส คานึงถึงสิทธิของแรงงาน และขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน โดยจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ได้ลงนามโดยคู่ภาคี เป็นระยะเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นสัก ขีพ ยานพิธีล งนาม
ความตกลงด้านแรงงาน ระหว่าง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายเต็ง ส่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรเมียนมา ทั้งสองฉบับเรียบร้อยแล้ว
(3) ลาว – เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
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สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(สคก.) และ
ทุกส่วน
ราชการ

นโยบาย
รัฐบาล
๑๑.๑

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานร่วมกัน โดยมีกรอบความร่วมมือ ได้แก่ (1) ความร่วมมือทางวิชาการ
(2) ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) ความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน (4) ความร่วมมือ
ด้านการคุ้มครองแรงงาน และ (5) ความร่วมมือด้านการประกันสังคม และเพื่อเป็นการดาเนินงานและ
ติดตามการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ จะมีการจัดประชุมร่วมสองฝ่าย ทั้งระดับรัฐมนตรีและ
ระดับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทางานร่วมกันในการพัฒนา
และขยายความร่วมมือด้านแรงงานให้ครอบคลุมในหลายมิ ติดังกล่าวข้างต้น และเป็น การส่งเสริม
บทบาทของไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็น
การสร้างพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศของภูมิภาค จะนาไปสู่การกาหนดทิศทางนโยบายด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศร่วมกันในระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต
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๑. ให้ทุกส่วนราชการเร่งเสนอกฎหมายที่มีความจาเป็น
เร่งด่วนโดยเร็ว และให้เร่งรัดจัดกลุ่มกฎหมาย โดยแบ่ง
ออกเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้า
ของสังคมหรือให้สังคมดีขึ้น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า
การลงทุน หรืออนุมัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
โดยจัดทาเป็นตารางและกาหนดกรอบระยะเวลาแต่ละขัน้ ตอน
ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ แล้วส่งให้
สคก. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. ทั้งนี้ กฎหมายเร่งด่วนหรือ
กฎหมายที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณานาน
เช่น ภาษีมรดก ให้ประกาศใช้บังคับก่อนไตรมาสที่ ๓ (๑ ต.ค. ๕๗)

กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลร่างกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและเป็นไปตามกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกฎหมายที่ค้างดาเนินการ
กฎหมายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น กฎหมายที่วางแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสาคัญ และเป็น
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูล
ร่างกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไปยังฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ตามหนังสือสานักบริหารกลาง กลุ่มงานกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ รง 0201.5/6941
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด
ที่ รง 0201.5/14132 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อรวบรวบเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบแผนเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี ของส่วนราชการ (ตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2558) แล้ว
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ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชี้แจงสาระสาคัญ ความจาเป็น
ในการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งผลกระทบ
ต่อจานวนบุคลากรและงบประมาณให้ ครม. ทราบ เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
(๑๔ ต.ค. ๕๗)

กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินโครงการ เรื่อง การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เพื่อทบทวนการปรับโครงสร้างส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความซ้าซ้อน มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถปรับตัวต่อบทบาทภารกิจหรือ
บริบทในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย
คือ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง โดยการศึกษา วิเคราะห์ จัดทาเหตุผล
ข้อสรุปในประเด็นที่เกี่ยวข้องและจัดประชุมหารือ ผลการดาเนินงาน (ตั้งแต่ 16 กันยายน 2557 16 มิถุนายน 2558) มีดังนี้
๑. กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๗/๑๔๔๒๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
แจ้งยืนยันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๖) การขอยกเลิก
การปรับปรุงโครงสร้างสานักงานแรงงานในต่างประเทศ และฝ่ายแรงงานประจาคณะผู้แทนถาวรประจา
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (รวม ๑๔ แห่ง ใน ๑๓ ประเทศ) ให้ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
และเสนอขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน ๕๒ แห่ง เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภาค และให้ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
๒. กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือ ที่ รง ๐๔๐๘/๑๗๓๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งขอเปลี่ยนแปลง
การขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔ –
พ.ศ. ๒๕๕๖) จากจานวน ๕๒ แห่ง เป็น ๕๘ แห่ง
๓. อ.ก.พ.ร. ด้านสังคม ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มี
ประเด็นคาถาม เรื่อง การขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้
(๑) ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลดบทบาทการดาเนินการเอง โดยให้ภาคเอกชนเข้ามา
ดาเนินการในภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้น กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานจะพิจารณาถ่ายโอนงานการออกใบอนุญาตต่าง ๆ (Authorize Licensing) ให้ภาคเอกชน
เพิ่มเติมจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วได้หรือไม่/อย่างไร รวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีแนวคิดที่จะถ่ายโอน
งานใดบ้างหรือไม่ ให้แก่ภาคส่วนอื่น เช่น ภาคประชาสังคม หรือท้องถิ่น และหากมีงานที่จะถ่ายโอนให้แก่
ภาคส่วนดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีแนวทางการดาเนินการอย่างไร
(๒) นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ – ๑๒ ขึ้นมา กรมฯ ได้แก้ไขปัญหา
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ ประสบความสาเร็จไปแล้วในเรื่องใดบ้าง และขอทราบข้อมูลการพัฒนา
ฝีมือแรงงานจากแรงงานไร้ฝีมือเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-Skilled Labor) แรงงานฝีมือมีจานวนเท่าไร
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(๓) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานโดยการ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชี้แจงสาระสาคัญ ความจาเป็น
ในการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งผลกระทบ Re-zoning ใหม่ โดยพิจารณาจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ – ๑๒ ที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่อจานวนบุคลากรและงบประมาณให้ ครม. ทราบ เพื่อ ในการทางานได้หรือไม่ อย่างไร
(๔) การกาหนดมาตรฐานแรงงานวิ ช าชี พ และการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ แ ก่ แ รงงานใน
พิจารณาความสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
๘ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก ช่างสารวจ นักบัญชี ทันตแพทย์ แพทย์ การบริการ/การ
(๑๔ ต.ค. ๕๗) (ต่อ)
ท่องเที่ยว ตามข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียน (Mutual Recognition
Agreement) มีสมาคมวิชาชีพเป็นผู้ดาเนินการอยู่แล้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการดาเนินการในแรงงาน
กลุ่มนี้หรือไม่ อย่างไร
๔. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าชี้แจงข้อมูลต่อ อ.ก.พ.ร. ด้านสังคม ในการประชุมเมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่ที่ประชุม อ.ก.พ.ร. ด้านสังคม ยังไม่มีมติออกมาแต่อย่างใด
ผลการดาเนินงาน : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานสามารถปฏิบัติราชการได้สอดคล้องกับ
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวง ตอบสนองต่อนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
สามารถตอบความต้องการของประชาชนวัยแรงงาน ผู้ประกอบการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ให้ทุกส่วนราชการเร่งจัดลาดับความสาคัญร่างกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน ได้จัดส่งแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี ของส่วนราชการ (ตุลาคม 2557 ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนร่างกฎหมายระยะ 1 ปี ตุลาคม 2558) ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพิจารณาดาเนินการ
และเสนอ ครม. ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 57 (2 ธ.ค. 57)
ตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0201.5/ว1624 ลว. 12 ธันวาคม 2557 และได้แจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีร่างกฎหมายที่อยู่ในแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี เร่งรัดการเสนอ
ร่างกฎหมาย หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0201.5/ว755 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
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การสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับทุกภาคส่วน/การ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
1. ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบ
เพื่อชี้แจงประชาชนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (๗ ต.ค. ๕๗)
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับทุกภาคส่วน/การ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
1. ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบ
เพื่อชี้แจงประชาชนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (๗ ต.ค. ๕๗)

กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับภารกิจและ
ผลการดาเนินงานของกระทรวงแรงงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยสังเขป ดังนี้
1. การดาเนินการชี้แจงผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยของกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้ชี้แจงผ่านรายการเดินหน้า
ประเทศไทย ซึ่งได้ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ชื่อเรื่อง “บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทา”
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ) ได้ชี้แจงผ่านรายการเดินหน้า
ประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ในหัวข้อ “เดินหน้าแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก”
- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) เข้าร่วมประชุม
เพื่อเตรียมการชี้แจงผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ในหัวข้อ “การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558”
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รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

นโยบาย
รัฐบาล
๑๐

2. ให้ทุกส่วนราชการติดตามข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น
2. กระทรวงแรงงานได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นจากสื่อต่างๆ และตรวจสอบเป็นประจาทุกวัน
จากสื่อต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และชี้แจงทาความเข้าใจ โดยเฉพาะในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ และได้ประมวลภาพรวมเนื้อหาข่าวและวิเคราะห์ข่าว
(๗ ต.ค. ๕๗)
หากพบว่ามีผลกระทบต่อภารกิจของกระทรวงแรงงาน ได้แจ้งประสานให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขพร้อมชี้แจงทาความเข้าใจแก่สาธารณชนในข้อเท็จจริงและผลการดาเนินการ
ที่บรรลุความสาเร็จ พร้อมทั้งได้นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารระดับสูงรับทราบด้วย
3. ให้ทุกส่วนราชการจัดระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความเข้า ใจแก่ป ระชาชนเกี่ย วกับ การดาเนิน งานตาม
นโยบายรัฐบาล โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องที่
ดาเนินการแล้วมีผลสัมฤทธิ์ และระมัดระวังการประชาสัมพันธ์
เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการและทิศทางการดาเนินงาน
ของรัฐบาลเฉพาะเท่าที่จาเป็น (๑๖ ก.ย. ๕๗, ๒๑ ต.ค. 57)

