รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มีนาคม 2560)
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

นโยบาย 2
การรั ก ษาความ
มั่ น คงของรั ฐ และ
การต่างประเทศ

2.1 การเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่ น คงอาเซี ย น
กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
ต้องได้รับการแก้ไข

ผลการดาเนินงาน
1. จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กระทรวงแรงงาน
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ตามความต้องการของแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้บรรลุผลสาเร็จตามพระราชประสงค์
ตลอดจนเป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 3,744 คน
2. การฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการส่งผลให้แรงงานได้มีโอกาสงานทาในโรงงานขาเทียม
ของโรงพยาบาลชุมชน ผู้พิการขาขาดจะได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว รวมถึงผู้พิการสามารถดารงชีวิตได้สะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จานวน 21 คน
3. จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ
และสามารถนามาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ได้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,297 คน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
แก่นายจ้างและลูกจ้าง เป็นการสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการตามข้อกาหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(มยส.) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถธารงรักษาระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 2
2.1 การเตรียมความพร้อม
การรั ก ษาความ สู่ประชาคมการเมืองและ
มั่ น คงของรั ฐ และ ความมั่นคงอาเซียน
การต่ า งประเทศ กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
(ต่อ)
ต้องได้รับการแก้ไข (ต่อ)
2.2 เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
การใช้ ค วามรุ น แรง
ในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ ให้สามารถนาความรู้ไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดทาระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการได้รับ
การส่งเสริมให้มีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จานวน 16,181 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 1,124,882 คน
1. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีอาชีพและ/หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการนาภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการมีงานทา การพัฒนาทักษะฝีมือ การได้รับความคุ้ มครอง
ด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จานวน
๓๘๐ คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง
ได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจาอาเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจาตาบล และเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลด้านแรงงานระดับอาเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
เช่น การฝึกอบรมภาษาก้าวทัน AC กิจกรรมหนึ่งอาเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ และโครงการสานึกรักบ้านเกิด
ร่วมใจพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จานวน 25,464 ราย
2. การฝึก อบรมฝีมือ ให้กับ กลุ่ม เป้า หมายตามโครงการพาคนกลับบ้า นในพื้นที่โ ดยรอบ
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยการฝึกทักษะอาชีพเสริมให้แก่แรงงาน
ในพื้นทีด่ ังกล่าว ให้มีทักษะฝีมือพร้อมในการทางานและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน เป็นการเพิ่มโอกาสทางเลือกให้แก่แรงงานในภาคเกษตรในการประกอบอาชีพทั้งในระบบ
การจ้างงานและนอกระบบการจ้างงานในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนส่ง
หรืออาชีพเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มที่มีรายได้น้อย และ
ช่วยลดปัญหาการมั่วสุมยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และการถูก ชัก จูงไปเป็น แนวร่ว มในการ
ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 200 คน
3. การฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มแนวร่วม
ก่อความไม่สงบ กลุ่มที่มีความเห็นขัดแย้ง กลุ่มอคติต่อภาครัฐ และกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุความไม่สงบ)
เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกให้แก่แรงงานในภาคเกษตรในการประกอบอาชีพทั้งในระบบการจ้างงาน
และนอกระบบการจ้างงาน ในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนส่ง หรือ
2

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 2
2.2 เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
การรั ก ษาความ การใช้ ค วามรุ น แรง
มั่ น คงของรั ฐ และ ในจั ง หวั ด ชายแดน
การต่ า งประเทศ ภาคใต้ (ต่อ)
(ต่อ)
2.4 เสริ มสร้ างความ
สัมพันธ์อันดีกับนานา
ประเทศ
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

อาชีพเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 547 คน
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงานในรอบเดือนมีนาคม 2560
1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ดร.คาแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (MOA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การจ้างแรงงานชาวลาวและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งสองประเทศ สามารถตรวจสอบดูแลแรงงานได้ตั้งแต่
เริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาจ้างและเดินทางกลับ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของการแสวงหาประโยชน์
สาหรับสาระสาคัญของข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เน้นการตอบสนอง
ความต้องการด้านแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึง
การสกัดกั้นการค้ามนุษย์ โดยการดาเนินงานตามกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบการจ้างงาน
บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ แรงงงานได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม มีขั้นตอนการส่งและรับเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกาหนด เช่น จัดอบรมคนงาน
ก่อนเดินทางเข้ามาทางาน การคุ้มครองแรงงานระหว่างการทางาน จนถึงการส่งกลับ การบริหารจัดการ
รายชื่อคนงาน การกาหนดผู้รับชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศก่อนกาหนดแล้วแต่กรณี
2. แคนาดา : เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ให้การต้อนรับ นางโดนิกา พอตตี (H.E.Ms.Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจาประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖
อาคารกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตาแหน่ง และร่วมหารือถึงความร่วมมือกับ
ประเทศแคนาดาในการส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทางานในประเทศแคนาดาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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2.4 เสริ มสร้ างความ
ทั้งนี้ ในระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ มีแรงงานไทยในประเทศแคนาดา จานวน ๒,๘๐๘ คน
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา จาแนกเป็น แรงงานภาคเกษตร ตาแหน่งพ่อครัว/แม่ครัว ช่างเชื่อม ช่างทาสี ช่างประกอบโครงสร้าง
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเล เป็นต้น
การต่ า งประเทศ
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
(ต่อ)
การประชุม Special ASEAN Senior Labour Officials’ Retreat
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้
นายสิงหเดช ชูอานาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วม
การประชุม Special ASEAN Senior Labour Officials’ Retreat พร้อมผู้แทนจากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุม Ministerial
Retreat ซึ่งจัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อหาข้อยุติ
ในการจัดทาร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว
สาหรับการประชุม Special SLOM Retreat ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับข้อบทในร่างตราสารฯ
10 ข้อ เกี่ยวกับหลักการทั่วไป คาจากัดความ สิทธิพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว และข้อผูกพัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
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
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นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร้ างความ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา กลุ่มดังกล่าวอยู่อาศัยและทางานในประเทศไทยได้อีก 2 ปี (ถึงวัน ที่ 31 มีน าคม 2561)
