หนวยงาน กระทรวงแรงงาน

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 30 เมษายน 2561)

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 1
1.1 การปกปองและ จัดมหกรรมสรางงาน สรางอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อถวายความจงรัก
การปกปองและ เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น ภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย และใหผูเขารวมงานมีความรู
เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น พระมหากษัตริย
ความเข าใจ ในพระราชกรณี ยกิจด านการส งเสริ มอาชี พ และสามารถนํ ามาเป นแนวทางในการ
พระมหากษัตริย
ประกอบอาชีพได มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๘,๒๗๘ คน
นโยบาย 2
2.1 การเตรียมความพรอม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ไดสงเสริมการจัดการดานยาเสพติด
การรั ก ษาความ สูประชาคมการเมืองและ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจแกนายจาง ลูกจาง เกี่ยวกับโทษ พิษภัย
มั่ น คงของรั ฐ และ ความมั่ น คงอาเซี ย น และระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รณรงค สงเสริมใหสถานประกอบกิจการ
การตางประเทศ กําหนดใหปญ
 หายาเสพติด มี ร ะบบการจั ด การป ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จ การ โดยเข า ร วมและดํ าเนิ น การ
ตองไดรับการแกไข
ตามขอกําหนดจนกระทั่งผานเกณฑการประเมินโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาอยางตอเนื่อง
มี สถานประกอบกิ จการได รั บการรณรงค ประชาสั มพั นธ เชิ ญชวนให จั ดทํ าระบบการจั ดการ
ดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จํานวน 17,766 แหง ลูกจาง 1,248,761 คน
2.2 เร ง แก ไ ขป ญ หา 1. ประสานการให บ ริ ก ารด า นแรงงานในพื้ น ที่ / ชุ ม ชน โดยบั ณ ฑิ ต แรงงาน ในพื้ น ที่
การใช ค วามรุ น แรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา จํานวน 380 คน เปนสื่อกลาง
ในจั ง หวั ด ชายแดน ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหประชาชน
ภาคใต
ในพื้นที่ มีอาชีพ/มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยประชาชนไดรับบริการดานแรงงาน จํานวน 28,650 ราย
2. การฝ กอบรมฝ มื อแรงงานในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต โดยการฝ กทั กษะอาชี พ
และฝกอบรมฝมือใหกับกลุมที่เขารวมโครงการพาคนกลับบาน หรือแรงงานในพื้นที่โดยรอบอุทยาน
แหงชาติเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี (นราธิวาส ปตตานี ยะลา และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา)
เพื่อดําเนินการฝกทักษะดานอาชีพและพัฒนาฝมือในสาขาอาชีพตาง ๆ ใหแกแรงงานกลุมที่มีความคิดเห็น
ขัดแยง กลุมที่มีอคติตอภาครัฐ และกลุมผูกอความไมสงบ ใหแรงงานมีฝมือพรอมในการทํางาน
และเสริมสรางอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และสงเสริมความมั่นคงยั่งยืน
ในการทํางาน มีผูเขารับการฝก จํานวน 740 คน และมีผูจบการฝก จํานวน 740 คน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.2 เร ง แก ไ ขป ญ หา 3. โครงการสรางความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่ อจูงใจผู ประกอบกิจการและ
การรั ก ษาความ การใช ค วามรุ น แรง แรงงานในการทํ างานในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต (ยะลา นราธิ วาส สตู ล ป ตตานี และ
มั่ น คงของรั ฐ และ ในจั ง หวั ด ชายแดน 4 อํ าเภอในจั งหวั ดสงขลา) เพื่ อให นายจ างและลู กจ างร วมมื อร วมใจกั นในการบริ หารงาน
การต า งประเทศ ภาคใต (ตอ)
ความปลอดภัยขององคกร เปนกลไกในการลดความคิดเห็นตางในสถานประกอบกิจการ และจูงใจ
(ตอ)
ใหเกิดการลงทุนและความตองการในการทํางานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 2,147 คน
2.4 เสริ มสร างความ ความรวมมือกับตางประเทศดานแรงงานในรอบเดือนเมษายน 2561
สัมพันธอันดีกับนานา ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
1. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายจรินทร จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให
ประเทศ
นายวิวัฒน ตังหงส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานในเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตอโครงการ Safe & Fare : Realizing women migrant workers’ right and opportunities in
the ASEAN region Consultative Dialogue (ความปลอดภัยและความยุติธรรม : ความตระหนักรู
เรื่องสิทธิแรงงานตางดาวสตรีและโอกาสในภูมิภาคอาเซียน) และรวมบรรยายเกี่ยวกับกรอบแนวทาง
การดําเนินงานดานกฎหมายและนโยบาย เพื่อสงเสริมสิทธิแรงงานตางดาวสตรี ณ หองซิกมา ชั้น 6
โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานแรงงานระหวางประเทศประจําภูมิภาค
เอเชี ยและแปซิ ฟ ก มี ผู เข าร วมการเสวนา ประกอบด วย หน วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อใหแรงงานตางดาวสตรีไดรับความคุมครองที่ดีขึ้น ผานกรอบ
การบริ หารจั ดการแรงงานต างด าว ที่ คํ านึ งถึ งมิ ติ หญิ งชาย ทํ าให แรงงานต างด าวสตรี มี ความ
เปราะบางนอยลงตอการใชความรุนแรงและการคามนุษย และไดรับประโยชนจากบริการที่มีคุณภาพ
และสนองตอความตองการ และทํ าให สถิติ องคความรู และทัศนคติ ตอสิทธิ และคุณูปการของ
แรงงานตางดาวสตรีดีขึ้น
2. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นายจรินทร จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให
นายสมศั กดิ์ อภิ วั นทนกุ ล ผูชวยปลั ดกระทรวงแรงงาน ให การต อนรั บ คณะผู แทนสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยติมอร - เลสเต ในโอกาสเขาพบเพื่อศึกษาดูงานดานการปองกันและขจัดปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน ณ หองประชุมประสงค รณะนันทน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน โดยศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ไดนําเสนอถึงผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญในการปองกันและขจัดปญหาการคามนุษยดานแรงงาน ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญ
กับการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว โดยประกาศใหการตอตานการคามนุษยเปนวาระแหงชาติ
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

2

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ ตั้งแตป 2558 โดยมุงเนนการขับเคลื่อนและออกระเบียบกฎหมายใหม ๆ มาปองปรามไมใหเกิดการ
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา กระทําผิดฐานคามนุษย สงผลใหเกิดการกระทําผิดฐานคามนุษยลดลงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
กระทรวงแรงงานยังไดขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยเนนการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพตามกรอบนโยบายในรูปแบบ 5P ไดแก 1) นโยบาย 2) การคุมครอง
การต า งประเทศ
(ตอ)
3) การบังคับใชกฎหมาย 4) การปองกัน และ 5) การมีสวนรวม
3. เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายจรินทร จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ใหการตอนรับ
นายเกรม บักเลย (Mr.Graeme Buckley) ผูอํานวยการสํานักงานแรงงานระหวางประเทศ (ILO)
ประจํ าประเทศไทย กั มพู ชา และลาว ที่ มาเข าเยี่ ยมคารวะเพื่ อหารื อและแลกเปลี่ ยนมุ มมอง
ขอคิดเห็นกรณี International Transport Workers’ Federation – ITF รองเรียน ILO เกี่ยวกับ
การจัดตั้งกลุมสหภาพแรงงานในกิจการประมงตางดาวและไทย ณ หองรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน
ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

การจัดระเบียบแรงงานตางดาว
หลังพระราชกํ าหนดการบริ หารจัดการการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช
กระทรวงแรงงานไดออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
ทํางานและการอนุญาตใหทํางาน ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2560 เพื่อใหนายจางและคนต างดาวดํ าเนิ นการให ถู กตองครบถ วนตามพระราชกําหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหคนตางดาวที่ทํางานอยูแลว
