หนวยงาน กระทรวงแรงงาน

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2561 – 30 เมษายน 2562)

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 1
1.1 การปกปองและ 1. จัดมหกรรมสรางงาน สรางอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อถวาย
การปกปองและ เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น ความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย และใหผูเขารวมงาน
มีความรู ความเขาใจในพระราชกรณียกิจดานการประกอบอาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เ ช ิ ด ช ู ส ถ า บ ั น พระมหากษัตริย
สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และดําเนินชีวิ ตได มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
พระมหากษัตริย
11,951 คน
2. การฝกอบรมรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพัฒนา
ทักษะฝมือแรงงานชางเครื่องชวยคนพิการ ใหมีโอกาสทํางานในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาล
ชุมชน ผูพิการขาขาดจะไดรับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึง
ผูพิการสามารถดํารงชีวิตไดสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน
218 คน
นโยบาย 2
2.1 การเตรียมความพรอม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยกระทรวงแรงงาน ไดสงเสริมการจัดการดานยาเสพติด
การรั ก ษาความ สูประชาคมการเมืองและ ในสถานประกอบกิจการ สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
มั่ น คงของรั ฐ และ ความมั่ น คงอาเซี ย น โดยการรณรงค ประชาสั มพั นธ เผยแพร ความรู แก กลุ มผู ใช แรงงาน ทวิ ภาคี แรงงานข ามชาติ
การตางประเทศ กําหนดใหปญ
 หายาเสพติด เชิญชวนสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจางตัง้ แต ๑ - ๔๙ คน มีระบบการจัดการดานยาเสพติด
ตองไดรับการแกไข
โครงการโรงงานสีขาวอยางทั่วถึง และสงเสริมสถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑโรงงานสีขาวแลว
ยกระดับจัดทําระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
และติดตามผลเพื่อใหมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนํามาซึ่งวินัยการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูใชแรงงาน มีสถานประกอบกิจการไดรับการรณรงค ประชาสัมพันธ เชิญชวน
ใหจัดทําระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จํานวน 17,776 แหง ลูกจาง
1,343,348 คน และมี สถานประกอบกิ จการเข าร วมโครงการโรงงานสี ขาวและดํ าเนิ นการ
จนผานเกณฑโรงงานสีขาว จํานวน 1,859 แหง ลูกจาง 98,037 คน
นโยบายรัฐบาล
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2.2 เร ง แก ไ ขป ญ หา 1. ประสานการให บ ริ ก ารด า นแรงงานในพื้ น ที่ / ชุ ม ชน โดยบั ณ ฑิ ต แรงงาน ในพื้ น ที่
การรั ก ษาความ การใช ค วามรุ น แรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา จํานวน 380 คน เปนสื่อกลาง
มั่ น คงของรั ฐ และ ในจั ง หวั ด ชายแดน ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหประชาชน
การต า งประเทศ ภาคใต
ในพืน้ ที่ มีอาชีพ/มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยประชาชนไดรับบริการดานแรงงาน จํานวน 32,007 คน
(ตอ)
2. การฝ กอบรมฝ มือแรงงานในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต โดยการฝ กทั กษะอาชี พเสริ ม
ให กั บ แรงงานกลุม แนวรว มก อ ความไม สงบ กลุ มที่ มี ค วามเห็ น ขั ดแย ง กลุ ม อคติ ตอ ภาครั ฐ
และกลุมตามโครงการพาคนกลับบาน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และสงขลา เพื่อให
มีฝมือพรอมในการทํางานและเสริมสรางอาชีพใหผูเขารวมโครงการฯ ใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว และสงเสริมความมั่นคงยั่งยืนในการทํางาน มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 762 คน
3. โครงการสร างแรงงานสู เมื องต นแบบ สามเหลี่ ยมมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เพื่ อฝ กทั กษะ
ดานอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป ผูวางงาน และผูที่กําลังเขาสูตลาดแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดปตตานี
ยะลา และนราธิวาส ในสาขาอาชีพตาง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ หรือรวมกลุมประกอบอาชีพ
สรางรายไดเลี้ยงตนเอง และครอบครัว มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 695 คน
2.4 เสริ มสร างความ ความรวมมือกับตางประเทศดานแรงงานในรอบเดือนเมษายน 2562
สัมพันธอันดีกับนานา ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
ประเทศ
1. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 กระทรวงแรงงานไดจัดกิจกรรมการถายทอดสดการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ป การกอตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศ ณ หองประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน เปนประธานกลาวเปดงาน ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งใน 24 ประเทศสมาชิก ILO ไดรับเกียรติ
ใหเขาร วมกิจกรรมการถายทอดสดการเฉลิ มฉลองครบรอบ 100 ป การกอตั้ งองคการแรงงาน
ระหวางประเทศผานทางเฟสบุคของกระทรวงแรงงาน และ ILO
การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความสัมพันธอันดีและรวมมืออยางใกลชิดกับ
องคการแรงงานระหวางประเทศ ในการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม สงเสริมการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของแรงงาน สงเสริมการเจรจาทางสังคมเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานสรางงานที่มีคุณค า
โดยการขับเคลื่อนความรวมมืออยางเขมแข็ง โดยกิจกรรมที่นาสนใจภายในงาน ไดแก สารแสดงความ
ยินดีจาก พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี การจัดทําและเผยแพรหนังสือประวัติศาสตร
100 ป ความสัมพันธไทย และ ILO การจัดทําตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อจําหนาย และกิจกรรม
ไฮไลทของงาน คือ การเปดตัวแผนงานระดับชาติวาดวยงานที่มีคุณคา (Decent Work Country
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ มสร างความ Program : DWCP) ซึ่งเปนแผนฉบับแรกของประเทศไทย โดยจัดใหมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา ระหวางผูแ ทนกระทรวงแรงงาน องคกรนายจาง องคกรลูกจาง และ ILO