3. กระทรวงแรงงานได้จัดระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่ วกับการ
ดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องที่ดาเนินการแล้วมีผลสัมฤทธิ์
เช่น การลดความเหลื่อมล้า โดยการเปิดศูนย์จัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และมีความระมัดระวังการประชาสัมพันธ์
เรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและทิศทางการดาเนินงานของรัฐบาลเฉพาะเท่าที่จาเป็น โดยกระทรวง
แรงงานได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดาเนินงานนโยบายรัฐบาล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1) สื่อภายใน
เช่น เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th, Facebook, Line, Twitter เสียงตามสาย บอร์ดภาพ
ในลิฟต์ 2) สื่อของรัฐบาล เช่น www.thaigov.go.th เว็บไซต์ กปส. และ 3) สื่อมวลชน เช่น แถลงข่าว
ส่งภาพข่าวให้ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ข่าวออนไลน์
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4. ให้ทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความคืบหน้า
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ป ลูก ข้า วและยางพารา การแก้ไ ขปัญ หาการเบิก จ่า ย
งบประมาณล่าช้า มาตรการส่งเสริม SMEs ฯลฯ (13 ม.ค. 58)

ผลการดาเนินงาน
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รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

4. กระทรวงแรงงานสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล
ที่มีความคืบหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยการจัดทาเพจและเขียนข่าวขยายผลเพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกช่องทางที่กระทรวงแรงงานมีเครือข่ายและช่องทาง
การเผยแพร่ อาทิ Facebook fanpage : Ministry of labour, Kingdom of Thailand เพื่อตอกย้า
การรับรู้ให้ภาคประชาชนอย่างต่อ เนื่อ งโดยการผลิต เพจ การดาเนิน งานการรับ เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์
ณ ศูนย์ดารงธรรม
5. ให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องสาคัญ
5. กระทรวงแรงงานเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องสาคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน
และอยู่ในความสนใจของประชาชน ที่อยู่ภายใต้ภารกิจ ที่อยู่ภายใต้ภารกิจอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง อาทิ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 1.6 ล้านคน โดยการ
อย่างเข้ม แข็งและต่อเนื่อ ง เช่น การพิจารณาถอดถอน จัดทาเพจและเขียนข่าวขยายผลเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในช่องทางต่าง ๆ
การนิรโทษกรรม การดาเนินคดี อานาจหน้าที่ของ สนช.
และ สปช. (20 ม.ค. 58)
6. ให้ รง. เผยแพร่การทางานของศูนย์บริการจัดหางาน
6. กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเผยแพร่การทางานของศูนย์บริการจัด หางานเพื่อ คนไทย
ของกระทรวงแรงงานที่เปิดให้ผู้ว่างงานสามารถเข้าไปหางาน (Smart Job Center) ที่เปิดให้ผู้ว่างงานสามารถเข้าไปหางานที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวมทั้งให้นายจ้าง
ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวมทั้งให้นายจ้างสามารถเข้าไป สามารถเข้ า ไปหาแรงงานที่ ต้ อ งการได้ โดยได้ ข ยายผลด้ ว ยการจั ด ทาเพจและเขี ย นข่ า วขยายผล
หาแรงงานตามที่ต้องการได้ (27 ม.ค. 58)
ในช่องทางต่าง ๆ
9. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร
9. กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดยให้จัดทาข้อมูล โดยจัดตั้งคณะทางานปฏิบัติการข่าวสารกระทรวงแรงงาน ตามคาสั่งกระทรวงแรงงานที่ 195/2558
ในภารกิ จ สาคั ญ ของหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รวมถึงเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานด้านการข่าวสาร กับศูนย์
ประชาชนให้ กปส. และ สนฆ. สลน. (3 มี.ค. 58)
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) กระทรวงกลาโหม เป็นประจาทุกสัปดาห์
12. ให้ รมว. ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงาน
12. กระทรวงแรงงานเผยแพร่และขยายผลภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตาม
และรั บ ฟั ง ปั ญ หาของประชาชน และช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น เช่น การลงพื้นที่เปิดศูนย์จัดหางานคนไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา สงขลา ระยอง นครปฐม และเชียงใหม่
โครงการสาคัญของรัฐบาลด้วย (10 มี.ค. 58)
และเข้ารับฟังปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน ผ่านอาสาสมัครแรงงานในแต่ละจังหวัด
รวมถึงการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้กาลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการและ
ตรวจศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PI-PO) เพื่อรับทราบและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติด
อย่างจริงจัง
14. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานติ ด ตามผลสารวจความคิ ด เห็ น
14. กระทรวงแรงงานมีการติดตามผลสารวจความคิดเห็นของประชาชน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
ของประชาชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
และหากพบว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชน ได้เร่ง
(10 มี.ค. 58)
ดาเนินการตอบโต้และขยายผลการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อสาธารณชนทันที
๑๖. ให้ กปส. และ สนฆ. สลน. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
16. กระทรวงแรงงานได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง
และ กต. สร้างการรับรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นปัญหา และได้ขยายผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายแรงงาน รวมถึงการติดตามดูแลคุ้มครอง
ที่มีมาก่อนรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและรัฐบาลได้ให้ แรงงานต่างด้าว (3 สัญชาติ) ให้ได้รับสิทธิแรงงาน เท่าเทียมกับแรงงานไทย เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นลาดับแรก นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งกาหนดให้ปัญหาค้ามนุษย์ “เป็นวาระแห่งชาติ”
ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การปรับปรุงมาตรฐาน
การบินพลเรือนของไทย การดาเนินการตามอนุสัญญา CITES
(๑๗ มี.ค. ๕๘)
๑๗. ให้ทุกกระทรวงขับเคลื่อ นและสร้า งการรับ รู้ใ ห้กับ
17. กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่อง การออกกฎหมาย
ประชาชนในเรื่อง ดังต่อไปนี้
เพื่อบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องเร่งด่วนและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย โดยเฉพาะการออก
๓) การออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหาในเรื่อง กฎกระทรวงแรงงานเพื่อใช้แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
เร่งด่วนและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย
การตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจ ในทุกช่องทางที่กระทรวงแรงงานมีเครือข่าย
๔) การสร้างความเข้าใจกับนานาประเทศให้รับทราบผล
การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่สาคัญ (๓๑ มี.ค. ๕๘)
๑๘. ให้ทุกกระทรวงกาหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
18. กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการกาหนดกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ความรับผิดชอบด้านแรงงาน
ส่วนเสียของหน่วยงานของตนและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ ซึ่งรวมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน เพื่อให้บริการด้านแรงงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการ นายจ้ าง
เป็นสาคัญ (๒๐ เม.ย. ๕๘)
เจ้าของกิจการ นักวิชาการแรงงาน ผู้นาแรงงาน ได้มีการประสานงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ เพื่อให้
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มีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจด้านแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศชาติในภาพรวมต่อไป

