ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
๑. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
๑.๑ ได้ดาเนินงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : OSS) ทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ปรับปรุงยอดวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) มีแรงงานต่างด้าว
มาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน นายจ้าง จานวน ๓๑๕,๘๘๐ ราย โดยแยกตามสัญชาติ ดังนี้
๑) เมียนมา จานวน ๖๒๓,๖๔๘ คน ผู้ติดตาม จานวน ๔๐,๘๐๑ คน
๒) ลาว จานวน ๒๑๓,๖๘๙ คน ผู้ติดตาม จานวน ๙,๑๕๐ คน
๓) กัมพูชา จานวน ๖๙๖,๓๓๘ คน ผู้ติดตาม จานวน ๔๒,๖๐๙ คน
ส าหรั บ การด าเนิ น การจั ด ระเบี ย บแรงงานต่ า งด้ า วในขั้ น ตอนต่ อ ไปตามผลการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการจัดการปั ญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (กนร.) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๕๗ ซึง่ มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. เร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. เร่ งประชาสั มพัน ธ์น ายจ้าง/ผู้ ประกอบการนาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนและตรวจ
สัญชาติตามกาหนด
เมื่อสิ้นสุดการจดทะเบียนจะดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๑.๒ ตั้งศูนย์ บริ การตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทางานแรงงาน เมียนมา ลาว กั มพูชา
มีผู้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จานวน ๑๖๗,๓๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๖ จากเป้าหมาย ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน
๑.๓ เผยแพร่สปอตวิทยุโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เผยแพร่วันละ ๕ ครั้ง ทางคลื่ น FM
สวพ.๙๑ ทุ ก วั น จันทร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. จานวน ๑๕๕ ครั้ง
๑.๔ ประชาสัมพันธ์ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เน้นการใช้แรงงานในกิจการประมงทะเลจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน ๒ ครั้ง ในนิตยสาร Customs IMPORT-EXPORT ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘
๑.๕ เผยแพร่สปอตวิทยุ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางการเรียกร้องสิทธิแรงงานต่างด้าว เผยแพร่
วันละ ๓-๑๐ ครั้ง ทางคลื่น FM. ๑๐๑.๕ MHz ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ตลอดเดือน
กุมภาพันธ์ จานวน ๒๕๙ ครั้ง
๑.๖ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา ที่ลักลอบทางานอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวมาจดทะเบียนประวัติ และขอใบอนุญาตทางาน
ตามกฎหมาย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ ๑๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
และตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ และ ๑๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ในเรื่องการตรวจสอบจังหวัดนาร่องกลุ่มจังหวัดที่มีปัญหา ๕ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา ให้บังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ซึ่งการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ครบกาหนดแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้มีการ
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จากการทีร่ ัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันให้แรงงาน
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาจดทะเบียน ทาให้มีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการนาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน
และขอใบอนุญาตทางานจานวน ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน เป็นเมียนมา ๖๖๔,๔๔๙ คน กัมพูชา ๗๓๘,๙๔๗ คน และ
ลาว ๒๒๒,๘๓๙ คน แต่ยังมีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการอีกเป็นจานวนมากที่ไม่ได้มาดาเนินการให้ถูกต้อง
จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานร่วมกับสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดชุดปฏิบัติการ
(Task Force) จานวน ๓ ชุดๆ ละ ๑๐ นาย ออกปฏิบัติการตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้าง/สถาน
ประกอบกิจการ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และชุ ดตรวจปราบปรามของทุกจังหวัด ไปดาเนินการตรวจ
ปราบปราม จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน และกระบวนการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้นายจ้างได้ตระหนักถึงบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย และเพิ่มความเข้มข้นในการเข้ากวาดล้าง
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลักลอบทางาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่กระทาความผิดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
และเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยจะเน้นตรวจกิจการก่อสร้าง ร้านอาหาร คาราโอเกะ
และตลาดสด ที่คาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลักลอบทางานเป็นจานวนมาก หากพบว่านายจ้ าง/สถาน
ประกอบกิจ การ แรงงานต่างด้า วมีการกระทาผิดกฎหมายจะถูก ดาเนินคดีอย่างจริง จัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน ที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ดาเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดาเนินคดี
แรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสถานประกอบกิจการจานวน ๑,๒๒๓ แห่ง
แรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจ ๓๕,๘๑๒ คน ดาเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ๒๒๔ ราย แรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง ๑,๕๖๑ คน เป็นสัญชาติเมียนมา ๕๔๙ คน กัมพูชา ๘๖๒ คน ลาว ๘๒ คน และสัญชาติอื่นๆ เช่น
เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ๖๘ คน สาหรับส่วนภูมิภาค มีการตรวจสถานประกอบกิจการ จานวน
๓๒๗ แห่ง แรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจ ๕๗,๕๑๒ คน ดาเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ๒๕๖ ราย
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๒,๗๑๓ คน เป็นสัญชาติเมียนมา ๑,๘๓๓ คน กัมพูชา ๖๓๐ คน ลาว ๑๙๔ คน
และสัญชาติอื่น ๆ เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ๕๖ คน
๑.๗ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนางจอสลิน
เอส บาทูน - การ์เซีย (H.E. Mrs. Jocelyn S. Batoon-Garcia) เอกอัครราชทูตวิส ามัญผู้มีอานาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจาประเทศไทย โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหาร
กระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือประเด็น การขยายโอกาสในการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของแรงงานฟิลิปปินส์ นอกเหนือจากแรงงาน ๓ สัญชาติ รวมถึงแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแรงงานประมง ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖
ส่วนประเด็นการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่กระทรวงแรงงานได้มีการดาเนินการกับสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา มีหลักการดาเนินการอยู่ ๓ ข้อ ประกอบด้วย ๑) มีนายจ้าง ๒) แรงงานต่างด้าวต้องมีประเทศต้นทางยอมรับ
และ ๓) เมื่อไม่มีงานทาหรือไม่มีนายจ้าง แรงงานต่างด้าวเหล่านั้นจะต้องกลับประเทศของตนเอง หากไม่มี
งานทาแล้วไม่เดินทางกลับถือว่าเป็นผู้ทาผิดกฎหมายจะต้องถูกผลักดันกลับประเทศ
๑.๘ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดาเนินการ
กับแรงงานต่างด้าวที่จะครบกาหนดระยะเวลาผ่อนผันในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มี ๓ แนวทาง ให้นายจ้าง
ที่ปฏิบัติตามคาสั่ง คสช.ครบทุกขั้นตอนและมีความต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าวได้รับประโยชน์ตามสิทธิ
คือ ๑) นายจ้างที่มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวและได้ยื่ นบัญชีรายชื่อให้เจ้าหน้าที่แล้ว แต่มีปัญหาการ
พิสูจน์สัญชาติล่าช้า ๒) นายจ้างได้รับประโยชน์ตามสิทธิ และ ๓) นายจ้างที่ไม่ได้มายื่นบัญชีรายชื่อจะต้องมี
มาตรการบังคับใช้กฎหมายโดยใช้กลไกตามคาสั่งที่ ๑๐๐ และ ๑๐๑ ซึ่งแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติแล้วสามารถอยู่ได้จนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กลุ่มที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว แต่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
ยังไม่แล้วเสร็จจะได้รับการผ่อนผันเนื่องจากกระบวนการพิสูจน์สัญชาติไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อ จาเป็นต้องดาเนินการตามที่กาหนดกับนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอยู่
สาหรับแนวทางการดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูช า และแรงงานประมง
หลังสิ้นสุด การพิสูจน์สัญชาติวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จะต้องสรุปนาเรียนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
รับทราบก่อนนาเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เกี่ยวกับการให้เร่งรัดการดาเนินการในการตรวจพิสูจน์สัญชาติ ให้มีแรงงานพอเพียงทั้งแรงงานต่างชาติและ
แรงงานไทยที่ตอบสนองต่อการขาดแคลนแรงงานของกิจการต่างๆ ในประเทศ และเตรียมความพร้อมที่จะเข้า
สู่ป ระชาคมอาเซีย น ส่ว นการแยกกองทุน ประกันสัง คมของคนไทยและแรงงานต่างด้าวออกจากกันนั้น
ได้มอบหมายให้ป ลัดกระทรวงแรงงานดาเนิน การจัดทาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมเพื่อ คนต่า งด้า ว
เนื่องจากปัจจุบันกองทุนประกันสังคมไม่ได้แยกระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว จึงจาเป็นต้องการแยกกองทุน
ออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อให้คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อเดินทางกลับประเทศ สาหรับยุทธศาสตร์ช าติ
ด้านแรงงานจะต้องเพิ่มเรื่องผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมเข้าไปด้วย เพราะแม้ว่าแรงงานจะอยู่ในกรอบกฎหมาย
ไม่กระทบความมั่นคง ทาให้เศรษฐกิจดีก็ตาม ขณะเดียวกันก็ต้องไม่กระทบต่อสังคมด้วย
๑.๙ การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการจั ด การปัญ หาแรงงานต่า งด้ า วและการค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสันติไมตรีหลังใน ทาเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทางาน จดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนามที่ถือหนังสือ
เดินทางและเข้าเมืองถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ได้สิ้นสุดแล้ว กาหนดให้แรงงานเวียดนามมารายงานตัวเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพและซื้อประกัน
สุขภาพ และขออนุญาตทางาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง นครพนม หนองคาย สงขลา และจังหวัดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ระยะเวลา
ดาเนินการ ๓๐ วัน โดยแรงงานเวียดนามจะได้ รับการผ่อนผันให้อยู่และอนุญาตให้ทางานได้เป็นเวลา ๑ ปี
เฉพาะในงานบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
เวียดนามเพื่อจัดทา MoU ในกิจการประมงและก่อสร้าง
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดระบบการจ้าง
คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา
๑๔ แห่ง พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบด้วย ให้ออกประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดท้องที่ สัญชาติ ประเภทหรื อลักษณะงาน ช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล หรือเงื่อนไขที่คนต่างด้าว
อาจขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา ๑๔ กาหนดท้องที่ ตามความตกลงระหว่างรัฐบาล เมื่อปี ๒๕๔๖ และท้องที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กาหนดสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และงานที่อนุญาตได้แก่ งานกรรมกร และ
งานรับใช้ในบ้าน กาหนดระยะเวลา ให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานสามารถเดินทางเข้ามาเพื่อทางานได้ตลอดทั้งปี
โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างรัฐ โดยให้ส ามารถเดินทางเข้า -ออก
ได้หลายครั้ง นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการจัดระบบต่างด้ าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว กัมพูชา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยจัดแบ่งแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไว้แล้ว เป็น ๔ กลุ่ม
ประกอบด้วย
๑) กลุ่มที่ตรวจสัญชาติเสร็จแล้ว ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จะได้รับการตรวจลงตรา
และได้รับอนุญาตทางาน จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็นแรงงานที่ปฏิบัติตามประกาศของ คสช.
ครบทุกขั้นตอนภายในเวลาที่กาหนด จึงสามารถขออนุญาตทางานต่อได้อีก ๒ ปี หลังสิ้นสุดการอนุญาต
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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๒) กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสัญชาติ เป็นกลุ่มที่ยื่นแบบบัญชีรายชื่อเพื่อขอรับ
การตรวจสัญชาติ แต่ยังไม่สามารถเข้ารับการตรวจสัญชาติได้ จะผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นการชั่วคราว และอนุญาต
ให้ทางานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับ
อนุญาตให้อยู่และอนุญาตให้ทางานต่อไปอีก ๒ ปี ดาเนินการ ณ ศูนย์ One Stop Service ทั่วประเทศ
๓) กลุ่มที่ยังไม่ยื่นคาร้องขอตรวจสัญชาติ เป็นกลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่
และขออนุญาตทางานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้มีการดาเนินการอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบ ติดตาม
จับกุม และผลักดันส่งกลับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามคาสั่ง คสช. ที่ ๑๐๐/๒๕๕๘ และ ๑๐๑/๒๕๕๘
๔) กลุ่มผู้ติดตาม กาหนดให้ผู้ติดตามมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่พร้อมกับแรงงาน
ต่างด้าว ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ติดตามที่มารายงานตัวจะมีสิทธิอยู่ได้เช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าว
๑.๑๐ เผยแพร่สปอตวิทยุโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิแรงงานต่างด้าว เผยแพร่วันละ ๓ ครั้ง ทางคลื่น
The shock FM ๑๐๑ MHz ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๐.๓๐ น. -๐๓.๓๐ น. ตลอดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๘
จานวน ๙๓ ครั้ง
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ได้ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีผลการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จานวน ๖๑๒,๗๓๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๗ จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจป้องกันปัญหา
การหลอกลวงคนหางานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การเคาะประตูบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
มิให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
๒.๒ ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการ จานวน ๑๕๙,๓๒๔ คน และ
ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ จานวน ๒๓,๐๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๑ จากเป้าหมาย
๒๔๒,๐๐๐ คน/๓๖,๐๐๐ แห่ง เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวที่ทางานอยู่กับนายจ้าง
และสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๓ พิจารณาคาขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวจานวน ๔๐๖,๑๒๑ คน และจัดทาทะเบียน
คนต่า งด้า วที่ยื่น ขอใบอนุญ าตทางาน จานวน ๖๑๑,๕๒๗ ครั้ง คิด เป็น ร้อ ยละ ๓๖.๐๗ จากเป้า หมาย
๑,๓๘๐,๑๓๘ คน/๑,๔๓๑,๘๔๔ ครั้ง ซึ่งทาให้การจัดระบบแรงงานต่างด้าวเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและความต้องการของภาคเ อกชน
ในการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน โดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
๒.๔ จัด อบรมตามโครงการป้อ งกัน การค้า มนุษ ย์ด้า นแรงงานต่า งด้า ว มีผู ้ ไ ด้รับ การอบรม
จานวน ๔,๒๙๙ คน เป็นนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ จานวน ๗๑๒ คน แรงงานต่างด้าว ๓,๕๘๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๓.๗๐ จากเป้าหมาย ๙๖๐ คน/๔,๘๙๘ คน เพื่อให้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่ กฎ ระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น และเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ
การบังคับใช้แรงงาน การกักขังหน่วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
๒.๕ จัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร
สงขลา ระนอง และสตูล มีแรงงานต่างด้าวและนายจ้างที่เข้ารับการอบรมและมารับบริการในศูนย์ประสานแรงงาน
ประมง ๗ จังหวัด จานวน ๘๑,๘๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมายทั้งปี ๑๐,๕๐๐ คน เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง
๒.๖ จัดประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่องในจังหวัด
ที่มีการตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเลจังหวัด ๗ จังหวัด มีนายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับการใช้แรงงานประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จานวน ๖๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จาก
เป้าหมาย ๕๖๐ คน
๒.๗ ดาเนินการจัดอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนในการ
ขยายผลการดาเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ซึ่งการจัดอบรมฯ ครั้งนี้
เป็นการดาเนินการตามกรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมในการขยายผลการดาเนินงานด้านแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี ไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีผู้เข้าอบรมจานวน ๔๕๕ คน
๒.๘ ดาเนินการตรวจแรงงานประมงแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดติดชายทะเล ๒๒ จังหวัด ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพเรือ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ กรมประมง กรมเจ้าท่า เป็นต้น โดยได้ตรวจเรือ ๕๘ ลา ลูกจ้าง ๗๖๑ คน พบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่มีเอกสารการจ้างและเอกสารทะเบียนลูกจ้างจานวน ๑ ลา ลูกจ้าง ๓๐ คน เบื้องต้น
เจ้าพนักงานได้ออกคาสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว สาหรับการตรวจจะเน้นการเชื่อมโยงระบบข้อมูลจากกรมประมง
โดยกระทรวงแรงงานจะเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ไอทีเพื่อมารองรับระบบข้อมูลดังกล่าว
๒.๙ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเรือประมง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
ประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจการกระทาผิดบนเรือประมง การตรวจสภาพการ
จ้าง สภาพการทางานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและกิจการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล
มิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ท่าเทียบเรือ จ.สมุทรสาคร จากการลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการ
เรือประมง พบเรือที่มีลูกจ้างทั้งหมด ๓๖ คน แบ่งเป็น คนไทย ๖ คน แรงงานต่างด้าว (สัญชาติพม่า) ๓๐ คน
โดยจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้ตรวจสอบการขออนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวที่มาทางานบนเรือ
พบว่ามีแรงงาน จานวน ๕ คนที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้ทางานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และลูกจ้างแรงงานต่างด้าวทั้ง ๓๐ คน ได้รับค่าจ้างต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าวันละ ๓๐๐ บาท โดยได้ให้นายจ้าง
ดาเนินการเรื่องจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย และได้ให้คาแนะนากับนายจ้างต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานประมงทะเลฉบับใหม่ที่กาหนด ต้องมีการทาสัญญาจ้างการทางานให้ถูกต้อง ขณะเดียวกัน
จะต้องให้มีการจัดทาแบบทะเบียนแรงงาน โดยกฎหมายกาหนดให้รายงานตัวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในส่วนของ
สภาพการทางานบนเรือพบว่า เรือไม่มีห้องน้า ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับใหม่จะต้องจัดให้มีห้องสุขาสาหรับลูกจ้าง
ส่ว นห้องนอน ห้องพักยัง ไม่ค่อยสะอาดนัก สภาพโดยรวมยังมีความสกปรกอยู่ไม่ส ะดวกต่อการทางาน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกจ้างได้ เช่น มีถังแก๊สอยู่บนเรือแต่ไม่มีถังดับเพลิง ซึ่งได้แนะนาให้นายจ้างปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทางาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในเรือประมง กิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวข้อง บริเวณท่าเรือวราสินธ์ ท่าเรือสุวิทย์ ตาบลแสมสาร
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากการตรวจเรือประมง ๔ ลา แรงงานต่างด้าว ๑๔๐ คน ไม่พบแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย และมีใบอนุญาตทางานชนิดสีชมพู (ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว) อีกทั้งยังได้รับรายงาน
ในช่วง ๑๐ วันที่ผ่านมา ทั้ง ๒๒ จังหวัดชายทะเล ยังไม่พบการกระทาผิด ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีเรือประมง
๗๖๕ ลา เจ้าของกิจการนายจ้าง ๕๕๐ ราย แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนทางานประมง ๘,๕๐๗ คน เป็นแรงงาน
ต่างด้าวพม่า ๔,๗๖๖ คน กัมพูชา ๓,๓๖๑ คน และลาว ๒๕๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๒.๑๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมอบนโยบายในที่ประชุม
และรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
โดยนโยบายสาคัญด้านแรงงาน มี ๓ ประการหลัก ได้แก่ คนไทยทุกคนต้องมีงานทา การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งแรงงานไทยและต่างชาติ ให้ทุกหน่วยงานเป็นพลังขับเคลื่อนนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผล เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านแรงงาน
ให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการประสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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นอกจากนั้น พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้
กระทรวงแรงงานดาเนินการขอนาเข้าแรงงานเวียดนามเข้ามาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งแรงงานเวียดนาม
จะเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติที่ ๔ ที่จะอนุญาตให้นาเข้ามาทางานในประเทศได้นอกเหนือจากแรงงานสัญชาติ
พม่า ลาว กัมพูชา โดยกระทรวงแรงงานจะเข้าไปกากับดูแล ช่วยเหลือนายจ้าง/เจ้าของกิจการที่ดีที่มีการ
คุ้มครองดูแลลูกจ้างเป็นอย่างดี ให้ความเป็นธรรมมีการจัดสวัสดิการให้ไม่ทาผิดกฎหมายแรงงาน และหาวิธีจูงใจ
เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนอย่างยั่งยืนในอนาคต และได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานจัดเวที
ประชุมทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้นาแรงงาน
และภาคส่วนอื่น ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีข้อมูลมาร่วมกันถ่ายทอดแลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ความก้าวหน้า
ด้านแรงงานในเบื้องต้น ซึ่งได้เสนอให้จัดประชุมในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การใช้แรงงานในทศวรรษหน้า " โดยใช้
วิธีการถ่ายทอดหรือการสื่อสารจากภาครัฐสู่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ใช้ภาษาที่ง่าย ไม่ควรใช้ภาษาราชการ
ที่เข้าใจยาก สื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่ว ถึง
สนองตอบนโยบาย "คนไทยมีงานทา ทักษะดี เงินดี มีสุข"
๒.๑๑ กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้กฎกระทรวงเรื่องการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑) จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัด ใน ๒๒ จังหวัดติดชายทะเล
๒) ทางานแบบบูรณาการ จัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามคาสั่ง คสช. ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ และ
๑๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการ/พื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่ที่มี
ความรุนแรงมากที่สุด และรอง ๆ ลงไป
- จั ดท าแผนการตรวจแรงงานต่ างด้ าว ในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร นนทบุ รี ปทุ มธานี
สมุ ทรปราการ และนครปฐม โดยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้ให้ ส านักงานสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่จัดชุดตรวจแรงงานต่างด้าวร่วมกับสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ จานวน ๑๐ เขตพื้นที่ และให้
มีการรายงานผลการดาเนินงานทุกวัน สาหรับส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดเพิ่มความถี่ในการตรวจสถานประกอบกิจการ
และพื้นที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจานวนสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงใน

จังหวัดนั้น ๆ รายงานผลทุก ๑๕ วัน และวันสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน ตลอดจนปรับแผนให้สอดคล้องกับความ
เร่งด่วนในพื้นที่ ผลการดาเนินการตรวจแรงงานต่างด้าว จานวน ๕๐ แห่ง ๑,๔๑๙ คน
- จัดทาแผนการตรวจประมงทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ชุมพร สงขลา และปัตตานี
ผลการดาเนินการ จานวน ๓๖ แห่ง ๘๔๖ คน และอีก ๑๗ จังหวัดที่เหลือ จานวน ๒๖ แห่ง ๖๒๔ คน รวมทั้งสิ้น ๖๒
แห่ง ๑,๔๗๐ คน
๓) จัดตั้งชุดเฉพาะกิจในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทางาน และการใช้แรงงานต่างด้าว
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จากส่วนกลางร่วมตรวจกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
๒.๑๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑ กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จะได้รับ
การตรวจลงตรา และได้รับอนุญาตทางาน จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๗) เนื่ อ งจากแรงงานกลุ่ ม ดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ครบทุกขั้นตอนภายในเวลาที่กาหนด โดยอนุญาตให้ทางานต่อไปอีก ๒ ปีหลังสิ้นสุดการอนุญาต ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทางานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอรับใบอนุญาตทางาน ซึ่งแรงงาน
ต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๑ ปี และได้รับอนุญาต
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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ให้ทางานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทางาน
ต่ อ ไปอี ก ๒ ปี ทั้ ง นี้ ให้ ก ระทรวงแรงงานพิ จ าณารู ป แบบการด าเนิ น การได้ ต ามความเหมาะสม โดยให้
กระทรวงมหาดไทยจั ดเตรี ย มสถานที่ในการจัดตั้ งศู นย์บ ริการจดทะเบีย นแรงงานต่า งด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จ
(One Stop Service) และเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดเวลาเปิดการดาเนินการของศูนย์บริการจดทะเบียนฯ ในวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๘ และสิ้นสุดการดาเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓ กลุ่ มที่ไม่มารายงานตัว เพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตทางานภายในวัน ที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐๑/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔ กลุ่มผู้ติดตาม ให้ผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่
พร้ อ มกั บ แรงงานต่ า งด้ า ว ภายในวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ผู้ ติ ด ตามที่ ม ารายงานตั ว จะมี สิ ท ธิ อ ยู่
ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตามข้อ ๑.๑ หรือ ๑.๒ แล้วแต่กรณี สาหรับผู้ติดตามที่ไม่มา
รายงานตัวจะต้องถูกดาเนินการผลักดันพร้อมแรงงานต่างด้าวตามข้อ ๑.๓
๒.๑๓ สรุปผลการตรวจแรงงานตามแผนตรวจแรงงานประมงทะเล แบบบูรณาการใน ๒๒ จังหวัด
ติดชายทะเล มีการตรวจสถานประกอบการกิจการกลุ่มเสี่ยงประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๘๔ แห่ง
ลูกจ้าง ๔,๓๔๐ คน พบปฏิบัติไม่ถูกต้อง ๗ แห่ง ในเรื่องวันหยุดตามประเพณี ทะเบียนการลงเวลาทางาน
ทะเบียนการจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง ด้านการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล นายจ้าง ๓๕๑ แห่ง
เรือ ๖๐๑ ลา ลูกจ้าง ๔,๒๔๔ คน พบปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน ๒๓ ลา ในท้องที่ ๙ จังหวัด คือ ชลบุรี ตราด
ปัตตานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครศรีธ รรมราช เพชรบุรี สตูล และชุมพร พบการกระทาความผิด
เรื่องการจ้างลูกจ้างต่ากว่า ๑๘ ปี จานวน ๕ คน อัตราค่าจ้างขั้นต่า จานวน ๕๖ คน ไม่มีใบอนุญาตทางาน ๗ คน
ไม่มีทะเบียนลูกจ้าง ไม่มีสัญญาจ้าง สภาพการทางานที่พักไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีห้องส้วม สภาพการทางาน
ในเรือประมงไม่ปลอดภัย พนักงานตรวจแรงงานมีการออกคาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ ๑๗ คาสั่ง และมีการดาเนินคดี
นายจ้าง จานวน ๖ คดี (ข้อมูล ณ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
๒.๑๔ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ๒๒ จังหวัดชายทะเล ได้ดาเนินการตรวจ

แรงงานในสถานประกอบกิจการบนฝั่ง จานวน ๑๘๙ แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจ จานวน ๙,๑๐๕ คน
พบนายจ้างปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จานวน ๙ แห่ง และการ
ตรวจบูรณาการในเรือประมงทะเล นายจ้าง จานวน ๖๖๘ แห่ง เรือจานวน ๖๖๘ ลา ลูกจ้างผ่านการตรวจ
แรงงาน จานวน ๗,๙๓๐ คน มีเรือประมงที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๕๙ ลา มีการออกคาสั่ง ให้นายจ้างปฏิบัติ จานวน ๑๘ คาสั่ง และดาเนินคดีนายจ้าง
จานวน ๘ คดี (ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
๒.๑๕ ดาเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง จานวน ๑,๐๖๕ แห่ง
ผู้ใช้แรงงาน จานวน ๔๓,๔๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐ จากเป้าหมาย ๔๙,๔๔๐ คน
๒.๑๖ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงาน ๒ แห่ง คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แรงงาน
ที่ประสบเหตุที่เข้ารับการฟื้นฟูมาจากสาเหตุที่ต่างกันโดยที่ศูนย์ฯ จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ประสบอันตราย
เนื่องมาจากไฟฟ้า แต่ทศี่ ูนย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่พบว่าบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุทางยานพาหนะ ซึ่งในปีนี้
มีการกาชับทุกหน่วยงานร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
เพื่อเร่งสร้างจิตสานึกเรื่องความปลอดภัย (Safety Mind) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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สยามบรมราชกุมารี โดยให้ความสาคัญกับการป้องกันมากกว่าการดูแลหลังจากการที่ประสบเหตุแล้ว เพื่อให้
เกิดผลสาเร็จในเรื่องดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงพร้อมที่จะทางานคู่ขนานกันไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อแก้ไขในเรื่องประมงทะเล โดยกระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูแลในส่วนของแรงงานภาคประมงทะเล
๒.๑๗ กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประเด็นที่มีการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การห้ามนายจ้างจ้างเด็ก
อายุต่ากว่า ๑๕ ปี เป็นลูกจ้าง และการให้นายจ้างจัดเวลาพักให้ลูกจ้างเด็ก ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒.๑๘ ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง เพื่อยกมาตรฐานการคุ้มครองลูกจ้างในงาน
เกษตรกรรมและงานประมงทะเล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผ่านรายการ “ฟังสบาย
สไตล์แรงงาน” ทางคลื่น A.M. ๘๓๗ KHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. จานวน ๑๖ ครั้ง
๒.๑๙ จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนใน ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) การปรับปรุงกฎหมาย
การคุ้ม ครองแรงงานประมงทะเล ๒) แรงงานเกษตร ๓) การคุ้ มครองป้อ งกั นการค้ ามนุ ษย์ด้านแรงงาน
๔) การสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทางาน ๕) การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานประมงทะเล
๖) การคุ้มครองป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเด็ก แรงงานนอกระบบ และ ๗) การส่งเสริมต้นแบบ นายจ้าง
และลูกจ้าง
๒.๒๐ เผยแพร่บทความในนิตยสาร Thailand Plus ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในประเด็น
รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทามาตรฐานแรงงานไทยเพื่อคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานตามหลักสากล
และป้องกันการกีดกันทางการค้า จานวน ๑ ครั้ง
๒.๒๑ ลงโฆษณาในนิตยสารครอบครัวข่าว และนิตยสาร F๓ Fan Club ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ในเรื่องการสร้างความปรองดองระหว่างลูกจ้าง นายจ้างในสถานประกอบกิจการ ป้องกันการเกิดข้อพิพาท
ด้านแรงงาน จานวน ๖ ครั้ง
๒.๒๒ Mr. Ptrick Murphy อุปทูตแรงงานประจาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยร่วมกับพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงแรงงานต้องดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
มีอยู่ ๓ เรื่อง คือ ๑) ทาให้คนไทยมีงานทา ๒) การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ และ ๓) การคุ้มครองแรงงาน
ซึ่ ง การช่ ว ยเหลื อ แรงงานต่ า งชาติ นั้ น หลั ง จากได้ อ อกกฎกระทรวงคุ้ ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล
เมื่อปลายปี ๒๕๕๗ และมีผลบังคับใช้มา ๒ เดือนกว่าแล้ว และได้ดาเนินการชี้แจงให้นายจ้างปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ขณะนี้ได้ตรวจเรือประมงใน ๒๒ จังหวัดติดชายทะเล ซึ่งปัญหาที่พบ เช่น นายจ้างยึดเอกสาร
ส่วนตัวของลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้างไม่ครบตามอัตราค่าจ้างขั้นต่าตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น ขณะเดียวกัน
ทางการไทยได้ดาเนินการจัดชุดตรวจปฏิบัติ (Task Force) เพื่อบูรณาการการตรวจแรงงานประมงทะเลร่วมกับกรมการ
จัดหางานใน ๒๒ จังหวัดติดชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นไปตามที่สหรัฐเสนอแนะให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจสถาน
ประกอบกิจการ และอุปทูตแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า ก่อนที่จะออกนโยบายที่ดีได้ จะต้องมีการทางานร่วมกันที่ดีก่อน
โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจ ตลอดจนการสารวจสถานการณ์แรงงาน
เด็กในประเทศไทย เนื่องจากแต่ละประเทศมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันทั้งการออกกฎหมาย การบังคับใช้
แม้กระทั่งการลงโทษแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และอุปทูตแรงงานของสหรัฐฯ ได้เสนอให้กระทรวงแรงงานของไทยได้
ดาเนินการสารวจสถานการณ์แรงงานเด็ก เพื่อจะได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนในการที่จะทางานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม
การหารือในเบื้องต้นเป็นที่น่าพอใจและเป็นก้าวย่างที่ดีในการทางานร่วมกัน โดยยืนยันว่าจะทางานร่วมกันแบบ
ไม่มี วันหยุด ซึ่งการดาเนินการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยเป็นข้อมูลข่าวสารใหม่ที่ไม่ปรากฏให้
ทางสหรัฐรับทราบมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องเรือประมงต้นแบบ ซึ่งสหรัฐฯ ต้องการให้กระทรวงแรงงานของไทย
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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นากลุ่มเอ็นจีโอ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ยังไม่เข้าใจในเรื่องการสนับสนุนกิจการประมงที่ดีได้ดู เป็นตัวอย่างของ
เรือประมงต้นแบบ จากการหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป้าหมายสาคัญที่ทั้งสองประเทศจะทางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด ซึ่งการทางานร่วมกันที่เห็นความชัดเจนจะช่วยให้การต่อต้านการค้ามนุษย์มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น
๒.๒๓ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สานักคุ้มครองแรงงาน จานวน
๒ ราย ร่วมเดินทางไปปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานประมงที่เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยชุดแรก
เดินทางไป ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ให้เป็นทีมคัดแยก รวบรวมพยานหลักฐาน และ
ขยายผลกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เพื่อช่วยเหลือแรงงานประมง ณ เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่วนชุดที่สอง รอการประสานจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเดินทางต่อไป และเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ มีแรงงานประมง
เดินทางมาจาก เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซียกลับประเทศไทย จานวน ๒๑ คน กรมฯได้จัดทีมพนักงาน
ตรวจแรงงานและชุดเฉพาะกิจไปรอรับแรงงานประมง ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองเพื่อให้การช่วยเหลือ
แรงงานในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานประมงจานวน ๒๐ คน (อีก ๑ คน
อยู่ระหว่างการสอบสวนของตารวจตรวจคนเข้าเมือง) พบว่าแรงงานประมงเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์และนครราชสีมา
จังหวัดละ ๓ คน บึงกาฬ และชัยภูมิ จังหวัดละ ๒ คน นครปฐม สุโขทัย กาฬสินธุ์ อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร
ราชบุรี นนทบุรี ชลบุรีและกรุงเทพฯ จังหวัดละ ๑ คน ซึ่งแรงงานประมงดังกล่าวมีความประสงค์เข้าพักที่
บ้านพักชายปทุมธานี
๓. ส่งเสริมการดาเนินการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๑ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริหารเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
ได้พิจารณากาหนดขอบเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ใน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก
(พื้นที่ ๑๔ ตาบล ใน ๓ อาเภอ) จังหวัดสระแก้ว (พื้นที่ ๔ ตาบลใน ๒ อาเภอ) จังหวัดมุกดาหาร (พื้นที่ ๑๒ ตาบล
ใน ๓ อาเภอ) จังหวัดสงขลา (พื้นที่ ๔ ตาบล ใน ๑ อาเภอ) และ จังหวัดตราด พื้นที่อาเภอคลองใหญ่ทั้งอาเภอ
ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และ
ความมั่นคง โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มีอานาจหน้าที่กาหนดแนวทางการ
จัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป - กลับ จัดทาแผนการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(OSS) ด้านแรงงานต่างด้าว โดยครอบคลุมงานสาธารณสุขและตรวจคนเข้าเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รวมถึงการพิจารณาแนวทางการฝึกอบรมฝี มื อ แรงงานไทยบริ เ วณชายแดนและแรงงานต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า มา
ทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งคณะทางาน ฯ ดังกล่าว ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป – กลับ มีมติเห็นชอบให้
ดาเนินการ ดังนี้
๑) ระยะเร่งด่วน (ขณะที่ยังไม่ได้แก้ไข มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยให้ ก รมการจั ด หางานเร่ ง ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารในการอนุ ญ าตให้
คนต่ า งด้ า วเข้ า มาท างานในประเทศไทยเป็ น การชั่ ว คราวในลั กษณะไป - กลั บ โดยหลั ก เกณฑ์ ดั งกล่ า ว
ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ความจาเป็น และลักษณะเฉพาะขอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด
อย่างเหมาะสม และให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขบันทึกความตกลง (MoU) ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศมาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา ว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศ
ซึ่งในระหว่างการเจรจายังไม่แล้วเสร็จให้กระทรวงมหาดไทยและสานักงานตรวจคนเข้าเมืองคงดาเนินการ
พิจ ารณาอนุ ญาตให้ คนต่างด้าวเดิน ทางเข้ามาทาธุร ะชั่ว คราวในประเทศไทยตามบันทึกข้อตกลงระหว่า ง
ประเทศตามปกติ
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๒) ระยะต่ อ ไป (เมื่ อ แก้ ไ ขมาตรา ๑๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารท างานของคนต่ า งด้ า ว
พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วเสร็จ) ให้กรมการจัดหางานเร่งดาเนินการออกกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน
วิธีการ รวมทั้งเอกสารที่จาเป็นต่อการขออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานชั่วคราวในลักษณะไป – กลับ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด
๓.๒ ปัจจุบันนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนดให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับศักยภาพและการพัฒนาของประเทศทั้งหมด ๑๒ พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุม ๑๐ จังหวัด
ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย นครพนม หนองคาย กาญจนบุรี และนราธิว าส
โดยระยะแรกกาหนดใน ๕ พื้นที่ชายแดน ได้แก่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร และอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านศุลกากรสะเดา และปาดังเบซาร์ )
รวมทั้งให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด เพื่อเสนอแนวทางการดาเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน คณะอนุกรรมการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง และคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด่านศุลกากร ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในชุดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน
สาธารณสุข และความมั่นคง ในการเสนอแนวทางการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การพัฒนาฝีมือแรงงาน
และแผนการจัดตั้งศูนย์ One stop Service แรงงานต่างด้าวมีภารกิจรับผิดชอบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ต้อ งมีก ารเตรีย มความพร้อ มทั้ง ในเชิง กายภาพและการบริห ารจัด การ ที่อ าจมีก ฎระเบีย บแตกต่า งจาก
กฎระเบียบของประเทศไทยในภาพรวม ซึ่งแรงงานเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นต้องมีแนว
ทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับสภาพข้อเท็จจริง การ
กาหนดแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษะไป - กลับ การจัดตั้งศูนย์บริการจุด
เดียวแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าว โดยครอบคลุมงานด้านสาธารณสุขและตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนา
ฝีมือแรงงานไทยบริเวณชายแดน และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการ
คุ้มครองแรงงานและการป้องกันการค้ามนุษย์หรือการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมสาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในส่วนที่เกี่ยวกับแรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง ยกเว้นแรงงานเป็นกรณีพิเศษให้แรงงานเพื่อนบ้านสามารถใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เข้ามาขอ
อนุญาตทางานได้ในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นการอานวยความสะดวกและลดขั้นตอน พร้อม
ทั้งดูแลคุ้มครองให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยพลเอก สุร ศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ล งพื้น ที่
ตรวจเยี่ยมด่านสะเดา (ด่านนอก) ด่านปาดังเบซาร์ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นด่านที่แรงงานไทย
ใช้เดินทางผ่านเข้าไปทางานในประเทศมาเลเซีย ต่อมานายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ตรวจเยี่ยม
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center ) ซึ่งเปิดให้บริการจัดหางานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริม อาชีพอิสระ ณ ศูนย์จัดหางานสาขา
หาดใหญ่ ถนนโชติวิทยกุล ๔ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการกับประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยได้นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และได้ร่วมประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุป “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา”
และ “สถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา” เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายธารงค์ เจริญกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน เทศบาลเมืองสะเดา อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
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๓.๓ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานการประชุม
ศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงในคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๒ โดยแต่ละ
หน่วยงานได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้แจ้งให้เขตเศรษฐกิจพิเศษใน ๕ จังหวัด ได้จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดว่าต้องการให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทใด
เพื่อเข้าสู่การพิจารณา นอกจากนี้ให้จัดทาเวทีรับฟังความเห็นในพื้นที่ชายแดน สภาความมั่นคงแห่งชาติให้พิจารณา
ในประเด็นเรื่องเขตแดน การตรวจสอบดูแลแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเครื่องมื อในการดาเนินการ เป็นต้น ซึ่งงานของกระทรวงแรงงานอนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน ผ่าน ๓ ขั้นตอน คือ ๑) เช้าไป - เย็นกลับ ๒) มาตามห้วงเวลา และ ๓) มาตามฤดูกาล
ดังนั้นต้องดูว่าลักษณะงานของกระทรวงแรงงานต้องดาเนินการอย่างไร โดยต้องคานึงถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่
เช่น กรณีพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งแต่ละอาเภอมีระยะห่างกันมาก อาจเป็นปัญหา
ในการเดินทางของแรงงานต่างด้าวที่จะมาดาเนินการตรวจสัญชาติรวมทั้งตรวจลงตรา การเข้า - ออก ดังนั้น
จะต้องกาหนดวิธีการภายใต้ข้อกฎหมายมารองรับ เป็นต้น การดาเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวสาหรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษใน ๕ พื้นที่ จึงต้องมี ๕ รูปแบบ เนื่องจากแต่ละพื้นที่อาจไม่สามารถนารูปแบบเดียวกันมาใช้กันได้
โดยเบื้องต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ออกแบบการดาเนินการตรวจสอบการเดินทางของ
แรงงานต่างด้าว และให้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านแรงงานต่างด้าว โดยจะกาหนด
รูปแบบให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการจัดทาแผนการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีศักยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๔ เร่งขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภารกิจด้านการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่สานักนโยบายและยุทธศาสตร์นาเสนอ ได้แก่ ภารกิจ
พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครัวเรือนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้
เพิ่มขึ้น โดยได้มีกลยุทธ์ คือส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการนาแนวคิด โครงการตามพระราชดาริมาเป็นต้นแบบ นอกจากนี้
ยังได้ทาโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ/เครือญาติ โครงการจ้างงานของภาครัฐ โครงการแก้ไข
ปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งกระทรวงแรงงานได้จัดทาโครงการเพื่อของบประมาณ
ตามแผนบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ้างบัณฑิตแรงงาน จานวน ๓๘๐ คน ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๓๗ อาเภอ
ซึ่งบัณฑิตแรงงานเหล่านี้จะเป็นผู้นากิจกรรมและบริการด้านแรงงาน ไปบริการประชาชนในพื้นที่ และโครงการ
ยกระดับฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ จังหวัดปัตตานีของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานที่ผ่านมา ได้กาชับให้หน่วยงานเร่งดาเนินการในภารกิจสาคัญ ๆ ได้แก่ ๑) การบริการจัดหางาน
ให้คนไทยมีงานทา มีรายได้ ๒) ลดอัตราการว่างงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ๓) ให้เร่งแก้ไขปัญหา
ในกิจ การประมงทะเลเพื่อ ส่ง เสริม ให้ส ถานประกอบกิจ การและผู้ใ ช้แ รงงานได้รับ สิท ธิป ระโยชน์แ ละ
ความคุ้มครองตามกฎหมายที่กาหนด ๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สร้างความเป็นธรรมให้แก่
แรงงานในกิจการประมงทะเล
๓.๕ ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพและ/หรือรายได้
เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนาภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกลางของบัณฑิตแรงงาน
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
๑๑

หน้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ บัณฑิตแรงงาน จานวน ๓๘๐ คน ได้ให้บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่/ชุมชน แก่ประชาชน จานวน ๒๗,๒๓๖ ราย ได้แก่ ด้านจัดหางาน ๒,๓๖๑ คน ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนา
ทักษะ ๒๐,๑๖๘ คน ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ ๘๑ คน และด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม
๔,๖๒๖ คน
๓.๖ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ซึ่งเป็นแรงงานที่
อยู่ในพื้นที่จังหวัดตามแนวตะเข็บชายแดนไทย จังหวัดที่ติดทะเลประตูเชื่อมโยงระหว่างประเทศและจังหวัด
ตามเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามข้อตกลงให้มีฝีมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถแก่สถานประกอบกิจการ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการผลิตและการค้า และชะลอการอพยพแรงงานจากพื้นที่จังหวัดดังกล่าวเข้าสู่เมือง
เพื่อหางานทา มีผู้รับการฝึก จานวน ๒๘,๗๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๓ จากเป้าหมาย ๓๓,๓๘๐ คน
๓.๗ ได้ลงนามบันทึกความร่ว มมือกับธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในโครงการสนับสนุน
การจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกระตุ้นการจ้างงานให้กับสถานประกอบกิจการและผู้ประกันตนครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี และ ๔ อาเภอจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา
โดยสานักงานประกันสังคมจะให้การสนับสนุนเงินทุนตามโครงการฯ จานวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้ธนาคาร
ปล่อยสินเชื่อให้กับสถานประกอบกิจการรายละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ
๕ ต่อปี คงที่ ๕ ปี และผู้ประกันตนรายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อ ยละ ๖ คงที่
๕ ปี สถานประกอบกิจ การและผู้ ป ระกันตนที่ประสงค์จะขอใช้สิท ธิต้อ งขึ้น ทะเบีย นประกัน สัง คมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ทั้งนี้สถานประกอบกิจการและผู้ประกันตนสามารถยื่นคาขอกู้ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งการอนุมัติสินเชื่อจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของธนาคาร โครงการสินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว จานวน ๑๗ ราย รวม
เป็น เงิน ๖๖.๐๐ ล้านบาท จาแนกเป็น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)
จานวน ๘ ราย เป็นเงิน ๓๖.๕๐ ล้านบาท และธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวน ๙ ราย เป็นเงิน ๒๙.๕๐ ล้านบาท
๓.๘ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง โดยการประชุมในครั้งนี้
เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งความก้าวหน้าและความพร้อมเพื่อผลักดันการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (OSS) บังเกิดความสาเร็จรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยกาชับ
ข้าราชการกระทรวงแรงงานปรับ ทัศนคติ ทางานให้เร็ว โดยมีผ ลสัมฤทธิ์ของงานที่ต้องสนับสนุนให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในการเดินทางเข้า -ออก ในพื้นที่ในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถทันต่อการเข้า
ทางานของแรงงาน โดยเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงแรงงาน ต่างก็ต้องเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ครม.อนุมัติ ซึ่งการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานเพื่อนบ้าน คาดการณ์ได้ว่าจะมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยในแต่ละวันเป็นจานวนมาก หากเปิดเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนซึ่งมีแรงงานกัมพูชาผ่านเข้าออกเป็นจานวนมาก
โดยพบว่ามีการเดินทางเข้าออกแบบมาเช้า - กลับเย็น ตลอดแถวชายแดนระยะทางประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร
ในทุกด่านและจุดผ่อนปรน ประมาณ ๕-๖ หมื่นคนต่อวัน แต่ส่วนใหญ่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน จะเดินทางผ่านจุดผ่าน
แดนถาวรบ้านคลองลึก (ตม.อรัญประเทศ) เพื่อเข้ามาค้าขายและทางานบริเวณโรงเกลือและคลองลึก ในขณะที่
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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แรงงานกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาต (บัตรสีชมพู) ตามกฎหมายกาหนดมีเพียง ๗๓๒ คน หรือที่
แรงงานต่างด้าวกัมพูชาเรียกว่าบัตร “คสช.”สามารถใช้เดินทางเข้าออกผ่านด่านได้เช่นกัน
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงแรงงานจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
สถานที่ บุคลากร งบประมาณ เพื่อการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) รวมถึง
การเตรียมพร้อมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน งานแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาเครือข่ายการทางาน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว และสงขลา
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว เพื่อประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการใช้บัต รผ่านแดนชั่วคราวร่วมกับ บัตร Barcode ในการเข้ามา
ทางานแบบมาเช้า - กลับเย็น ของชาวกัมพูชาบริเวณพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านคลองลึก อาเภออรัญประเทศ
โดยได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อนบ้าน ซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางเข้าออก
ประเทศไทยในแต่ละวันเป็นจานวนมาก หากเปิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ผ่านเข้าออก
ประเทศไทยจะต้องใช้บัตร "Immigration card" ควบคู่กับบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่ทางการกัมพูชาเป็นผู้ออกให้
การเดิน ทางเข้า ออกผ่า นด่า นจัง หวัด สระแก้ว แรงงานต่า งด้า วสามารถเลือ กใช้เ อ กสารในการผ่า นแดน
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ดังนี้ (๑) หนังสือเดินทาง (Passport) (๒) หนังสือผ่านแดน (Border Pass) (๓) บัตรผ่าน
แดนชั่วคราวกัมพูชา(Temporary Border Pass) โดยใช้ควบคู่กับบัตรควบคุมพิเศษ (Immigration Card)
และ (๔) บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ทั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน มีแนวคิดให้แต่ละพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้นาแนวทางการตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศสิงคโปร์ที่มีการบริหารจัดการแรงงานมาเลเซียที่เดินทางเข้าออกประเทศสิงคโปร์ วันละ ๓ แสนคน
มาปรับให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด ซึ่งควรมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ละเลยมิติด้านความมั่นคง
ที่ต้องดูแลควบคุมแรงงานเพื่อนบ้านให้อยู่ภายในพื้นที่กาหนดเท่านั้น
๔. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
๔.๑ จัดทารายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส จานวน ๒ ฉบับ คือไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๗
(กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗) และไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๗ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗) และรายปี เผยแพร่
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และจัดทาสรุปรายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือนเพิ่มเติม จานวน ๖ ครั้ง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ โดยนาหนังสือมาใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนงานโครงการที่จะ
มีผลกระทบ ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และลงเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th (รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน
เพื่อเข้าระบบเตือนภัยฯ http://waming.mol.go.th)
๔.๒ จัดทาและเผยแพร่รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานรายไตรมาส จานวน ๒ ฉบับ
คือ ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗) และไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๗ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗)
และจัดทาสรุปรายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือนเพิ่มเติม จานวน ๒ ครั้ง และรายงานสถานการณ์และ
การเตือนภัยด้านแรงงานรายปี ๒๕๕๗ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๗)
๕. พัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทาและกระบวนการจัดหางาน
๕.๑ ให้บริการจัดหางานในประเทศซึ่งดาเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการนัดพบตลาดแรงงาน
โครงการส่งเสริมการมีงานทาอย่างยั่งยืน โครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ เป็นต้น โดยมีผู้สมัครงาน
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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มาใช้บริการ จานวน ๕๒๒,๑๘๓ คน มีผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน ๒๗๗,๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๐
จากเป้าหมาย ๗๐๐,๐๐๐ คน
๕.๒ ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ มีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ
จานวน ๕๓,๑๘๕ คน ประกอบด้วย
๑) พิจารณาคาขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทางาน/ฝึกงานในต่างประเทศ จานวน