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
ทั้งนี้ ในรอบ 4 ปที่ผานมา กระทรวงแรงงานไดดําเนินการใหสัตยาบันกับ ILO แลวจํานวน
การต า งประเทศ
4 ฉบับ ไดแก 1) ฉบับที่ 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ตอ)
ค.ศ. 2006 2) ฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 3) ฉบับที่ 29
วาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และ 4) ฉบับที่ 188 วาดวยการทํางาน
ในภาคประมง ค.ศ. 2007 นอกจากนี้ยังมีโครงการความรวมมือตาง ๆ มากมาย อาทิ โครงการสิทธิ
จากเรื อสู ฝ ง โครงการความปลอดภั ยและยุ ติ ธรรม : สิ ทธิ และโอกาสของแรงงานต างด าวสตรี
ในภูมิภาคอาเซียน โครงการสงเสริมและคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ โครงการการพัฒนาหวงโซ
อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย และการสํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561
2. เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ พลตํารวจเอก อดุ ลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน ใหการตอนรับ นายคิโออิ ยานากิซาวา (Mr.Kyoei Yanagisawa) ประธานองคกรพัฒนาฝมือ
แรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุน (IM Japan) ในโอกาสเขาเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน และหารื อข อราชการความร วมมื อตามโครงการฝ กปฏิ บั ติ งานเทคนิ คของ
IM Japan ณ หองรับรองรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน
การหารือในครั้งนี้ทางฝาย IM Japan ไดมีขอเสนอในประเด็นตาง ๆ อาทิ การขอความรวมมือ
กระทรวงแรงงานชวยประชาสัมพันธโครงการจัดสงผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝกงานในประเทศ
ญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น การเปดสอบคัดเลือกผูสมัครในตางจังหวัด การปรับเพิ่มขีดความสามารถของ
ศูนยฝกอบรมกอนการเดินทางใหสามารถรองรับผูเขารับการฝกอบรมไดมากขึ้น และการแนะนํา
ผูสําเร็จการฝกงานจาก IM Japan เปนตน
3. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 พลตํารวจเอก อํานาจ อั นอาตม งาม ผู ชวยรัฐมนตรีประจํ า
กระทรวงแรงงาน พรอมดวย นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขารวม
การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนสมัยพิเศษ ณ โรงแรมสวิสโฮเทล ราฟเฟล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร
ประเทศสิงคโปร โอกาสนี้ พลตํารวจเอก อํานาจฯ ไดกลาวถอยแถลงในนามประเทศไทยวาดวยเรื่อง
อนาคตของงาน ซึ่งสาระสําคัญของถอยแถลงดังกลาว เปนการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรองรับประเด็นทาทายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางโครงสราง
ประชากรและทางเทคโนโลยี โดยทําใหมั่นใจวาแรงงานและภาคธุรกิจจะมีขีดความสามารถในการ
ปรับตัว ตลอดจนมีการคุมครองเพื่อไมใหไดรบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง โดยมุงเนนการมีสวนรวม
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ มสร างความ ของไตรภาคี และหุ นส วนทางสั งคม และเปนไปโดยสอดคล องกั บข อเสนอแนะของรายงานของ
การรั ก ษาความ สัมพันธอันดีกับนานา คณะกรรมการโลกวาดวยอนาคตของงานและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งจะครอบคลุม
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ตอ)
กลุมเปาหมายทั้งสตรี คนพิการ ผูสูงอายุ และเยาวชน รวมทั้งการมุงเนนการมีสวนรวมกับภาคสวน
การต า งประเทศ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งประโยชนจากการรับรองแถลงการณฯ ในครั้งนี้ จะเปนการแสดงเจตนารมณรวมกัน
(ตอ)
ทางการเมืองระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับความทาทายและ
ประโยชนอันเกิดจากอนาคตของงาน
จากนั้นไดลงนามรับรองถอยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเรื่องอนาคตของงานฯ และเขารวม
การรับฟงการอภิปรายจากการประชุมในรูปแบบไตรภาคีแบบมีสวนรวมของภาครัฐ ผูแทนนายจาง
และผูแทนลูกจาง โอกาสนี้ไดรับเกียรติจากนายกาย ไรเดอร (Mr. Guy Rider) ผูอํานวยการใหญ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เขารวมงานดวย
นโยบาย 3
3.1 เร ง สร า งโอกาส กระทรวงแรงงาน ได ดํ าเนิ นการเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ํ าของสั งคมและส งเสริ มให ประชาชน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายไดที่มั่นคง เขาถึงบริการของภาครัฐอยางทั่วถึง ดังนี้
เหลื่อมล้ําของสังคม แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 1. การพัฒนาการใหบริการและปรับปรุงฐานขอมูลดานแรงงาน
และการสร างโอกาส รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
1) จัดทํา Smart Labour Application
การเข าถึ งบริ การ และแรงงานข า มชาติ
นโยบายของรั ฐบาลได ให ความสํ าคั ญอย างยิ่ งกั บการพั ฒนา และการนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในภาครัฐ (e - Government) โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงาน
ของรัฐ
ที่ถูกกฎหมาย
ภาครัฐที่ใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ จะตองดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ทันสมัย และโปรงใส เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
กระทรวงแรงงาน ได ดํ าเนิ นการตามนโยบายข างต น โดยให มี การพั ฒนา Mobile
Application ในชื่อ Smart Labour เปนการตอบสนองความตองการของคนทํางานในยุคดิจิทัล
ให เข าถึ งบริ การด านแรงงานที่ สะดวกรวดเร็ วมากขึ้ น ผ านอุ ปกรณ สมาร ทโฟน และแท็ บเล็ ต
ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ iOS โดยในระยะแรก ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูใชแรงงาน
ใน 4 บริ การหลั ก ได แก (1) ค นหาตํ าแหน งงานว างทั่ วประเทศ (2) ตรวจสอบเงิ นสะสมของ
ผูประกันตนกรณีชราภาพ (3) รองเรียน/รองทุกขดานสวัสดิการแรงงาน และติดตามผลการจัดการ
ปญหา และ (4) คนหาหลักสูตรการอบรมฝมือแรงงาน และหลักสูตรที่เปดทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