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
ทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าวมาแจ้งต่ออายุใบอนุญาตทางาน จานวน 1,201,546 คน (แรงงาน 1,176,667 คน
การต่ า งประเทศ
ผู้ติดตาม 24,879 คน) (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559)
(ต่อ)
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ได้มีการลงนาม MoU นาเข้าแรงงานเวียดนาม เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2558 ณ ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดาเนินการ
นาเข้าแรงงานเวียดนามตาม MoU ต่อไป ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 มีนายจ้างจานวน 697 ราย แจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม จานวน 1,569 คน
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
นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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Center : GAC) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
2) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
กระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour
Information Center : NLIC) ขึ้น และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ทาให้มีฐานข้อมูลทั้งข้อมูลรายทะเบียนและข้อมูลเชิงสถิติ
สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปตัดสินใจวางแผนและพร้อมที่จะให้บริการหน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนประชาชนจะได้รบั ข้อมูลด้านแรงงานที่ทันสมัยและนาไปสู่การปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานภาครัฐร่วมกันได้ ผูส้ นใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ http://nlic.mol.go.th
2. การส่งเสริมการมีงานทา
โดยการดาเนิน งาน “ศูนย์บ ริก ารจัดหางานเพื่อ คนไทย” (Smart Job Center)
เป็นกลไกสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทา” โดยเน้น บริการคนไทยทุกคน
ทุกกลุ่ม ให้มีงานทา ด้วยบริการแบบครบวงจร โดยการนาเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้ เช่น
เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานทา การสัมภาษณ์งานผ่าน Skype บริการถ่ายคลิปวิดีโอ
แนะนาตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน การทางานต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบ
ความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ เป็นต้น
ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) แล้ว
ทั่วประเทศ 87 แห่ง (กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง) ทั้งนี้ ศูนย์บริการจัด หางานเพื่อ คนไทย
(Smart Job Center) มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ ๑) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
ลงทะเบียนรับสมัครงาน จานวน 16,644 แห่ง มีตาแหน่งงานว่าง จานวน 38,717 ตาแหน่ง
224,915 อัตรา 2) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จานวน 75,686 คน ในจานวนนี้
เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน 58,110 คน 3) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้คาปรึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 221,731 คน ๔) มีผู้แจ้งความประสงค์
เดินทางไปทางานต่างประเทศ จานวน 19,510 คน และ ๕) มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/
รายงานตัว จานวน 269,429 คน
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3. ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานทา โดยการให้บริการจัดหางานในประเทศ ได้ดาเนินการ
รับลงทะเบียนผู้หางานทา/นายจ้าง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการมีงานทาในระบบและนายจ้าง/
สถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาแหน่งงานว่าง/ความต้องการแรงงาน
ได้โดยสะดวก รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานทาที่เหมาะสมกับความต้องการ
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้บริการจัดหางาน ณ สานักงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
และการส่งเสริมคนพิการมีงานทา เป็นต้น ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจัดหางานทั่วประเทศ จานวน
244,814 คน เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน 98,218 คน
นอกจากนี้ ยังได้ขยายโอกาสการมีงานทาให้แก่ผู้สูงอายุ โดยดาเนินการสารวจและจัดทา
ทะเบียนผู้สูงอายุที่ต้องการทางานหรือประกอบอาชีพ จานวน 4,042 คน มีผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ จานวน 751 คน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ได้ดาเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม เช่น การพิจารณา
คาขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทางานต่างประเทศ/ฝึกงานในต่างประเทศ การรับแจ้ง
การเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - entry) และการจัดส่ง
คนหางานไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ เป็นต้น มีผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศทั้งหมด จานวน
52,574 คน คนหางานได้รับการอบรมทักษะภาษา รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย
วิธีการทางาน และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเกาหลีและอิสราเอล จานวน 941 คน
5. แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานทา และผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึง
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การให้คาปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ เป็นต้น มีผู้มารับบริการแนะแนวอาชีพ
ทั่วประเทศ จานวน 340,032 คน
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทาให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ดาเนินการพัฒนา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้เป็น
ระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน
โดยเน้นที่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาและทหารกองประจาการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
มีงานทาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ในแต่ละจังหวัด เป็นข้อมูลให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
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ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน ตลอดจนเป็นข้อมูลกาลังแรงงานของประเทศ ซึ่งจะนาไปใช้วิเคราะห์
วิจัยตลาดแรงงาน และสนับสนุนการวางแผนการดาเนินงานด้านแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งมีผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน จานวน 6,361,586 คน
7. การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทางานสาหรับผู้สูงอายุ
1) การประชุมประชารัฐเพื่อสังคมด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2559 ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน
สรุปผลการประชุมฯ ในประเด็น นโยบาย “ประชารัฐเพื่อสังคม” ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเสนอที่ประชุม
คณะทางานด้านแรงงานสูงอายุของกระทรวงแรงงาน เพื่อโปรดทราบ ดังนี้
(1) แนวคิด ในการดาเนิน งานและโครงสร้า งการขับ เคลื่อ นแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(2) การด าเนิน นโยบายการขยายโอกาสการจ้า งงานผู ้ส ูง อายุข องหน่ว ยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(2.1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุผ่านกองทุนผู้สูงอายุ และประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการ
ที่สนับสนุนการขยายโอกาสการจ้างงานผู้สูงอายุ
(2.2) กระทรวงแรงงาน : จัดตั้งศูนย์จัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยกรมการจัดหางานและสานักงานจัดหางานจังหวัด
(2.3) กระทรวงการคลัง : เสนอมาตรการเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ได้แก่ (1) การจ้าง
งานผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุผ่านสิทธิประโยชน์ภาษี (2) การสร้างที่พัก
อาศัยให้กับผู้สูงอายุ (3) สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ และ (4) การบูรณาการระบบบาเหน็จ
บานาญ
(3) แผนการขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อสร้างสังคมด้านผู้สูงอายุ ประเด็นการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ 2560
2) การจัดประชุมคณะทางานด้านแรงงานสูงอายุของกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมกันกาหนด
แนวทางการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
เพื่อติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน โดย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2559 ได้หารือร่วมกัน