๒๐,๕๕๕ คน จากเป้าหมาย ๕๑,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๐ ของเป้าหมายทั้งปี
๒) จัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ จานวน ๔,๓๘๓ คน จาแนกเป็น ๖ ประเทศ
ตามลาดับ ดังนี้
(๑) จัดส่งคนหางานไปทางานประเทศอิสราเอล
จานวน ๒,๑๐๔ คน
(๒) จัดส่งคนหางานไปทางานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
จานวน ๑,๘๕๒ คน
(๓) จัดส่งคนหางานไปทางานญี่ปุ่น
จานวน ๑๓๒ คน
(๔) จัดส่งผู้ฝึกงานไปฝึกงานประเทศไต้หวัน
จานวน ๒๔๕ คน
(๕) จัดส่งคนหางานไปทางานประเทศมาเลเซีย
จานวน
๓๕ คน
(๖) จัดส่งคนหางานไปทางานประเทศสิงคโปร์
จานวน
๑๕ คน
๓) รับ แจ้ง การเดิน ทางด้ว ยตนเองและเดิน ทางกลับ ไปทางานต่า งประเทศ (Re-entry)
จานวน ๒๘,๒๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๕ จากเป้าหมาย ๔๒,๐๐๐ คน
๕.๓ แนะแนวอาชีพ ให้แก่นัก เรีย น นัก ศึกษา ผู้ว่า งงาน ผู้ป ระกัน ตนกรณีว่างงาน ผู้ต้อ งการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสิ้นจานวน
๓๕๑,๓๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๐ จากเป้าหมาย ๕๒๕,๙๑๐ คน
๕.๔ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยมีผู้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จานวน
๕,๐๑๐,๕๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๘ จากเป้าหมาย ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน และขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานสู่ตาบล หมู่บ้าน จานวน ๖๔๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๐ จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐ แห่ง
๕.๕ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมานิตย์
พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการจัดงาน
วันแรงงานแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ และคณะ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อเข้าหารือรูปแบบและ
ขั้นตอนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เบื้องต้นการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ กาหนดให้จัดงานพิธีสงฆ์ช่วงเช้า
ณ ลานพระรูปทรงม้า พร้อมเดินริ้วขบวนวันแรงงานแห่งชาติไปยังท้องสนามหลวง และพิธีเปิดงานวันแรงงาน
แห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง โดยจะได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานเปิด
วัน แรงงานแห่งชาติ พร้อ มทั้งเรีย นเชิญรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ )
เป็นประธานในพิธีสงฆ์ นอกจากนี้คณะจัดงานวันแรงงานแห่งชาติได้สะท้อนปัญหาเรื่องต่าง ๆ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานได้ทราบ เช่น ให้มีการปรับลดการใช้พนักงานรับเหมาค่าแรง ยกระดับสานักความปลอดภัย
ให้เป็นกรมความปลอดภัย อบรมแรงงานสัมพันธ์ชั้นสูงในทุกภาค มีสภาความร่วมมือนายจ้างลูกจ้างแก้ปัญหา
ความขัดแย้งก่อนถึงศาลแรงงาน และการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ เป็นต้น
๕.๖ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานกระทรวง
แรงงานพบประชาชน ปี ๒๕๕๘ ‘จาวเหนือม่วนใจ๋ คนไทยมีงานทา’ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อบูรณา
การร่วมกับโครงการผู้ว่าฯ พบปะประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรมหลายหน่วยงาน
อันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดการ
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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จ้างแรงงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาทักษะฝีมือ นอกจากนั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มสตรี ประกอบด้วย กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชน
๒๕ คน กลุ่มสตรีทางานดีเด่น ๒๒ คน กลุ่มสตรีสมาคมนักธุรกิจ ๒ คน และกลุ่มบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ๒ คน
เนื่องในวันสตรีสากล โดยมีกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน เช่น กิจกรรมนัดพบแรงงาน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการ
ประมาณ ๒๐๐ แห่ง ตาแหน่งงานว่างประมาณ ๑๐,๐๐๐ อัตรา การลงนามถวายพระพรออนไลน์ แนะแนวอาชีพ
ทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้คาปรึกษาแรงงาน ด้านการประกันสังคม
รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว การไปทางานต่างประเทศ คลินิกแรงงาน
นิทรรศการความปลอดภัยในการทางาน นิทรรศการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพัน ธ์ภาคเหนือ และนิทรรศการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบูธการแสดงผลงาน (Show Case) ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษา และภาคเอกชนกว่า ๑๐๐ แห่ง การจัดบริการผู้ว่าฯ พบปะประชาชน บริการตรวจสุขภาพ ทาบัตรประชาชน
เปลี่ยนในอนุญาตขับขี่แบบใหม่ สาธิตกิจกรรมสปาไทย การประกอบอาหารนานาชาติ หน่วยบริการกาชาด
และการแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP การจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด และกิจกรรมบันเทิง เป็นต้น
มีผู้มาร่วมกิจกรรม จานวน ๘๗,๕๔๔ คน
๕.๗ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว
“หญิงเก่ง งานแกร่ง ทักษะดี มีสุขด้วยโลกออนไลน์ Smart Working Women” เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ซึง่ ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย โดยนาเอาระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการทางาน จึงได้ร่วมมือกับสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท google เพิ่มช่องทางให้บริการด้านแรงงานผ่านอินเตอร์เน็ต
และ Social Media เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้หญิงวัยทางาน ผ่านโครงการ “หญิงเก่ง งานแกร่ง
ทักษะดี มีสุขด้วยโลกออนไลน์” ให้บริการการค้นหาข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์ เช่น การหาตาแหน่งงาน
และการพัฒ นาศักยภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องการพัฒ นาทักษะฝีมือแรงงาน ทักษะด้านภาษา
รวมถึงให้บริการการสอบถามข้อมูลด้านแรงงานโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ด้วยระบบ Live Chat ทั้งการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและการประกันสังคม โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ womenwill.mol.go.th ซึ่งถือเป็นการอานวย
ความสะดวกได้อย่างรวดเร็วคล่องตัว และมีการพัฒนาเครือข่ายให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบในทุกจังหวัด โดยมีแรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลาง
เพื่อช่วยเหลือเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะเข้าไปสอนวิธีการใช้งานในกลุ่มที่ยังไม่มีความรู้ด้านนี้ รวมถึง
กลุ่มคนพิการด้วย
๕.๘ กระทรวงแรงงานได้ประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อดาเนินการแต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานในต่างประเทศ ซึง่ ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน
เช่น ภาครัฐที่เป็นข้าราชการจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศ ภาคการเมือง ภาควิชาการ
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทรงความรู้ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน NGOs และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้
มาช่วยกันดูแลปัญหา และแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงวางกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้จะได้กาหนดให้
บริษัทจัดหางานไปต่างประเทศที่มาขอจดทะเบียนใหม่ต้องทาสัญญาคุณธรรมก่อน เพื่อแก้ปัญหาการเอาเปรียบ
คนหางานที่ต้องการไปทางานต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการทางานด้านจิตวิทยา ส่วนด้านกฎหมายก็ต้องมีการบังคับใช้
อย่างจริงจัง ปัจจุบันส่วนใหญ่การจัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศ ได้ปรับเป็นการดาเนินการแบบรัฐต่อรัฐ
(G to G) เช่น กรณีเดินทางไปทางานประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้งคณะทางานดังกล่าว
๕.๙ กระทรวงแรงงานได้ก ารลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ การพัฒ นาฝีม ือ แรงงาน
ระหว่างกระทรวงแรงงานกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ มีงานทา และ
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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สร้างรายได้ ลดความเหลื่อล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
คนไทยทุกคนให้มีงานทา ทางานได้จริง มีอาชีพ มีรายได้ มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถให้ใช้ชีวิตในสังคม
ได้อ ย่า งมีความสุข และเพื่อ ส่ง เสริมการมีง านทาและการพัฒ นาฝีมือ แรงงานให้กับทหารกองประจา การ
ทหารปลดประจาการและครอบครัวทหารผ่านศึก กระทรวงแรงงานจึงผนึกกาลังองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(อคศ.) ในการพัฒนาทักษะฝีมือทหาร มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหาร
นอกประจาการ โดยมีแผนดาเนินงานร่วมกันคือการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสาหรับทหาร
ที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่และผู้ดูแล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘” เน้นฝึก
ให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และครอบครัว เป้าหมายจานวน ๔๐๐ คน ขณะนี้
กาลังดาเนินการฝึกอบรมสาขาประกอบอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดยะลา จานวน ๓๓ คน เมื่อผ่านการฝึกอบรม
ก็จะส่งเสริมให้มีงานทาทั้งในและต่างประเทศ ซึง่ ได้มีการฝึกอบรมใน “โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสาหรับ
ทหารผ่านศึกและครอบครัว” หลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
และช่างปูกระเบื้องใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม น่าน
เชียงราย จันทบุรี และสงขลา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จานวน ๖๗๓ คน
๕.๑๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายเพื่อส่งเสริมคนไทย
มีงานทา มีรายได้ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียน/นักศึกษาปิดภาคการเรียน จึงได้จัดทาโครงการ จัดหางานให้
นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียนในลักษณะงาน “Part Time” เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามีรายได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการฝึกความอดทน มีวินัยและเป็นการ
เพิ่มประสบการณ์ในการทางานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาจะทางานได้ต้องมีอายุตั้งแต่
๑๕ ปีขึ้นไป มีความรู้ไม่ต่ากว่ามัธยมต้น มีสุขภาพแข็งแรงงาน ระหว่าง ทางานต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ
นักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องแบบที่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือหากเป็นเครื่องแบบที่
นายจ้างจัดให้ก็ต้องมีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นักศึกษาเช่นกัน สาหรับค่าตอบแทน จะได้ชั่วโมงละ ๔๐ บาท
ช่วงปิดเทอมทางานได้ ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง และสัปดาห์ไม่เกิน ๓๖ ชั่วโมง หากเป็นช่วงเปิดเทอม ทางานได้
ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง ห้ามทางานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรา ร้านอาหารที่มีการจาหน่าย
แอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานขายสินค้า และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) ซึ่งมีสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เซเว่นอีเลฟเว่น บริษัท เอ็ม เค เรสเตอร์
รองล์ จากัด บริษัท เดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เช่น เดอะพิซซ่าคอมปะนี/ซีซเลอร์/แดรี่ควีน/เบเกอร์
คิง และบริษัท เซ็นทรัล เรสเตอร์รอง จากัด (มหาชน) เช่น มิสเตอร์โดนัท / KFC/ ชาบู ชาบู เป็นต้น ใน
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานกับโครงการจัดหางานให้นักเรียน
จานวน ๓,๐๘๓ คน และได้รับการคัดเลือกให้มีงานทาแล้ว จานวน ๑,๙๗๗ คน
๖. การยกระดับฝีมือเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ดาเนินการยกระดับฝีมือเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้
๖.๑ ดาเนิ น การจดและจั ดท าระบบทะเบี ยนข้ อมู ล ต าแหน่ง งานว่า งที่ ต้อ งการในปั จ จุบั นและ
ในอนาคต โดยบูรณาการข้อมูลกับสานักงานประกันสังคม พร้อมทั้งขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
ที่ ติ ด ต่ อ กั บ สานั ก งานประกั น สั ง คม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แจ้ ง ตาแหน่ ง งานว่ า งที่ ต้ อ งการเข้ า ระบบจั ด หางาน
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้ทราบความต้องการกาลังแรงงานที่แท้จริง และนามาวางแผนการส่งเสริมการมีงานทา
และจัดหางาน พัฒนาฝี มือแรงงานให้ส อดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ ตอบสนองผู้มารับบริการ
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมและจานวนผู้เข้าฝึกอบรม จะสามารถ
สร้างและขยายเครือข่ายในการแนะแนวอาชีพให้มากขึ้นด้ วย โดยกระทรวงแรงงานจะดูแลให้ความช่วยเหลือ
แรงงานนอกระบบที่เ ป็น แรงงานภาคเกษตรรอฤดูก าล และรับ จ้างทานา รวมถึงภาคบริก ารและการค้า
และภาคการผลิต พร้อ มทั้ง ให้ก ารดูแ ลจัด หางานและด้า นอาชีพ แก่แ รงงานนอกระบบที่มีร ายได้ตั้ง แต่
๐ – ๖,๔๓๗ บาทต่อเดือน เบื้องต้นให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทั้ง ๕ หน่วยงานออกไปหา
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในพื้นที่ พร้อมทั้งให้อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ตาบลช่วยหากลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่ง
และบูรณาการร่วมกับกรมการพัฒ นาชุม ชนเพื่อ หากลุ่ม เป้า หมายที่ต้อ งการด้ว ย เพื่อ ให้ จานวนผู้ ว่า งงาน
ลดลง และแรงงานนอกระบบมีร ายได้ เฉลี่ยที่สูงขึ้น
๖.๒ ได้จัดส่งเยาวชนไทย จานวน ๔๑ คน เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเข้าแข่งขันใน ๒๑ สาขาอาชีพ โดยได้รับเหรียญทอง ๗ เหรียญ ใน ๖ สาขาอาชีพ
เหรียญเงิน ๑ เหรียญ ใน ๑ สาขาอาชีพ เหรียญทองแดง ๕ เหรียญ ใน ๔ สาขาอาชีพ และประกาศนียบัตร
ฝีมือยอดเยี่ยม (รางวัลชมเชย) ๑๒ ใบ ประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจัดเป็นลาดับที่ ๔ จากประเทศที่เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด ๑๐ ประเทศ
๖.๓ ดาเนินโครงการพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จัดฝึกอบรมโดยศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพ จานวน ๕,๒๖๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๑,๔๑๓ คน ใน ๒๑ สาขาอาชีพ ได้แก่ การก่ออิฐ การทาสีอาคาร
ช่ า งปู ก ระเบื้ อ ง ช่ า งการติ ด ตั้ ง ฝ้ า เพดานและผนั ง ยิ ป ซั ม ช่ า งการปู ก ระเบื้ อ ง ช่ า งเครื่ อ งกล ช่ า งซ่ อ ม
เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ช่างเทคนิคการตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
เทคนิคการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การทาเดคูพาจ การทาเทียนหอมศิลปะประดิษฐ์ การทา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสังเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคานวณ (Microsoft Office Excel) และนวดแผนไทย
(การนวดน้ามันเพื่อสุขภาพ)
๖.๔ ดาเนินการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๑,๖๐๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๑,๔๐๐ คน
๖.๕ ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๒๘,๘๑๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๐๗ จากเป้าหมาย ๓๖,๙๑๐ คน
๖.๖ การจัดทาเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน ๑๖ สาขา คิดเป็นร้อยละ
๘๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๒๐ สาขา
๖.๗ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
พัฒ นาฝีมือ แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผู้เข้า รับ การอบรมซึ่งเป็นแรงงานในสถานประกอบกิจ การ จานวน
๑,๓๑๖,๐๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๑ จากเป้าหมาย ๓,๔๑๗,๗๐๘ คน
๖.๘ การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับ
การอบรม จานวน ๑๐,๓๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๐ จากเป้าหมาย ๑๔,๒๕๐ คน
๖.๙ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่
๑/๒๕๕๘ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวง
แรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ โดยรศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงศ์ ผู้อานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (ทีดีอาร์ไอ) แจ้งผลการศึกษาการเตรียมแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับ
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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ร่วมกัน (MRAs) ใน ๗ สาขาอาชีพและเพิ่มเติมสาขาการท่องเที่ยว ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี พบว่า
แรงงานไทยส่วนใหญ่มีทักษะด้านภาษา ไอทีและการคิดคานวณต่ากว่าที่นายจ้างต้องการ ส่วนผลการจัดอันดั บ
สัด ส่ว นแรงงานทัก ษะฝีมือ แรงงานของไทย ใน ๗ สาขาอาชีพ ตามข้อ ตกลงยอมรับ ร่ว มกัน (MRAs)
โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรวม ๑๐ ประเทศพบว่า สาขาวิศวกรอยู่อันดับ ๘ แพทย์
อยู่ในอันดับ ๗ พยาบาลอยู่อันดับ ๖ ทันตแพทย์อยู่อันดับ ๕ สถาปนิกอยู่อันดับ ๔ ส่วนนักสารวจและนักบัญชี
อยู่อันดับ ๑ อย่างไรก็ตามนักวิช าการทีดีอาร์ไอได้เสนอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒ นาทักษะแก่แรงงาน
ทั้งด้านภาษา ไอทีและการคิดคานวณ รวมทั้งปรับทัศนคติให้เด็กไทยได้หันมาสนใจเรียนด้านอาชีวศึกษามากขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็งมากขึ้น ขณะที่คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนากาลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ได้นาเสนอแผนพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ว นอะไหล่ยานยนต์ต่อที่ประชุม โดยได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี ๒๕๖๓
จะผลิตรถยนต์ให้ได้ ๓.๕ ล้านคัน ส่วนความต้องการแรงงานในช่วงตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ประมาณ ๑๒๔,๐๐๐ คน
ซึ่งการพัฒนาจะเน้นให้มีทักษะฝีมือและมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
และมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนดังกล่าว โดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการพัฒนาแรงงานตามแผนที่วางไว้
๖.๑๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ
"เดินหน้าประเทศไทย" เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในประเด็น "โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการ
สถานประกอบกิจการ " โดยมี นายภัทร จึงกานต์กุล ร่วมดาเนินรายการ ซึ่งจะออกอากาศช่วงเวลาประมาณ
๑๘.๐๕ น. (หลังเคารพธงชาติ) ส่วนวันที่ออกอากาศ ยังไม่กาหนดวัน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๗
๖.๑๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวง
แรงงานมาเป็นประธานเปิดงานกระทรวงแรงงานพบประชาชน จังหวัดชลบุรี ที่นิคมฯ อมตะนคร เมื่อวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ที่จัดซุ้มบริการต่างๆ ของหน่วยงานมาให้บริการ
ได้แก่ การรับสมัครงาน การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การให้คาปรึกษาหารือด้านแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการให้ทางานในเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกไม่ต้องเดินทางเข้าไปถึงส่วนกลาง
