รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบ 12 กันยายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558)
หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
1.1 การปกป้องและ
นโยบาย 1
การปกป้องและ เชิ ด ชู ส ถาบั น
เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
1. จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวงแรงงาน
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดําเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ตามความต้องการของแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให้บรรลุผลสําเร็จตามพระราชประสงค์
ตลอดจนเป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลัก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว มีผู้เข้า ร่ว มโครงการ
จํานวน 3,684 คน รวมทั้ง การฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จํานวน 59 คน
นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ทหารก่อนปลดประจําการ ผู้ผ่าน
การบําบัดยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชน
ในสถานพินิจ และชนกลุ่มน้อย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับ
ในศักยภาพการทํางาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ให้เป็นกําลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกลไกด้านกําลังแรงงานที่รองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 9,961 คน
2. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐาน
ช่างไทย โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อขยาย
การให้บริการการทดสอบฯ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ ในสถาน
ประกอบกิจการแล้ว จํานวน 87 แห่ง
3. จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ จํานวน 5 ครั้ง ได้แก่
จังหวัดชลบุรี อุดรธานี พิษณุโลก นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน
20,868 คน
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ผลการเบิกจ่าย
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
1.1 การปกป้องและ
นโยบาย 1
การปกป้องและ เชิ ด ชู ส ถาบั น
เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น พระมหากษัตริย์ (ต่อ)
พระมหากษั ต ริ ย์
(ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 2
การรั ก ษาความ
มั่ น คงของรั ฐ และ
การต่างประเทศ

2.1 การเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่ น คงอาเซี ย น
กําหนดให้ปัญหายาเสพติด
ต้องได้รับการแก้ไข

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

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

4. โครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่ง มีหน่วยงานในสังกัด
ทั้ ง 5 หน่ ว ยงาน ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความตกลงการดํา เนิ น งานร่ ว มกั น ในการจั ด กิ จ กรรม
ถวายพระพรออนไลน์ กับสํานักงานใต้ร่มพระบารมี ตามหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ”
ใต้ร่มพระบารมีกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีประชาชนและข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพร
รวมทั้งสิ้น ๑๗6,783 ครั้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ได้ดําเนินการป้องกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
แก่นายจ้างและลูกจ้าง เป็นการสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบการจัดการด้านยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการตามข้อกําหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถธํารงรักษาระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้
แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถนําความรู้ไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดทํา
ระบบการจัดการด้านยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องต่อไป จํานวน 22,924 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง ๑,843,700 คน
1. ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงแรงงาน
ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพและ/หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการ
นําภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝีมือ
การได้รับความคุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน
ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จํานวน ๓๘๐ คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจําอําเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของ
บัณฑิตแรงงานประจําตําบล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานระดับอําเภอ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ เช่น การฝึกอบรมภาษาก้าวทัน AC กิจกรรม
หนึ่งอําเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ และโครงการสํานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยได้ให้บริการ
2