ในประเด็น ดังนี้
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(1) กาหนดการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2559-2560
ตามแผนกลยุทธ์ด้านการทางานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
(2) การทบทวนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประจาปี 2560-2564 ตามแผนกลยุทธ์ด้านการทางานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 25592564) ในส่วนที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ
3) การประชุมหารือเพื่อจัดทาโครงการความร่วมมือด้านการจ้างงานผู้สูงอายุกับ JICA
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อ ขอรับ องค์ค วามรู้จ ากประเทศญี่ปุ่น
ผ่านผู้เชี่ยวชาญและการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้สูงอายุ และการวางระบบประกันสังคม
ด้านบานาญชราภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย
4) ร่วมจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจ้างแรงงานสูงวัยในสถานประกอบกิจการ ในประเด็น
“คุณค่าการจ้างแรงงานสูงอายุ” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสามพราน
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถอดบทเรียนสถานประกอบกิจการนาร่องการจ้างงาน
ผู้สูงอายุตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการขยายอายุ
การจ้างงานแรงงานสูงวัยในสถานประกอบกิจการกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
(มส. ผส.) และสถานประกอบกิจการ 13 แห่ง
8. 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 ทั้งนี้ อาสาสมัครแรงงานได้ให้บริการ
ประชาชน จานวน 109,660 คน
9. ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน ๖4 แห่ง ใน 63 จังหวัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านแรงงานอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการ ทั้งนี้ ภารกิจ
ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน มี 3 ประเภท ได้แก่ 1) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
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ในภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 2) ให้บริการรับเรื่องและวินิจฉัยเพื่อส่งต่อไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในภารกิจ ของหน่ว ยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เช่น การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ เบื้องต้น
ของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 212,630 ราย
10. ให้บริการทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ “๑๕๐๖” เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การให้คาแนะนาเรื่องข้อกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวร้องทุกข์ /
ร้องเรียนปัญหาอันเนื่องมาจากการทางาน ซึ่งมีประชาชนใช้บริการ จานวน 1,015,322 คน
11. การฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย
ทหารก่อนปลดประจาการ ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชนในสถานพินิจ และชนกลุ่ม น้อ ย ให้มีค วามรู้ ความสามารถ
มีทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทางาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้เป็นกาลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกลไก
ด้านกาลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 8,328 คน
12. การฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อฝึกอาชีพเพิ่ม
ทักษะให้กับกลุ่ม ผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ ทัก ษะฝีมือ มีอาชีพ รายได้ เป็นการสร้า ง
ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 4,518 คน
13. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง เพื่อพัฒนา
ฝีมือแรงงานในตลาดแรงงาน รองรับการทางานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม การ
ทางานในสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ และการก่อสร้าง ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อให้แรงงานไทยทั่วไปและแรงงานนอกระบบ และแรงงานรับจ้าง
มีความรู้ ทักษะฝีมือด้านการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกั บการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียม
แรงงานเข้าทางานในระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 11,825 คน
นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือ การพัฒนา ยกระดับทักษะฝีมือ
และศักยภาพการจ้างงาน ให้แรงงานมีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ทัศนคติ ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และมีทักษะฝีมือเป็นไปตามมาตรฐาน มีผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ จานวน
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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)

50,883 คน
14. 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
ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
3.2 ป้องกันและแก้ไข การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ปัญหาการค้ามนุษย์
1. กระทรวงแรงงานให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปทางานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง
คนหางานไปทางานต่า งประเทศ จานวน 591,139 คน รับ เรื่อ งร้อ งทุก ข์จ ากคนหางาน
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จานวน 349 คน
2. ดาเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล 22 จังหวัดติดทะเล โดยศูนย์ฯ มี ภารกิจ
5 ด้าน ได้แก่ 1) จัดระเบียบแรงงานประมง 2) จัดระเบียบเรือประมง 3) คุ้มครองแรงงาน
ในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจ้าง/ลูกจ้างประมง และ 5) ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
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
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของด้านแรงงานของประชาชน นายจ้างและแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ยังได้
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
อานวยความสะดวกในการสื่อสารให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยมีล่ามแปลภาษาในการให้บริการด้วย
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
มีผู้มาใช้บริการ จานวน 35,553 สาย
และการเข้าถึงบริการ
5. มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
ของรัฐ (ต่อ)
1) ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจ
นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง (กิจการเกี่ยวเนื่อง
ประมงทะเล กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งกิจการที่เป็นห่วงโซ่การผลิต ดังกล่าวทุกแห่ง
กิจการก่อสร้าง งานที่เข้าข่าย 3D (งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานที่มีความยากลาบาก
(Difficult) และงานที่เสี่ยงอันตราย (Dangerous) รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่อยู่โดดเดี่ยว
ห่างไกลชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU) เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีส ภาพการจ้า งและสภาพการทางานที่ดี รวมทั้ง
เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การต่อต้ านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบ จานวน
975 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 59,793 คน
2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีคาสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แต่งตั้งคณะทางานติดตามและตรวจสอบการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค นั้น โดยมีหน้าที่
ที่สาคัญในการติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับ
ใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด กระทรวงแรงงาน ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force)
ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ
จานวน 4,137 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 60,795 คน พบการกระทาผิดกฎหมายด้านแรงงาน
โดยดาเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ จานวน 461 ราย และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
จานวน 3,241 คน
3) บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ สานักงาน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข ตารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ ก
ก า ร ล ด ค ว า ม ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ในรูปแบบที่เลวร้ายมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและมีการดาเนินการ
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
และการเข้าถึงบริการ