กับนายจาง และประสงคจะทํางานในประเทศไทยตอไป จํานวน 4 กลุม ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1) คนตางดาวที่ผานการตรวจสัญชาติ และคนตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งไดรับอนุญาตใหทํางาน แตทํางานไมตรง
ตามที่ระบุในใบอนุญาตทํางาน ใหนายทะเบียนอนุญาตใหเปลี่ยนนายจางได
2) คนตางดาวที่ผานการตรวจสัญชาติ ซึ่งถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว
(Temporary Passport) เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Travel Document) หรือเอกสารรับรองบุคคล
(Certificate of Identity) ซึ่งไดรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว (Non - immigrant L - A)
และประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร แตไมยื่นคําขออนุญาตทํางานภายใน 15 วัน นับแตวันที่
ไดรับการตรวจลงตรา โดยใหคนตางดาวยื่นคําขออนุญาตทํางานได
3

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร างความ
3) คนตางดาวที่นําเขาอยางถูกตองตามกฎหมายตามระบบ MOU ที่เขามากอนวันที่ 16
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา สิงหาคม 2559 ใหเปลี่ยนนายจางไดตามหลักเกณฑ วิธีการตามขอ 1) และ 2) สําหรับคนตางดาว
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
ทีเ่ ขามาภายหลังวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ใหเปลี่ยนนายจางไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
การต า งประเทศ
(1) นายจางเลิกจางหรือนายจางเสียชีวิต
(ตอ)
(2) นายจางลมละลาย
(3) นายจางกระทําทารุณกรรมหรือทํารายรางกายลูกจาง
(4) นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาจางหรือกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
(5) ลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอมในการทํางานที่อาจทําใหลูกจาง
ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
4) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ไมมีเอกสารแสดงตน ซึ่งนายจางเรียกรองให
รัฐบาลแกปญหาให
กลุมที่ 1) , 2) และ 3) ใหดําเนินการที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10
และสํานักงานจัดหางานจังหวัด สําหรับคนตางดาวกลุมที่ 4) ไมมีเอกสารแสดงตนใหดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับแจงการขอจางคนตางดาว ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาว
ขั้นตอนที่ 2 คัดกรองความสัมพันธนายจาง - ลูกจาง
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสัญชาติ ตรวจสุขภาพ และขออนุญาตทํางาน
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดดําเนินการรับแจงการขอจางคนตางดาว ดังนี้
1) การรับแจงการขอจางคนตางดาว ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาว ระหวาง
วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 มีนายจาง จํานวน ๑๙๘,๓๓๒ คน แรงงานตางดาว
๓ สัญชาติ จํานวน ๗๙๗,๖๘๕ คน
2) คัดกรองความสัมพันธนายจาง - ลูกจาง ระหวางวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ –
๗ กั นยายน ๒๕๖๐ มี นายจ างที่ ผ านการสั มภาษณ จํ านวน ๑๘๕,๕๕๐ คน แรงงานต างด าว
๓ สัญชาติ จํานวน ๗๒๗,๔๗๑ คน
3) ออกใบแทนใบอนุญาตทํางาน แรงงานตางดาวกลุมที่ผานการคัดกรองความสัมพันธ
ระหวางนายจาง – ลูกจาง ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๔๐๐,๐๓๖ คน
นโยบายรัฐบาล
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มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 3
3.1 เร ง สร า งโอกาส กระทรวงแรงงาน ได ดํ าเนิ นการเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ํ าของสั งคมและส งเสริ มให ประชาชน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง เขาถึงบริการของภาครัฐอยางทั่วถึง ดังนี้
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 1. การพัฒนาการใหบริการและปรับปรุงฐานขอมูลดานแรงงาน
1) จัดทํา Smart Labour Application
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
ของรัฐ
และแรงงานข า มชาติ
นโยบายของรั ฐบาลได ให ความสํ าคั ญอย างยิ่ งกั บการพั ฒนา และการนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในภาครัฐ (e - Government) โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงาน
ที่ถูกกฎหมาย
ภาครัฐที่ใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ จะตองดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ทันสมัย และโปรงใส เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
กระทรวงแรงงาน ได ดํ าเนิ นการตามนโยบายข างต น โดยให มี การพั ฒนา Mobile
Application ในชื่อ Smart Labour เปนการตอบสนองความตองการของคนทํางานในยุคดิจิทัล
ให เข าถึ งบริ การด านแรงงานที่ สะดวกรวดเร็ วมากขึ้ น ผ านอุ ปกรณ สมาร ทโฟน และแท็ บเล็ ต
ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ iOS โดยในระยะแรก ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูใชแรงงาน
ใน 4 บริ การหลั ก ได แก (1) ค นหาตํ าแหน งงานว างทั่ วประเทศ (2) ตรวจสอบเงิ นสะสมของ
ผูประกันตนกรณีชราภาพ (3) รองเรียน/รองทุกขดานสวัสดิการแรงงาน และติดตามผลการจัดการ
ปญหา และ (4) คนหาหลักสูตรการอบรมฝมือแรงงาน และหลักสูตรที่เปดทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการพัฒนา Mobile Application “Smart Labour2”
โดยใหบริการดานแรงงานเพิ่มเติมจากเดิม เชน การตรวจสอบสถานะผูประกันตน ตามมาตรา 33
39 และ 40 ข อ มู ล สถานพยาบาลที่ ผู ป ระกั น ตนเลื อ ก การส ง เงิ น สมทบของผู ป ระกั น ตน
การเบิกสิทธิประโยชน การตรวจสอบผลการสมัครฝกอบรมและทดสอบ และขอมูลมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน เปนตน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการพัฒนา Mobile Application “Smart Labour3”
(Smart Labour Version 3) โดยมีบริการ ดังนี้ (1) บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและ
การเลือกอาชีพ (2) บริการรับแจงปญหาแรงงานตางดาว (DOE Help Me) (3) แจงเตือนสงเงิน
สมทบผูประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 (4) คนหาขอมูลและตําแหนงโรงพยาบาลผูประกันตน
(5) ขึ้นทะเบียนผูประกันตนตามมาตรา 40 และ (6) บริการตรวจสอบผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
นโยบายรัฐบาล
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3.1 เร ง สร า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
ของรัฐ (ตอ)
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
2) การพัฒนาศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
กระทรวงแรงงานไดพัฒนาระบบศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (National Labour
Information Center : NLIC) ขึ้น และมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
เปนตน ทําใหมีฐานขอมูล ทั้งขอมูลรายทะเบียนและขอมูลเชิงสถิติ สามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผูบริหารสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูล
ไปตัดสินใจวางแผนและพรอมที่จะใหบริการหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนจะไดรับขอมูล
ดานแรงงานที่ทันสมัยและนําไปสูการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐรวมกันได ผูสนใจสามารถเขาดูขอมูล
ไดที่ http://nlic.mol.go.th
3) ใหบริการ “M - Powered Thailand ศูนยพัฒนาอาชีพออนไลน” เปน Application
สําหรับหางานทํา/สมัครงาน (Smart Job Center) และบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู สิ ทธิ ประโยชน ข อมู ลข าวสารด านแรงงานของหน วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน
เพื่อเปนชองทางออนไลนสําหรับเยาวชนและแรงงานไทยที่เริ่มเขาสูตลาดแรงงาน และสามารถเขาใชงาน
ไดทั้ ง Computer และ Smartphone โดยเข า ระบบด ว ยบั ญ ชี ผู ใ ช ง านของไมโครซอฟท
(@hotmail.com, @outlook.com, @live.com) และ facebook ได โดยมีบริการหลักเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนและหางานทําผาน application Smart Job Center ตําแหนงงานวาง แหลงเรียนรู
ออนไลน เปดใชเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 โดยมีผูเขาใชงานถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