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
2.2 เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา ด้านแรงงานแก่ประชาชน จํานวน 46,982 ราย
นโยบาย 2
2. โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
การรั ก ษาความ การใช้ ค วามรุ น แรง
มั่ น คงของรั ฐ และ ในจั ง หวั ด ชายแดน กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมได้ร่วมแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการ
การต่ า งประเทศ ภาคใต้ (ต่อ)
สนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม เพื่อให้เป็นสินเชื่อผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
(ต่อ)
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา
๕ อําเภอ (อําเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา และสะเดา) เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกันตน
ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลดปัญหาการว่างงาน อาชญากรรมและปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งมีบริษัทเอกชน
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) และ
ธนาคารกรุงเทพ จํานวน 64 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 208.2 ล้านบาท
2.4 เสริ ม สร้ า งความ ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน
สัมพันธ์อันดีกับนานา 1. การประชุมใหญ่ประจําปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Conference - ILC) สมัยที่ 104 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 1 – 13 มิถุนายน
ประเทศ
2558 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ปลัดกระทรวงแรงงาน
เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนไทย และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
เข้าร่วมประชุม รวม 34 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม
สรุปได้ว่า ประเทศไทยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการใหญ่ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ประเทศไทยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยผ่อนผันให้
อาศัยอยู่ในประเทศและทํางานเป็นการชั่วคราว หลังการจดทะเบียนในฐานะแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งมีการออกกฎกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องตามอนุสัญญา ฉบับที่ 188 ว่าด้วย
แรงงานประมง พ.ศ. 2550 การประกาศวาระแห่งชาติ ของรัฐบาลไทยว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์
และเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระทําผิดข้อหาการค้ามนุษย์
ไม่ยกเว้นแม้แต่ผู้กระทําผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐบาลไทยได้มีนโยบายเพื่อให้คนไทยทุกคน
ต้องมีงานทํา ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยทั่วประเทศ เพื่อให้บริการจัดหางาน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างโอกาสการมีงานทําที่เท่าเทียมแก่คนพิการ และส่งเสริมให้คนทํางาน
ในเศรษฐกิจนอกระบบ ปรับเปลี่ยนลักษณะไปสู่เศรษฐกิจในระบบ และการให้ความสําคัญของ
การให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศเพื่อนําไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคม
และเศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล
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3
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2.4 เสริ ม สร้ า งความ 2. การทบทวน MoU กับ 3 ประเทศ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํา
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา ร่าง MoU และร่างข้อตกลงเพื่อการจ้างแรงงานกับ 3 ประเทศ โดยอาศัยร่าง MoU และร่าง
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
ข้อตกลงระหว่างไทยกับเวียดนามเป็นต้นแบบและปรับแก้ในส่วนของการยกเลิก MoU ฉบับเดิม
การต่ า งประเทศ
ตลอดจนความต่อเนื่องของการปฏิบัติ และสัญญาจ้างงาน หลังจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(ต่อ)
กระทรวงการต่า งประเทศได้ป รับ แก้ MoU ให้เป็น ไปตามเวีย ดนามเสนอขอแก้ไ ขเพิ่ม เติม
กระทรวงแรงงานจึงปรับใช้ร่าง MoU และ Agreement ของกัมพูชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว เพื่อปรับใช้กับ MoU และ Agreement ของเมียนมา
และลาวด้วย โดยกระทรวงแรงงานได้ดําเนินการประสานเป็นการภายในกับผู้ประสานงาน
ของกระทรวงแรงงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อพิจารณาร่าง MoU และ Agreement
ในโอกาสแรก ก่อนที่จะมีการส่งตามช่องทางการทูตต่อไป
จากการประชุม Technical Working Group ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558
ไทย และกัมพูชา ได้พิจารณา MoU และ Agreement ร่วมกันจนได้ข้อสรุปในเบื้องต้น ทั้งนี้
ยังได้เห็นชอบร่วมกันที่จะหารือในประเด็นต่าง ๆ ในการประชุมเชิงวิชาการครั้งถัดไป ดังนี้ 1) สัญญา
จ้างงาน 2) ค่าธรรมเนียม 3) กระบวนการรับรองเอกสาร 4) การลดระยะเวลาของขั้นตอนการรับ
และส่งแรงงานของทั้งสองประเทศ และ 5) สิทธิประโยชน์ประกันสังคมสําหรับแรงงาน
3. การลงนาม MoU นําเข้าแรงงานเวียดนาม ซึ่งเป็นการลงนาม MoU และ Agreement
ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการประชุม Joint Cabinet
Retreat : JCR เมื่อ วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทํา เนีย บรัฐ บาล โดย รัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงแรงงานของประเทศไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้ดําเนินการนําเข้าแรงงานเวียดนาม
ตาม MoU ต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายเหวียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตเวียดนามประจํา
ประเทศไทย ได้เข้าหารือประเด็นด้านแรงงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้ง
หลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมอย่างไม่เป็นทางการและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงาน
ทางการเวียดนามได้มีข้อเสนอและกระทรวงแรงงานได้ประชุมหารือแล้วและแจ้งให้เวียดนาม
ทราบว่า เมื่อมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานเวียดนามเพิ่มเติม ทางการไทยจะต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบใหม่อีกครั้ง และหากมีการจดทะเบียนในวันที่ 1 กันยายน 2558
เห็นว่าเป็นเวลาที่รวดเร็วเกินไป ทําให้อาจจะต้องมีการเลื่อนวันจดทะเบียนออกไป
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ ม สร้ า งความ 4. การประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา (Ministerial Conference on Labour Cooperation in CLMTV) ณ โรงแรมดุสิตธานี
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการเชิงรุก
การต่ า งประเทศ
ในการกระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงาน
(ต่อ)
ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยมุ่งหวังให้เป็นทาง
ที่จะนําไปสู่การขยายความร่วมมือเชิงวิชาการในด้านอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ การประชุมได้แบ่งเป็น
2 ช่วง ดังนี้
ช่วงแรก วันที่ 2 – 3 กันยายน 2558 เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน
โดยปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านแรงงานของไทย
ช่วงสอง วันที่ 4 กันยายน 2558 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีแรงงานของไทย
การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกด้วยการริเริ่มของกระทรวงแรงงานไทย
และหากประเทศเพื่อนบ้านเสนอเป็นเจ้าภาพหมุนเวีย นในครั้ง ต่อ ๆ ไปแล้ ว การประชุมนี้
จะกลายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนด้านแรงงานของกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง ที่มีความยั่งยืนได้ในอนาคต
โดยกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะสามารถมีส่วนร่วมและเป็นกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ
โดยการนําเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะทําให้แรงงานได้รับการคุ้มครองดูแลที่ดี
เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย พร้อมเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ด้านแรงงาน
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาแรงงานระดับภูมิภาคในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป
5. ความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 Mr. Kyoei Yanagisawa
ประธานมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ (IM Japan) เข้าเยี่ยม
ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) และร่วมหารือในประเด็นการส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค
คนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และการเปิดรับสมัครผู้ดูแลคนชราที่มีโครงการจะเปิดรับในปี
๒๕๕๙ ซึ่งประธาน IM Japan ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยที่เดินทาง
ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีจํานวนลดลง เมื่อเทียบกับผู้ฝึกงานจากประเทศเวียดนามที่จัดส่ง
ไปญี่ปุ่นมีจํานวนมากกว่าทั้งที่เริ่มดําเนินโครงการช้ากว่าประเทศไทย จึงขอให้กระทรวงแรงงาน
ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว อีกทั้งยังพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเกณฑ์อายุที่จะเข้าไปฝึกงาน
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ ม สร้ า งความ จากเดิมอายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ประกาศนียบัตร
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จํากัดสาขาวิชา เปลี่ยนเป็นผู้มีอายุ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
ตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป และจะเปิดมูลนิธิฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ของประเทศไทย เพื่อเปิดรับสมัคร
การต่ า งประเทศ
คัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงจะเปิดรับสมัครผู้ดูแลคนชราที่มีโครงการ
(ต่อ)
จะเปิดรับในปี ๒๕๕๙ ด้วย
6. ความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 Mr. Shiro Sadoshima
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยเข้าเยี่ยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยร่วมหารือ
ในประเด็น ดังนี้ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และได้ให้ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์
คือ การนํากลยุทธ์การเจรจาต่อรองมาใช้ โดยให้แรงงานมุ่งเน้นที่การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นสําคัญ
มากกว่าการคิดเรื่องประท้วงเพื่อเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ําให้สูงขึ้น (2) ใช้ความเป็นราชการ ในการ
แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยต้องให้ความคุ้มครองทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง
ฝ่ายสหภาพแรงงานที่มีอิทธิพลมากต่อระบบแรงงานไทย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ลูกจ้างได้รับการชี้นํา
ให้ก่อการประท้ว งปิดโรงงานโดยไม่มีเหตุผ ลอัน ควร (3) ด้านการพัฒนาฝีมือ แรงงานยัง คง
เป็นประเด็นปัญหาสําคัญอยู่ในขณะนี้ ทางฝ่ายไทยพิจารณาว่าต้องให้สถานประกอบการเป็นผู้พัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการแรงงานมากที่สุด (4) ขอให้ไทยพิจารณาปัญหาที่อาจ
เกิดจากอิทธิพลของสหภาพแรงงาน และ (5) การพัฒนาบุคลากรด้านแรงงานไทยโดยเฉพาะ
กลุ่มแรงงานที่มีคุณภาพให้ไปทํางาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะแรงงานระดับผู้จัดการ หรือผู้ที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความยินดีที่จะผลักดันในเรื่องดังกล่าว
7. การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับ Singapore Polytechnic International ภายใต้การสนับสนุน
ของมูลนิธิ Temasek ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพมหานคร ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่น สภาการศึกษา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นต้น ให้สามารถดําเนินการเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและ
คุณวุฒิอื่น ๆ ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ( National Qualifications Framework : NQF)
กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework : AQRF)
ซึ่งเป็นกลไกอํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
2.4 เสริ ม สร้ า งความ ซึ่งมีบริบททางการศึกษาที่แตกต่างกันทั้งในด้านระดับคุณวุฒิและขอบเขตของผลลัพธ์การเรียนรู้
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา รวมถึงเป็นการสร้างความโปร่งใสในการเทียบเคียงคุณวุฒิระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
ตลอดชีวิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี โดยจะมีระยะเวลาในการดําเนินการ 3 ปี ระหว่าง
การต่ า งประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
(ต่อ)
8. การสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่องการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานสําหรับ
กลุ่มประเทศ CLMTV (The Workshop on the Development for Skill Standard Experts in
CLMTV Countries) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้าน
การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ผู้แทนไตรภาคีจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
1. กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ใบอนุญาตทํางานสิ้นสุดลง
หรือยังไม่มีใบอนุญาตทํางาน ให้ขอรับบริการ ณ ศูนย์ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทํางาน
มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทํางาน จํานวน 267,654 คน
2. กรณีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทํางาน
- แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จํานวน 1,626,235 คน
เป็นแรงงานต่างด้าว 1,533,675 คน และผู้ติดตาม 92,560 คน (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่
29 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เพื่อเร่งดําเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว จากข้อมูล ณ วันที่
2 พฤศจิกายน 2558 มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว
จํานวน 663,439 คน มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ จํานวน 545,170 คน
และจากการที่เปิดให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวรับบัตรใหม่เพื่ออยู่อาศัยและทํางานในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
มาขอรับบัตรใหม่ จํานวน 1,049,326 คน จากนายจ้าง จํานวน 187,977 ราย
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
- การติดตามการตรวจสัญ ชาติแ รงงานต่ า งด้าวเมียนมา เมื่อวัน ที่ 19 มีน าคม 2558
2.4 เสริ ม สร้ า งความ
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา กระทรวงแรงงานของไทย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเมียนมา ได้ร่วมจัดประชุม
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
การต่ า งประเทศ
เพื่อติดตามผลการดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาในประเทศไทย
(ต่อ)
พร้อมสร้างการรับรู้ร่วมกันเรื่องการจัดระบบแรงงานกับการขยายเวลาการตรวจสัญชาติแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา และการดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕8 ที่ให้ขยายระยะเวลาการอยู่อาศัย
และอนุญาตการทํางานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติออกไป รวมถึงทบทวนและปรับแก้ไข
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทํางาน จดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางและ
เข้า เมือ งถูก กฎหมายครั้ง สุดท้ายก่อนวั น ที่ 10 กุม ภาพัน ธ์ 2558 แต่ก ารอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว กําหนดให้แรงงานเวียดนามมารายงานตัวเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ
ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ และขออนุญาตทํางาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง นครพนม
หนองคาย สงขลา และจังหวัดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยแรงงานเวียดนามจะได้รับการผ่อนผัน
ให้อยู่และอนุญาตให้ทํางานได้เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะในงานบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง
พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทํา MoU ในกิจการ
ประมงและก่อสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการลงนาม
MoU นําเข้าแรงงานเวียดนามแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดําเนินการนําเข้าแรงงานเวียดนามตาม MoU ต่อไป
3. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบการจัดระบบการจ้าง
แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทํางานในลักษณะไป – กลับ หรือ
ตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ดังนั้น
กระทรวงแรงงานจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมถึง
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
2.4 เสริ ม สร้ า งความ การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกอบรมประชุม
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา เชิงปฏิบตั ิการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน งานแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาเครือข่ายการทํางาน
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว และสงขลา
การต่ า งประเทศ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 สํานักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ “การใช้บังคับ
(ต่อ)
มาตรา 14 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทํา งานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2551” โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ให้นําความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
มาใช้บังคับกับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมี
บัตรผ่านแดนหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ประเทศ
ต้นทางออกให้
2) คนต่างด้าวตามข้อ 1) สามารถขอรับใบอนุญาตทํางานชั่วคราวเพื่อทํางานเฉพาะในท้องที่
ประเภทหรือลักษณะงาน ในช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล และตามเงื่อนไขที่กําหนด กล่าวคือ
- ท้องที่ เป็นท้องที่ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทยและเมียนมา/ลาว/
กัมพูชา และท้องที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ประเภทหรือลักษณะงาน ได้แก่ งานกรรมกร และ งานรับใช้ในบ้าน
- ช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล สามารถเดินทางเข้ามาทํางานได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
- เงื่อนไข จะต้องมีการตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน ดังนี้
๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตพื้นที่ชายแดน ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามแนวทางการดําเนินการดังต่อไปนี้
1.1) พิจารณาอนุญาตการทํางานแก่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทํางานในลักษณะ
ไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ในฐานะนายทะเบียนการทํางานของคนต่างด้าว รวมถึงพิจารณาสั่งการ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดจังหวัด หน่วยทหาร ตํารวจ และ ตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
ร่วมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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มติ/ข้อสั่งการ
1.2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการดําเนินการ กําหนดจํานวนแรงงานต่างด้าวที่จะ
2.4 เสริ ม สร้ า งความ
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา อนุญาตให้เข้ามาทํางานให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่และความจําเป็นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการการจัดระบบแรงงานต่างด้าวจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการ
การต่ า งประเทศ
จังหวัดเป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นเลขานุการ
(ต่อ)
จัดหางานจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
1.3) มอบหมายให้ หน่วยทหาร/ตํารวจ/เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
- แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางที่กําหนด
- เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน (ตามที่กระทรวงการต่างประเทศกําหนด)
- แรงงานต่างด้าวขออนุญาตทํางาน และชําระค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนด
- แรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทํางานในงานกรรมกรหรืองานรับใช้ในบ้าน
ไม่เกินเวลา ๓ เดือน สําหรับท้องที่ที่ได้รับอนุญาตทํางานเป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดรับผิดชอบดูแลในเรื่องผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๒) ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดการแก้ไข ปรับปรุง ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ระหว่างรัฐ โดยเร็ว และให้รายงานผลการเจรจาให้คณะรัฐมนตรีทราบก่อนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศในการแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ระหว่างรัฐกับทั้ง 3 ประเทศ ดังนี้
2.1) กระทรวงการต่างประเทศได้เจรจาแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างรัฐ
กับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และอยู่ระหว่างรอ
ผลการเจรจาจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2.2) กระทรวงการต่างประเทศได้เจรจาเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน
ไทย-ลาว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
(1) อนุญาตให้ผู้ถือบัตรผ่านแดนสามารถเดินทางข้ามแดนเพื่อไปทํางานในลักษณะ
ไป - กลับ หรือตามฤดูกาลได้
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
(2) ผู้ถือบัตรผ่านแดนที่จะเข้ามาทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล
2.4 เสริ ม สร้ า งความ
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา สามารถพํานักได้ ไม่เกินครั้งละ 15 วัน
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
(3) แรงงานต่างด้าวสามารถเดินทางเข้ามาทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือ
การต่ า งประเทศ
ตามฤดูกาล ในพื้นที่จังหวัด 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
(ต่อ)
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยสามารถทํางานได้
ทุกอําเภอในจังหวัดดังกล่าว และสําหรับจังหวัดหนองคายที่แรงงานต่างด้าวเดินทางผ่านจุดผ่านแดน
ของจังหวัดหนองคาย สามารถไปทํางานได้ ณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อีกอําเภอหนึ่ง
2.3) กระทรวงการต่างประเทศได้หารือความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ผลการประชุมสรุปได้
ดังนี้
(1) บัตรผ่า นแดนสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้ง เพื่อการทํา งาน
แบบรายวัน และตามฤดูกาล ซึ่งตามข้อตกลงนี้ไม่มีการใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวในทุกกรณี
(2) ผู้ถือบัตรผ่านแดนเพื่อวัตถุประสงค์ของการทํางานแบบรายวัน และฤดูกาล
จะได้รับอนุญาตการเข้าเมือง ณ จุดผ่านแดนถาวรที่ได้รับอนุญาต และเพื่อพํานักในเขตพื้นที่ชายแดน
ที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลา 30 วัน
(3) เขตพื้น ที่ช ายแดนไทยตามข้อ ตกลงนี้ป ระกอบไปด้ ว ย 7 จัง หวัด ได้แ ก่
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของราชอาณาจักรไทย
(นายธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของราชอาณาจักรกัมพูชา (นายฮอร์ นัมฮง) ได้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสองเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ความคืบหน้าการดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข
และความมั่นคง ได้ประชุมและรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
2.4 เสริ ม สร้ า งความ 14 แห่ง พระราชบัญ ญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งมีความก้าวหน้าสําคัญ
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา 7 เรือ่ ง ได้แก่
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
1) การเจรจาการแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน กระทรวงการต่างประเทศได้เจรจา
การต่ า งประเทศ
การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ มีความคืบหน้าดังนี้
(ต่อ)
1.1) กัมพูชา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบร่างความตกลงฯ
และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนาม ซึ่งได้
มีการลงนาม ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดย
ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนาม
ความคืบหน้า ฝ่ายกัมพูชาได้พิจารณาและปรับแก้ร่างฯ MoU และ Agreement
พร้อมเสนอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทํางานวิชาการไทย - กัมพูชา
ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาสาระสําคัญใน (ร่าง) MoU และ Agreement ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้ความเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
ดังกล่าว ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยผลการประชุมฯ ทั้งสองฝ่าย
ได้พิจารณา MoU และ Agreement ร่วมกันจนได้ข้อสรุปในเบื้องต้น และเห็นชอบร่วมกันที่จะ
หารือประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมเชิงวิชาการ ครั้งถัดไป ดังนี้ (1) สัญญาจ้างงาน (2) ค่าธรรมเนียม
(3) กระบวนการรับรองเอกสาร (4) การลดระยะเวลาของขั้นตอนการรับและส่งแรงงานของ
ทั้ง สองประเทศ และ (5) สิท ธิป ระโยชน์ป ระกัน สัง คมสํา หรั บ แรงงาน ซึ่ง รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ได้โปรดให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) MoU และ (ร่าง)
Agreement ทั้งสองฉบับ และกระทรวงแรงงานได้นําส่งและอยู่ระหว่างรอกระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหาสารัตถะ การใช้ถ้อยคํา นัยยะตามมาตรา 23
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และอื่น ๆ รวมทั้งจัดส่งให้
ฝ่ายกัมพูชาเพื่อให้การรับรองผ่านช่องทางทางการทูตต่อไป
1.2) เมียนมา สองฝ่ายเห็นชอบร่างความตกลงฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการตามกระบวนการ
ภายในของเมียนมา ซึ่งจะต้องรับความเห็นชอบจากสํานักประธานาธิบดีเมียนมา ในส่วนของฝ่ายไทย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าว หากเมียนมา
ไม่แก้ไขสาระสําคัญ ก็สามารถนัดหมายการลงนามร่างความตกลงฯ ได้
ความคืบหน้า ฝ่ายเมีย นมาได้ป ระสานเป็น การภายในนํา ส่ง ร่า งโต้ต อบ (ร่า งแรก)
ของ MoU และ Agreement เพื่อให้ฝ่ายไทยพิจารณา ซึ่งคณะทํางานพิจารณาจัดทําข้อตกลง
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
2.4 เสริ ม สร้ า งความ ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา 2558 เพื่อพิจารณาร่างโต้ตอบฯ ของฝ่ายเมียนมา โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้กรมการจัดหางาน
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
พิจารณาเบื้องต้นในประเด็นที่ฝ่ายเมียนมาเสนอตามร่างโต้ตอบ Agreement และให้ส่งผล
การต่ า งประเทศ
ให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอีกครั้งภายในเดือนตุลาคม 2558
(ต่อ)
1.3) ลาว สามารถเจรจาได้ร่างเบื้องต้นของความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย-ลาว
ความคืบหน้า กระทรวงแรงงานได้จัดส่ง (ร่าง) MoU และ Agreement ให้ฝ่ายลาวพิจารณา
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาร่างโต้ตอบจากฝ่ายลาว
2) การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศ เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งลงนามประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
โดยกําหนดให้บัตรผ่านแดนตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
สําหรับการขออนุญาตทํางานตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 และห้ามมิให้นํามาตรา 12 (3) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้
บังคับแก่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ถือเอกสารบัตรผ่านแดนดังกล่าว ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นว่า ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จบริเวณชายแดน ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นควรเป็น
ศูนย์ที่ให้บริการเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งสามารถใช้บัตรเดียวในการดําเนินการทั้งหมด ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
ได้แจ้งว่า มติที่ประชุม กนร. ครั้งที่ 2/2558 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เป็นประธาน เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตพื้นที่ชายแดน และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
3) ระบบการตรวจบัตรผ่านแดนในการเข้า-ออกประเทศ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้นําเสนอ
รูปแบบและข้อมูลบัตรผ่านแดนของประเทศเพื่อนบ้าน การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบ
ตรวจบัตรผ่านแดนเอกสารหรือบัตรสําหรับใช้รองรับการตรวจควบคู่กับบัตรผ่านแดน ขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้กับเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่เป็นมาตรฐานสากล ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีระบบ
Border Control ใช้งานอยู่ โครงการพัฒนาระบบการตรวจบัตรผ่านแดนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
2.4 เสริ ม สร้ า งความ 4) การดําเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมในการดําเนินการ
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในส่วนของ
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดนโยบายใน 2 ประการ คือ การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวทุกราย
การต่ า งประเทศ
ต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสถานบริการของรัฐ และแรงงานต้องมีประกัน
(ต่อ)
สุขภาพในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้ทํางานอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้แรงงาน
มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพ และเพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการ
สุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
5) การฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวบริเวณแนวชายแดน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้มีการฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวบริเวณแนวชายแดนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยพื้นที่ดําเนินการในระยะแรก จํานวน 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร
และหนองคาย ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จะมุ่งเน้นพัฒนากําลังแรงงานและผู้ประกอบการไทยเป็นอันดับแรก ให้มีทักษะและความสามารถ
สอดคล้องกับการจ้างงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาศักยภาพของแรงงานที่มีงานทํา
อยู่แล้วให้สามารถทํางานในตําแหน่งที่หลากหลาย หรือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในอนาคต
6) การดําเนินการคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีการดําเนินงานตาม
โครงการเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงาน โยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดตาก มุกดาหาร และตราด โครงการต้นแบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ ด้านสวัสดิการแรงงาน
7) ความคืบหน้าการดําเนินการออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อกําหนดท้องที่ที่อนุญาต
ให้ทํางาน สัญชาติที่อนุญาตให้ทํางาน ช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล และประเภทงานที่อนุญาตให้ทํา
รวมทั้งเงื่อนไขในการอนุญาตทํางาน นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กําหนดท้องที่ สัญชาติ
ประเภทหรือลักษณะงาน ช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล และเงื่อนไขตามกําหนด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ประกอบด้วย
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด
โดยแรงงานกัมพูชาสามารถทํางานได้เฉพาะจังหวัดที่ตนเองเดินทางผ่านแดนเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
2.4 เสริ ม สร้ า งความ ในการทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล โดยมีระยะเวลาการพํานักในเขตพื้นที่ชายแดน
นโยบาย 2
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา ที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
การต่ า งประเทศ
(ต่อ)
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส กระทรวงแรงงาน ได้ดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและส่งเสริมให้ประชาชน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง เข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง ดังนี้
เหลื่อมล้ําของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 1. การส่งเสริมการมีงานทํา
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
โดยการดํา เนิ น งาน “ศูน ย์บ ริก ารจัด หางานเพื่อ คนไทย” (Smart Job Center)
และแรงงานข้ า มชาติ เป็นกลไกสําคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทํา” และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ๕ ปี
ของรัฐ
ที่ถูกกฎหมาย
ข้างหน้า โดยเน้น บริการคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ให้มีงานทํา ด้วยบริการแบบครบวงจร โดยการ
นําเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้ เช่น เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานทํา การสัมภาษณ์งาน
ผ่าน Skype บริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนําตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน การทํางานต่างประเทศ
การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนา
ทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ เป็นต้น
ขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) แล้ว
จํานวน 8 แห่ง ดังนี้
1) กรุงเทพมหานคร ณ กระทรวงแรงงาน (เครือข่าย ได้แก่ สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ 3 5 และ 8)
2) จังหวัดสงขลา (เครือข่าย ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล)
3) จังหวัดนครราชสีมา (เครือข่าย ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
4) จังหวัดระยอง (เครือข่าย ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี และตราด)
5) จังหวัดนครปฐม (เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี)
6) จังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดลําปาง ลําพูน และแม่ฮ่องสอน)
7) จังหวัดนครสวรรค์ (เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี)
8) จังหวัดสกลนคร (เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)
ระหว่าง เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๘ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job
Center) มีผ ลการดํา เนิน งานที่สํา คัญ ดัง นี้ ๑) นายจ้า ง/สถานประกอบกิจ การลงทะเบีย น
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

