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(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา (มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560) กระทรวง
แรงงาน ภายใต้การน�ำของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินตามที่แถลงนโยบายไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยสืบทอดงานและสานต่อภารกิจที่คณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ ก� ำ หนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาของประเทศไว้ ซึ่ ง
กระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงด้วยความมุ่งมั่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านแรงงาน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

3 Years

Performance Report

Ministry of Labour

(June 2014 – May 2017)

Over the last three years (June 2014 – May 2017), the Ministry
of Labour under the leadership of Prime Minister General Prayut
Chan-o-cha, who has been running the government following his
oath to the National Legislative Assembly on the 12th of August
2014, is continuing to rectify the nation of its problems as per
outlined by the policy of the National Council for Peace and Order.
The Ministry of Labour is driven towards its missions with
determination, and is set to resolve labour and relating issues which
affect national security, economy and societal statuses.
The significant advancements made in 8 areas are described as
follows:
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ผลงานเด่น

การด�ำเนินงานภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างเข้มข้นและจริงจังที่ผ่านมา ท�ำให้ภาพรวม
ด้านแรงงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะ ทั้งในเรื่องการส่งเสริมการมีงานท�ำแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ และผู้พ้นโทษ
การให้ความคุ้มครองแรงงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
แก่ผปู้ ระกันตน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพือ่ มุง่ ให้เป็น “กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทจุ ริต”
(Zero Corruption) รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านแรงงานและที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อปลูกฝังความ
จงรักภักดีและช่วยกันรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Outstanding
Achievements

1

Due to the sustained and concentrated efforts of the Ministry of Labour over
recent times, the overall situation surrounding labour issues have been improving
continuously. The highlighted area of improvements included important matters such
as the promotion of employment for all; management of migrant workers; strengthening
skill development for enhancing country’s competitiveness; fostering of minority
employment i.e. informal sector employees, elderly, handicapped and acquitted
people; ensuring proper labour protection; the practice of workplace safety; corrective
and prevention actions regarding illegal employments and labour-related human
trafficking; improving coverage of social security; eradication of corruption to achieve
the “Zero Corruption” and lastly, the promotion of international relations with regards
to labour issues in order for Thailand to be acknowledged by international communities.
To do so, the Ministry has made appropriate adjustments to labour and related
legislations and adapting them to the ever-changing situation. Apart from this, it was
arranging activities to acknowledge the honor of the monarchy of Thailand and promote
loyalty, ensuring the everlasting reign of the monarch institute.
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1.1 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กระทรวงแรงงาน ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพือ่ ถวายความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
โดยได้จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
แ ล ะ ร ่ ว ม ร ้ อ ง เ พ ล ง ส ร ร เ ส ริ ญ พ ร ะ บ า ร มี
ตามแนวทางการจั ด กิ จ กรรม “รวมพลั ง
แห่งความภักดี” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 15
พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย
น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช และประกาศความจงรักภักดีในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล) ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงแรงงานทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
รวมทั้ ง ส� ำ นั ก งานแรงงานไทยในต่ า งประเทศ
อาสาสมัครแรงงาน แรงงานไทยในต่างประเทศ
จั ด กิ จ กรรมพร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ เมื่ อ วั น ที่
22 พฤศจิกายน 2559
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

1.1 Promotion of the Monarchy
The Ministry of Labour organized multiple events to display its utmost devotion
to the monarch institute of Thailand by arranging a declaration of oath to the nation,
religions and the monarch in front of His Majesty the late King’s portrait, gathering to
sing the Royal Anthem according to the cabinet resolution on November 15th 2016 as
part of the “union of loyalty” movement to show its grievance following the loss of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej and announcing of its continuous devotion to him
on the occasion of His Majesty’s 89th birthday. This was led by the Minister of Labour,
General Sirichai Distakul together with the Ministry’s executives, civil servants in both
central and regional centers, labour volunteers as well as labour offices and Thai
workers overseas to hold the events all across the country on 22nd November 2016.
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ด� ำ เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง จุ ด ใ ห ้ บ ริ ก า ร
ประชาชน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ให้บริการ
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ผ้าเย็น ส�ำหรับประชาชน
ที่เข้าร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รวม
221,926 คน ณ บริ เวณจุ ด ให้ บ ริ ก ารของ
กระทรวงแรงงาน ท้องสนามหลวง

จัดพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และพิธีบ�ำเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โดย
นิ ม นต์ พ ระสงฆ์ 10 รู ป สวดพระอภิ ธ รรม
ถวายภัตตาหารเพล ประเคนผ้าไตรและถวาย
ปัจจัย เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด กระทรวง
แรงงานได้ ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตา
น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช
12

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

The Ministry has managed to set-up
a service point to provide convenience
by serving foods, drinks and wet towels to
people who took part in paying tribute to
His Majesty, the late King, in front of the
National Museum from October during
19th to December 30th 2016.

Remembrance rituals on 7 and 15
days following His Majesty, the last king’s
passing, on the 20th and the 27thOctober
respectively, each including ten monks for
a session of prayer, meal and giving of
alms as merits to His Majesty, the late
king, was arranged by the ministry’s
executives and officers as a showing of
appreciation and gratitude towards
His Majesty, the late King.
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ผู ้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน พร้ อ มด้ ว ย
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน เข้าร่วม
พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ณ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาท ในพระบรม
มหาราชวัง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 และวันที่
17 พฤศจิกายน 2559

“แรงงานรวมใจอุ ป สมบทถวาย
เป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวที
และน้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ซึ่งได้จัดพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2559 ณ พระอุ โ บสถ วั ด พระราม 9
กาญจนาภิ เ ษก กรุ ง เทพมหานคร และ
ปฏิ บั ติ ธ รรม ณ วั ด ญานสั ง วราราม
วรมหาวิหาร อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
มีนายจ้าง ลูกจ้าง และข้าราชการกระทรวง
แรงงาน เข้าร่วมอุปสมบทจ�ำนวน 106 รูป
14

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

All of the Ministry’s associates
took part in the funeral prayers for
His Majesty, the late King, at the
Dusit Maha Prasat throne hall located
in the grand palace on two occasions
including 28 th October and 17 th
November 2016.

To show loyalty, gratefulness and remembrance of His Majesty the
late King, the Ministry arranged Buddhist ordination of 106 monks coming
from employers, employees and the ministry’s civil servants on 3rd December
2016 at the temple hall, Rama IV Kanchanaphisek temple, Bangkok, and
meditation-practicing event at Yannasangwararam Worawiharn Temple,
Banglamung, Chonburi.
Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
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น ้ อ ม น� ำ พ ร ะ ร า ช ด� ำ รั ส
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มาเผยแพร่
ในรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
รายการ Social club : ชมรมคนรัก
สิทธิประกันสังคม ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ ช่อง 9
(MCOT HD) ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 14.00 - 14.20 น. เริ่มออก
อากาศตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน
2559

16

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

จั ด มหกรรมสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ
เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี ผู ้ เข้ า ร่ ว มงาน จ� ำ นวน
51,010 คน กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการ
เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช การสาธิ ต การประกอบ
อาชีพอิสระ การให้ค�ำปรึกษาด้านอาชีพ การให้
ค�ำแนะน�ำการไปท�ำงานต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้
ประชาชนสามารถน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพ
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามความถนัดของ
ตนเอง

The Ministry would
also honor His Majesty,
the late king’s words and
wisdom by relaying them to
the public on a television
variety show called “Society
Club: Society of Social Security
Appreciates” scheduled for
broadcasting via the Modern
Nine TV station, channel
number 9 (MCOT HD) every
weekend during 14:00 – 14:20
p.m. from November 2016
onwards.
Organizing the job fair in honoring
His Majesty the late king with 51,010
visitors. Activities include honorable
exhibition for His Majesty the late king,
demonstration of freelance job,
job advice, and working-aboard consulting
and etc. Hence, people can apply the
information received from the fair as an
educational guideline or to choose career
in associated with their aptitude.
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จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
เทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
เพื่ อ สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ
และเอกชนในการเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จ�ำนวน 236 แห่ง

ฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงานร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี มีผู้เข้ารับการฝึก จ�ำนวน 103 คน

18

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Establishing 236 skill
standard testing centers in
establishments in honor to the
father of Thai labour standard.
This is to promote participation
between public and private sector
to be an operator for national
skill standard test.

Operating a joint training with
the Prosthesis foundation of H.R.H the
princess mother with 103 trainees.
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จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ค วาม
ปลอดภัยในการท�ำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ตั้งอยู่ที่
อาคารศูนย์ Smart Job Center ชั้น 3 ภายใน
บริเวณกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่
11 มกราคม 2560 โดยให้ผู้ใช้บริการได้รับ
การกระตุ้นจิตส�ำนึกความปลอดภัยเพื่อพัฒนา
ความหยั่งรู้อันตราย ท�ำให้สถานประกอบการ
มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีองค์ความรู้
ในการป้องกันแก้ไขสภาวะที่อาจเป็นภัยต่อ
ชีวิตของตนเองและผู้อื่น
เ ยี่ ย ม ผู ้ ป ่ ว ย ป ร ะ กั น สั ง ค ม แ ล ะ
ผู ้ ป ระกั น ตนทุ พ พลภาพที่ บ ้ า นพั ก และ
โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ โดยให้บริการตรวจเยีย่ ม
ผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาล และผูท้ พุ พลภาพทีบ่ า้ นพัก
เพื่ อ ให้ ก� ำ ลั ง ใจแก่ ผู ้ ป ่ ว ยและผู ้ ทุ พ พลภาพ
สอบถามอาการและการรักษาพยาบาล สภาพ
ความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
การใช้ สิ ท ธิ กั บ ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมเพื่ อ
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสิ้น
179,991 ราย
20

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Establishing of the learning
center of safety at work in honor H.R.H
Princess Maha Chakri Sirindhorn on the
occasion of the 60th birthday anniversary,
located on the 3rd floor of the Smart Job
Center building, Ministry of Labour. The
opening ceremony was held on 11th
January 2017 with aims to encourage
safety awareness to visitors and build
safety culture within businesses as well
as develop preventive knowledge to
hazardous situations.
Arrangements were made to
visit patients and invalids across the
country by making visit rounds for
those under the social security system
in hospitals and at houses in order to
give encouragements by inquiring of
their conditions, treatments, living
conditions as well as giving advice with
regards to properly exercising their
rights. There were 179,991 visitations
made in regarding to honor His Majesty,
the late king.
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธานในพิธเี ปิด
“ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น” อย่างเป็นทางการ
โดยผูบ้ ริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานประกันสังคม และพสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) น�ำผู้บริหารและ
ข้ า ราชการกระทรวงแรงงาน เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike for
Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 16
สิงหาคม 2558 และกิจกรรม "ปัน่ เพือ่ พ่อ
Bike for Dad” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2558 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
22

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

At the official opening ceremony of “Labor
Rehabilitation Center, Khon Kaen”, the Ministry’s
officers, associates and the masses welcomed
Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn as the guest of honor to officially open
the center.

The acting Minister of Labour, General Sirichai Distakul led fellow officers and
associates of the Ministry to join in the biking event came to be known as “Bike for Mom”
on 16th August 2015 and later “Bike for Dad” on 11th December 2015 as a show of
loyalty to the monarch institute.
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จั ด กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต
ตามโครงการ “แรงงานร่วมใจเทิดไท้
อ ง ค ์ ร า ชั น ย ์ ส ม า น ฉั น ท ์ ร ่ ว ม
บ ริ จ า ค โ ล หิ ต ” แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร
“แรงงานปรองดอง สามัคคี เทิดไท้
ราชิ นี ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ” มี
ผู้บริจาคโลหิต 18,112 ราย ได้รับ
โลหิต 6,422,406 ซีซี

ด� ำ เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรของ
กระทรวงแรงงาน ในการปฏิบัติธรรมเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ ให้บคุ ลากรได้มสี ว่ นร่วม
กันปฏิบตั ธิ รรม มีความเข้าใจหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุ ท ธศาสนา เกิ ด ความสงบ มี ส ติ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต และปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมทั้งมีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย
และจิตใจ สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์

24

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Arranging 2 blood donation events in honoring His Majesty the late king and the
queen, the events garnered blood from 18,112 donors amounting to 6,422,406 cc
of blood.

The Ministry of Labour
encourages its personnel to practice
meditation as merit to His Majesty,
the late King, and encourages the study
of Buddhism philosophy and its teaching.
After achieving, peaceful and clear
conscious practitioners should adapt
the mindset to help serve the nation
with transparency, honesty and use it
with their daily lives, creating a state of
readiness of both body and mind to
function efficiently and effectively.
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ด�ำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ (1) ให้บริการเงินกู้กองทุน เพื่อ
ผู้ใช้แรงงานผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน
ประกอบกิ จ การ เพื่ อ ให้ ผู ้ ใช้ แรงงานกู ้ ยื ม
ในอัตราดอกเบีย้ ต�ำ ่ และบรรเทาความเดือดร้อน
ทางการเงิ น ในการปลดเปลื้ อ งหนี้ สิ น
จ�ำนวน 38 แห่ง จ�ำนวนเงิน 368,058,000
บาท ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับ
ประโยชน์ 28,184 คน (2) จัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก
วิ ท ยาเขตสิ ริ น ธร ราชวิ ท ยาลั ย ในพระบรม
ราชู ป ถั มภ์ ตามแนวพระราชด� ำริในสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ�ำนวน 2 แห่ง (จังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สมุทรปราการ) เพื่อรับเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง – 6 ปี
ซึ่งเป็นบุตรของผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง
เข้ า มาเลี้ ย งดู เป็ น การแบ่ ง เบาภาระและ
คลายความวิ ต กกั ง วลให้ แ ก่ ผู ้ ใช้ แ รงงาน
พร้อมทั้งดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
อี ก ทั้ ง การด� ำ เนิ น การยั ง เป็ น ต้ น แบบให้
นายจ้างตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดตั้ง
ศู น ย์ เ ลี้ ย งเด็ ก เพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ ก าร แก่ ผู ้ ใช้
แรงงาน ณ เดือนเมษายน 2560 มีเด็กจ�ำนวน
1,600 คน

26

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

The Ministry would also
encourage the “Sufficient Economy”
philosophy by 1) Providing a loan
service for labour cooperative’s saving
funds in workplace at low interest rate
to relieve workers’ debt burden at 38
locations amounting to 368,058,000
Baht for 28,184 beneficiaries.
2) Establishing of the Sirindhorn
childcare centers under royal patronage
following the words of Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn,
at 2 locations (Nakorn Pathom and
Samut Prakarn) for taking care of workers’
children, aged 2.5 – 6 years within
the areas. The centers aim to alleviate
burdens and concerns for the said
workforce and ensuring proper child
development in aspects including the
physical body, mind, emotions, social
awareness and intellect. In addition,
it behaves as a model which urges
employers to realize the importance
of establishing childcare as a part of
the welfare for their workers. As of
April 2017, there were 1,600 students
in the centers.
Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
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1.2 การส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส่งเสริมให้ประชาชนวัยแรงงานทุกคนมีงานท�ำ  มีรายได้ที่เหมาะสม มุ่งขยายการพัฒนาระบบ
การให้บริการจัดหางานแก่คนไทยทั้งที่ท�ำงานในประเทศ และเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ โดยได้จัด
ตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 87 แห่ง ใน 76 จังหวัด มีผู้มาลงทะเบียน
สมัครงาน จ�ำนวน 850,799 คน ได้รบั การบรรจุงาน 445,741 คน ก่อให้เกิดรายได้ 84,649,722,000 บาท
(ศูนย์บริการ Smart Job Center เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2558) รวมทั้งได้พัฒนา
การให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานในการ
ขึน้ ทะเบียนและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึง่ เป็นการลดขัน้ ตอนและค่าใช้จา่ ยในการมาใช้บริการ
ของคนหางาน มีผู้ใช้บริการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จ�ำนวน 720,250 คน และรายงานตัว
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จ�ำนวน 1,568,561 คน (เริ่มให้บริการเมื่อเดือนมิถุนายน 2559) การให้บริการ
จัดหางานผ่าน Mobile App – Smart Job Center โดยมีผู้ใช้บริการผ่านระบบ จ�ำนวน 42,466 คน
(เริ่มให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2559)
28

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

1.2 Employment Promotion
The Ministry has been encouraging the
uptake in employment within the economicallyactive populace, focusing on the development of
recruitment system for both Thai citizens who work
domestically and overseas. The Smart Job Centers
were established in 87 locations across 76 provinces.
Currently, up to 850,799 people have registered
and 445,741 of them have been employed,
generating an accumulated income of
84,649,722,000 Baht (since the centers’ have been
found in January 2015). Additionally, the service is
being further expanded to serve the social security insurers who are laid off or resign
from the job to present and register themselves through online channels via the
internet, resulting in processes and costs reduction for jobseekers. The online system
has had 720,250 jobseekers registered and 1,568,561 presented (service started in June
2016). Specifically, the mobile application “Smart Job Center” has had 42,466 users
(service started in January 2016).
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นอกจากนี้ ยังได้บริการจัดหางานทัง้ ใน
และต่างประเทศ โดยมีผู้สมัครงานในประเทศ
จ�ำนวน 2,721,931 คน ได้รับการบรรจุงาน
จ� ำ นวน 1,641,998 คน ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
รวม 155,108,546,640 บาท และจั ด ส่ ง
คนงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน
342,435 คน มี ร ายได้ ส ่ ง กลั บ จ� ำ นวน
322,587 ล้านบาท
ส�ำหรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาการขาดแคลนแรงงาน
ระดับล่าง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวม รวมทั้งเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาด้านอาชญากรรม
รวมถึงด้านความมั่นคงของประเทศ โดยในปี พ.ศ.2557 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
70/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 มีผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จ�ำนวน 1,626,235 คน เป็น
แรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 1,533,675 คน เป็นผู้ติดตามจ�ำนวน 92,560 คน ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี
อีกหลายฉบับให้มกี ารต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน และจดทะเบียนใหม่
โดยมีผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ดังนี้
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กระทรวงแรงงาน

Moreover, the Ministry is also providing
recruitment services both in domestic and
overseas. Domestic job applicants amounted
to 2,721,931 in total where 1,641,998 have
been employed and generated an accumulated
income of 155,108,546,640 Baht, on the other
hand 342,435 oversea job applicants were sent
abroad, returning an accumulated income of
322,587 million Baht.
With regard to migrant workers management, a system for managing migrant
workers to work in the country has been developed continuously. The primary purpose
of which is to ease the shortage of unskilled workers and therefore improve the overall
economy, prevent crimes and reinforce national security. In 2014, a One Stop Service center
for registration of migrant workers was created according to a declaration made by
the National Council for Peace and Order number 70/2557 dated on 25th June 2014.
During 26th June – 31st October 2014, total of 1,626,235 undocumented migrant workers
of three nationalities (Myanmar, Laos and Cambodian) were registered, composing of
1,533,675 migrant workers and 92,560 followers. Later, there were several cabinet
resolutions to extend work permit, expand working period and register again.
The registration results are listed below
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แผนงาน/โครงการ

1. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์
บริการ
จดทะเบี ย นแรงงาน
ต่ า งด้ า วแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service :
OSS)
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(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

ช่วง มิ.ย. 57 – พ.ค. 58

ช่วง มิ.ย. 58 – พ.ค. 59

1. จ ด ท ะ เ บี ย น แร ง ง า น
ต่างด้าว ตามประกาศ คสช.
ฉบับที่ 70/2557 ด�ำเนินการ
ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 31
ต.ค. 57
- แรงงาน 1,533,675 คน

1. จ ด ท ะ เ บี ย น แร ง ง า น
ต่างด้าว สัญชาติเวียดนาม
ตามมติครม. วันที่ 10 พ.ย.
58 ด�ำเนินการระหว่างวันที่
1 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 58
- แรงงาน 1,569 คน

2. จ ด ท ะ เ บี ย น แร ง ง า น
ต่างด้าว ตามมติ ครม. วันที่
3 มี . ค. 58 ด� ำ เนิ น การ
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30
มิ.ย. 58
- แรงงาน 1,010,391 คน

2. จ ด ท ะ เ บี ย น แร ง ง า น
ต่างด้าว ตามมติ ครม. วันที่
23 ก.พ. 59 ด� ำ เนิ น การ
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 29
ก.ค. 59
กลุ่มแรงงานต่างด้าวบัตร
สีชมพู
- แรงงาน 718,175 คน
กลุ ่ ม แรงงานต่ า งด้ า วที่ มี
เอกสารที่ ป ระเทศต้ น ทาง
ออกให้
- แรงงาน 460,503 คน
3. จ ด ท ะ เ บี ย น แร ง ง า น
ต่ า งด้ า วในกิ จ การแปรรู ป
สัตว์น�้ำ  ตามมติ ครม. วันที่
10 พ.ย. 58 ด� ำ เนิ น การ
ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 58 –
22 ก.พ. 59
- แรงงาน 54,591 คน
4. ขยายระยะเวลาการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน
กิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ  ตาม
มติ ค รม. วั น ที่ 2 ก.พ. 59
ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 23
ก.พ. – 22 ส.ค. 59
- แรงงาน 88,937 คน

ช่วง มิ.ย. 59 – พ.ค. 60

1. จ ด ท ะ เ บี ย น ต ่ อ อ า ยุ
แรงงานต่ า งด้ า วในกิ จ การ
แปรรูปสัตว์น�้ำ ตามมติ ครม.
วันที่ 25 ต.ค. 59 ด�ำเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 30
ธ.ค. 59
- แรงงาน 23,390 คน
2. จ ด ท ะ เ บี ย น ต ่ อ อ า ยุ
แรงงานต่ า งด้ า วในกิ จ การ
แปรรูปสัตว์น�้ำ ตามมติ ครม.
วันที่ 24 ม.ค. 60 ด�ำเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31
มี.ค. 60
- แรงงาน 25,832 คน

Plan/Project
1. Establishment of
service centers
One-stop-service
registration of migrant
workers

June 2014- May 2015
1. Registration of migrant
workers following NCPO’s
notification, issue 70/2557,
operated during 26th June-31st
October 2014
- 1,533,675 migrant workers

June 2015-May 2016
1. Registration of Vietnamese
migrant workers following the
cabinet’s resolution on 10
November 2015 during 1 st
December- 30th December 2015
- 1,569 migrant workers

2. Registration of migrant
workers following the
cabinet’s resolution on 3rd
March 2015, operated during
1st April-30th June 2015
- 1,010,391 migrant workers

2. Registration of migrant
workers following the cabinet’s
resolution on 23 rd February
2016, operated during 1 st
April-29th July 2015
Migrant workers holding pink
card group
- 718,175 migrant workers
Migrant workers holding
documents issued by
countries of origin
- 460,503 migrant workers
3. Registration of migrant
workers working in seafood
processing industry following
the cabinet’s resolution on 10th
November 2015, operated
d u r i n g 2 5 th N o v e m b e r 22nd February 2016
- 54,591 migrant workers
4. Extension of registration
period for migrant workers
working seafood processing
industry following the cabinet’s
resolution on 2nd February 2016,
operated during 23rd February22nd August 2016
- 88,937 migrant workers

June 2016-May 2017
1. Registration for working
extension of migrant workers
in seafood processing
industry following the
cabinet’s resolution on 25th
October 2016, operated
during 1 st November-30 th
December 2016
- 23,390 migrant workers
2. Registration to extend
working period of migrant
workers working in seafood
processing industry
following the cabinet’s
resolution on 24th January
2017, operated during 1 st
February-31st March 2017
- 25,832 migrant workers
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ทั้ ง นี้ กระทรวงแรงงาน ได้ มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในหลาย
ฉบับ อาทิ พระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559
และการปรับปรุงพระราชบัญญัติการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
นอกจากนี้ ยังได้จดั ตัง้ ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงาน
และสิ้ น สุ ด การจ้ า ง จ� ำ นวน 3 แห่ ง
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว
และหนองคาย เพื่อให้บริการด้านแรงงาน
แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ไม่ให้เกิดปัญหา
แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
โดยแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรม จ�ำนวน
130,207 ราย มีการจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการ
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 10 แห่ง
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ตาก เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น
นครราชสีมา สงขลา สุราษฎร์ธานี ระนอง
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และชลบุรี ได้ให้
ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
แล้ว จ�ำนวน 25,673 คน
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The Ministry of Labour has made efforts to modify multiple regulations on
management of migrant workers such as the royal ordinance on bringing migrant workers
to work with employers in Thailand B.E. 2559 (2016) and the working of alien act.
Furthermore, the Ministry has established 3 post-arrival and reintegration centers for
migrant workers in 3 provinces including Tak, Sra-Kaew and Nong Khai in order to provide
labour-related services to migrant workers of the 3 nationalities. This is for the sake of
preventing forced labour and human trafficking. Since the centers have been operated,
there were 130,207 migrant workers received the training. The Ministry has also set up
migrant worker assistance centers in 10 provinces including Tak, Chiangmai, Khon Kaen,
Nakorn Ratchasima, Song Khla, Surat Thani, Ranong, Samut Sakorn, Samut Prakarn and
Chonburi. Since the 1st of August 2016, they have provided services, advices and
assistances to 25,673 migrant workers.
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1.3 การพัฒนาฝีมือแรงงาน
เร่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล
รวมถึ ง สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ รงงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะน�ำไปสู่ Brain power
รองรับ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยได้เพิ่มผลิตภาพ
แรงงานในสถานประกอบกิ จ การ โดยพั ฒ นา
ทั ก ษะฝี มื อ ให้ แ รงงานมี ทั ก ษะฝี มื อ ที่ สู ง ขึ้ น
สามารถท�ำงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเท่าเดิม
และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ลดต้นทุนการ
ผลิ ต ได้ จ� ำ นวน 720 แห่ ง แรงงานได้ รั บ การ
พัฒนา 50,077 คน ลดการสูญเสียเป็นเงิน 4,023
ล้านบาท รวมทั้งได้พัฒนาฝีมือแรงงานทั้งระบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพ จ�ำนวน 15,522,421 คน
ส่งเสริมทักษะฝีมือพ่อครัว-แม่ครัวไทยไปท�ำงาน
ต่างประเทศ 28,024 คน ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย
คนละ 40,000 – 90,000 บาทต่อเดือน จัดตั้ง 12
สถาบันเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ตามจุดเน้นของ
แต่ละพื้นที่ โดยได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานขั้นสูง
เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต จ�ำนวน 12,497 คน
มีรายได้เฉลี่ย 11,960 บาทต่อเดือน รวมทั้งจัดตั้ง
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สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ย านยนต์ (Automotive
Human Resource Development Academy :
AHRDA) ขึ้น เพื่อเป็นสถาบันหลักในการพัฒนา
บุคลากรในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน
อะไหล่ ย านยนต์ นอกจากนี้ ได้ ก� ำ หนดอั ต รา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวม 67 สาขา
อาชีพ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานไทย
มุ่งพัฒนาศักยภาพตนเอง

1.3 Skill Development
The Ministry of Labour has focused
on developing the Nation’s Human
Resources’ capabilities to meet the
requirements of the country’s 20-year
strategic plan as laid out by the
Government as well as prepare the
workforce for the upcoming changes in
labour market landscape towards
“Brainpower” status and the national
vision of “Thailand 4.0”. The labour
productivity of 720 enterprises has been
increased by enhancing skills of
50,077 workers, resulting in more
productive and cost-effective production
and 4,023 million baht of waste reduction.
Moreover, there were 15,522,421 workers
in overall, received skill development in
accordance with the needs of labour
market. A group of 28,042 workers has
been trained in Thai food cooking and
catering to work abroad. This generates an
average monthly income of 40,000 –
90,000 Baht to the workers. There were
also 12,497 workers, who took the highlevel training courses and have increased
their average earnings by 228 Baht per
month.