4

นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 3
การลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคม
และการสร างโอกาส
การเข าถึ งบริ การ
ของรัฐ (ตอ)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
3.1 เร ง สร า งโอกาส
อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการพัฒนา Mobile Application “Smart Labour2”
โดยใหบริการดานแรงงานเพิ่มเติมจากเดิม เชน การตรวจสอบสถานะผูประกันตน ตามมาตรา 33
39 และ 40 ข อ มู ล สถานพยาบาลที่ ผู ป ระกั น ตนเลื อ ก การส ง เงิ น สมทบของผู ป ระกั น ตน
การเบิกสิทธิประโยชน การตรวจสอบผลการสมัครฝกอบรมและทดสอบ และขอมูลมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน เปนตน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการพัฒนา Mobile Application “Smart Labour3”
(Smart Labour Version 3) โดยมีบริการ ดังนี้ (1) บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและ
การเลือกอาชีพ (2) บริการรับแจงปญหาแรงงานตางดาว (DOE Help Me) (3) แจงเตือนสงเงิน
สมทบผูประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 (4) คนหาขอมูลและตําแหนงโรงพยาบาลผูประกันตน
(5) ขึ้นทะเบียนผูประกันตนตามมาตรา 40 และ (6) บริการตรวจสอบผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
2) การพัฒนาศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
กระทรวงแรงงานไดพัฒนาระบบศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (National Labour
Information Center : NLIC) ขึ้น และมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
เปนตน ทําใหมีฐานขอมูล ทั้งขอมูลรายทะเบียนและขอมูลเชิงสถิติ สามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ในการตัดสินใจวางแผน และพรอมที่จะใหบริการหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนจะไดรับขอมูล
ดานแรงงานที่ทันสมัย โดยสามารถเขาดูขอมูลไดที่ http://nlic.mol.go.th
3) ใหบริการ “M - Powered Thailand ศูนยพัฒนาอาชีพออนไลน” เปน Application
สําหรับหางานทํา/สมัครงาน (Smart Job Center) และบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู สิ ทธิ ประโยชน ข อมู ลข าวสารด านแรงงานของหน วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน
เพื่อเปนชองทางออนไลนสําหรับเยาวชนและแรงงานไทยที่เริ่มเขาสูตลาดแรงงาน และสามารถเขาใชงาน
ไดทั้ ง Computer และ Smartphone โดยเข า ระบบด ว ยบั ญ ชี ผู ใ ช ง านของไมโครซอฟท
(@hotmail.com, @outlook.com, @live.com) และ facebook ได โดยมีบริการหลักเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนและหางานทําผาน application Smart Job Center ตําแหนงงานวาง แหลงเรียนรู
ออนไลน เป ดใชเมื่ อวั นที่ 3 กุมภาพันธ 2560 โดยมีผู เขาใช งานถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
จํานวน 63,512 ครั้ง
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4) ใหบริการการประกันสังคมรูปแบบใหม โดยการพัฒนาประสิทธิ ภาพและเพิ่มชองทาง
การรับจายเงินทุกระบบ ไดแก e - Payment , e - Claim และ e - Service เปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกนายจาง/ผูประกันตนที่มาใชบริการใหสามารถดําเนินธุรกรรมไดอยางรวดเร็ว รวมไปถึง
การลดการจายเงินผานเจาหนาที่อันจะนําไปสูการลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตของบุคลากรได
5) การนําระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส (e – receipt) มาใช สงผลใหผูใหบริการสามารถ
ออกใบเสร็ จรั บเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส ทดแทนการออกใบเสร็ จรั บเงิ นโดยธนาคารที่ รั บเงิ นสมทบ
ผาน e - payment และยกเลิกธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงินใหธนาคารหรือหนวยบริการ
ที่เปนตัวแทนของสํานักงานประกันสังคม
6) การนําระบบ e – Meeting มาใชในการประชุมของสวนราชการ เปนการนําเทคโนโลยี
มาปรับใชเพื่อลดคาใชจ ายจากการใชกระดาษ หมึกพิมพ และอุปกรณสํ านักงาน ทั้งยังเปนการ
ลดการใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย
2. การสงเสริมการมีงานทํา
โดยการ ดําเนินงาน “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เปนกลไก
สําคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทํา” โดยเนนบริการคนไทยทุกคน ทุกกลุม ใหมีงานทํา
ดวยบริการแบบครบวงจร โดยการนําเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมมาใช เชน เปดใหบริการขอมูล
ขาวสารการมีงานทํา การสัมภาษณงานผาน Skype บริการถายคลิปวิดีโอแนะนําตัวเอง การรับขึ้นทะเบียน
วางงาน การทํางานตางประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพรอมทางอาชีพ การสาธิต
การประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝมือใหสอดคลองกับความตองการผานระบบการจัดหางาน
ออนไลน เปนตน
ปจจุบันไดมีการจัดตั้ง “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) ทั่วประเทศ
87 แหง (กรุงเทพมหานคร 11 แหง) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ ๑) นายจาง/สถานประกอบกิจการ
ลงทะเบียนรับสมัครงาน จํานวน 30,055 แหง มีตําแหนงงานวาง จํานวน 55,190 ตําแหนง
300,737 อัตรา 2) มีผูลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จํานวน 94,656 คน ผูไดรับการบรรจุงาน
จํานวน 80,067 คน 3) ใหบริการแนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 274,563 คน ๔) มีผูแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน
26,209 คน และ ๕) มีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จํานวน 285,611 ราย
3. ให บริ การจั ดหางานแก ผู ต องการมี งานทํ า โดยการให บริ การจั ดหางานในประเทศ
ไดดําเนินการรับลงทะเบียนผูหางานทํา/นายจาง เปนการสงเสริมใหผูที่ตองการมีงานทําในระบบ
3
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และนายจาง/สถานประกอบกิจการ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวาง/ความตองการ
แรงงานไดโดยสะดวก รวมถึงการสงเสริมใหแรงงานนอกระบบมีงานทําที่เหมาะสมกับความตองการ
โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การใหบริการจัดหางาน ณ สํานักงาน โครงการนัดพบแรงงาน โครงการ
บริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ และโครงการ 3 ม. เปนตน มีผูมาใชบริการ จํานวน 642,718 คน
ผูสมัครงาน จํานวน 111,521 คน และไดรับการบรรจุงาน จํานวน 85,801 คน
4. การให บริ การจั ดหางานต างประเทศ โดยดํ าเนิ นการภายใต โครงการ/กิ จกรรม เช น
การพิจารณาคําขอการจัดสงคนหางานและพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงานในตางประเทศ การจัดสง
คนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ และรับแจงการเดินทางดวยตนเองและเดินทางกลับไปทํางาน
ตางประเทศ (Re - entry) เปนตน มีผูรับบริการจัดหางานตางประเทศ จํานวน 63,047 คน
5. ขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ที่ตรงกับความตองการ นําไปสูการมีอาชีพ มีรายได ลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว และ
มีคุณ ภาพชีวิตที่ดีและทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยการสํารวจความตองการของผูสูงอายุในการ
ประกอบอาชีพหรือทํางาน และสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ จํานวน 14,732 คน
นอกจากนี้ ไดดําเนินการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
ในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว โดยมีผูสูงอายุมาใชบริการ จํานวน 2,513 คน และไดรับ
การบรรจุงาน จํานวน 1,490 คน
6. แนะแนวอาชีพใหแกผูที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทํา มีอาชีพ
มีรายได โดยเฉพาะผูประสบปญหาในการหางานทํา โดยการใหบริการแนะแนวอาชีพแบบครบวงจร
ใหกับนักเรียน นักศึกษา ผูถูกคุมขังในเรือนจํา ผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนทั่วไป และผูไมอยูใน
ระบบการจางงาน ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สงเสริมการรับงานไปทําที่บาน มีผูมารับบริการ
แนะแนวอาชีพทั่วประเทศ จํานวน 347,177 คน
7. บริการข อมูลขาวสารตลาดแรงงาน โดยเผยแพรข อมูลผานหลายชองทาง อาทิ จัดส งทาง
ไปรษณีย วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต/อีเมล และอื่น ๆ ทําใหประชาชนไดรับบริการขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงานได อย างทั่ วถึ งและครอบคลุ มในทุ กพื้ นที่ ซึ่ งก อให เกิ ดการเข าถึ งและรั บรู ข าวสาร
และบริการต าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํ า มี ผูรับบริการข อมูลขาวสารตลาดแรงงาน จํ านวน
6,225,255 คน
8. การประสานการให บริ การด านแรงงานในพื้ นที่ /ชุ มชนทั่ วประเทศ กระทรวงแรงงาน
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพื้นที่เพื่อใหเปนสื่อกลาง