รวมทั้งสิ้น 49,120 ราย
4) ใหบริการการประกันสังคมรูปแบบใหม โดยการพัฒนาประสิทธิ ภาพและเพิ่มชองทาง
การรับจายเงินทุกระบบ ไดแก e - Payment , e - Claim และ e - Service เปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกนายจาง/ผูประกันตนที่มาใชบริการใหสามารถดําเนินธุรกรรมไดอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการลดการ
จายเงินผานเจาหนาที่อันจะนําไปสูการลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตของบุคลากรได
5) การนําระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส (e – receipt) มาใช สงผลใหผูใหบริการสามารถ
ออกใบเสร็ จรั บเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส ทดแทนการออกใบเสร็ จรั บเงิ นโดยธนาคารที่ รั บเงิ นสมทบ
ผาน e - payment และยกเลิกธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงินใหธนาคารหรือหนวยบริการ
ที่เปนตัวแทนของสํานักงานประกันสังคมไดมากกวารอยละ 80
6) การนําระบบ e – Meeting มาใชในการประชุมของสวนราชการ เปนการนําเทคโนโลยี
มาปรับใชเพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ หมึกพิมพ และอุปกรณสํานักงาน ทั้งยังเปนการลด
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3.1 เร ง สร า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
และการเขาถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
ของรัฐ (ตอ)
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
การใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย
2. การสงเสริมการมีงานทํา
โดยการ ดําเนินงาน “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เปนกลไก
สําคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทํา” โดยเนนบริการคนไทยทุกคน ทุกกลุม ใหมีงานทํา
ดวยบริการแบบครบวงจร โดยการนําเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมมาใช เชน เปดใหบริการขอมูล
ขาวสารการมีงานทํา การสัมภาษณงานผาน Skype บริการถายคลิปวิดีโอแนะนําตัวเอง การรับขึ้นทะเบียน
วางงาน การทํางานตางประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพรอมทางอาชีพ การสาธิต
การประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝมือใหสอดคลองกับความตองการผานระบบการจัดหางาน
ออนไลน เปนตน
ปจจุบันไดมีการจัดตั้ง “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) ทั่วประเทศ
87 แหง (กรุงเทพมหานคร 11 แหง) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ ๑) นายจาง/สถานประกอบ
กิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จํานวน 32,626 แหง มีตําแหนงงานวาง จํานวน 53,037 ตําแหนง
301,692 อัตรา 2) มีผูลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จํานวน 94,566 คน ผูไดรับการบรรจุงาน
จํานวน 79,678 คน 3) ใหบริการแนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป จํานวน 273,728 คน ๔) มีผูแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จํานวน 24,663 คน และ ๕) มีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จํานวน 269,678 ราย
3. ให บริ การจั ดหางานแก ผู ต องการมี งานทํ า โดยการให บริ การจั ดหางานในประเทศ
ไดดําเนินการรับลงทะเบียนผูหางานทํา/นายจาง เปนการสงเสริมใหผูที่ตองการมีงานทําในระบบ
และนายจาง/สถานประกอบกิจการ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวาง/ความตองการ
แรงงานไดโดยสะดวก รวมถึงการสงเสริมใหแรงงานนอกระบบมีงานทําที่เหมาะสมกับความตองการ
โดยมี กิ จกรรมต าง ๆ เช น การให บริ การจั ดหางาน ณ สํ านั กงาน นั ดพบตลาดงานเชิ งคุ ณภาพ
และการสงเสริมคนพิการมีงานทํา เปนตน มีผูมาใชบริการจัดหางานทั่วประเทศ จํานวน 591,767 คน
และไดรับการบรรจุงาน จํานวน 78,719 คน
4. การให บริ การจั ด หางานต างประเทศ ได ดํ า เนิ น การภายใต โครงการ/กิ จ กรรม เช น
การพิจารณาคําขอการจัดสงคนหางานและพาลูกจางไปทํางานตางประเทศ/ฝกงานในตางประเทศ
การจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ และการรับแจงการเดินทางดวยตนเองและเดินทาง
กลับไปทํางานตางประเทศ (Re - entry) เปนตน มีผูรับบริการจัดหางานตางประเทศ จํานวน 61,046 คน
5. การขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ โดยการสํารวจความตองการของผูสูงอายุ
2
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ในการประกอบอาชีพหรือทํางาน และสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและ
การทองเที่ยว เพื่อลดการพึ่งพิงและลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว สรางหลักประกันที่มั่นคง
ดานรายได และบรรเทาภาวะการวางงานของผูสูงอายุ มีผูสูงอายุสมัครงาน จํานวน 1,235 คน
และไดรับการบรรจุงาน จํานวน 753 คน
6. แนะแนวอาชีพใหแกผูที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน ผูตองการมีงานทํา และผูไมอยูในระบบ
การจางงาน โดยใหความรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน สถานการณตลาดแรงงานในปจจุบัน
และแนวโน ม ในอนาคต การเตรี ย มตั ว ก อ นเข า สู ต ลาดแรงงาน การประกอบอาชี พ อิ ส ระ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได โดยเฉพาะผูประสบปญหาในการหางานทํา โดยการ
ใหบริการแนะแนวอาชีพแบบครบวงจรทุกภารกิจ มีผูมารับบริการแนะแนวอาชีพทั่วประเทศ จํานวน
299,861 คน
7. บริการข อมูลขาวสารตลาดแรงงาน โดยเผยแพรข อมูลผานหลายชองทาง อาทิ จัดส งทาง
ไปรษณีย วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต/อีเมล และอื่น ๆ ทําใหประชาชนไดรับบริการขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงานได อย างทั่ วถึ งและครอบคลุ มในทุ กพื้ นที่ ซึ่ งก อให เกิ ดการเข าถึ งและรั บรู ข าวสาร
และบริการต าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํ า มี ผูรับบริการข อมูลขาวสารตลาดแรงงาน จํ านวน
4,477,707 คน
8. การประสานการให บริ การด านแรงงานในพื้ นที่ /ชุ มชนทั่ วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อใหเปนสื่อกลาง
ในการประชาสั มพั นธ เผยแพร ข อมู ลข าวสารด านแรงงานให กั บประชาชนในพื้ นที่ รวมทั้ งเป น
ผูประสานงานระหวางประชาชนในพื้นที่ที่มีความตองการ/มีปญหาดานแรงงานกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ในดานความตองการมีงานทํ า การพัฒนาทักษะฝมือ การได รับความคุมครอง
ดานแรงงาน ตลอดจนการไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน ปจจุบันมีอาสาสมัครแรงงาน
ทั่วประเทศ จํานวน ๑๙,834 คน อาสาสมัครแรงงานไดใหบริการประชาชน จํานวน 128,727 คน
9. ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนผ า นศู นย บ ริ ก ารร ว มกระทรวงแรงงาน จํ า นวน ๖5 แห ง
มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ใหบริการประชาชน
ณ จุดเดียว เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับบริการ โดยมีภารกิจ คือ 1) ใหบริการขอมูลขาวสาร
ดานแรงงาน 2) ใหบริการรับเรื่องและวินิจฉัยเพื่อสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ และ 3) ใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จในภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เชน การทดสอบความพรอมทาง
อาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชนเบื้องตนของผูประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 เปนตน
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มีประชาชนมาใชบริการ รวมทั้งสิ้น 259,315 ราย
10. ใหบริการทางสายดวนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท “๑๕๐๖” เพื่อใหบริการขอมูล
ขาวสารดานแรงงาน การใหคําแนะนําเรื่องขอกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
ปญหาอันเนื่องมาจากการทํางาน มีประชาชนใชบริการ จํานวน 1,954,229 คน
11. การฝกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ได แก กลุ มผู ประสบภั ยธรรมชาติ ผู ผ านการบํ าบั ดยาเสพติ ด ผู ต องขั ง/เยาวชนสถานพิ นิ จ
ทหารบาดเจ็บและทุพพลภาพ คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ชนกลุมนอย แรงงานนอกระบบ และทหารเกณฑ
กอนปลดประจําการ ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือแรงงาน และเปนการเตรียมความพรอม
ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับในศักยภาพการทํางาน
ตลอดจนเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายเฉพาะใหเปนกําลังแรงงานตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและเปนกลไกดานกําลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผูเขาฝก จํานวน
22,299 คน และผูจบการฝก จํานวน 20,868 คน
12. การฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อฝกอาชีพ
เพิ่มทักษะใหกับกลุมผูสูงอายุมีความรู ความสามารถ ทักษะฝมือมีอาชีพ รายได เปนการสรางความยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุ
รองรับสถานการณผูสูงอายุ มีผูเขาฝก จํานวน 5,855 คน และผูจบการฝก จํานวน 5,532 คน
13. การยกระดั บแรงงานไทยให ได มาตรฐานฝ มื อแรงงานรองรั บการแข งขั น เพื่ อพั ฒนา
ศักยภาพแรงงานให มี ทักษะ ความรู เขาสู เกณฑมาตรฐานฝ มื อแรงงาน และเตรี ยมความพร อม
ใหแรงงานมีมาตรฐานฝมือ เพื่อเขาสูเกณฑตามประกาศ มีผูเขาฝก จํานวน 30,562 คน และผูจบการฝก
จํานวน 22,719 คน
14. การพัฒนาฝมือใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชน และผูมีรายไดนอย เพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา
รายได ข องกลุ ม คนที่ มี ฐ านทางเศรษฐกิ จ สั ง คมแตกต างกั น และแก ไ ขป ญ หาความยากจน
โดยใหสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายมากขึ้น มีผูเขาฝก จํานวน 3,446 คน และผูจบการฝก
จํานวน 3,392 คน
15. การกํ าหนดอั ตราค าจ างตามมาตรฐานฝ มื อ คณะกรรมการค าจ างได ออกประกาศ
คณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 7 ) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.
2560 เพื่ อกํ าหนดอั ตราค าจางตามมาตรฐานฝ มื อ กลุ มอุตสาหกรรมเหล็ ก กลุมอุ ตสาหกรรม
พลาสติก กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร และกลุมอุตสาหกรรมรองเทา รวม 16 สาขาอาชีพ ใหมีผล
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บังคับเมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ 17
มิถุนายน 2561 เปนตนไป
ทั้งนี้ อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงานในครั้งนี้ เปนการประกาศเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม
14 กลุมอุตสาหกรรม 67 สาขาอาชีพ
16. การกํ า หนดอั ต ราค า จ า งขั้ นต่ํ า ป 2561 คณะกรรมการค า จ า งได อ อกประกาศ
คณะกรรมการค าจ าง เรื่ อง อั ตราค าจ างขั้ นต่ํ า (ฉบั บที่ 9) ลงวั นที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
เพื่ อกํ าหนดอั ตราค าจ างขั้ นต่ํ าให มี ผลบั งคั บตั้ งแต วั นที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป นต นไป
โดยกําหนดใหขึ้นคาจางขั้นต่ําป 2561 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบงออกเปน 7 ระดับ คาเฉลี่ยในการ
ปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําอยูที่ 315.97 บาท โดยอัตราการขึ้นคาจางขั้นต่ําอยูที่ 5 - 22 บาท
3.2 ปองกันและแกไข การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ปญหาการคามนุษย
1. ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบ
การทํางานของคนตางดาวที่ทํางานอยูกับนายจาง/สถานประกอบการ ใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว ปองกันการลักลอบทํางานของคนตางดาว รวมถึง
ปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน ไดดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ 23,999 แหง
คนตางดาว จํานวน 196,069 คน
2. การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน โดยการ
ประชาสัมพันธ จัดประชุม/อบรม ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการหางานทําอยางถูกวิธี ทั้งการทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ ความรูเกี่ยวกับพฤติการณในการหลอกลวงคนหางานของสาย/นายหนา
จัดหางาน บริษัทจัดหางาน การแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณหลอกลวง การรองทุกขเกี่ยวกับ
การถูกหลอกลวง เพื่อเปนการปองกันไมใหคนหางานถูกหลอกลวง รวมทั้งปองกันไมใหตกเปนเหยื่อ
ของขบวนการคามนุษย จํานวน 671,448 คน
3. การเตรียมความพรอมใหคนหางานเพื่อปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงาน
ในการไปทํางานตางประเทศ โดยการอบรมใหกับคนหางานที่ประสงคจะไปทํางานในตางประเทศ
ไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการไปทํางานที่ถูกตองตามกฎหมาย สภาพการทํางานและ
ความเปนอยูในตางประเทศ และรายได เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจไปทํางานตางประเทศ
ไมตกเปนเหยื่อของสาย/นายหนาเถื่อน จํานวน 2,169 คน
4. การใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพทสายดวน 1694 เพื่อเพิ่มชองทางเลือกในการ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูที่ประสงคจะหางานทํา นายจาง/สถานประกอบการ และแรงานงานตางดาว
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3.2 ปองกันและแกไข รวมทั้งรับเรื่ องราวร องทุกข ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต างดาวเกี่ยวกั บการจ างงาน นอกจากนี้
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย ยังชวยปองกันและแกไขปญหาการหลอกลวงและหาผลประโยชนจากแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
ในประเทศไทย โดยมีลามแปลภาษาในการใหบริการดวย มีผูใชบริการ จํานวน ๗๕,๐๙๖ สาย
และการเขาถึงบริการ
5. การตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนจากการใชแรงงานและ
กองทุน จํานวน 9,728 แหง เพื่อใหนายจาง ลูกจาง/ผูประกันตน มีความรู ความเขาใจกฎหมาย
ของรัฐ (ตอ)
เงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม และปองปรามไมใหนายจางหลีกเลี่ยงกฎหมาย และแสวงหา
ประโยชนจากการใชแรงงาน ลู กจาง/ผูประกันตน ไดรับความคุมครองและไดรับสิ ทธิประโยชน
ตามที่กฎหมายกําหนด
6. มาตรการปองปรามเพื่อลดความเสี่ยงการคามนุษย
1) ตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงตอการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และ
การคามนุษยดานแรงงาน ตรวจสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง เชน กิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล
กิจการผลิตสินคาจากออย กิจการผลิตเครื่องนุงหม กุง ปลา ฟารมเลี้ยงสัตวปก ฟารมหมู หรือฟารม
เลี้ยงสัตวประเภทอื่น ๆ กิจการกอสราง งานที่เขาขาย 3D (งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานที่มี
ความยากลําบาก (Difficult) และงานที่เสี่ยงอันตราย (Dangerous) รวมทั้งสถานประกอบกิจการ
ที่ อยู โดดเดี่ ยว ห างไกลชุ มชน เป นต น เพื่ อคุ มครองแรงงานในสถานประกอบกิ จการกลุ มเสี่ ยง
ตอการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการคามนุษยดานแรงงานใหไดรับสิทธิ
ประโยชน ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และไมตกเป นเหยื่อการคามนุษย ดานแรงงาน รวมทั้ ง
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และประชาสัมพันธการตอตานการคามนุษยดานแรงงาน และการใช
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย โดยดําเนินการตรวจแรงงานในกลุมเสี่ยง จํานวน 994 แหง
ลูกจาง 66,178 คน โดยปฏิบัติถูกตอง 827 แหง ลูกจาง 60,681 คน
2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ไดมีคําสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แตงตั้งคณะทํางานติดตามและตรวจสอบการจัดการ
ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย ทั้งในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค โดยมีหนาที่ที่สําคัญ
ในการติดตาม ตรวจสอบนายจางและสถานประกอบกิจการ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาแรงงานตางดาว การปองกันและปราบปรามการคามนุษย การบังคับใชแรงงาน
และการใชแรงงานเด็กในพื้นที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
โดยไดเขาตรวจแรงงานตางดาวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จํานวน 592 แหง ลูกจางตางดาว
1,067 คน และดําเนินคดีกับนายจางที่กระทําผิดกฎหมาย จํานวน 38 ราย ลูกจางตางดาว 137 คน
นโยบายรัฐบาล
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3.2 ปองกันและแกไข การแกไขปญหาแรงงานตางดาว