ด้านแรงงานและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกาหนด รวมทั้ง เป็นการป้องกันปัญหาการใช้
ของรัฐ (ต่อ)
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
4) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยการจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย
ดังนี้
1. ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว
จานวน 24,694 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 184,293 คน
2. ดาเนินงานศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์อบรม
ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาทางานตามระบบ MoU เช่น ภาษา กฎหมาย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นต้น เพื่อให้แรงงานสามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมสังคมอย่างปกติสุข
ตลอดระยะเวลาที่ทางานในประเทศไทย ทั้งยังเป็นศูนย์ตรวจสอบ และคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาต
ให้เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยเพื่อป้องกัน มิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์อันมีสาเหตุมาจาก
การที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านถูกชักจูง ถูกหลอกลวง และลักลอบทางานในประเทศไทย
อย่างผิดกฎหมาย เป็นศูนย์พักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามา กรณีแรงงานรอนายจ้างมารับ
เพื่อเดินทางไปทางาน และเดินทางกลับประเทศ กรณีแรงงานเดินทางกลับปกติ (สิ้นสุดสัญญาจ้างงาน)
รวมถึงเป็นศูนย์ตรวจสอบและขอรับสิทธิที่แรงงานพึงได้รับ กรณีแรงงานเดินทางกลับประเทศ
อาทิ สิทธิขอรับเงินส่งกลับจากเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ผ่านการอบรมจากศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้าง จานวน 97,558 คน
การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย
1. ดาเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดชายฝั่งทะเล 22 แห่งในจังหวัดติดทะเล
เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและ
นโยบายรัฐบาล
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มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข ดาเนินคดี รวมถึงการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
ก า ร ล ด ค ว า ม ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ทัง้ นี้ มีแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป มารับบริการ/เข้ารับ
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
การอบรมให้ความรู้ จานวน 155,940 คน
และการเข้าถึงบริการ
2. การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล
ของรัฐ (ต่อ)
เพื่อให้แรงงานในเรือประมงทะเลได้รับความคุ้มครองเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ทั้งนี้ มีเรือประมงทะเลได้รับการตรวจ
จานวน 420 ลา มีแรงงาน จานวน 5,940 คน
3. การรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
ในประเภทกิจการประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ผลการรับรายงานตัว
ของแรงงานต่างด้าวฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อ
แรงงานต่างด้าว จานวน 2,507 คน และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มารายงานตัวเพื่อรับบัตรใหม่
จานวน 10,415 คน
4. การรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
ในประเภทกิจการแปรรูปสัตว์น้าพื้นที่ติดทะเล (22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุม
4 มุมเมือง) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ผลการรับรายงานตัว ของ
แรงงานต่างด้าวฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อ
แรงงานต่างด้าว จานวน 1,952 คน และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และผู้ติดตาม มารายงานตัว
เพื่อรับบัตรใหม่ จานวน 23,390 คน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒4 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการอยู่ใน
ราชอาณาจักรและอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ซึ่งใบอนุญาตทางาน
จะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2560 และกิจการแปรรูปสัตว์น้า (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร
ของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี) ซึ่งใบอนุญาตทางานจะหมดอายุในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุกคน เพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตสาหรับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทาง
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
และอนุญาตทางานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน 2 ปี
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ 1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม
และคุม้ ครองให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการทางาน สิทธิประโยชน์ไม่ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด
เหลื่อมล้าของสังคม
โดยเน้นในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานเด็ก
และการเข้าถึงบริการ
และแรงงานต่างด้าวที่อาจนาไปสู่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานประกอบกิจการที่ไม่เคยผ่าน
ของรัฐ (ต่อ)
การตรวจแรงงานภายใน 5 ปี และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1 – 49 คน ที่ไม่ผ่าน
การตรวจแรงงาน สถานประกอบกิจการรายใหม่ และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายในปีที่ผ่านมา จานวน 18,975 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 637,057 คน
พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน 133 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้ดาเนินการออกคาสั่งหรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อนายจ้าง
แล้วแต่กรณีของการกระทาความผิด นอกจากนี้ พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปตรวจสอบแรงงาน
นอกระบบ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสภาพการจ้างงาน สภาพการทางาน ให้ผู้จ้างงาน ผู้รับงาน
ไปทาที่บ้าน นายจ้าง ลูกจ้างในงานเกษตรกรรม ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้รับงานไปทาที่บ้าน
พ.ศ. 2553 หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องพนักงานตรวจแรงงานจะดาเนินการให้คาแนะนา
ออกคาสั่ง และดาเนินคดีตามลาดับ ทั้งนี้ ได้ดาเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ จานวน 20,459 คน
และได้ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยการให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนา การตอบปัญหา
เกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานเด็กอย่างถูกกฎหมาย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ นักเรียน/นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ปกครอง
แรงงานเด็ก และแรงงานในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น มีผู้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
จานวน 80,060 คน
2. ให้ความรู้และตรวจกากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทางานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ จานวน 9,179 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 607,386 คน พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน
456 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดาเนินการออกคาสั่งหรือร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อนายจ้างแล้วแต่กรณีของการกระทา
3. ได้ดาเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี โดยเน้นการทางานในเชิงรุกด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ ให้คาปรึกษา
แนะนาแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบของทวิภาคี
นโยบายรัฐบาล
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ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกัน นามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้ มครองทางสั งคม นายจ้างกับลูกจ้าง รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบ
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
กิจการให้ยุติลงได้ก่อนจะเกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จานวน
และการเข้าถึงบริการ
7,443 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 473,116 คน รวมถึงการสนับสนุนให้สถานประกอบ
ของรัฐ (ต่อ)
กิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกาหนดให้แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน ครอบครั ว และความมั่ น คงของสั ง คม โดยมุ่ ง เน้ น การจั ด สวั ส ดิ ก าร
ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินชีวิต ให้คนในองค์กรได้รับความสะดวกสบายในการทางาน