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
และนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ร่วมมือกันจัดระบบการศึกษาแบบทวิภาคี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้ว
สามารถได้มาฝึกงานที่สถานประกอบกิจการด้วย ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกงานสาขาต่าง ๆ จากประสบการณ์จริง
เช่น การเชื่อม การปูกระเบื้อง เมื่อจบออกมาแล้ว จะเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพ นอกจากนี้ภาษา
ก็ เ ป็ น สิ่ ง จาเป็ น ในปั จ จุ บั น นอกเหนื อ จากภาษาไทย เพื่ อ จะมี โ อกาสได้ อ าชี พ ที่ มั่ น คง มี ร ายได้ ม ากขึ้ น
ขณะนี้ต ลาดแรงงานกาลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากมีการ
ลงทุนภาคก่อสร้างและอุตสาหกรรม จานวนมาก ในเชิงปริมาณจะต้องนาแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติเข้ามาซึ่งต้อง
จัดระบบให้ดี ส่วนด้านคุณภาพเมื่อเด็กเรียนจบแล้วยังไม่สามารถทางานได้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงร่วมมือ
กับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อนานักเรียนอาชีวะที่เรียนทฤษฎีแล้ว
มาฝึกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการอย่างน้อย ๑ ปี เพื่อให้จบออกมาแล้วสามารถทางานได้ สาหรับกิจกรรม
ภายในงานของกระทรวงแรงงาน เช่น มหกรรมนัดพบแรงงาน ลงทะเบียนผู้สมัครงาน การจัดนิทรรศการของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จานวน ๓๐ อาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจาหน่ายสินค้า
OTOP และสินค้าชุมชนราคาถูก มีการออกบูธของบริษัท ห้างร้านของภาคเอกชน มีผู้มาร่วมกิจกรรม จานวน
๑๓,๙๕๔ คน
๗. ขยายความคุ้มครองและพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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๗.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดาเนินเปิด
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ทุพพลภาพ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการประกันสังคม
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จ
๗.๒ ให้ความคุ้มครอง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แรงงานในระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ดังนี้
1) กองทุนประกันสังคม
มีสถานประกอบการขึ้นทะเบียน จานวน ๔๒๔,๑๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จาก
เป้าหมาย ๔๒๐,๐๐๐ แห่ง และมีผู้ประกันตนที่อยู่ในความคุ้มครอง จานวน ๑๑,๒๑๘,๓๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๙๐ จากเป้าหมาย ๑๑,๒๓๐,๐๐๐ คน
ให้บริการสิทธิประโยชน์ โดยจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ประกันตน จานวน ๑๕,๑๖๐,๓๖๗ ราย
เป็นเงิน ๒๐,๖๙๔,๐๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๘ จากเป้าหมาย ๓๕,๙๔๐,๐๐๐ คน
2) กองทุนเงินทดแทน
มีนายจ้างขึ้นทะเบียน จานวน ๓๕๔,๔๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย
๓๕๐,๐๐๐ คน และมีลูกจ้างอยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง จานวน ๙,๑๗๘,๓๘๙ คน
ให้ บ ริ ก ารสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ่ า ยเงิ น ทดแทนให้ แ ก่ ลู ก จ้ า ง ๔๘,๗๓๔ ราย เป็ น เงิ น
๔๔๐.๔๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๗ จากเป้าหมาย ๑๒๘,๐๐๐ คน
ทั้ง นี้ไ ด้ดาเนิน การรณรงค์ แนะนา ติด ตาม ตรวจสอบสถานประกอบกิจ การให้น ายจ้า ง
ขึ้น ทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับความคุ้มครองและเข้าสู่ระบบประกันสังคม
เพิ่ ม ขึ้ น จานวน ๒,๘๑๗ แห่ ง และได้ จั ด บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานสาหรั บ
ผู้ ป ระกั น ตน มี ผู้ ป ระกั น ตนได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง จานวน ๑๑,๕๔๗,๗๑๕ ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๙.๘๑
จากเป้าหมาย ๑๑,๕๗๐,๐๐๐ คน
ปั จ จุ บั น ส านั ก งานประกั น สั ง คมให้ ค วามคุ้ ม ครองลู ก จ้ า งผู้ ป ระกั น ตน โดยจ่ า ยค่ า บริ ก าร
ทางการแพทย์ในระบบเหมาจ่าย ๑,๔๔๖ บาท/คน/ปี ซึ่งครอบคลุมการรักษาทุกโรค โดยตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เป็นต้นมาได้เพิ่มสิทธิในการรักษาโรคที่ยาราคาสูง ๔ ชนิด ตั้งแต่ราคา ๗๕,๖๐๐ บาท ถึงสูงสุด ๑.๕๓ ล้านบาท
ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ไวรัสตับอักเสบซี และมะเร็งเม็ดเลือดขาว
๗.๓ สานักงานประกันสังคม ได้ออกกฎกระทรวง จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
๑) กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้
ในราชกิจ จานุ เบกษา เล่ ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒ ก ลงวั น ที่ ๒๐ กุม ภาพั นธ์ ๒๕๕๘ และมี ผ ลใช้บั งคั บ ตั้ง แต่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๒) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานให้
นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๙ ก ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๘. ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตการทางาน
ดาเนินการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตการทางาน ดังนี้
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๘.๑ ดาเนิ น การตรวจแรงงานในระบบ โดยมี ส ถานประกอบกิ จ การผ่ า นการตรวจ จานวน
๑๖,๕๕๕ แห่ง ลูกจ้าง จานวน ๖๔๖,๓๓๑ คน มีสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้อง จานวน ๑๖,๔๓๗ แห่ง
ลูกจ้าง จานวน ๖๓๘,๐๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๖ จากเป้าหมาย ๑,๑๒๒,๘๐๐ คน
๘.๒ ให้ ค าปรึ ก ษา ชี้ แ จง แนะน าตอบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน
มีผู้ใช้บริการ จานวน ๙๑,๖๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๗ จากเป้าหมาย ๑๕๑,๕๐๐ คน
๘.๓ ดาเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ จานวน ๑๔,๗๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๗ จากเป้าหมาย
๒๙,๙๙๐ คน
๘.๔ ส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๙,๑๑๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๓,๘๐๐ คน
๘.๕ รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๘๓,๔๗๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๓.๙๑ จากเป้าหมาย ๑๓๐,๖๑๐ คน
๘.๖ สนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ ๖๕,๐๙๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๙.๖๗ จากเป้าหมาย ๑๐๙,๑๐๐ คน
๘.๗ ส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในสถานศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา
และกาลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน จานวน ๙,๘๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๘,๖๐๐ คน
๘.๘ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ จานวน ๗,๘๔๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๗,๓๐๐ คน
๘.๙ ดาเนินการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานเด็ก
พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๘๔,๑๘๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๕๑ จากเป้าหมาย ๑๓๐,๕๐๐ คน
๘.๑๐ ตรวจและกากับ สถานประกอบกิจ การ/หน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ ให้ป ฏิบัติต ามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานขั้นพื้นฐาน สถานประกอบกิจการ
ผ่านการตรวจ จานวน ๘,๐๙๑ แห่ง ๙,๒๒๒ ครั้ง ลูกจ้าง จานวน ๔๗๘,๔๔๓ คน ปฏิบัติถูกต้อง จานวน
๗,๙๓๘ แห่ง ลูกจ้าง จานวน ๔๖๔,๕๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕ จากเป้าหมาย ๔๙๔,๕๐๐ คน
๘.๑๑ ตรวจและกากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเชิงเทคนิค ผ่านการตรวจสถานประกอบกิจการ
จานวน ๑,๑๐๑ แห่ง ๒,๑๖๓ ครั้ง ลูกจ้าง จานวน ๗๙,๖๘๙ คน ปฏิบัติถูก ต้อง ๙๔๖ แห่ง ลูกจ้า ง
จานวน ๖๔,๘๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๗ จากเป้าหมาย ๘๔,๐๐๐ คน
๘.๑๒ ตรวจเร่งรัดการลดอุบัติเหตุจากการทางานในสถานประกอบกิจการ ๓๐๗ แห่ง ลูกจ้าง
จานวน ๑๖,๒๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ คน
๘.๑๓ รณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบกิ จ การและรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์
ด้วยระบบทวิภาคี จานวน ๗,๖๗๐ แห่ง จานวน ๗,๗๑๐ ครั้ง ลูกจ้าง จานวน ๕๐๕,๐๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ คน
๘.๑๔ ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จานวน ๗,๓๕๖ แห่ง ลูกจ้าง จานวน
๔๗๔,๙๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๗ จากเป้าหมาย ๑๑,๐๐๐ แห่ง
๘.๑๕ ให้บริการระบบสารสนเทศแก่บุคลากรกรมและประชาชนทั่วไป จานวน ๑๙๓,๓๗๖ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๖ จากเป้าหมาย ๓๐๐,๐๐๐ ครั้ง
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๘.๑๖ ส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate
Social Responsibility : CSR) จานวน ๕,๓๙๓ แห่ง จานวน ๗๔๙,๒๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
จากเป้าหมาย ๕,๒๐๐ แห่ง
๘.๑๗ บูรณาการสิทธิ ๓ กองทุนสุขภาพ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม
(๑) เรื่องอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนนอกระบบ
โดยไม่ต้ อ งส ารองจ่ า ยค่ า รั ก ษากั บ กระทรวงสาธารณสุ ข อนุ มั ติ จ่ า ยผู้ ป ระกั น ตน ๗๗๔ ราย เป็ น เงิ น
๒๐,๒๕๕,๒๙๓.๖๕ บาท
(๒) มาตรฐานการรักษากรณีโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายใช้มาตรฐานเดียวกับการต่อสิทธิ
กรณีเปลี่ยนสิทธิเพื่อรักษาที่ต่อเนื่อง ปลูกถ่ายไต จานวน ๒๓๒ ราย
(๓) มาตรฐานการเข้ า ถึ ง ยาต้ า นไวรั ส ในผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี สามารถใช้ บ ริ ก ารต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลาเปลี่ยนสิทธิได้ มีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับยาต้านไวรัสและสามารถใช้บริการต่อเนื่อง
ตลอดเวลา สามารถเปลี่ยนสิทธิได้ จานวน ๓,๒๗๔ ราย
๘.๑๘ การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชยทั้ง ๗ ราย ได้แก่ ลูกจ้างบริษัท ชิงธง จากัด
(เครือสหฟาร์ม) จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน ๑๗ คน ลูกจ้างบริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จากัด (เครือสหฟาร์ม)
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน ๕๒ คน ลูกจ้างบริษัท เดอะ เซเว่นเดย์ จากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน ๗ คน
ลูกจ้างบริษัท เดอะการ์ด เซอร์วิส จากัด จัง หวัดสมุทรสาคร จานวน ๒๙ ราย ลูกจ้างห้า งหุ้นส่ว นจากัด
บ้านแสงจันทร์ โฮมแคร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน ๑ คน ลูกจ้างบริษัท แคนาดอล ไพพ์ จังหวัดระยอง
จากัด จานวน ๕๖ คน และลูกจ้างบริษัท แคนาดอล เอเชีย จากัด จังหวัดระยอง จานวน ๖๐ คน เพื่อช่วยเหลือ
ลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ในการด ารงชี พ เนื่ อ งจากมี ภ าระหนี้ สิ น และมี ภ าระค่ า ใช้ จ่ า ย
ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างหรือเงินอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
๘.๑๙ ตั้งจุดบริการคลินิกช่างบริการประชาชนบนถนนสายหลักทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าบริการ
เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม
๒๕๕๘ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน และผู้ ใช้แรงงาน ในการบริการตรวจเช็ค
สภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่
กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ สถานีบริการ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ซึง่ ตั้งจุดบริการบนถนนสายหลักทั่วประเทศ จานวน ๘๕ จุด
๘.๒๐ ด าเนิ น การเปิ ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กผู้ รั บ การฝึ ก อบรม เพื่ อ จั ด ส่ ง ไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านเทคนิ ค
ในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM โดยรับสมัครเพศชายอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จบการศึกษา
ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ไม่จากัดสาขาวิชา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมภาษาญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางเป็นเวลา ๔ เดือน
สาหรับรายได้ขณะอยู่ฝึกปฏิบัติงาน เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง ๘๐,๐๐๐ เยน และ IM จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าที่พักค่าไฟฟ้า ค่าน้า ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ฝึกปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบ
เดือนที่ ๒ - ๑๒ สาหรับผู้ที่ไปฝึกอบรม ๑ ปี และเดือนที่ ๒ - ๓๖ สาหรับผู้ที่ไปฝึกอบรม ๓ ปี จะได้ค่าจ้าง
เดือนละไม่ต่ากว่า ๙๐,๐๐๐ เยน หรือประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาทขึ้นไป (หักค่าใช้จ่ายแล้ว ยกเว้นค่าอาหาร)
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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ไม่รวมค่าทางานล่วงเวลา และหลังจากทางานครบตามสัญญาจะได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และ
เงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ ถ้าฝึกครบ ๑ ปี จะได้รับ ๒๐๐,๐๐๐ เยน ฝึกครบ ๓ ปี จะได้รับ ๖๐๐,๐๐๐ เยน
๘.๒๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเจฟฟรีย์
ลาโบวิ ท ซ์ หั ว หน้ า ส านั ก งานองค์ ก ารระหว่ า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน ประจ าประเทศไทย
(International organization for Migration - IOM) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
การตรวจแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิและการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง รวมถึงการให้
ความคุ้มครองแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เสนอให้ IOM เข้ามาร่วมคิดร่วมทางานตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการจัดทา MoU ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเก่าที่มี
การทาบันทึกความเข้าใจมานานแล้ว ในเรื่องการนาเข้าแรงงานต่างชาติจาก ๓ สัญชาติ คือ กัมพูชา เมียนมา
และลาว รวมถึงเวียดนามที่จะมีการทา MoU นาเข้าแรงงานเช่นกัน ภายใต้หลักมนุษยธรรมและเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์กับทุกคน อีกทั้งในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
หลายโครงการ ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ การก่อสร้างถนน ซึ่งจะทาให้ ความต้องการแรงงานมีเพิ่มมากขึ้น
หากกระทรวงแรงงานกับ IOM ร่วมมือกันทางานจะทาให้สามารถการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานได้ในอนาคต
๘.๒๒ กระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ในโอกาสร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานของผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงาน เชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอนเฟอเร้นท์ เสริมประสิทธิภาพ
การทางานด้านความมั่นคง โดยขอสนับสนุนอัตรากาลังจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ฝึกอาชีพให้ทหารก่อนปลด
ประจาการ – บาดเจ็บจากสู้รบตามแนวชายแดนให้มีฝีมือ มีงานที่ดีทาตามความต้อ งการ รองรับตลาดแรงงาน
ภูมิภาค ในและต่างประเทศ โดยได้ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประสงค์ รณนันทน์ และห้อง ศ.นิคม จันทรวิทูร
ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน
๘.๒๓ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปมอบนโยบาย
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อรณรงค์การ
สร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้ประกอบการจังหวัดระยอง และให้กาลังใจต่อผู้เข้า
รับการฟื้นฟู พร้อมมอบแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ด้านเจ้าของผู้ประกอบการ ต้องใส่ใจ
มีจิตสานึกตลอดเวลา ๒) ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน ต้องกระตุ้นและสร้างความตระหนักไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิต
ซึ่งจะทาให้เกิดความสานึกด้านความปลอดภัย “Service Mind” ๓) ด้านการใช้องค์ความรู้มาช่วยให้การดาเนินการ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๔) การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นบทบาทที่เจ้าหน้าที่ในภาครัฐต้องปฏิบัติ นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ประกอบด้วย สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสานักงานประกันสังคมจังหวัด
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดาเนิน เช่น การฝึกอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระ การสาธิตอุปกรณ์และการใช้
โดยสมาคมความปลอดภัยจังหวัดระยอง การแสดงผลการดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน เป็นต้น
๘.๒๔ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา
ไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... โดยได้มอบนโยบายว่า
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีการประกาศใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ทั้งนี้สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... มีการปรับปรุง
และแก้ไขในบางมาตรา เช่น เพิ่มมาตรา ๑๗ วรรคห้า เพื่อกาหนดวันเวลาที่นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากที่ผ่านมานั้นต้องให้ลูกจ้างทวงถามก่อน แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑ และมาตรา
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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๕๙ เพื่อให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อ ตรวจรักษาสุขภาพก่อนคลอดบุตรเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคสี่ โดยให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุด
ประจาสัปดาห์ที่นายจ้างให้ลูกจ้างทางาน เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการหยุด
พักผ่อนประจาสัปดาห์ เป็นต้น
๙. ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
๙.๑ สานักงานประกันสังคมได้ ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบได้รับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
จากการประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ และมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน จานวน ๒,๕๓๗,๓๐๗ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๒,๑๕๐,๐๐๐ คน สานักงานประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนมาตรา ๔๐
ให้กับผู้ประกันตน จานวน ๓๗,๐๓๐ ราย ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ๒๔,๓๖๖ ราย กรณีชราภาพ ๙,๖๘๓ ราย
กรณีเสียชีวิต ๒,๙๑๘ ราย และกรณีทุพลภาพ ๖๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๖ จากเป้าหมาย ๕๗,๙๐๐ คน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
๙.๒ ดาเนิ น การให้ ทุ กภาคส่ ว นบู รณาการ ขั บเคลื่ อ น ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
ซึ่งสานักงานแรงงานจังหวัดจะต้องทางานโดยผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ และต้องมีการปฏิรูปการทางาน
ให้เข้มแข็ง เป็นเชิงรุกมากขึ้น มุ่งเน้นเรื่องอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการทางาน การมีหลักประกันรายได้
ในการดารงชีวิ ต และอาชีพ โดยประสานกับ หน่ว ยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นศูน ย์กลางในการด าเนินงาน ทั้ง นี้
กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทา “แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙” เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกัน
ทางสังคม นาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขยายขอบเขตการคุ้มครองและสร้างหลักประกันทางสั งคม เสริมสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อขยายการมีงานทา เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ สาหรับการดาเนินงาน มีการสร้างเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชน เพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนงานคู่ขนานกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด และเชื่อมโยง
กับระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติ โดยดาเนินการจัดตั้งในจังหวัดที่เป็นฐานการทางานของ สสส. จานวน ๑๐ จังหวัด
และจังหวัดที่มีเครือข่าย หรือชมรมอาสาสมัครแรงงาน รวมเป็น ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวั ดเชียงใหม่ ลาพูน
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ขอนแก่น ราชบุรี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยะลา
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และ กรุงเทพฯ โดยในปี ๒๕๕๘ มีแผนดาเนินการจังหวัดนาร่องอีก ๑๐ จังหวัด
คือ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองคาย สุรินทร์ ปัตตานี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี
๙.๓ กระทรวงแรงงานได้ขยายการดาเนินการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จากเดิมได้กาหนดให้
มีการดาเนินงานในจังหวัดนาร่อง ๓๐ จังหวัด ล่าสุดได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ขยายการดาเนินการให้ครอบคลุม
ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ” ขึ้น ณ สานักงาน
แรงงานจังหวัด โดยให้แรงงานจังหวัดเป็นผู้อานวยการศูนย์ ให้มีคณะทางาน ๕ ฝ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง ๕ หน่วยงาน ทาหน้าที่ในการจัดทาเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดทา
แผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหา
ของแรงงานนอกระบบร่วมกัน กระทรวงแรงงานได้ให้สานักงานแรงงานจังหวัดลงพื้นที่ เพื่อสารวจจานวนและ
อาชีพของแรงงานนอกระบบเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครองดูแล
และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคง
ทางอาชีพและรายได้แก่แรงงานนอกระบบ โดยให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
รวมถึงมอบหมายให้ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานดูแลขับเคลื่อนการดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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๑๐. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
๑๐.๑ จัดโครงการสร้างงาน สร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๓๐ คน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๙๕ คน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
๘๗๕ คน และ ณ สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๒๘ คน รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด จานวน ๒,๘๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๒,๐๐๐ คน เพื่อรวมใจคนในชุมชน
นายจ้าง ข้าราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
ส่งเสริมให้ได้รับความรู้เรื่องโลกอาชีพต่าง ๆ มีงานทา มีอาชีพ และมีรายได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริม
การมีงานทา และสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
๑๐.๒ ดาเนินการรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ณ โรงแรมบีพี
สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑,๐๒๐ คน
๑๐.๓ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ในประเด็นการสร้างความ
ปรองดองระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ป้องกันการเกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน จานวน ๑ ครั้ง
๑๑. การเตรียมการด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
๑๑.๑ พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ โดยมีผู้เข้ารับการฝึก จานวน
๕๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๕ จากเป้าหมาย ๑,๙๘๐ คน
๑๑.๒ พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับความต้องการในเขตอุตสาหกรรม
โดยมีผู้เข้ารับการฝึก จานวน ๘๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๓ จากเป้าหมาย ๑,๐๒๐ คน
๑๑.๓ ฝึกอบรมผู้ ประกอบการอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน ๔,๔๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๙ จากเป้าหมาย ๖,๘๐๐ คน
๑๑.๔ ฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" มีบุคลากรของกรมการ
จั ด หางานเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม จ านวน ๒๗๐ คน เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และ
ทราบถึงแนวทาง วิธีการดาเนินการในภารกิจของกรมการจัดหางานและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
จากเป้าหมาย ๒๕๐ คน
๑๑.๕ ฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน" มีบุคลากรของกรมการจัดหางานเข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ จาก
เป้าหมาย ๑๕๐ คน
๑๑.๖ พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นภาษาให้ แ ก่ แ รงงานไทยรองรั บ ประชาคมอาเซี ย น
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๑๖,๓๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๒ จากเป้าหมาย ๒๑,๔๘๐ คน
๑๑.๗ พัฒนาฝีมือแรงงานเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ว น โดยยกระดับฝีมือ
แรงงานในสถานประกอบกิจ การในสาขาที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และชิ้นส่ ว นให้ มีทักษะฝี มือสู งขึ้นรองรับ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๔,๐๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๘
จากเป้าหมาย ๖,๘๐๐ คน
๑๑.๘ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว
รายได้และการแข่งขัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๑๕,๖๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๒ จากเป้าหมาย
๒๑,๔๓๓ คน
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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๑๑.๙ ดาเนิ น การเพิ่มพัฒ นาศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่ อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๑๒,๒๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๕ จาก
เป้าหมาย ๑๔,๗๖๓ คน
๑๑.๑๐ พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการขนส่ง โดยมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จานวน ๑๐,๗๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๐ จากเป้าหมาย ๑๔,๖๗๓ คน
๑๑.๑๑ ดาเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๕,๒๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
จากเป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน
๑๑.๑๒ จั ดฝึ กอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยการทางานในภาคอุต สาหกรรมให้แ ก่แ รงงาน
ในสถานประกอบกิจ การจานวน ๘๖ รุ่น โดยมีผู้เข้า รับการฝึก อบรม จานวน ๔,๖๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๔,๓๐๐ คน
๑๑.๑๓ สร้างความตระหนักรู้ในสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จานวน ๔๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๔๐๐ คน
๑๑.๑๔ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน โดยให้ข้าราชการตั้งแต่
ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไปของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเป็น
การพัฒนาข้าราชการทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และผลกระทบของประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ รวมถึงสามารถประยุกต์แนวคิดและวิธีการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาศักยภาพด้านแรงงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์อาเซียนของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งสามารถพัฒนา
ขยายความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านแรงงานได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยรุ่นที่ ๑ จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จานวน ๑๕๗ คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ ๒ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธานี จังหวัดขอนแก่น จานวน ๑๗๐ คน รวม ๓๒๗ คน
และรุ่นที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ จานวน ๑๙๐ คน
รวม ๓๒๗ คน
๑๑.๑๕ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา
โครงการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ
“ลูกจ้าง นายจ้าง เอื้ออาทร ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมไทย” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึง่ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการพูดคุยและสร้างสัมพันธภาพระหว่างนายจ้าง – ลูกจ้าง
โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้าง นายจ้างในสถานประกอบการเพื่อยกระดับให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น จานวน
๒ รุ่นๆ ละ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง ทั้งในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ นักวิชาการ
NGOs เพื่อให้ลูกจ้างนายจ้างอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน ยึดหลัก
นิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง มีผู้เข้าสัมมนารวม ๔๐๐ คน
๑๑.๑๖ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
๒๕๕๘ “ความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่อนาคต” ณ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายนคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมนากิจกรรมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
มอบความสุข ความรู้ ความสนุกสนานแก่เด็กและเยาวชนของชาติ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสานักงานประกันสังคม
ได้น ากิจ กรรมต่างๆ ร่ ว มในวัน เด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ เพื่อมอบความสุ ข ความรู้ ความสนุกสนาน
ตลอดจนให้เด็กๆ และเยาวชนมีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา พร้อมเป็นพลเมืองดีของชาติ
เป็ น ก าลั ง แรงงานที่ ดี มี คุ ณ ภาพของประเทศ ผ่ า นนิ ท รรศการการจั ด หางานในประเทศและต่ า งประเทศ
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
๒๕
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นิทรรศการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน นิทรรศการด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นิทรรศการด้านประกันสังคม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เช่น การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นเกมส์ หมุนวงล้อ ฝึกทักษะ บอลหรรษา ปาเป้า
โยนบอล และขนม อาหารว่าง ตลอดจนแจกของขวัญและของรางวัลมากมาย
๑๑.๑๗ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และเปิดงาน
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานน้าพุด้านหน้าอาคาร
กระทรวงแรงงาน ซึ่งการพัฒนาเรื่องมาตรฐานการช่างไทย เรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นสิ่งสาคัญของ
ประชาคมโลก และประชาคมอาเซียน ในอนาคตการเชื่อมต่อการทางานจะเชื่อมกันทั้งภูมิภาคอาเซียนและในโลก
ซึ่งจะกาหนดว่าผู้ใดมีฝีมือต้องกาหนดกันด้วยมาตรฐาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติขึ้นเพื่อที่จะให้การรับรองช่างไทยในแต่ละสาขาให้เป็นมาตรฐานสากลและมาตรฐานโลก สาหรับปี ๒๕๕๘
ตั้งเป้าในการพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกสาขาอาชีพให้ได้ ๔ ล้านกว่าคน และตั้งเป้าจัดทามาตรฐานสาขาอาชีพ
เพิ่ม ๕๐ สาขา เช่นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน ๑๑ กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น และ
มอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และเยี่ยมชมกิจกรรมบริการ ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน นาเยี่ยมชมกิจกรรม
๑๑.๑๘ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารหลังใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ทดแทนอาคารเดิมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีฝีมือและคุณสมบัติตามมาตรฐาน สามารถทางานในประเทศหรือเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ โดยอาคารแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมสาหรับการรับรองบุคลากรด้านการรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้บริการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อรองรับ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒ นาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลา และให้บริการทุกขั้นตอนได้ในที่เดียวกัน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานพัฒนากาลังแรงงาน
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Productivity) ของ
การผลิตและการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้นสามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้
๑๒. สร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน
๑๒.๑ ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อให้ความรู้และ
ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ตามความต้องการของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และสร้างความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒,๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๓ จากเป้าหมาย
๓,๐๐๐ คน
๑๒.๒ โครงการมหกรรมสร้ างงาน สร้างอาชีพเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จานวน ๘,๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๗
จากเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ คน
๑๒.๓ ดาเนินการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ /ชุมชนทั่วประเทศ โดยอาสาสมัคร
แรงงานทั่ว ประเทศ จ านวน ๒๖,๘๓๖ คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จานวน ๑๓๗,๕๘๔ ราย
รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน ๖๐ แห่ง ใน ๖๓ จังหวัด มีประชาชน
มาใช้บริการด้านแรงงาน รวมทั้งสิ้น ๕๕๕,๗๕๒ ราย
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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๑๒.๔ พลเอก สุ รศั กดิ์ กาญจนรั ตน์ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงาน เป็ นประธานน าผู้ บริ หาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และได้กล่าวให้โอวาทภายหลังพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑๒.๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริต โปร่งใสของบุคลากร ให้มีจิตสานึก สร้างค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานภายในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้าน
การทุจริต เป็นต้น จัดโดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
จากเป้าหมาย ๒๘๐ คน กรมการจัดหางาน จานวน ๓ รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๐
จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๗๖.๒๗ จากเป้าหมาย ๑,๕๐๐ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
จากเป้าหมาย ๕๕๐ คน และสานักงานประกันสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๙๐ คน (เป็นเงินนอกงบประมาณ)
๑๒.๖ จัดอบรมสัมมนาแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๑๐๐ คน
และรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จานวน ๕,๓๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
จากเป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน
๑๒.๗ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ ประชาสัมพันธ์ “ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ”
โดยชูคาขวัญ กสร. โปร่งใส ร่วมใจ ต้านภัยทุจริต แจ้งช่องทางการร้องเรียนกรณีทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของกรม
เผยแพร่ในนิตยสารครอบครัวข่าว จานวน ๑๐๖ ฉบับ ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
ASTV ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จานวน ๒ ครั้ง
๑๒.๘ จัดสั มมนาผู้บ ริ ห ารส านักงานประกันสั งคมตามโครงการ “สปส. โปร่งใสร่วมใจต่อต้าน
คอร์รัป ชั่น ” มีผู้เ ข้า ร่ว มโครงการ จานวน ๕๒๙ คน พร้อ มทั้ง มีก ารประกาศคาปฏิญ าณตนร่ว มกัน ว่า
“สานักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงาน Zero Corruption” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส
ปราศจากการคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
๑๒.๙ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้แทนไทย
ได้เข้าร่วมการประชุม The ๓rd Ministerial Consultation of Abu Dhabi Dialogue (ADD) ณ ประเทศคูเวต
ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างประเทศผู้ส่งออกแรงงานในเอเชีย ๑๑ ประเทศ (Colombo Process : CP) ได้แก่
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม
และประเทศผู้รับแรงงานในกลุ่มอ่าวอาหรับ ๖ ประเทศ (Gulf Cooperation Council : GCC) ได้แก่ บาร์เรน
คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการประชุม
ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ อาทิ
Comprehensive information and orientation programme for migrant workers ซึ่งเป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ในการเตรียมแรงงานก่อนเดินทางไปทางานในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน เป็นต้น
๑๓. ปฏิรูปโครงสร้างองค์กร
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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๑๓.๑ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้มีการเตรียมการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรให้มีความ
คล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครอง พัฒนา และให้บริการประชาชน โดยเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ สานักงานประกันสังคมได้จัดสานเสวนา “๒๕ ปีประกันสังคมพร้อมเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษหน้า ปฏิรูปกัน
อย่างไร จึงโดนใจผู้ประกันตน” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้แทน
ภาคราชการ นัก วิช าการ องค์ก รพัฒ นาภาคเอกชน สื ่อ มวลชนและประชาชนทั่ว ไปสาขาอาชีพ ต่า งๆ
จานวน ๕๐ คน เพื่อนาความเห็น มาปรับปรุงการทางานและปฏิรูปการบริห ารงานประกันสั งคมให้มีการ
บริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมรับการตรวจสอบและเพื่อให้ผู้ประกันตนเกิดความพึงพอใจ การเสวนา
ดังกล่าวมีการปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในหัวข้อ “คืนความสุขให้กับผู้ประกันตน”
ผ่านแนวทางการปฏิรูป ๔ ข้อ ได้แก่
๑) ต้องเปิดเผยข้อมูลการดาเนินการต่อ “สาธารณะ”
๒) การสร้างความเข้มแข็งให้กับ“องค์กรตรวจสอบ” (องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม)
๓) สารวจ “ความพึงพอใจ” ผู้ประกันตนสม่าเสมอ
๔) ปฏิรูป “โครงสร้างการบริหาร” ไปสู่อนาคต
โดยมอบหมายให้สานักงานประกันสังคมดาเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วม