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 3
การลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคม
และการสร างโอกาส
การเข าถึ งบริ การ
ของรัฐ (ตอ)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
3.1 เร ง สร า งโอกาส
อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ในการประชาสั มพั นธ เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารด า นแรงงานให กั บประชาชนในพื้ น ที่ รวมทั้ ง
เปนผูประสานงานระหวางประชาชนในพื้นที่ที่มีความตองการ/มีปญหาดานแรงงานกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในดานความตองการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝมือ การไดรับความคุมครอง
ดานแรงงาน ตลอดจนการไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน ปจจุบันมีอาสาสมัครแรงงาน
ทั่วประเทศ จํานวน ๑๙,834 คน อาสาสมัครแรงงานไดใหบริการประชาชน จํานวน 185,521 คน
9. ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนผ า นศู นย บ ริ ก ารร ว มกระทรวงแรงงาน จํ า นวน ๖4 แห ง
มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ใหบริการประชาชน
ณ จุดเดียว เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับบริการ โดยมีภารกิจ คือ 1) ใหบริการขอมูลขาวสาร
ดานแรงงาน 2) ใหบริการรับเรื่องและวินิจฉัยเพื่อสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ และ 3) ใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จในภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เชน การทดสอบความพรอมทาง
อาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชนเบื้องตนของผูประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 เปนตน
มีประชาชนมาใชบริการ รวมทั้งสิ้น 253,179 ราย
10. ใหบริการทางสายดวนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท “๑๕๐๖” เพื่อใหบริการขอมูล
ขาวสารดานแรงงาน การใหคําแนะนําเรื่องขอกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
ปญหาอันเนื่องมาจากการทํางาน มีประชาชนใชบริการ จํานวน ๓,๒๐๕,๙๓๕ ครั้ง
11. การฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อฝกอาชีพ
เพิ่มทักษะใหแก กลุมผูประสบภัยธรรมชาติ ผูผานการบําบัดยาเสพติด ผูตองขังและเยาวชนสถานพินิจ
ทหารบาดเจ็บและทุพพลภาพ คนพิการและผูดแู ลคนพิการ ชนกลุมนอย แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ
กอนปลดประจําการ และแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหมีความรู ความสามารถ
มีทักษะฝมือแรงงาน สามารถพึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับในศักยภาพการทํางาน และ
การประกอบอาชีพอิสระเปนกลไกดานกําลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผูเขาฝกอบรม
จํานวน 22,273 คน
12. การฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อฝกอาชีพเพิ่มทักษะ
ใหกับกลุมผูสูงอายุมีความรู ความสามารถ ทักษะฝมือ มีอาชีพ รายได สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้ง
เปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุรองรับสถานการณผูสูงอายุ มีผูเขาฝกอบรม จํานวน
8,647 คน
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 3
การลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคม
และการสร างโอกาส
การเข าถึ งบริ การ
ของรัฐ (ตอ)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
3.1 เร ง สร า งโอกาส
อาชีพ และรายไดที่มั่นคง
แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
รวมทั้ง สตรี ผูดอยโอกาส
และแรงงานข า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ตอ)
3.2 ปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษย

ผลการดําเนินงาน
13. การกํ าหนดอั ตราค าจ างตามมาตรฐานฝ มื อ คณะกรรมการค าจ างได ออกประกาศ
คณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 8 ) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนการปรับปรุงอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือในกลุมสาขาอาชีพชางเครื่องกล
กลุ มสาขาอาชี พช างอุ ตสาหกรรมศิ ลป กลุ มอุ ตสาหกรรมโลจิ สติ กส และกลุ มอุ ตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร รวม 19 สาขาอาชีพ ให เหมาะสมกั บสถานการณและสภาพขอเท็ จจริ งในปจจุบั น
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
1. การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการหางานทําอยางถูกวิธีทั้งการทํางานในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อเปนการปองกันไมใหคนหางานถูกหลอกลวง รวมทั้งปองกันไมใหตกเปนเหยื่อของ
ขบวนการคามนุษย โดยดําเนินการโครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันการหลอกลวงคนหางาน โครงการ
คุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปทํางานตางประเทศ และรับเรื่องรองทุกขจากคนหางาน จํานวน 734,342 คน
2. การปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว เพื่อใหแรงงานตางดาว นายจาง/เจาของ
สถานประกอบการ และผูเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจในสิทธิ หนาที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และ
ปองกันการละเมิดสิทธิ การบังคับใชแรงงาน การกักขัง หนวงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม และ
การคามนุษยดานแรงงาน มีการอบรมนายจางและคนตางดาว จํานวน 11,120 คน
3. การเตรียมความพรอมใหคนหางานเพื่อปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงาน
ในการไปทํ างานต างประเทศ เพื่ อเผยแพร ประชาสั มพั นธ ให คนหางานที่ ประสงค จะไปทํ างาน
ต างประเทศ ได มี ความรู ความเข าใจขั้ นตอนการไปทํ างานต างประเทศได อย างถู กต อง และ
ประกอบการตัดสินใจกอนเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางเหมาะสม โดยการอบรมคนหางาน
จํานวน 2,036 คน
4. ศูนยปฏิบัติการการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน เพื่อใหรับรูและเขาใจขอกฎหมายและ
ปฏิ บั ติ ได อ ย างถู กต องตามพระราชกฤษฎี กาการบริ หารจั ด การการทํ างานของคนต า งด า ว
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการตรวจสอบการทํางาน
ของคนตางดาว/สถานประกอบการ และกลุมผูไดรับประโยชนในการใชแรงงานตางดาว จํานวน
181 แหง คนตางดาว 17,791 คน
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3.2 ปองกันและแกไข 5. การตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนจากการใชแรงงานและ
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย กองทุน จํานวน 5,681 แหง เพื่อใหนายจาง ลูกจาง/ผูประกันตน มีความรู ความเขาใจกฎหมาย
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
เงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม และปองปรามไมใหนายจางหลีกเลี่ยงกฎหมาย และแสวงหา
และการสร างโอกาส
ประโยชนจากการใชแรงงาน ลู กจาง/ผูประกันตน ไดรับความคุมครองและไดรับสิ ทธิประโยชน
การเข าถึ งบริ การ
ตามที่กฎหมายกําหนด
ของรัฐ (ตอ)
6. ตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงตอการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และ
การคามนุษยดานแรงงาน เพื่อใหแรงงานไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ไมถูกบังคับใชแรงงาน
หรื อถู กละเมิ ดสิ ทธิ และไม ตกเป นผู เสี ยหายจากการค ามนุ ษย ด านแรงงาน โดยตรวจแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง กิจการประมงทะเลบนฝงและเกี่ยวเนื่อง กิจการผลิตสินคาจากออย
กิจการผลิตเครื่องนุงหม กุง ปลา ฟารมเลี้ยงสัตวปก ฟารมหมู หรือฟารมเลี้ยงสัตวประเภทอื่น ๆ
และกิจการที่เปนหวงโซการผลิตทุกแหง กิจการกอสราง งานที่เขาขาย 3D (งานที่มีลักษณะสกปรก
(Dirty) งานที่มีความยากลําบาก (Difficult) และงานที่เสี่ยงอันตราย (Dangerous)) รวมทั้ง
สถานประกอบกิ จการที่ อยู โดดเดี่ ยว ห างไกลชุ มชน โดยดําเนิ นการตรวจสถานประกอบกิ จการ
กลุมเสี่ยง จํานวน 1,201 แหง ลูกจาง 48,168 คน พบวา ปฏิบัติถูกตอง 1,160 แหง ลูกจาง
47,291 คน
7. ดานการบังคับใชกฎหมาย ไดเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน ภายใตมาตรการคัดกรอง
ลูกจางของพนักงานตรวจแรงงาน โดยหากพนักงานตรวจแรงงาน ตรวจพบฐานความผิดตามขอบงชี้
การใชแรงงานบังคับ ๑๑ ขอ หรือมีลูกจางมารองเรียน จะดําเนินการสัมภาษณตามแบบคัดกรอง
แรงงานบั งคั บเบื้ องต น หากผลการคั ดกรองพบว ามี ลู กจ างเข าข ายแรงงานบั งคั บ/ค ามนุ ษย
จะประสานสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อประสานทีมสหวิชาชีพเขาคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
อยางละเอียด โดยผลการดําเนินการคัดกรองลูกจางที่มายื่นคํารอง/รองเรียน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2561 – 30 เมษายน 2562 จํานวน 3,958 แหง ลูกจาง 9,154 คน ซึ่งจากการคัดกรองเบื้องตน
พบวา เขาขายแรงงานบังคับ/คามนุษย จํานวน 2 แหง ลูกจาง 7 คน
นโยบายรัฐบาล
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ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