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

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

รับสมัครงาน จํานวน 4,322 แห่ง มีตําแหน่งงานว่าง จํานวน 11,155 ตําแหน่ง 81,070 อัตรา
2) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จํานวน 27,751 คน ในจํานวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน
จํานวน 15,451 คน 3) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้คําปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 21,544 คน ๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปทํางานต่างประเทศ
จํานวน 24,441 คน และ ๕) มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จํานวน 250,220 คน
2. ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานทํา โดยการให้บริการจัดหางานในประเทศ ได้ดําเนินการ
รับลงทะเบียนผู้หางานทํา/นายจ้าง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการมีงานทําในระบบและนายจ้าง/
สถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตําแหน่งงานว่าง/ความต้องการแรงงาน
ได้โดยสะดวก รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานทําที่เหมาะสมกับความต้องการ
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้บริการจัดหางาน ณ สํานักงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
นัดพบแรงงานใหญ่/ย่อย และการส่งเสริมคนพิการมีงานทํา เป็นต้น ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจัดหางาน
ทั่วประเทศ จํานวน 1,192,242 คน เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 670,232 คน
3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ได้ดําเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม เช่น การพิจารณา
คําขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทํางานต่างประเทศ/ฝึกงานในต่างประเทศ การรับแจ้ง
การเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปทํางานต่างประเทศ (Re - entry) และการจัดส่ง
คนหางานไปทํางานต่างประเทศโดยรัฐ เป็นต้น มีผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศทั้งหมด จํานวน
131,275 คน และพัฒนาศักยภาพคนหางานก่อนไปทํางานต่างประเทศตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมคนหางานที่ผ่านการสัมภาษณ์ ผ่านการ
ทําสัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างรอเดินทางฯ จํานวน ๑,๒๕๕ คน
4. แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานทํา และผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึง
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การให้คําปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ เป็นต้น มีผู้มารับบริการแนะแนวอาชีพ
ทั่วประเทศ จํานวน 643,204 คน
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทําให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ดําเนินการพัฒนา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้เป็น
ระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง ต่อเนื่อง และเป็น ปัจจุบัน รวมถึงการจัดทํา ทะเบียนกํา ลังแรงงาน
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โดยเน้นที่นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาและทหารกองประจําการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
มีงานทําแก่ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ในแต่ละจังหวัด เป็นข้อมูลให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน ตลอดจนเป็นข้อมูลกําลังแรงงานของประเทศ ซึ่งจะนําไปใช้วิเคราะห์
วิจัยตลาดแรงงาน และสนับสนุนการวางแผนการดําเนินงานด้านแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งมีผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน จํานวน 10,668,474 คน
6. การประสานการให้บริการด้า นแรงงานในพื้นที่/ ชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อให้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัม พัน ธ์เ ผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสารด้า นแรงงานให้กับ ประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้ง
เป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการ/มีปัญหาด้านแรงงานกับหน่วยงาน
ในสัง กัด กระทรวงแรงงาน ในด้า นความต้อ งการมีง านทํา การพัฒ นาทักษะฝีมือ การได้รับ
ความคุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ปัจจุบัน
มีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จํานวน ๑๙,๕๘๑ คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน
จํานวน 303,429 ราย
7. ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จํานวน ๖๐ แห่ง ใน ๕๘ จังหวัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านแรงงานอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการ ทั้งนี้ ภารกิจ
ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน มี 3 ประเภท ได้แก่ 1) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
ในภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 2) ให้บริการรับเรื่องและวินิจฉัยเพื่อส่งต่อไป
ยั ง หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) ให้บ ริก ารแบบเบ็ด เสร็จ ในภารกิจของหน่ว ยงานในสัง กัด
กระทรวงแรงงาน เช่น การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์เบื้องต้น
ของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน
รวมทั้งสิ้น 927,972 ราย
8. ให้บริการทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ “๑๕๐๖” เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การให้คําแนะนําเรื่องข้อกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนปัญหาอันเนื่องมาจากการทํางาน ซึ่งมีประชาชนใช้บริการ จํานวน 2,144,564 คน
9. กระทรวงแรงงานได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ” ขึ้น
ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด โดยมีภารกิจในการจัดทําเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด
เพื่อจัดทําแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
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สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาของแรงงานนอกระบบ โดยจะเน้นการลงพื้นที่พบประชาชน สํารวจ
จํานวนและอาชีพของแรงงานนอกระบบเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครอง
ดูแลและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่แรงงานนอกระบบ โดยให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ รวมถึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเข้าไป
ดูแลขับเคลื่อนการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอย่างจริงจัง
การดําเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดให้ครบ
ทุกจังหวัด (๗๖ จังหวัด) กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดทําข้อมูล
ทะเบียนแรงงานนอกระบบตามแบบที่กําหนด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ การประกอบอาชีพ
และความต้องการช่วยเหลือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดทุกแห่ง
อยู่ระหว่างวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ ทั้งเชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ โดยการประสานหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยจัดประชุม สัมมนา พร้อมจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ เสนอขอ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดส่งข้อมูลมายังหน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง
รวมถึงอยู่ระหว่างจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจําปี
2558 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย องค์กรที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์เป็นฐานข้อมูลเพื่อร่วมกันกําหนดแนวทาง/วางแผนดําเนินการโดยเร็ว โดย
ให้มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ของแรงงานนอกระบบให้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ความคืบหน้าการดําเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ IT เพื่อการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านแรงงานได้อย่างรวดเร็ว และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยใช้การประสาน
ส่งเสริม ขยายผลให้ผู้นําท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กร และกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่เข้ามาเป็นเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย โดยจัดประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจําปี 2558 และวิเคราะห์สถานการณ์ของแรงงานนอกระบบ
10. การสํารวจความต้องการของประชาชนต่อภารกิจของกระทรวงแรงงาน (Labour Poll)
เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงแรงงานมีความต้องการที่จะสะท้อนการทํางานตามภารกิจของส่วน
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ราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จากประชาชนในวัยแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงาน
ต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย เพื่อนําผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว
มาพัฒนาการทํางานและกําหนดนโยบายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากภารกิจและ
การให้บริการของกระทรวงแรงงาน โดยเรื่องที่ดําเนินการสํารวจ มีดังนี้
1) ดัชนีความสุขแรงงานไทย ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่าง
วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ผลการสํารวจสามารถสรุปได้ว่า โดยรวมแล้วแรงงานไทยมีความสุข
ค่อนข้างมาก ซึ่งเรื่องที่ทําให้แรงงานไทยมีความสุขมากที่สุด คือ เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกัน
แสดงความจงรักภักดีของประชาชนต่อในหลวง รองลงมา คือ เรื่องการคุ้มครองสิทธิความเป็นธรรม
ของแรงงาน เรื่องการช่วยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะฝีมือ เรื่องช่วยให้คนไทยมีงานทํา และเรื่อง
สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ตามลําดับ ส่วนเรื่องที่ทําให้แรงงานไทยมีความสุขน้อยที่สุด คือ
สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสิ่งที่แรงงานไทยต้องการให้กระทรวงแรงงานเร่งรัด
ช่วยเหลือเพื่อทําให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น คือ ต้องการให้มีการจัดหางาน รองลงมา ได้แก่ ต้องการ
ให้ช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิความเป็นธรรมและสวัสดิการ และต้องการให้เปิดหลักสูตรพัฒนา
ทักษะฝีมือ ตามลําดับ
2) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทํา
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการสรุปผลการสํารวจ
3) การสํารวจความสุขของแรงงานไทย ครั้งที่ 2 และความเห็นของประชาชนต่อระบบ
ประกันสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการสรุปผลการสํารวจ
11. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ด้วยการฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมการทํางาน
ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของสถานประกอบ
กิจการ SMEs ปรับพฤติกรรมการทํางานของแรงงานนอกระบบให้มีทักษะฝีมือ ทักษะภาษา และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้แรงงานประกอบอาชีพเสริม โดยการ
เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติหรือ
เปลี่ยนอาชีพใหม่เพื่อให้แรงงานมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นตามความสนใจและความถนัด
ตลอดจนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีแรงงานไทยที่ผ่าน
การฝึกอบรมมีศักยภาพได้มาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ้น จํานวน 4,540,075 คน การส่งเสริม
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ การพัฒนา ยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพการจ้างงาน ให้แรงงาน
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มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ทัศนคติ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีทักษะ
ฝีมือเป็นไปตามมาตรฐาน มีผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ จํานวน 44,058 คน
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริม การพัฒ นาฝีมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 โดยแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม บทบั ญ ญั ติ เ พื่อ กํา หนดให้
การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือลักษณะงานใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
หรือต้องดําเนินการโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ โดยมี
ระบบการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถและให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจควบคุมการดําเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกําหนดให้ค่าธรรมเนียม
ที่ได้รับจากการรับรองความรู้ความสามารถตกเป็นของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนําไปใช้
ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความรู้ความสามารถ อีกทั้งกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
ได้ รับ สิ ทธิป ระโยชน์ ตามที่กฎหมายกํา หนด เพื่อ เป็น การจูง ใจให้ผู้ป ระกอบกิจ การเข้า ร่ว ม
ในกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
12. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํา แก่บุคลากร
ในสถานประกอบกิจการ ในการสร้างจิตสํานึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและ
นํา มาใช้ให้เ กิด ประโยชน์สูง สุด เข้า ใจถึง ความสูญ เสีย ที่แ ฝงอยู่ใ นกระบวนการทํา งานและ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยจัดจ้างที่ปรึกษาให้คําแนะนําเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการใน
4 กระบวนงานที่สําคัญในการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ได้แก่
1) การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทํางาน (Work Improvement)
2) การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
3) การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4) การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
โดยดําเนินการในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จํานวน 260 แห่ง เน้นที่อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีคนไทยเป็นลูกจ้างตั้งแต่ 50 – 200 คน จากผลการดําเนินงาน
พบว่า สถานประกอบกิจการ จํานวน 260 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถลดความสูญเสีย
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ในวงจรการผลิตได้ประมาณ 603,338,715 บาท มีแรงงาน จํานวน 16,796 คน ได้รับ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานส่งผลให้สามารถทํางานได้เร็วขึ้น แรงงานได้รับรายได้เพิ่มและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
13. การจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม
2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้พัฒนาความสามารถด้านอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งยังเป็นการ
ให้โอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ กระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จ ะพัฒนาคนพิก าร
ในสังคมไทย ซึ่งมีจํานวนมากที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จึงมีความ
จําเป็นที่ผู้พิการเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ การแข่งขันฝีมือ
คนพิการจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คนพิการสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความสามารถของตนเอง
ในการประกอบอาชีพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง การจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น
18 สาขา ได้แก่ 1) ถักไหมพรม 2) ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3) เย็บปักถักร้อย 4) สร้าง
และออกแบบเอกสารกราฟิก 5) ถักโครเชต์ 6) วาดภาพ Painting 7) ออกแบบเว็บเพจ 8) ออกแบบ
โปสเตอร์ 9) ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับพื้นฐาน 10) ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับพื้นฐาน
11) สานตะกร้า 12) ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13) พิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
14) ออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15) ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ
16) ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 17) แกะสลักไม้ และ 18) ตกแต่งผ้าไหมด้วยสี สําหรับผู้ท่ีชนะ
การแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันจะมีโอกาสได้รับการพิจารณา
ให้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือ
คนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ที่ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2559 ต่อไป
14. การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ หรือ World Skill ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 11 - 16
สิงหาคม 2558 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งผลการแข่งขัน เยาวชนไทย
ได้รับ 1 เหรียญทอง จาก นายกิตตินันท์ ศรสงคราม ในสาขางานกลึงอัตโนมัติ และ 1 เหรียญ
ทองแดง จากนายศุภรัตน์ รัตนพันธุ์ ในสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม นอกจากนี้เยาวชนไทยใน
10 สาขา ยังได้ใบรับรองความสามารถฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการแข่งขันฝีมือแรงงาน
นานาชาติ ในสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาโพลีแมคคานิกส์
ระบบอัตโนมัติ สาขาปูกระเบื้อง สาขาแต่งผม สาขาประกอบอาหาร สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
สาขาระบบความเย็น สาขากราฟิกดีไซด์ และสาขาเสริมความงาม
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และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
และแรงงานข้ า มชาติ
ของรัฐ (ต่อ)
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

15. การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
บริเวณท้องสนามหลวง และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน
ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้ใช้แรงงานที่ทําประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง
ซึ่งฝ่ายลูกจ้างได้ยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวน ๑๑ ข้อ ดังนี้
๑) ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘
๒) ให้รัฐบาลเร่งดําเนินการนําร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓) ให้รัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบ
กิจการปิดกิจการ เลิกจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน
๔) ให้รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างภาคเอกชนและเงินตอบแทน
ความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงินได้อื่น ๆ ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายของลูกจ้าง
๕) ให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุตินโยบายการแปรรูป
หรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชน หรือยุบเงินรัฐวิสาหกิจ
๖) ให้รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกา การจัดเก็บเงินสมทบ และเงินสมทบ เพื่อเป็นกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง ตามบทบัญญัติว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ ในหมวด ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๖๓)
๗) ให้รัฐบาลยกระดับสํานักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัยแรงงาน
๘) ให้รัฐบาลปฏิรูปสํานักงานประกันสังคม ดังนี้
๘.๑) ให้รัฐบาลยกสถานะสํานักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ
๘.๒) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิ
ให้ใช้ได้ทุกโรงพยาบาล
๘.๓) ในกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน ให้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิได้ 2 กองทุน คือ
กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
๘.๔) ให้สํานักงานประกันสังคมจัดสร้างโรงพยาบาลประกันสังคมต้นแบบเป็นของ
ผู้ประกันตน
๙) ให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา พร้อมทั้งควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค
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๑๐) ให้รัฐบาลสนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
๑๑) ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะทํางานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี ๒๕๕๘
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
เหลื่อมล้ําของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน จากข้อเรียกร้องดังกล่าวกระทรวงแรงงานได้ดําเนินการทันทีคือ การแต่งตั้งคณะทํางานติดตาม
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผลการดําเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2558 มีรองปลัดกระทรวง
และแรงงานข้ า มชาติ แรงงานเป็นหัวหน้าคณะทํางานฯ และมีผู้เรียกร้องทุกกลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามการ
ของรัฐ (ต่อ)
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
ทํางานฯ โดยจะมีการติดตามการทํางานฯในทุกเดือน และการจัดตั้งกรมความปลอดภัยแรงงาน ได้
จัดทําเป็นร่างตามข้อเรียกร้องฯ แล้ว ในส่วนเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้ชะลอไว้
ชั่วคราว และได้แต่งตั้งคณะทํางานในการปรับปรุงกฎหมาย โดยให้มีผู้เรียกร้องกลุ่มต่าง ๆ เข้า
มาร่วมในคณะทํางานฯ ด้วย
ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อพิจารณา
ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ โดยใช้หลักการและแนวทางตามที่นายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบไว้
โดยพิจารณาข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล ยึดผลประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน
เป็นหลักและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อสรุปแนวทางการดําเนินการ
ตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 ข้อเรียกร้องข้อที่ 8 ให้รัฐบาลปฏิรูปสํานักงาน
ประกันสังคม และในส่วนข้อเรียกร้องอื่น ๆ คณะทํางานฯ ได้กําหนดหลักการและแนวทางการ
ดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1) กําหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นข้อเรียกร้อง
2) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เรียกร้องในประเด็นนี้โดยตรง เพื่อเจรจา
หาข้อยุติแนวทางการดําเนินงานตามข้อเรียกร้องเบื้องต้น
3) ผู้รับผิดชอบสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยนํามาเสนอต่อคณะทํางานฯ เพื่อร่วมพิจารณา
จนได้ข้อยุติอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และให้ความเห็นชอบเพื่อจัดทํากรอบการดําเนินการและ
กําหนดระยะเวลา (Road Map) โดยคณะทํางานฯ ได้กําหนดจัดประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน
4) รายงานผลการดําเนินงานและขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เพื่อนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
จากการประชุมที่ผ่านมา คณะทํางานฯ ได้พิจารณาประเด็นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

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

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

1) ข้อที่ 2 เรื่องให้รัฐบาลเร่งดําเนินการนําร่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุม
เห็นควรให้เร่งรัดการทํางานให้เร็วขึ้นตาม Road Map ส่วนการแต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างจํานวนฝ่ายละ 5 คน ให้ดําเนินการภายในเดือนกรกฎาคม
2558 จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการรับฟังความเห็นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ก่อนเข้าสู่
การเสนอร่างกฎหมายตามขั้นตอนเพื่อการพิจารณาของ สนช. ภายในเดือนกรกฎาคม 2559
2) ข้อที่ 3 ให้รัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้าง ในกรณีที่
สถานประกอบกิจการปิดกิจการเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการ
ทํางาน ซึ่งขั้นตอนในการจัดตั้งกองทุนมีข้อระเบียบที่ค่อนข้างซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ เห็นควรที่จะได้มีการพิจารณาศึกษาแนวทางความเป็นไปได้และรูปแบบที่เหมาะสม
3) ข้อที่ 5 เรื่องให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุตินโยบาย
การแปรรูปหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชนหรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจนั้น เบื้องต้น
ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่ผู้แทนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอจาก
ผลการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการพัฒนารัฐวิสาหกิจควรอยู่ภายใต้
ข้อเท็จจริงที่ควรกระทํา โดยการบริหารรัฐวิสาหกิจต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดโอกาสให้พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และควรรับฟังความคิดเห็น
ภายหลังจากที่ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความชัดเจนแล้ว และกลุ่มผู้ใช้แรงงานยืนยันขอให้รัฐบาล
ยุตินโยบายการยุบเลิกหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน
การยกร่างกฎหมาย เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งนี้จะกําหนด
Road Map ที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
4) ข้อที่ 10 ให้รัฐบาลสนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยใช้แนวทางการจัดทํา
โครงการฯ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ ของสํานักแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
5) ข้อที่ 14 ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งหน่วยงานภายในกระทรวงขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับ
ดูแลแรงงาน นอกระบบ ที่ประชุมให้มีการทบทวนและฟังเสียงสะท้อนจากหน่วยงานภายนอกด้วย
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ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
1. กระทรวงแรงงานให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปทํางานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
คนหางานไปทํางานต่างประเทศ จํานวน 1,131,039 คน ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางาน
เหลื่อมล้ําของสังคม
และการเข้าถึงบริการ
ในประเทศ/ต่างประเทศ เพื่อไม่ให้คนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบและป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง
ของรัฐ (ต่อ)
จากกลุ่มมิจฉาชีพ/สาย/นายหน้าเถื่อน จํานวน 880 คน รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จํานวน 1,179 คน สามารถช่วยเหลือ
คนหางาน จํานวน 1,135 คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น ๒,892,894 บาท รวมถึงร้องทุกข์
กล่าวโทษและดําเนินคดีทางอาญากับผู้กระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน จํานวน 402 คน และอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นายจ้าง
ผู้นําท้องถิ่น จํานวน 1,495 คน
2. อบรมให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน จํานวน 6,667 คน รวมถึงมีผู้มาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล
ในภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) จัดระเบียบแรงงานประมง 2) จัดระเบียบเรือประมง 3) คุ้มครองแรงงาน
ในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจ้าง/ลูกจ้างประมง และ 5) ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูอีก จํานวน
1,235,660 คน โดยเป็นผลการดําเนินงานของกรมการจัดหางาน จํานวน 50,980 คน
3. มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดยได้จัดทํา MoU ร่วมกับ
ผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้ําตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนํามาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้
รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการสายด่วน 1694 ซึ่งมีหน้าที่
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ การรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของด้านแรงงานของประชาชน นายจ้างและแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ยังได้
อํานวยความสะดวกในการสื่อสารให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยมีล่ามแปลภาษาในการให้บริการด้วย
มีผู้มาใช้บริการ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – 26 ตุลาคม 2558) จํานวน 103,702 สาย
5. มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
1) ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจ
นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเล
และที่เกี่ยวเนื่อง หรือในเรือประมงทะเล กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา รวมถึง
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข ห่วงโซ่การผลิต) เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีสภาพการจ้างและสภาพการทํางานที่ดี รวมทั้ง
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ต่อ)
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบ จํานวน
และการเข้าถึงบริการ
2,446 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน 89,721 คน รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างใน
ของรัฐ (ต่อ)
สถานประกอบกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานหญิง แรงงาน
เด็ก และแรงงานบังคับ การละเมิดสิ ทธิแ รงงาน การยึด หนัง สือ เดิน ทางและหัก ค่า จ้า งใน
กิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผลกระทบที่อาจได้รับจากการกีดกันทาง
การค้า และช่อ งทางการขอรับ การช่ว ยเหลือ มีนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมประชุม จํานวน
605 คน
2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีคําสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามและตรวจสอบการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค นั้น โดยมีหน้าที่
ที่สําคัญในการติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับ
ใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด กระทรวงแรงงาน ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force)
ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ
จํานวน 6,384 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน 124,618 คน พบการกระทําผิดกฎหมาย
ด้านแรงงาน โดยดําเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ จํานวน 701 ราย และดําเนินคดี
แรงงานต่างด้าว จํานวน 5,283 คน
3) บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพื่อให้แรงงานในเรือประมงทะเล
ได้รับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย รวมทั้งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
4) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก า ร ล ด ค ว า ม ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
(1) ออกกฎกระทรวงคุ้ ม ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
เหลื่อมล้ําของสังคม (ต่อ)
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
และการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ (ต่อ)
(2) ออกกฎกระทรวงคุ้ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
(3) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
(4) การแก้ไขพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ซึ่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ “การใช้บังคับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
และมีผลบังคับใช้วันที่ 19 มิถุนายน 2558
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย โดยเข้าตรวจสอบการทํางานของคน
ต่างด้าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จํานวน 54,604 แห่ง มีลูกจ้าง
เกี่ยวข้อง จํานวน 369,784 คน
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย
1. ดําเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดชายฝั่งทะเล 7 ศูนย์ ประกอบด้วย สมุทรสาคร
ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครอง
แรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและดําเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล มีผู้มาใช้บริการจํานวน 1,235,660 คน
2. จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทําฐานข้อมูลแรงงานประมง มีแรงงานต่างด้าว
มาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล วันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม
2557 จํานวน 58,508 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 มิถุนายน 2558 จํานวน 54,402 คน
3. ตรวจแรงงานในงานประมงทะเล โดยชุดตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล จํานวน 1,900 ลํา
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน 22,828 คน ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง จํานวน 829 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน 66,893 คน
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ 1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
และคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการทํางาน สิทฺธิประโยชน์ไม่ต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนด
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม
เหลื่อมล้ําของสังคม
โดยเน้นในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานเด็ก
และการเข้าถึงบริการ
และแรงงานต่างด้าวที่อาจนําไปสู่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานประกอบกิจการที่ไม่เคยผ่าน
ของรัฐ (ต่อ)
การตรวจแรงงานภายใน 5 ปี และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1 – 49 คน ที่ไม่ผ่าน
การตรวจแรงงาน สถานประกอบกิจการรายใหม่ และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายในปีที่ผ่านมา จํานวน 43,247 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน 1,485,660 คน
พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จํานวน 526 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้เข้าไปให้คําแนะนําเพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ตรวจแรงงานนอกระบบ โดยพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปตรวจสอบแรงงาน เพื่อติดตาม
ตรวจสอบ ดูแลสภาพการจ้างงาน สภาพการทํางาน ให้ผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปทําที่บ้าน นายจ้าง
ลูกจ้างในงานเกษตรกรรม ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 หากพบว่า
มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องพนักงานตรวจแรงงานจะดําเนินการให้คําแนะนํา ออกคําสั่ง และดําเนินคดี
ตามลําดับ หากสถานประกอบกิจการยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้
ได้ดําเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ จํานวน 33,008 คน และได้ให้ความรู้ด้านการคุ้มครอง
แรงงาน โดยการให้คําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา การตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงาน รวมถึง
การใช้แรงงานเด็กอย่างถูกกฎหมาย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ
นักเรียน/นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ปกครองแรงงานเด็ก และแรงงานในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น
มีผู้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน จํานวน 774,282 คน
2. ให้ความรู้และตรวจกํากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทํางานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ จํานวน 17,157 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน 947,738 คน พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จํานวน
531 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เข้าไปให้คําแนะนําเพื่อให้สถาน
ประกอบกิจการสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย เร่งรัดลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
ในสถานประกอบกิจการ จํานวน 362 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํา นวน 18,544 คน อบรม
ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทํางานให้นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 7,387 คน
นโยบายรัฐบาล
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นอกจากนี้ยังได้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติ ครั้งที่ 29
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) ภายใต้แนวคิด “ปลูกจิตสํานึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี”
เหลื่อมล้ําของสังคม
การจัดงานระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
และการเข้าถึงบริการ
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
ของรัฐ (ต่อ)
อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 กิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปลูกจิตสํานึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยที่ดี โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
การสัมมนาวิชาการ และการแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน มีผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 40,509 คน
3. ได้ดําเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี โดยเน้นการทํางานในเชิงรุกด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ ให้คําปรึกษา
แนะนําแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบของทวิภาคี
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทําหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกัน นํามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบ
กิจการให้ยุติลงได้ก่อนจะเกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จํานวน
12,368 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน 649,533 คน รวมถึงการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
จัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกําหนดให้แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน ครอบครัว และความมั่นคงของสังคม โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการดําเนินชีวิต ให้คนในองค์กรได้รับความสะดวกสบายในการทํางาน มีความมั่นคงในอาชีพ
จูงใจให้มีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความพอใจในการทํางาน ครอบครัวมีความมั่นคง ได้มีการ
พัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับสู่งานที่มีคุณค่าต่อไป ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม
สวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จํานวน 12,370 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน
658,057 คน
4. สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้
สถานประกอบกิจการมีค วามรู้ ความเข้าใจและสามารถนํา ไปพัฒ นาองค์ก รให้มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ใช้แรงงานได้อย่างถูกต้อง มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมความรู้ จํานวน 5,988 แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน 821,113 คน
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ 5. การส่งเสริมและพัฒนาแรงงานตลอดช่วงชีวิต โดยดําเนินการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการ เพื่อจัดสวัสดิการแรงงาน
เหลื่อมล้ําของสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน
และการเข้าถึงบริการ
ให้แรงงานสามารถทํางานได้เต็มที่ ไม่มีความกังวลใจและห่วงใยบุตรหลาน ส่งผลให้บุตรผู้ใช้แรงงาน
ของรัฐ (ต่อ)
ในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความปลอดภัย
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน
เพื่อครอบครัวของลูกจ้างที่นายจ้างนําไปจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ ส่งผลให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้ มีเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ
จํานวน 1,548 คน จากศูนย์ฯ จังหวัดนครปฐม จํานวน 977 คน และจังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน 571 คน
6. การให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน ดังนี้
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
แรงงานในระบบ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ข้อมูล
ณ วัน ที่ 31 ตุล าคม 2558 มีผู้ขึ้น ทะเบีย นเป็น ผู้ป ระกัน ตนตามกฎหมายประกัน สัง คม
(มาตรา 33 และ มาตรา 39) จํานวน 11.45 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 99.85 จากเป้าหมาย
ทั้งปี 11.47 ล้านคน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์
จากเหตุไม่เนื่องจากการทํางาน (จากกองทุนประกันสังคม) จํานวน 32,329,999 ราย คิดเป็นเงิน
50,930.570 ล้านบาท
2) ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จํานวน 9.317 ล้านคน (คิดเป็น
ร้อยละ 100.19 จากเป้าหมายทั้งปี 9.30 ล้านคน) ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจาก
การทํางาน (จากกองทุนเงินทดแทน) จํานวน 105,361 ราย คิดเป็นเงิน 1,190.984 ล้านบาท
3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบ
อาชี พ อิ ส ระ) มี ห ลั ก ประกั น ความมั่ น คงในชี วิ ต จากข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2558
มีแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จํานวน 2.215 ล้านคน มีผู้ประกันตน
ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จํานวน 194,412 ราย คิดเป็นเงิน 932.877 ล้านบาท
นโยบายรัฐบาล
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นอกจากนี้ยัง ได้ออกหน่ว ยเคลื่อนที่เพื่อให้บ ริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) (Service Delivery Unit) แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยกิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เหลื่อมล้ําของสังคม
การรับขึ้นทะเบียน รับชําระเงินสมทบผู้ประกันตน ตอบปัญหา และการส่งเสริมให้มีการชําระเงิน
และการเข้าถึงบริการ
สมทบล่วงหน้าของผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทั่วประเทศ จํานวน
ของรัฐ (ต่อ)
13,978 ครั้ง มีผู้เข้ารับการบริการ จํานวน 1,354,819 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
4) การพัฒนาการให้การคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบ จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้เริ่มดําเนินการกองทุนการออมแห่ง (กอช.) และให้ยกเลิกการดําเนินการ
ประกันสังคมมาตรา ๔๐ กรณีบํานาญชราภาพ (ทางเลือกที่ ๓ ทางเลือกที่ ๔ และทางเลือกที่ ๕)
ส่งผลให้ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ที่เลือกกรณีบํานาญชราภาพจะสิ้นสภาพ จํานวน ๑,๐๘๑,๒๑๙ คน
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) โดยผู้ประกันตนที่ประสงค์จะไปเป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) จะต้องแสดงความจํานงต่อสํานักงานประกันสังคมภายใน ๑๘๐ วัน
ซึ่งการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 1) พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิก
ของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2558 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 2) พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
5) การแก้ไขกฎหมายประกันสังคม เพื่อขยายความคุ้มครองและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ
ผู้ ป ระกั น ตน โดย “พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558” ได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 120 วัน
นับแต่วันที่ประกาศฯ (วันที่ 20 ตุลาคม 2558) และขณะนี้ อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
กฎหมายลําดับรอง จํานวน 17 ฉบับ
7. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
1) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
2) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีการประชุมหารือ
นโยบายรัฐบาล
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นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติให้นําร่างทั้งสองฉบับกลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) และให้ตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนร่างฯ
เหลื่อมล้ําของสังคม
ทั้ง 2 ฉบับ
และการเข้าถึงบริการ
8. การให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของรัฐ (ต่อ)
ของแรงงานไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
จํานวน 14 แห่ง (13 ประเทศ) เพื่อให้การคุ้มครองและดูแลแรงงานให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการสื่อสารในการทํางาน
ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวัน เป็นสาเหตุ
ที่ทําให้แรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไม่ถูกต้อง อาทิ การดื่มสุรา นํามาซึ่งปัญหา
สุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทํางานลดลง หมดความน่าเชื่อถือ ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
ต่อแรงงานไทย ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และ
สถานกักกัน จํานวน 25,699 คน รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย
จํานวน 16,899 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 90,260,187.08 บาท
นโยบาย 4
4.7 ทะนุ บํ า รุ ง และ 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
การศึ ก ษาและ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานที่ถูกต้อง เสริมสร้างความ
เรียนรู้การทะนุบํารุง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สร้างสันติสุขและ การมีความรัก ความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนายจ้างและลูกจ้าง และนํากิจกรรม
วัฒนธรรม
ความปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไปปรับใช้ในการลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบจากข้อพิพาทด้านแรงงานและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ก่อให้เกิด
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๕,๕๒๐ คน
นอกจากนี้ ยัง ได้ มีก ารจัด กิจ กรรมมอบรางวัล สถานประกอบกิ จ การดีเ ด่น ด้า นแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “ลูกจ้าง นายจ้าง เอื้ออาทร
ร่วมแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมไทย” โดยจัดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์
ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสามารถแยกเป็นประเภทได้ดังนี้
1) สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปี ติดต่อกัน
จํานวน 89 แห่ง
นโยบายรัฐบาล
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4.7 ทะนุบํารุงและ
นโยบาย 4
การศึ ก ษาและ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
เรียนรู้การทะนุบํารุง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์
วัฒนธรรม (ต่อ)
ในสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน
(ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 5
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภาพบริ ก า ร
ด้ า นสาธารณสุ ข
และสุ ข ภาพของ
ประชาชน
นโยบาย 6
การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