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย 1. การจัดตั้งศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง เพื่อเปนศูนยอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับ
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
การทํางาน และการใชชีวิตอยูในประเทศไทยแกแรงงานตางดาว เพื่อใหแรงงานสามารถดํารงชีวิต
และการเขาถึงบริการ
และอยูรวมสังคมอยางปกติสุขตลอดระยะเวลาที่ทํางานในประเทศไทย เปนศูนยตรวจสอบ และคัดกรอง
ของรัฐ (ตอ)
แรงงานกอนอนุญาตใหเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาการคามนุษย
อันมีสาเหตุมาจากการที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบานถูกชักจูง ถูกหลอกลวง และลักลอบทํางาน
ในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย มีแรงงานตางดาวตาม MoU ไดรับการอบรมฯ และใบอนุญาต
ทํางาน จํานวน 223,508 คน
2. การปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว เพื่อใหแรงงานตางดาวมีความรู ความเขาใจในสิทธิ
หนาที่ กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวั ฒนธรรมของแตละทองถิ่ น และใหนายจาง/
เจาของสถานประกอบการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจางแรงงานตางดาว มีความรู ความเขาใจ
ในหน าที่ กฎ ระเบี ยบ นโยบายการจ างแรงงานต างด าวอย างถู กต อง ป องกั นการละเมิ ดสิ ทธิ
การบั งคับใชแรงงาน การกักขั งหน วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม และการคามนุ ษยด านแรงงาน
มีการอบรมนายจาง และคนตางดาว จํานวน 1,797 คน
3. ศู นย ร ว มบริ ก ารช ว ยเหลื อ แรงงานต า งด า ว เป น ศู น ย บ ริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า
และชวยเหลือแรงงานตางดาวที่ประสบปญหาการทํางานในประเทศไทย มีแรงงานตางดาวสัญชาติ
เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ประสบปญหาขณะทํางานอยูในประเทศไทยไดรับการชวยเหลือ
และความคุมครองตามมาตรฐานกฎหมายในประเทศไทย จํานวน 30,170 คน
4. จัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตทํางาน
ใหแกคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑที่กําหนด
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ กับความตองการของนายจาง/สถานประกอบการ ในการจางคนตางดาว
เขามาทํางาน โดยไมใหกระทบตอความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข มีคนตางดาว
ยื่นขอและไดรับใบอนุญาตทํางาน จํานวน 1,435,539 คน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

การแกไขปญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย
1. จั ดตั้ งศู นย ประสานแรงงานประมง 22 จั งหวั ด เพื่ อแก ไขป ญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในประเภทกิ จการประมง และป องกั นและแก ไขป ญหาการค ามนุ ษย ในรู ปแบบแรงงานประมง
มีแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานในกิจการประมง และนายจาง/ลูกจาง แรงานงานตางดาว
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3.2 ปองกันและแกไข และประชาชนทั่ วไป ได รั บการอบรมความรู ความเข าใจ และได รั บคํ าปรึกษา แนะนํ า เกี่ยวกั บ
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย การทํางานของแรงงานตางดาวในกิจการประมง หรือไดรับรูการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการคามนุษย
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
ดานแรงงาน ตามภารกิจของศูนยประสานแรงงานประมง จํานวน 109,110 คน
และการเขาถึงบริการ
2. บูรณาการตรวจคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล เพื่อใหการแกไข
ของรัฐ (ตอ)
ปญหาการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย มีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ มีมาตรการที่ชัดเจน และดําเนินการอยางตอเนื่อง และคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล
ไมใหตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงาน และไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
โดยดําเนินการตรวจนายจาง ลูกจาง และแรงงานเด็กในเรือประมงทะเล จํานวน 428 ลํา
ลูกจาง 6,013 คน โดยปฏิบัติถูกตอง 381 ลํา ลูกจาง 5,416 คน
3.3 พัฒนาระบบการ 1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
คุมครองทางสังคม
และคุมครองใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด โดยเนนสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง
ไดแก สถานประกอบกิจการที่ไมเคยผานการตรวจแรงงานภายใน 5 ป สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก
ที่มีลูกจาง 1 - 49 คน สถานประกอบกิจการรายใหมที่ไมเคยผานการตรวจแรงงาน และสถานประกอบกิจการ
ที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานในปที่ผานมา สถานประกอบกิจการที่มีการจางลูกจาง
ซึ่งเปนเด็ก ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และการจางงานคนพิการ ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบกิจการ
จํานวน 20,790 แหง ลูกจาง 749,673 คน โดยปฏิบัติถูกตอง จํานวน 20,373 แหง ลูกจาง
727,751 คน และไดมีการตรวจคุมครองแรงงานนอกระบบ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสภาพการจางงาน
สภาพการทํางาน ใหผูจางงาน ผูรับงานไปทําที่บาน นายจาง ลูกจางในงานเกษตรกรรม ปฏิบัติตาม
พระราชบั ญญั ติ และกฎกระทรวง หากพบว ามี การปฏิ บั ติ ไม ถู ก ต องพนั กงานตรวจแรงงาน
จะดําเนินการใหคําแนะนํา ออกคําสั่ง และดําเนินคดีตามลําดับ โดยไดดําเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ
จํานวน 1,756 แหง ลูกจาง 19,712 คน โดยปฏิบัติถูกตอง จํานวน 1,677 แหง ลูกจาง 18,381 คน
นอกจากนี้ ไดใหความรูดานการคุมครองแรงงาน โดยใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนําการตอบปญหา
เกี่ยวกับสิทธิดานแรงงาน ใหแกกลุมเปาหมาย เชน แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ผูรับงาน
ไปทําที่บาน และแรงงานในภาคเกษตรกรรม เปนตน มีผูไดรับความรูเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
จํานวน 185,761 คน
2. ตรวจและกํ ากั บสถานประกอบกิ จการ/หน วยงานรั ฐวิ สาหกิ จให ปฏิ บั ติ ตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ างาน เพื่ อให ลู กจ าง
ในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ไมเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทํางาน
นโยบายรัฐบาล
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3.3 พัฒนาระบบการ เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตใหแกลูกจาง มีแรงงานในสถานประกอบกิจการไดรับการคุมครอง
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม ตามกฎหมาย จํานวน 9,247 แหง ลูกจาง 769,012 คน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
3. รณรงค สงเสริ มใหสถานประกอบกิ จการและรัฐวิสาหกิ จมี การบริ หารแรงงานสัมพันธ
และการเขาถึงบริการ
ดวยระบบทวิภาคี เพื่อรณรงคสงเสริมใหสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงาน
ของรัฐ (ตอ)
สัมพันธดวยระบบทวิภาคี โดยเน นการทํางานในเชิ งรุกดวยการสงเสริมใหความรู ให คําปรึกษา
แนะนําแก นายจ าง ลู กจ าง ในสถานประกอบกิ จการ ให เกิ ดความร วมมือในรูปแบบของทวิ ภาคี
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ปรึกษาหารือรวมกันนํามาซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางนายจาง
กับลูกจาง รวมทั้งรวมกันแกไขปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการใหยุติลงได
ก อนที่ จะเกิ ดความรุ นแรง และส งเสริ มให สถานประกอบกิ จการมี การบริ หารแรงงานสั มพั นธ
แบบหุนสวนตามแบบประเมินขอมูลพื้นฐานดานแรงงานสัมพันธแบบหุนสวน (Labour Relations
Partnership Checklist : LC) ที่กําหนด โดยดําเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จํานวน
7,999 แหง ลูกจาง 595,522 คน รวมถึงการสงเสริมสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย เพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน ครอบครั ว และความมั่ น คงของสั ง คม โดยมุ ง เน น การจั ด สวั ส ดิ ก าร
ที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต โดยนายจาง เจาของสถานประกอบกิจการ ที่ไดรับความรู