The Ministry established the
Automotive Human Resource
Development Academy (AHRDA),
as the leading training facility in producing
skilled workforce within the automotive
and parts industry. In addition, skill-based
pay rates for skilled labour in 67 industries
were implemented as an incentive for the
workforce to develop their skills.
Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
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นอกจากนี้ ยั ง ได้ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 5
จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด มุกดาหาร สระแก้ว และ
สงขลา ระยะที่ 2 อีก 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส
รวม 10 จั ง หวั ด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ขี ด ความสามารถของสถานประกอบกิ จ การใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า การขนส่ง
รองรับการลงทุน และการท่องเที่ยวในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน อีกทั้งให้มีบทบาทการเป็ น
ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ด�ำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของ
ประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
ในสาขาที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของ
ภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดนที่ตั้งอยู่
ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
การย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทย
และการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ ไ ด้
แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
แรงงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาข้ามชาติ
ต่างๆ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์
เป็นต้น มีผลการด�ำเนินงานรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน
2,810 คน
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Apart from this, the Ministry has carried
out specific development activities for special
economic zones, with the first phase of the
program took place in Tak, Trad, Mukdahan,
Sra Kaew and Song Khla and the second
phase in Chiang Rai, Nong Khai, Nakhon Panom,
Kanjanaburi and Naratiwat, a total of
10 provinces. This aims to escalate local
businesses’ efficiency and competitiveness in
various aspects including economic,
production, trading and logistics in order to
support investment and tourism towards the
ASEAN Community (AC) as well as being an
economic gateway to neighboring countries.
Besides developing skill of Thai workers,
the Ministry has also provided trainings to
2,810 workers of the 3 nationalities (Myanmar,
Laos and Cambodian) in order to meet the
needs of Thai investors and support economic
activities in the border areas, including
off-shoring businesses and establishment of
special economic zones that require quality
and productive workforce. The program also
alleviates several cross-border issues such as
crimes, drug and human trafficking.
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1.4 การบริ ห ารจั ด การแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสู ง อายุ แรงงาน
คนพิการและผู้พ้นโทษ
ขยายการบริ ห ารจั ด การด้ า นแรงงาน
แก่ ก ลุ ่ ม แรงงานนอกระบบ แรงงานสู ง อายุ
แรงงานคนพิการ และผู้พ้นโทษ เพื่อให้แรงงาน
กลุ ่ ม ดั ง กล่ า ว ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การมี ง านท� ำ 
มี ร ายได้ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยมี ผ ล
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ
รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ เพื่อให้
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ มีหลัก
ประกันความมั่นคงในชีวิต โดยการออกหน่วย
เคลื่อนที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery
40
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3 ปี
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กระทรวงแรงงาน

Unit จ� ำ นวน 39,334 ครั้ ง ผู ้ เข้ า รั บ บริ ก าร
3,437,145 คน การเสนอร่ า งกฎหมายเพื่ อ
ปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมตาม
มาตรา 40 จ�ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราช
กฤษฎีกาก�ำหนดคุณสมบัติซึ่งอาจสมัครเข้าเป็น
ผู้ประกันตน พ.ศ..... ร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภท
ของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และ
เงื่ อ นไขแห่ ง สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ ท ดแทน
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราเงินสมทบ
ที่ รั ฐ บาลจ่ า ยเข้ า กองทุ น ประกั น สั ง คม ส�ำ หรับ
บุ ค คลซึ่ ง สมั ค รเข้ า เป็ น ผู ้ ป ระกั น ตน พ.ศ. ....
รวมทั้ ง ได้ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การประกอบอาชี พ อิ ส ระให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม แรงงาน
นอกระบบ จ�ำนวน 25,585 คน

1.4 Management of informal, elderly, handicapped and acquitted
workers
Recently, the ministry has been
expanding its coverage in management to
informal, elderly, handicapped and
acquitted workers, so that the groups are
able to receive an equal opportunity to
work, earn a fair income and improve their
quality of life. The important areas of
improvements are described below.
Promoted and campaigned the
workers to join the social security per
article 40 and improve benefits for
freelancers and informal workers to have
better security in life by providing a mobile
unit called the Service Delivery Unit for
39,334 occasions with 3,437,145 of services

recipients. The submission of 3 legislation
drafts to improve benefits of insurers
under section 40 of the social security act,
including draft of the royal decree
prescribing attributes that are eligible for
being an insurer B.E. …, draft of the royal
decree prescribing criteria and contribution
rates, types of compensation along with
criteria and terms of rights in receiving
compensation benefits B.E. … , and draft
of the ministerial regulation prescribing
contribution rates that government pays
to the social security fund B.E. … . เพิ่มเติม
6 The ministry also promoted jobs for
25,585 informal workers.
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จัดตั้งศูนย์จัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้สูงอายุมาใช้
บริการ จ�ำนวน 2,732 คน
จัดหางานผู้พ้นโทษ จ�ำนวน 811 คน ก่อ
ให้เกิดรายได้ 92,538,000 บาท และให้บริการ
แนะแนวอาชีพผู้ที่จะพ้นโทษ จ�ำนวน 46,587 คน
จัดหางานให้คนพิการมีงานท�ำ  จ�ำนวน
17,293 คน คิดเป็นรายได้กว่า 1,538 ล้านบาท
ต่อปี ส่งเสริมคุณภาพชีวติ คนพิการ โดยการจ้างงาน
คนพิ ก ารเข้ า ท� ำ งานที่ เ หมาะสมกั บ ความพิ ก าร
เช่ น ครู ฝ ึ ก อาชี พ เจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
จ�ำนวน 72 คน ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่
ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่สูญเสียสมรรถภาพ ในการ
ท�ำงาน พิการและทุพพลภาพ ด้วยการฟื้นฟูแบบ
ครบวงจรทั้งด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านจิตใจ
และสังคม และผู้จบการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถ
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ไปประกอบอาชีพได้ จ�ำนวน 1,164 คน นอกจากนี้
ได้มีการเพิ่มสิทธิคนพิการให้สามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
ได้ ส� ำ หรั บ กรณี ถู ก เปลี่ ย นไปใช้ สิ ท ธิ ส� ำ นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้จากส�ำนักงานประกัน
สั ง คมทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ พร้ อ มทั้ ง ปรั บ เพิ่ ม
รายการอวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์ให้ใช้บัญชี
เดียวกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

Established the employment
centers for elderlies within the central
and provincial areas, which in turn served
2,732 elder citizens.
Provided assistances in allocating
jobs for 811 acquitted workers which was
worth a total income of 92,538,000 Baht
and also gave career consultation for the
46,587 to be acquitted in the near future.
There were 17,293 handicapped
workers received jobs in appropriate with
their disable condition (72 of them are
employed as a trainer or an informationrecording officer), which was accounted
for a total income of 1,538 million Baht
annually. The Ministry has also provided
holistic rehabilitation services including
medication, job training, mental and social
restoration to invalid insurers due to work.

Up to 1,164 of the rehabilitated were able
to go back into employment. The Ministry
also made improvements to the benefits
of the disabled / handicapped workers in
accessing healthcare services in both
public and private hospitals. For cases
changed to receive coverage from the
National Heath Security Office, they can
be reimbursed expense from any Social
Security Office all across the country;
additionally the coverage on artificial
organs and prosthetics were also increased
in accordance with the NHSO’s account.
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1.5 การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการท�ำงาน แรงงานสัมพันธ์
1) ด้ า นการคุ ้ ม ครองแรงงาน โดย พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงก�ำหนดสถานที่ที่ห้าม
คุ้มครองดูแลให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์จาก นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี
การท�ำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน มีการตรวจ ท�ำงาน พ.ศ. 2559 เป็นต้น
คุ้มครองสิทธิลูกจ้าง การด�ำเนินคดีกับนายจ้าง
ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง การด�ำเนินการเกี่ยวกับกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง การปรับปรุงกฎหมายในการ
คุ้มครองแรงงานหลายฉบับ เช่น กฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. 2557 พระราชบั ญ ญั ติ แรงงานทางทะเล
44
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กระทรวงแรงงาน

1.5 Labour protection, safety at work and
labour relations
1) Labour protection, ensuring that workers are
protected and receive benefits according to the human rights.
There were an inspection on employee’s right protection,
enforcing legal actions on employers who failed to comply
with laws, operating an employee welfare fund, while also
adjusting multiple labour-related legislations such as the
ministerial regulation concerning labour protection of employee
in agricultural work B.E.2557 (2014), the ministerial regulation
concerning labour protection in sea fishery work B.E.2557(2014),
the maritime labour act, B.E.2558 (2015), the ministerial
regulations determining areas prohibited from employing
children under the age of 18B .E. 2559 (2016) and etc.
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นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) ขึ้น
ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสตรี
ท�ำงานและช่วยกันดูแลคุ้มครองให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการท�ำงาน ส่งเสริมให้แรงงานสตรี
ได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
จากการท�ำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 20,265 คน
2) ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
โดยก�ำกับดูแลให้แรงงานมีความปลอดภัยและ
สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ก่ แรงงานทุ ก กลุ ่ ม รณรงค์
ให้ทกุ ภาคส่วนได้รบั การคุม้ ครองดูแลเกีย่ วกับสิทธิ
หน้ า ที่ ด ้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน เพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักรู้ สร้างจิตส�ำนึก และสามารถลดสถิติ
การประสบอันตรายลดลงได้ โดยด�ำเนินการตรวจ
และก�ำกับดูแลสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
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รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ทั้ ง ขั้ น พื้ น ฐ า น แ ล ะ เ ท ค นิ ค วิ ช า ก า ร โ ด ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีอัตราการประสบ
อันตรายจากการท�ำงานทุกกรณีเท่ากับ 11.33
และกรณีร้ายแรงเท่ากับ 3.62 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 มีอัตราการประสบอันตรายจากการท�ำงาน
ทุกกรณีเท่ากับ 10.42 และกรณีร้ายแรงเท่ากับ
3.26 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีอัตราการ
ประสบอันตรายจากการท�ำงานทุกกรณีเท่ากับ

Additionally, the Ministry of Labour has launched the campaign for women
employment promotion (the international women day) on 8 March of every year.
The campaign encourages all parties in the society to take part in realizing an importance
of women at work and protect them to receive a fair treatment according to labour
protection law for their good quality of life and happiness from working. There were
20,265 participants joining the campaign.
2) Occupational Safety, ensuring
that workers are in safe and healthy
conditions by providing knowledge to
promote awareness and decrease chances
of incidents by inspecting both private
and state enterprises to abide with laws
on occupational safety and health at
work both basic and technical levels. เพิ่ม
เติม 8. Statistics from the fiscal year 2014
shows that the rate of incidents in all
cases is 11.33 with fatal incidents of 3.62.

In 2015, the rate of incidents in all cases is
10.42 with fatal incidents of 3.26. In 2016,
the rate of incidents in all cases is 9.61
with fatal incidents of 3.04
This decrease can be attributed to
the proactive progress made by the
“Safety Thailand” initiative from the
cooperation of 6 related Ministries that
together signed the agreement on 26th
July 2016 at the government building.
The Thailand Institute of Occupational
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9.61 และกรณีร้ายแรงเท่ากับ 3.04 ซึ่งมีการ
ด�ำเนินงานเชิงรุกด้วย Safety Thailand โดยมี
การบู ร ณการ 6 กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand) เมื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม
2559 ณ ท� ำ เนี ย บรั ฐ บาล การจั ด ตั้ ง สถาบั น
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) เป็น
องค์การมหาชนแห่งแรกของกระทรวงแรงงาน

48

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการด้านความปลอดภัย
โดยมี ก ารบริ ห ารงานภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การด�ำเนินการ
ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานด้ า นความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้แรงงาน ท�ำให้ผู้ใช้แรงงาน
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างจิตส�ำนึก
ด้ า นความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน ซึ่ ง เป็ น
การด� ำ เนิ น การในเชิ ง ป้ อ งกั น โดยมี เ ป้ า หมาย
ที่ จ ะท� ำ ให้ ส ถิ ติ อั ต ราการประสบอั น ตราย
จากการท�ำงานในภาพรวมของประเทศลดลง

Safety and Health was created as the
Ministry of Labour’s first public organization
under the governance of Minister of Labour.
The organization is an academic institution
expertizing on safety at work and working
towards the improvement and promotion
of safety for workers by providing
knowledge and building awareness with
regard to workplace safety with a goal to
reduce the working-related incident rates
of the overall country.
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นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้ด�ำเนิน
โครงการปั้นจั่นปลอดภัยร่วมใจรักษ์ชีวิตแรงงาน
จากสถิ ติ ก ารประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย
จากการท�ำงานในปี พ.ศ. 2558 พบว่า กิจการ
ก่อสร้างเป็นกิจการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายสูง
เป็ น ล� ำ ดั บ แรก โดยมี ลู ก จ้ า งประสบอั น ตราย
จากการท�ำงาน 9,262 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.68
ประกอบกั บ ห้ ว งเวลาที่ ผ ่ า นมามี เ หตุ ก ารณ์
ความไม่ปลอดภัยในการท�ำงานก่อสร้างที่เกิดจาก
การใช้ปน้ั จัน่ บ่อยครัง้ กระทรวงแรงงาน ได้ประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการ Safety Thailand และ
จัดท�ำโครงการปั้นจั่นปลอดภัย ร่วมใจรักษ์ชีวิต
แรงงาน โดยเชิ ญ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การรั บ เหมา
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ก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการจ�ำหน่ายหรือให้เช่า
ปั้นจั่น และวิศวกร ผู้ควบคุมงาน มารับทราบ
ปัญหาอันตรายจากงานก่อสร้างที่มีสาเหตุจาก
ปั้นจั่น มาตรการและแนวทางที่สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อย่างทันที และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ปั ้ น จั่ น ตลอดจนอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ น� ำ มาใช้ กั บ
ปั้นจั่น และการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2559 มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน 530 คน และได้ร่วม
กันประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นในการ
ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
ในการท�ำงานกับปั้นจั่น ส่งผลให้อุบัติเหตุจากการ
ท� ำ งานกั บ ปั ้ น จั่ น ลดลง ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทย (Safety Thailand)

In addition, the Ministry of Labour
has implemented the project “Safety
Crane for Saving Workers’ Life”. According
to the statistical data of work-related
injuries in 2015, construction was a sector
that has the highest number of workers
received injuries. There were 9,262 workers
received injuries, which is accounted for
9.68 percent. Recently, there were several
accidents involving crane in construction.
Ministry of labour, therefore, has
collaborated with the department of
public works and town & country planning
, Ministry of interior to signed the MOA on
Safety Thailand project and operated the
safety crane for saving workers’ life project

by inviting construction businesses, sellers
and lenders of crane service, engineers
and foremen to acknowledge danger in
construction causing from crane, measures
and guideline to prevent and immediately
resolve when situation occurred as well
as enforcing of laws related the use of
crane, along with other tools used with
crane and in construction. On 26 December
2016, there were 530 participants that
announced commitment to express
determination in reducing loss of life and
property due to working with crane.
This prompts reduction in work-related
accidents from working with crane to
drive national strategy of Safety Thailand.
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3) ด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยเสริมสร้าง
ระบบความร่วมมือในสถานประกอบกิจการให้มี
การบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์ ด ้ ว ยระบบทวิ ภ าคี
รณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่าง
นายจ้ า งและลู ก จ้ า ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพงาน
การข่ า วเพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านเชิ ง รุ ก เสริ ม สร้ า ง
องค์ความรู้ด้านข่าวกรองให้แก่ข้าราชการ พัฒนา
การจัดตั้งเครือข่ายและบริหารจัดการเครือข่าย
ของแหล่งข่าวเปิด และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ความไว้ ว างใจ และความร่ ว มมื อ ตลอดจน
การด�ำเนินงานตามแนวความคิดการข่าวเชิงป้องกัน
(Defense Intelligence) พั ฒ นาองค์ ก ร
ต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์
ประเทศไทย (Thailand’s Model Organization
on Labour Relations Management Awards)
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น เลิ ศ หรื อ Best
Practice อันเป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการ
แรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ นวั ต กรรม
ในการจัดตั้งหน่วยงานบริหารแรงงานสัมพันธ์ ซึ่ง
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การด�ำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสมดุล
ระหว่ า งการปรึ ก ษาหารื อ กั บการเจรจาต่ อ รอง
เป็นการอยู่ร่วมกันแบบ Partnership นายจ้าง
ลูกจ้างเข้าใจเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน รู้จักการ
แบ่ ง ปั น ประนี ป ระนอม และให้ อ ภั ย ต่ อ กั น
ร่ ว มแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ อ ย่ า งเหมาะสมและ
เป็นธรรม ลดความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น
ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งบรรยากาศการลงทุ น และ
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน
การข่ า วแรงงาน ณ ส� ำ นั ก แรงงานสั ม พั น ธ์
เมื่อเดือนตุลาคม 2559 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการ อ�ำนวยการ สัง่ การ และประสานงาน
การปฏิบตั งิ านด้านการข่าว และเฝ้าระวังเหตุฉกุ เฉิน
พิ เ ศษด้ า นแรงงาน เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสงบ
สันติสุข ตลอดจนประโยชน์ของประชาชน สังคม
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

3) Labour relations; cooperating with businesses
to ensure better handling of labour relations by
implementing bilateral system, promoting the unity
between employers employees, improving intelligence
for implementation of more effective strategies,
reinforcing intelligence for civil servants, creating,
developing and managing networks of news for better
understanding, trust and cooperation as well as
utilizing Defense Intelligence concepts as the
prototype for the creation of “Thailand’s Model
Organization on Labour Relations Management
Awards” to depict excellence i.e. best practice in
innovation of labourrelation. The progress made has
since allowed for better balance in communications, negotiations of employersemployees as well as a relationship more akin to “Partnership” where 2 parties are
united in the same goal and is more compromising to one another, revel equally and
fairly in their success, thus reducing risks of conflict and increase chance of cooperation,
creating a better image for investors and the country as a whole.
Furthermore, the center for information operation was set up at the office of
labour relations on October 2016 with the aims to operate, manage and instruct
operation on information as well as
monitor urgent situation related to labour
for the sake of peace and order of society
and encouraging economic growth of the
country.
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กระทรวงแรงงาน ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยในปี 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง
ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แรงงาน การปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ สาธิตประกอบอาชีพอิสระ นัดพบแรงงาน
ตอบปัญหาชิงรางวัล บริการทันตกรรม บริการตัดผมฟรี รวมทั้งจัดคอนเสิร์ตจาก
ศิลปินชื่อดังด้วย
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The Ministry of Labour has
organized an annual event on the
National Labour Day every year. In
2017, Prime Minister General Prayut
Chan-o-cha gave a great honor to
attend opening ceremony of the
national labour day’s event at the
Thai-Japan Bangkok Youth Center,
Din Daeng. Ministry of Labour
together with all other parties
arranged activities such as
knowledge on labour laws, health
advice, demonstrating of freelance
jobs, job fair, dental services, haircut
and performance from popular
artists.
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4) ด้านสวัสดิการแรงงาน ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างเพียงพอ
ตลอดถึ ง วั ย เกษี ย ณ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
ศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ เพื่อลด
ภาระและความกังวลให้แก่แรงงานหญิง มีการ
ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง มุ ม นมแม่ ใ นสถานประกอบ
กิจการ รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานสวัสดิการด้านที่พัก
อาศั ย ในประเภทกิ จ การก่ อ สร้ า ง โดยออก
ประกาศเรื่ อ ง มาตรฐานด้ า นสวั ส ดิ ก ารและ
คุ ้ ม ครองแรงงานที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ลู ก จ้ า ง
ประเภทกิจการก่อสร้าง
5) ด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติด กระทรวงแรงงานได้มีการด�ำเนินการ
จั ด ท� ำ โครงการส่ ง เสริ ม ระบบการจั ด การด้ า น
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีกิจกรรม
หลายประการ เช่น รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรู้
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เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิ จ การ ตรวจติ ด ตามเพื่ อ ให้
สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหา
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุมชี้แจง
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ ระบบมาตรฐานการป้ อ งกัน
และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบ
กิจการ และด�ำเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมี
กิจกรรมที่กระทรวงแรงงานมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ
เฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ
ได้แก่ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานประกอบกิจการ 61,205 แห่ง มีลูกจ้าง
เกี่ยวข้อง 4,442,056 คน นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบ
กิจการ จ�ำนวน 1,124 แห่ง ศูนย์เพือ่ นใจ 420 แห่ง

4) Labour welfare, improving the
sustained and sufficient quality of life into
retirement, encouraging the creation of
childcares within establishments to
reduce burden and concerns of female
workers, promoting the arrangement of
breast feeding stations within
establishments as well as improving the
standard of accommodations in the
construction industry by declaring the
welfare standards and regulation on
accommodation for labour in construction.
5) Eradication and prevention of
drug issues with workplace, the Ministry
has multiple initiatives to promote better
handling of drug issues within businesses
via various activities such as campaigns to
spread proper knowledge, continuous

inspections and follow-ups on pending
actions, provide training and seminars on
the standard procedures required. Also,
started the “White Factory” project,
where the Ministry campaign and raise
awareness on drugs issues at 61,205 sites,
covering 4,442,056 people and creating
the “TO BE NUMBER ONE” club in 1,124
establishments and 420 Puenjai centers.
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1.6 การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาแรงงานผิ ด กฎหมายและการค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน
รั ฐ บาลตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ปั ญ หาค้ า มนุ ษ ย์ ใ นประเทศไทย และมุ ่ ง มั่ น
ที่ จ ะป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ รวมทัง้ ออกกฎหมาย
ก� ำ หนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อ
เป็ น กลไกสร้ า งความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น
ในการแก้ปัญหา โดยด�ำเนินการ (1) ปรับปรุง
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
กฎกระทรวงก� ำ หนดสถานที่ ที่ ห ้ า มนายจ้ า งให้
ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น เด็ ก อายุ ต�่ ำ กว่ า 18 ปี ท� ำ งาน
(2) ด�ำเนินการในการบังคับใช้กฎหมาย (3) การ
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (4) การด�ำเนินการ
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ช่วยเหลือแรงงานประมงจากเกาะอัมบน ประเทศ
อินโดนีเซีย และประสานให้ความช่วยเหลือลูกเรือ
บนเรือขนส่งสินค้าสัญชาติฟิลิปปินส์ พร้อมทั้ง
อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อ เจรจา ไกล่เกลีย่
ระหว่ า งนายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง และชี้ แจงกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ (5) การด�ำเนินงานตาม
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ เ พื่ อ ขจั ด การใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยได้ด�ำเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อภาษา
(ล่าม) ภาษากัมพูชาและภาษาเมียนมา จ�ำนวน
50 คน โดยได้จัดจ้างมาปฏิบัติงานในส�ำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่เป็นพื้นที่
ที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานจ�ำนวนมาก และ
ประจ�ำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO)
32 ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจแรงงาน

1.6 Prevention and correction on illegal employment and human
trafficking
The Thai Government is fully aware
of an importance of resolving human
trafficking and is determined to rectify and
prevent the issue. Consequently,
eradication of human trafficking has been
set as a national agenda. And, multiple
measures including enacting of laws,
setting guidelines, strategies and standards
in cracking down on human trafficking
were took place. As a mechanism of
cooperation between all stakeholders,
the Ministry has been making progress in this
issue by: (1) Amending and enacting laws
such as the maritime labour act B.E. 2558,
the ministerial regulation concerning
labour protection in sea fishery work
B.E.2557 and the ministerial regulations
determining areas prohibited from
employing children under the age of 18