มีความมั่นคงในอาชีพ จูงใจให้มีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความพอใจในการทางาน ครอบครัว
มีความมั่นคง ได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับสู่งานที่มีคุณค่าต่อไป ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการ
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จานวน 8,013 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 405,856 คน
4. สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้
สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนาไปพัฒนาองค์กรให้มีก ารปฏิบัติ
ต่อผู้ใช้แรงงานได้อย่างถูกต้อง มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมความรู้ จานวน 5,395 แห่ง
5. การสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย หรือประกาศ
แสดงตนเอง โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการกลุ่มใหม่ และกลุ่มเดิม
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ข้อ กาหนดและข้อ กฎหมาย เพื่อ ให้พ ร้อ มรับ
การตรวจประเมิน ตรวจติดตาม และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบกิจการทุกขนาด ทุกประเภทเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
โดยการขอการรับรอง หรือประกาศแสดงตนเอง โดยดาเนินการในสถานประกอบกิจการทุกขนาด
ทุกประเภท ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการได้รับการรั บรองหรือประกาศแสดงตนเองมาตรฐาน
แรงงานไทย จานวน 537 แห่ง
6. การส่งเสริมและพัฒนาแรงงานตลอดช่วงชีวิต โดยดาเนินการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการ เพื่อจัดสวัสดิการแรงงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน
ให้แรงงานสามารถทางานได้เต็มที่ ไม่มีความกังวลใจและห่วงใยบุตรหลาน ส่งผลให้บุตรผู้ใช้แรงงาน
ในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความปลอดภัย
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้ มครองทางสั งคม เพื่อครอบครัวของลูกจ้างที่นายจ้างนาไปจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ ส่งผลให้
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปัจจุบันมีเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ
และการเข้าถึงบริการ
จานวน 1,600 คน
ของรัฐ (ต่อ)
7. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน โดยการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการจัดสวัสดิการมุมนมแม่ในสถานประกอบ
กิจการผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ คู่มือ วิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ หรือสิ่งอื่น ๆ ให้นายจ้าง
ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้แรงงานหญิงได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและสายใยรักแห่งครอบครัวของลูกจ้าง เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง เห็นความสาคัญ
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้แรงงานหญิง
ได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสายใยรักแห่งครอบครัว
ของลูกจ้าง มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ จานวน 235 แห่ง
8. การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรีย มความพร้ อ มเข้า สู่ก ารเกษีย ณ
อย่างมีคุณภาพ โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการออม การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี รวมถึงการออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่แรงงานสูงอายุในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่า งมีคุณ ภาพ ทั้งยังเป็น การจัด สวัส ดิก ารด้า นสุข ภาพ
แก่แรงงานสูงอายุ มีแรงงานได้รับความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ
จานวน 700 คน
9. 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
11.852 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 101.54 จากเป้าหมายทั้งปี 11.98 ล้านคน)
2) ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จานวน 9.481 ล้านคน ได้รับ
สิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจากการทางานแล้วจานวน 112,444 ครั้ง เป็นเงิน 907.783 ล้านบาท
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ
3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้ มครองทางสั งคม อาชีพอิสระ) มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
มาตรา 40 จานวน 2.265 ล้านคน มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จานวน 46,251 ครั้ง
และการเข้าถึงบริการ
คิดเป็นเงิน 148.061 ล้านบาท
ของรัฐ (ต่อ)
นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการงานประกันสังคมแบบเบ็ด เสร็จ
(Service Delivery Unit) แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยกิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรับขึ้นทะเบียน รับชาระเงินสมทบผู้ประกันตน ตอบปัญหา และการส่งเสริมให้มีการชาระเงิน
สมทบล่วงหน้าของผู้ประกันตนมาตรา 40 มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทั่วประเทศ จานวน
3,716 ครั้ง มีผู้เข้ารับการบริการ จานวน 270,328 ราย
4) การให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน จังหวัดปทุมธานี ระยอง เชียงใหม่ และขอนแก่น
โดยมีผลการดาเนินงาน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
(1) มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่ จานวน 1,272 คน
(2) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จานวน 954 คน
(3) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ จานวน 409 คน
(4) มีผู้จบการฟื้นฟูสมรรถภาพ จานวน 172 คน ในจานวนนี้เข้าประกอบอาชีพ
กับนายจ้างเดิม 67 คน ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่ 49 คน ประกอบอาชีพอิสระ 44 คน
และช่วยงานบ้าน 12 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)
10. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
1) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
2) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินงาน
10. การให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ จานวน 14 แห่ง (13 ประเทศ) เพื่อให้การคุ้มครองและดูแลแรงงานให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม
การลดความ คุ้ มครองทางสั งคม ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการสื่อสารในการทางาน
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางานและการใช้ชีวิตประจาวัน เป็นสาเหตุ
และการเข้าถึงบริการ
ที่ทาให้แรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไม่ถูกต้อง อาทิ การดื่มสุรา นามาซึ่งปัญหา
ของรัฐ (ต่อ)
สุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทางานลดลง หมดความน่าเชื่อถือ ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
ต่อแรงงานไทย ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และ
สถานกักกัน จานวน 10,263 คน รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย
จานวน 2,893 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 38,923,742.10 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 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2,668 คน จากสถาน
ประกอบกิจการ 530 แห่ง
2. จัดโครงการสร้างงาน สร้างคน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อรวมใจคนในชุมชน นายจ้าง
ข้าราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และ นักศึกษา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อความปรองดองสมานฉันท์
รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทา มีความรู้
เรื่องโลกอาชีพต่าง ๆ และมีงานทา มีอาชีพ มีรายได้ และได้รับทราบถึงสิทธิห น้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,126 คน
นโยบาย 5
5.1 วางรากฐานให้
กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคม ได้ดาเนินการยกระดับคุณภาพการบริการ
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ระ บบ ห ลั ก ป ระ กั น ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของผู้ประกันตน โดยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดบริการ
คุ ณ ภาพบริ ก าร สุ ข ภา พครอบคลุ ม การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสาหรับผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีหลักประกัน
ด้ า นสาธารณสุ ข ประชากรในทุกภาคส่วน และความคุ้มครองด้านการบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม จากข้อมูล ณ วันที่
และสุ ข ภาพของ อย่างมีคุณภาพ
1 - 31 มกราคม 2560 มีผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๓
ประชาชน
มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น ๑2.229 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 100.59 จากเป้าหมาย