3

การแกไขปญหาแรงงานตางดาว
1. จัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตทํางาน
ใหแกคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑที่กําหนด
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ กับความตองการของนายจาง/สถานประกอบการ ในการจางคนตางดาว
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3.2 ปองกันและแกไข เขามาทํางาน โดยไมใหกระทบตอความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข มีคนตางดาว
ก า ร ล ด ค ว า ม ป ญ หาการค า มนุ ษ ย ยื่นขอและไดรับใบอนุญาตทํางาน จํานวน 659,015 คน
เหลื่อมล้ําของสังคม (ตอ)
2. ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบ
และการสร างโอกาส
การทํางานของคนตางดาวที่ทํางานอยูกับนายจาง/สถานประกอบการ ใหปฏิบัติใหถูกตองตาม
การเข าถึ งบริ การ
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว และเผยแพรประชาสัมพันธให
นายจาง/สถานประกอบการ และผูที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจกฎระเบียบและขอกฎหมาย
ของรัฐ (ตอ)
เกี่ยวกับการจางคนตางดาว โดยไดดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ จํานวน 26,662 แหง
คนตางดาว จํานวน 278,754 คน
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

การแกไขปญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย
1. จัดตั้งศูนยประสานแรงงานประมง เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเภทกิจการ
ประมง และป องกั นและแกไขป ญหาการคามนุ ษยในรู ปแบบแรงงานประมง โดยการสรางความ
ตระหนักรูและจัดระเบียนแรงงานตางดาวในภาคประมง จํานวน 84,334 คน และมีแรงงานตางดาว
ในกิจการประมงที่ไดจัดเก็บขอมูลพิสูจนตัวบุคคล มีการแจงการทํางานตาม พ.ร.ก. การบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 จํานวน 10,914 คน
2. บูรณาการตรวจคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล รวมกับผูแทน
หนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย กรมเจาทา กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหแรงงานในเรือประมงทะเลไดรับการแกไขปญหา
การคามนุษยดานแรงงานและไมใหตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวราย รวมทั้งมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยดําเนินการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล
จํานวน 426 ครั้ง ลูกจาง 5,458 คน นอกจากนี้ ไดบูรณาการตรวจแรงงานประมง ณ ศูนยควบคุม
การแจ งเรือเข า – ออก (PIPO) ระหว างวันที่ 1 ตุ ลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 จํานวน
38,157 ลํา ลูกจาง 454,937 คน พบวา ปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน 23 ลํา ลูกจาง 275 คน
โดยเจาหนาที่ไดดําเนินการออกคําสั่งและดําเนินคดีตามขั้นตอนตอไป
3