B.E. 2559 (2) Enforcing of said laws.
(3) Improving effectiveness of current
measures. (4) Assisting fishery workers from
Am-bon Island, Indonesia and collaborated
to reinforce crews on Filipinos ship to
facilitate negotiation between employer
and employee as well as explaining of
related laws and regulations. and (5)
Following through with the national’s
policies and plans on eradication of worst
form of child labour by carrying out a
training project for building capacity of 50
Burmese and Cambodian interpreters.
After the training, they were recruited to
work at the provincial labour protection
and welfare offices that have high volume
of migrant workers, and at 32 PIPO centers
to enhance operational effectiveness of
inspection officers.
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นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบ
การท�ำงานของคนต่างด้าว จ�ำนวน 1,037,035 คน
นายจ้ า ง/สถานประกอบการ 142,527 คน
ด�ำเนินโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
โดยอบรมแรงงานต่างด้าวให้รับรู้สิทธิ หน้าที่ กฎ
ระเบียบ ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ และนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ
ให้ เข้ า ใจหน้ า ที่ ข องนายจ้ า ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ขั้ น พื้ น ฐานของแรงงานต่ า งด้ า ว ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ่ อ
แรงงานต่างด้าว โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรม 31,495 คน
และยั ง ได้ ต รวจสอบสถานประกอบการเพื่ อ
ป้องกันการใช้ประโยชน์จากการใช้แรงงานและ
กองทุ น ประกั น สั ง คม จ� ำ นวน 13,493 แห่ ง
พบกระท� ำ ผิ ด และด� ำ เนิ น คดี เ ปรี ย บเที ย บปรั บ
93 แห่ง เป็นเงิน 1,610,000 บาท
จากการด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้
ประเทศไทยถู ก ปรั บ ขึ้ น ไปอยู ่ บั ญ ชี ป ระเทศที่ มี
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในกลุ่ม Tier 2 Watch
List จากระดับ Tier 3
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In addition, the Ministry has made
inspections to employment of 1,037,035
migrant workers in 142,527 establishments.
The Ministry also implemented prevention
of human trafficking for labour exploitation
project by providing training and
knowledge to migrant workers regarding
rights, responsibilities, rules, to-do tradition
and culture, and employers/
establishments to understand basic rights
and good practices to migrant workers.
There were 31,495 people received the
training. Plus, inspection of labour
exploitation and misusing of the social
security funds were operated at 13,493
locations, discovering and taking 93 cases
to court worth 1,610,000 Baht.
From the mentioned actions as
well as other collaborations with involved
parties, Thailand was adjusted to Tier 2
(watch-list) on human trafficking report,
which is better from the previous Tier 3.
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1.7 การประกันสังคม
1) การประกั น สั ง คมเป็ น บริ ก ารทาง
สังคมระบบหนึ่งที่รัฐเป็นผู้จัดด�ำเนินการขึ้น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น และความ
มั่นคงในการด�ำรงชีวิตให้แก่ประชาชนตั้งแต่เกิด
จนวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งมีหลักการที่ส�ำคัญคือ
“การเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” ในปัจจุบันมีลูกจ้าง
ผูป้ ระกันตนทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองกว่า 14,00,000 คน
ภายใต้ ส ถานประกอบการ 437,407 แห่ ง
ได้จัดเก็บเงินสมทบเพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่
ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จ�ำนวน 409,051,333 ครั้ง
เป็นเงิน 354,650.81 ล้านบาท
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2) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ท�ำงานแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่สูญเสียอวัยวะ
หรื อ สู ญ เสี ย สมรรถภาพในการท� ำ งานและ
ทุพพลภาพ โดยให้การฟื้นฟูครบทุกด้าน ทั้งด้าน
การแพทย์ อาชีพ จิตใจและสังคม และส่งเสริม
ด้านกีฬาคนพิการ ในศูนย์ฟน้ื ฟูฯ ประจ�ำภาค 5 แห่ง
ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ระยอง เชียงใหม่ ขอนแก่น
และสงขลา มี ผู ้ เข้ า รั บ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
16,754 คน เมื่ อ จบการฟื ้ น ฟู แ ล้ ว สามารถไป
ประกอบอาชี พ กั บ นายจ้ า งเดิ ม นายจ้ า งใหม่
และประกอบอาชีพอิสระ จ�ำนวน 1,164 คน

1.7 Social Security
1) The Social Security is a service
initiated by the government to create
a guaranteed security in life for its citizens
with the main concept of “averaging pain
and pleasure”. Currently a number of
insurers under the social security system
are 14,000,000 people, employed in
437,407 businesses. The program collects
contribution for paying benefits to
employees and insurers for 409,051,333
transactions accounted for 354,650.81
million baht.

2) Provide rehabilitation service
to employees and insurers who lost
parts or the functions of their limps and/
or organs resulting in reduced capability
or invalidity.The services included aids
such as medication, career development
as well as mental and social restoration.
The Ministry also promotes sports among
the patients in 5 regional rehabilitation
centers in PathumThani, Rayong, Chiang Mai
and Song Khla. The centers served 16,754
patients, a portion of 1,164 who completed
their recovery and have since been
re-employed by their previous employers,
new employers or taken up freelance
jobs.
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ส�ำ หรั บการส่งเสริม การเล่นกีฬาเพื่ อการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ เพื่ อเป็ น แบบอย่ า งที่ ดีส�ำ หรับ
คนพิการทั่วประเทศ ได้ส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ได้แก่
- เอเชี่ยนพาราเกมส์ ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2557
คว้าเหรียญรางวัลนักกีฬาคนพิการ จ�ำนวน 3 คน รวม 5 เหรียญ ได้แก่ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ
3 เหรียญทองแดง
- กีฬาพาราลิมปิกครั้งที่ 15 ปี 2016 ณ นครรีโอเดอจาเนอโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่
7-18 กันยายน 2558 ได้รบั รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ และสร้างประวัตศิ าสตร์การเป็นนักกีฬายิงธนูไทย
คนแรกที่ได้เหรียญรางวัลในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
นอกจากนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 – 5 ได้ส่งผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ
ครั้งที่ 8 ปี 2017 จ�ำนวน 6 คน ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
3) การบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคมมีภารกิจในการน�ำเงินกองทุนไปลงทุนจัดหา
ผลประโยชน์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนส�ำหรับน�ำไปใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มสิทธิประโยชน์
ให้แก่ผู้ประกันตน รวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับกองทุนในระยะยาว โดยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
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As for the promotion of sports for rehabilitation purpose as an example for all
the handicaps / disabled across the country, after completing the program, they
entered competitions in both national and international sporting events including:
- Asian Para Games at Inchoen, South Korea, 18th – 25th October 2014. A total
of 3 competitors winning 5 collective medals: 1 gold, 1 silver and 3 bronzes
- The 15th Paralympic Games at Rio De Janeiro, Brazil, 7th – 18th September
2016. Earning a single silver medal and made history as the first Thai archery competitor
to win a medal at the event.
In addition, the regional rehabilitation center 1-5 sent 6 representatives to attend
th
the 8 national skill competition for disable, 2017. There were 3 people received gold
medals and 1 bronze medal.
3) Management of investments The Social Security Office has a mission to
manage the fund in order to generate returns for developing and extending insurers’
benefits and maintain long term stability of the fund. Throughout these previous 3
years, the performance are listed below
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หน่วย : ล้านบาท

กองทุน
ประกันสังคม
กองทุน
เงินทดแทน

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
(มิ.ย. 57 – พ.ค.58)
(มิ.ย. 58 – พ.ค. 59)
(มิ.ย. 59 – เม.ย. 60)
สถานะเงิน ผลตอบแทน สถานะเงิน ผลตอบแทน สถานะเงิน ผลตอบแทน
ลงทุน
จากการลงทุน
ลงทุน
จากการลงทุน
ลงทุน
จากการลงทุน
1,302,070.62 48,105.99 1,454,435.04 47,451.45 1,612,548.82 48,080.86
45,524.32

1,712.29

47,451.45

นอกจากนี้ ส�ำนักงานประกันสังคมได้จัดการประชุม
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการลงทุน
ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม เพื่ อ เปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
มุมมองเกี่ยวกับแนวคิดการปฏิรูปการบริหารการลงทุนของ
ส�ำนักงานประกันสังคมจากหน่วยงานของรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และนักวิชาการ ณ จังหวัดนครราชสีมา (วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2560) จังหวัดนครสวรรค์ (วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560) และจังหวัดนนทบุรี (วันที่ 3 มีนาคม 2560)
4) การเพิม่ สิทธิประโยชน์ให้กบั ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน
4.1) เพิ่มสิทธิประโยชน์ยาราคาสูง 4 ชนิด ให้กับ
ผู้ประกันตน กรณีโรคที่รุนแรงและมีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งยาราคาสูง 4 ชนิด ได้แก่
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1,762.46

54,061.39

1,748.00

Unit : Million Baht
1st year
(June 2014- May 2015)
Fund status Return from
investment
Social Security 1,302,070.62 48,105.99
Fund
Compensation 45,524.32 1,712.29
Fund

2nd year
3rd year
(June 2015- May 2016) (June 2016-May 2017)
Fund status Return from Fund status Return from
investment
investment
1,454,435.04 47,451.45 1,612,548.82 48,080.86
47,451.45

1,762.46

54,061.39

1,748

Moreover, the SSO has convened a public hearing meeting regarding
reform of its investment management to gain opinion and perspectives
from government agencies, employers, employees, insurers and scholars
at Nakhon Ratchasrima on 20th February 2017, Nakhon Sawan on 28th
February 2017 and Nonthaburi on 3rd March 2017.
4) Increasing benefits for employees and insurers
4.1) Extended benefits of insurer to cover 4 high-valued
medications, in the case of severe ailments and high-treatment cost to
improve accessibility to quality medical services. The medical board
announcement on the extension has been effective since 1st October
2014. The 4 medications included:
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1. ทราซูตูแมบ (Trastuzumab)

รักษามะเร็งเต้านมชนิด Her 2 Postive ระยะเริ่มต้น

2. เพคอินเตอฟีรอน
(Peg–Interferon)

ใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นไวรัสตับอักเสบซี สายพันธุ์ 1 หรือ 6 รวมทัง้
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีรวมด้วย

3. นิโรตินิบ (Nilotinib)

รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังตามข้อบ่งชี้ที่ก�ำหนด

4. ดาสาตินิบ (Dasatinib)

รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังตามข้อบ่งชี้ที่ก�ำหนด

4.2) อ อ ก ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก� ำ ห น ด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการท�ำงานที่นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 จากเดิม
อัตราสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท แก้ไขเป็นไม่เกิน
358,000 บาท
4.3) ปรั บ เงื่ อ นไขคุ ณ สมบั ติ ส ถาน
พยาบาลที่ผ่าตัด ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มจ�ำนวนสถานพยาบาล
4.4) เพิ่ ม วงเงิ น ส� ำ หรั บ การผ่ า ตั ด
เตรียมเส้นเลือดเพื่อการฟอกไตหรือวางท่อรับ-ส่ง
น�้ำยาล้าง ช่องท้อง (เพิ่ม 10,000 บาท จากเดิม
20,000 บาท ต่อ 2 ปี)
4.5) เพิม่ การเข้าถึงยากระตุน้ เม็ดเลือด
แดงในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยเพิ่ม
รายการยาจากเดิม 9 รายการ เป็น 11 รายการ
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4.6) เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง ยาของผู ้ ป ่ ว ย
ทีต่ ดิ เชือ้ HIV/เอดส์ ในระยะแรกเพือ่ ให้ผปู้ ระกันตน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถท�ำงานและใช้ชีวิต
เช่นคนปกติ
4.7) เพิม่ การเข้าถึงยาละลายลิม่ เลือด
ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke)
และผู ้ ป่ วยกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อดเฉี ย บพลับ
(STEMI) โดยจ่ายค่ายาให้แก่สถานพยาบาล
4.8) เพิ่มสิทธิประโยชน์เงินทดแทน
การขาดรายได้ส�ำหรับผู้ประกันตนที่มีการสูญเสีย
อวัยวะตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป จากเดิมตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
4.9) กรณี ค ลอดบุ ต ร เพิ่ ม สิ ท ธิ จ าก
การเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เป็นไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง

Trastuzumab
Peg-Interferon

For treatment of the first stage of “Her 2 Positive” breast cancer.
For treatment of those infected with (class 1 or 6) type-C
Hepatitis as well as those afflicted by HIV.

Nilotinib

For treatment of chronic leukemia per diagnosis.

Dasatinib

For treatment of chronic leukemia per diagnosis.

4.2) Issuing of the ministerial
regulation prescribing rehabilitation
methods and medical treatment
expenditures for employer B.E. 2558
(2015), from the previous maximum of
40,000 Baht to 358,000 Baht
4.3) Adjusted conditions and
attributes of hospital for implanting of
automatic electric chaser to increase
number of hospitals
4.4) Extended financial limit for
operation preparing blood vessel for
kidney dialysis or putting sending and
receiving tube for abdominal cleanser
(increase of 10,000 baht from 20,000 baht
per 2 years)

4.5) Increased an access to red
blood cell stimulant for chronic renal
failure patients by adding medicines from
9 lists to 11 lists
4.6) Increased an access to
medicines for early-stage HIV patients so
that insurers will have better quality of
life, can work and live normally
4.7) Increased an access to
blood clot soluble drugs for stroke and
STEMI patients by paying medicine
expense to hospitals
4.8) I n c r e a s e d b e n e fi t o f
compensation for lack of income for
insurers who lost organ more than 35
percent from the previous of 50 percent
4.9) Maternity case, increasing
from not more than 2 times to unlimited
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4.10) เ พิ่ ม สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น ์ ก ร ณี
ทั น ตกรรม (ถอนฟั น อุ ด ฟั น ขู ด หิ น ปู น และ
ผ่าฟันคุด) จาก 600 บาท ต่อปี เป็น 900 บาทต่อปี
ขณะนี้ มี ส ถานพยาบาลที่ ท� ำ ความตกลงเบิ ก
โดยตรงกั บ ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม มี จ� ำ นวน
ทั้งสิ้น 553 แห่ง ผู้ประกันตนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็น 155,624 ครั้ง
4.11) การปรั บ ปรุ ง รายการและ
อัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�ำบัด
รั ก ษาโรคกรณี สู ญ เสี ย มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2559 โดยปรับปรุงสมรรถภาพของ
อวัยวะหรือสูญเสียอวัยวะบางส่วนปรับเพิ่มจาก
เดิม 31 รายการ เป็น 95 รายการ
4.12) เ พิ่ ม สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น ์ ก ร ณี
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2560 โดยมีโรงพยาบาลที่ให้บริการ
ตรวจสุขภาพแก่ผู้ประกันตนทั้งหมด 176 แห่ง
(คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.64) แยกเป็นโรงพยาบาล
รัฐบาล 105 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 66) โรงพยาบาล
เอกชน 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 88.75) ผู้ประกัน
ตนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จ�ำนวน 73,943
ครั้ ง โดยส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมจะจ่ า ยให้ แ ก่
สถานพยาบาลเป็นจ�ำนวนเงิน 41.24 ล้านบาท
ผ่านระบบการเบิกจ่าย e - claim ของส�ำนักงาน
ประกันสังคม
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4.13) ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ และ
เงื่ อ นไขกรณี ก ารผ่ า ตั ด เปลี่ ย นกระจกตา มี ผ ล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
4.14) การปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตรา
และเงือ่ นไข การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
จากเดิม 750,000 บาท เป็น 1,300,000 บาท
กรณีเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์
บริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย วงเงิ น
1,300,000 บาท เพิ่มวงเงินค่าตรวจเนื้อเยื่อเพื่อ
การเปลี่ ย นอวั ย วะจากเดิ ม 7,000 บาท
เป็น 10,000 บาท
4.15) ออกกฎกระทรวงก� ำ หนด
อัตราค่ารักษาพยาบาลทีใ่ ห้นายจ้างจ่าย (ฉบับที.่ ..)
พ.ศ. ... ก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เท่ า ที่ จ ่ า ยจริ ง ตามความจ� ำ เป็ น ไม่ เ กิ น กว่ า
2 ล้านบาท

4.10) Increased dental benefit
from 600 baht to 900 baht per year.
Recently, there are 553 hospitals
submitted for direct reimbursement from
the Social Security Office. As of February
2017, there were 155,624 of insurers
received the service.
4.11) Adjusting of lists and
rates for artificial organs and treating
instruments in case of losing, which has
been in effect on 1 st October 2016.
The lists for improving capacity of organ
lost and partial lost has been increased
from 31 lists to 95 lists
4.12) Increased benefits in case
of health promotion and disease
prevention that has been in effect since
1st January 2017. There are 176 hospitals,
including 105 public hospitals (accounted
for 66 percent) and 71 private hospitals
(accounted for 88.75 percent) providing
health check-up to insurers. The insurers
were received the service for 73,943
times. The Social Security Office has paid
a total of 41.24 million baht through its
e-claim system.

4.13) Improved criteria and
condition for corneal surgery, which has
been in effect since 8th November 2016
4.14) Improving of criteria, rate
and condition for implanting blood stem
cell, which is in effect since 1st February
2017 from 750,000 baht to 1,300,000 baht.
In case of tissue coming from a donor
registered in the Thai Red Cross Society,
the limit of 1,300,000 will be receive a
plus of tissue check from 7,000 baht to
10,000 baht.
4.15) enacted the ministerial
regulation prescribing medical treatment
expenditures for employer (issue …) B.E. …
imposing employer to pay medical
expenditure up to real cost but not more
than 2 million baht
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4.16) คื น สิ ท ธิ ผู ้ ป ระกั น ตนตาม
มาตรา 39 โดยร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ก�ำหนดให้ผู้ประกันตนซึ่ง
ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา 41 (4)
หรื อ (5) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม
พ.ศ. 2533 เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบไม่ครบ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2537 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
โดยพบว่ า มี ผู ้ ป ระกั น ตนที่ ไ ด้ รั บ การคื น สิ ท ธิ ใ ห้
ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ�ำนวน 9.6 แสนคน
4.17) ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้
เสนอร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การ
ขยายก�ำหนดเวลาการน�ำส่งเงินสมทบและการยื่น
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบผ่า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e –Payment) โดยวิธีการน�ำส่ง
เงินสมทบผ่านระบบ e – Payment ออกไปอีก
เจ็ดวันท�ำการ
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5) การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการรับ
จ่ายเงินทุกระบบ
5.1) บริ ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางการช� ำ ระ
เงินผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการอื่นที่เป็น
ตัวแทนในหลายช่องทางให้กับสถานประกอบการ
โดยมีผลการด�ำเนินงานของผู้ใช้บริการช�ำระเงิน
สมทบผ่ า นระบบธนาคารและหน่ ว ยบริ ก าร
ในภาพรวมทั่วประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น 51,850,301
รายการ จ�ำนวนเงิน 213,648.16 ล้านบาท
5.2) เร่ ง รั ด การบู ร ณาการจ่ า ยค่ า
บริ ก ารทางการแพทย์ ผ ่ า นระบบ National
Clearing House (NCH) เพื่ อ ให้ ลู ก จ้ า งและ
ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์
ที่สะดวกรวดเร็ว และได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานพยาบาลประกันสังคม
โดยจ่ า ยค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ โ ดยแพทย์
ผู ้ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษเฉพาะทางและการท� ำ หมั น

4.16) Restored the rights of
insurers of the section 39 by drafting of
returning to be insurer in section 39 act
that insurer being ended following section
41(4) or (5) of the social security act B.E.
2533 due to lack of sending contribution
with imposed period, edited by the social
security act (2 issue) B.E. 2537. Before the
act will be enforced, there are 960,000
people who are eligible for restoring to be
an insurer in section 39.
4.17) The social security office
has submitted the draft of ministerial
notification on extension of period for
sending contribution and submission of
contribution list through e-payment
system that allows for 7 working days of
extension to send contribution
5) Developing and increasing
channels for receiving contribution
5.1) Extended channels for
payment through banking system and
other service providers to employers.
There were 51,850,301 transactions made
through this channel, accounted for
213,648.16 million baht

5.2) Accelerated the integration
of the National Clearing House (NCH) for
medical expenditures so that employees
and insurers can access better medical
services. This also contributes to building
of reliability and good image of hospitals.
The payment made to specialized doctor
and sterilization is accounted for 4,030.95
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จ�ำนวน 559,549 รายการ เป็นเงิน 4,030.95
ล้านบาท และจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณี
ฟอกเลื อ ด ด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มและยา EPO
จ�ำนวน 2,800,309 รายการ เป็นเงิน 8,406.98
ล้านบาท
5.3) การน�ำส่งเงินสมทบด้วยสื่อ การ
ส่งข้อมูลเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่
13 มิถุนายน 2560 สถานประกอบการ จ�ำนวน
144,668 ราย ผูป้ ระกันตน จ�ำนวน 7,086,783 ราย
และยอดส่ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ยสื่ อ Intranet ณ วั น ที่
13 มิถุนายน 2560 สถานประกอบการ จ�ำนวน
58,109 ราย ผูป้ ระกันตน จ�ำนวน 3,128,522 ราย
5.4) เพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร
รั บ ช� ำ ระเงิ น สมทบผู ้ ป ระกั น ตนมาตรา 40
ผ่านทีท่ ำ� การไปรษณีย์ รวมทัง้ การเพิม่ ช่องทางการ
จ่ายสิทธิประโยชน์ผ่านระบบธนาณัติ Online
อยู่ระหว่างส�ำนักงานประกันสังคมประชุมหารือ
กั บ บริ ษั ท ไปรษณี ย ์ ไ ทย จ� ำ กั ด เพื่ อ พิ จ ารณา
แนวทางการพัฒนาระบบ
นอกจากนี้ ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการพัฒนาระบบอื่น ๆ เพื่อ
ให้ง่ายต่อการใช้งาน เป็นการอ�ำนวยความสะดวก
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ให้แก่สถานประกอบการ ได้แก่ การพัฒนาระบบ
ให้สถานประกอบการสามารถช�ำระเงินเพิ่มตาม
กฎหมายได้ การพัฒนาระบบให้ส�ำนักงานบัญชี
สามารถส่ ง ข้ อ มู ล เงิ น สมทบได้ ห ลายสถาน
ประกอบการโดยใช้ USER เดียว การพัฒนาระบบ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-receipt)
การประสานให้ธนาคารพัฒนาระบบรับช�ำระโดย
บัตรเครดิต ในระบบ e-payment
6) ก า ร ป ฏิ รู ป แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน โดยส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคม ได้มุ่งมั่นการพัฒนาระบบประกัน
สังคม และเร่งรัดผลักดันให้การด�ำเนินงานไปสู่
ความส� ำ เร็ จ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ชั ด เจนและเป็ น
รูปธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกจ้าง
ผู ้ ป ระกั น ตน เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามโปร่ ง ใส
มีธรรมาภิบาล โดยได้จัดท�ำแผนการปฏิรูปและ
การพัฒนาประสิทธิภาพงานประกันสังคมระยะ
5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ดังนี้

million baht, and to medical service in
case of dialysis using artificial kidney and
EPO medicine for 2,800,309 transactions
accounted for 8,406.98 million baht.
5.3) Sending contribution
through electronic media. As of 13 June
2017, there were 144,668 establishments
with 7,086,783 of insurers. And sending
amount through the Intranet, as of
13 June 2017, there were 58,109
establishments with 3,128,522 insurers.
5.4) Added a channel for
insurers under section 40 to pay
contribution through postal service and
being develop additional channel for
receiving benefits by online order. Now,
the SSO and Thai postal service are
considering to further develop the system.