5.1 วางรากฐานให้
ระ บ บ ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุ ข ภาพครอบคลุ ม
ประชากรในทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพ
6.17 เพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถของผู้ประกอบ
กิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม
ให้เข้มแข็ง

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

2) สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน
จํานวน 305 แห่ง
3) สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2558
จํานวน 374 แห่ง
ภายในงานยังมีกิจกรรมการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา และการจัดนิทรรศการของสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จํานวน
15 แห่ง ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ลูกจ้างผู้บริหาร ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน และประชาชนทั่วไป จํานวน 1,900 คน
2. จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างบุญ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทําและสิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความรัก สามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ ควบคู่ไปกับการปลุกจิตสํานึก สร้างค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยจัดกิจกรรรม จํานวน 6 ครั้ง ณ จังหวัด
อุดรธานี เชียงราย พระนครศรีอยุธยา สงขลา และกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
จํานวน 4,002 คน
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ได้ดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของผู้ประกันตน โดยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดบริการ
การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสําหรับผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีหลักประกัน
และความคุ้มครองด้านการบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม ซึ่งมีผู้ประกันตน
ได้รับความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น
๑๑.82 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐0.18 จากเป้าหมายทั้งปี ๑๑.80 ล้านคน)
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดําเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
ในสถานประกอบกิจการ โดยการจัดจ้างที่ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ
เพื่อประเมินปัญหาที่พบและให้คําปรึกษา/แนะนําในการกําหนดวิธีการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 โดยดําเนินการใน 4 กระบวนงานหลัก
ได้แก่ (1) การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทํางาน (2) การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
(3) การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ (4) การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
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นโยบาย 6
6.17 เพิ่ ม ขี ด ความ
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ สามารถของผู้ประกอบ
ทางเศรษฐกิจของ กิจการวิสาหกิจขนาด
ประเทศ (ต่อ)
กลางและขนาดย่ อ ม
ให้เข้มแข็ง (ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 7
การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

7.3 พั ฒ นาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรม
เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และไม่มีทักษะ

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เพื่อให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีความรู้และทักษะจากการให้คําปรึกษาแนะนําในเชิงลึก
และสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต รวมถึง
สามารถนําแนวปฏิบัติไปเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไป ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคคลากร
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการให้คําปรึกษาแนะนําสถาน
ประกอบกิจ การในการเพิ่ม ผลิต ภาพแรงงานและลดการสูญเสีย ในวงจรการผลิต ของสถาน
ประกอบกิจการ
1. กระทรวงแรงงาน ได้ดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงรองรับ
ความต้องการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1) การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อให้แรงงานไทยมีความสามารถในการสื่อสาร
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต ธุรกิจ และบริการ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี และการ
ลงทุนในประเทศ ตลอดจนรองรับการขยายความร่วมมือของประเทศอาเซียน ไปสู่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการการท่องเที่ยว การขนส่ง
และสถานประกอบกิจการทั่วไปของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน
24,353 คน
2) การอบรมทักษะฝีมือให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบ
อาหารไทยได้อย่างถูกต้องสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้ และเพื่อผลิตผู้ประกอบอาหารไทย
ให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ
และการประกอบอาหารไทย 4 ภาค รวมทั้งเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
และผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารให้มีศักยภาพในการผลิตและการแข่งขัน มีผู้เข้ารับการอบรม
จํานวน 7,685 คน
3) การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจชายแดน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โดยการส่งเสริมทักษะฝีมือของแรงงานไทย
ทั้งในกลุ่มของแรงงานในระบบการจ้างงานของสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ
เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
7.3 พั ฒ นาแรงงาน
นโยบาย 7
การส่งเสริมบทบาท ของภาคอุตสาหกรรม
และการใช้โอกาส เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ในประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
(ต่อ)
มีทักษะ และไม่มีทักษะ
(ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

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

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

และยังเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 120,492 คน
2. การกํากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน
จํานวน 711 แห่ง มีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตน จํานวน 6,392 คน
มีแรงงานได้รับการเสริมสร้างวินัยการทํางานในภาคอุตสาหกรรม จํานวน 4,619 คน ทั้งนี้ เพื่อให้
นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ระเบียบ วินัย ข้อบังคับในการทํางาน ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
อยู่ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข และลูกจ้างมีความตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่
และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
3. ให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างชาติ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยได้ดําเนินการจัดประชุม
ชี้แจงแก่นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างชาติ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
สมุทรปราการ เชียงใหม่ (สาขาฝาง) นนทบุรี สมุทรสาคร ตาก (สาขาแม่สอด) ฉะเชิงเทรา
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และบึงกาฬ จํานวน 17 รุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,484 ราย
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดําเนินการพัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่าย
แรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
กําลังแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV ให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย และส่งเสริม
มาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้าง
งานสร้างอาชีพ ร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ
ของการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะฝีมือให้กับกําลังแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดําเนินการ
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทาง กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับ
นโยบาย 7
การส่งเสริมบทบาท คมนาคมขนส่ ง และ ระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานนอกระบบเพื่อให้สถาน
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และสถานประกอบกิจการ/
และการใช้โอกาส ระบบโลจิสติกส์
ในประชาคมอาเซียน
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และก่อสร้างมีแรงงานอย่างเพียงพอ เป็นการแก้ไขปัญหา
(ต่อ)
การขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรม จํานวน 532 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.66 จากเป้าหมาย
20,000 คน)
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขต
พิเศษ โดยเริ่มจากการ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาด่านชายแดนและ ของสถานประกอบกิจการ โดยเน้นที่แรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน
โครงข่ายการคมนาคม นักศึกษาใกล้สําเร็จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการทํางานทั้งในสถานประกอบกิจการและ
ขนส่ ง บริ เ วณประตู การประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรม จํานวน 115 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.77 จาก
การค้าหลักของประเทศ เป้าหมาย 15,000 คน)
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม 1) การศึกษาการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทําที่บ้าน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่
นโยบาย 8
การพั ฒ นาและ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย เกี่ยวข้องนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ และพัฒนาของประเทศ ในการจ่ายอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ไม่ให้ถูกนายจ้างเอาเปรียบอีกด้วย โดยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ฯ
ธรรมศาสตร์เป็นผู้ศึกษาวิจัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากเกิดปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ทั้งในการเก็บตัวอย่างและการประมวลผลข้อมูล ทั้ง นี้ ได้ขอกัน เงินเหลือมปีง บประมาณไว้
เรียบร้อยแล้ว
2) การศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และค้นหา วิเคราะห์งานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย
สําหรับเด็ก รวมถึงเพื่อบ่งชี้อันตราย (Hazard Identification) ในกระบวนการทํางานโดยระบุ
การรับรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่และการกําหนดลักษณะของอันตรายที่ไม่ควรอนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า
18 ปี ทํา ทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182
ที่กําหนดให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่องานอันตรายภายในประเทศให้มีความครอบคลุมและ
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
นโยบาย 8
การพั ฒ นาและ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ และพัฒนาของประเทศ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก (ต่อ)
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ฯ (ต่อ)
นโยบาย 10 10.5 ใช้ ม าตรการ
การส่งเสริมการ ทางกฎหมาย การปลูกฝัง
บริ ห ารราชการ ค่านิยมคุณธรรม
แผ่นดินที่มีธรรมา
ข้อสั่งการ นรม.
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร 1) ให้ทุกส่วนราชการ
ป้องกันปราบปราม เร่งดําเนินโครงการที่มี
การทุจริตและประพฤติ ประโยชน์ต่อประชาชน
มิ ช อบในภาครัฐ อย่างทั่วถึงให้เกิดเป็น
นโยบาย 10 รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ
การส่งเสริมการ เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่
บริ ห ารราชการ แก่ ป ระชาชน
แผ่นดินที่ มีธรรมา (7 ตุลาคม 57)
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบในภาครัฐ
(ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ทันสมัย ตลอดจนเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการกําหนดประเภทของงานและมาตรฐานที่เหมาะสม
สําหรับเด็ก อายุระหว่าง 15 – 18 ปี อย่างน้อย 14 ลักษณะงานโดยใช้วิธีการศึกษาประยุกต์
ทั้งการศึกษาวิจัยเอกสาร การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง ทั้งนี้ได้มีการ
จัดประชุมพิจารณา TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา
โครงการ
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสํานึกและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จํานวน 3,364 คน
กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ดังนี้
1.โครงการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทํา โดยการนําเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้
เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานทํา การสัมภาษณ์งานผ่าน Skype บริการถ่ายคลิปวิดีโอ
แนะนําตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน การทํางานต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบ
ความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย” (Smart Job Center) ในทุกภูมิภาค เป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการบริการ
ของภาครัฐ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการมีงานทําแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนของประเทศ
ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) แล้วจํานวน
8 แห่ง ณ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครราชสีมา ระยอง นครปฐม เชียงใหม่ นครสวรรค์ และ
สกลนคร สําหรับผลการดําเนินงานที่สําคัญของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job
Center) ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่สําคัญมีดังนี้ ๑) นายจ้าง/สถานประกอบ
กิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จํานวน 4,322 แห่ง มีตําแหน่งงานว่าง จํานวน 11,155 ตําแหน่ง
81,070 อัตรา 2) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จํานวน 27,751 คน ในจํานวนนี้
เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 15,451 คน 3) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้คําปรึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน 21,544 คน ๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศ จํานวน 24,441 คน และ ๕) มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว
จํานวน 250,220 คน
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 10
การส่งเสริมการ
บริ ห ารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ป้องกันปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติม ิช อบ
ในภาครัฐ (ต่อ)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
ข้อสั่งการ นรม.
1) ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งดําเนินโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างทั่วถึงให้เกิดเป็น
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ
เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่
แก่ ป ระชาชน
(7 ตุลาคม 57) (ต่อ)

ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

2. จัดทําโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยจัดบริการตรวจเช็คสภาพรถ
ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนฟรี ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง
วันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2557 ณ ที่ตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/จังหวัด และช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 ณ จุดบริการบนถนนสายหลัก
ทั่วประเทศ มีประชาชนนํารถมารับบริการ จํานวน 3,796 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 1,255 คัน และ
รถจักรยานยนต์ 2,541 คัน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือ เช่น ให้บริการเครื่องดื่ม
ผ้าเย็น นวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้า เป็นต้น มีผู้มาใช้บริการ จํานวน 3,318 คน ตลอดจนเป็น
การรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
4. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ เป็นการ
ดําเนินงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํา แก่บุคลากร
ในสถานประกอบกิจการ ขณะนี้ได้ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาในสถานประกอบ
กิจการแล้ว จํานวน 260 แห่ง
5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
6. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
7. เพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
1) กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
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ผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. หรือการประชุม ครม. ร่วม คสช. (16 กันยายน 2557 – ๑๖ มิถุนายน 2558) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
(ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2558)

ด้านความมั่นคง
ลําดับ
3

ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดํา เนิ น การออกใบอนุ ญ าตทํา งานชั่ ว คราว
ให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามด้วย
(25 พ.ย. 57)
2. ให้ รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการออกใบอนุญาต
ทํา งานชั่ว คราวให้แ ก่แ รงงานต่า งด้า วสัญ ชาติเวีย ดนาม
โดยเร็วต่อไป
(20 ม.ค. 58)

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบในหลักการแนวทางการดําเนินการ
จัดระบบแรงงานสัญชาติเวียดนาม โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1) การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม โดยให้กระทรวงแรงงานประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) เพื่อกําหนดวัน เวลา
ในการเริ่มปฏิบัติการตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกความเข้าใจ
ด้านแรงงานกับรัฐบาลเวียดนาม โดยการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามจะต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นบุคคล ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) 2) เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมาย
ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานสัญชาติเวียดนาม แต่ระยะเวลา
การอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว 3) แรงงานต่างด้าวที่ต้องการทํางานกับนายจ้างในงาน
รับใช้ในบ้าน งานกรรมกร ในกิจการก่อสร้าง ประมง ร้านอาหาร และ 4) เมื่อแรงงานสัญชาติเวียดนาม
รายงานตัวและจัดทําทะเบียนประวัติกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว แรงงานจะต้องไปดําเนินการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพ ยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานโดยมีระยะเวลาการอนุญาตทํางาน 1 ปี
และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง
2) การนําเข้าแรงงานสัญชาติเวียดนาม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้มีการเจรจาระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อทําข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐในการนําเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
เพื่อทํางานในกิจการประมงและก่อสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายเหวียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตเวียดนามประจําประเทศ
ไทย ได้เข้าหารือประเด็นด้านแรงงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการ
ประชุมร่วมอย่างไม่เป็นทางการและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงาน ทางการเวียดนามได้มี
ข้อเสนอและกระทรวงแรงงานได้ประชุมหารือแล้วและแจ้งให้เวียดนามทราบว่า เมื่อมีข้อเสนอเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนแรงงานเวียดนามเพิ่มเติม ทางการไทยจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบใหม่
อีกครั้ง และหากมีการจดทะเบียนในวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นว่าเป็นเวลาที่รวดเร็วเกินไป ทําให้อาจจะ
ต้องมีการเลื่อนวันจดทะเบียนออกไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง. และ มท.

นโยบาย
รัฐบาล
3.2
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ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดํา เนิ น การออกใบอนุ ญ าตทํา งานชั่ ว คราว
ให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามด้วย
(25 พ.ย. 57)
2. ให้ รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการออกใบอนุญาต
ทํา งานชั่ว คราวให้แ ก่แ รงงานต่า งด้า วสัญ ชาติเวีย ดนาม
โดยเร็วต่อไป
(ต่อ)

2. กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
เพื่อพิจารณากําหนดวัน เวลา ในการเริ่มจดทะเบียนแรงงานเวียดนาม ที่ประชุมมีมติให้เริ่มดําเนินการ
เมื่อได้มีการจัดทําบันทึกความตกลง (MoU) กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ ดังนี้ 1) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) และร่างบันทึก
ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามของผู้แทนฝ่ายไทยในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement)
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานและทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคมเป็นผู้ลงนามฝ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และ 3) เห็นชอบการนําเข้าแรงงานจากเวียดนามตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
(MoU) และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อทํางานในกิจการก่อสร้างและกิจการประมง
4. กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ส่งหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อออกประกาศ
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครองเพื่อพิจารณา
กําหนดวันเริ่มดําเนินการจดทะเบียนและขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร รวมถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ของการดําเนินการจดทะเบียนต่อไป
5. การลงนาม MoU นําเข้าแรงงานเวียดนาม ซึ่งเป็นการลงนาม MoU และ Agreement ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการประชุม Joint Cabinet Retreat : JCR
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทย
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้ดําเนินการนําเข้าแรงงานเวียดนามตาม MoU ต่อไป
6. เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน 2558 คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เดินทางไปประชุมหารือแผนการ
ดําเนินงานตาม MoU ที่เวียดนาม โดยได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุมด้วย โดยผลการหารือ
ในประเด็นการนําเข้าแรงงานเวียดนามตามระบบ MoU และการจดทะเบียนแรงงานเวียดนาม ดังนี้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล
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3

ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ขยายการดํา เนิ น การออกใบอนุ ญ าตทํา งานชั่ ว คราว
ให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามด้วย
(25 พ.ย. 57)
2. ให้ รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการออกใบอนุญาต
ทํา งานชั่ว คราวให้แ ก่แ รงงานต่า งด้า วสัญ ชาติเวีย ดนาม
โดยเร็วต่อไป (ต่อ)
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
3. ให้ รง. เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการ
ตรวจสัญชาติที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ทัน
ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. 58 โดยให้นําเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า
(20 ม.ค. 58)

1) การดําเนินการนําเข้าแรงงานเวียดนามตามระบบ MoU ฝ่ายไทยจะดําเนินการจัดประชุม
และเชิญทางการเวียดนามเข้าร่วมหารือในประเทศไทย ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558
2) การจดทะเบียนแรงงานเวียดนาม ทางไทยจะรับข้อเสนอจากเวียดนามมาพิจารณา ซึ่งในการ
ดําเนินการจะต้องประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนําผลการประชุมเสนอที่ประชุม อกนร. ที่ประชุม
กนร. และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

แนวทางการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 แบ่งการดําเนินการออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้
1) กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะได้รับการตรวจลงตรา
และได้รับอนุญาตให้ทํางาน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557)
และจะได้รับอนุญาตให้ทํางานต่อไปอีก 2 ปีหลังสิ้นสุดการอนุญาต 31 มีนาคม 2559
2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทํางานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และขอรับใบอนุญาตทํางาน
ซึ่งแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี
และได้รับอนุญาตให้ทํางานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าสู่
กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร และอนุญาตทํางานต่อไปอีก 2 ปี ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานพิจารณารูปแบบการดําเนินการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ และเป็นหน่วยงานหลัก ในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดเวลาเปิดการดําเนินการของศูนย์บริการ
จดทะเบียนฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้นสุดการดําเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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3) กลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตทํางานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
3. ให้ รง. เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการ ให้ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามคําสั่ง
ตรวจสัญชาติที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ทัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 100/2557 และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 101/2557
ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. 58 โดยให้นําเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
(20 ม.ค. 58) (ต่อ)
4) กลุ่ มผู้ติด ตาม ให้ผู้ติดตามที่อ ายุไ ม่เกิน 15 ปีม ารายงานตัว เพื่อ ขอรับ บัต รใหม่พ ร้อ มกับ
แรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้ติดตามที่มารายงานตัวจะมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักร
เช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตามข้อ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี สําหรับผู้ติดตามที่ไม่มารายงานตัวจะต้อง
ถูกดําเนินการผลักดันพร้อมแรงงานต่างด้าวตามข้อ 3
ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558) จํานวน 1,049,326 คน
(แรงงาน 1,010,391 คน, ผู้ติดตาม 38,935 คน)
กระทรวงแรงงานได้ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
โดยได้ว่าจ้างบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทําในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อําเภอ
ภาคใต้
1. ให้ มท. และ สงป. ร่วมกับ ศอ.บต. คปต. กอ.รมน. ของจังหวัดสงขลา จํานวน 380 คน เป็นบัณฑิตแรงงานเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ฯ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน ประชาชน
ที่จะดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2557 เพื่อ
ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการของคน ได้รับบริการด้านแรงงาน รวมทั้งสิ้น 46,982 คน
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ได้ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในพื้นที่ และจัดทําแผนปฏิบัติการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ภายใน 3-6 เดือน เพื่อเสนอต่อ ครม. ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อกําหนดแนวทางในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัด
(25 พ.ย. 57)
อบรมบัณฑิตแรงงานเพื่อการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบัณฑิตแรงงานด้วยกระบวนทัศน์พลังสร้างสรรค์
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๒

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

4

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัด
การเบิก จ่า ยงบประมาณรายจ่า ยประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2558 (18 พ.ย. 57)
2. ให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยโครงการที่ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กษ. พณ.
กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การบริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย (1) การสนับสนุน กค. มท. รง.
ให้มีการจ้างแรงงานไทย (2) การสํารวจข้อมูลความต้องการจ้างแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ศธ. อก. กก.
(3) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยในลักษณะ ไป – กลับ หรือ และ สศช.
ตามฤดูกาล (4) การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าว (5) การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และ (6) การจัดทําคู่มือการออกใบอนุญาต
2. การให้ความคุ้มครองแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย (1) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (2) การให้ความ
คุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (3) การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
แรงงานข้ามชาติด้านสวัสดิการแรงงาน (4) การส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ และ
(5) การขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
3. การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาศักยภาพ
กําลังแรงงาน (2) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (ผู้ประกอบกิจการ) และ (3) การพัฒนาทักษะ
แรงงานต่างด้าว (ตามใบอนุญาตหางาน Work Permit)
4. การดําเนินการประกันสังคม ประกอบด้วย (1) การให้บริการงานประกันสังคม (2) การประชาสัมพันธ์
และ (3) การแก้ไขกฎหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงแรงงานยังคงดําเนินการสนับสนุนการมีงานทําของประชาชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายและการให้บริการ
ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงแรงงานได้มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน ส่วนราชการ
(http://me.mol.go.th/mol55) และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดังกล่าวให้ที่ประชุมกระทรวงแรงงานทราบ พร้อมทั้งมีการ
และ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นประจําทุกเดือน โดย ณ วันที่ หน่วยงาน
30 กันยายน 2558 กระทรวงแรงงาน มีผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จํานวน 33,402,291,601.97 บาท
ของรัฐ
คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของวงเงินงบประมาณ 33,638,331,800.00 บาท สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย สนง.ก.พ.ร.
ผลการดําเนินงาน

นโยบาย
รัฐบาล
๖.๕
และ ๗.๖

6.1
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การใช้จ่ายงบประมาณ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกําหนดไว้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงแรงงานจะดําเนินการ
ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558 (27 ม.ค. 58) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
และ สงป.

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กค.และรง.