3

๑๙. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ทาข้ อ มู ล ในความรั บ ผิ ด ชอบ
19. กระทรวงแรงงานได้จัดทาข้อมูลในความรับผิดชอบด้านแรงงาน เช่น การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์
สาหรับสร้างการรับรู้ให้แก่ ปชช. ผ่านรายการเดินหน้า ด้านแรงงาน การจัดระเบียบแรงงาน ต่างด้าว การจัดหางานให้คนไทยผ่านศูนย์จัดหางานเพื่อคนไทย
ประเทศไทยที่ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน สาหรับสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย
แห่งประเทศไทยทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยให้จาแนกงาน ทีอ่ อกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกวัน
ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑) งานตามอานาจหน้าที่ ๒) งาน
ตามนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการให้เกิด ผลสัมฤทธิ์
ภายในปี ๒๕๕๘ ๓) งานตามนโยบาย ๔) งานด้านการปฏิรูป
ให้ระบุเป้าหมายของการดาเนิน การ อนาคตอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
(๑๙ พ.ค. ๕๘)
๒๐. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร
(Information Operations) มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานซึ่งประชาชน
ให้ความสนใจ หรือประเด็นที่สื่อ มวลชนนาเสนอข้อ มูล
ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างให้เกิดปัญหาใหม่ ไม่ให้
เกิดการต่อต้าน และให้ ปชช. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ให้ส่งข่าว ปชส. ดังกล่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่
เป็นประจาทุกวัน (๒๖ พ.ค. ๕๘)

20. กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร เช่น การตอบโต้/ชี้แจงข้อเท็จจริงทันที
กรณีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่สื่อมวลชนนาเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนทาให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน/
ผู้ใช้แรงงาน และภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงการจัดแถลงข่าวชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงการส่งต่อข้อมูล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เผยแพร่และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เพื่อช่วยระงับการบิดเบือน
ข่าวสารและใช้โจมตีรัฐบาล ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะทางาน IO (Information Operations) กระทรวงแรงงาน
และจัดให้มีการประชุมในทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นข่าวสารที่เห็นควรได้มีการพิจารณาว่า
มีผลกระทบด้านแรงงานหรือไม่ และจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป

๒๑. ให้รัฐ มนตรีกากับ ให้ห น่ว ยงานในความรับ ผิด ชอบ
21. กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเผยแพร่น โยบายและ Roadmap ของรัฐ บาลและ คสช.
มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ในเจตนารมณ์ และขั้นตอนการบริหารงานผ่านสื่อมวลชน ทั้ งในช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในและ
และ Road Map ของรัฐ บาลและ คสช. ให้แ ก่ จนท. ภายนอกหน่วยงาน
ทุกระดับในสังกัด (๒๖ พ.ค. ๕๘)
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การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
1. ให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทาแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ระยะ ๑ ปี ของโครงการในความรับผิดชอบ
เสนอ รอง นรม. ที่กากับการบริหารราชการพิจารณา โดย
ในระยะ ๓ เดือนแรก ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
โครงการขนาดเล็กที่สามารถเริ่มดาเนินการได้ทันที ทั้งนี้
เป็นไปตามมติ คสช. (๑๓ ส.ค. ๕๗) ที่ให้ทุกส่วนราชการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ สามารถเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๒๓ ก.ย. ๕๗)
๒.ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการ
และจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน
และ ๑ ปี ให้ชัดเจน พร้อมทั้งกาหนดผลสัมฤทธิ์และระยะเวลา
ส่งให้ สศช. เสนอ ครม. ในวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗ (๑๔ ต.ค.๕๗)
๓. ให้ทุกส่วนราชการทบทวนแผนหรือยุทธศาสตร์ระยะยาว
ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (21 ต.ค.57)
4. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการ
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ
๑ ปี กาหนดผลสัมฤทธิ์และระยะเวลา เพื่อให้มีความชัดเจน
และสามารถติดตามและประเมินผลการดาเนินการได้
แล้วส่งให้ นรม. ภายใน ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗ (๗ ต.ค.๕๗)
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)
๑. ให้ทุกส่วนราชการที่มีภารกิจให้บริการประชาชนร่วมกัน
พิจารณาเปิดศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ให้บริการในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและใช้บริการ
นอกเวลาราชการได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (27 ม.ค.58)

กระทรวงแรงงาน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี เพื่อกาหนดเรื่อง
สาคัญที่ต้องการดาเนินการ ผลสัมฤทธิ์และระยะเวลาดาเนินงานที่ชัดเจนสามารถติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วยงานได้ ซึ่งจัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้ข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
1. นโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
2. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในโอกาสต่างๆ
3. การประชุมจัดทา Road Map กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
4. การจัดให้กระทรวงแรงงานอยู่ในกลุ่มงานด้านความมั่นคง และภารกิจอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
และแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานพิจารณาปรับปรุง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ทั้งนี้ ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี กระทรวงแรงงานให้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด
ที่ รง 0204.1/14370 ลว. 28 ตุลาคม 2558) เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

14

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

1. จากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกากั บ ดู แ ล และติ ด ตามการดาเนิ น การศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม
กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือแจ้ง
หน่ ว ยงานในสั งกั ด กระทรวงแรงงาน เพื่ อ พิ จ ารณางานบริ ก ารที่ จ ะให้ บ ริ ก าร ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม
แบบเบ็ดเสร็จของรัฐบาล (One Stop Service) ในระยะต่าง ๆ
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ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

14

การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)
๑. ให้ทุกส่วนราชการที่มีภารกิจให้บริการประชาชนร่วมกัน
พิจารณาเปิดศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ให้บริการในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและใช้บริการ
นอกเวลาราชการได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (27 ม.ค.58)
(ต่อ)
ให้ทุกส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินการ
ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางสื่อสังคม
ออนไลน์ และหากมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้เร่งชี้แจง
ทาความเข้าใจกับประชาชน (6 ม.ค. 58)

2. กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือ ที่ รง 0203.5/21143 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ถึงสานักงาน
ก.พ.ร. ส่งข้อมูลการจาแนกงานบริการที่สามารถให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จของรัฐบาล
(One Stop Service) และการวิเคราะห์การดาเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบ
ด้วยแล้ว
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รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินการในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ และหากมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้เร่งชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชน
อาทิ เพจ “กระทรวงแรงงาน เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน พ.ร.บ.ประกันตนใหม่ บังคับใช้ 20 ตุลาคมนี้” โดย
กระทรวงแรงงานได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th ,Facebook
(Ministry of Labour) , Line, Twitter และสื่อของรัฐบาล เช่น www.thaigov.go.th
ให้ รง. ตรวจสอบและจัดทาบัญชีสานักงานจัดหางานหรือ
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บริษัทจัดหางานทุกแห่ง ทั้งที่ได้รับใบอนุญาตแต่ดาเนินการ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 กาหนดให้ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจจัดหางาน
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ให้คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้างโดยจะเรียกหรือรับค่าบริการหรือไม่ก็ตามจะต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมาย (17 มี.ค. 58)
เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน รวมถึงตรวจสอบการดาเนินการของสานักงาน/บริษัทจัดหางานทั่วประเทศ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้รับอนุญาตกระทาผิดกฎหมาย โดยมีสานักงาน/บริษัทจัดหางาน
ที่ได้รับอนุญาต ดังนี้
1. สานักงาน/บริษัทจัดหางานที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ ทั่วประเทศ
รวมทั้งสิ้น 612 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
1.1 สานักงาน/บริษัทจัดหางานที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
กรณีจัดหางานให้แรงงานไทย จานวน 234 แห่ง
1.2 สานักงาน/บริษัทจัดหางานที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
กรณีจัดหางานให้แรงงานต่างด้าว จานวน 378 แห่ง
2. ดาเนินการตรวจบริษัทจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 –
30 มิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้น 721 บริษัท โดยในเดือนมิถุนายน 2559 มีการตรวจบริษัทจัดหางาน
ในประเทศ และบริษัทจัดหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ จานวน 50 ครั้ง ผลการตรวจไม่พบการดาเนินการ
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด
52