ขอมูลขาวสาร คําปรึกษาแนะนําการจัดสวัสดิการแรงงาน จํานวน 8,556 แหง
4. ส ง เสริ ม ความรู ม าตรฐานแรงงานไทยและความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมด า นแรงงาน
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อใหสถานประกอบกิจการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการดานแรงงาน และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ดานแรงงาน มีสถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริมความรู จํานวน 4,074 แหง พรอมทั้งติดตาม
สงเสริม และสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคม
ดานแรงงาน ใหเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย โดยการขอการรับรองหรือประกาศแสดงตนเอง
จํานวน 57 แหง
5. พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ จังหวัด
นครปฐมและสมุทรปราการ เพื่อเปนการจัดสวัสดิการแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
โดยการแบงเบาภาระคาใชจายการเลี้ยงดูบุตรของผูใชแรงงาน ใหแรงงานสามารถทํางานไดเต็มที่
โดยไมตองกังวลหวงใยบุตรหลาน และเด็กปฐมวัยบุตรผูใชแรงงานไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สั งคม สติ ปญญา มีความรู คุ ณธรรม จริ ยธรรม และวั ฒนธรรมในการดํ ารงชี วิ ต
เพื่อเตรียมความพรอม เขาสูการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ ปจจุบันมีเด็กเล็กที่อยูในความดูแล
นโยบายรัฐบาล
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3.3 พัฒนาระบบการ ของศูนยฯ จํานวน ๑,579 คน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม 6. การสงเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการอยางยั่งยืน เพื่อสงเสริม
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
สนับสนุนใหนายจาง ลูกจางในสถานประกอบกิจการเห็นความสําคัญ และประโยชนของการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม และจัดสวัสดิการแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน โดยแบงเบาภาระคาใชจาย
และการเขาถึงบริการ
ของรัฐ (ตอ)
ในการเลี้ ยงดู บุ ตรของผู ใช แรงงาน และเป นการส งเสริ มให สถานประกอบกิ จการจั ดสวั สดิ การ
นอกเหนือกฎหมายกําหนด ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงและบุตร โดยครอบคลุมถึงสมาชิก
ในครอบครัวใหมีความรักความอบอุนและความผูกพันซึ่งกันและกัน โดยรณรงคใหความรู และรับฟง
ความคิดเห็นลูกจางผูใชบริการ จํานวน 431 คน
7. การส ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารแรงงานสู ง อายุ เ พื่ อ เตรี ย มความพร อ มเข า สู ก ารเกษี ย ณ
อยางมีคุณภาพ และการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน แกแรงงาน
สูงอายุ โดยการอบรมใหความรูดานการออม การใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การดูแล
สุขภาพอยางถูกวิธี สิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
มีผูสูงอายุเขาอบรม และรับบริการดานการดูแลสุขภาพ จํานวน 12,311 คน
8. ควบคุมและกํากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะ หรือตองใชความรู
ความสามารถสู Safety At Work เพื่อสงเสริมใหผูประกอบอาชีพมีความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และคุมครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทํ างาน มี ผูเข าฝ กอบรม จํ านวน
15,592 คน
9. การใหความคุมครองแกลูกจาง ผูประกันตน กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม
ไดใหความคุมครองแกลูกจาง ผูประกันตน แรงงานในระบบ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ผูประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะไดรับสิทธิประโยชนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน มีผูขึ้นทะเบียน
เปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39) จํานวน 12,331,854 คน
2) ผูขึ้นทะเบียนเปนลูกจางตามกฎหมายเงินทดแทน จํานวน 9,873,296 คน ไดรับสิทธิ
ประโยชนจากเหตุเนื่องจากการทํางาน จํานวน 125,751 ครั้ง เปนเงิน 1,031.113 ลานบาท
3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงคเพื่อใหแรงงานนอกระบบ (ผูประกอบอาชีพอิสระ)
มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนมาตรา 40 จํานวน
2,515,777 คน มี ผู ประกั นตนได รั บสิ ทธิ ประโยชน ทดแทน จํ านวน 52,480 ครั้ ง เป นเงิ น
198.017 ลานบาท
นโยบายรัฐบาล
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3.3 พัฒนาระบบการ
นอกจากนี้ ยังไดออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (Service
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม Delivery Unit) แกประชาชนในพื้นที่ ประกอบดวยกิจกรรม การประชุมใหความรูเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
รั บชํ าระเงิ นสมทบผู ประกั นตน ตอบป ญหา และการส งเสริ มให มี การชํ าระเงิ นสมทบล วงหน า
และการเขาถึงบริการ
ของผู ประกั นตนมาตรา 40 มี การออกหนวยเคลื่ อนที่ให บริ การทั่ วประเทศ จํ านวน 6,282 ครั้ ง
ของรัฐ (ตอ)
มีผูเขารับการบริการ จํานวน 448,461 ราย และพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน
ตามมาตรา 40 ดวยตนเอง ผาน website Smartphone (มือถือ) เปดใชงานเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2560 โดยมีผูใชบริการ จํานวน 18,489 ราย
4) การคืนสิทธิผูประกันตน มาตรา 39 โดยจัดทําพระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน
พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2561 – 19 เมษายน 2562 ทําใหผูประกันตน
ซึ่งเปนแรงงานนอกระบบ และเคยเปนผูประกันตน มาตรา 39 สามารถกลับเขาสูระบบประกันสังคม
และมีหลักประกันในการดํารงชีวิต จํานวน 777,228 ราย
5) การเพิ่มสิทธิประโยชนสําหรับผูประกันตน โดย การเพิ่มสิทธิประโยชนกรณีฝากครรภ
คลอดบุตร ดูแลหลังคลอด , การเพิ่มสิทธิประโยชนกรณีสงเคราะหบุตร จาก 400 บาท เปน 600 บาท
และใหสิทธิประโยชนกรณีทันตกรรม โดยไมตองสํารองจาย
6) การใหบริการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน จังหวัดปทุมธานี ระยอง เชียงใหม และขอนแกน
โดยมีผลการดําเนินงาน ระหวาง 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ดังนี้
(1) ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพใหม จํานวน 1,256 คน
(2) ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย จํานวน 897 คน
(3) ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ จํานวน 270 คน
(4) ผูจบการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 192 คน
10. การใหความคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ กระทรวงแรงงาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ
จํานวน 14 แหง (13 ประเทศ) เพื่อใหการคุมครองและดูแลแรงงานใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม
ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยสวนใหญจะประสบปญหาการสื่อสารในการทํางาน
ขาดความรูเรื่องกฎหมาย การปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน เปนสาเหตุ
ที่ทําใหแรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไมถูกตอง อาทิ การดื่มสุรา นํามาซึ่งปญหา
สุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทํางานลดลง หมดความนาเชื่อถือ ทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดี
ตอแรงงานไทย ไดเขาตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และสถานกักกัน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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นโยบาย 3
3.3 พัฒนาระบบการ จํานวน 9,076 คน รวมทั้งติดตามชวยเหลือและเรียกรองสิทธิประโยชนใหแรงงานไทย จํานวน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ มครองทางสั งคม 3,052 ราย เปนเงินรวมทั้งสิ้น 72,179,277 บาท
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
11. การพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
1) รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
และการเขาถึงบริการ
2) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทําแหงชาติ พ.ศ. ...
