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กระทรวงแรงงานได้ ด ำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกระทรวงแรงงาน ที่ ไ ด้ น ำเสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรี ผลการดำเนินงานในห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้กำหนด
ไว้ทุกประการ โดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้
	   

กระทรวงแรงงาน ทำเพื่อคนไทย
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกำหนด ‘วิสัยทัศน์ ๒๐๑๕’ ในอีก ๕ ปี ข้างหน้า
ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
กระทรวงแรงงานตระหนักดีว่า การทำให้คนไทยทุกคนมีงานทำ จะเป็นคำตอบสำคัญที่ตอบโจทย์
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ของ เศรษฐกิจในระดับฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องรายได้ของประชาชน
การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job Center) จึงเป็นกลไกสำคัญ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย ‘คนไทยทุกคนมีงานทำ’ และ ตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๕ ปีข้างหน้า
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย แห่งแรกที่กระทรวงแรงงาน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิด
และในวั น นี้ศู น ย์ บ ริ ก ารจั ด หางานเพื่ อ คนไทย ได้ ก้ า วไปสู่ ก ารบริ ก ารประชาชนในระดั บ ภู มิ ภ าค
ให้บริการในลักษณะเดียวกัน กับศูนย์ที่กรุงเทพมหานคร ไปยัง ‘หัวเมืองใหญ่’ ในทุกภูมิภาค
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๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทยที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแม่ข่ายในการดำเนินงานและเป็นการขยาย
บริการใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแม่ข่ายในการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ทั้งนี้ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะได้ขยายเครือข่าย ‘ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย’
ไปยังจังหวัด ระยอง นครปฐม และเชียงใหม่ ตามลำดับ
กระทรวงแรงงานมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นเอเย่นต์หางานให้กับคนไทยได้มีโอกาสที่จะมีงาน
ทำอย่างเต็มรูปแบบโดยผ่านศูนย์ Smart Job Center ซึ่งจะใช้ทรัพยากรกระทรวงแรงงานที่มี
อยู่อย่างเต็มที่ร่วมกัน การสร้างศูนย์ Smart Job Center ทั้งนี้คนไทยต้องมีงานทำ แต่ปัจจุบัน
คนไทยบางส่ ว นอาจเข้ า ไม่ ถึ ง การมี ง านทำอั น เนื่ อ งจากอาจไม่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การเหมื อ น
ต่างประเทศที่มีเอเย่นต์จัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงต้องเข้ามาทำบทบาทเสมือนเอเย่นต์
รวมทั้งสร้างค่านิยมการใช้แรงงานให้ถูกต้อง
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รูปลักษณ์ในการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน จะทำบทบาทเป็น
เสมือน ‘เอเย่นต์’ ในการจัดหางานให้กับประชาชน บริการ ‘คนไทย’ ทุกคนทุกกลุ่ม ให้มีงานทำ ด้วยบริการ
แบบครบวงจร โดยการนำเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้ อาทิ โดยเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานทำ
การสัมภาษณ์งานผ่าน Skype บริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน การทำงาน
ต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ห้อง
แสดงบทบาทอาชีพเหมือนจริง และพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบการจัดหางาน
ออนไลน์ เพื่อให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนแบบครบวงจร
จนถึงวันนี้ ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย ให้บริการคนไทย เพือ่ การมีงานทำร่วม ๔ หมืน่ คน แล้ว !
ทั้งนี้ นอกจาก ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย แล้วยังมีกลไกในการสร้างช่องทางในการเข้าถึงงาน
ของประชาชนเช่น โครงการ ‘มองหางาน ต้องการคน’ เพื่อให้นายจ้างและคนหางานหรือต้องการเปลี่ยนงาน
มาพบกั น โดยไม่ ต้ อ งผ่ า นคนกลาง ประหยั ด ทั้ ง เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ย ผ่ า น www.doe.go.th หรื อ
โทร. ๑๖๙๔ บริการ ๒๔ ชั่วโมง
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‘รุกคืบ’ สู่ประชาชนคนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ
นักเรียน-นักศึกษา (งานพาร์ทไทม์) ทหารก่อนปลดประจำการ ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ
นักศึกษาที่กำลังจะเข้าตลาดงาน อาทิ
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานร่วมกับผูป้ ระกอบการ
๒๓ บริษัท ประกาศเจตนารมณ์ ‘คนพิการต้องมีงานทำ ทำงานในชุมชน ทางเลือกใหม่ของการจ้างงาน’
เกิดการจ้างงาน ๒๐๐ คน เตรียมยกระดับให้ผู้พิการต้องมีงานทำเป็นงานระดับรัฐบาล
โดยผู้พิการผู้เข้าร่วมในกิจกรรม เผยความรู้สึก ว่าภาคภูมิใจ ‘ไม่เป็นภาระสังคม’ และมีรายได้เป็น
ของตนเอง
ในวันเดียวกัน กระทรวงแรงงาน ได้จัดนัดพบแรงงานคนพิการ ให้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการ การหางานให้ผู้พิการจึงเน้นให้ ‘ทำงานที่
บ้านได้’ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเขาในการที่จะทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิม
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่าง กระทรวงแรงงานกับองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่ า นศึ ก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ง านทำและการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ กั บ ทหารกองประจำการ ทหาร
ปลดประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ มีงานทำ และสร้างรายได้
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๒ เมษายน ๒๕๕๘ เปิด “โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานช่วงปิด
ภาคเรียน” โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อให้บริการ
จัดหางานแก่นักเรียน เป็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมของเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นการได้เรียนรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับโลกอาชีพ เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มีตำแหน่งงานว่างจำนวนทั้งสิ้น ๔,๑๑๙ คน
มีนักเรียน/นักศึกษาลงทะเบียนสมัครงานกับโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๔,๑๔๖ คน ผลบรรจุงานทั้งสิ้นจำนวน 