In addition, the social security
office is developing other systems to
facilitate establishments such as
development of system that allows
establishments to pay legal addition fee
and system that allows accounting offices
to use single user for paying of multiple
enterprises, development of e-receipt
and cooperating with banks to receive
credit card payment in the e-payment
system.
6) Efficiency development and
Reform of the Social Security Office
The Ministry of Labour through the
Social Security Office is driven to improve
the social security system and its services
with a promise to maximize benefits for
employees and insurers and become a
transparent organization with good
governance by conducting the 5-year
reformation and efficiency development
plan B.E. 2558-2562 (2015-2019) as
described below
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การลงทุน

6.1) ปฏิรูปโครงสร้างส�ำนักบริหารการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

6.2) ปฏิรูป IT รองรับ Digital Thailand เพื่อการก้าวสู่ Digital SSO และ
Thailand 4.0 สู่องค์กรที่มีการด�ำเนินงานและบริการ ที่ล�้ำสมัย เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
6.3) ปฏิรูประบบบริการโดยการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางการรับจ่าย
เงินทุกระบบ ได้แก่ e-Payment, e-claim, e-service, จ่ายค่าบริการทางการแพทย์
ผ่านระบบ NCH
6.4) ปฏิ รู ป การบริ ห ารบุ ค ลากรส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมการปรั บ โครงสร้ า ง
พนักงานประกันสังคมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม รองรับ Thailand 4.0
6.5) การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6) การปรับปรุงเพดานค่าจ้างในการค�ำนวณเงินสมทบมาตรา 33 และมาตรา
39 และปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ เพื่อให้ผู้ประกันได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
6.7) การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกั น ตนได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น
6.8) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปกฎหมายให้ทันการเปลี่ยนแปลง และ
เพื่อขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึงและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากขึ้น
6.9) พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
แสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานและกองทุน
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6.1) Reformation of the Office of Investment’s structure in order to
increase investment management efficiency.
6.2) Reformation of the organization’s IT system to support the
“Digital Thailand” vision towards the targets of “Digital SSO and Thailand 4.0”.
6.3) Reformation of service system by improving and developing
multiple service channels such as e-Payment, e-Claim, e-Service and the NHC
6.4) Reformation of human resources management within the Social
Security Office in association with Thailand 4.0
6.5) Eradication and prevention of corruption and misconducts.
6.6) Adjusting the ceiling rate to calculate contribution and increase
the contribution rate under article 33 and 39 of the social security act for
additional benefits of the insurers
6.7) Further develop the available benefits for insurers.
6.8) Improving of laws and regulations to be updated and extend
coverage to cover more insurers.
6.9) Enhancing establishments’ inspection efficiency to prevent
exploitation of labour usage and the funds.
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1.8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต
ตามที่ รั ฐ บาลโดย พลเอก ประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำ� หนดให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น วาระแห่ ง ชาติ
กระทรวงแรงงาน จึ ง ได้ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อสร้างรากฐาน
ด้ า นแรงงานให้ เ ป็ น มาตรฐานสากลมากขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการป้องกันการทุจริต
ของกระทรวงแรงงาน ได้กำ� หนดวาระปฏิรปู แรงงาน
เรื่อง Zero Corruption โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร
ของกระทรวงแรงงานได้ รั บ การเสริ ม สร้ า ง
ธรรมาภิบาล และปลูกจิตส�ำนึกในการป้องกัน
การทุจริตและก�ำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
งานตามพระราชบั ญ ญั ติ อ� ำ นวยความสะดวก
อย่ า งเคร่ ง ครั ด นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารพั ฒ นา
เครือข่ายแรงงานเพื่อป้องกันการทุจริต โดยใช้
กลไกของแรงงานในสถานประกอบการ และ
อาสาสมั ค รแรงงานในพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น หู เ ป็ น ตา
ในการสอดส่องดูแลและแจ้งข่าวสารการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
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ที่ ผ ่ า นมา ได้ มี ก ารจั ด งาน “กระทรวง
แรงงานรวมพลั ง ต้ า นทุ จ ริ ต ”เมื่ อ วั น ที่ 15
กรกฎาคม 2559 ณ กระทรวงแรงงาน โดยมุ่งหวัง
ให้ เ ป็ น “กระทรวงแรงงานโปร่ ง ใสไร้ ทุ จ ริ ต ”
(Zero Corruption) ) โดยรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ได้เป็น
ผู้น�ำในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่น
การจั ด กิ จ กรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ ภายใต้ชื่อ “กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน โปร่งใส ไร้การทุจริต” เมื่อวันที่
25 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ กระทรวงแรงงาน
เน้นย�้ำข้าราชการใช้หลัก 7 ป. 4 ม. (เป็นธรรม
โปร่งใส ปรับปรุง ประสิทธิผล ประหยัด เปิดโอกาส
เป็นต้นแบบไม่จ่าย ไม่รับ ไม่ยอม และไม่เพิกเฉย)

1.8 Prevention and eradication
of corruption
As the prevention and eradication
of corruption has been set as a national
agenda under Prime Minister General
Prayut Chan-o-cha’s administration,
the Ministry of Labour have taken on the
20-year (2017 – 2036) strategic plan for the
nation’s human resources development
to underpin a internationally standardized
foundation on labour affairs including an
anti-corruption. The Ministry has imposed
“Zero Corruption” as one of its reform
agendas by focusing on promoting good
governance and building anti-corruption
conscious of its personnel as well as
monitor them to strictly abide with the
licensing facilitation act. Additionally,
the Ministry is expanding an anti-corruption
network using workers within
establishments and labour volunteers to

report incidents or suspicion of corruption
and misconducts of the officers.
Recently, the Ministry has organized
an event named “Ministry of Labour
against Corruption” on 15th July 2016 at
the Ministry of Labour, with the purpose
of declaring an intention to achieve the
“Zero Corruption” vision. The event was
led by General SirichaiDistakul, the acting
Minister himself.
Organizing another anti-corruption
event under the name “Department of
Labour Protection and Social Welfare,
Tranparency and Zero Corruption” on 25th
November 2016 at the Ministry of Labour
to reinforce the “7 Por. 4 Mor.” concept.
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นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจ�ำกระทรวงแรงงาน เพื่อ
ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ รวมทั้ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารงาน
ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมให้ มี ค วามโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ การจัดท�ำโครงการ สปส. โปร่งใส
รวมใจต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ของส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อปลูกจิตส�ำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด กระทรวง
แรงงาน รวม 9,700 คน
ทั้ ง นี้ การด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไข
ปัญหาการทุจริตที่ผ่านมา ส่งผลให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) ของกระทรวงแรงงานในปี
2559 มีค่าคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน 17.36 โดย
ปี 2559 มีค่าคะแนนเท่ากับ 82.22 และปี 2558
มีค่าคะแนนเท่ากับ 64.97
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Apart from this, the Ministry of
Labour also established a commission
against corruption and misconducts to
perform analysis on information and plans
related to the mission. The ministry also
set up the Social Security Office inspection
committee to ensure its good governance
and transparency, and monitor the
implementation of the ”Transparent SSO
against Corruption” project aiming to

promote good governance, awareness
and ethics within ministry’s associates,
amounting to 9,700 people.
Recent progress made have
significantly impacted the Ministry’s
Integrity and Transparency Assessment –
ITA 2016 rating, increasing it from the
previous year by 17.36 i.e. receiving 82.22
in 2016 compared to 64.97 in 2015.
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1.9 Information Technology
กระทรวงแรงงาน ได้เร่งด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านแรงงานที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
ด้วยการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลด้านแรงงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการ
ประชาชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ ดังนี้
1) พั ฒ นาระบบศู น ย์ ข ้ อ มู ล แรงงานแห่ ง ชาติ โดยเป็ น การบู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ า นแรงงาน
ของหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โดยมีกระบวนการในการจัดท�ำข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลด้านแรงงานที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
และสามารถเข้าใช้งาน/ค้นหาข้อมูลได้ที่ http://nlic.mol.go.th ซึ่งมีจ�ำนวนผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น
71,829 ครั้ง โดยผู้เข้าใช้งานสามารถน�ำข้อมูลในระบบไปวิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ด้านแรงงาน
และประกอบการตัดสินใจ วางแผน ก�ำหนดนโยบายด้านแรงงานและที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
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1.9 Information Technology
Ministry of labour has escalated an improvement of labour management to have
highest efficiency. The aims are to provide accurate, convenient and fast services to
people through integration of database and development of information system that
can provide services on internet network. The significant operations are listed below
1) Development of the national labour data center by integrating labourrelated data from organizations within and outside the ministry such as the National
Statistical Office and the Office of Permanent Secretary, the Ministry of Education and
etc. The process of collecting data is set on a unified standard so that the collected
data is correct, updated and reliable. Public and private organizations as well as
students and general public can use the data and can access the service at
http://nlic.mol.go.th. The total numbers of uses are 71,829 times. Users can use the
data to conduct an analysis and forecasting and to support efficient decision making,
planning and imposing policies regarding labour issues.
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2) “M - Powered Thailand ศูนย์
พัฒนาอาชีพออนไลน์” เป็น Application ส�ำหรับ
หางานท�ำ/สมัครงาน (Smart Job Center) และ
บริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นแรงงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็น
ช่องทางออนไลน์ส�ำหรับเยาวชนและแรงงานไทย
ทีเ่ ริม่ เข้าสูต่ ลาดแรงงาน และสามารถเข้าใช้งานได้ทงั้
Computer แ ละ Sm art p ho ne โด ย
เข้ า ระบบด้ ว ยบั ญ ชี ผู ้ ใช้ ง านของไมโครซอฟท์
(@hotmail.com, @outlook.com, @live.com)
และ facebook ได้ โดยมีบริการหลัก เกี่ยวกับ
การลงทะเบียนและหางานท�ำผ่าน application
Smart Job Center ต�ำแหน่งงานว่าง แหล่งเรียน
รู ้ อ อนไลน์ ผลการด� ำ เนิ น งานผ่ า นระบบ
“M - Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพ
ออนไลน์” เปิดใช้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
โดยมีผู้เข้าใช้งานถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560
รวมทั้งสิ้น 2,903 ราย
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2) “M-Powered Thailand, online
career development center” is an
application for searching a job and
employment as well as other electronic
services and information such as skill
development, knowledge on employment
benefits and labour-related news from
the ministry’s organizations. This online
channel has been designed for youth and
new entrants to the labour market to use
the services on computer and smart
phone. The log-in account can be
Microsoft’s user (@hotmail.com,
@ outlook.com, @live.com) and Facebook.
The main services include registration for
a job search through the smart job center
application, vacancies and online learning
resources. The M-Powered Thailand,
online career development center has
been opened for public use on 3rd February
2017. As of 14th May 2017, there were
2,903 people using the services.
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3) การพั ฒ นา Mobile Application ในชื่ อ SMART LABOUR เป็ น การตอบสนอง
ความต้องการของคนท�ำงานในยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงบริการด้านแรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) และ
ระบบไอโอเอส (iOS) โดยมีบริการข้อมูลข่าวสาร/สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน มีผู้เข้าใช้บริการ
รวม 125,023 ครั้ง
4) พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ทั้งในรูปแบบ e – service
และการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น การตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง จัดท�ำ
ระบบแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยมีภาษารองรับ 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา ลาว
เมียนมา และเวียดนาม ระบบ e - testing เพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
5) การน�ำระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e – receipt) มาใช้ ส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการออกใบเสร็จรับเงินโดยธนาคารที่รับเงินสมทบผ่าน
e- payment และยกเลิ ก ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ ธ นาคารหรื อ หน่ ว ยบริ ก าร
ที่เป็นตัวแทนของส�ำนักงานประกันสังคมได้มากกว่าร้อยละ 80
6) ให้บริการการประกันสังคมรูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทาง
การรับจ่ายเงินทุกระบบ ได้แก่ e - Payment e - Claim และ e - Service เป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้ แ ก่ น ายจ้ า ง/ผู ้ ป ระกั น ตนที่ ม าใช้ บ ริ ก ารให้ ส ามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กรรมได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว รวมไปถึ ง
การลดการจ่ายเงินผ่านเจ้าหน้าที่อันจะน�ำไปสู่การลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตของบุคลากรได้
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3) Development of a mobile application called “SMART LABOUR” to
respond a demand of digital-age workers to be able to more conveniently
access services including information on employment benefits through the
smart phone and tablet both the Android and IOS system.
4) Development of all information and electronic systems both
e-services and website development such as checking of licensed employment
agencies, problems reporting system in 6 languages including Thai, English,
Cambodian, Lao, Myanmar and Vietnamese and e-testing system for national
skill standard test.
5) Utilizing of e-receipt, service recipients can receive the e-receipt
instead of one issued by the banks through the e-payment system, which
exempts fee for issuing receipt by banks and other agencies of the Social
Security Office for more than 80 percent.
6) New experience of providing services by developing additional
channels for receiving money such as e-payment, e-claim and e-service that
facilitate employers and insurers to receive faster services for making
transactions. This also contributes to a reduction of personnel involvement,
resulting in decreasing of corruption.
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2

ผลงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านแรงงาน

ด�ำเนินการบทบาทเชิงรุกในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อแสดงความ
มุ่งมั่นในฐานะประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ด้านมาตรฐานแรงงาน และการแสวงหาความร่วมมือในการยกระดับ
มาตรฐานแรงงานในฐานะประเทศผู ้ รั บ และประเทศผู ้ จั ด ส่ ง แรงงาน
ไปท�ำ งานต่ างประเทศ รวมถึ ง การขยายตลาดแรงงานในต่ า งประเทศ
โดยที่ผา่ นมาได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
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2

Achievements with regards to
international cooperation
on labour

The Ministry has been particularly proactive on the
international stage and the support of international labour
standards to display its determination as a founding member of
the International Labour Organization (ILO). It has also been
seeking for cooperation as roles of both receiving and sending
country by extending the labour market overseas. Significant
progresses are described as follows:
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2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
1) ด�ำเนินงานโครงการร่วมกับ ILO และ
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย (EU)
เปิ ด โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการเพื่ อ
ต่ อ ต้ า นรู ป แบบการท� ำ งานที่ ไ ม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
ในอุ ต สาหกรรมประมงและอาหารทะเล
(Combatting Unacceptable Forms of Work
in the Thai Fishing and Seafood Industry)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 พร้อมลงนามแสดง
เจตจ�ำนงการร่วมด�ำเนินโครงการ (Letter of
Intent) เพื่อแก้ปัญหาสภาพการท�ำงานที่ละเมิด
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานในภาค
อุ ต สาหกรรมประมงและต่ อ เนื่ อ งประมงทะเล
และยกระดั บ สภาพการจ้ า งสภาพการท� ำ งาน
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ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยภายใต้แผนงาน
ก�ำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
เปรียบเทียบช่องว่างของกฎหมายภายในประเทศ
และพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วย
แรงงานบั ง คั บ ค.ศ. 1930 รวมถึ ง อนุ สั ญ ญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วย
การท� ำ งานในภาคการประมง พ.ศ.2550
(2007) เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะน�ำไปสู่
การยกระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ประชาคมโลก
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและ
การใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
และขจัดอุปสรรคทางการค้าและการส่งออก

2.1 International cooperation
1) The Ministry of Labour in
cooperation with the ILO and
representatives of the European Union
has kicked-off the “Combatting
Unacceptable Forms of Work in the Thai
Fishing and Seafood Industry” project on
17th March 2016. The Letter of Intent was
signed, reflecting a strong determination
in resolving unacceptable working
conditions within the industries and
improving its status to meet with
international standards. The action plan
includes a gap analysis session between

domestic laws and the protocol to
convention number 29 on forced labour,
1930 and the ILO’s convention number
188 concerning work in the fishing sector,
2007, which leads to an adjustment of
laws and regulations to be in line with
international standards. This would in turn
elevate confidence of the country among
the global community in the subject
matter of human trafficking and forced
labour. It also reduces trade barriers due
to the issues.
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2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปีองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization Conference : ILC) ระหว่างวันที่
4 – 8 มิถนุ ายน 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
มีสมาชิกร่วมประชุม 187 ประเทศ 3,091 คน
3) ด�ำเนินงานโครงการร่วมกับ ILO และ
กระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกาในการด�ำเนินงาน
โครงการความร่ ว มมื อ เพื่ อ ส� ำ รวจข้ อ มู ล เด็ ก
ท� ำ งานในประเทศไทย ปี 2560 (National
Survey on Working Children 2016 in
Thailand) เพื่อน�ำไปสู่การขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ให้บรรลุผลและมิให้เป็นอุปสรรคทางการค้า
4) การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถานการณ์และการวิเคราะห์ช่องว่างต่อพิธีสาร
อ นุ สั ญ ญ า แรง ง า นบั ง คั บของ I LO แ ล ะ
อุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย การต่อต้าน
การใช้ แ รงงานในรู ป แบบที่ ไ ม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
ในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมอาหารไทย
ระหว่างผู้แทน ILO และผู้แทนกระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
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2) Joined the 104th International
Labour Organization Conference (ILC)
held during 4th to 8th June 2016 in Geneva,
Switzerland with 187 fellow member
countries attended and 3,091 participants.
3) Collaborated with the ILO and
the United States Department of Labor to
carry out a National Survey on Working
Children 2016 in Thailand, leading to
achieve an eradication of child labour,
which can result in trade barriers.
4) Arranged a meeting with the
ILO’s representatives on an exchange of
information regarding current situations,
gap analysis between the ILO’s forced
labour convention and Thai Fishing
Industry as well as an opposition against
the unacceptable forms of work in fishing
and seafood industry on the 29th August
2016.
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5) กระทรวงแรงงาน โดยส�ำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 33 (33rd ASSA Board Meeting) ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 21 - 24 กันยายน 2559 และส�ำนักงานประกันสังคมประเทศไทย ได้รับรางวัล
การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น (Transformation Recognition Award) จากการเขียนผลงานเรื่อง ทิศทาง
การปฏิรูปการบริหารงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบประกันสังคมที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
ทั้งในด้านการลงทุนด้านกฎหมาย ด้าน IT บุคลากร รวมทั้งระบบการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุน
โดยการปรับปรุงระบบการจัดเก็บเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตน
ในการเข้าถึงระบบประกันสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5) The Social Security Office, under the Ministry of Labour, participated in the
33 ASSA Board Meeting held in Manila, Philippines between 21st to 24th September
2016. Thailand’s Social Security Office received the Transformation Recognition Award
for its paper on the “Reform Direction of Social Security Management”. It depicts
reformation on various fronts such as investment, legislation, IT, human resources and
reinforcing funds by improving of a contribution collection and benefits, which would
grant insurers more assessable to social security system and good quality of life.
rd
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6) กระทรวงแรงงาน โดยส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคม เข้าร่วมการประชุมประกันสังคมโลก
(World Social Security Forum) การประชุม
สมั ช ชาใหญ่ ครั้ ง ที่ 32 และการประชุ ม
สภาสมาคม ISSA ครั้งที่ 36 ของสมาคม ISSA
การประชุมครั้งนี้ เลขาธิการส�ำนักงานประกัน
สังคม ได้มีโอกาสพบกับ Mr. Errol Frank Stoové
ประธานสมาคม ISSA และ Mr. Hans-Horst
Konkolesky, Secretary General อีกทั้ง ยังได้
พบกั บ ผู ้ น�ำองค์กรด้านประกันสังคม ผู้บ ริ ห าร
ระดั บ สู ง ผู ้ เชี่ ย วชาญและผู ้ ก� ำ หนดนโยบาย
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม จากทั่ ว โลกมากกว่ า  150
ประเทศ จ�ำนวนกว่า  1,000 คน เพื่อเป็นการ
ประมวลความรู ้ เชิ ง วิ ช าการในประเด็ น ส� ำ คั ญ
วิ เ คราะห์ อภิ ป รายต่ อ ประเด็ น ความท้ า ทาย
ด้านประกันสังคม แนวปฏิบัติ รวมถึงการประชุม
ด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละนวั ต กรรมต่ อ การด� ำ เนิ น งาน
ด้านประกันสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กร
สมาชิ ก ได้ ร ่ ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
การด� ำ เนิ น งานด้ า นประกั น สั ง คม การสร้ า ง
ความเข้มแข็ง และการขยายระบบประกันสังคม
ระหว่างองค์กรสมาชิกของสมาคม ISSA ทั้งใน
ระดั บ ภู มิ ภ าคยุ โรป อเมริ ก า  แอฟริ ก า  เอเชี ย
แปซิฟิก และกลุ่มประเทศสมาชิก ASSA อีกด้วย
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6) The Social Security Office,
under the Ministry of Labour, attended
the World Social Security Forum, the 32nd
General Assembly and the 36 th ISSA
general meeting. On these occasions the
Secretary General of the Social Security
Office met with Mr. Errol Frank Stoové,
the president of the ISSA and Mr. HansHorst Konkolesky, the Secretary General
along with roughly 1,000 various other
high-ranking members of other Social
Security Offices, executives and associates
from 150 countries across the globe. All of
which took part in the analysis and
discussion on challenges faced as a
provider of social security as well as
exchange of knowledge and experiences
in operation of social security to further
strengthen and expand the relationships
between ISSA members in all regions
including Europe, America, Africa, AsiaPacific and ASSA members.
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7) กระทรวงแรงงานเป็ น เจ้ า ภาพ
จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านแรงงาน
ในกลุม่ ประเทศ CLMVT ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่
28 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
เพื่ อ แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศ
เพือ่ นบ้านทีจ่ ดั ส่งแรงงาน ในการร่วมกันก�ำหนด
มาตรการการโยกย้ า ยถิ่ น ฐานที่ ป ลอดภั ย
(Safe Migration) ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก ารแก้ ไข
ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ด ้ า นแรงงงานและ
การแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย

8) เข้ า ร่ ว มการประชุ ม Asia and
Pacific Regional Meeting : APRM พลเอก
ศิ ริ ชั ย ดิ ษ ฐกุ ล รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
แรงงาน น�ำคณะผู้แทนนายจ้าง และลูกจ้าง
เข้าร่วมการประชุมระดับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ
ครั้ ง ที่ 16 (Asia and Pacific Regional
Meeting : APRM) ขององค์ ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2559 โดยมี
32 ประเทศในเอเชีย รวมทั้งออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์เข้าร่วมประชุมด้วย
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7) The Ministry of labour hosted
a forum for senior labour officials
among the CLMVT between 28th to 29th
November 2016 in Bangkok, to tighten
cooperation between neighboring
countries and co-create a standard for
Safe Migration to reduce human
trafficking and illegal worker issues.

8) Attended the Asia and Pacific
Regional Meeting: APRM: General
Sirichai Distakul, Minister of Labour as a
head of Thai delegation including
representatives of workers and
employers attended the 16th APRM
held by the International Labour
Organization (ILO) in Indonesia between
5th -9th December 2016. There were 32
countries in Asia including Australia and
New Zealand joined the meeting.

Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
(June 2014 – May 2017)

99

9) การประชุ ม หารื อ ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่
อาวุโสและการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi
Dialogue ครั้งที่ 4 โดยพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้
เดิ น ทางเพื่ อ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม หารื อ ระดั บ
เจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมระดับรัฐมนตรี
Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่
23 - 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Cinnamon
Laheside กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ตามค�ำเชิญของกระทรวง
การจ้างงานต่างชาติศรีลังกา โดยมีผู้แทนจาก 20
ประเทศ พร้อมองค์การระหว่างประเทศ 5 องค์กร
เข้ าร่ ว มประชุ ม การประชุ ม ครั้ง นี้มี หั วข้อ หลั ก
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ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การคั ด เลื อ กแรงงาน กรอบ
นโยบายที่ มุ ่ ง เน้ น ด้ า นฝี มื อ ในการรั บ แรงงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ตลาดปลายทาง และ
การบู ร ณาการแรงงานคื น สู ่ ป ระเทศต้ น ทาง
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ใ นการบริ ห าร
แรงงานเพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การแรงงาน
ดิจิทัลในระดับภูมิภาคให้มากขึ้น

9) Senior-level and ministerial
meetings of the 4th Abu Dhabi Dialogue:
General Sirichai Distakul, Minister of
Labour and delegation attended the
meeting during 23rd -24th January 2017 at
Cinnamon Laheside hotel, Colombo, Sri
Lanka followed an invitation Minister of
Foreign Employment. There were
representatives from 20 countries together

with 5 organizations joining the meeting.
The main issues of this meeting cover
selection of workers, framework focusing
on skill-oriented migration, migration to
countries of destination and reintegration
to countries of origin, increasing utilization
of technology in migration management
within the region.
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2.2 ความร่วมมือทวิภาคี
กระทรวงแรงงานยังได้มีความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านแรงงานกับหลายประเทศที่ส�ำคัญมีดังนี้
1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชุมระดับวิชาการ เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม
2557 โดยมีประเด็นส�ำคัญ คือ การตรวจสัญชาติของประเทศต้นทาง การด�ำเนินการตาม MOU และ
การส่งเสริมให้แรงงานเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) ราชอาณาจักรกัมพูชา ประชุมระดับวิชาการและ
คณะท� ำงาน โดยมีประเด็นส�ำ คัญ คือ การด� ำ เนิ น การของ
ประเทศต้ น ทาง ภายหลั ง สิ้ น สุ ด การจดทะเบี ย นแรงงาน
ต่างด้าวและผู้ติดตาม (บัตรสีชมพู) การด�ำเนินการตาม MOU
และการส่ ง เสริ ม ให้ แรงงานเข้ า มาท� ำ งานอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย โดยเป็นการประชุมระดับวิชาการ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2557 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2559) การประชุม
คณะท�ำงาน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559)
3) สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา  ประชุ ม ระดั บ
วิชาการและคณะท�ำงาน โดยมีประเด็นส�ำคัญ คือ การด�ำเนินการ
ของประเทศต้ น ทาง ภายหลั ง สิ้ น สุ ด การจดทะเบี ย น
แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม (บัตรสีชมพู) การด�ำเนินการตาม
MOU และการส่งเสริมให้แรงงานเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยเป็นการประชุมระดับวิชาการ 4 ครั้ง (ครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 – 9
มกราคม 2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 เมษายน –
2 พฤษภาคม 2559) และเป็นการประชุมคณะท�ำงาน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 – 3
สิงหาคม 2559)
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2.2 Bilateral cooperation
The Ministry has established bilateral cooperation with multiple countries, with
significant progresses as detailed below:
1) Arranged a technical meeting with Laos PDR’s
representatives during 17th- 18th August 2014 on making
proof of nationality, implementation of the MOU and
the promotion of regular migration.
2) Arranged technical and working group meetings
with Cambodian representatives on the procedure of
the country of origin after the registration of
undocumented migrant workers and followers
(pink card holders), implementation of the MOU and
the promotion of regular migration. The technical
meetings were took place on 2 occasions. The first meeting was on 17th – 18th August 2014
and the second was on the 23rd – 24th March 2016. In the same way, there were 2 working
group meetings taken place (the first meeting was on 30th May 2016 and the second one
was 23rd July 2016).
3) Arranged technical and working group meetings
with Myanmar’s representatives on the procedure of
the country of origin after the registration of
undocumented migrant workers and followers
(pink card holders), implementation of the MOU and
the promotion of regular migration. The technical
meetings were took place on 4 occasions during 11th – 12th December 2014, 7th-9th January
2016, 12th -13th February and 30th April – 2nd May 2016. In the same way, there were 4 working
group meetings taken place on the 11th May, 2nd June, 12th July and 2nd – 3rd August 2016.
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4) สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
ประชุมระดับวิชาการ 2 ครั้ง โดยมีประเด็นส�ำคัญ
คื อ การด� ำ เนิ น การน� ำ เข้ า แรงงานเวี ย ดนาม
ตาม MOU และการส่งเสริม ให้แรงงานเข้ า มา
ท� ำ งานอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย (ครั้ ง ที่ 1
เมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน 2558 และครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559)
5) เดินทางเยือนประเทศ
กาตาร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
และส่ ง เสริ ม การจ้ า งแรงงานไทย
ไปท� ำ งานที่ ก าตาร์ เมื่ อ วั น ที่
2 มีนาคม 2559

6) เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือข้อราชการ
ร่วมกับ H.E. Mr. Dao Ngoc Dung รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานเวียดนาม ทุพพลภาพ
และสวัสดิการสังคมเวียดนาม เมื่อวันที่ 19 - 20
เมษายน 2559
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4) Arranged 2 technical meetings
with Viet Nam’s representatives on the
implementation of MOU and the
promotion of regular migration. The first
instance was on 16th – 18th August 2015
and the second instance was on 19th April
2016.
5) Visited Qatar to
strengthen relationship
between the two countries
and promote the hiring of
Thai workers in Qatar,
on 2nd March 2016.