ลาดับ
56

62

ข้อสั่งการ

หน่วยงาน
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ผลการดาเนินงาน

นโยบาย
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ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพัน ธ์และสร้างแรงจูงใจให้
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจัดทาเพจเกี่ยวกับช่องการร้องเรียน
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนยื่นข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ หรือร้องทุกข์ที่ศูนย์ดารงธรรมในทุกจังหวัด โดยจัดทาเพจ “ขยายผลเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
ที่ศูนย์ดารงธรรมของทุกส่วนราชการและทุกจังหวัด
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกช่องทางที่กระทรวงแรงงานมีเครือข่ายและช่องทางการเผยแพร่ อาทิ
(9 มิ.ย. 58)
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th , Facebook fanpage : Ministry of labour, Kingdom of
Thailand, และการประชาสัมพันธ์ตัววิ่งผ่านช่องทางไฟวิ่ง 2 จุด คือ บริเวณประตู 7 และตึกอาคาร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเน้นย้าการรับรู้ให้ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบการนาเสนอข่า วของ
กระทรวงแรงงานมีการติดตามตรวจสอบการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากพบว่ามีการ ซึ่งหากพบว่ามีการนาเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ได้ประสานหน่วยงานในสังกัดเร่งชี้แจงและขยาย
นาเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยทันที
เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยทันที
(16 มิ.ย. 58)
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
7 กรกฎาคม 2559
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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กลไกประชารัฐ)
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 30 มิถุนายน 2559)
หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการเข้าถึงบริการ รวมทัง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
ของรัฐ
และแรงงานข้ า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ส่วนราชการน้าแนวทางกลไกประชารัฐมาใช้ในการขับเคลื่อน
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งแนวทางกลไกประชารัฐ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในสังคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนงานของภาครัฐ เพื่อให้การด้าเนินงานของภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง กระทรวงแรงงานในฐานะของหน่วยงานภาครัฐจึงได้ด้าเนินงาน
ตามแนวทางกลไกประชารัฐ โดยมีความก้าวหน้าของผลการด้าเนินงาน ดังนี
1. โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
กระทรวงแรงงานได้จัดตังศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ขึน
ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร เป็นแห่งแรก ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
19 มกราคม 2558 และได้ขยายเครือข่ายไปทุกภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบันมีศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย รวมทังสิน 44 แห่ง ใน 34 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่ส้าคัญคือ ต้องการให้คนไทยทุกคนมีงานท้า โดยได้ยกระดับการบริการของภาครัฐ
ให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับภาคเอกชน เป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการจัดหางาน
ของภาครัฐให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของทังภาคเอกชน
และภาคประชาชน
กระทรวงแรงงานมีนโยบายที่จะพัฒนา Smart Job Center ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ
ให้เป็น “Smart Jobs Smart Workers Center” โดยการสร้างความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐ
ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมพลังเพื่อให้คนไทยมีงานท้าในทุกพืนที่ ทุกกลุ่ม และทุกช่วงวัย
กระทรวงแรงงาน จึงมีการท้างานเชิงรุกโดยการออกพบปะหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี และเป็นพันธมิตรในการพัฒนาระบบบริการจัดหางานให้สะดวก รวดเร็ว และ
ทันสมัย โดยมีการด้าเนินงาน ดังนี
1) จัดท้าบันทึกข้อตกลง MoU ด้านการจัดหางาน ระหว่างกรมการจัดหางานกับบริษัทชันน้า
เพื่อน้าต้าแหน่งงานว่างที่มีคุณภาพระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือระดับแรงงานฝีมือให้บริการ
จัดหางานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการเข้าถึงบริการ รวมทัง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