การเสวนาได้ร่ วมแสดงความคิดเห็ น แนวทางในการปฏิรูปประกันสังคมไปสู่ทศวรรษหน้า เช่น สานักงาน
ประกัน สั งคมควรเป็ น องค์กรอิส ระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง สรรหาผู้ มีส่ ว นได้เสี ยร่ว มเป็น
คณะกรรมการอย่างโปร่งใส มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบมืออาชีพจากภาคเอกชน ควรเปิดเผยข้อมูล
ผลการดาเนินงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และควรมีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงและเป็น
ประโยชน์ต่อลูกจ้างและผู้ประกันตน เป็นต้น ทั้งนี้สานักงานประกันสังคมจะนาผลการเสวนาที่ได้ไป วิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อปฏิรูปประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกจ้าง ผู้ประกันตนต่อไป
ในการประชุมคณะทางานกาหนดโครงสร้างภารกิจ และหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง สานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นควร
ให้สานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการจัดตั้งสานักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา (ฉบับที่ ๗) เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จานวน ๓ สาขา คือ ๑) สานักงานประกันสังคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ๒) สานักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ สาขาลอง และ ๓) สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดน่าน สาขาปัว
๑๓.๒ กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการปฏิรูป การดาเนินงานของสานักงานประกันสังคม เพื่อให้
การบริหารเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมอบให้สานักงานประกันสังคมดาเนินการยุบเลิกคณะกรรมการฯ
และอนุ กรรมฯ ที่มีความซ้าซ้อน ยกเลิก การไปดูง านต่า งประเทศ ทาให้ส ามารถประหยัด งบประมาณได้
มากกว่า ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท และมี แนวคิดจัดตั้งสภาความร่วมมือแรงงานสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการแต่งตั้ง
จากตัวแทนจากสภานายจ้าง สภาลูกจ้าง ภาคแรงงานนอกระบบ นักวิชาการด้านสันติวิธี และภาครัฐ เพื่อให้
ทุกฝ่ายได้มีเวทีพูดคุยและร่วมกันแก้ข้อขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวปัญหาแรงงาน ซึ่งจะรวมถึง
การร่วมปรึกษาหารือและแสวงหาข้อตกลงในการแก้ไขกฎหมาย ตลอดจนอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ต่อไป
๑๔. ข้อสั่งการเพิ่มเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๑๔.๑ ทบทวน MoU กับประเทศ CLMV
การจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ได้ลงนามในคาสั่ งกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาจัดทาข้อตกลงความร่ว มมือด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุม
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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มีมติให้จัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจภายใต้คณะทางานจัดทาข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ได้แก่ คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
ราชอาณาจั กรไทยและสาธารณรั ฐ สังคมนิยมเวียดนาม และคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อพิ จารณาการจัดทา
ข้อตกลง (Agreement) เพื่อการนาเข้า – ส่งออก แรงงานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยได้หารือเนื้อหาที่จะบรรจุใน MoU และหารือข้อจากัด /ประเด็นการแก้ไขในส่ว นที่เกี่ยวกับ
การนาเข้าแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ๓ สัญชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทา Agreement การนาเข้า – ส่งออกกับเวียดนาม ซึ่งมีกาหนดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เพื่อพิจารณายกร่าง MoU / Agreement ร่วมกัน
การทบทวนบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานกับกัมพูชา มีกาหนดการหารือเพื่อการทบทวน
บันทึกความเข้าใจเพื่อการนาเข้า – ส่งออกด้านแรงงานกับกัมพูชา ในวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โดยมีผลการดาเนินงานคืบหน้า ดังนี้
๑. การจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคม เรียนเชิญคณะผู้แทนกระทรวงแรงงานหารือความร่วมมือ
ด้านแรงงาน ในการจัดบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและเวียดนาม โดยปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายให้
ผู้ตรวจราชการ (นายธนิช นุ่มน้อย) เป็นหัว หน้ าคณะเดินทางไปหารือกระทรวงแรงงานฯ ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยคณะผู้แทนประกอบด้วยผู้แทนกรมการ
จัดหางาน ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้การหารือฯ
ฝ่ายเวียดนามได้ยกประเด็นหารือ ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) แรงงานเวียดนามที่ทางานอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้
๒) การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน (MoU) และการทาข้อตกลงด้านการ
จ้างแรงงาน (Agreement)
ฝ่ ายไทยแจ้ งให้ ทราบว่า รัฐ บาลไทยมีนโยบายที่จะขยายความร่ว มมือด้ านแรงงานกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยสนับสนุนการจัดทาบันทึกความร่วมมือด้านแรงงาน ซึ่งฝ่ายไทยโดยกระทรวงแรงงาน
ได้เสนอกรอบสาระสาคัญซึ่งจะครอบคุลมความร่วมมือในทุกมิติด้านแรงงาน ได้แก่
(๑) ความร่วมมือทางวิชาการ
(๒) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(๓) ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่าง ๒ ประเทศ
(๔) ความร่วมมือด้านวิชาการอื่นที่คู่เจรจามีความสนใจ
การจัดทา MoU จะต้องเป็นการจัดส่งแรงงานแบบรัฐต่อรัฐ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้
แรงงานเสียค่าใช้จ่ายน้อย ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายเวียดนามทราบว่ากรอบที่จะนาเข้าแรงงานเวียดนาม คือ
แรงงานประเภทประมง และก่อสร้าง
๒. การประชุมคณะทางานพิจารณาจัดทาข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม Executive Operation Room ชั้น ๕ สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาร่าง MoU และ Agreement ตามที่คณะทางานฯ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบ
๒.๑ ความคืบหน้าของเวียดนาม
(๑) มติที่ประชุมคณะทางานได้เห็นชอบดังต่อไปนี้
MoU - เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วน
MoU - ให้คงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี สองปีครั้ง
MoU - ให้แก้ไขอายุของ MoU เป็น ๕ ปี ตามที่ฝ่ายเวียดนามเสนอ
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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ทั้งนี้ต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อโปรดพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขร่าง Agreement เพื่อการจ้างแรงงาน เช่น
- เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้ขอยุติแล้ว
- ให้แก้ไขระดับของคู่สัญญา เป็น ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ
- ให้คง เฉพาะ "Government Agency (ies)" เป็น Sending Agency และ Receiving Agency
๒.๒ ความคืบหน้าของกัมพูชา
คณะทางานพิจารณาข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างประเทศ เห็นชอบปรับปรุง MoU
กับประเทศกัมพูชา โดยยึดแนวทางเดียวกับของเวียดนาม ปรับเป็น MoU ความร่วมมือด้านแรงงานที่ได้มีการ
แก้ไข และ Agreement เพื่อการจ้างงาน โดยปรับให้เข้ากับแต่ละประเทศตามเสนอ และให้ปรับเพิ่มใน MoU
ให้มีการสิ้นสุด MoU เดิม และมีช่วงส่งต่อระหว่าง MoU ทั้งสองฉบับ
๒.๓ ความคืบหน้าและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการหารือ /จัดทาข้อตกลง
ความร่วมมือกับราชอาณาจักรภูฏาน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการจัดทา MoU เพื่อความร่วมมือด้านแรงงานกั บภูฏาน โดยใช้ร่าง MoU ที่ใช้กับ
กลุ่มประเทศ CLMV แต่ยังไม่ต้องดาเนินการเพื่อจัดทา Agreement เพื่อการจ้างแรงงาน โดยสานักประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และกรมการจัดหางานให้เสนอความเห็น กระทรวงแรงงานภูฏานกับ กระทรวง
แรงงานของไทยได้มีความร่วมมือมาโดยตลอด แต่ไม่มีความชัดเจนต่อเนื่อง แม้ว่าการจ้างงานชาวภูฏ าน
สามารถกระทาได้โดยไม่ต้องมี Agreement รองรับ แต่ MoU ความร่วมมือด้านแรงงานจะช่วยทาให้ความ
ร่วมมือด้านแรงงานระหว่างทั้งสองประเทศมีความชัดเจนขึ้น และสามารถนาไปสู่ความร่วมมือด้านการ อบรม
ด้านภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยให้ชาวภูฏานที่ประสงค์จะเข้ามาทางานเป็นครูภาษาอังกฤษในประเทศไทย
โดยกรมพัฒ นาฝีมือ แรงงาน และคุร ุส ภา ในประเทศภูฏ าน ซึ่ง จะเป็น มาตรการที่ช ่ว ยให้ช าวภูฏ าน
สามารถเข้าประกอบอาชีพครูในประเทศไทยได้ต่อไป
๓ การประชุมระดับรัฐมนตรี ไทย – เมียนมา ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี ดาเนินการตาม MoU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน ระหว่าง
กระทรวงแรงงานแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและกระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง สาธารณรั ฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ณ โรงแรม Swissotel Le Concord กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ปลัดกระทรวงแรงงานได้อนุมัติให้รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายอารักษ์ พรหมณี) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนในการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมการจัดหางาน
ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้แทนสานักงานประกันสังคม
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การหารือฯ จะมีการกาหนดการหารือให้เป็นไปในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. ขยายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ๒) เร่งรัดการดาเนินการการตรวจสัญชาติ
แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ๓) ทบทวนแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
๔) การจ้างแรงงานประมงทะเล และ ๕) การประกันสังคม
๑๔.๒ การผ่อนผันจดทะเบียนประมงเพิ่มเติม ซึ่งเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
เห็นชอบการบริหารจัดการแรงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ที่ลักลอบ
ทางานอยู่กับนายจ้างแล้วมาจดทะเบียนปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ใบอนุญาตสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ได้เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียน ณ ศูนย์ One Stop Service และเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ ใบอนุญาตทางานสิ้นสุดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งใกล้จะครบ
กาหนด ในขณะที่การดาเนิน การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวได้เพียงบางส่ว นเท่านั้น คาดว่าไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทันภายในกาหนด ดังนั้นนายกรั ฐมนตรีได้มีบัญชาให้กระทรวงแรงงานพิจารณาแนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญ หา ประกอบกั บ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจั ด หางานได้ รั บ การร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย นจาก
ผู้ประกอบการประมง ว่ามีความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน กรมการจัดหางานจึงได้เชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือแนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ในกิ จ การประมงทะเลเพิ่ม เติ ม เมื่อ วัน ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กรมการจั ดหางานได้จั ดประชุ มหารื อกั บ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจ ารณากาหนดแนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล
โดยที่ประชุมมีมติให้มีการดาเนินการจดทะเบียนตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) กระทรวงมหาดไทย
ออกประกาศผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการ
ส่งกลับเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี และยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ (มาตรา
๑๒ (๓)) เพื่อให้สามารถทางานกรรมกรได้
จัดทาทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา และออกเอกสาร
รับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑) หรือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าว
๒) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน (สานักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด
ชายทะเล) รับแจ้งจานวนความต้องการแรงงานต่างด้าวจากนายจ้างเฉพาะแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่นายจ้างในกิจการประมงทะเลต้องการจ้าง และออกหนังสือรับรองให้กับ
นายจ้างเพื่อนาไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดทาทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑) หรือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย และการรับใบอนุญาตทางาน
๓) กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและออกใบรับรองแพทย์ให้แรงงาน
ต่างด้าวเป็นหลักฐานเพื่อไปรับใบอนุญาตทางาน
๔) สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ
- เมื่อวัน ที่ ๖ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๘ กรมการจัดหางานได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน
การจั ดการปั ญ หาแรงงานต่า งด้า วและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีรั ฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
ดังนี้
๑. แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล โดยให้มีการผ่อนผันตามแนวทาง
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (จดทะเบียนปีละ ๒ ครั้ง) ทั้งนี้ให้นายจ้างยื่นแบบบัญชีรายชื่อ
แรงงานภายใน ๓๐ วั น นั บ ตั้ง แต่ มี ป ระกาศและให้ น าแรงงานต่ า งด้ า วไปท าประวั ติ ตรวจสุ ข ภาพ และ
ขออนุญาตทางานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ณ ศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเลหรือศูนย์บริการจดทะเบียน
แบบเบ็ดเสร็จ ในพื้นที่จังหวัดชายทะเล
๒. แนวทางการน าเข้ า แรงงานประมงต่ า งด้ า วถู ก กฎหมายตามที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ สนอ
มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ การลงทะเบียนแรงงาน นายจ้าง และรวบรวมความต้องการแรงงานประมง
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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๒.๒ การรับสมัครแรงงานไทยและการอนุมัตินาเข้าแรงงานต่างด้าว
๒.๓ การคัดเลือกบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายกรณีนาเข้าแรงงานต่างด้าว
๒.๔ การนาเข้าแรงงานต่างด้าว สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกากับการดาเนินงานของ
บริษัทจัดหางานและประสานกระทรวงแรงงานในการนาเข้าแรงงานต่างด้าว
๒.๕ การดูแลแรงงานประมงก่อนลงเรือ โดยการปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อปฏิบัติให้แรงงานทราบ
๒.๖ การควบคุมตรวจติดตามเรือประมงและแรงงานบนเรือ
2.7 การลงโทษ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ซึ่งแนวทางดังกล่าวอยู่ระหว่างการขออนุมัติให้ดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล เป็น ๒ ระยะ
การแก้ไขระยะสั้น โดยการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล
๑) ให้ดาเนินการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา
๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๕๖ (จดทะเบียนปีละ ๒ ครั้ง)
๒) ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว และให้นาแรงงานต่างด้าวไปทาทะเบียน
ประวัติ ตรวจสุขภาพ และขออนุญาตทางานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่จังหวัดชายทะเล
๓) รูปแบบและวิธีการ
๓.๑ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทางานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้มา
รายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอรับใบอนุญาตทางาน แล้วจะได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๑ ปี และได้รับอนุญาตให้ทางานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพี่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติ
จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทางานต่อไปอีก ๒ ปี ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานพิจารณา
รูปแบบการดาเนินการได้ตามความเหมาะสม ให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยกาหนดเวลาเปิดดาเนินการของ
ศูนย์บริการจดทะเบียนฯ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และสิ้นสุดการดาเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓.๒ กลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตทางานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ให้ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓.๓ กลุ่มผู้ติดตาม ให้ผู้ติดตามมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่พร้อมกับแรงงานต่างด้าวภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ติดตามที่มารายงานตัวจะมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าว
สาหรับผู้ติดตามที่ไม่มารายงานตัวจะถูกดาเนินการผลักดันส่งกลับตามกฎหมาย สาหรับการจดทะเบียนและ
การตรวจสัญชาติครั้งต่อไปภายในระยะเวลา ๒ ปี ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้า ว
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พิจารณากาหนดช่วงระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และระยะเวลา
การดาเนินการต่อไป
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
๓๒
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การแก้ไขระยะยาว โดยการนาเข้าแรงงานประมงต่างด้าวถูกกฎหมายตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เสนอ ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การลงทะเบียนแรงงาน นายจ้าง และรวบรวมความต้องการแรงงานประมง
๒) การรับสมัครแรงงานไทยและการอนุมัตินาเข้าแรงงานต่างด้าว
๓) การคัดเลือกบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายกรณีนาเข้าแรงงานต่างด้าว
๔) การนาเข้าแรงงานต่างด้าว สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนสมาชิก หรือนายจ้าง
ประมง ประสานการดาเนินงานกับบริษัทจัดหางาน
๕) การดูแลแรงงานประมงก่อนลงเรือ โดยการปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อปฏิบัติให้แรงงานทราบ
๖) การควบคุมตรวจติดตามเรือประมงและแรงงานบนเรือ
๗) การลงโทษ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ทั้งนี้ ให้ กระทรวงแรงงานสามารถปรับเปลี่ ยนกระบวนการได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดาเนินการ
๑๔.๓ การนาเข้าแรงงานประมง /ก่อสร้างถูกกฎหมาย เป็นการนาเข้าแรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ (นาเข้าตาม MoU เมียนมา ลาว กัมพูชา) ในตาแหน่งแรงงานประมง/ก่อสร้าง ถูกกฎหมาย
เพื่อให้มีขั้นตอนการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย และมีการดาเนินการที่เหมาะสม มีกระบวนการส่งกลับแรงงานต่างด้าว
ที่ครบวาระการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย และป้องกันและปราบปราม
การข้ามแดนผิดกฎหมาย ป้องกันการค้าแรงงานและการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย
ซึง่ การดาเนินงานจาแนกตามประเภทกิจการ ๒๔ กิจการ เฉพาะกิจการนาเข้าแรงงานประมง/ก่อสร้าง
ถูกกฎหมาย ดังนี้
/

ลาดับที่
๑.
๒.
๓.