๒,๐๙๓ คน
ฯลฯ

ภาพรวมโดยสรุป ใน ๖ เดือน
กระทรวงแรงงานได้ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานทำ จำนวน ๔๑๖,๔๑๕ คน
ได้รบั การบรรจุงาน จำนวน ๒๒๔,๕๘๗ คน และจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
จำนวน ๔๕,๐๘๗ คน (ปัจจุบันมีคนไทยไปทำงานในต่างประเทศราว ๓ แสน ๗ หมื่นคน
นำรายได้คืนสู่ประเทศปีละกว่า ๗ หมื่นล้านบาทและได้รับการคุ้มครองดูแล
โดยสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ๑๔ แห่ง ๑๓ ประเทศ)
ขณะเดี ย วกั น ก็ เร่ ง สร้ า งโอกาส อาชี พ และรายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน รวมทั้ ง สตรี 

ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติ ที่ถูกกฎหมาย มีผลงานสำคัญๆ ปรากฏ ดังนี้
ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ โดยอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ
จำนวน ๑๙,๕๘๑ คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จำนวน ๑๑๗,๙๙๔ ราย
ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนผ่ า นศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มกระทรวงแรงงาน จำนวน ๖๐ แห่ ง ใน ๕๘ จั ง หวั ด
มีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน รวมทั้งสิ้น ๔๒๔,๙๔๙ ราย
ให้บริการทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ “๑๕๐๖” มีประชาชนใช้บริการ จำนวน
๖๙๘,๗๔๖ ราย ประกอบด้ ว ย ด้ า นประกั น สั ง คม ๖๐๓,๘๔๗ ราย ด้ า นการจั ด หางาน ๗๓,๘๖๓ ราย
ด้านการคุ้มครองแรงงาน ๑๘,๑๕๓ ราย และด้านอื่นๆ ๒,๘๘๕ ราย
แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานทำ และผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
จำนวน ๒๙๔,๔๐๒ คน	
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทำให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๓,๗๔๒,๐๕๖ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๕๓.๔๖ จากเป้าหมายทั้งปี ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน)
......................................



ผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน

โลกในอนาคต แรงงานคือสิ่งที่มีคุณค่าของทุกประเทศ
ทุกประเทศในโลกนี้จะมีการแข่งขันกันสูงมาก
ประเทศใด มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีพลังมากกว่ากัน
ย่อมได้เปรียบในทุกสถานการณ์
แนวทาง

พัฒนาฝีมือแรงงาน ตอบโจทย์ ‘อนาคต’

ฝึกอบรมทักษะฝีมือ
เพิ่มทักษะฝีมือให้กับแรงงานไทยและผู้ประกอบกิจการ ให้มีความรู้ ความ
สามารถเทียบเท่าในระดับสากล
พั ฒ นารายอุ ต สาหกรรม
นำร่ อ งอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นและขยายผลในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/บริการอาหาร โลจิสติกส์ และระบบราง เป็นต้น
ผลึกกำลัง ๓ ประสาน
บูรณาการผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคแรงงาน
เพื่อผลิตและพัฒนาทักษะฝีมือให้มีสมรรถนะตรงกับการจ้างงาน
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้าง/พัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านกลไก
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ดังนี้
การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่แรงงานไทย โดยเน้นภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๔,๕๔๙ คน		
เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
แรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมและการขนส่งจำนวน ๖๖,๓๖๙ คน
อบรมให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อผลิตผู้ประกอบอาหารไทยให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศจำนวน ๓,๘๙๖ คน
โครงการเพิม่ ผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ เป็นการดำเนินงานเชิงรุก
ในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ แก่บุคลากรในสถานประกอบกิจการ ขณะนี้ได้
ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในสถานประกอบกิจการแล้ว จำนวน ๒๖๐ แห่ง
จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ จำนวน ๑,๙๙๒ และฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ เช่น ทหารก่อนปลดประจำการ ผู้ผ่าน
การบำบัดยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เป็นต้น เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงาน จำนวน ๓,๖๘๔ คน
กำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน มีแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตน จำนวน ๕,๗๒๑ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๕,๔๐๐ คน)
มีแรงงานได้รับการเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน ๔,๕๖๔ คน (เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งปี)
ผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน



หลักประกัน คุ้มครอง คนทำงาน
ลดเหลื่อมล้ำ-เข้าถึงบริการ



ผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน

ระบบประกันสังคม : ดูแลผู้ประกันตนกว่า ๑๑.๑๙ ล้านคน ด้วยบริการที่ดีและได้รับสิทธิประโยชน์
จากเหตุไม่เนื่องจากการทำงาน (จากกองทุนประกันสังคม) จำนวน ๙,๒๔๐,๑๖๙ ราย คิดเป็นเงิน ๑๒,๘๘๔
ล้านบาท และมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จำนวน ๙.๑๕ ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์
จากเหตุเนื่องจากการทำงาน (จากกองทุนเงินทดแทน) จำนวน ๔๐,๖๐๖ ราย คิดเป็นเงิน ๓๗๙.๓๔๙ ล้านบาท
จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพิ่มสิทธิประโยชน์ อาทิ ยาราคาสูง โรคที่
มีคา่ ใช้จา่ ยสูง ซึง่ มีผปู้ ระกันตนมาใช้สทิ ธิการรักษาพยาบาล (ผูป้ ระกันตน มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙)
จำนวน ๑๑.๓๙ ล้านคน
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตด้วย ‘ประกันสังคมภาคสมัครใจ’
ตามมาตรา ๔๐ มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน จำนวน ๒.๕๒ ล้านคน มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์
ทดแทน จำนวน ๒๙,๕๓๒ ราย
การประสานการให้บริการด้านแรงงานในระดับพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ
สังคมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างแท้จริง โดยใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
กระทรวงแรงงาน จำนวน ๑๙,๕๘๑ คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จำนวน ๑๑๗,๙๙๔ ราย
(คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๑ จากเป้าหมาย ๒๑๗,๖๕๐ คน)
ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จำนวน ๖๐ แห่ง ใน ๕๘ จังหวัด
มี ป ระชาชนมาใช้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน รวมทั้ ง สิ้ น ๔๒๔,๙๔๙ ราย (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐๐ จากเป้ า หมาย
๓๒,๓๕๐ คน)
ตรวจสอบแรงงานในสถานประกอบกิ จ การ จำนวน ๑๔,๓๘๔ แห่ ง มี ลู ก จ้ า งเกี่ ย วข้ อ ง จำนวน
๕๖๑,๕๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๑ จากเป้าหมาย ๑,๑๒๒,๘๐๐ คน) ตรวจสอบแรงงานนอกระบบ
จำนวน ๑๐,๘๘๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๘ จากเป้าหมาย ๒๙,๙๙๐ คน)
ให้ความรู้และตรวจกำกับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๗,๕๐๑ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จำนวน ๔๖๘,๘๓๑ คน
ได้ดำเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วย
ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๖,๖๔๙ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จำนวน ๔๖๗,๑๐๕ คน รวมถึง
การสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกำหนดให้แก่สถานประกอบกิจการ
จำนวน ๖,๓๕๘ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐๙,๖๘๒ คน

ผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน



เดินหน้า...แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
   กระบวนการต้นทาง....การป้องกัน...
สามารถช่วยเหลือคนหางานจำนวน ๕๔๓ คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น ๙๘๑,๓๖๒ บาท
จากการร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำความผิดกฎหมาย จำนวน ๕๗๘ คน
• ให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน โดยให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไป
ทำงานต่างประเทศ จำนวน ๕๐๗,๓๑๓ คน
• ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ จำนวน ๓๖๙ คน
• ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นายจ้าง ผู้นำท้องถิ่น จำนวน ๖๕๖ คน
• ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน
๔,๑๑๐ คน รวมถึงมีนายจ้างและลูกจ้างมาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล จำนวน ๓๔,๔๖๖ คน



ผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน

   มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก
• จัดทำ MOU ร่วมกับผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้ำตาล
• สนั บ สนุ น ให้ ส ถานประกอบกิ จ การนำมาตรฐานแรงงานไทย และแนวทางปฏิ บั ติ ก ารใช้ แรงงานที่ ดี
(Good Labour Practices : GLP) มาใช้
• การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
   ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน
• ให้บริการสายด่วนพร้อมล่ามแปลภาษา มีผู้มาใช้บริการ จำนวน ๓๒,๖๑๖ ราย
• พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและแรงงานต่างด้าว
• นำร่องพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาคร
และสงขลา
   มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
ตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จำนวน ๓,๓๓๓ แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จำนวน ๘๕,๙๗๘ คน
ดำเนินคดีนายจ้าง จำนวน ๕๔๖ ราย ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว จำนวน ๔,๐๕๓ คน
• ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๘๘๙ แห่ง มีลูกจ้าง
เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๓,๙๓๓ คน
• ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านแรงงาน จำนวน ๖๐๕ คน (เป็นไปตามเป้าหมาย)
• บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) โดยเข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ
ทั่วประเทศ จำนวน ๓,๓๓๓ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จำนวน ๘๕,๙๗๘ คน ดำเนินคดีนายจ้าง จำนวน
๕๔๖ ราย ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว จำนวน ๔,๐๕๓ คน
   ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
• ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๗ สาระสำคัญ กำหนดให้นายจ้างลูกจ้างเข้าทำงานในงานเกษตรกรรมต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี
ขึ้นไป นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้ลูกจ้างอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง หลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ห้ามเรียก
หลักประกันการทำงานจากลูกจ้างเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างให้ลกู จ้างทำงานอันตราย เช่น งานใช้เลือ่ ยไฟฟ้า งานปัม๊ โลหะ
เป็นต้น นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีสวัสดิการ ได้แก่ น้ำดื่ม ที่พักอาศัย ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น
• ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๗ สาระสำคัญ บังคับใช้กับเรือประมงทะเลที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คน ขึ้นไป รวมทั้งเรือประมงทะเล
ที่อยู่นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป กำหนดอายุขั้นต่ำที่นายจ้างจะจ้างทำงานประมงทะเลได้ต้องไม่ต่ำ
กว่า ๑๘ ปี ให้จัดทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ กรณีลูกจ้างตกค้างต่างประเทศเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างให้
นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น
ผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน



กฎกระทรวงนี้เป็นมาตรการที่ทำให้สามารถดำเนินการเมื่อพบการกระทำผิดของเรือประมง เพื่อ
ประเทศไทยจะได้ ห ลุ ด จากการคาดโทษว่ า ไม่ มี ม าตรฐานในการแก้ ปั ญ หาค้ า มนุ ษ ย์ แต่ ต อนนี้ เรามี
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานที่เรือประมงทะเลต้องทำตาม เช่น การทำสัญญาจ้าง การจ้างแรงงานขั้นต่ำ
ห้ามจ้างคนอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี การจัดเวลาพักและเวลาทำงาน ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วย และการนำตัวลูกจ้าง
มารายงานตัวปีละครัง้ เป็นต้น จะทำให้ชว่ ยลดปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานทาส
• และจัดทำร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อไป

   การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

• จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามประกาศ คสช. โดยกำหนดให้แรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียน (ทำบัตรสีชมพู) และผ่อนผันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง มีแรงงานต่างด้าว
จดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : OSS) ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น
๑,๖๒๖,๒๓๕ คน (แรงงานต่างด้าว จำนวน ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน และผู้ติดตาม ๙๒,๕๖๐ คน) จำแนกได้ (๑)
เมียนมา จำนวน ๖๒๓,๖๔๘ คน และ ผู้ติดตาม จำนวน ๔๐,๘๐๑ คน (๒) กัมพูชา จำนวน ๖๙๖,๓๓๘ คน
และผู้ติดตาม จำนวน ๔๒,๖๐๙ คน (๓) ลาว จำนวน ๒๑๓,๖๘๙ คน และผู้ติดตาม จำนวน ๙,๑๕๐ คน และ
ตัง้ แต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีการยืน่ คำร้องขอตรวจสัญชาติแล้ว จำนวน ๔๒๑,๓๐๒ คน
(แรงงาน ๔๐๙,๙๕๓ คน, ผู้ติดตาม ๑๑,๓๔๙ คน)
• วางแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๘ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จะได้รับการตรวจลงตรา
และได้รับอนุญาตทำงาน จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จะได้รับการอนุญาตให้ทำงานต่อไปอีก ๒ ปีหลัง
สิ้นสุดการอนุญาต ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
(๒) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้มา
รายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอรับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งแรงงาน
ต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๑ ปี และได้รับอนุญาต
ให้ทำงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงาน
ต่อไปอีก ๒ ปี
(๓) กลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตทำงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ให้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๔) กลุ่มผู้ติดตาม ให้ผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่พร้อมกับแรงงาน
ต่างด้าว ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตามข้อ
(๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ติดตามที่ไม่มารายงานตัวจะต้องถูกดำเนินการผลักดันพร้อมแรงงาน
ต่างด้าวตามข้อ (๓)
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• เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมงทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เฉพาะในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเลเพิ่มเติม ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ One Stop
Service และผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ ในระหว่างการผ่อนผัน นั้น ให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ เมื่อผ่านการ
ตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตให้ทำงานต่อได้อีก ๒ ปี
• ปรับระยะเวลาการกลับเข้าทำงานใหม่ ของแรงงานต่างด้าวหลังทำงานครบกำหนด ๔ ปีแล้ว
จากเดิมกำหนดไว้ ๓ ปี ให้ลดลงเหลือ ๓๐ วัน โดยปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้าง
แรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมา ลาวและกัมพูชา เพื่อความต่อเนื่องของการทำงานและ
สอดคล้องกับระยะเวลาการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อกลับเข้ามาทำงาน
• ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จำนวน
๑๘,๒๒๙ แห่ง มีลกู จ้างเกีย่ วข้อง จำนวน ๑๒๓,๕๔๐ คน พบคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย จำนวน ๗๒,๔๖๓ คน
จากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๗,๒๖๘ แห่ง
   การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย
• จัดระเบียบเรือประมง โดยการจดทะเบียนเรือประมงและจัดทำฐานข้อมูลเรือประมง ปัจจุบันมีเรือ
ประมงทะเลที่จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกว่า ๕๐,๐๐๐ ลำ
• จัดระเบียบแรงงานภาคประมง
	   ดำเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด ใน ๗ จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดทะเล เพื่อจัดระเบียบ
แรงงานและเรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ
เยียวยา ฟื้นฟู ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
	    จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทำฐานข้อมูลแรงงานประมง มีแรงงานต่างด้าวมา
จดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด ติดชายทะเล ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ จำนวน ๕๘,๕๐๘ คน
	       ตรวจแรงงานในงานประมงทะเล โดยชุดตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล สถานประกอบกิจการ
จำนวน ๖๐๒ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จำนวน ๖,๘๔๑ คน
		