ทั้งปี ๑2.34 ล้านคน)
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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1. การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อให้แรงงานไทย และ
ผู้ประกอบกิจการมีความสามารถด้านภาษาของประเทศในอาเซียน ได้แก่ ภาษากลางอาเซียน
(ภาษาอังกฤษ) และภาษาถิ่นของประเทศในอาเซียน ได้แก่ ภาษาฟิลิปีโน ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษามลายูบรูไน ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า และภาษา
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น และจีนกลาง รวมทั้งภาษาต่างประเทศ
รองรับการไปทางานประเทศในตะวันออกกลาง ประเทศในยุโรป และในอเมริกา เพื่อช่วยให้
แรงงานสามารถสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการสื่อสารในการทางานภายในประเทศ รวมทั้ง
เตรี ย มความพร้ อ มแรงงานไทยในการเคลื่ อ นย้ า ยไปทางานในประเทศอาเซี ย น ประเทศ
ในตะวันออกกลาง ประเทศในยุโรป และในอเมริกา ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 7,801 คน
2. การฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อฝึกอบรมฝีมือให้แรงงานใหม่
มีความรู้ ทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร มีความพร้อมในการทางาน และยกระดับ
ฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารให้มีศักยภาพในการผลิต
และการแข่งขัน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 4,392 คน
3. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อเตรียม
แรงงานใหม่ นักศึกษา ปวช./ ปวส. ปีสุดท้าย และยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ/
ธุรกิจ Startup ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และชิ้นส่วน ให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้นรองรับเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ รวมถึงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ผู้ว่างงาน
(เคยทางานมาก่อน) และถูกเลิกจ้าง ให้มีฝีมือเพื่อสร้างความพร้อมในการให้ทางานในระบบ
การจ้างงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 5,478 คน
4. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ นักศึกษาปีสุดท้าย เช่น ระดับ ปวช./ปวส. เพื่อให้มีฝีมือพร้อม
ในด้านการบริการและการท่องเที่ยวในการทางานในสถานประกอบกิจการ และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะฝีมือ
(Skill) และมีทัศนะคติ (Attitude) ที่ดีในการประกอบอาชีพในธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 15,862 คน
5. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว
อาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานสมรรถนะร่ว มวิชาชีพ
การท่องเที่ยวอาเซียน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว
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ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 1,860 คน
6. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานใหม่ นักศึกษาปีสุดท้ายให้มีฝีมือตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการ
เพิ่มศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ และแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม/ธุรกิจ Startup ให้เป็นแรงงานฝีมือทางานในกระบวนการผลิตในด้าน
ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 17,232 คน
7. การยกระดับแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Clusters และ Engine of Growth
ดาเนินการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ และแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่อยู่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Super Cluster จานวน 4 กลุ่ม
ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน , เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม , ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดิจิทัล 2) กลุ่ม Cluster อื่นๆ จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่
เกษตรแปรรูป และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ 3) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(New Engine of Growth) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้ง
เป็นการยกระดับแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นแรงงานมีฝีมือสามารถทางานกับเทคโนโลยีชั้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการผลิต /การแข่งขันของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ มีผู้เข้า รับ การอบรม
จานวน 5,106 คน
8. การจัดทาแผนการพัฒนากาลังคนในอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและการประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อการ
พัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพใน 3 อุตสาหกรรม ที่แสดงอุปสงค์
(ความต้องการกาลังคน) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ อุปทาน (ปริมาณการผลิตและการ
พัฒนากาลังคน) ของประเทศ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากาลังคน
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเรื่องเครื่องมือเชิงนโยบาย เครื่องมือทางการบริหารจัดการ เครื่องมือ
การเงินการคลัง และเครื่องมืออื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการขับเคลื่อนดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
9. การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจ การดาเนิน การฝึก อบรมฝีมือ แรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบ
กิจการ มีบทบาทในการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
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โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้ภาคเอกชน
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ มี ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม จ านวน
2,548,994 คน
1. เสริมสร้างความรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และคณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ
ให้ทราบถึงสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศ
กรอบความร่วมมือ (ASEAN+3) และประเทศต้นแบบด้านสวัสดิการแรงงาน รวมถึง แนวทาง
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับ
การอบรม จานวน 2,797 คน
2. การจัดการด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาแก่นายจ้าง /ตัวแทนนายจ้าง และลูกจ้างต่างด้าว ๓ สัญชาติ ในสถาน
ประกอบกิจการพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งเพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างต่างด้าว ๓ สัญชาติ ที่เข้ามาทางาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบเช้ามา - เย็นกลับ และตามฤดูกาลได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงการให้บริการของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการรับและ
วินิจฉัยคาร้อง ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในสถานประกอบกิจการ
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา เชียงราย
กาญจนบุรี นครพนม หนองคาย และนราธิวาส และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับ
สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง 2,544 คน
3. การเสริมสร้างสถานประกอบกิจ การต้น แบบด้า นความปลอดภัย ในการทางานพื้น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือช่องผ่านแดนที่สาคัญ เพื่อดูแล คุ้มครองแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาทางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับการคุ้มครองกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานแก่สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางในพื้นที่เป้าหมาย
เป็นการป้องกันและลดอันตราย และโรคอันเนื่องจากการทางาน รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศ
การลงทุนแก่นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย
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7.3 พั ฒ นาแรงงาน
การส่งเสริมบทบาท ของภาคอุตสาหกรรม
และการใช้โอกาส เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ในประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ทั้ง
(ต่อ)
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และไม่มีทักษะ
(ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

7.4 เร่ งพั ฒ นาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่ง
และระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เข้าร่วม จานวน 101 แห่ง
4. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ให้แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อให้แรงงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยในการทางาน
การอยู่ร่วมกันกับแรงงานไทย ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่งผลให้แรงงาน
สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าและศักดิ์ศรี สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ มีแรงงานได้รับการอบรมให้ความรู้ จานวน 5,357 คน
5. การเสริมสร้างวินัยการทางานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายมาจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มี อยู่
เป็นจานวนมาก ซึ่งการทางานในภาคเกษตรมีความแตกต่างจากภาคอุตสาหกรรม มีวิถีชีวิต
ที่แตกต่างกัน มีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่คุ้นเคย ก่อให้เกิดปัญหาในการปรับตัว
ในภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างวินัยการทางานในภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้
ผู้ใช้แรงงานสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นผู้ใช้แรงงาน
ยังมีความรู้เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทางานในสถานประกอบกิจการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งยังตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่และความรับผิดชอบในการทางาน
ตลอดจนมีวินัย ในการทางานภาคอุตสาหกรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร ทั้งนี้
มีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเข้ารับการอบรม จานวน 4,632 คน
การพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระดับนานาชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการเสริมสร้างและ
พัฒนาความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกระดับชั้นทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชน แก่กาลังแรงงานในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงให้มีสมรรถนะและทักษะฝีมือตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอันจะ
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และทักษะฝีมือ ระหว่างบุคลากรฝึกของกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่
รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล ตลอดจนเพื่อการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ
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7.4 เร่ งพั ฒ นาความ
การส่งเสริมบทบาท เชื่อมโยงด้านการขนส่ง
และการใช้โอกาส (ต่อ)
ในประชาคมอาเซียน 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
(ต่อ)
พิเศษ โดยเริ่มจากการ
พัฒนาด่านชายแดนและ
โครงข่ายการคมนาคม
ขนส่ ง บริ เ วณประตู
การค้าหลักของประเทศ
นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 8
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
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ฯ

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

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ซึ่งจะเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนา
ความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1,278 คน
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มุ่งเน้นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานใหม่
แรงงานที่ยังไม่มีงานทา/ไม่เคยทางาน นักเรียน นักศึกษาปีสุดท้ายระดับ ปวช. ขึ้นไป รองรับ
ความต้องการของสภาพพื้นที่ /ตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อยกระดับ
ฝีมือแรงงานในระบบการจ้างงานที่อยู่ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของสภาพพื้นที่ /ตลาดแรงงานในพื้นที่ดังกล่าว
รวมถึงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน เพื่อให้มีความพร้อม
ในการทางานรองรับการมาลงทุนของสถานประกอบกิจการ หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพ การประกอบ
อาชีพเสริมการประกอบอาชีพอิสระได้ในพื้นที่ทั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 12,206 คน
การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย โดยมีเป้าหมายการดาเนินการเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยความสาเร็จ
ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีมาตรการหรือแนวทางบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแล้ว การเกิดปัญหา
ด้านแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการจะลดลง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มีการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาการผลิต เพื่อทดแทนการนาเข้าและพัฒนา
การผลิตเพื่อการส่งออก ทาให้ประชาชนในประเทศมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสานึกและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้ง ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายดาเนินการ
2,600 คน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2,360 คน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล
7 เมษายน 2560
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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กลไกประชารัฐ)
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มีนาคม 2560)
หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ส่วนราชการนาแนวทางกลไกประชารัฐมาใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งแนวทางกลไกประชารัฐ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในสังคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของภาครัฐ เพื่อให้การดาเนินงานของภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
กระทรวงแรงงานในฐานะของหน่วยงานภาครัฐจึงได้ดาเนินงานตามแนวทางกลไกประชารัฐ โดยมีความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 2
2.1 การเตรียมความพร้อม
การรั ก ษาความ สู่ประชาคมการเมืองและ
มั่ น คงของรั ฐ และ ความมั่ น คงอาเซี ย น
การต่างประเทศ กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
ต้องได้รับการแก้ไข
นโยบายรัฐบาล

นโยบายข้อ 3
การลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม
และการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ

3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
และแรงงานข้ า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย

ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจ การ โดยกระทรวงแรงงาน
ได้ดาเนินการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยการตรวจเยี่ยมสถานประกอบ
กิจการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการแก่นายจ้างและลูกจ้าง เป็นการสร้างความตระหนัก
และเจตคติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบ
กิจการให้เข้าสู่ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามข้อกาหนดมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และสามารถธารงรักษาระบบการจัดการด้า นยาเสพติด ในสถานประกอบกิจ การให้เ ป็น ไป
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถนาความรู้
ไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดทาระบบการจัดการด้านยาเสพติด ในสถานประกอบ
กิจการได้อย่างถูกต้องต่อไป จานวน 16,181 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 1,124,882 คน
1. การส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ที่ประสงค์จะรับงานไปทาที่บ้าน/ผู้รับงานไปทาที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน ให้มีความรู้
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับงานไปทาที่บ้าน เช่น การจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน การบริหาร
จัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง การจัดทาบัญชี การบริหารจัดการด้านการเงิน ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การศึกษาดูงานกับนายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ส่งงานให้ผู้รับงานฯ/
หรือกลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและประสบความสาเร็จในอาชีพ และแนะนาแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่า เช่น กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน รวมทั้ง เพื่อให้เกิดตลาดรองรับสินค้า ภาครัฐ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส จะประสานกับภาคเอกชนเพื่อการรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 522 คน
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
การให้บริการจัดหางานแก่คนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งนั้น เป็นวิธี
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ เดินทางไปทางานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งคนหางานจะได้รับสิทธิประโยชน์และได้รับความคุ้มครอง