6) Visited Viet Nam to discuss with
H.E. Mr. Dao Ngoc Dung, Vietnam’s Minister
of Labour-Invalids and Social Affairs during
19th – 20th April 2016.
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7) สาธารณรั ฐ เกาหลี : เมื่ อ วั น ที่ 8
กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เข้าร่วม
ประชุมระดับรัฐมนตรี และในระดับอธิบดี ตาม
ค�ำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงาน
และแรงงานเกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้
หารือร่วมกันระดับรัฐมนตรีในการพัฒนาปรับปรุง
การจัดส่งแรงงานภายใต้ระบบ EPS เพือ่ รักษาตลาด
แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้ข้อสรุปว่า 
ด้านความร่วมมือการจัดส่งแรงงานไทยท�ำงาน
ในเกาหลี ภายใต้ระบบ EPS ฝ่ายไทยได้ขอเพิ่ม
โควตาการจ้างแรงงานไทย เพือ่ จูงใจให้แรงงานไทย
เดินทางไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายเพิ่ ม มากขึ้ น ขณะเดี ย วกั น
ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานที่มีส่วนส�ำคัญ
ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม โดยจะร่ ว มมื อ กั น
ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล องค์ ค วามรู ้ ท างด้ า น
วิชาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางการเกาหลี
พร้ อ มที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาฝี มื อ
แรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ Thailand 4.0
รวมทั้ ง จะให้ ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศู น ย์ ฝ ึ ก
อบรมนานาชาติของไทย เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นแรงงานที่มีผลิตภาพสูง
ตลอดจนการอบรมภาษาให้ กั บ แรงงานไทยใน
ระบบ EPS อีกด้วย
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8) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว : เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ
ดร.ค�ำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมลงนามข้อตกลง
ว่าด้วยการจ้างงาน (MOA) ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงแรมดุสิตธานี
หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก
สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารจ้ า งแรงงานชาวลาวและ
การคุม้ ครองสิทธิประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของทัง้ สองประเทศ สามารถตรวจสอบ
ดูแลแรงงานได้ตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศ
จนกระทั่ ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า งและเดิ น ทางกลั บ
โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์

7) Republic of Korea: on 8th February
2017, General Sirichai Distakul, Minister of
Labour and Thai delegation attended the
ministerial and senior-level meeting
followed an invitation of Korean Minister of
Employment and Labour at the Republic of
Korea. The meeting discussed on
development of the EPS system to maintain
Thai labour market in the Republic of
Korea. The output includes a request from
Thailand to increase a number of quota for
Thai workers to work in Korea. This is to
encourage regular labour migration
between Thailand and the Republic of
Korea. At the same time, the two parties
agree on cooperation on safety at work
that is significant to industry, and agree to
cooperate on continuous sharing of
information and technical knowledge.
In addition, The Republic of Korea is willing to
cooperate on skill development to support
development of Thailand 4.0 initiative as
well as the support to develop international
training center to develop skill of labour in
the ASEAN region to be a productive
workforce along with language training for
Thai workers through the EPS system.

8) Lao PDR: on 1st March 2017,
General Sirichai Distakul, Minister of
Labour of Thailand and Dr. Khampheng
Saysompheng, Minister of Labour and
Social Welfare of Lao PDR have signed an
Memorandum of Agreement (MOA) on
employment between government of the
Kingdom of Thailand and government of
the Lao PDR at Dusit Thani Hotel, Hua Hin,
Petchburi province with attendance of
the Permanent Secretary of labour,
ML. Puntarik Samitti and the Mininstry of
Labour’s executives. This is to encourage
employment and protection of rights of
Lao PDR’s workers to be in line with both
countries’ laws and regulations, which
enables to track and protect workers
since they enter to Thailand until end of
working contract and traveling back to
their country. This also prevents workers
from being victims of exploitation.
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2.3 การลงนามความร่วมมือด้านแรงงาน
1) กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Arrangement for Technical Cooperation in
Occupational Safety and Health) กับองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี (Korea Occupational Safety and Health Agency ; KOSHA) และมีการลงนามในข้อตกลง
ความร่วมมือฯ ดังกล่าวเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ก�ำหนดกรอบระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
มีวตั ถุประสงค์ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ รวมถึงนโยบายทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของการพัฒนางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย และขยายความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการดั ง กล่ า วต่ อ ไปอี ก เป็ น เวลา  3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ซึ่ ง จะยั ง ประโยชน์
ต่อทั้งภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้างของทั้งสองประเทศ โดยมีพิธีลงนามขยายอายุข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ส�ำนักงานใหญ่
KOSHA เมืองอุสซาน สาธารณรัฐเกาหลี
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2.3 Signing cooperation on labour
1) The Ministry of Labour by the Department of Labour Protection and Social
Welfare has agreed on a technical cooperation on the “Arrangement for Technical
Cooperation in Occupational Safety and Health” with the Korea Occupational Safety
and Health Agency (KOSHA) on 22nd January 2013 in Bangkok. It is a 3-year (2013- 2015)
agreement with the primary objective of exchanging technical information, knowledge
and policies for the purpose of further developing of occupational health and safety in
Thailand. The agreement was then extended for a further 3 years (2016 – 2018),
for continued benefits of public sector organizations, employers and employees of the
both countries. The extension was signed on the 21st January 2016 at KOSHA headquarter
located in Ulsan, Republic of Korea.
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2) การรับรองอนุสญ
ั ญา 3 ฉบับของ ILO
2.1) อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา
ว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2559 โดยอนุสญ
ั ญาจะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่
วันที่ 7 มิถนุ ายน 2560 เป็นต้นไป
2.2) อนุสัญญาฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบงานส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการท�ำงาน ค.ศ. 2006 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่
187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2559 แล้ว เมื่อวันที่
23 มีนาคม 2559 และจะมีผลบังคับใช้ในอีก 12 เดือนนับจากวันที่ได้ให้สัตยาบัน
		
2.3) อนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958  
โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) เข้าพบ
Mr. Guy Ryder ผูอ้ ำ� นวยการ.ใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติ
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  ยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสารอนุสัญญา ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงานและอาชีพ
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2) Ratification of three ILO’s conventions.
2.1) MLC - The Maritime Labour Convention, 2006, Thailand ratified the
convention on 7th June 2016, and it will be in effect on 7th June 2017 onwards.
2.2) C187 - concerning the Promotional Framework on Occupational Safety
and Health Convention, 2006, ratified on 23rd March 2016, and it will be in effect 12
months after the ratified date.
		
2.3) Convention No.111 (1958) – Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1958 (No. 111). On 13 June 2017 General Sirichai Distakul Minister Of
Labour met with Mr. Guy Ryder ILO Director-Ganeral at United Nations in Geneva,
Switzerland to register the ratification of ILO Convention No. 111 (1958) concerning
discrimination in respect of employment and occupation
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3

ผลการด�ำเนินงาน
โดยใช้กลไกประชารัฐ

รั ฐ บาลมี น โยบายให้ ส ่ ว นราชการน� ำ
แนวทางกลไกประชารั
ฐ มาใช้ ใ นการขั บ เคลื
รัฐบาลมีนโยบายให้
ส่วนราชการน�ำแนวทางกลไกประชารั
ฐ ่อน
การด�
นงานตามนโยบายรั
มาใช้ในการขับเคลื่อนการด�
ำเนิำนเนิ
งานตามนโยบายรั
ฐบาลฐบาล
เพื่อมุเพื่ง่อเน้มุน่งเน้น
วนในสังคม
การสร้างความร่วมมือของทุการสร้
กภาคส่าวงความร่
นในสังคมวมมืได้อแของทุ
ก่ ภาครักภาคส่
ฐ ภาคเอกชน
ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
และภาคประชาสั ง คม ให้ได้ตแอบสนองความต้
อ งการของประชาชน
ให้ตอบสนองความต้
องการของประชาชนได้
ได้อย่างแท้จริง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้
น�ำกลไกประชารั
ฐดังกล่าว มาใช้อย่าง
ในการบริหารงาน ดังนี้ แท้จริง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้น�ำกลไกประชารัฐ
ดังกล่าว มาใช้ในการบริหารงาน ดังนี้
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3

Progress on implementation of
the public-private partnership
(Pracharat)

It is the government’s guideline to utilize the publicprivate partnership as a primary driving force to foster
cooperation joined by all parties within the society including
public sector, private sector and civil society organizations in
order to truly response to the needs of people. The Ministry
of Labour has employed the mechanism in its administration
as detailed below.
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3.1 โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไป
ท�ำงานต่างประเทศ
ด�ำเนินการจัดประชุม/อบรม ให้แก่ ประชาชน คนหางาน ผู้สนใจไปท�ำงานต่างประเทศ ผู้ถูก
ระงับการเดินทาง ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับทราบข้อมูลการไปท�ำงาน
ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผลเสียและโทษของการลักลอบไปท�ำงานต่างประเทศ โดยการสร้าง
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและเป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องดูแลและ
แจ้ ง เบาะแสผู ้ มี พ ฤติ ก ารณ์ ใ นการหลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้ า จั ด หางาน เพื่ อ ป้ อ งกั น
การถูกหลอกลวงไปท�ำงานต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
โดยหน่ ว ยงานภาคเอกชนและเครื อ ข่ า ย
ภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
อย่ า งถู ก กฎหมายและร่ ว มรณรงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
การถู ก หลอกลวงไปท� ำ งานต่ า งประเทศรวมทั้ ง
ป้ อ งกั น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ด ้ า นแรงงาน ทั้ ง นี้
มีผเู้ ข้าร่วมประชุม/อบรม จ�ำนวน 189,711 คน

3.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศโดยกลไกประชารัฐ
เพื่อให้แรงงานไทยได้รับสิทธิประโยชน์และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายแต่ละประเทศ
ก�ำหนด จึงได้ดำ� เนินความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดส่งแรงงานไทย
ไปท�ำงาน เช่น สาธารณรัฐเกาหลี อิสราเอล ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น โดยกระทรวงแรงงานประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลของรัฐ กรมการกงสุล ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อด�ำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานไทย ออกหนังสือเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ  
ตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมของคนหางาน  รวมทัง้ ประสานธนาคารของรัฐเพือ่ ปล่อยเงินกูด้ อกเบีย้ ต�่ำ
ให้กบั คนหางาน โดยคนหางานให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไป
ท�ำงานต่างประเทศ  
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3.1 Community network to prevent fraud and smuggling for
overseas job
The Ministry arranged meetings and trainings for general public, jobseekers,
people who are interested in working abroad and traveling terminated individuals,
community leaders and leaders of local administration organizations to provide
information on how to lawfully go to work abroad, disadvantages and penalty of
smuggling to work overseas. It has created a network among the public to help relay
news, monitor and report suspicions or incidents of frauds to prevent jobseekers from
being deceived to work overseas or being a victim of human trafficking.
Together with the private sector and networks of local public, the Ministry has
trained 189,711 people to perceive information regarding how to lawfully go to work
abroad and not being deceived to work overseas or falling into a victim of human
trafficking.

3.2 Providing overseas recruitment services using the publicprivate partnership
In order to make sure that overseas Thai workers are received proper privileges
and full protection of rights according to countries of destination’ laws, the Ministry has
collaborated with governments, private sector and civil society organizations in sending
Thai workers to work in Korea, Israel, Japan and Taiwan, etc. The ministry cooperates
with both public and private sectors including state hospitals, Department of Consular
Affairs, Royal Thai Police to facilitate workers to receive services including health check-ups,
criminal records inspection and passport issuing. The Ministry also coordinates with
state financial institutes to provide low interest loans for jobseekers. The jobseekers go
along in joining the pre-departure training.
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ทั้งนี้คนหางานไปท�ำงานต่างประเทศโดยใช้กลไกประชารัฐ จ�ำนวน 34,484 คน น�ำรายได้เข้า
ประเทศ 167,890 ล้านบาท

3.3 การจัดหางานให้คนพิการมีงานท�ำ สานพลังประชารัฐ “เปลีย่ นภาระเป็นพลัง”
การจัดหางานให้คนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการมีงานท�ำ  มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพา
ตนเองได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม รวมถึงเพื่อให้
นายจ้าง/สถานประกอบกิจการเห็นความส�ำคัญ
ของการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
ภาครั ฐ เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบกิจการในการด�ำเนินการตามพระราช
บั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คน
พิการ พ.ศ. 2550 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คนพิการได้รับโอกาสในการมีงานท�ำ  และเป็นผู้ประสานระหว่างสถานประกอบกิจการกับผู้พิการ/
กลุ่ม ผู้พิการเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง  ภาคเอกชน เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจ้าง
งานคนพิการ และเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเหลื่อม
ล�้ำและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภาคประชาชน/สังคม เป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้จ้างงานและคน
พิการผ่านองค์กรภาคีภาคสังคมกลุ่มต่าง ๆ เช่น หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เป็นต้น รวมทั้งภาครัฐเพื่อขยายผลให้เกิดการจ้างงาน
ท�ำให้คนพิการเข้าถึงโอกาสในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ มีผู้พิการได้รับการบรรจุงานและนายจ้างให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา
35 จ�ำนวน 16,091 คน ก่อให้เกิดรายได้รวม 1,761,964,500 บาท และผู้พิการได้รับการบรรจุงานตาม
มาตรา 33 จ�ำนวน 3,576 คน ก่อให้เกิดรายได้ 298,289,000 บาท
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From these procedures, the number of jobseekers recruited to work overseas
using the public-private partnership is currently 34,484 people with an estimated
remittance of 167,890 million Baht.

3.3 Recruitment for handicapped workers under the “Turning
Burdens into Power” project

The Department of Employment has provided recruitment service for handicapped
workers to ensure job, work and income so that they can live in the society with dignity
and not being a burden to family and community. The Department also presented
employers the importance of handicap employment and abiding with the Persons with
Disabilities’ Quality of Life Promotion Act B.E. 2550 (2007).
Public sector is responsible for providing necessary knowledge to establishments
to correctly comply with the Persons with Disabilities’ Quality of Life Promotion Act
B.E. 2550 (2007) as well as coordinates between private sector and representatives of disabled
/ handicapped workers to ensure a continuous hiring of the group. Private sector is
a supporter of disability employment and shall open an opportunity for invalids to take
part in their organizations in order to reduce inequality and generate economic values.
Civil society organization and society is a bridge to connect employers and people with
disability through various groups of social
partners such as Thai Chamber of Commerce,
The Federation of Thai Industries, The Thai
Bankers Association, Thai Retailers Association
and also the government in order to magnify
their access to employment opportunities.
Up to 16,091 handicapped / disabled
people have since been employed, per Article 35 and 3,576 persons are employed under
Article 33 with a total income of 1,761,964,500 Baht and 298,289,000 Baht respectively.
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3.4 การจ้างแรงงานสูงอายุในสถานประกอบการ (Re - employment)
กระทรวงแรงงานและมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสถานประกอบการ
จ�ำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท โฮมโปรดักส์
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) 2) บริษัท ไทยโตชิบา
อุต สาหกรรม จ�ำกัด 3) บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่
จ�ำกัด 4) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) 5) บริษทั ไทยรุง่ พาร์ทเนอร์ส กรุป๊ จ�ำกัด
6) บริ ษั ท สยามเด็ น โซ่ แมนู แ ฟคเจอริ่ ง จ� ำ กั ด
7) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด 8) บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ำกัด
9) บริษทั เอส เมดิคอล เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (โรงพยาบาลส�ำโรงการแพทย์) 10) บริษทั อุตสาหกรรมโคราช
จ�ำกัด 11) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และ12) บริษัท อีซูซุเจริญกิจ มอเตอร์ จ�ำกัด
ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการขยายอายุ
การจ้างแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการ” เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ รวมทั้งมีองค์กรภาคีให้การสนับสนุน
ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ก�ำลังแรงงานสูงอายุที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติในอนาคต และสร้างมาตรฐานต้นแบบการจ้าง
แรงงานสูงอายุอย่างต่อเนื่องในสถานประกอบการ และเพื่อวิเคราะห์ ถอดบทเรียนปัจจัยเกื้อหนุน
ปัญหาอุปสรรคความต้องการสนับสนุนที่เป็นไปได้ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่จ�ำเป็น อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ใ นการขยายผลการจ้ า งงานแรงงานสู ง อายุ ไ ปยั ง สถานประกอบการอื่ น ๆ รวมถึ ง
การมีสวัสดิการรองรับที่เพียงพอ
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3.4 Re-employment of elderly in establishments
The Ministry of Labour and the Foundation of Thai Gerontology Research and
Development institute together with 12 businesses including 1) Home Products Center
Public Company Limited 2) Thai Toshiba Industries Limited Company 3) Pueng-Noi
Bakery Limited 4) Thai V.P. Corporation Public Company Limited 5) Thai Rung Partners
Group, Limited 6) Siam Denso Manufacturing, Limited 7) Heno Motor Manufacturing
(Thailand), Limited 8) Chai-Boom Brothers, Limited 9) S Medical Enterprise, Limited
10) Korat Industries, Limited 11) Central Plaza Hotel, Public Company Limited and
12) Izusu Charoen Kij Motors, Limited” signed the memorandum of cooperation on
“Driving of Strategies and Policies on Extending Employment Period of Elderly
Workers in Establishments” on Wednesday 7th September 2016 at the Auditorium of
Centara Hotel, Government Complex, Lak Si among witnesses of other partners
including the Department of Elder Affairs, Ministry of Social Development and Human
Security and the Department of Local Administration, Ministry of Interior. The
cooperation intends to build a role model of establishment’s continuity on elderly
employment, and also study the pros and cons as well as supporting factors of elderly
employment in order to extend the initiative to other establishments for the sake of
sufficient welfare to the elderly workers.
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3.5 การส่งเสริมการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ น
การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปท�ำที่บ้าน/ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน/
กลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับงานไปท�ำที่บ้าน เช่น การจัดตั้ง
กลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน การบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง การจัดท�ำบัญชี การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การศึกษาดูงานกับนายจ้าง/
สถานประกอบกิจการทีส่ ง่ งานให้ผรู้ บั งานฯ/หรือกลุม่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีเ่ ข้มแข็งและประสบความส�ำเร็จ
ในอาชีพ และแนะน�ำแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ  เช่น กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน รวมทั้งเพื่อให้เกิด
ตลาดรองรั บ สิ น ค้ า ภาครั ฐ จะประสานกั บ ภาคเอกชนเพื่ อ การรั บ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ ่ ม ผู ้ รั บ งาน
ไปท�ำที่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 3,167 คน สร้างรายได้ 233,724,600 บาท

3.6 การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
ด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมุ่งขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบในทุกพื้นที่ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา การมีหลักประกันทางสังคม การมีความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้อมในการท�ำ งานที่ เ หมาะสม ได้ รั บการพั ฒนาทั ก ษะฝี มื อ/ส่ ง เสริม
การประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนให้มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน ผ่านกลไกของศูนย์ประสานงาน
และสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด
ทั้ ง นี้ ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่
เครื อ ข่ า ยแรงงานนอกระบบ การทบทวนและ
ปรับปรุงทะเบียนข้อมูลแรงงานนอกระบบ ร่วมกับ
เครือข่ายวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบ
ในจังหวัด และจัดท�ำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
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3.5 Promotion of home-based working
Arranging trainings for those interested in working from home, home workers and
groups of them to have relevant knowledge about home-based working such as how
to set up the group and manage to strengthen, accountancy, financial management,
compliance of related law, skill development, study visits at establishments imparting
works to home workers and advising of low-interest loan options such as fund for home
workers. The Ministry also coordinated with buyers to buy their products. There were
3,167 participants, generating an income of 233,724,600 Baht.

3.6 Management of informal workers
The Ministry has driven an implementation of the management of informal
migrant workers strategic plan in 76 provinces throughout the country with objectives
to expand coverage to informal workers in all areas to have better quality of life and
be promoted, protected and developed as well as receiving of social security, safety
and health at work, appropriate working conditions, skill development and career
development promotion. The ministry also encourages cooperation between networks
of informal workers, public and private sectors and civil society organizations through
provincial centers for coordinating and supporting of informal worker’s network.
Also, the Ministry has provided trainings
for informal workers and revised informal
workers database as well as working with
the network to analyze informal workers’
situations at provincial level and conducted/
revised strategic plans related to informal
workers management.
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3.7 ด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น
โดยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีอาชีพและ/หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็น
สื่ อ กลางในการน� ำ ภารกิ จ ของกระทรวงแรงงานไปสู ่
ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการมีงานท�ำ การพัฒนาทักษะฝีมือ การได้รับความคุ้มครองด้านแรงงาน
ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จ�ำนวน 380 คน
สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รวมถึ ง ได้ จั ด ตั้ ง
ศูนย์แรงงานประจ�ำอ�ำเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจ�ำต�ำบล และเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านแรงงานระดับอ�ำเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนวัยแรงงานในพืน้ ที่ เช่น การฝึก
อบรมภาษาก้าวทัน AC กิจกรรมหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ และโครงการส�ำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจ
พัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยมีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน จ�ำนวน 89,553 คน

3.8 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ
ได้แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อให้
เป็ น สื่ อ กลางในการประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารด้านแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
เป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่มีความ
ต้องการ/มีปัญหาด้านแรงงานกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ในด้านความต้องการมีงานท�ำ การพัฒนา
ทั ก ษะฝี มื อ การได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองด้ า นแรงงาน
ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ
จ�ำนวน 19,581 คน ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนรวม 591,101 ราย
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3.7 Operations to promote employment and income supplement
for working-age people in particular areas
The Ministry has rectified problematic
issues and promoted development in southern
border provinces to advocate employment
and increase income of working-age people in
the areas. By using a group of labour scholars
to communicate with the people, the Ministry
is able to operate its missions composing of employment promotion, skill development,
labour protection as well as receiving social security benefits from being an insurer to
them. There are 380 of labour scholars working to increase the efficiency of services on
labour issues in the southern border provinces. Also, labour centers for the scholars at
both perfection and district levels were established to be data centers at regional level as
well as organize activities for working-age people in the areas such as languages training,
one district- one working group, and community development projects and etc. There
were 89,553 people received services from the scholars.  