ประเภทกิจการ
ประมง
ต่อเนื่องประมงทะเล
กิจการก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น
(คน)
๑๙,๘๔๕
๑๒๒,๑๓๙
๒๔๘,๘๘๓

เมียนมา
(คน)
๑๖,๗๑๔
๑๐๗,๙๒๑
๑๘๘,๗๓๕

ลาว
(คน)
๗๙๘
๓,๑๘๒
๘,๒๓๓

กัมพูชา
(คน)
๒,๓๓๓
๑๑,๐๓๖
๕๑,๙๑๕

๑๔.๔ กระทรวงแรงงานเร่งขยายผลศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย โดยได้เปิดศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center) ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมีพิธีเปิดงาน “กระทรวงแรงงานพบประชาชน
มหกรรมสร้างอาชีพ นัดพบแรงงาน เพื่อความสุขของประชาชน” ณ บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน
ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก คือ นัดพบแรงงาน โดยมีผู้ประกอบการมารับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรง
จากองค์กรชั้นนาจานวน ๗ แห่ง คือ บริษัทในเครือซีพีออลล์ ,เซ็นทรัล รีเทล, ล็อกซเล่ย์, เอเชีย ซิเคียวริตี้
เมเนจเม้นท์ ,เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป,ทีพีไอ คอนกรีต, เซ็นทรัลเรสเตอรอง การให้บริการจัดหางานสาหรับคนพิการ
การแสดงนิทรรศการของศูนย์มหาไถ่ การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ การคุ้มครอง
คนหางาน กิจกรรมมหกรรมอาชีพ ๗ กิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านการส่งเสริมอาชีพ นิทรรศการ
โลกอาชีพโลกการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ ๑๖ อาชีพ สาธิตงานช่าง ฝึกทักษะฝีมือ
นวดแผนไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที และกิจกรรมภารกิจของหน่ว ยงานสั งกัดกระทรวงแรงงานซึ่ง ใน
ระยะแรกศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในชั้น ๑ ก่อน
มี ‘พริตตี้มายด์’ ร่วม ๒๐ คน มาให้บริการประจาตามจุดต่างๆ ภายใต้แนวคิด “บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทา”
ภายในมีจอ Touch Screen อานวยความสะดวกผู้มารับบริการเพื่อลดขั้นตอน บริการรับขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
๓๓
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ผู้ประกันตน โดยประชาชนสามารถรับบริการจากเจ้าหน้าที่และบริการด้วยตนเอง มีจุดบริการผู้พิการ การสัมภาษณ์งาน
ผ่าน Skype มีห้องสัมภาษณ์สดและบริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนาตัวเองเพื่อให้นายจ้างพิ จารณาบุคลิกภาพ
รับเข้าทางาน มุมบริการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอาชีพ ห้องแนะแนวอาชีพและให้คาปรึกษา สารวจ วิเคราะห์
ความต้องการด้านอาชีพทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ห้องแสดงสินค้ากลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านและการประกอบ
อาชีพอิสระ กิจกรรม Role Play เป็นต้น ซึ่งมีผู้ใช้บริการ จานวน ๖,๑๙๗ คน ส่วนชั้น ๒ จะเป็นเรื่องการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เป็นการบูรณาการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านการเพิ่มทักษะ
อาจเป็นด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ โดยจะได้ร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาบริติช เคานซิล ได้มีการลงนามทา MoU
กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งอาจจะมาเปิดสาขาให้บริการสอนภาษาที่นี่ และชั้น ๓ การคุ้มครองแรงงาน
ตามกฎหมาย และการประกันสังคม ขณะนี้ศูนย์บริการฯ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่าจะสามารถ
เปิดให้บริการชั้น ๒ - ๓ ได้ภายในครึ่งปีนี้ ซึ่งหากศูนย์ฯ ทาได้เต็มรูปแบบอาจจะเปิดให้บริการจนถึงสองทุ่ม
ทั้งนี้ต่อไปภายหน้าศูนย์บริการจัดหางานจะได้ขยายไปยังจังหวัดใหญ่ทมี่ ีเยาวชนจานวนมาก มีโรงงานค่อนข้างหนาแน่น
เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น
- ความคืบหน้าผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผู้มาใช้บริการ
จานวน ๑๖,๔๕๖ คน จาแนกเป็น ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ให้บริการจัดหางานในประเทศ จานวน ๘๐๔ คน
ให้บริการผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จานวน ๖,๓๕๔ คน
ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ จานวน ๔,๐๙๒ คน
ให้บริการรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง จานวน ๕๗๐ แห่ง ๑,๐๐๒ ตาแหน่ง ๑๑,๕๒๙ อัตรา
นายจ้าง/สถานประกอบการมารับสมัครงานด้วยตนเอง จานวน ๑๕ แห่ง ๘๐ ตาแหน่ง

๑,๒๓๑ อัตรา
๖) ให้บริการแนะแนวอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน ๑๖๓ คน
๗) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้คาปรึกษาประชาชนทั่วไป จานวน ๔๔๔ คน
๘) ผลการบรรจุงาน จานวน ๙๗๕ คน
๙) ประกอบอาชีพอิสระ จานวน ๑๗๔ คน
นอกจากนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานเปิด
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
จังหวัดสงขลา เป็นการขยายผลของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจะทาไปทั่วประเทศ
กระทรวงแรงงานดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า โดยยกระดับสมรรถนะของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก พัฒนาศูนย์ให้บริการสาธารณะแบบครบวงจร ที่มี
งานบริการหลากหลาย จัดตั้งตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก
ผ่านศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว รวมทั้งเพิ่มงานบริการที่มีความจาเป็นต่อประชาชน ซึ่งนับเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการตั้งศูนย์บริการร่วมนี้ โดยถือว่าเป็นการส่งงานบริการของภาครัฐให้ใกล้มือ
ประชาชน ซึ่งจะทาให้ป ระชาชนสามารถขอรับบริการจากรัฐ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ทั้ง นี้
ศูนย์บริการร่วมดังกล่าวได้เปิดบริการนาร่อง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จากนั้นจะขยายศูนย์บริการไปยัง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ๑๒ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วม
ในศูนย์การค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นที่จะลดภาระของประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ลดภาระ
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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และลดระยะเวลาในการเดินทางไปติดต่อส่วนราชการ อานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดิ นทางมา
ใช้บริการ หลังเวลาเลิกงานหรือในวันหยุดราชการได้ มีลักษณะคล้ายศูนย์ One Stop Service แต่จะให้ใช้คาว่า
Government Plaza เป็นความร่วมมือในการดาเนินสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ร่วมกับกรมการจัดหางาน สานักงานประกันสังคม บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก
และสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการขอรับบริการจากรัฐ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานจะมีการจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน
ใน ๔ ภาค โดยเริ่มที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาคกลาง ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
- ในการประชุมส่วนราชการกระทรวงแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center ประจา
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และได้มอบนโยบายว่า ต่อไปจะมีแอพพลิเคชั่นให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงและลดค่าใช้จ่ายลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยปัจจุบันกระทรวงแรงงานค้นพบเรือ
ต้นแบบกิจการประมงที่ดี มีห้องนอนติดแอร์ ห้องน้า ห้องครัว เครื่องเปลี่ยนน้าทะเลเป็นน้าจืด และทาสัญญา
จ้างกับลูกจ้าง ให้เงินเดือนไม่ต่ากว่า ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีโบนัส ไม่มีแรงงานทาสบนเรือประมง ซึ่งจะ
ช่วยกันทาให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากการโจมตีทางการค้า โดยขณะนี้กระทรวงแรงงานกาลังเร่งรัดเรื่องอื่น ๆ
อีกหลายอย่างเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นพิเศษและดูแลแรงงานต่างชาติตามหลัก
มาตรฐานสากล เช่น ดูแลผู้พิการให้มีงานทา ปัญหาว่างงานของคนไทยในช่วงภัยแล้ง และการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างชาติ เป็นต้น
- พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เป็นประธานการแถลง
ข่าวและประกาศเจตนารมณ์ เรื่องคนพิการต้องมีงานทา ทางานในชุมชน ทางเลือกใหม่ของการจ้างงาน
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๑๑ อาคารสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓
กระทรวงแรงงาน และเป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงานคนพิการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
กระทรวงแรงงาน จากการที่กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้คนพิการได้ทางาน ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ส ถาน
ประกอบกิจการที่มีการจ้างงาน ๑๐๐ คน ต้องจ้างงานคนพิการ ๑ คน แต่มีสถานประกอบกิจการบางแห่ง
หาคนพิการเข้าไปทางานในบริษัทไม่ได้ และคนพิการบางคนเมื่อหางานทาได้แล้วก็ทางานอยู่ได้ไม่นานเนื่องจาก
การเดินทางลาบาก ค่าใช้จ่ายสูง ชีวิตในสังคมแตกต่างจากคนทั่วไป สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคมได้ช่วยคิดโครงการให้คนพิการได้ทางานในชุมชน เพื่อหางานทา
ที่เหมาะสมในชุมชน โดยมีผู้ประกอบการ จานวน ๒๓ บริษัท ที่เห็นความสาคัญและให้ความร่ ว มมือทาให้
โครงการนี้เกิดขึ้นได้ เบื้องต้นทาให้เกิดการจ้างงาน ๒๐๐ คน ซึ่งเป็นการทางานในชุมชนของตนเอง ทาให้ผู้พิการ
เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทางานและอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี สามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม
เป็นการทาประโยชน์ให้สังคมที่เป็นผู้พิการแต่มีศักยภาพในการดูแลคนอื่นได้ เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งจากนี้
จะขยายต่อไปให้มากที่สุด
โดยขณะนี้ประเทศไทยคนพิการมีอยู่ประมาณ ๕ – ๖ แสนคน ซึ่งมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้ร่ ว มกัน พัฒ นาศักยภาพ นาเทคโนโลยีเ ข้า มาช่ว ยเหลือ ในการส่ง เสริม อาชีพ ให้ผู้พิก าร แต่มี ปัญ หาคือ
ความสามารถของผู้พิการไม่ตรงกับที่ผู้ประกอบการต้องการ หรือแม้ว่าความต้องการตรงกัน แต่การเดินทางของ
ผู้พิการจากบ้านไปที่ทางานมีความยากลาบาก ไม่สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไป การหางานจึงเน้นให้ คนพิการ
ทางานที่ บ้ า น โดยนาเทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในการทางานได้ ม ากขึ้ น เช่ น การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ การเป็ น
โอเปอเรเตอร์ ซึง่ มีหลายฝ่ายได้ดาเนินการอยู่บ้างแล้ว กระทรวงแรงงานจึงเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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การทางานที่บ้านของคนพิการเมื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานก็ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมาย
แรงงานทุกประการ ส่วนการขยายผลจะขยายไปทั่วประเทศ โดยให้สานักงานจัดหางานจังหวัดเป็นศูนย์กลาง
และมีอีกหลายหน่วยงานที่ทางานร่วมกัน เช่น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นผู้พิการจากการรบและ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มีการลงนามระหว่างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อจะพัฒนาอาชีพให้ผู้พิการกลุ่มนี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบการจ้างงานเหมือนกัน
๑๔.๕ โครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาน
ประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสถานประกอบกิจการการจะต้องมีการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจาก
การทางานตามกรอบที่กาหนด สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับใบประกาศเกียรติ
คุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมและแต่งตั้งที่ปรึกษา
และคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ โดยออกเป็น
คาสั่ ง กระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวั น ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ และประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง และกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานได้จั ดแถลงข่า วเกี่ ย วกับ โครงการฯ เมื่อ วัน ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่ งกรมสวัส ดิ์ฯ ได้ป ระสานกั บ
ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด ๗๖ จั ง หวั ด ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารละคุ้ ม ครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐ และศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๑ - ๑๒ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์โครงการฯ
และกาหนดจัดประชุมชี้แจงให้แก่สถานประกอบการ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
- สานักความปลอดภัยแรงงาน เริ่มดาเนินการรวบรวมรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ
จากทั่วประเทศ มีการจัดประชุมชี้แจงการดาเนินงานให้แก่สถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เทคนิควิธีการ ดาเนินงานให้สถานประกอบกิจการปลอดจาก
อุบัติเหตุ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้ดาเนินงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์
สามารถรับใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบกิจการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” โดยมีสถานประกอบกิจการเข้ารับฟัง จานวน ๙๐๐ แห่ง แบ่งเป็น ๒ รอบ คือรอบเช้า
และบ่าย รอบละ ๔๕๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) และดาเนินการรวบรวมจานวนและรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้า
ร่วมโครงการ ทั้ง ๗๗ จังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ขยาย
วันและเวลารับสมัคร จนถึงสิ้นสุดการรับสมัครวันสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๗,๑๐๘ แห่ง
และเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สานักความปลอดภัยแรงงาน ได้ดาเนินการส่งรายชื่อสถานประกอบกิจการ
ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสนอให้อธิบดี ปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามต่อไป
- พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจง
และบรรยายพิเศษโครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้แทนสถานประกอบเข้าร่วม ๙๐๐ แห่ง โดยได้มอบนโยบายว่า “โครงการสถานประกอบกิจการ
ปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ” จะช่วยลดจานวนแรงงานที่บาดเจ็บจากการทางาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริม
ให้สถานประกอบกิจการยึดหลักปฏิบัติ ๔ ข้อคือ ๑) จิตสานึกความปลอดภัยของผู้ประกอบการ นายจ้างต้องมี
จิตสานึกความปลอดภัยในการทางาน ๒) ผู้ใช้แรงงานต้องมีจิตสานึกและคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
ของตนเอง ๓) องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ที่ต้อง
มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน และ ๔) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัย โดยอาจจะดาเนินการผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น นานายจ้างไปศึกษางานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน การให้นายจ้างจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน จัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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และสุขอนามัยดี อย่างไรก็ตามการดาเนินการตาม ๔ ข้อดังกล่าวถือเป็นหัวใจสาคัญที่สุดของความปลอดภัย
ในการทางานในสถานประกอบกิจ การ โดยในปีนี้ไ ด้ตั้ง เป้า หมายเชิญ ชวนสถานประกอบการเข้า ร่ว ม
โครงการฯ ตามความสมัครใจ ๖,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว
๖,๗๕๕ แห่ง คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประมาณ ๗,๐๐๐ แห่งและจะทูลเกล้าฯ
ถวายรายชื่อสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทูลเกล้าฯ
ถวายรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ดาเนินการสัมฤทธิ์ผล ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป
จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในประเด็น การปรับปรุงกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน
ประเด็นการเชิดชูแรงงานหญิง และการจัดทาโครงการสถานประกอบการปลอดภัยฯ เฉลิมพระเกียรติ จานวน
๑๑ ข่าว
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ (คัทเอ้าท์) โครงการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
จานวน ๒ ป้าย
๑๔.๖ ความร่วมมือกับ IOM ในการทบทวน MoU กัมพูชา
- ขณะนี้ IOM กัมพูชา ได้มีแผนการดาเนินงานช่ว ยเหลื อกัมพูชาในการจัดส่ งแรงงานไป
ทางานในประเทศไทย ใน ๔ ประเด็ น ได้ แ ก่ ๑) การถ่ า ยโอนระบบการจั ด ส่ ง แรงงานกั มพู ช าไปท างาน
ในประเทศไทย โดยเตรีย มนาระบบการจัดส่งโดยรัฐ บาลต่อรัฐ บาล ๒) การทบทวนมาตรา ๙ ของ MoU
๓) การพิจารณาเพิ่มเรื่องการจัดส่งแรงงานกัมพูชาไปทางานในกิจการประมงในประเทศไทยใน MoU และ
๔) การพัฒนาทักษะฝีมือและ Skill Recognition System
- กระทรวงแรงงานได้ ประชุมหารือการกาหนดวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวก่อนนาเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน (กนร.) ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางานได้กาหนดให้มีการปรับปรุงบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงาน(MoU) กับประเทศต้นทาง เรื่อง การเว้นระยะเวลาการจ้างงาน
ของแรงงานต่างด้าวที่ครบกาหนด ๔ ปี และต้องเว้นระยะเวลาการจ้างจากเดิม ๓ ปี เหลือเว้นระยะเวลาเป็น ๓๐ วัน
จึงจะกลับเข้ามาทางานใหม่ได้ เพื่อความต่อเนื่องของการทางานและสอดคล้องกับระยะเวลาการเตรียมการ
จัดทาเอกสารเพื่อกลับเข้ามาทางานใหม่ รวมทั้งแรงงานได้กลับไปเพื่อพักผ่อนอยู่กับครอบครัวหลังจากเข้ามา
ทางานในประเทศไทย ซึ่งแนวทางทั้ง ๓ ประเด็นนี้กระทรวงแรงงานจะต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนนาไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการขึ้นทะเบียนแรงงาน
สัญชาติเวียดนามแล้ว และกระทรวงแรงงานกาลังเจรจาเพื่อเตรียมทาร่าง MOU กับประเทศภูฎานและบังคลา
เทศ เพื่อนาเข้าแรงงานเข้ามาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และสิ่งที่กระทรวงแรงงานต้องดูแลต่อไปคือการเปิด
ให้ ผู้ สู ง อายุ ท างาน เป็ น แรงงานผู้ สู ง วั ย เนื่ อ งจากประเทศก าลั ง เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ จะได้ มี ก าร ก าหนด
แนวนโยบายเพื่อดูแลต่อไป
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนางไซดา มูนา ทัสนีม
(H.E. Ms. Saida Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจาประเทศไทย
โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือประเด็นการจัดทาบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการจ้างแรงงานประมงทะเลและกิจการก่อสร้าง ณ ห้องรับรองรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน ชั้น ๕
อาคารกระทรวงแรงงาน โดยประเทศไทยมีประสบการณ์ในการเป็นทั้งผู้นาเข้าแรงงานต่างประเทศและส่งออก
แรงงานไปทางานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายมากว่า ๒๐ ปี ขณะเดียวกันแรงงานผิดกฎหมายก็เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น
ซึ่งปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้การดาเนินการแก้ไ ขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีบริษัททางานเกี่ยวกับ
แรงงานหรือบริษัทจัดหางานจะมีเส้นแบ่งที่บางมากระหว่างการทาธุรกิจที่ดีกับความเสี่ยงในการค้ามนุษย์
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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เพื่อขจัดบริษัทจัดหางานที่ดาเนินการผิดกฎหมายให้พ้นไปจากวงจรการจัดส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศ
ทั้งนี้ การทางานร่วมกันระหว่างรัฐต่อรัฐ (Memorandum of Understanding : MoU) ในส่วนของการบริหาร
ในรายละเอียดจาเป็นต้องมีบริษัทจัดหางานที่จะเข้ามาดาเนินการแต่โดยภาครัฐต้องรับรู้ทุกขั้นตอน บังกลาเทศ
เป็นประเทศที่จัดส่งแรงงานไปหลายประเทศจะต้องนาสิ่งที่ดีของทั้ง ๒ ประเทศเพื่อมาทางานร่วมกันต่อไป
สาหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแรงงานประมง ปัจจุบันกระทรวงแรงงาน
ได้มีการใช้กฎกระทรวงในการคุ้มครองแรงงานประมง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการ
บังคับ ใช้กฎหมายเพื่อมาดูแลแรงงานประมงทุกสั ญชาติที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ คาดว่า จะจัดทาบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศต่อไป
กระทรวงแรงงานได้จัดการประชุมระหว่างสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
และผู้แทน International Organization for Migration (IOM) เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑๓ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดย IOM ได้นาเสนอร่างแนวทางการนาเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ
รัฐต่อรัฐ ซึ่ง IOM ทาหน้าที่เป็นผู้นาเข้าแรงงานต่างด้าว โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของ IOM ในการจัดส่ง
แรงงานไทยไปทางานในประเทศอิสราเอล (โครงการ TIC) จากนั้น ที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่องความเป็นไปได้
ในการนาเข้าแรงงานกัมพูชามาทางานในประเทศไทยภายใต้ MoU โดยใช้ลักษณะที่คล้ายคลึงกับโครงการ TIC
ซึ่ง พบว่า ยัง มีป ระเด็น ที่จ ะต้อ งมีก ารเตรียมการและคานึงถึงเป็นจานวนมาก ท้ายสุด ที่ประชุมเห็นว่าในการ
ดาเนิน การนาเข้า แบบรัฐ ต่อรัฐ ดัง กล่าว ยัง มีข้อ จากัด หลายประการที่จะต้องมีการหารือ และเตรียมการ
ระหว่างกระทรวงแรงงานของทั้งสองฝ่าย จนมีความพร้อมจึงจะพิจ ารณาดาเนินการในเรื่องนี้ต่อไปได้ อนึ่ง
กระทรวงแรงงานได้มีการตั้งคณะทางานพิจารณาจัดทาข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดทา MoU ระหว่างไทย-กัมพูชาอยู่แล้ว จึงเห็นควรให้คณะทางานดาเนินการ
ในส่วนของกระทรวงแรงงานต่อไป
๑๔.๗ ความร่วมมือกับ ILO เพื่อพิจารณาการให้สัตยาบันอนุสัญาของ ILO และการทบทวนแผนงาน
ระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
คณะผู้แทนจาก ILO นาโดย Mr. Maurizio Bussi รักษาการผู้อานวยการสานักงานแรงงาน
ระหว่างประเทศประจาประเทศไทย กัมพูชาและลาว ได้เข้าหารือร่วมกับคณะ ILO เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
สรุปได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบัญอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๑๑
โดยฝ่าย ILO จะดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไตรภาคี ในเรื่องนี้ เพื่อให้ความรู้ และหารือในลักษณะ
ไตรภาคีต่อไป
สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดทา ร่าง กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไตรภาคี (Tripartite Workshop) ว่าด้วยอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๑๑ โดยฝ่าย ILO จะได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ ILO
ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียดของการดาเนินงานอยู่ระหว่างการหารือกับฝ่าย ILO
---------------------------------------------------------------------------------------------------

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
10 เมษายน 2558

ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
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