3
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3.3 พัฒนาระบบการ 1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม
และคุมครองใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด โดยเนนสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง
เหลื่อมล้ําของสังคม
ไดแก สถานประกอบกิจการที่ไมเคยผานการตรวจแรงงานภายใน 5 ป สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก
และการสร างโอกาส
สถานประกอบกิจการรายใหมที่ไมเคยผานการตรวจแรงงาน และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมถูกตอง
การเข าถึ งบริ การ
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานในปที่ผานมา สถานประกอบกิจการที่มีการจางลูกจางซึ่งเปนเด็ก
ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และการจางงานคนพิการ โดยไดดําเนินการตรวจสถานประกอบกิจการ
ของรัฐ (ตอ)
จํานวน 24,003 แหง ลูกจาง 833,479 คน พบวา ปฏิบัติถูกตอง จํานวน 23,558 แหง ลูกจาง
814,937 คน และไดมีการตรวจคุมครองแรงงานนอกระบบ เพื่อปองกันปญหาการใชแรงงาน
ที่ ไม เป นธรรม โดยกํ ากั บ ดู แล ให ผู รั บงานไปทํ าที่ บ าน ลู กจ างทํ างานบ าน และลู กจ างในงาน
เกษตรกรรมซึ่งมิไดจางงานตลอดป ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยดําเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ
จํานวน 19,974 คน
2. การใหความรู ดานการคุมครองแรงงาน โดยใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา การตอบปญหา
เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ตอบขอหารือกฎหมายแก กลุมเปาหมาย มี นายจาง
ลูกจ าง ประชาชนทั่ วไป และหน วยงานราชการได รั บคํ าปรึ กษา จํานวน 91,930 คน รณรงค
สงเสริมสิทธิแรงงานสตรี วั นสตรี สากล จํานวน 1,340 คน รณรงคเผยแพรความรู เรื่องการใช
แรงงานเด็ก จํานวน 10,997 คน สงเสริมความรูเพื่อเตรียมความพรอมเด็กกอนเขาสูตลาดแรงงาน
ใหกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ใกลจบการศึกษาและกําลังเขาสูตลาดแรงงาน จํานวน 9,297 คน
สนับสนุนเทคนิควิชาการดานคุมครองแรงงานนอกระบบ จํานวน 55,427 คน รณรงคเผยแพร
ความรูแกแรงงานนอกระบบและผูที่เกี่ยวของดานคุมครองแรงงานนอกระบบ จํานวน 58,556 คน
ตรวจเยี่ยม ใหคําปรึกษาแนะนํา และติดตามเฝาระวังปญหาความขัดแยงในสถานประกอบกิจการ
เพื่อเปนการปองกันปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ จํานวน 265 แหง
ลูกจาง 141,824 คน เสริมสรางวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการทํางาน จํานวน 5,415 คน และตรวจเยี่ยม เพื่อเฝาระวัง
และปองกันปญหาความขัดแยงในสถานประกอบกิจการยานยนตและผลิตชิ้นสวนยานยนต จํานวน
49 แหง ลูกจาง 38,844 คน
3. ตรวจและกํ ากั บสถานประกอบกิ จการ/หน วยงานรั ฐวิ สาหกิ จให ปฏิ บั ติ ตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ างาน เพื่ อให ลู กจ าง
ในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ไมเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทํางาน
นโยบายรัฐบาล
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3.3 พัฒนาระบบการ เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตใหแกลูกจาง โดยดําเนินการตรวจความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม (ตอ) ในสถานประกอบกิจการ และไดรับการคุมครองตามกฎหมาย จํานวน 8,324 แหง ลูกจาง 544,717 คน
เหลื่อมล้ําของสังคม
และตรวจความปลอดภัยขั้นเทคนิควิชาการ จํานวน 1,251 แหง ลูกจาง 166,815 คน นอกจากนี้
และการสร างโอกาส
ไดรณรงคเรงรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
การเข าถึ งบริ การ
และสภาพแวดลอมในการทํางานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการประเภทกลุมเสี่ยง ลูกจาง จํานวน
29,225 คน
ของรัฐ (ตอ)
4. รณรงค สงเสริ มให สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิ จมีการบริหารแรงงานสัมพันธ
ดวยระบบทวิภาคี เพื่อสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง โดย
ดําเนินการให ความรู ชี้แจง แนะนํ า และให คําปรึกษาแก นายจาง ลูกจาง สหภาพแรงงาน และ
คณะกรรมการรวมปรึกษาหารือในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับการเสริมสรางระบบแรงงานสัมพันธที่ดี
ภายในสถานประกอบกิจการ จํานวน 6,638 แหง ลูกจาง 447,149 คน และสงเสริมระบบแรงงาน
สัมพันธในสถานประกอบกิจการที่มีลู กจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป ใหมีการบริหารแรงงานสัมพันธ
ดวยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมกับแตละสถานประกอบกิจการ มีสถานประกอบกิจการสงเสริม
ให มี การนํ าระบบแรงงานสั มพั นธ ไปใช จั ดการกั บป ญหาข อขั ดแย งที่ เกิ ดขึ้ นให ยุ ติ ลงโดยเร็ ว
จํานวน 1,063 แหง ลูกจาง 301,626 คน นอกจากนี้ ไดสงเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว
และสั งคม เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิ ตแรงงาน ครอบครัว และความมั่ นคงของสั งคม โดยมุ งเน น
การจั ดสวัสดิการที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิ ต มีนายจาง ได รับความรู ขอมูลขาวสาร
คําปรึกษาแนะนําการจัดสวัสดิการแรงงาน จํานวน 8,316 แหง ลูกจาง 503,437 คน และ
มีสถานประกอบกิ จการจั ดสวัสดิการหรือปรั บปรุงสวั สดิ การนอกเหนื อกฎหมายเพื่ อเปนสิ่งจูงใจ
ใหลูกจาง จํานวน 8,020 แหง ลูกจาง 485,782 คน
5. ส ง เสริ ม ความรู ม าตรฐานแรงงานไทยและความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมด า นแรงงาน
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
แรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน กระตุนใหสถานประกอบกิจการนํามาตรฐาน
แรงงานไทย ไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ มีสถานประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมความรู
มาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงานทั่วประเทศ จํานวน 3,727 แหง
ส งเสริ ม สถานประกอบกิ จการให เ ข าสู ระบบมาตรฐานแรงงานไทย จํ า นวน 17 แห ง และ
มีสถานประกอบกิจการขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย หรือประกาศแสดงตนเอง จํานวน 473 แหง
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจาง จํานวน 228,209 คน
นโยบายรัฐบาล
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3.3 พัฒนาระบบการ 6. ติดตามสถานประกอบกิจการที่ไดรับการพัฒนาแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP)
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม (ตอ) ใหมีการใชแรงงานไดตามมาตรฐานแรงงานหรือนําแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) ไปใชในการ
เหลื่อมล้ําของสังคม
บริหารจัดการแรงงาน จํานวน 106 แหง ลูกจาง 17,009 คน
และการสร างโอกาส
7. พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ จังหวัด
การเข าถึ งบริ การ
นครปฐมและสมุทรปราการ เพื่อเปนการจัดสวัสดิการแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
โดยการแบงเบาภาระคาใชจายการเลี้ยงดูบุตรของผูใชแรงงาน ใหแรงงานสามารถทํางานไดเต็มที่
ของรัฐ (ตอ)
โดยไมตองกังวลหวงใยบุตรหลาน และเด็กปฐมวัยบุตรผูใชแรงงานไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สั งคม สติ ปญญา มีความรู คุ ณธรรม จริ ยธรรม และวั ฒนธรรมในการดํ ารงชี วิ ต
เพื่อเตรียมความพรอม เขาสูการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ ปจจุบันมีเด็กเล็กที่อยูในความดูแล
ของศูนยฯ จํานวน ๑,530 คน
8. การสงเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการอยางยั่งยืน เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหนายจาง ลูกจางในสถานประกอบกิจการเห็นความสําคัญ และประโยชนของการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม และจัดสวัสดิการแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงานโดยแบงเบาภาระคาใชจาย
ในการเลี้ยงดูบุ ตรของผูใชแรงงาน มี สถานประกอบกิจการเห็ นความสํ าคัญและจั ดตั้งมุมนมแม
จํานวน 134 แหง ลูกจางหญิง 848 คน
9. ส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารแรงงานสู ง อายุ เ พื่ อ เตรี ย มความพร อ มเข า สู ก ารเกษี ย ณ
อยางมีคุณภาพ เพื่อใหแรงงานสูงอายุมีองคความรู และนําไปใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตไดอยาง
มีคุณคาและมีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีรางกายที่แข็งแรง พรอมเขาสูวัยเกษียณอยางมี
ความสุ ข ส งเสริมสิ ทธิ หน าที่ ตามกฎหมายแรงงานสู งอายุ (๖๐ ป ขึ้ นไป) และการเข าถึงบริ การ
ดานคุมครองแรงงาน และสงเสริมใหความรูแกผูรับงานไปทําที่บาน เพื่อใหกลุมผูสูงอายุเขาถึงสิทธิ
ไดรับการคุมครองอยางทั่วถึงและเปนธรรม ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จํานวน
26,620 คน
10. การใหความคุมครองแกลูกจาง ผูประกันตน กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม
ไดใหความคุมครองแกลูกจาง ผูประกันตน แรงงานในระบบ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ผูประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะไดรับสิทธิประโยชนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน มีผูขึ้นทะเบียน
เปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39) จํานวน 13,128,134 คน