ของรัฐ (ตอ)
3) รางพระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ...
4) รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
5) รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ...
6) รางพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
7) รางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ...
8) รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการลงทุนของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. ...
นโยบาย 4
4.7 ทะนุ บํ า รุ ง และ 1. รณรงคสรางความปรองดองสมานฉันทระหวางนายจางกับลูกจาง เพื่อเสริมสรางความปรองดอง
การศึ ก ษาและ อุปถัมภพระพุทธศาสนา สมานฉันท ลดความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางในสถานประกอบกิจการ และสรางความรัก
เรียนรูการทะนุบํารุง ตลอดจนพั ฒนาคุ ณภาพ ความสามั คคี และความเป นอั นหนึ่ งอั นเดี ยวกั นของนายจ างลู กจางในการสร างสรรค เศรษฐกิ จ
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สรางสันติสุขและ ของประเทศ มีสถานประกอบกิจการเขารวมโครงการ จํานวน 572 แหง มีนายจาง ลูกจาง จํานวน
วัฒนธรรม
ความปรองดองสมานฉันท 2,726 คน
ในสังคมไทยอยางยั่งยืน
2. จัดโครงการแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไทราชินีรวมบริจาคโลหิต รวมกับโครงการสงเสริม
สุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม มีผูเขารวมบริจาคโลหิต จํานวน 1,346 คน
ปริมาณโลหิต 549,500 ซีซี
นโยบาย 5
5.1 วางรากฐานให กระทรวงแรงงาน โดยสํ านั กงานประกั นสั งคม ได ดํ าเนิ นการยกระดั บคุ ณภาพการบริ การ
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ระ บบ ห ลั ก ป ระ กั น ด านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของผู ประกั นตน โดยการพั ฒนาระบบประกั นสุ ขภาพ จั ดบริ การ
คุ ณ ภาพบริ ก าร สุ ข ภา พครอบคลุ ม การรั ก ษาพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพและได ม าตรฐานสํ า หรั บ ผู ป ระกั น ตน เพื่ อ ให ผู ป ระกั น ตน
ด า นสาธารณสุ ข ประชากรในทุกภาคสวน ไดมี หลั กประกั นและความคุมครองด านการบริ การทางการแพทย ภายใต กฎหมายประกั นสั งคม
และสุ ข ภาพของ อยางมีคุณภาพ
จากขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีผูประกันตนไดรับความคุมครองในการรักษาพยาบาล
ประชาชน
ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น 12,701,955 คน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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6.16 ในดานอุตสาหกรรม
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ สง เสริม การพัฒ นา
ทางเศรษฐกิจของ อุตสาหกรรมที่สอดคลอง
ประเทศ
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐาน
ของประเทศ
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
1. โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 การเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเขาสู
อุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต ดําเนินการเพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ขนาดใหญ และแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก 1) Super Cluster
2) กลุม Cluster อื่นๆ และ 3) อุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of
Growth) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจกรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมทั้งเปนการยกระดับ
แรงงานกลุมเปาหมาย ใหเปนแรงงานมีฝมือสามารถทํางานกับเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรม
แหงอนาคต และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการ ชวยเพิ่มความสามารถในการผลิต/
การแขงขันของสถานประกอบกิ จการ และการเพิ่มศักยภาพกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานใหม นักศึกษาปสุดทาย หรือกําลังแรงงานที่ประกอบอาชีพ
หรื อทํ างานอยู แล วในตลาดแรงงาน ในสาขารองรั บภาคบริ การ และเกี่ ยวกั บระบบโลจิ สติ กส
ใหสามารถปฏิบัติงานในสายการผลิตของสถานประกอบกิจการเปาหมายใหมีฝมือเพิ่มขึ้น สอดคลอง
กับเทคโนโลยี ทักษะดาน STEM Workforce ทักษะ Multi – Skills ตามความตองการของตลาดแรงงาน
และรองรับอุตสาหกรรม Thailand 4.0 /ธุรกิจ Startup มีผูเขาฝก จํานวน 75,567 คน และผูจบการฝก
จํานวน 66,201 คน
2. โครงการศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แรงงานไทยให มี ส มรรถนะและทั ก ษะฝ มื อ รองรั บ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานอุตสาหกรรมแหงอนาคต (S – Curve เดิม
และ New S - Curve) มีผูเขาฝก จํานวน 6,325 คน และผูจบการฝก จํานวน 5,764 คน
3. การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู SMEs 4.0 (STEM Workforce towards SMEs 4.0)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบการ SMEs กลุม OTOP และวิสาหกิจชุมชน
และสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ผานกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ผลักดันใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรมแปลกใหม และการประยุกตใชประโยชน
จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู SMEs 4.0 มีผูเขาฝก จํานวน 3,417 คน และผูจบการฝก
จํานวน 1,918 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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7.3 พั ฒ นาแรงงาน
การสงเสริมบทบาท ของภาคอุตสาหกรรม
และการใชโอกาส เพื่ อ รองรั บ การเข า สู
ในประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซี ย น
ทั้ ง แรงงานวิ ชาชี พ
แรงงานมี ทั ก ษะ และ
ไมมีทักษะ
7.4 เร ง พั ฒ นาความ
เชื่อมโยงดานการขนสง
และระบบโลจิ ส ติ ก ส
ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน
นโยบายรัฐบาล

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเริ่มจากการ
พัฒนาดานชายแดนและ
โครงขายการคมนาคม
ขนส ง บริ เ วณประตู
การคาหลักของประเทศ

ผลการดําเนินงาน
สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน แกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยอบรมใหความรู/เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนพั บ
โปสเตอร/ตรวจเยี่ยม และรณรงคสงเสริมความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ระเบียบขอบังคับ/วินัยในการทํางาน รวมถึงความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ใหกับนายจางและแรงงานโยกยายถิ่นฐานในสถานประกอบกิจการ พรอมทดสอบความรู
หลังการบรรยาย มีผูเขาอบรม จํานวน 5,642 คน และผานการอบรม จํานวน 5,590 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

การพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือการพัฒนา
ฝมือแรงงานในทุกระดับชั้น ทั้งหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องคกรระหวาง
ประเทศ และภาคเอกชน แกกําลังแรงงานในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ใหมีสมรรถนะและ
ทักษะฝมือตามมาตรฐานเทียบเทาระดับสากลอันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเขมแข็ง