ส่งเสริมตัวอย่างผู้ประกอบการที่ดีในกิจการประมง มีการออกแบบเรือต้นแบบที่ดี
ที่สามารถปฏิบัติได้จริงสอดคล้องตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ มีความรับผิดชอบไม่ทำประมงที่ผิดกฎหมาย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IUU มีการติดตั้ง ระบบติดตาม Vessel Monitoring System (VMS) ซึ่งจะทำให้
ทางราชการทราบเส้นทางการเดินทางของเรือ ทำครบตามข้อกำหนดสากล เป็นการยกระดับการทำประมง
ทะเลไทยสู่มาตรฐานสากล และนำไปสู่การปลดแก้ข้อกล่าวหาของประเทศสหรัฐจากบัญชีเทียร์ ๓ ต่อไป
วันนี้เรามี “เรือประมงต้นแบบ” ที่มีห้องนอนติดแอร์ ห้องพยาบาลและบุรุษพยาบาลประจำเรือ มีการติดตั้ง
ระบบติดตามเรือหรือ VMS และเรือประมงต้นแบบยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงด้วยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำ
ประมงอย่างถูกต้อง ทำประมงเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานและมีการรายงานจำนวนปลาที่จับได้ จะทำให้ประเทศไทย
หลุดจากการถูกคาดโทษการทำประมงที่ผิดกฎหมายแบบ IUU ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ทุกคนในชาติต้องเข้าใจ
ว่า ถ้าเราถูกกีดกันการค้าระหว่างประเทศจะทำให้ทุกคนในชาติเดือดร้อนเรื่องเงินในกระเป๋าของแต่ละคนมากขึ้นไปอีก
ดังนั้นทุกคนในชาติต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส ผู้ประกอบการนายจ้างต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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   การดูแลคุ้มครองคนไทย แรงงานไทยในต่างแดน
เบื้องต้นดำเนินการช่วยเหลือแรงงานลูกเรือประมง จำนวน ๓๒ คน ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่
เกาะอันบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้รับสิทธิประโยชน์ ค่าจ้าง จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ลูกเรือ
ยื่นคำร้อง (แบบ คร.๗) และสอบข้อเท็จจริง เพื่อติดตามคุ้มครอง และหากพบว่ามีผู้กระทำผิดในคดีค้ามนุษย์
จะได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนด้วย นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้เตรียมการ
ช่วยเหลือด้านการหางานใหม่ทำ หรือการฝึกประกอบอาชีพอิสระ ไว้รองรับด้วย โดยได้ทะยอยให้ความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทันทีที่ลูกเรือกลับประเทศไทย
   

จัดหาแรงงานต่างด้าวทดแทนการขาดแคลนแรงงานอย่างสมดุล

• วางแผนควบคุมปริมาณความต้องใช้แรงงาน
ต่างด้าว เพื่อกำหนดให้มีจำนวนที่พอเมหาะกับฝ่ายความ
มั่นคงในการกำกับควบคุมดูแลได้ มีจำนวนพอเพียงกับภาค
เศรษฐกิ จ พอดี กั บ สั ง คมและวั ฒ นธรรม สอดคล้ อ งกั บ
วิถีคนไทย สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข
• เปิดจดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนาม ที่ถือ
หนังสือเดินทางและเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ลักลอบทำงาน
โดยแรงงานเวียดนามจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่และอนุญาต
ให้ทำงานได้เป็นเวลา ๑ ปี เฉพาะในงานบ้าน งานกรรมกร
ในกิจการก่อสร้าง พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเจรจาระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทำ MOU ในกิจการ
ประมงและก่อสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานต่อไป
    

การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

• นายดับเบิลยูแพทริก เมอร์ฟี่ อุปทูตแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ
ประเทศไทย เข้าหารือข้อราชการด้านการแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์ในประเทศไทยร่วมกับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทำให้สหรัฐมีความเข้าใจ
ไทยมากขึน้ เชือ่ มัน่ และพอใจต่อการทำงานในความพยายาม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งช่วย
ให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
• ร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
การจัดทำร่าง MOU เพื่อนำเข้าแรงงานและแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแรงงาน
ประมงทะเล อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ภูฏาน บังกลาเทศ ศรีลงั กา ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม เมียนมา
ลาว กัมพูชา
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• ร่วมการประชุม “Capacity Building Workshop on Strengthening the Role of Labour
Atttaches in Thailand” เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถบทบาทของเจ้าหน้าที่แรงงานประจำประเทศไทย
และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลลาว กัมพูชา และเมียนมาประจำประเทศไทย
• จัดสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๒ เรื่อง “The ๒nd Regional Consultation on Prospects
Challenges to Developing ASEAN Standard and Mechanism on the Right of Workers” หารือใน
ประเด็นการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ
• ร่วมการประชุมไตรภาคีระหว่างประเทศ (ไทย เนปาล และบังกลาเทศ) จากความร่วมมือของมูลนิธิ
Japan International Labour Foundation (JILAF) ในประเด็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมระดับรากหญ้า
สำหรับผู้ใช้แรงงานนอกระบบที่ด้อยโอกาส ในประเทศไทย เนปาล และบังกลาเทศ
• ร่วมประชุมเพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคมนิยม
เวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม โดยประเด็นสำคัญที่หารือกันคือการทำ MOU การนำเข้าแรงงานเวียดนาม
และการบริหารจัดการแรงงานเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
• ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
และการจัดทำแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) เพื่อจัดทำแผนงาน
อาเซียน เพื่อทดแทนแผนงานเดิมที่จะครบกำหนดในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการประชุมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ
จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) เข้าร่วมการประชุม
• ร่ ว มประชุ ม สำนั ก งานองค์ ก ารระหว่ า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน (International
organization for Migration : IOM) ประจำประเทศไทย : เรื่องการจัดทำ MOU นำเข้าแรงงานต่างด้าว
๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
   การยกระดับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ จังหวัด
• เตรียมความพร้อม (วางโมเดล) ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ซึ่งคาดการ
ว่าจะมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และได้เสนอคณะรัฐมนตรีการจัดระบบการ
จ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตาม
พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว
รวมถึงได้วางยุทธศาสตร์กำหนดโซนนิ่งแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้มีการไหลเข้าพื้นที่ส่วนในของประเทศจนเกิด
ผลกระทบเป็นปัญหาต่อหลายฝ่าย
• เตรียมความพร้อม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยมีกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมดำเนินการด้วย
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พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตสำนึก
ความปลอดภัยในการทำงาน “เซฟตี้มายด์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณา ห่วงความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน
“โครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
• เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมี
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา และเพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานของแรงงาน โดยเมื่อครั้งที่ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ทรงมีพระราชดำรัส
แสดงความห่วงใย มีใจความว่า “การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้อง
บาดเจ็บทุพพลภาพ”
• กระทรวงแรงงานได้จัดทำ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยมีเป้าหมาย
สถานประกอบการสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ และมีสถานประกอบการ
แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๗,๑๐๘ แห่ง เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตามแนวทางเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ และโรคจากการทำงาน ๑๕ รายการหลัก
รวมทั้ ง ร่ ว มรณรงค์ ป ลุ ก จิ ต สำนึ ก ความปลอดภั ย ในการทำงานให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และเยาวชนใน
ชุมชน
โดยผลจากความร่วมใจของภาครัฐ ภาคนายจ้าง และภาคแรงงาน จะสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความยั่ น ยื น ด้ า นความปลอดภั ย ในการทำงานให้ เ ป็ น ไปตามพระราชประสงค์ และกำหนดนโยบายให้
พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน “เซฟตี้มายด์”

......................................
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