2) สร้างพันธมิตรการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน โดยการระดมความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านจัดหางานกับภาคเอกชน เพื่อน้ามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการจัดหางาน
3) เพิ่มการแจ้งความต้องการแรงงานของนายจ้าง โดยมีหนังสือไปถึงหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกแจ้งความต้องการแรงงานผ่านเว็บไซต์
http://www.doe.go.th/smartjob เพื่อน้าข้อมูลเชิงสถิติความต้องการแรงงานมาประกอบ
การวางแผนพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต้าแหน่งงานว่างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการจัดหางานของรัฐ
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงต้าแหน่งงานว่างที่มีคุณภาพ
ได้มีงานท้าที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง ได้รับความคุ้มครอง มีสวัสดิการและหลักประกันชีวิตในการ
ท้างานที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
ผลการดาเนินงาน มีผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ้านวน 66,697 คน ได้รับการบรรจุงาน
43,082 คน สถานประกอบการแจ้งต้าแหน่งงานว่าง จ้านวน 34,991 ต้าแหน่ง 249,159 อัตรา
2. โครงการเครือข่ายชุม ชนร่วมรณรงค์ป้อ งกันการหลอกลวงและลัก ลอบไปทางาน
ต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้เล็งเห็นความส้าคัญของการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท้างาน
ต่างประเทศ จึงได้ด้าเนินการจัดประชุม /อบรม ให้แก่ ประชาชน คนหางาน ผู้สนใจไปท้างาน
ต่างประเทศ ผู้ถูกระงับการเดินทาง ผู้น้าชุมชน ผู้น้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับทราบ
ข้อมูลการไปท้างานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผลเสียและโทษของการลักลอบ
ไปท้างานต่างประเทศ โดยการสร้างความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและ
เป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสผู้มีพฤติการณ์ในการหลอกลวงคนหางาน
ของสาย/นายหน้าจัดหางาน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปท้างานต่างประเทศ ตลอดจน
เป็นการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ทังนี หน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพืนที่ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการเดินทางไปท้างานต่างประเทศอย่างถูกฎหมายและร่วมรณรงค์เพื่อป้องกัน
การถูกหลอกลวงไปท้างานต่างประเทศรวมทังป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม จ้านวน 59,680 คน
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3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง
การให้บริการจัดหางานแก่คนหางานเพื่อไปท้างานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งนัน เป็นวิธี
เดินทางไปท้างานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งคนหางานจะได้รับสิทธิประโยชน์และได้รับความคุ้มครอง
ตามที่กฎหมายก้าหนด ทังนี การจัดส่งคนหางานไปท้างานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งนันประกอบด้วย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีการจัดส่งคนหางาน
แบบรัฐต่อรัฐที่ส้าคัญ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี อิสราเอล ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น โดยภารกิจ
ของแต่ละภาคส่วน มีดังนี
๑) ภาครัฐ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
โรงพยาบาลของรัฐที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทยเพื่อไปท้างานต่างประเทศ กรมการกงสุลเพื่อการ
ออกหนังสือเดินทาง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบประวัติอาญากรรมของคนหางาน
ก่อนได้รับอนุญาตให้ไปท้างานต่างประเทศ และธนาคารของรัฐที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบียต่้าให้กับ
แรงงานไทยเพื่อไปท้างานต่างประเทศ
๒) ภาคเอกชน โดยโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปท้างาน
ต่างประเทศ โรงเรียนเอกชนที่เป็นสถานอบรมภาษาและวัฒนธรรมส้าหรับคนหางานไปท้างาน
สาธารณรัฐเกาหลี
๓) ภาคประชาชน โดยคนหางานให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทางไปท้างานต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน คนหางานไปท้างานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง จ้านวน 8,339 คน
4. การจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
การจัดหางานให้คนพิการ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ให้ค นพิก ารมีงานท้า มีอ าชีพ มีร ายได้
พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
รวมถึ ง เพื่ อ ให้ น ายจ้ า ง/สถานประกอบกิ จ การเห็ น ความส้า คั ญ ของการจ้ า งงานคนพิ ก าร
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ทังนี กระบวนการจัดหางานให้คนพิการได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยภาครัฐเป็นผู้ให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการในการด้าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ สนับสนุนให้คนพิการได้รับโอกาสในการมีงานท้า
และเป็นผู้ประสานระหว่างสถานประกอบกิจการและผู้พิการ/กลุ่มผู้พิการให้ได้รับการจ้างงาน
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ผลการดาเนินงาน มีผู้พิการมารับบริการจัดหางาน จ้านวน 3,283 คน และได้รับการบรรจุงาน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง จ้านวน 1,695 คน
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 5. การส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
และการเข้าถึงบริการ รวมทัง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ ที่ประสงค์จะรับงานไปท้าที่บ้าน/ผู้รับงานไปท้าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท้าที่บ้าน ให้มีความรู้
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับงานไปท้าที่บ้าน เช่น การจัดตังกลุ่มผู้รับงานไปท้าที่บ้าน การบริหาร
จัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง การจัดท้าบัญชี การบริหารจัดการด้านการเงิน ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การศึกษาดูงานกับนายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ส่งงานให้ผู้รับงานฯ/
หรือกลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและประสบความส้าเร็จในอาชีพ และแนะน้าแหล่งเงินทุน
ดอกเบียต่้า เช่น กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท้าที่บ้าน รวมทัง เพื่อให้เกิดตลาดรองรับสินค้า ภาครัฐ