และยั่งยืน และเปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และทักษะฝมือ ระหวางบุคลากรฝกของ
กลุมประเทศ GMS และ ASEAN ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาฝมือแรงงานและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงเพื่อเปนการสงเสริมและผลักดันมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล ตลอดจนเพื่อการสงเสริม
การสรางงาน สร างอาชีพ สร างรายได ใหแกประชาชนอยางทั่วถึงโดยไมแบงเชื้อชาติ ซึ่งจะเป น
รากฐานสําคัญของการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงตามแนวชายแดน มีผูเขาฝก จํานวน
1,128 คน และผูจบการฝก จํานวน 1,038 คน
1. เพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฝกอบรม
แรงงานใหม แรงงานในสถานประกอบกิจการ/ธุรกิจ Startup ผูถูกเลิกจาง ผูวางงานที่มีพื้นฐาน
ทัก ษะฝ มื อ และแรงงานทั่ ว ไป เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มวั ย กํ าลั ง แรงงานและเพิ่ ม สมรรถนะ
หรื อยกระดั บทั กษะฝ มื อกํ าลั งแรงงานในท องถิ่ น โดยอาศั ยเครื อข ายการพั ฒนาฝ มื อแรงาน
ทั้งจากภาคแรงงาน ภาคการศึกษา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรองรับการพัฒนาฝมือแรงงานอยางยั่งยืน
มีผูเขาฝก จํานวน 8,309 คน และผูจบการฝก จํานวน 6,655 คน
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เพื่อฝกอบรมใหแกแรงงานใหม และนักศึกษา ระดับ
ปวช. ปวส. ขึ้นไป ปสุดทาย ใหมีทักษะรองรับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC มีผูเขาฝก
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7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
การสงเสริมบทบาท พิเศษ โดยเริ่มจากการ
และการใชโอกาส พัฒนาดานชายแดนและ
ในประชาคมอาเซียน โครงขายการคมนาคม
(ตอ)
ขนส ง บริ เ วณประตู
การคาหลักของประเทศ
(ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
จํานวน 4,635 คน และผูจบการฝก จํานวน 3,861 คน
3. ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานตางดาว เพื่อสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสนับสนุนใหมีการใชแรงงานตางดาวอยางถูกตอง สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ความสะดวกในการพิจารณาออกใบอนุญาต
การทํางานแกแรงงานตางดาวในกลุมชางฝมือหรือผูชํานาญการ และกลุมซึ่งมิใชชางฝมือ
หรือผูชํานาญการ เปนการบริหารจัดการแรงงานตางดาวบริเวณชายแดนที่เขามาทํางานในลักษณะ
ไป - กลับ และตามฤดูกาล อยางเปนระบบ ลดปญหาการลักลอบเขามาทํางานในเขตพื้นที่ชั้นใน
อยางผิดกฎหมาย มีคนตางดาวไดรับอนุญาตทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 97,062 คน
4. การจั ดการด านแรงงานในพื้ นที่ เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ เพื่ อให คํ าปรึ กษาแนะนํ า
แก นายจ าง/ตัวแทนนายจ าง แรงงานไทย และแรงงานต างด าว ในสถานประกอบกิ จการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่มีชองทางผานแดนสําคัญ ในพื้นที่จังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแกว
สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม หนองคาย และนราธิวาส และคุมครองใหลูกจางตางดาว
ที่เขามาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบเชามา – เย็นกลับ และตามฤดูกาล ไดรับสิทธิ
ประโยชน ตามกฎหมาย โดยดํ าเนิ นการรับและวินิ จฉัยคํารอง ใหคํ าปรึกษาแนะนํา ตอบป ญหา
เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงานแกนายจางและแรงงานตางดาว จํานวน 2,864 คน
5. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารแรงงานสั มพันธสรางสรรคตามแนวทางประชารั ฐ
ในเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เพื่ อ สร า งกลไกสนั บ สนุ น การสร า งความเชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ
และบรรยากาศการลงทุนที่ดี เกิดความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม นายจาง ลูกจาง
และประชาสังคม ในการประกอบธุรกิจ และเกิดประโยชนตอการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มีนายจางและลูกจางเขารับการอบรม จํานวน 528 คน
6. การเสริม สรา งสถานประกอบกิจ การตน แบบดา นความปลอดภัย ในการทํา งาน
สูสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือชองผานแดนที่สําคัญ เพื่อดูแล คุมครอง
แรงงานไทย และแรงงานตางดาว ที่ทํางานในเขตเศรษฐกิจเพิเศษ ใหมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสถาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานกําหนด จํานวน 2,667 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 8
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม 1. โครงการวิจัย เรื่องการสังเคราะหองคความรูจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
การพั ฒ นาและ ค า ใช จ า ยในการวิ จั ย นอกระบบ เพื่อบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ ประมวลผลและสังเคราะห
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช และพัฒนาของประเทศ องค ค วามรู จากงานวิ จั ย ของกระทรวงแรงงาน ที่ เกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองแรงงานนอกระบบ
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
โดยไดขอสรุปในการบริหารจัดการแรงงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ชวยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
วิ ท ยาศาสตร แ ละ
แรงงานนอกระบบใหดีขึ้น
เทคโนโลยี ฯ
2. โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
โดยดําเนินการสํ ารวจขอมู ลความต องการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเขาออกจากงาน
และระดับความสามารถดานตาง ๆ ของแรงงาน เพื่อใหมีฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานดานแรงาน
ที่เปนปจจุบัน สอดคลอความตองการใชกําลังคนและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อใชในการ
วางแผนการผลิตและการพัฒนากําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจางงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ศึกษา
วิ เ คราะห ระบบอุ ต สาหกรรมและการจ า งงานของประเทศไทยในอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น
และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะหแนวโนมความตองการ
แรงงาน และแนวทางการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0
นโยบาย 10 10.5 ใช ม าต รกา ร
จัดกิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติ
การสงเสริมการ ทางกฎหมาย การปลูกฝง มิชอบ เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริ ยธรรมให แกบุ คลากรในหนวยงาน ประพฤติ ตนและปฏิ บัติ งาน
บริ ห ารราชการ คานิยมคุณธรรม
ดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต รวมทั้งใหองคกรภาครัฐและองคกรภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและเฝาระวังการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 3,772 คน
แผนดินที่มีธรรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักตรวจและประเมินผล
11 พฤษภาคม 2561
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