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
ตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ การจัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งนั้นประกอบด้วย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีการจัดส่งคนหางาน
แบบรัฐต่อรัฐที่สาคัญ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี อิสราเอล ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น โดยภารกิจ
ของแต่ละภาคส่วน มีดังนี้
๑) ภาครัฐ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
โรงพยาบาลของรัฐที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทยเพื่อไปทางานต่างประเทศ กรมการกงสุลเพื่อการ
ออกหนังสือเดินทาง สานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคนหางาน
ก่อนได้รับอนุญาตให้ไปทางานต่างประเทศ และธนาคารของรัฐที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่าให้กับ
แรงงานไทยเพื่อไปทางานต่างประเทศ
๒) ภาคเอกชน โดยโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทางาน
ต่างประเทศ โรงเรียนเอกชนที่เป็นสถานอบรมภาษาและวัฒนธรรมสาหรับคนหางานไปทางาน
สาธารณรัฐเกาหลี
๓) ภาคประชาชน โดยคนหางานให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน คนหางานไปทางานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง จานวน 5,385 คน
3. โครงการเครือข่ายชุม ชนร่วมรณรงค์ป้อ งกันการหลอกลวงและลัก ลอบไปทางาน
ต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้เล็งเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางาน
ต่างประเทศ จึงได้ดาเนินการจัดประชุม /อบรม ให้แก่ ประชาชน คนหางาน ผู้สนใจไปทางาน
ต่างประเทศ ผู้ถูกระงับการเดินทาง ผู้นาชุมชน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับทราบ
ข้อมูลการไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผลเสียและโทษของการลักลอบ
ไปทางานต่างประเทศ โดยการสร้างความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและ
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/การใช้กลไกประชารัฐ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสผู้มีพฤติการณ์ในการหลอกลวงคนหางาน
ของสาย/นายหน้าจัดหางาน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ ตลอดจน
เป็นการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ทั้งนี้ หน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถู กกฎหมายและร่วมรณรงค์เพื่อป้องกัน
การถูกหลอกลวงไปทางานต่างประเทศรวมทั้งป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม จานวน 37,872 คน
4. การจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
การจัดหางานให้คนพิการ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ให้ค นพิก ารมีงานทา มีอ าชีพ มีร ายได้
พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
รวมถึ ง เพื่ อ ให้ น ายจ้ า ง/สถานประกอบกิ จ การเห็ น ความสาคั ญ ของการจ้ า งงานคนพิ ก าร
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้
๑) ภาครัฐ เป็นผู้ให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ
ได้รับโอกาสในการมีงานทา และเป็นผู้ประสานระหว่างสถานประกอบกิจการกับผู้พิการ/กลุ่ม
ผู้พิการเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง
๒) ภาคเอกชน เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ และเปิดโอกาสให้คนพิการ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๓) ภาคประชาชน/สังคม เป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้จ้างงานและคนพิการผ่านองค์กรภาคี
ภาคสังคมกลุ่มต่าง ๆ เช่น หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เป็นต้น รวมทั้งภาครัฐเพื่อขยายผลให้เกิดการจ้างงาน ทาให้คนพิการ
เข้าถึงโอกาสในการทางานมากยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงาน มีผู้พิการมารับบริการจัดหางาน จานวน 2,290 คน และได้รับการบรรจุงาน
จานวน 1,298 คน
5. โครงการ : ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการจัดหางานในประเทศ
ให้สามารถทัดเทียมภาคเอกชน ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีอย่างเท่าเทียมกันจากทุกหน่วยงาน
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ของกรมการจัดหางาน เป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการจัดหางานของรัฐให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทาอย่างครบวงจร รวมถึงเพื่อสร้างระบบและ
เครื่องมือในการ Recruitment และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการจัดหางานผ่านระบบ
Recruitment ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน มีผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จานวน 109,055 คน เป็นผู้ได้รับ
การบรรจุงาน จานวน 54,810 คน
6. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีอาชีพและ/หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการนาภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการมีงานทา การพัฒนาทักษะฝีมือ การได้รับความคุ้มครอง
ด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จานวน
๓๘๐ คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึ ง
ได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจาอาเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจาตาบล และเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลด้านแรงงานระดับอาเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
เช่น การฝึกอบรมภาษาก้าวทัน AC กิจกรรมหนึ่งอาเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ และโครงการสานึกรักบ้านเกิด
ร่วมใจพัฒนาชุมชน เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จานวน 25,464 ราย
7. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ /ชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อให้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัม พัน ธ์เ ผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสารด้า นแรงงานให้กับ ประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้ง
เป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการ/มีปัญหาด้านแรงงานกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในด้านความต้อ งการมีงานทา การพัฒ นาทัก ษะฝีมือ การได้รับ
ความคุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ปัจจุบัน
มีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จานวน ๑๙,๕๘๑ คน
ผลการดาเนินงาน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จานวน 109,660 คน
8. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
โดยสานักงานประกันสังคม ตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการแบบครบวงจรทั้งการป้องกัน
และการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน โดยการให้บริการตรวจสุขภาพ
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นโยบาย 6
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม
ส่ง เสริม การพัฒ นา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้อง
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐาน
ของประเทศ
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และการรักษาโรคเบื้องต้น ตลอดจนการให้บริการทางด้านประกันสังคม การช่วยเหลือผู้ประกันตน
ที่ประสบปัญหา ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกจ้าง /ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกและการดูแล
ด้านสุขภาพอนามัย จึงได้ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ตารวจ สาธารณสุขจังหวัด สถานประกอบการ ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และประชาชนในพื้นที่ทใี่ ห้บริการ
ผลการดาเนินงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
จานวน 93 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7,572 ราย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเผยแพร่
ความรู้ด้านประกันสังคมร่วมในงานแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไท้ราชินีร่วมบริจาคโลหิต โดยมี
ผู้บริจาคโลหิตจานวน 4,811 คน ได้รับโลหิต จานวน 1,562,258 ซีซี
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานประกอบกิ จ การดาเนิ น การฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อให้สถานประกอบกิจการ
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 โดยใช้มาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนัก
ให้สถานประกอบกิจการเห็นความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 2,548,994 คน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล
7 เมษายน 2560
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