นโยบาย
รัฐบาล
3.3

ด้านสังคมจิตวิทยา
ลําดับ
18

25
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กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ได้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงาน
นอกระบบผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติ
การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคม
ในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และ 2) พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ
ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยได้บรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นส่วนหนึ่งของแผนดําเนินงาน ซึ่งได้รับความสนใจและสอบถาม
เกี่ยวกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ส่วนใหญ่สนใจเกี่ยวกับแนวทางกองทุนการออมแห่งชาติ การแสดงความจํานง
ไปเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดให้มี
การบรรยายให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รับฟังรวมทั้งสิ้น 102,748 คน
ให้ ศธ. รง. มท. กห. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทําแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีงานทํา
ประสบการณ์ให้กับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน รวมการสนับสนุน ในช่วงที่ว่างจากการเรียนและช่วงปิดเทอม โดยจัดทําโครงการจัดหางานให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
สถานที่ฝึกงานหรือหารายได้พิเศษที่เหมาะสม (10 มี.ค. 58) ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียนในลักษณะ Part Time เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษามีรายได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการฝึกความอดทน มีวินัยและเป็น
การเพิ่มประสบการณ์ในการทํางานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจะทํางานได้ต้อง
มีอายุตั้งแต่ 15 ปี มีความรู้ไม่ต่ํากว่า ม.ต้น มีสุขภาพแข็งแรง ระหว่างทํางานต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ
หรือแบบฟอร์มที่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือหากเป็นแบบฟอร์มที่นายจ้างจัดให้
ก็ต้องมีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาเช่นกัน สําหรับค่าตอบแทน จะได้ชั่วโมงละ 40 บาท
ช่วงปิดเทอมทํางานได้ ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง หากเป็นช่วงเปิดเทอม
ทํา งานได้ไ ม่เกิน วัน ละ 4 ชั่วโมง และห้า มทํา งานในสถานที่เล่น การพนัน โรงฆ่า สัตว์ สถานเต้น รํา
ให้ กค. และ รง. ชี้แจงทําความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ความแตกต่ า งของการให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ป ระกั น ตน
ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และการออมตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะสิทธิการออมตามอายุและสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง
(30 ธ.ค. 57)
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ให้ ศธ. รง. มท. กห. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน รวมการสนับสนุน
สถานที่ฝึกงานหรือหารายได้พิเศษที่เหมาะสม (10 มี.ค. 58)
(ต่อ)

ร้านอาหารที่มีการจําหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานขายสินค้า
และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า เป็นงานที่มี
ความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
รายชั่วโมง สําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พม.กต.และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

นโยบาย
รัฐบาล
3

ด้านการต่างประเทศ
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สถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ แ ละการป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
1. ให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และให้ กต.
ส่ง รายงานดัง กล่าวให้ส ถานทูต ในต่า งประเทศได้ทราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทําความเข้าใจ รวมทั้งส่งรายงาน
ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให้ พม. รง. เร่งดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการค้า มนุษ ย์ห รือ จากการใช้แ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ (3 มี.ค. 58)

1. กระทรวงแรงงานได้ดําเนินโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ใน 22 จังหวัด
ติดชายทะเล เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และจัดทํายุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในประเด็นด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้า มนุษ ย์ข องประเทศไทย เสนอต่อ สหรัฐ อเมริก า ในการจัด ประชุม เชิง ปฏิบัติก ารติด ตามผล
การปฏิบัติงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
ได้ประชุมคณะทํางานจัดทําและติดตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเด็นด้านการป้องกัน
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตราด และผู้แทน
ผู้ประกอบกิจการประมงทะเล จํานวน 60 คน ที่ประชุมฯ มีมติให้จัดประชุมคณะทํางานฯ ในครั้งต่อไป
เห็น สมควรเชิญ จั ง หวัด 22 จัง หวัด ติด ชายฝั่ง ทะเลเข้า ร่ว มการประชุม เพื่อ นํา เสนอรายงานผล
การดําเนินงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในระดับจังหวัด สภาพปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ การดําเนินการตามแผน/โครงการ เพื่อสรุปผลการดําเนินการตามโครงการฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ วิเคราะห์ผลการปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์
ในประเด็นด้านการป้องกันของแต่ละจังหวัดภายใต้เงื่อนไขของสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ การจัดสรร
งบประมาณ และวิธีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แต่ละพื้นที่ โดยนําเสนอลักษณะการจัดลําดับความสําคัญ
ของแต่ละพื้นที่และกําหนดระยะเวลาเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนั้นเป็นเขตปลอดการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
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1. ให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และให้ กต.
ส่ง รายงานดัง กล่าวให้ส ถานทูต ในต่า งประเทศได้ทราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทําความเข้าใจ รวมทั้งส่งรายงาน
ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให้ พม. รง. เร่งดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการค้า มนุษ ย์ห รือ จากการใช้แ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ (3 มี.ค. 58) (ต่อ)

2. การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคาร
กระทรวงแรงงาน โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
อนุกรรมการ มีคณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
๑) ที่ประชุมมอบหมายให้ กรมการจัดหางาน เร่งกําหนดมาตรการควบคุมบริษัทจัดหางาน
นําเข้า - ส่งออกแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
๒) ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน สร้ า งจิ ต สํา นึ ก นายจ้ า ง
ให้หยุดการใช้แรงงานบังคับและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ส่วนการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทําแผนและร่างนโยบายระดับชาติ ปี 2559 - 2563 ซึ่งตั้งเป้าหมายว่า
ในปี 2563 การใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายเป็นศูนย์ สําหรับคณะอนุกรรมการชุดนี้จะเน้นไปที่
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ Tier 3 เป็นหลัก
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แลอดีต เล็งอนาคต ทางออกการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน 2559” มีกําหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม
ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย
ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4. กระทรวงแรงงานได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้
1) กระทรวงแรงงานให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปทํางานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง
คนหางานไปทํางานต่างประเทศ จํานวน 1,131,039 คน ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ในประเทศ/ต่างประเทศ เพื่อไม่ให้คนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบและป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่ม
มิจฉาชีพ/สาย/นายหน้าเถื่อน จํานวน 880 คน รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จํานวน 1,179 คน สามารถช่วยเหลือคนหางาน จํานวน
1,135 คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น ๒,892,894 บาท รวมถึงร้องทุกข์กล่าวโทษและดําเนินคดีทางอาญา
กับผู้กระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จํานวน 402 และอบรม
ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นายจ้าง ผู้นําท้องถิ่น จํานวน 1,495 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล
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เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทําความเข้าใจ รวมทั้งส่งรายงาน
ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
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3. ให้ พม. รง. เร่งดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการค้า มนุษ ย์ห รือ จากการใช้แ รงงานประมง
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2) อบรมให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้า นแรงงาน จํา นวน 6,667 คน รวมถึง มีผู้มาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเลในภารกิจ
5 ด้าน ได้แก่ 1) จัดระเบียบแรงงานประมง 2) จัดระเบียบเรือประมง 3) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
4) ตรวจสอบนายจ้าง/ลูกจ้างประมง และ 5) ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูอีก จํานวน 1,235,660 คน
โดยเป็นผลการดําเนินงานของกรมการจัดหางาน จํานวน 50,980 คน
3) มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดยจัดทํา MoU ร่วมกับ
ผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้ําตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนํามาตรฐานแรงงานไทย
และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการสายด่วน 1694 ซึ่งมีหน้าที่
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ การรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของด้านแรงงานของประชาชน นายจ้างและแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ยังได้อํานวยความสะดวก
ในการสื่อสารให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยมีล่ามแปลภาษาในการให้บริการด้วย มีผู้มาใช้บริการ (ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 – 26 ตุลาคม 2558) จํานวน 103,702 สาย
5) มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
(1) ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจ
นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเลและ
ที่เกี่ยวเนื่อง หรือในเรือประมงทะเล กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา รวมถึงห่วงโซ่การผลิต)
เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีสภาพการจ้างและสภาพการทํางานที่ดี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย มีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบ จํานวน 2,446 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน
89,721 คน รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง
เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
การใช้แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ การละเมิดสิทธิแรงงาน การยึดหนังสือเดินทางและ
หักค่าจ้างในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผลกระทบที่อาจได้รับจากการกีดกันทาง
การค้า และช่องทางการขอรับการช่วยเหลือ มีนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมประชุม จํานวน 605 คน
(2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีคําสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล
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18

สถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ แ ละการป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
1. ให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับ กต. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และให้ กต.
ส่ง รายงานดัง กล่าวให้ส ถานทูต ในต่า งประเทศได้ทราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทําความเข้าใจ รวมทั้งส่งรายงาน
ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) (28 ต.ค. 57)
3. ให้ พม. รง. เร่งดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยา
เหยื่อ จากการค้า มนุษ ย์ห รื อ จากการใช้แ รงงานประมง
ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ (3 มี.ค. 58) (ต่อ)

25

การกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
2. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบแผนงานที่จะต้องจัดทําเป็น
บันทึกความเข้าใจร่วมกับประเทศในกลุ่ม CLMV (3 มี.ค. 58)
3. ให้ กต. พณ. รง. อก. พิจ ารณากํา หนดแนวทางการ
หารือความร่วมมือกับประเทศดังกล่าว และหามาตรการ
ให้ป ระเทศไทยเป็น ศูน ย์ก ลางทางการค้า และแนวทาง

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค นั้น โดยมีหน้าที่ที่สําคัญในการ
ติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้
แรงงานเด็กในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด กระทรวงแรงงาน
ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจ
แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จํานวน 6,384 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จํานวน
124,618 คน พบการกระทําผิดกฎหมายด้านแรงงาน โดยดําเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
จํานวน 701 ราย และดําเนินคดีแรงงานต่างด้าว จํานวน 5,283 คน
(3) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(3.1) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
(3.2) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
(3.3) ออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
(3.4) การแก้ไขพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14
ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ “การใช้บังคับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใช้วันที่
19 มิถุนายน 2558
กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ กต. ทก. และ
ประเทศ CLMV ดังนี้
หน่วยงานที่
1. การทบทวน MoU กับ 3 ประเทศ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําร่าง เกี่ยวข้อง
MoU และร่างข้อตกลงเพื่อการจ้างแรงงานกับ 3 ประเทศ โดยอาศัยร่าง MoU และร่างข้อตกลงระหว่าง
ไทยกับเวียดนามเป็นต้นแบบและปรับแก้ในส่วนของการยกเลิก MoU ฉบับเดิม ตลอดจนความต่อเนื่อง
ของการปฏิบัติ และสัญญาจ้างงาน หลังจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ปรับแก้ MoU ให้เป็นไปตามเวียดนามเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงแรงงานจึงปรับใช้ร่าง MoU
และ Agreement ของกัมพูชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว เพื่อปรับใช้
กับ MoU และ Agreement ของเมียนมาและลาวด้วย โดยกระทรวงแรงงานได้ดําเนินการประสาน

นโยบาย
รัฐบาล
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เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของภาคธุร กิจ ไทย เป็นการภายในกับผู้ประสานงานของกระทรวงแรงงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อพิจารณา
ร่าง MoU และ Agreement ในโอกาสแรก ก่อนที่จะมีการส่งตามช่องทางการทูตต่อไป
(10 มี.ค. 58)
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําส่งร่าง MoU และ Agreement ให้ฝ่ายลาวและเมียนมา พิจารณา และ
รอการประสานตอบกลับ ในส่วนของกัมพูชา อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการประชุมคณะทํางานวิชาการ
ไทย-กัมพูชา (Technical Working Group) ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาร่าง MoU & Agreement ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้พิจารณาร่างดังกล่าว และ
ได้แจ้งกลับมายังฝ่ายไทยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
2. การลงนาม MoU นําเข้าแรงงานเวียดนาม ซึ่งเป็นการลงนาม MoU และ Agreement ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการประชุม Joint Cabinet Retreat : JCR
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทย
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้ดําเนินการนําเข้าแรงงานเวียดนามตาม MoU ต่อไป
3. การประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (Ministerial
Conference on Labour Cooperation in CLMTV) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการเชิงรุกในการกระชับความสัมพันธ์
ด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานในกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง ได้แก่
กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยมุ่งหวังให้เป็นทางอันจะนําไปสู่การขยายความร่วมมือ
เชิงวิชาการในด้านอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ การประชุมได้แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงแรก วันที่ 2 – 3 กันยายน 2558 เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน
โดยปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน
ของไทย
ช่วงสอง วันที่ 4 กันยายน 2558 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีแรงงานของไทย
การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกด้วยการริเริ่มของกระทรวงแรงงานไทย และ
หากประเทศเพื่อนบ้านเสนอเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนในครั้งต่อ ๆ ไปแล้ว การประชุมนี้จะกลายเป็นเวที
แลกเปลี่ยนด้านแรงงานของกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง ที่มีความยั่งยืนได้ในอนาคต โดยกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง
ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะสามารถมีส่วนร่วมและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ โดยการนําเข้าแรงงานอย่างถูกต้อง
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25

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

ตามกฎหมาย ซึ่งจะทําให้แรงงานได้รับการคุ้มครองดูแลที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย พร้อมเปิดเวที
ให้แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ด้านแรงงาน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาแรงงานระดับภูมิภาคในอนาคต
อย่างยั่งยืนต่อไป
4. การสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่องการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานสําหรับกลุ่ม
ประเทศ CLMTV (The Workshop on the Development for Skill Standard Experts in CLMTV
Countries) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้านการพัฒนามาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ให้แก่ผู้แทนไตรภาคีจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(สคก.) และ
ทุกส่วน
ราชการ

นโยบาย
รัฐบาล
๑๑.๑

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ลําดับ
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๑

๑. ให้ทุกส่วนราชการเร่งเสนอกฎหมายที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนโดยเร็ว และให้เร่งรัดจัดกลุ่มกฎหมาย โดยแบ่ง
ออกเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคมหรือให้สังคมดีขึ้น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า
การลงทุน หรืออนุมัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
โดยจัดทําเป็นตารางและกําหนดกรอบระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ แล้วส่งให้
สคก. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. ทั้งนี้ กฎหมายเร่งด่วนหรือ
กฎหมายที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณานาน
เช่น ภาษีมรดก ให้ประกาศใช้บังคับก่อนไตรมาสที่ ๓ (๑ ต.ค. ๕๗)

กระทรวงแรงงาน ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลร่างกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและเป็นไปตามกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกฎหมายที่ค้างดําเนินการ
กฎหมายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น กฎหมายที่วางแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสําคัญ และเป็น
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้ดําเนินการจัดส่งข้อมูล
ร่างกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไปยังฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ตามหนังสือสํานักบริหารกลาง กลุ่มงานกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ รง 0201.5/6941
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด
ที่ รง 0201.5/14132 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อรวบรวบเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบแผนเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี ของส่วนราชการ (ตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2558) แล้ว
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