3.8 Coordinating to provide labourrelating services in areas across the
country

The Ministry assigned labour volunteers in
areas to relay news and information on labour to
local people and coordinated between the people and related labour agencies about
people’s demands and concerns regarding to the Ministry’s operations including
employment promotion, skill development, labour protection as well as receiving social
security benefits. Currently, there are 19,581 labour volunteers facilitating 591,101 to
receive the services.
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3.9 โครงการเชิงรุกด้านแรงงานสัมพันธ์

กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ที่น�ำไปสู่ปัญหาการผละงาน การชุมนุม
ประท้วง และปัญหาอื่น ๆ ตามมา ซึ่งจะส่งผลเสีย
ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละภาคเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
กระทรวงแรงงาน โดยด�ำเนินกิจกรรมเชิงรุก ดังนี้
1) ส่ ง เสริ ม การแรงงานสั ม พั น ธ์ แ บบหุ ้ น ส่ ว น
(Partnership) ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง
2) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า น
แรงงานสั ม พั น ธ์ ใ นสถานประกอบกิ จ การ (HR
Check) 3) จัดคลินิกแรงงานสัมพันธ์เคลื่อนที่
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4) พัฒนาประสิทธิภาพ
งานการข่าวเพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุก 5) จัดท�ำ
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แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
การชุมนุมของลูกจ้าง 6) จัดประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
(Informal Meeting) และ 7) จั ด ประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวนและถอดบทเรี ย น
จากสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ของนายจ้ า งและลู ก จ้ า ง เพื่ อ น� ำ มาก� ำ หนด
เป็ น แนวทางในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ความขัดแย้งด้านแรงงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านแรงงานสัมพันธ์ อันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือ
และเป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงานสั ม พั น ธ์
อย่างยั่งยืน
ด�ำเนินโครงการ “นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วม
สานดวงใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว” เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ ห าร
กระทรวง และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า เยี่ ย ม
พบปะนายจ้ า งและลู ก จ้ า งในสถานประกอบ
กิจการ และเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน
พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จงแนะน� ำ แนวทางการบริ ห าร
แรงงานสั ม พั น ธ์ แ บบหุ ้ น ส่ ว น (Partnership)
ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ณ ห้องประชุม
ภัตตาคารชมทะเล ง้วนเฮง จังหวัดสมุทรปราการ

3.9 Proactive project on labour relations
The Ministry of Labour is keen on
resolving conflicts between employers
and employees which may lead to strikes,
protests or other problematic occurrences
that may have negative impact on
country’s image and economy. Therefore,
to prevent said occurrences, the Ministry is
carrying out the following activities
1) Promotion of partnership on labour
relations in high-risk businesses
2) Development of labour relations
management (HR Check) in businesses
3) Organizing mobile labour relations
workshops in industrial estates 4) Improving
effectiveness of intelligence for proactive
operation 5) Conducting preventing and
resolving plan in case of protest 6) Arranging

informal meetings to reinforce good labour
relations 7) Organizing workshops to
evaluate case studies of high-risk businesses
and gain feedbacks / recommendations on
resolving employer-employee conflicts as
guidelines for the future. Further reinforce
good relationships between employeremployee, establishing a cooperation
network leading to unity and sustained
effort in resolving the issues.
The Ministry has carried out the
“Unity of Employers and Employees”
project, where the Ministry’s associates
and involving officers meet with employers
and employees at their establishment to
boost morale and provide guidelines on
implementation of partnership on labour
relations concept at Western
Digital (Thailand), Limited,
Nakorn Sri Ayuddhaya and at
Chom Ta-Lay Dining Room,
NguanHeng, SamutPrakarn.
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3.10 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน โดยส�ำนักงานประกันสังคม ตระหนักถึงความส� ำคัญของการให้บริการ
แบบครบวงจรทัง้ การป้องกันและการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยการ
ให้บริการตรวจสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้น ตลอดจนการให้บริการด้านการประกันสังคม
การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบปัญหา ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนได้รับ
ความสะดวกและการดูแลด้านสุขภาพอนามัย จึงได้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ต�ำรวจ สาธารณสุขจังหวัด สถานประกอบกิจการ
ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนในพื้นที่ที่ให้บริการ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม จ�ำนวน 1,892 ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 160,794 ราย
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3.10 Promotion of disease prevention and social security awareness
The Ministry of Labour by the Social
Security Office realizes the importance of providing
full loop of services for prevention and nurturing
of workplace health and safety, including health
check-ups, initial treatments and social security
services and reinforcement of those who affected
by natural disasters. To ensure the health of Thai
citizens, the Office is promoting disease awareness,
information on using social security, through the
joint effort with state hospitals, private businesses,
police departments, provincial health offices,
establishments, employees and the public.
Overall the Ministry organized 1,892 events,serving
160,794 people.
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4

ผลงานการน�ำเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี

ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยมี
เรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
ล�ำดับที่

วันที่เข้าประชุมคณะ
รัฐมนตรี

1

28 ตุลาคม 2557

- การด�ำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา

2

4  พฤศจิกายน 2557 - ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ...
- ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ….

3

30 ธันวาคม 2557 - ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ....

4

10 กุมภาพันธ์ 2558 - การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

5

18 กุมภาพันธ์ 2558 - ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
- ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดการจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงานที่ให้
นายจ้างจ่าย พ.ศ. ....

6
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3  มีนาคม  2558 - การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา

3 ปี
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กระทรวงแรงงาน

Presentations
to the Cabinet

4

Throughout the period, the Ministry of Labour has made proposals to the
cabinet meetings for consideration. The significant proposals are as follows:
No.
1
2

3
4
5
6

Cabinet Meeting
Title
Date
28 October 2014 - Operation on nationality identification of migrant workers from
Myanmar, Laos and Cambodia
4 November 2014 - Drafting of Ministerial Regulation concerning Labour Protection of
Employee in Agricultural Work B.E. …
- Drafting of Ministerial Regulation concerning Labour Protection in
Sea Fishery Work B.E. …
30 December 2014 - Drafting of ministerial regulation prescribing medical treatment
expenditures for employer B.E. …
10 February 2015 - Management of Vietnamese workers
18 February 2015 - Drafting of Maritime Labour Act, B.E. …
- Drafting of ministerial regulation prescribing rehabilitation
expenditures for employer B.E. …
3 March 2015 - Management of migrant workers from the 3 nationalities
(Myanmar, Laos and Cambodian)
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ล�ำดับที่

วันที่เข้าประชุมคณะ
รัฐมนตรี

7

17 มีนาคม  2558 - ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

8

31 มีนาคม  2558 - ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อน�ำส่งเข้ากองทุน
เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
- การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549

9

28  เมษายน 2558 - ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545

10

19 พฤษภาคม 2558 - ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพ ต�ำแหน่งงาน หรือลักษณะ
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ
ซึ่งต้องด�ำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

11

14  กรกฎาคม 2558 - ร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นแรงงาน (MOU) และ
ร่างบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

12

18 สิงหาคม 2558 - ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและด�ำเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ....

13

30 กันยายน 2558 - การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187
ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย
พ.ศ. 2549

14

130

เรื่องที่เข้าประชุม

ผลงาน

6 ตุลาคม 2558

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้
ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)

No.
7
8

9
10
11
12
13
14

Cabinet Meeting
Title
Date
17 March 2015 - Drafting of the royal decree on establishment of the Thailand
Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization)
B.E. …
31 March 2015 - Drafting of ministerial regulation on the period for fee deduction
to fund deportation of foreign workers from the Kingdom B.E. …
and ministerial regulation on fees and exemption of migrant
workers B.E. …
- Ratification of the Maritime Labour Convention, 2006
28 April 2015 - Drafting of Ministerial Regulations following the skill development
promotion act B.E. 2545
19 May 2015 - Drafting of the Ministry’s notification on jobs, positions or works
that are potentially hazardous to the public or which require
certified experts to execute
14 July 2015 - Drafting of the Memorandums of Understanding and Agreement
between the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of
Viet Nam
18 August 2015 - Drafting of the ministerial regulation prescribing administration
standard and operation on occupational safety, health and
working conditions including heat, light and noise B.E. …
30 September - Ratification of International Labour Organization (ILO)’s
Convention No. 187 on the promotional framework for
2015
occupational safety and health, 2006
6 October 2015 - Memorandum of Understanding on sending Thai workers to
work in South Korea under the Employment Permit System (EPS).
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ล�ำดับที่

วันที่เข้าประชุมคณะ
รัฐมนตรี

15

13 ตุลาคม 2558

เรื่องที่เข้าประชุม
- ร่างประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�ำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าว
ตามมาตรา 13 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารท� ำ งานของคนต่ า งด้ า ว
พ.ศ. 2551 ท�ำได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ช่างเครื่องยนต์ทะเล)

16

10 พฤศจิกายน 2558 - การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหา
การท�ำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)
และการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

17

17 พฤศจิกายน 2558 - ร่างกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 5 ฉบับ

18

24 พฤศจิกายน 2558 - การปรับเงื่อนไขของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ขออนุญาตท�ำงานได้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

19

1 ธันวาคม 2558

- การรับรอง (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration) การประชุม
รัฐมนตรีเอเชียและยุโรป ด้านการจ้างงาน ครั้งที่ 5

20

8 ธันวาคม 2558

- การแต่งตั้งกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

21

15 ธันวาคม 2558 - (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ
(ร่ า ง) ข้ อ ตกลงด้ า นการจ้ า งแรงงาน (Agreement) ระหว่ า งรั ฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

22

29 ธันวาคม 2558 - การเตรียมความพร้อมแก่ก�ำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

23

12 มกราคม 2559 - ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดสถานที่ที่ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า
สิบแปดปีท�ำงาน พ.ศ. ....

24

2 กุมภาพันธ์ 2559 - ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และ
กิจการแปรรูปสัตว์นำ�้

25

23 กุมภาพันธ์ 2559 - การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

No.
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

Cabinet Meeting
Title
Date
13 October 2015 - Drafting of notification of the Prime Minister’s Office prescribing
jobs for migrant workers according to section 13 (2) of Working of
Aliens Act B.E. 2551 (2008) (No. …) B.E. … (maritime engine
technician)
10 November 2015 - Registration of migrant workers in seafood processing industry to
resolve illegal, unreported and unregulated fishing (IUU), and the
management of Vietnamese workers.
17 November 2015 - Drafting of the Secondary legislation issued under the Social
Security Act (No. 4) B.E. 2558, a total of 5 issues
24 November 2015 - Adjustment of conditions for permission to work of Vietnamese
workers according to the cabinet resolution on 10th November
2015
1 December 2015 - Approval of the (draft) Sofia Declaration per the 5th Asia and
Europe Ministerial Meeting on employment
8 December 2015 - Appointment of executive board of the Thailand Institute of
Occupational Safety and Health.
15 December 2015 - (Draft) Memorandum of Understanding on labour cooperation
between the Thai royal Government and the royal government
of Cambodia and the (draft) of agreement on labour between
the royal Thai governments and of the royal government of
Cambodia.
29 December 2015 - Preparation of the workforce before entering the labour market.
12 January 2016 - Drafting of the ministerial regulations determining areas prohibited
from employing children under the age of 18 B.E. …
2 February 2016 - Extension of registration period for migrant workers in fishery and
seafood processing industry.
23 February 2016 - Management of migrant workers in 2016
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ล�ำดับที่

วันที่เข้าประชุมคณะ
รัฐมนตรี

26

29 มีนาคม 2559

27

12 เมษายน 2559 - ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่องที่เข้าประชุม
- การก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

28

10 พฤษภาคม 2559 - ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรี
แรงงานอาเซียน ครั้งที่ 24

29

16 พฤษภาคม 2559 - ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล
พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ

30

7 มิถุนายน 2559

31

14 มิถุนายน 2559 - (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง)
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment)
ระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
แห่งสหภาพเมียนมา

32

28 มิถุนายน 2559 - (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

33

5 กรกฎาคม 2559 - ร่างกฎกระทรวงว่ า ด้ วยการขอรั บใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต และ
การแจ้งการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

34

26 กรกฎาคม 2559 - ร่างพระราชก� ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท� ำงานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ....
-   การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา

35

2  สิงหาคม 2559 - ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

36

20 กันยายน 2559 - ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อน�ำส่งเข้ากองทุน
เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

- ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม 5 ฉบับ

No.
26
27
28
29
30
31

32
33
34

35
36

Cabinet Meeting
Title
Date
29 March 2016 - Setting of skill standard-based wage rates
12 April 2016 - Drafting of Labour Protection Act (No. ...) B.E. …
10 May 2016 - Request for an approval of the draft supporting for the 24th
ASEAN Labour Ministers Meeting.
16 May 2016 - Drafting of ministerial regulations according to the Maritime
Labour Act B.E. 2558, a total of 2 issuances
7 June 2016 - Drafting of ministerial regulations on division of civil service
within the Ministry of Labour, a total of 5 issuances
14 June 2016 - (Draft) Memorandum of Understanding on Labour Cooperation
and (draft) Agreement on Employment between the royal Thai
government and the government of the Republic of the Union
of Myanmar.
28 June 2016 - (Draft) Memorandum of Understanding on Labour Cooperation
(MOU) between the royal Thai government and the government
of the Lao People’s Democratic Republic.
5 July 2016
- Drafting of ministerial regulation on permit request, issuing of
permit and informing the work of migrant workers (No. ...) B.E. …
26 July 2016 - Drafting of the Royal ordinance on bringing migrant worker to
work with employer in Thailand B.E. …
- Solving the issues of migrant workers of Myanmar, Laos and
Cambodian nationalities.
2 August 2016 - Drafting of the Compensation Act (No. ...) B.E. …
20 September - Drafting of the ministry regulation prescribing period of wage
deduction for remission into the migrant workers deportation
2016
fund B.E. …
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ล�ำดับที่

วันที่เข้าประชุมคณะ
รัฐมนตรี

37

136

เรื่องที่เข้าประชุม

27 กันยายน 2559 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2563

38

4 ตุลาคม 2559

- ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ
- ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐาน
ขั้นต�่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม 3 ฉบับ
- การปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

39

18 ตุลาคม 2559

- ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 รวม 3 ฉบับ

40

25 ตุลาคม 2559

- การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน

41

13 ธันวาคม 2559 - การเสนอร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
ระยะที่ 2   (พ.ศ.2560 – 2569) และร่ า งแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2560 – 2564)
- การก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

42

27 ธันวาคม 2559 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ปี พ.ศ. 2560 – 2564

43

4 มกราคม 2560

44

24 มกราคม 2560 - ร่างกฎหมายล�ำดับรองเพื่อก�ำหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การท� ำ งานของคนต่ า งด้ า ว ส� ำ หรั บ คนต่ า งด้ า วซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ สี ย หายหรื อ
เป็นพยานในคดีค้ามนุษย์
- ขยายระยะเวลาการอนุ ญ าตให้ อ ยู ่ ใ นราชอาณาจั ก รและการท� ำ งาน
ของแรงงานในกิจการประมงทะเล  และกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

No.
37
38

39
40
41

42
43
44

Cabinet Meeting
Title
Date
27 September - Linguistic and cultural skills development strategies to support
2016
ASEAN community 2016-2020.
4 October 2016 - Drafting of ministerial regulations following the royal ordinance
on bringing migrant worker to work with employer in Thailand
B.E. 2559, a total of 3 issues.
- Drafting of the board of State-owned Enterprise announcement on
labour relations regarding the minimum standards of employment
conditions in state-owned enterprises - total of 3 editions.
- The wage adjustment of state employees.
18 October 2016 - Drafting of the ministerial regulations and notifications of the
Prime Minister’s Office following the working of alien act B.E.
2551, a total of 3 issues
25 October 2016 - Management of migrant workers upon expiry of registration
13 December 2016 - Submission of the national agenda on “safe and healthy workers”
phase 2 (B.E. 2560-2569) and draft of the master plan on national
occupational safety and health at work No.2 (B.E. 2560-2564)
- Imposing of skill standard-based wages
27 December 2016 - Strategic plan on development of workers in tourism and
services industry B.E. 2560-2564
4 January 2017 - Draft of the labour protection act (No. …) B.E. …
24 January 2017 - Draft of secondary law on exemption working fee for migrant
worker suffered from trafficking offense or witness in the offense
- Extension of period permitted to migrant workers to stay in the
Kingdom and work in sea fishery and seafood processing industry
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ล�ำดับที่

138

วันที่เข้าประชุมคณะ
รัฐมนตรี

เรื่องที่เข้าประชุม

45

7 กุมภาพันธ์ 2560 - ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
- ร่างข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

46

14 กุมภาพันธ์ 2560 - ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

47

7 มีนาคม 2560

- ร่างพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....

48

14 มีนาคม 2560

- การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับ
ประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

49

21 มีนาคม 2560

- ร่ า งกฎกระทรวงก� ำ หนดจ� ำ นวนคนพิ ก ารที่ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงิน
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ให้ ล ดหย่ อ นการออกเงิ น สมทบของนายจ้ า งและผู ้ ป ระกั น ตนในท้ อ งที่
ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ. ....

50

28 มีนาคม 2560

- ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน
ปี พ.ศ. 2560-2564

51

4 เมษายน 2560

- ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....

52

25 เมษายน 2560 - ร่างกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 3 ฉบับ

53

9 พฤษภาคม 2560 - การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 111
ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

No.
45

46

47
48
49

50
51
52
53

Cabinet Meeting
Title
Date
7 February 2017 - Draft of the ministerial regulation prescribing medical treatment
expenditure for employer (No. …) B.E. …
- Draft of the Memorandum of Agreement on employment
between the government of the Kingdom of Thailand and the
government of the Lao PDR on cooperation
14 February 2017 - Draft of the Memorandum of Understanding between the
government of the Kingdom of Thailand and the government of
the Kingdom of Bhutan on labour, employment and human
resources development cooperation
7 March 2017 - Draft of the Royal ordinance on management of migrant worker’s
working B.E. …
14 March 2017 - Allowing migrant workers of Cambodian, Lao and Burmese
nationalities travel back to countries of origin to attend Songkran
festival 2017
21 March 2017 - Draft of the ministerial regulation prescribing number of disables
that employer, establishment and government agency have to
employ and contribution that employer and establishment have
to send to the fund for the promotion and development of the
disabled (No. …) B.E. …
- Draft of the ministerial notification on prescribing of criteria,
terms and conditions to reduce contribution paid by employer
and insurer in disaster area B.E. …
28 March 2017 - Strategic plan on human resources development in logistics and
supply chain B.E. 2560-2564
4 April 2017 - Draft of the restoring to be an insurer act B.E. …
25 April 2017 - Draft of 3 secondary laws enacted following the social security
act (No.4) B.E. 2558
- Ratification of the International labour Organization’s convention
9 May 2017
No. 11 concerning Discrimination in Respect of Employment and
Occupation, 1958
Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
(June 2014 – May 2017)

139

5

ภารกิจการตรวจติดตามงาน
ในพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ

Traveled to Singapore to meet
Mr. Lim Swee Say, Minister of Manpower
for Consultation on the entrance of S-Pass
level cooks from Thailand and the
recognition of skill certificates issued by
the Ministry of Labour as a property to
use in application for S-Pass or renewing
S-Pass, including the operation of
Cooperative shops (Fair Price), which is
under administration of NTUC Union
(14th - 16th October 2015).
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

เดิ น ทางเยื อ นประเทศสิ ง คโปร์ เข้ า พบ
นายลิม สวี เซ (Lim Swee Say) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงก� ำ ลั ง คน หารื อ ข้ อ ราชการประเด็ น
การเข้ามาท�ำงานในระดับ S-Pass ของพ่อครัวและ
แม่ครัวไทย และการให้การยอมรับใบประกาศ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ออกโดยกระทรวง
แรงงานเพื่อเป็นคุณสมบัติประกอบการยื่นสมัคร
S-Pass หรือต่ออายุ S-Pass รวมทัง้ การด�ำเนินการ
ร้ า นค้ า สหกรณ์ (Fair Price) ซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้
การบริหารของ สหภาพ NTUC (วันที่ 14 - 16
ตุลาคม 2558)

Domestic and international
site visits

5

ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุม
การแจ้ ง เรื อ เข้ า – ออก (PIPO) พร้ อ มเข้ า เยี่ ย ม
สถานประกอบกิจการและแรงงานในกิจการประมงทะเล
(28 ตุลาคม 2558)
Trip to Samut Sakorn for visiting the Port-In-Port-Out Control center (PIPO)
together with a visit to establishments and workers in the fishing sector (October 28th,
2015).
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ตรวจความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
(28 มกราคม 2559)

เดินทางไปราชการในประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ เจรจาความร่วมมือในระดับทวิภาคีกบั H.E. Mr. Yasuhisa
Shiozaki รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข แรงงาน และสวั ส ดิ ก ารญี่ ปุ ่ น โดยได้ ห ารื อ ถึ ง
ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานทั้ ง ด้ า นเครื่ อ งจั ก รและเทคโนโลยี พร้ อ มชี้ แจงศั ก ยภาพ
ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ AEC/CLMV พร้อมทัง้
เยี่ยมให้ก�ำลังใจผู้ฝึกงานคนไทย นอกจานี้ ได้พบกับประธาน IM JAPAN องค์กรรับผู้ฝึกงานของญี่ปุ่น
นาย KYOEI YANAGI SAWA และเสนอแนะให้ IM JAPAN สนับสนุนการจัดตั้งสมาคม/ชมรมผู้ผ่าน
การฝึกจากญี่ปุ่น เพื่อจะได้ดูแล ติดตามผล รวมทั้งพัฒนาแรงงานรุ่นต่อ ๆ ไปให้เข้มแข็งมากขึ้น และ
ขอความร่วมมือในการออกใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการฝึก รวมทั้งจัดหาต�ำแหน่งงาน
ในภาคอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ฝึกงานให้มากขึ้น (วันที่ 14 – 16 มกราคม 2559)
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Monitoring of the operations
progress in development of special
economic zone in Song Khla (28th
January 2016).

Officially visited Japan to negotiate the terms and conditions for bilateral
cooperation on development of labour in machinery and technology, with H.E.
Mr. Yasuhisa Shiozaki, the Minister of Health, Labour and Welfare of Japan. Also,
demonstrated the potential of Thailand in becoming the economic and industrial
center of AEC/CLMV and a visit of Thai trainees for encouragement. Additionally, met
with the President of IM JAPAN, an organization of Japanese apprenticeship, Mr. KYOEI
YANAGI SAWA and proposed for IM JAPAN to support the establishment of associations
/ clubs of those who trained in Japan, in order to care for, follow-up on and further
develop the following generations of workers. As well as requested for cooperation in
issuing certificates of standards of training and seek to provide more jobs for trainees in
the industry (14th - 16th January 2016).
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ตรวจเยี่ ย มรั บ ฟั ง บรรยายสรุ ป งาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของส�ำนักความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเยี่ยมชม
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน)
ณ อาคารกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงาน
(ส่วนแยกตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (1 เมษายน 2559)

บรรยายพิเศษ “10 พฤษภาคม วันความ
ปลอดภั ย ในการท� ำ งานแห่ ง ชาติ ” เนื่ อ งในวั น
ความปลอดภัยในการท�ำงานแห่งชาติ ประจ�ำปี
2559 ณ อาคารกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครอง
แรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

ติ ด ตามสถานการณ์ แรงงาน 4 จั ง หวั ด
ตะวั น ออก เน้ น ความร่ ว มมื อ แนวประชารั ฐ
ขับเคลื่อนทุกมิติด้านแรงงาน ณ จังหวัดตราด
(17 มิถุนายน 2559)
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Visiting and hearing of the briefing
on safety, occupational health and
environment at work of the Bureau of
Labour safety, Department of Labour
Protection and Welfare and visited the
Thailand  Institute for Occupational Health
and Safety (public organization), at the
Department of Labour Protection and
We l f a r e b u i l d i n g ( Ta l i n g - C h a n )
Borommaratchachonnani road, ChimPlee,
Taling-Chan District, Bangkok (April 1st,
2016).
As special lecture at the "10 May,
the national safety at work’s day" on an
occasion of the national safety at work’s
day at the Department of Labour
Protection and Welfare (Taling-Chan)

Following the labour situations in 4
eastern provinces with emphasis on the
Cooperation through public-private
partnership that drives all dimensions on
labour issues in Trad province. (17th June
2016).
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ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี รับฟังแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (25 กรกฎาคม 2559)

ตรวจราชการจั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ พื่ อ
ประชุ ม ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นแรงงาน
ตามนโยบายของรั ฐ บาลพร้ อ มรั บ ฟั ง ประเด็ น
ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้อเสนอแนะจากนัก ธุ ร กิ จ
พร้ อ มสร้ า งการรั บ รู ้ ค วามเข้ า ใจในนโยบาย
ด้ า นแรงงานของรั ฐ บาลเตรี ย มแรงงานรองรั บ
ประเทศไทย 4.0 และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พุน�้ำร้อนกาญจนบุรี (18 สิงหาคม 2559)
ตรวจราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เพื่ อ ประชุ ม
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น ด ้ า น แร ง ง า น
ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี และ
นครศรี ธ รรมราช พร้ อ มรั บ ฟั ง ประเด็ น ปั ญ หา
อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะจากนั ก ธุ ร กิ จ
นักลงทุนในพื้นที่ (26 สิงหาคม 2559)
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Joined the Prime Minister for the
hearing of the economic and social
development In southern border
provinces. (July 25th, 2016)

Had an official visit to Kanchanaburi
province and joined a meeting to follow-up
on the progress on labour after
implementation of governmental policies
and a feedback session for issues,
problems and suggestions from private
sector. While also ensuring a better
understanding of government policies,
supporting the“Thailand 4.0” vision and
the development of special economic
zone at Phu Nam Ron in Kanchanaburi
(18th August 2016)
Had an official visit to Phuket and
joined a meeting to follow-up on the
progress on labour after implementation
of governmental policies in 4 provinces,
including Phuket, Chumphon, Surat Thani
and Nakhon Si Thammarat and a feedback
session for issues, problems and
suggestions from businesses and investors
within the area (26th August 2016).
Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
(June 2014 – May 2017)

147

พิ ธี ม อบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ กิ จ กรรม
การรณรงค์ ล ดสถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท� ำ งาน
ให้เป็นศูนย์ ประจ�ำปี 2559 แก่สถานประกอบ
กิจการ 227 แห่ง เพื่อประกาศเกียรติคุณ และ
สร้างแรงจูงใจ แก่สถานประกอบกิจการทีด่ ำ� เนินการ
ลดสถิ ติ ก ารประสบอั น ตรายจากการท� ำ งานให้
เป็ น ศู น ย์ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ณ  ห้ อ งประชุ ม
จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม กระทรวงแรงงาน
(31 สิงหาคม 2559)
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
จังหวัดปทุมธานี และรับฟังการสรุปภารกิจการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรด้านการแพทย์
(8 กันยายน 2559 )

เยี่ ย มชมให้ ก� ำ ลั ง ใจเยาวชนผู ้ แ ทน
ประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย (26 กันยายน
2559) โดยได้ จั ด ส่ ง เยาวชนเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น
ใน 17 สาขา 38 คน และได้ รั บ รางวั ล ได้
6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง
และ 12 ประกาศนียบัตร
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Organized the awarding ceremony,
campaigning for reduction of accidents at
work of the year 2016, awarding 227
establishments to reward and motivate
the establishments that continuously
succeed at reducing the injury statistics
towards zero at the Chom Phon Por.
Phibulsongkram, Ministry of Labour.
(31st August 2016)

Visited worker rehabilitation center
in Pathum Thani and hearing of a briefing
o n m i ssi o n t o h o li st i c m edi c al
rehabilitation. (September 8th, 2016)

Visited to encourage youth
representatives from Thailand who
participated in the 11th ASEAN manual skill
contest in Malaysia (26th September 2016)
by sending 38 youths to participate in 17
branches, winning 6 gold, 2 silver,
9 bronze medals and 12 certificates.
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ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตาม
ความคื บ หน้ า เกี่ ย วกั บ ผลการด� ำ เนิ น งาน
ด้านแรงงานตามนโยบายของรัฐบาลของกลุม่ จังหวัด
อีสานใต้ ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ยโสธร และอ�ำนาจเจริญ (10 – 12 พฤศจิกายน
2559)

เปิดโครงการ "นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมสาน
ดวงใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว" พร้ อ มเยี่ ย มให้ ก� ำ ลั ง ใจ
ผู ้ ใช้ แรงงานและผู ้ ป ระกอบกิ จ การในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ (30 พฤศจิกายน 2559)

ติ ด ตามสถานการณ์ แรงงานภาคเหนื อ
ตอนบน ประกอบด้ ว ยเชี ย งใหม่ แม่ ฮ ่ อ งสอน
ล�ำปาง และล�ำพูน เพื่อติดตามและผลักดันงาน
ด ้ า น แร ง ง า น ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล แ ล ะ
ของกระทรวงแรงงานให้บรรลุผล อย่างต่อเนื่อง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม (วันที่ 12 มกราคม 2560)
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Trip to Ubon Ratchathani province
to monitor the progress after
implementation of governmental policies
in the South Northeastern region including
Yasothon, Amnat Charoen, Si SaKet and
Ubon Ratchathani provinces. (10th to 12th
November 2016)
Arranged the opening ceremony
for the "Unity of employees and
employers" project and visited to
encourage the workers and businesses in
Samut Prakan. (30th November 2016)

Monitored labour situation on the
upper north provinces including Chiang
Mai, Mae Hongsorn, Lumpang, and
Lumpoon to drive labour-related
operation following government and
Ministry of Labour’s policies to be
continuously and concretely
accomplished.
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ต ร ว จ เ ยี่ ย ม ก า ร ใ ห ้
บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ภาคใต้ โดยพบปะประชาชน
มอบถุ ง ยั ง ชี พ เครื่ อ งอุ ป โภค
บริโภค เยียวยาผู้ประสบภัยฯ
หลังน�ำ้ ลด จ้างงานเร่งด่วนและ
พัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ และ
เปิดงาน 'จับมือกันไว้ ก้าวไป
ด้วยกัน' (16 กุมภาพันธ์ 2560)

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานของ
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน
กลุ่มจังหวัด EEC ภาคตะวันออก ประกอบ
ด้วยจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
และเปิดศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะ
อุตสาหกรรมเหมราช (HISCA)
(9 มีนาคม 2560)
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Visited and provided assistances to
people suffered from flooding in southern
provinces. The activities include meeting
with people and handing survival bags,
goods and utilities after the flood water
diminished. The Ministry also implemented
urgency employment and skill
development to mitigate the trouble
about job and opened the event called
“holding hands and moving together”
on 16th February 2017.