2) ผูขึ้นทะเบียนเปนลูกจางตามกฎหมายเงินทดแทน จํานวน 11,530,254 คน ไดรับสิทธิ
นโยบายรัฐบาล
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3.3 พัฒนาระบบการ ประโยชนจากเหตุเนื่องจากการทํางาน จํานวน 141,096 ครั้ง เปนเงิน 1,115.93 ลานบาท
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม (ตอ)
3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงคเพื่อใหแรงงานนอกระบบ (ผูประกอบอาชีพอิสระ)
เหลื่อมล้ําของสังคม
มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนมาตรา 40 จํานวน
และการสร างโอกาส
2,974,596 คน มีผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนทดแทน จํานวน 76,900 ครั้ง เปนเงิน 304.66
การเข าถึ งบริ การ
ลานบาท
ของรัฐ (ตอ)
4) การใหบริการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน จังหวัดปทุมธานี ระยอง เชียงใหม และขอนแกน
โดยมีผลการดําเนินงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 ดังนี้
(1) ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพใหม จํานวน 264 คน
(2) ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย จํานวน ๑,858 คน
(3) ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ จํานวน 484 คน
(4) ผูจบการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 312 คน
11. ผลั กดันการสร างหลั กประกั นทางสังคมที่เป นธรรมและเท าเทียมใหสามารถคุ มครอง
แรงงานไดอยางทั่วถึง โดยสํานักงานประกันสังคม ไดเพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชนในทุกกรณี ดังนี้
1) เพิ่มสิทธิประโยชนกรณีคลอดบุตร โดยเพิ่มคาฝากครรภ 1,000 บาท เพื่อใหผูประกันตน
หรือคูสมรสที่ตั้งครรภ ไดรับการดูแลครรภอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
2) กฎกระทรวงการจายประโยชน ทดแทนในกรณี สงเคราะห บุตร พ.ศ. 2561 เพิ่ มสิ ทธิ
ประโยชนกรณีสงเคราะหบุตร จาก ๔๐๐ บาท เปน ๖๐๐ บาท ใหกับผูประกันตนที่มีบุตรตั้งแต
แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ป เพื่อใหผูประกันตนไดรับเงินเพื่อใชในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้น สงผลใหแบงเบา
ภาระคาใช จาย และส งเสริ มคุ ณภาพชี วิตของบุ ตรให ดีขึ้ น มีผลบังคับใช ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม
2561
3) คืนสิทธิใหผูประกันตนมาตรา ๓๙ เพื่อเปดโอกาสใหผูที่เคยไดรับความคุมครองจากระบบ
ประกันสังคมแตขาดสงเงินสมทบจนทําใหขาดสิทธิและประสงคอยูในระบบประกันสังคมอีกครั้ง ทั้งนี้
พ.ร.บ. การกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2561 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2561 – 19 เมษายน 2562 ณ วันที่ 22 เมษายน
2562 มีผูกลับสูระบบประกันสังคม จํานวน 385,232 ราย
4) ใหสิทธิประโยชนกรณีทันตกรรม (ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และผาฟนคุด) โดยไมตอง
สํารองจาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูประกันตนในการเขารับบริการดานทันตกรรมโดยไมตอง
สํารองจายในคลินิค/สถานพยาบาลที่ทําความตกลง โดยเปนสถานพยาบาลเอกชน จํานวน
นโยบายรัฐบาล
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3.3 พัฒนาระบบการ 1,977 แหง และสถานพยาบาลรัฐกวา 19,000 แหง
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม (ตอ)
5) เพิ่มสิ ทธิประโยชนกรณีการส งเสริมสุ ขภาพและปองกันโรคแกผูประกันตน/การตรวจ
เหลื่อมล้ําของสังคม
สุขภาพประจําป โดยมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และการสร างโอกาส
แกผูประกันตนในสถานประกอบการ ระหวางสํานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุมครอง
การเข าถึ งบริ การ
แรงงาน กรมการแพทย กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ของรัฐ (ตอ)
12. ขยายการบูรณาการภาคีเครือขายในการสงเสริม คุมครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ใหมีอาชีพ มีรายได มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณาภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
1) ออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit)
โดยดําเนินการออกหนวยเคลื่อนที่ไปใหบริการประชาชนในพื้นที่หางไกล ไมสะดวก เขามารับบริการ
ดานการประกันสังคม มาตรา 40 มีการบรรยายใหความรู รับสมัครขึ้นทะเบียนผูป ระกันตนมาตรา 40
มีผูเขารับบริการ จํานวน ๕81,564 คน นอกจากนี้ ไดมีการขึ้นทะเบียนผูประกันตนตามมาตรา 40
ดวยตนเอง ผาน website Smartphone (มือถือ) โดยมีบุคคลขึ้นทะเบียน จํานวน 45,602 ราย
2) การดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งหมูบานประกันสังคมถวนหนา ครอบคลุม 88 หนวยปฏิบัติ
จํานวน 144 หมูบานเปาหมายในทั่วประเทศ โดยสํานักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด ลงพื้นที่
ในหมูบาน เพื่อสรางความรู ความเขาใจ รณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ การเขาถึงสิทธิประโยชน
ที่ผูประกันตนจะไดรับ เพื่อใหแรงงานนอกระบบ เขาสูระบบประกันสังคมมาตรา 40 ผานกลไกภาคี
เครือขายในระดับพื้นที่ มีแรงงานนอกระบบสมัครเปนผูประกันตนมาตรา 40 จํานวน 9,073 ราย
3) บูรณาการความรวมมือการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งหมูบานประกันสังคมถวนหนา
ระหวาง กรมการพัฒนาชุมชนกับสํานักงานประกันสังคม โดยจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
เพื่อสนับสนุน รณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ การเขาถึงสิทธิประโยชนที่ผู ประกันตนจะไดรั บ
ใหกับสมาชิกกลุม OTOP สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
ใหมีหลักประกันความคุมครองทางสังคม เมื่อวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2561
4) กิ จ กรรมขั บ เคลื่ อ น ส ง เสริ ม รณรงค ประชาสั ม พั น ธ การขยายความคุ ม ครอง
การประกันสังคมตามมาตรา 40 โดยสรางการรับรูประกันสังคมมาตรา 40 กลุมอาชีพแท็กซี่และ
มอเตอรไซดรับจาง กลุมสื่อมวลชน และประชาสัมพันธและออกหนวยบริการเคลื่อนที่รับสมัคร
ผูประกันตนตามมาตรา 40 รวมกับบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) เพื่อมอบทุนการศึกษาและ
เงินสมทบประกันสังคม ใหกับครอบครัวพารทเนอรผูขับขี่
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดําเนินงาน
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 3
3.3 พัฒนาระบบการ
5) ประกันสังคมจัดเพิ่มชองทางรับสมัครผูประกันตนมาตรา 40 ผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส
ก า ร ล ด ค ว า ม คุมครองทางสังคม (ตอ) ที่เคานเตอรเซอรวิส โดยไดลงนามบันทึกขอตกลงการรับสมัครผูประกันตนตามมาตรา 40 ระหวาง
เหลื่อมล้ําของสังคม
สํานักงานประกันสังคม กับ บริษัทเคานเตอรเซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
และการสร างโอกาส
6) สํานักงานประกันสังคมรวมมือกับบริษัทเคานเตอรเซอรวิส จํากัด เปดใหบริการรับชําระ
การเข าถึ งบริ การ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Payment) ดวยบัตรเดบิตหรือเครดิต
มาสเตอรการด โดยชําระเงินสมทบพรอมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถามี) จํานวนเงินที่ชําระรวมไมเกิน
ของรัฐ (ตอ)
๔๙,๐๐๐ บาทตอรายการ นายจางสามารถสมัครใชบริการ และทํารายการผานระบบ e - Service
ไดทาง Website : www.sso.go.th โดยเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
13. การใหความคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ กระทรวงแรงงาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ
จํานวน 13 แหง (12 ประเทศ) เพื่อใหการคุมครองและดูแลแรงงานใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม
ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยสวนใหญจะประสบปญหาการสื่อสารในการทํางาน
ขาดความรูเรื่องกฎหมาย การปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน เปนสาเหตุ
ที่ทําใหแรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไมถูกตอง อาทิ การดื่มสุรา นํามาซึ่งปญหา
สุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทํางานลดลง หมดความนาเชื่อถือ ทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดี
ตอแรงงานไทย โดยไดเขาตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และสถานกักกัน
จํานวน 12,022 คน รวมทั้งติดตามชวยเหลือและเรียกรองสิทธิประโยชนใหแรงงานไทย จํานวน
2,900 ราย เปนเงินรวมทั้งสิ้น 73,878,016 บาท
14. เรงรั ด ทบทวน และปรับปรุ งการออกกฎหมาย เพื่ อแกไขปญหาแรงงาน และปรับปรุ ง
กฎหมายใหทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐานสากล จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1) รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... (อยูระหวางนําขึ้นทูลเกลาฯ)
2) รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. .... (ครม. มีมติอนุมัติหลักการรางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
3) รางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ....
4) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
นโยบายรัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 4
การศึ ก ษาและ
เรียนรูการทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
นโยบาย 5
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภาพบริ ก าร
ด า นสาธารณสุ ข
และสุ ข ภาพของ
ประชาชน