จะประสานกับภาคเอกชนเพื่อการรับซือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท้าที่บ้าน
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 905 คน
6. การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
ได้ด้าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยมุ่งขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบในทุกพืนที่
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาการมีหลักประกันทางสังคม การมี
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างานที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาทักษะ
ฝีมือ/ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนให้มีการบูรณาการการท้างานร่วมกับ
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน
ผ่านกลไกของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด
ผลการดาเนินงาน ขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ การทบทวนและปรับปรุงทะเบียนข้อมูลแรงงานนอกระบบ ร่วมกับเครือข่ายวิเคราะห์
สถานการณ์แรงงานนอกระบบในจังหวัด และจัดท้า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
7. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีอาชีพและ/หรือมีรายได้เพิ่มขึน โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการน้าภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปสู่ประชาชนในพืนที่ที่มีความต้องการมีงานท้า การพัฒนาทักษะฝีมือ การได้รับความคุ้มครอง
นโยบายรัฐบาล
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ด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ทังนี บัณฑิตแรงงาน จ้านวน
๓๘๐ คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง
ได้จัดตังศูนย์แรงงานประจ้าอ้าเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจ้าต้าบล และเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลด้านแรงงานระดับอ้าเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพืนที่
เช่น การฝึกอบรมภาษาก้าวทัน AC กิจกรรมหนึ่งอ้าเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ และโครงการส้านึกรักบ้านเกิด
ร่วมใจพัฒนาชุมชน เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จ้านวน 38,160 ราย
8. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ /ชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตังอาสาสมัครแรงงานขึนในพืนที่เพื่อให้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัม พัน ธ์เ ผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสารด้า นแรงงานให้กับ ประชาชนในพืนที่ รวมทั ง
เป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนในพืนที่ที่มีความต้องการ/มีปัญหาด้านแรงงานกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในด้านความต้องการมีงานท้า การพัฒ นาทัก ษะฝีมือ การได้รับ
ความคุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ปัจจุบัน
มีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จ้านวน ๑๙,๕๘๑ คน
ผลการดาเนินงาน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จ้านวน 173,135 ราย
9. โครงการเชิงรุกด้านแรงงานสัมพันธ์
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งน้าไปสู่การผละงาน ประท้วง และอื่น ๆ ตามมา
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ดังกล่าวขึน จึงได้ด้าเนินกิจกรรม ดังนี 1) ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน (Partnership)
ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง 2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์
ในสถานประกอบกิจการ (HR Check) 3) คลินิกแรงงานสัมพันธ์เคลื่อนที่ในพืนที่นิคมอุตสาหกรรม
4) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี (Informal Meeting) และ
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนถอดบทเรียนจากสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ นายจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน
เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของนายจ้างและลูกจ้างพร้อมทังให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้นายจ้างมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมทังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านแรงงาน
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส สัมพันธ์ อันจะน้าไปสู่ความร่วมมือและเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
ผลการดาเนินงาน
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
1) ด้าเนินการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน (Partnership) ในสถานประกอบ
และการเข้าถึงบริการ รวมทัง สตรี ผู้ด้อยโอกาส กิจการกลุ่มเสี่ยง จ้านวน 175 แห่ง มีลูกจ้างกี่ยวข้อง 87,181 คน
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ
2) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี (Informal Meeting)
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
ได้จัดประชุมแล้ว จ้านวน 5 ครัง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทังสิน 145 คน
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนถอดบทเรียนจากสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง
ได้ด้าเนินการ 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีข้อขัดแย้ง บริษัท ซันโค โกเซ จังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี
อยู่ระหว่างการสรุปผลที่ได้จากการประชุม เพื่อน้ามาก้าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานสัมพันธ์ และ (2) กรณีข้อขัดแย้งที่เกิดขึนในพืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
โดยส้านักงานประกันสังคม ตระหนักถึงความส้าคัญของการให้บริการแบบครบวงจรทังการป้องกัน
และการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท้างาน โดยการให้บริการตรวจสุขภาพ
และการรักษาโรคเบืองต้น ตลอดจนการให้บริการทางด้านประกันสังคม การช่วยเหลือผู้ประกันตน
ที่ประสบปัญหา ภัยธรรมชาติที่เกิดขึน เพื่อให้ลูกจ้าง /ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกและการดูแล
ด้านสุขภาพอนามัย จึงได้ด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ต้ารวจ สาธารณสุขจังหวัด สถานประกอบการ ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และประชาชนในพืนที่ทใี่ ห้บริการ
ผลการดาเนินงาน ขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการ
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
8 กรกฎาคม 2559
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