Visited and monitored
progress and achievements of
the ministry’s units in provincial
group of the EEC including
Rayong, Chonburi and
Chachoensao provinces, and
opened the Hemaraj Industrial
Skill Cooperation Academy
(HISCA) on 9th March 2017.
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ล ง พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ย ะ ล า
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น
การเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน
ในระดั บ พื้ น ที่ Labour Group
พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา
นราธิ ว าส ปั ต ตานี สงขลา และ
สตูล) (30 มีนาคม 2560)

เข้าหารือข้อราชการกับ Mr. Aryeh Deri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล และ
เยี่ยมนักเรียนไทย นักศึกษาไทยฝึกงานเกษตร พร้อมชมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ สถาบันการ
ฝึกอบรมทางการเกษตรนานาชาติของอิสราเอล R&D Center, for Arava International Center for
Agriculture Training (AICAT) (วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Went on a field trip to Yala
province to monitor and follow
operational performance on labourrelated issues and had a meeting with
provincial chief officers of the southern
provinces (Yala, Naratiwat, Pattani,
Songkhla, and Satul) on 30th March 2017

Paid a courtesy call to
Mr. Aryeh Deri, Minister of
Interior, Israel, visited Thai
student trainee in agricultural
works and watched the use of
technology in agriculture at
R&D center, for Arava
International Center for
Agricultural Training (AICAT) on
5th May 2017.
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6
6.1 สื่อสิ่งพิมพ์
เสนอข่าวสารนโยบายด้านแรงงานและ
การขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวมของกระทรวง
แรงงานผ่าน
● การเขี ย นข่ า วและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ข่าวสาร (Press Release) 1,686 ครั้ง
● การแถลงข่าว (Press Conference)
95 ครั้ง
● วารสารแรงงานรายเดือน
● ภาพและข้ อ ความประชาสั ม พั น ธ์
วันแรงงานแห่งชาติ
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ด้านแรงงาน

Communication and
Public Relation Labour

6
6.1 Printing Medias
Publicizing information
regarding labor policies and missions
driven of the Ministry of Labour
through
● Published 1,686 press
releases
● Arranged 95 press
conferences
● Monthly journals
● Advertising photos and
contents on the National Labour Day
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6.2 สื่อโทรทัศน์/วิทยุ
●

รายการสถานี แรงงาน เพื่ อ ขยาย
โอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของประชาชนทั้ ง ใน
ชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไป
โดยทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย มกั น โดยได้ ก� ำ หนด
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(สทท.11) กรมประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก วั น อั ง คาร
ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น.

6.2 Television and Radio Medias
●

Labour Station, this is   to
inclusively and equitably expand public
services to both urban communities and
rural remote areas. The program has been
broadcasting on every Tuesday during
1.05 - 1.55 p.m. on the National
Broadcasting Services of Thailand (NBT),
Department of Public Relations.
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน
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วันที่ออกอากาศ
10 พฤศจิกายน 2558
17 พฤศจิกายน 2558
24 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558
8 ธันวาคม 2558
15 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558
29 ธันวาคม 2558
5 มกราคม 2559
12 มกราคม 2559
19 มกราคม 2559
26 มกราคม 2559
2 กุมภาพันธ์ 2559
9 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
23 กุมภาพันธ์ 2559
1 มีนาคม 2559
8 มีนาคม 2559
15 มีนาคม 2559
22 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559
5 เมษายน 2559
12 เมษายน 2559
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

ชื่อตอน

แนะน�ำบริการกระทรวงแรงงาน
สร้างหลักประกันชีวิตกับประกันสังคม
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
ลูกจ้าง นายจ้าง ได้อะไรกับการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก
การให้บริการของกรมการจัดหางานและศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
(Smart Job Center)
อาชีพเสริมสู้ภัยแล้ง
AEC และการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน
เหลียวหลังแลหน้ากระทรวงแรงงานตามโรดแมปรัฐบาล
ผู้ประกันตนมาตรา 40 หลักประกันเพื่อวันข้างหน้า
การเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
เส้นทางอาชีพช่างเชื่อมเงินล้าน
นายจ้างได้ก�ำไร ลูกจ้างได้ด้วย ช่วยสร้างประชารัฐ
กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการท�ำงาน
รางวัลชีวิตผู้เข้าแข่งขันฝีมือช่าง
2559 : สู่มิติใหม่ของการจ้างงานคนพิการ
ใครคือผู้ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ
พลังสตรีร่วมใจขับเคลื่อนไทยสู่สากล
พัฒนาฝีมือคนพิการ สร้างงานสร้างอนาคต
คิดถึงงาน คิดถึงกระทรวงแรงงาน
ลดอุบัติเหตุจากการท�ำงานอย่างไรให้เป็นศูนย์
การไปท�ำงานต่างประเทศแบบรัฐจัดส่ง
พกบัตรประกันสังคมไว้ อุ่นใจทุกเทศกาล

On-air date
10 November 2015
17 November 2015
24 November 2015
1 December 2015
8 December 2015
15 December 2015
22 December 2015
29 December 2015
5 January 2016
12 January 2016
19 January 2016
26 January 2016
2 February 2016
9 February 2016
16 February 2016
23 February 2016
1 March 2016
8 March 2016
15 March 2016
22 March 2016
29 March 2016
5 April 2016
12 April 2016

Title
Introduction to the Ministry of Labour’s services
Building life insurance with social security
Growing Thai labour productivity
Employees and Employers, What they gain from resolving child
labour?
The Department of Employment’s services and Smart Job Center
An extra work against drought
AEC and labour movement in ASEAN
Ministry of Labour, turning the page and looking forward to the
government’s roadmap
Section-40 Insurers, security for the future
Participating in labour market with quality
Career path of a millionaire welder
“Employers profit, Employees gain” helps building “Public-Private
Partnership”
Compensation Fund, protecting workers from working injuries
Life reward of a skill competitor
2016 : towards a new paradigm of disability employment
Who is a human trafficker?
The father of Thai labour standard and Thai labour standard’s day
Women Unity, driving Thailand toward the international
Skill Development for an Handicap: Creating Job, Building the Future
Think of Works, Think of the Ministry of Labour
How to reduce accidents at work to zero?
Working Abroad through Government-to-Government channel.
Feel comfortable in  every festivals with the social security
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วันที่ออกอากาศ
19 เมษายน 2559
26 เมษายน 2559
3 พฤษภาคม 2559
10 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
24 พฤษภาคม 2559
31 พฤษภาคม 2559
7 มิถุนายน 2559
14 มิถุนายน 2559
21 มิถุนายน 2559
28 มิถุนายน 2559
5 กรกฎาคม 2559
12 กรกฎาคม 2559
19 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2559
2 สิงหาคม 2559
9 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559
23 สิงหาคม 2559
30 สิงหาคม 2559
6 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
27 กันยายน 2559
162

ผลงาน

3 ปี

ชื่อตอน
มาตรฐานเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
แรงงานสร้างเมือง สร้างชาติ
การบริหารจัดการแรงงงานต่างด้าว
ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.) ไทย
มาตรฐานช่างไฟ มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสังคม
ผลงาน 6 เดือน กระทรวงแรงงาน
เครือข่ายกระทรวงแรงงาน สื่อกลางขับเคลื่อนแรงงานไทย
อาชีพต้องห้ามของแรงงานต่างด้าว
มหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559
พัฒนาอาชีพเยาวชนชายแดนใต้
Safety Thailand ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
ก้าวใหม่ บริการของประกันสังคม
แรงงานนอกระบบกับระบบคุ้มครอง
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวก่อนหมดเขต 29 ก.ค. 59
การไปท�ำงานประเทศอิสราเอลโดยรัฐจัดส่ง
ช่างฝีมือไทยกับความส�ำเร็จจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ศูนย์เด็กเล็ก สร้างสัมพันธ์แห่งรัก
การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม
ไขข้อข้องใจกรณีว่างงาน
ฝึกงานประเทศญี่ปุ่นผ่านโครงการ IM Japan
สิทธิประโยชน์ควรรู้กรณีทุพพลภาพ
เยาวชนไทยกับความพร้อมในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานรองรับประเทศไทย 4.0
การบังคับใช้กฎหมายอาชีพเสี่ยง ช่างไฟฟ้าฯ ต้องมีหนังสือรับรอง

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

On-air date
19 April 2016
26 April 2016
3 May 2016
10 May 2016
17 May 2016
24 May 2016
31 May 2016
7 June 2016
14 June 2016
21 June 2016
28 June 2016
5 July 2016
12 July 2016
19 July 2016
26 July 2016
2 August 2016
9 August 2016
16 August 2016
23 August 2016
30 August 2016
6 September 2016
13 September 2016
20 September 2016
27 September 2016

Title
Standard for a better life with national skill standard
Labour, A Builder of Nation
Migrant Workers Management
Phadung Canal Market, the capital market for Thai labour
Electrician standard, the safety standard for society
Ministry of Labour’s 6-month achievements
Ministry of Labour’s network, the network for driving Thai labour
Prohibited occupations for migrant worker
Public-Private Partnership Festival: produce works, create jobs and
generate income 2016
Professional development for youths in southern border
Safety Thailand, safety and health of Thailand
New chapter of social security’s services
Informal workers and protection system
Migrant Workers Registration before the deadline, 29th July 2016
Working in Israel, sending by the government
Thai craftsmen and the success from skill trainings
Child center, building the bounds of love
Increasing benefits in case of dentistry
Giving an answer to unemployment cases
Internship in Japan under the project “IM Japan”
Must-known benefits in case of invalidity
Thai youths and Preparedness for the ASEAN skill competition
Ministry of Labour’s strategies toward Thailand 4.0
Law Enforcement of restricted jobs: Electrician must have a license
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●

รายการเดินหน้าประเทศไทย ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.00 น.
วันที่ออกอากาศ
29 มิถุนายน 2558
24 สิงหาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
1 กุมภาพันธ์ 2559
14 มีนาคม 2559
30 เมษายน 2559
1 พฤษภาคม 2559
21 กันยายน 2559
28 กันยายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559
1 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560

164

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

ชื่อตอน
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานท�ำ
เปลี่ยนความสิ้นหวังของแรงงานเป็นพลังสู้ชีวิต
เดินหน้าแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
พัฒนาแรงงานลุ่มน�้ำโขง เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
แรงงานสร้างเมือง สร้างชีวิต
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
การจัดระเบียบและจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
รัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างไร
ใต้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
เดินหน้าพัฒนาฝีมือ สร้างสวัสดิการเพื่อแรงงานไทย
การบริการจัดการแรงงานต่างด้าว

●

The “Thailand moves forward” TV program, which has been aired on
the Television Pool of Thailand after the national anthem on 6 p.m.
On-air date
29 June 2015
24 August 2015
12 October 2015
1 February 2016
14 March 2016

Title
Service with heart for Thai people having a job
Turning desperation of workers to vitality
Resolving child labour
Increasing Thai labour productivity project
Labour development in the Greater Mekong Subregion (GMS),
connecting the ASEAN Community
30 April 2016
Labour, a builder of life and nation
1 May 2016
Migrant workers management
21 September 2016 Reorganizing of migrant worker management system and
migrant workers  registration in Thailand
28 September 2016 How the government deals with people’s economic hardships?
14 November 2016
1 May 2017
22 May 2017

Under His Majesty’s wisdom, the father of Thai labour standard
Moving forward skill development, Building welfare for Thai labour
Migrant worker management

Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
(June 2014 – May 2017)

165

●

รายการสถานีประกันสังคม SSO Channel
เป็นรายการสถานีข่าวประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตน 24 ชม.
●

สปอตวิทยุ/โทรทัศน์

		
○ เรื่อง ชีวิตดี๊ดี
		
○ เรื่อง แรงงานบังคับ
		
○ เรื่อง การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
		
○ สกู๊ปสารคดีเชิงข่าว ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม
92.5 เมกะเฮิรตซ์ จ�ำนวน 62 ตอน
		
○ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ ทางสถานีวิทยุก ระจายเสียงแห่ ง
ประเทศไทย เอฟ.เอ็ม 92.5 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ในประเด็น “วันแรงงานแห่งชาติ
2560”
● สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
		
○ ปลัดกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ รายการ ตลาดสดพระราม 4 ประเด็น ผลงาน และ
โอกาสของการท�ำงานหลากหลายอาชีพ ทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี (ช่อง 3)
		
○ ปลัดกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ รายการ เก๋าไม่แก่ ประเด็น การส่งเสริมและ
พัฒนาแรงงานผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทุกมิติ ทาง สถานีโทรทัศน์วิทยุกองทัพบก (ช่อง 5)
		
○ รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสิงหเดช ชูอ�ำนาจ) ให้สัมภาษณ์ รายการ Thailand
Today ประเด็น Management of free flow of labour in the AEC

6.3 สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
●

เฟสบุ ๊ ค Ministry of Labour, Kingdom of  
Thailand  
● Line official กระทรวงแรงงาน
● Twitter  
● Youtube  

166

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

●

The Social Security Station TV program is a 24-hour
social security news channel for insurers.
● Radio and Television spots on the subject of
		
○ Excellent Life (Cheevit Dee Dee)
		
○ Forced labour
		
○ Campaign on prevention and resolving human
trafficking on labour exploitation
		
○ 62 documentary news scoop broadcasted on
the national public radio FM 92.5 MHz
		
○ Minister of Labour gave an interview on the
national public radio FM 92.5 MHz on the topic of “National
Labour Day 2017”
● Television Interviews
		
○ Permanent Secretary of Labour gave an
interview to Rama IV Market TV program on the issues of
achievements and opportunity to have multi-work on the
Channel 3
		
○ Permanent Secretary of Labour gave an
interview to Khao Mai Khae TV program on the topic of
“holistic promotion and development of elderly workers” on
the Royal Thai Army Radio and Television, channel 5
		
○ Deputy Permanent Secretary (Mr. Singhadet
Chuumnart) gave an interview to Thailand Today TV program
on the topic of “Mangement of free flow of labour in the AEC”

6.3 Online Medias for publicizing information
●
●
●
●

Facebook title “Ministry of Labour, Kingdom of Thailand”
Ministry of Labour’s official Line account  
Twitter
Youtube
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6.4 สื่อภาพอินโฟกราฟิก

168

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

6.4 Info graphic
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7

170

การพัฒนากฎหมาย

ที่

ชื่อกฎหมาย

วันที่มีผลใช้บังคับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

26 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2

พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. 2558

20 ตุลาคม 2558

ส�ำนักงานประกันสังคม

3

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

5 เมษายน 2559

กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน

4

พระราชก� ำ หนดการน� ำ คนต่ า งด้ า ว มาท� ำ งาน 15 สิงหาคม 2559 กรมการจัดหางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

5

พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์ และอัตรา 26 กันยายน 2558 ส�ำนักงานประกันสังคม
การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการ
รั บ ประโยชน์ ท ดแทนของบุ ค คล ซึ่ ง สมั ค รเป็ น
ผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

6

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม 22 ธันวาคม 2557 กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
พ.ศ. 2557
แรงงาน

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

7

Laws and Regulations
Development
No.
Name
Effective Date
1 Skill development promotion (No. 2) act, 26 March 2015
B.E. 2557(2014)
2 Social security (No. 4) Act, B.E. 2558 (2015)
20 October 2015
3 Maritime labour act, B.E.2558 (2015)
5 April 2016
4
5

6

Royal ordinance on bringing migrant 15 August 2016
workers to work with employers in
Thailand B.E.2559 (2016)
Royal decree prescribing rules, contribution 26 September 2015
rates and types of benefits as well as rules
and conditions for benefits entitlement of
the person who register to be the insured
person (No.3) B.E. 2015
Ministerial regulation concerning labour 22 December 2014
protection of employee in agricultural
work B.E.2557 (2014)

Responsible Agency
Department of Skill
Development
Social Security Office
Department of Labour
Protection and
Welfare
Department of
Employment
Social Security Office

Department of Labour
Protection and
Welfare
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ที่

172

ชื่อกฎหมาย

วันที่มีผลใช้บังคับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

7

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 30 ธันวาคม 2557 กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
พ.ศ. 2557
แรงงาน

8

กฎกระทรวงก�ำหนดค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง 20 กุมภาพันธ์ 2558 ส�ำนักงานประกันสังคม
จ่าย พ.ศ. 2558

9

กฎกระทรวงก�ำหนดการจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการท�ำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558

16 มีนาคม 2558

ส�ำนักงานประกันสังคม

10

กฎกระทรวงก� ำ หนดมาตรฐานในการบริ ห าร
จั ด การ และด� ำ เนิ น การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

4 เมษายน 2558

กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน

11

กฎกระทรวงก� ำ หนดสถานที่ ที่ ห ้ า มนายจ้ า ง 14 มกราคม 2559 กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีท�ำงาน
แรงงาน
พ.ศ. 2559

12

กฎกระทรวงการยื่นค�ำขอ การออกหนังสือรับรอง 4 กุมภาพันธ์ 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และการออกใบแทนหนั ง สื อ รั บ รอง การเป็ น
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ พ.ศ. 2559

13

กฎกระทรวงก� ำ หนดค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การรับรองความรู้ความสามารถ พ.ศ. 2559

14

ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก� ำ ห น ด ค ่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ข อ ง 4 กุมภาพันธ์ 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศู น ย์ ป ระเมิ น ความรู ้ ค วามสามารถและศู น ย์
ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2559

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

No.
Name
Effective Date
7 Ministerial regulation concerning 30 December 2014
labour protection in sea fishery work
B.E.2557 (2014)
8 Ministerial regulation prescribing medical 20 February 2015
treatment expenditures for employer
B.E.2558 (2015)
9 Ministerial regulation prescribing 16 March 2015
rehabilitation expenditures for employer
B.E. 2558 (2015)
10 Ministerial regulation prescribing
4 April 2015
administration standard and operation on
occupational safety, health and working
conditions related to electricity B.E 2558
(2015)
11 Ministerial regulations determining areas 14 January 2016
prohibited from employing children under
the age of 18 B.E. 2559 (2016)
12 Ministerial regulation concerning issuing of 4 February 2016
certification request and issuing of
substitute for license of skill testing center
B.E. 2559 (2016)
13 Ministerial regulation prescribing fees 4 February 2016
related to certifying of competency B.E.
2559 (2016)
14 Ministerial regulation prescribing fees of skill 4 February 2016
and competency testing center and
government related center B.E. 2559 (2016)

Responsible Agency
Department of Labour
Protection and
Welfare
Social Security Office
Social Security Office
Department of Labour
Protection and
Welfare
Department of Labour
Protection and
Welfare
Department of Skill
Development
Department of Skill
Development
Department of Skill
Development
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174

ที่

ชื่อกฎหมาย

วันที่มีผลใช้บังคับ

15

กฎกระทรวงการน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

17 พฤศจิกายน
2559

กรมการจัดหางาน

16

กฎกระทรวงก� ำ หนดค่ า ธรรมเนี ย มการน� ำ
คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานกั บ นายจ้ า งในประเทศ
พ.ศ. 2559

17 พฤศจิกายน
2559

กรมการจัดหางาน

17

กฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การต่ อ ใบอนุญาต และการก�ำหนดหลั ก ประกั น
ในการน� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานกั บ นายจ้ า งใน
ประเทศ พ.ศ. 2559

17 พฤศจิกายน
2559

กรมการจัดหางาน

18

กฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการท� ำ งาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2559

2 ธันวาคม 2559

กรมการจัดหางาน

19

กฎกระทรวงการจ่ า ยเงิ น บ� ำ เหน็ จ ชราภาพ 17 มกราคม 2560 ส�ำนักงานประกันสังคม
แก่ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2560

20

กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี 17 มกราคม 2560 ส�ำนักงานประกันสังคม
ว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. 2560

21

พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดกิ จ การหรื อ ลู ก จ้ า งอื่ น 18 กุมภาพันธ์ 2560 ส�ำนักงานประกันสังคม
ที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย การประกัน
สังคม พ.ศ. 2560

22

พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ 5) 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
พ.ศ. 2560
(ประกาศในราชกิจจา แรงงาน
นุเบกษา 24 มกราคม
2560)

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

No.
Name
15 Ministerial regulation on bringing migrant
workers to work with employer in Thailand
B.E. 2559 (2016)
16 Ministerial regulation prescribing fees of
bringing migrant workers to work with
employer in Thailand B.E. 2559 (2016)
17 Ministerial regulation concerning
requesting, issuing and extending permit
as well as prescribing of collateral on
bringing migrant workers to work with
employer in Thailand B.E. 2559 (2016)
18 Ministerial regulation waive fees of Migrant
Worker B.E. 2559 (2016)
19 Ministerial regulation on payment of
pension benefits to insurers who do not
have Thai nationality B.E. 2560 (2017)
20 Ministerial regulation on receiving of
unemployment compensation benefit
due to an unexpected event B.E. 2560
(2017)
21 R o y a l d e c r e e p r e s c r i b i n g o t h e r
establishments or employees that are not
enforced by social security laws B.E. 2560
(2017)
22 Labour Protection Act, (No.5),
B.E. 2560 (2017)

Effective Date
Responsible Agency
17 November 2016 Department of
Employment
17 November 2016 Department of
Employment
17 November 2016 Department of
Employment

2 December 2016 Department of
Employment
17 January 2017 Social Security Office
17 January 2017

Social Security Office

18 February 2017 Social Security Office

24 February 2017 Department of Labour
Protection and
Welfare
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ที่

176

ชื่อกฎหมาย

วันที่มีผลใช้บังคับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

23

กฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการท� ำ งาน 28 กุมภาพันธ์ 2560 กรมการจัดหางาน
ของคนต่างด้าวส�ำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหาย
จากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยาน
ในความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

24

กฎกระทรวงก� ำ หนดค่ า ธรรมเนี ย มส� ำ หรั บ
การจั ด หางานให้ ค นหางานเพื่ อ ไปท� ำ งาน
เป็นคนประจ�ำเรือ พ.ศ. 2560

23 มีนาคม 2560

กรมการจัดหางาน

25

กฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต
จั ด ห า ง า น ใ ห ้ ค น ห า ง า น เ พื่ อ ไ ป ท� ำ ง า น
เป็ น คนประจ� ำ เรื อ การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ
หลั ก ประกั น และการจดทะเบี ย นตั ว แทน
จั ด หางานและลู ก จ้ า งซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
การจัดหางาน พ.ศ. 2560

23 มีนาคม 2560

กรมการจัดหางาน

26

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออก 1 เมษายน 2559 กรมการจัดหางาน
ใบอนุญาต และการแจ้งการท�ำงานของคนต่างด้าว (ประกาศในราชกิจจา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
นุเบกษา 18 เมษายน
2560)

27

กฎกระทรวงกําหนดเวลาการหัก เงิน ค่ า จ้ า งเพื่ อ 26 เมษายน 2560
นําส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560