นโยบาย
รัฐบาล
๑๐

ให้ทุกส่วนราชการเร่งจัดลําดับความสําคัญร่างกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน ได้จัดส่งแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี ของส่วนราชการ (ตุลาคม 2557 ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนร่างกฎหมายระยะ 1 ปี ตุลาคม 2558) ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพิจารณาดําเนินการ
และเสนอ ครม. ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 57 (2 ธ.ค. 57)
ตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0201.5/ว1624 ลว. 12 ธันวาคม 2557 และได้แจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีร่างกฎหมายที่อยู่ในแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี เร่งรัดการเสนอ
ร่างกฎหมาย หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0201.5/ว755 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ลําดับ
๓

ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับภารกิจและ
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับทุกภาคส่วน/การ
ผลการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยสังเขป ดังนี้
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
1. การดําเนินการชี้แจงผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยของกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
1. ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้ชี้แจงผ่านรายการเดินหน้า
เพื่อชี้แจงประชาชนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย เพื่อ
ประเทศไทย ซึ่งได้ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ชื่อเรื่อง “บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทํา”
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (๗ ต.ค. ๕๗)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ได้ชี้แจงผ่านรายการเดินหน้า
ประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ในหัวข้อ “เดินหน้าแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก”
- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) เข้าร่วมประชุม
เพื่อเตรียมการชี้แจงผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ในหัวข้อ “การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558”
2. กระทรวงแรงงานได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นจากสื่อต่างๆ และตรวจสอบเป็นประจําทุกวัน
2. ให้ทุกส่วนราชการติดตามข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น
จากสื่อต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และชี้แจงทําความเข้าใจ โดยเฉพาะในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ และได้ประมวลภาพรวมเนื้อหาข่าวและวิเคราะห์ข่าว
(๗ ต.ค. ๕๗)
หากพบว่ามีผลกระทบต่อภารกิจของกระทรวงแรงงาน ได้แจ้งประสานให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขพร้อมชี้แจงทําความเข้าใจแก่สาธารณชนในข้อเท็จจริงและผลการดําเนินการ
ที่บรรลุความสําเร็จ พร้อมทั้งได้นําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารระดับสูงรับทราบด้วย

51

ลําดับ

ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

3

3. ให้ทุกส่วนราชการจัดระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความเข้า ใจแก่ป ระชาชนเกี่ย วกับ การดํา เนิน งานตาม
นโยบายรัฐบาล โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องที่
ดําเนินการแล้วมีผลสัมฤทธิ์ และระมัดระวังการประชาสัมพันธ์
เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการและทิศทางการดําเนินงาน
ของรัฐบาลเฉพาะเท่าที่จําเป็น (๑๖ ก.ย. ๕๗, ๒๑ ต.ค. 57)

3. กระทรวงแรงงานได้จัดระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องที่ดําเนินการแล้วมีผลสัมฤทธิ์
เช่น การลดความเหลื่อมล้ํา โดยการเปิดศูนย์จัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และมีความระมัดระวังการประชาสัมพันธ์
เรื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินการและทิศทางการดําเนินงานของรัฐบาลเฉพาะเท่าที่จําเป็น โดยกระทรวง
แรงงานได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดําเนินงานนโยบายรัฐบาล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1) สื่อภายใน
เช่น เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th, Facebook, Line, Twitter เสียงตามสาย บอร์ดภาพ
ในลิฟต์ 2) สื่อของรัฐบาล เช่น www.thaigov.go.th เว็บไซต์ กปส. และ 3) สื่อมวลชน เช่น แถลงข่าว
ส่งภาพข่าวให้ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ข่าวออนไลน์

4. ให้ทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความคืบหน้า
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ป ลูก ข้ า วและยางพารา การแก้ไ ขปัญ หาการเบิก จ่า ย
งบประมาณล่าช้า มาตรการส่งเสริม SMEs ฯลฯ (13 ม.ค. 58)

4. กระทรวงแรงงานสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล
ที่มีความคืบหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยการจัดทําเพจและเขียนข่าวขยายผลเพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกช่องทางที่กระทรวงแรงงานมีเครือข่ายและช่องทาง
การเผยแพร่ อาทิ Facebook fanpage : Ministry of labour, Kingdom of Thailand เพื่อตอกย้ํา
การรับ รู้ให้ภ าคประชาชนอย่า งต่ อ เนื่อ งโดยการผลิต เพจ การดํา เนิ น งานการรั บ เรื่ อ งราวร้อ งทุก ข์
ณ ศูนย์ดํารงธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

5. ให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องสําคัญ
5. กระทรวงแรงงานเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องสําคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน
และอยู่ในความสนใจของประชาชน ที่อยู่ภายใต้ภารกิจ ที่อยู่ภายใต้ภารกิจอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง อาทิ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 1.6 ล้านคน โดยการ
อย่า งเข้มแข็ง และต่อ เนื่อ ง เช่น การพิจ ารณาถอดถอน จัดทําเพจและเขียนข่าวขยายผลเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในช่องทางต่าง ๆ
การนิรโทษกรรม การดําเนินคดี อํานาจหน้าที่ของ สนช.
และ สปช. (20 ม.ค. 58)
6. กระทรวงแรงงานได้ ดํา เนิ นการเผยแพร่ก ารทํา งานของศูน ย์บ ริก ารจั ด หางานเพื่อคนไทย
6. ให้ รง. เผยแพร่การทํางานของศูนย์บริการจัดหางาน
ของกระทรวงแรงงานที่เปิดให้ผู้ว่างงานสามารถเข้าไปหางาน (Smart Job Center) ที่เปิดให้ผู้ว่างงานสามารถเข้าไปหางานที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวมทั้งให้นายจ้าง
ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวมทั้งให้นายจ้างสามารถเข้าไป สามารถเข้ า ไปหาแรงงานที่ ต้ อ งการได้ โดยได้ ข ยายผลด้ ว ยการจั ด ทํา เพจและเขี ย นข่ า วขยายผล
ในช่องทางต่าง ๆ
หาแรงงานตามที่ต้องการได้ (27 ม.ค. 58)
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นโยบาย
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9. กระทรวงแรงงานให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์ทั่วไป
9. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร
นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดยให้จัดทําข้อมูล โดยจัดตั้งคณะทํางานปฏิบัติการข่าวสารกระทรวงแรงงาน ตามคําสั่งกระทรวงแรงงานที่ 195/2558
ในภารกิ จ สํา คั ญ ของหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รวมถึงเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานด้านการข่าวสาร กับศูนย์
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) กระทรวงกลาโหม เป็นประจําทุกสัปดาห์
ประชาชนให้ กปส. และ สนฆ. สลน. (3 มี.ค. 58)
12. กระทรวงแรงงานเผยแพร่และขยายผลภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตาม
12. ให้ รมว. ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงาน
และรั บ ฟั ง ปั ญ หาของประชาชน และช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น เช่น การลงพื้นที่เปิดศูนย์จัดหางานคนไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา สงขลา ระยอง นครปฐม และเชียงใหม่
และเข้ารับฟังปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน ผ่านอาสาสมัครแรงงานในแต่ละจังหวัด
โครงการสําคัญของรัฐบาลด้วย (10 มี.ค. 58)
รวมถึงการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้กําลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
14. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานติ ด ตามผลสํา รวจความคิ ด เห็ น
14. กระทรวงแรงงานมีการติดตามผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
ของประชาชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
และหากพบว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน ได้เร่ง
(10 มี.ค. 58)
ดําเนินการตอบโต้และขยายผลการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อสาธารณชนทันที
๑๖. ให้ กปส. และ สนฆ. สลน. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
16. กระทรวงแรงงานได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง
และ กต. สร้างการรับรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นปัญหา และได้ขยายผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายแรงงาน รวมถึงการติดตามดูแลคุ้มครอง
ที่มีมาก่อนรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและรัฐบาลได้ให้ แรงงานต่างด้าว (3 สัญชาติ) ให้ได้รับสิทธิแรงงาน เท่าเทียมกับแรงงานไทย เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นลําดับแรก นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งกําหนดให้ปัญหาค้ามนุษย์ “เป็นวาระแห่งชาติ”
ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การปรับปรุงมาตรฐาน
การบินพลเรือนของไทย การดําเนินการตามอนุสัญญา CITES
(๑๗ มี.ค. ๕๘)
17. กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่อง การออกกฎหมาย
๑๗. ให้ทุก กระทรวงขับ เคลื่อ นและสร้า งการรับ รู้ให้กับ
เพื่อบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องเร่งด่วนและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย โดยเฉพาะการออก
ประชาชนในเรื่อง ดังต่อไปนี้
๓) การออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหาในเรื่อง กฎกระทรวงแรงงานเพื่อใช้แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
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เร่งด่วนและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย
การตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจ ในทุกช่องทางที่กระทรวงแรงงานมีเครือข่าย
๔) การสร้างความเข้าใจกับนานาประเทศให้รับทราบผล
การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่สําคัญ (๓๑ มี.ค. ๕๘)
๑๘. ให้ทุกกระทรวงกําหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
18. กระทรวงแรงงาน ได้ดําเนินการกําหนดกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ความรับผิดชอบด้านแรงงาน
ส่วนเสียของหน่วยงานของตนและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ ซึ่งรวมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน เพื่อให้บริการด้านแรงงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการ นายจ้าง
เป็นสําคัญ (๒๐ เม.ย. ๕๘)
เจ้าของกิจการ นักวิชาการแรงงาน ผู้นําแรงงาน ได้มีการประสานงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ เพื่อให้
มีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจด้านแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศชาติในภาพรวมต่อไป
19. กระทรวงแรงงานได้จัดทําข้อมูลในความรับผิดชอบด้านแรงงาน เช่น การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์
๑๙. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ทํา ข้ อ มู ล ในความรั บ ผิ ด ชอบ
สํา หรับสร้างการรับรู้ให้แก่ ปชช. ผ่านรายการเดินหน้า ด้านแรงงาน การจัดระเบียบแรงงาน ต่างด้าว การจัดหางานให้คนไทยผ่านศูนย์จัดหางานเพื่อคนไทย
ประเทศไทยที่ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน สําหรับสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย
แห่งประเทศไทยทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยให้จําแนกงาน ทีอ่ อกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกวัน
ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑) งานตามอํานาจหน้าที่ ๒) งาน
ตามนโยบายเร่ง ด่ว นที่ต้อ งดํา เนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ภายในปี ๒๕๕๘ ๓) งานตามนโยบาย ๔) งานด้านการปฏิรูป
ให้ร ะบุเป้า หมายของการดํา เนิน การ อนาคตอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
(๑๙ พ.ค. ๕๘)
๒๐. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร
(Information Operations) มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานซึ่งประชาชน
ให้ค วามสนใจ หรือประเด็น ที่สื่อ มวลชนนํา เสนอข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างให้เกิดปัญหาใหม่ ไม่ให้
เกิดการต่อต้าน และให้ ปชช. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

20. กระทรวงแรงงานให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations) เช่น
การตอบโต้/ชี้แจงข้อเท็จจริงทันที กรณีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่สื่อมวลชนนําเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อน
ทําให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน/ผู้ใช้แรงงาน และภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงการจัดแถลงข่าวชี้แจง
ข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เผยแพร่และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน เพื่อช่วยระงับการบิดเบือนข่าวสารและใช้โจมตีรัฐบาล
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ที่ถูกต้อง ให้ส่งข่าว ปชส. ดังกล่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่
เป็นประจําทุกวัน (๒๖ พ.ค. ๕๘)

34

๒๑. ให้รัฐ มนตรีกํา กับ ให้ห น่ว ยงานในความรับ ผิด ชอบ
มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
และ Road Map ของรั ฐ บาลและ คสช. ให้แ ก่ จนท.
ทุกระดับในสังกัด (๒๖ พ.ค. ๕๘)
ให้ทุกส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดําเนินการ
ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางสื่อสังคม
ออนไลน์ และหากมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้เร่งชี้แจง
ทําความเข้าใจกับประชาชน (6 ม.ค. 58)

56

ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพัน ธ์และสร้า งแรงจูงใจให้
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนยื่นข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
ที่ศูนย์ดํารงธรรมของทุกส่วนราชการและทุกจังหวัด
(9 มิ.ย. 58)

62

ให้ทุกหน่ว ยงานติด ตามตรวจสอบการนํา เสนอข่า วของ
สื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากพบว่ามีการ
นําเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยทันที
(16 มิ.ย. 58)

21. กระทรวงแรงงานได้ดํา เนิ นการเผยแพร่น โยบายและ Road Map ของรัฐ บาลและ คสช.
ในเจตนารมณ์ และขั้นตอนการบริหารงานผ่านสื่อมวลชน ทั้งในช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดําเนินการในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ และหากมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้เร่งชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชน
อาทิ เพจ “กระทรวงแรงงาน เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน พ.ร.บ.ประกันตนใหม่ บังคับใช้ 20 ตุลาคมนี้” โดย
กระทรวงแรงงานได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th ,Facebook
(Ministry of Labour) , Line, Twitter และสื่อของรัฐบาล เช่น www.thaigov.go.th
กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจัดทําเพจเกี่ยวกับช่องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์ที่ศูนย์ดํารงธรรมในทุกจังหวัด โดยจัดทําเพจ “ขยายผลเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกช่องทางที่กระทรวงแรงงานมีเครือข่ายและช่องทางการเผยแพร่ อาทิ
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th , Facebook fanpage : Ministry of labour, Kingdom of
Thailand, และการประชาสัมพันธ์ตัววิ่งผ่านช่องทางไฟวิ่ง 2 จุด คือ บริเวณประตู 7 และตึกอาคาร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเน้นย้ําการรับรู้ให้ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงแรงงานมีการติดตามตรวจสอบการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งหากพบว่ามีการนําเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ได้ประสานหน่วยงานในสังกัดเร่งชี้แจงและขยาย
ผลการดําเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยทันที

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปรับปรุงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2558
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