28

กฎกระทรวงกํ า หนดงานที่ มี ลั ก ษณะอาจเป็ น 18 พฤษภาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิง
แรงงาน
มีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุตำ�่ กว่าสิบห้าปี พ.ศ. 2560

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

No.
Name
Effective Date
23 Ministerial regulation on exemption 28 February 2017
working fee for migrant worker suffered
from trafficking offense or witness in the
offense under the anti-trafficking in
persons act B.E. 2551 B.E. 2560 (2017)
24 Ministerial regulation prescribing fee for 23 March 2017
recruiting of job seeker to work as a
boatman B.E. 2560 (2017)
25 Ministerial regulation on permission of 23 March 2017
issuing license for recruiting of job seeker
to work as a boatman, processing of
insurance and registration of recruiting
representative and employee who works
related to recruitment B.E. 2560 (2017)
26 Ministerial regulation on permit request,
1 April 2016
Issuing of permit and informing the work
of Migrant Workers (No.2), B.E. 2560 (2017)
27 Ministerial regulation prescribing period of
26 April 2017
wage deduction for remission into the
Migrant Workers deportation fund, B.E.
2560 (2017)
28 Ministerial regulation prescribing criteria
18 May 2017
that may harm health and safety of
pregnant woman and child aged less than
15 years old B.E. 2560 (2017)

Responsible Agency
Department of
Employment

Department of
Employment
Department of
Employment

Department of
Employment
Department of
Employment
Department of Labour
Protection and
Welfare

Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
(June 2014 – May 2017)

177

8

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านอื่นๆ

8.1 การส�ำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ได้น�ำบริการด้านแรงงานเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการตาม
ความต้องการของประชาชน อ�ำนวยความสะดวกในการรับบริการ และสามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยและเวลา
ในการเดินทาง รวมทัง้ บูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้บริการประชาชน
ณ จุดเดียว โดยได้มีผลส�ำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1) ผลส� ำ รวจความพึ ง พอใจ
ในการให้ บ ริ ก ารประชาชนของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ซึ่ ง วั ด ก ร ะ บ ว น ง า น ใ ห ้ บ ริ ก า ร
ประชาชนโดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ตาม
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า งหน่ ว ยงาน
และส�ำนักงาน ก.พ.ร. โดยในภาพรวม
กระทรวงมี ค ะแนนผลส� ำ รวจในปี
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 อยู่ที่
4.4232 และ 4.3595 ตามล�ำดับ
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Other Relevant
Achievements

8

8.1 Satisfaction survey on the Ministry of Labour’s services
The Ministry of Labour has brought demand-based and inclusive services to
people, helping facilitate them to receive the services more conveniently as well as
reduce service expenses and travelling cost. Moreover, all of services provided by the
Mininstry of Labour’s related agencies are incorporated at a one-stop-service center.
And, the satisfaction results are listed below
1) The satisfaction results
of services provided by the
Ministry’s related agencies
that have been evaluated
following the Memorandum
of Understanding (MOU)
between the ministry and the
Office of Public Sector
Development Commission in
2015 and 2016 are 4.4232 and
4.3595 respectively.
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2) ผลการส�ำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน พบว่าตั้งแต่
ปี 2557 เป็นต้นมา ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 64 แห่ง ใน 63 จังหวัด ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ประชาชนด้านแรงงาน
อย่างทั่วถึง
ในปี 2559 กระทรวงแรงงาน ได้รับโล่
และตรารั บ รองมาตรฐานศู น ย์ ร าชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2559 ของเคาน์ เ ตอร์ บ ริ ก าร
ประชาชนกระทรวงแรงงาน ซึ่ ง ตรารั บ รอง
มาตรฐานศู น ย์ ร าชการสะดวก (GECC) เป็ น
เครื่ อ งหมายที่ แ สดงให้ รู ้ ว ่ า ประชาชนจะได้ รั บ
บริ ก ารที่ มี ม าตรฐาน สะดวก รวดเร็ ว และ
เข้าถึงง่าย
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ปีงบประมาณ
2557
2558
2559

ผลส�ำรวจความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
94.84
95.15
95.58

2) The satisfaction results of Ministry of Labour’s counter service showed that
users have been rated higher on complacency of the received services since 2014.
Currently, there are 64 counter services in 63 provinces that are ready to thoroughly
serve people.
In 2016, the Ministry of Labour
received an annual plaque and the
“Government Easy Contact Center: GECC”
certification for its service center.
The GECC is an emplem that represents
standardized, convenient, fast and
accessible service for the people.

Fiscal Year
2014
2015
2016

Survey Result
(Percentage)
94.84
95.15
95.58
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3) การส� ำ รวจความพึ ง พอใจในการ
ให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน โดยสอบถามนายจ้าง ผู้จ้างงาน
ลูกจ้าง ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน องค์กรด้านแรงงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่องานหรือมารับ
บริการ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการภาพรวมทัว่ ประเทศในประเด็นทีไ่ ด้
ประเด็นในการให้บริการ
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
(โต๊ะ เก้าอี้ น�้ำดื่ม ส�ำนักงานสะอาด)
ด้านกระบวนการให้บริการ
(ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ระยะเวลาเหมาะสม)
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(สุภาพ กระตือรือร้น รวดเร็ว เต็มใจให้บริการ)
ด้านคุณภาพการให้บริการ
(ข้อมูลครบถ้วน โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ)
ด้านช่องทางการให้บริการ
(ทางเลือกใช้บริการหลากหลาย)
รวมทุกด้าน
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ความพึงพอใจสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
และในการส�ำรวจความพึงพอใจในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา
มีคะแนนอยูใ่ นระดับสูงอาจมีเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย
โดยได้ น� ำ ประเด็ น ที่ ผู ้ รั บ บริ ก ารไม่ พึ ง พอใจ
และข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการพัฒนางาน
บริการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในทุกปี
ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
89.09

89.17

89.48

89.33

88.95

88.80

92.48

91.71

91.40

91.31

90.88

90.71

90.08

90.04

89.98

90.36

90.07

90.01

3) A satisfaction survey of services
provided by units under the Department
of Welfare and Labour Protection
conducted by way of questionnaire for
employers, employees, home workers,
labour organizations and other
stakeholders who contacted or were
served on one or more occasions; receive
an overall positive response across the
Service Aspects
Facilities
(Tables, Chairs, Drinks, Cleanliness)
Service process
(Simplicity and service level)
Service personnel
(Mannerism, Enthusiasm, Response and
Service Mind)
Quality of Service
(Completion of Data, Transparency,
Lack of Prejudice)
Service Channel
(Options for receiving service)
				Overall

country. Remarkably the highest rated
aspect being the officers and service
provider with the survey results of the last
3 years having high ratings with slight
variations. The feedback of unsatisfied
customer and suggestions are to be used
for further development of the
organizations to achieve better results.
Satisfaction in percentage for the fiscal
year:
2014
2015
2016
89.09

89.17

89.48

89.33

88.95

88.80

92.48

91.71

91.40

91.31

90.88

90.71

90.08

90.04

89.98

90.36

90.07

90.01
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8.2 ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.) ไทย
กระทรวงแรงาน ได้ ด� ำ เนิ น การตาม
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท�ำ
และความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการประกอบอาชี พ
เพือ่ ให้แรงงานมีหลักประกันการด�ำรงชีวติ มีรายได้
ด�ำรงชีวิตด้วยความมั่นคง โดยจัดงานตลาดนัด
คลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 พฤษภาคม
2559 ณ เวที ก ลาง ตลาดคลองผดุ ง กรุ ง เกษม
ข้างท�ำเนียบรัฐบาล โดยน�ำบริการตามภารกิจ
ของกระทรวงแรงงานให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ความเข้าใจ และสิทธิ
ประโยชน์ขงอรแรงงานในและนอกระบบ พร้อม
ให้คำ� ปรึกษา/แนะแนวการประกอบอาชีพ รวมทัง้
จ�ำหน่ายสินค้าราคาถูก เพือ่ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ย
และการจ�ำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบอาชีพอิสระ
หรื อ ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ย (SMEs) ที่ ไ ด้ รั บ
การส่ ง เสริ ม จากกระทรวงแรงงาน รวมทั้ ง
จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า เกษตร ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรและผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยโดยตรง
เป็ น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ สั ง คม เกิ ด การ
กระจายรายได้ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 60,537 คน
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8.2 Phadung Canal Market, the capital market for Thai labour
The Ministry of Labour is operating under the government policy and is prioritizing
the increase in employment rate and labour skill level, to ensure the workforce’s living
security, income and overall quality of life. It organized the Phadung Canal Market
event from 3rd – 24th May 2016 at the Government Building, the event’s purpose is to
serve the mass as per the Ministry’s missions, the event included technical
demonstration on rights and benefits, career consultation services, affordable goods for
those with low income and merchandize from freelance or SMEs promoted by the
Ministry, farmers’ crops sale, all of which is to drive the social economy and a better
spread of wealth such that the nation and its people is secure, wealthy and sustainable.
The total number of participants is 60,537 people.
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8.3 การจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชน 8.3 Social security’s services
ในงานด้านประกันสังคม
provision
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ� ำ นวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 35 กระบวนงาน และได้
รับเลื อ กเป็นหน่วยงานต้นแบบการด�ำเนิน งาน
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

The Ministry conducted a manual
of 35 social security services per the
licensing facilitation act and the SSO was
chosen as a model for state organization
to operate under the act.

8.4 โครงการสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 5 อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา วงเงิน 2,000 ล้านบาท
เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินกิจการและการจ้างงานใหม่ ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อ
จ�ำนวน 142 ราย เป็นเงิน 475.70 ล้านบาท

8.4 Employment Promotion in special economic zones of 5
southern border provinces
The Ministry has initiated a project to promote employment in the southern special
economic zones including Yala, Pattani, Narathiwat, Stoon and 5 districts in Song Khla with
the budget of 2,000 million Baht in order to support capital flow in running businesses and
employing workers. Banks approved for 142 loan cases worth 475.70 million Baht.
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8.5 การให้บริการศูนย์บริการร่วม Government Service Point ใน 3 ศูนย์
บริการ
ได้แก่ Central World, Central Salaya และ Central Westgate เป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือด้านงานบริการ ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเป็นการบริการเชิงรุก
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ซึ่งให้บริการต่างๆ การ
ติดต่อสอบถาม และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ มีผู้เข้ารับบริการ จ�ำนวน 976,690 คน

8.5 Government Service
Point
The Ministry established 3
Government Service Points at Central
World, Central Salaya and Central
Westgate as an integrated service
channel to increase accessibility of
multiple services proactively, making
it more convenient for the general
public to access government services
in shipping mall. Various services,
inquiry and consultation were provided
for 976,690 recipients.
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9

ก้าวย่างต่อไปของ
กระทรวงแรงงาน

ระยะ 20 ปีต่อไป (พ.ศ. 2560 – 2579) กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดท�ำ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน” โดยเน้นการ
พัฒนาแรงงานไทยให้มีผลิตภาพสูง มีทักษะใหม่ และสามารถท�ำงานในยุคเริ่มต้น
ของการเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรืน่ รวมถึงมีสมรรถนะทีส่ ามารถท�ำงานในยุคที่
ภาคเศรษฐกิจใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
การจ้างงานให้มีความหลากหลายตามความเหมาะสมของทรัพยากรมนุษย์ โดยกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ได้แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ดังนี้
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Next step of the
Ministry of Labour

9

Over the next 20 years (2017-2036), the Ministry of Labour is
committed to the development of human resources of the country to be
ready and resilient for changes. Thus, the Ministry has established a
strategic framework for the 20-year period with the vision of “highly
valuable human resources towards sustainability” with the emphasis
on developing Thai workforce to have high productivity, be equipped
with new skill sets and able to work in smooth transition into Thailand 4.0
and with capacity to work while the economy adopts sophisticated
technology and innovation through to the development of employment
system in accordance with the existing variety of human resources.
This strategic framework will be valid for the 20-year period (2017-2036)
and can be divided into 4 periods, each lasting 5 years, as follows:
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ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นยุคของรากฐาน
ด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล คาดว่าจะส่งผลให้แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะ
ที่หลากหลาย (multi skill) มีทักษะใหม่ (re-skilled) มีทักษะด้าน STEM สามารถท�ำงาน
ในยุคเริ่มต้นของการเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น
ช่วงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 - 2569) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศที่เป็นประชาชนของโลก (Global Citizen) คาดว่าจะส่งผลให้แรงงานไทย
มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถท�ำงานในยุคที่ภาคเศรษฐกิจใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่น
ช่วงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 - 2574) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท�ำงาน คาดว่าจะส่งผลให้ประเทศไทย
บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) การจ้างงานเต็มที่ (Full
Employment) มีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า (Decent Work)
ช่ ว งที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 - 2579) เป็ น ยุ ค ของสั ง คมการท� ำ งาน
แห่งปัญญา คาดว่าจะส่งผลให้ประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle
Income Trap : MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน
ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ
20 ปี นั้น กระทรวงแรงงานได้ทำ� แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันในการท�ำงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนในภาคแรงงาน
190

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

First period: Productive Manpower (2017-2036)
The period aims to underpin foundation for labour operations to be in line
with international standards. It is expected that Thai workforce will have high
productivity, develop multi-skills and to be re-skilled in STEM and able to work
smoothly in the early period when entering Thailand 4.0.
Second period: Innovative Workforce (2017-2021)
The period where the labour foundation is of global standard which is
expected to result in Thai workforce possessing of skills, knowledge and capacity
to work smoothly in period when the economy employs sophisticated technology
and full innovation.
Third period: Creative workforce (2027-2031)
The period where human resources with creativity in generating valueadded to their works and achievement of the sustainable development goals
(SDGs) with full employment, productivity and decent work.
Fourth period: Brainpower (2032-2036)
The period of brainpower which is expected to result in the country to
break free from Middle Income Trap (MIT) through highly valuable, sustainable
human resources. The first five years (2017-2021) of the 20-year period, the
development of human resources, the Ministry of Labour has made a master plan
for developing Thai workforce (2017-2036) which consists of 6 strategies as follows
Strategy 1: Increasing capacity of workers and entrepreneurs in order to
build up strength of the economy and sustain competitiveness
Strategy 2: Protection and strengthen the stability and job security and
good quality of life
Strategy 3: International labour management
Strategy 4: Development of mechanisms to balance the labour market to
create sustainability in labour sector
Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก Worker Currently ในปัจจุบันให้กลายเป็น
Productive Manpower ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผน 5 ปีแรก
ในช่วง 1 ปีแรก (พ.ศ. 2560) กระทรวงแรงงานได้ด�ำเนินการตาม 8 วาระปฏิรูป โดย
ยังคงยึดถือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันดับแรก ซึ่งมีรายละเอียดการด�ำเนินการ
ในส่วนของแผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานร่วมกับมูลนิธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ และ
ในส่วนของ 8 วาระปฏิรูป มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปฏิรูปแรงงาน โดยการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและการขับเคลื่อน ปรับปรุง
โครงสร้าง (HRO) บริหารจัดการเชิงบูรณาการในรูปแบบ single command ในระดับพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบ และติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
2. Zero corruption โดยการก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานและการขั บ เคลื่ อ น
เสริมสร้างกลไกการป้องกันให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต สร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
3. Information Technology โดยการก�ำหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กร
ดิจิทัล สร้างกลไกการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
เสถียรภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในองค์กร พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ และติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

Strategy 5: Corporate management with good governance and strengthen
their participation in the organization
Strategy 6: The development of information technology to integrate
modern and stable information in order to develop human resources from the
current worker to become productive manpower in 2036 which is the last year of
the first 5-year plan.
During the first year B.E. 2560 Ministry of Labour has implemented
8 reform agendas, foremost by continuing to uphold the honor of the Monarchy.
The details of the implementation of such roadmap being establishing a center
for test of skill standard, job and career creation expo and skill training with the
Prostheses Foundation of HRH Princess Srinagarindra and professional training for
the elderly, and the eight reform agendas are as follows;
1. Labour reform by directing the operation and driving the Restructuring
(HRO) of management integrated in a single command in the southern border
provinces. Reformation of Human Resources Management (HRD) improve laws
and regulations, and track and report performance.
2. Zero Corruption by directing the operation and movement to
strengthen the protection mechanisms and better effectiveness. Strengthen
Personnel to possess good governance to prevent and reduce the risk of fraud.
To create and develop a network of labour protection and combating corruption
and monitoring and reporting the performance.
3. Information Technology by directing the transformation into a digital
organization. Enhancement of information management and utilization.
Infrastructure development to be stable.Management information systems within
the organization.The development of electronic public services and monitoring
and reporting the performance.
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4. Safety Thailand โดยการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ สร้างความ
ตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย บูรณาการความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง และติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
5. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยการก�ำหนดทิศทางขับเคลื่อน และ
ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นากลไกให้ เข้ ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สร้าง พัฒนา เชือ่ มโยงและบริหารฐานข้อมูล ขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง การป้องงกันและแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย การคุ้มครองและดูแลผู้ที่ประสบปัญหา
การปฏิบัติตามพันธกิจและอนุสัญญาระหว่างประเทศ การบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
6. เพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานสู ่ Thailand 4.0 โดยการก� ำ หนดทิ ศ ทางและวางแผน
ยุทธศาสตร์ พัฒนากลไกการส่งเสริม การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เตรียมและพัฒนาก�ำลังแรงงาน
ให้เป็น Productive Manpower ส่งเสริมสนับสนุนนายจ้าง/ลูกจ้างให้เข้าสู่ Thailand 4.0
ได้อย่างราบรืน่ บูรณาการเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ และติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
7. มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำ โดยการก�ำหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกให้สอดรับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมให้เกิดการมีงานท�ำ
ในรูปแบบทีห่ ลากหลายตามกลุม่ อายุทงั้ ในและต่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชือ่ มโยง
ข้อมูล คุม้ ครองและเสริมสร้างความมัน่ คงให้คนหางาน และติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
8. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
ของกระทรวง ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และหลักประกันความมั่นคง ขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง พัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน

194

ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

4. Safety Thailand by establishing strategic integration, raising awareness
of safety. Integrated cooperation on occupational safety and health agencies
within and outside the Ministry.Monitoring and reporting the performance.
5. Prevention of human trafficking: by directing the movement and
operation according to strategic plans to improve, strengthen and increase
efficiency. The strict law enforcement creates, develop and connect and manage
data and drive the operation seriously. The prevention and problem solving
through policies. The protection and care for the people who faced the problems
of following the international convention and mission. The integration of the
government sector and the public sector and publicity and building awareness
and reporting of the operations.
6. Increasing labour productivity towards Thailand 4.0 by directing and
making strategic plans and develop ways to promote increasing labour
productivity, preparing and developing workforce to become Productive
Manpower by supporting employer/employee into Thailand 4.0 smoothly.
Integrated network of developing performance and follow-up and reporting of
the operations.
7. A new dimension of boosting employment by determining direction
and strategic planning involved to develop mechanisms to conform to the
changing labour market. Promote employment in a variety of forms according to
age groups, both at domestic and overseas. Developing database and data link.
Protect and build stability for job-seekers. Monitoring and reporting the operation.
8. Enhance the quality of life for workers by directing the operations of
the Ministry. Improve the management to effectively promote occupational
security and stability. Expand coverage to cover extensively. Improve the capacity
to be in line with technology and innovation. Monitoring and reporting the
operation.
Ministry of Labour, 3 Years Performance Report
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ผังความเชื่ อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12
ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
แผนฯ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริการจัดการภาครัฐ

ความมั่นคง

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ความมั่นคง

การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่พิเศษ

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 20 ปี (2560-2579)

นโยบายรัฐบาล : เชิดชูสถาบัน/ความมั่นคง/ลดความเหลื่อมล�้ำ/

นโยบาย สมช.
(2558 -2564)

เสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริตคอรัปชัน่

สภาปฏิรูปฯ วาระ 37
แผนแม่บทด้านแรงงาน
(พ.ศ. 2560 -2564)

ยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน

8 วาระปฏิรูปแรงงาน
ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง/ก่อความไม่สงบ จชต.

บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
การบริหารจัดการองค์กร
บุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในองค์กร

Zero Corruption

การบริหารจัดการ
ด้านแรงงานระหว่างประเทศ
อนุสัญญา ILO
แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็กฯ (ปี 2558-2563)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของ สป.รง.
พ.ศ. (2560-2563)
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564)

196

การต่างประเทศ ประเทศ
เพือ่ นบ้าน และภูมภิ าค

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดส่ง
คนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ  
(พ.ศ. 2560-2564)

ปฏิรูปบทบาท
กระทรวงแรงงาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และแรงงานผิดกฎหมาย

นโยบายรัฐบาล สู่วาระการปฏิรูปแรงง าน
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคน

สร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล�้ำในสังคม

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยัง่ ยืน

การสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

การศึกษา/สาธารณสุข/เพิ่มศักยภาพ ศก./อาเซียน/เทคโนโลยี/ป้องกันทุจริต
ตั้งธนาคารแรงงาน
และจัดทำ�ฐานข้อมูล

พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ

SDGs 2030 : เป้าหมายที่ 8 Decent work and Economic Growth
การคุ้มครองและเสริมสร้าง
ความมั่นคง หลักประกันใน
การทำ�งานและคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนากลไกในการสร้าง
ความสมดุลของตลาดแรงงาน
เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในภาคแรงงาน

แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ  (2545 – 2565)

แผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  (2555-2574)
แผนแม่บทความปลอดภัย ฯ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนกองทุน
ประกันสังคม (พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงาน
(พ.ศ. 2560-2564)

ยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ

การเพิม่ ศักยภาพแรงงานและผูป้ ระกอบการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบูรณาการสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมีเสถียรภาพ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  (2560-2564)

ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการ
ขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. 2560-2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากำ�ลังคน
รายสาขา

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ (พ.ศ. 2560-2564)

ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากำ�ลังคน
รายจังหวัด

มิติใหม่ของการส่งเสริม
การมีงานทำ�

SAFETY
THAILAND

เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่
Thailand 4.0

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2560-2564

Information
Technology
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คณะผูจ้ ดั ท�ำ Report Organizing Team
ที่ปรึกษา : Advisers
พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล
General Sirichai
Distakul
พลเอก เจริญ
นพสุวรรณ
General Charoen
Nopsuwan
หม่อมหลวงปุณฑริก
สมิติ
M.L. Puntrik
Smiti
พลโท ธนิส
พิพิธวณิชการ
Lieutenant General Tanit    Pipithwanicchakarn
นายบุญเลิศ
ธีระตระกูล
Mr. Boonlerd
Teeratrakul
นายสิงหเดช
ชูอ�ำนาจ
Mr. Singhadat
Chu-umnart
นายอนุรักษ์
ทศรัตน์
Mr. Anurak
Tossarat
นางเพชรรัตน์
สินอวย
Mrs. Petcharat
Sinauy
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Minister of Labour
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงแรงงาน
Vice Minister for Labour
ปลัดกระทรวงแรงงาน
Permanent Secretary
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Secretary to the Minister
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
Deputy Permanent Secretary
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
Deputy Permanent Secretary
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
Deputy Permanent Secretary
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
Inspector - General

ผู้จัดท�ำรายงาน : Reporters
นางอุดมลักษณ์
Mrs. Udomluck

สอนสารี
Sornsaree

นางภัทราภรณ์
Mrs. Pattaraporn
นางจันทร์เพ็ญ
Mrs. Janphen
นางดาวรุ่ง
Mrs. Daoroong
นายพีระพงษ์
Mr. Peerapong
นางสาวนิภาพร
Miss Nipaporn
นางสาวอัญชลี
Miss Anchalee
นางสาวอัญชลี
Miss Anchalee
นางสาวสุดารัตน์
Miss Sudarat

เจริญรักษ์
Charernruk
เดชพล
Dechpol
จ�ำเริญ
Chamroen
ยงประเดิม
Yongpraderm
ครอบนพรัตน์
Krobnopparat
เหมือนมาศ
Meaunmast
กฤษณเศรณีย์
Kidsanaseranee
แก้วศรีเจริญ
Kaewsricharoen

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจและประเมินผล
Senior Administrator of Monitoring and
Evaluation Bureau
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
Labour Specialist, Professional Level
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
Labour Specialist, Professional Level
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
Labour Specialist, Professional Level
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
Labour Specialist, Professional Level
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
Labour Specialist, Professional Level
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
Labour Specialist, Professional Level
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
Labour Specialist, Practitioner Level
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
Labour Specialist, Practitioner Level
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สนับสนุนข้อมูลโดย : Contributors
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการจัดหางาน
Strategy and Planning Division
Department of Employment
กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Planning and Information Division
Department of Skill Development
ส�ำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Labour Standard Development Bureau
Department of Labour Protection and Welfare
กองนโยบายและแผนงาน
ส�ำนักงานประกันสังคม
Policy and Planning Division
Social Security Office
หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Organizations under the office of Permanent Secretary
ส�ำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
Monitoring and Evaluation Bureau Evaluation and Analysis Division
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2232 1446 – 9  โทรสาร 0 2246 3833
Office of Permanent Secretary Ministry of Labour, Thailand Mitmitree Rd., DinDaeng, Bangkok
Tel.: (66 2) 232 1446-9  Fax.: (66 2) 246 3833
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ผลงาน

3 ปี

(มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2560)

กระทรวงแรงงาน

ส�านักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
Monitoring and Evaluation Bureau Evaluation and Analysis Division
ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2232 1446 – 9 โทรสาร 0 2246 3833
Office of Permanent Secretary Ministry of Labour, Thailand Mitmitree Rd., DinDaeng, Bangkok
Tel.: (66 2) 232 1446-9 Fax.: (66 2) 246 3833
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