นโยบาย 6
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
4.7 ทะนุ บํ า รุ ง และ
อุปถัมภพระพุทธศาสนา
ตลอดจนพั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิต สรางสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท
ในสังคมไทยอยางยั่งยืน
5.1 วางรากฐานให
ระ บบ ห ลั ก ป ระ กั น
สุ ข ภา พครอบคลุ ม
ประชากรในทุกภาคสวน
อยางมีคุณภาพ

6.16 ในดานอุตสาหกรรม
สง เสริม การพัฒ นา
อุตสาหกรรมที่สอดคลอง
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐาน
ของประเทศ

ผลการดําเนินงาน
รณรงค สร างความปรองดองสมานฉั นท ระหว างนายจ างกั บลูกจ าง เพื่ อเสริ มสร างความรู
ดานแรงงานสัมพันธที่ถูกตองแกนายจาง ลูกจาง และผูที่เกี่ยวของ สรางความรัก ความสามัคคี
และสรางความรวมมือระหวางนายจาง ลูกจาง และหนวยงานภาครัฐ จํานวน 1,842 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)

1. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ไดดําเนินการ
ยกระดั บคุ ณภาพการบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของผู ประกันตน โดยการพัฒนาระบบ
ประกั นสุ ขภาพ จั ดบริ การการรั กษาพยาบาลที่ มี คุ ณภาพและได มาตรฐานสํ าหรั บผู ประกั นตน
เพื่อใหผูประกันตนไดมีหลักประกันและความคุมครองดานการบริการทางการแพทยภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม ณ เดือนเมษายน 2562 มี ผูประกันตนไดรับความคุมครองในการรั กษาพยาบาล
ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น 13,564,597 คน
2. สงเสริ มสุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม จัดกิจกรรมใหความรู
ดานการประกันสังคมและการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคในสถานประกอบการ โดยสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องการปองกันสิ่งเสพติด ไดแก การลด ละ เลิก เหลา บุหรี่ และความรูเกี่ยวกับพิษภัยสิ่งเสพติด
โดยไดจัดกิจกรรม จํานวน 149 ครั้ง มีผูเขารับฟงการบรรยายและตรวจสุขภาพ จํานวน 10,591 ราย
1. เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานในอุตสาหกรรม
ศั กยภาพให มี ทั กษะสามารถทํ างานกั บเทคโนโลยี สมั ยใหม ของภาคอุ ตสาหกรรม และช วยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน ใหแรงงานที่ผานการพัฒนาทักษะฝมือมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 12,272 คน
2. โครงการศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แรงงานไทยให มี ส มรรถนะและทั ก ษะฝ มื อ รองรั บ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานอุตสาหกรรมแหงอนาคต (S – Curve เดิม
และ New S - Curve) มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 8,465 คน
3. พัฒนาฝมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน ใหกับแรงงานใหมหรือแรงงานที่จะเขาสู
การทํางานในตลาดแรงงาน ซึ่ งยังไมมีพื้ นฐานดานอาชีพ หรื อแรงงานที่จะเขาสู การทํางาน
ในตลาดแรงงาน ซึ่ ง มี พื้ น ฐานด า นอาชี พ อยู แ ล ว แต ยั ง ไม ไ ด ทํ า งาน ให มี ทั ก ษะองค ค วามรู
18

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
นโยบาย 6
6.16 ในดานอุตสาหกรรม
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ สง เสริม การพัฒ นา
ทางเศรษฐกิจของ อุตสาหกรรมที่สอดคลอง
ประเทศ (ตอ)
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐาน
ของประเทศ (ตอ)
นโยบายรัฐบาล

นโยบาย 7
การสงเสริมบทบาท
และการใชโอกาส
ในประชาคมอาเซียน

7.3 พั ฒ นาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรม
เพื่ อ รองรั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซี ย น
ทั้ ง แ ร งงาน วิ ชา ชี พ
แรงงานมี ทั กษะ และ
ไมมีทักษะ

ผลการดําเนินงาน
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 4,645 คน
4. ยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน โดยการพัฒนา
ศัก ยภาพแรงงานเพื่ อ รองรั บการจา ยค าจ า งตามระดั บ มาตรฐานฝ มือ แรงงาน การทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝมือของแรงงานทั่วไป และกลุมนักศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษา ใหมีศักยภาพ พรอมเขาสูตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ การจัดตั้ง
ศูนย ทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงาน การทดสอบฝมื อแรงงานช างเชื่อ มสากลให กับแรงงาน
ที่อยูในกลุม Clusters อุตสาหกรรม และ New Engine Of Growth นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา
ศักยภาพมาตรฐานฝมือใหกับแรงงานไทยในตางประเทศดวย มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 29,252 คน
5. เพิ่ม ผลิต ภาพแรงงานไทย สู SMEs 4.0 เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแขง ขัน
แกผูประกอบการ SMEs กลุม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ผานกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ผลักดันให เกิ ดความคิ ดริ เริ่ มสรางสรรคเกิดนวั ตกรรมแปลกใหม และการประยุ กต ใช ประโยชน
จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู SME 4.0 และสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศไทย มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 8,899 คน
6. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให ส ถานประกอบกิ จ การดํ า เนิ นการฝ ก อบรมฝ มื อ แรงงาน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อใหสถานประกอบกิจการ
เขามามีบทบาทในการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
โดยใชมาตรการจูงใจดานภาษีอากรและสิทธิประโยชนดานตาง ๆ ในการสนับสนุนใหภาคเอกชน
เข ามามี ส วนร วมในการพั ฒนาฝ มื อแรงงานมากยิ่ งขึ้ น ทั้ งยั งเป นการสร างความตระหนั กให
สถานประกอบกิจการเห็นความสํ าคัญของการพัฒนาศั กยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
อยางตอเนื่อง มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 3,768,482 คน
พัฒนาสถานประกอบกิจการตนแบบระบบการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งานสู อ าเซี ย น เพื่ อ รณรงค แ ละผลั ก ดั น ให
สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และเปนกลไกในการสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางถูกตอง
และตอเนื่อง ระดับจังหวัด จํานวน 485 แหง ลูกจาง 99,621 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ถามี)
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7.4 เร ง พั ฒ นาความ
การสงเสริมบทบาท เ ชื่ อ ม โ ย ง ด า น ก า ร
และการใชโอกาส ขนส ง และระบบโลจิ
ในประชาคมอาเซียน ส ติ ก ส ภ า ย ใ น อ นุ
(ตอ)
ภู มิ ภ าคและภู มิ ภ าค
อาเซียน
นโยบายรัฐบาล

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

ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (GMS – ASEAN) เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ความร ว มมื อ การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานในทุ ก ระดั บ ชั้ น ทั้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบั นการศึ กษา องค กรระหว างประเทศ และภาคเอกชน แก กํ าลั งแรงงานในกลุ มประเทศ
อนุ ภู มิ ภาคลุ มแม น้ํ าโขง ให มี สมรรถนะและทั กษะฝ มื อตามมาตรฐานเที ยบเท าระดั บสากล
อันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเขมแข็งและยั่งยืน รวมถึงเปนการสงเสริมและผลักดัน
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการสรางมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและ
ระดั บสากล ตลอดจนเพื่ อการส งเสริ มการสร างงาน สร างอาชี พ สร างรายได ให แก ประชาชน
อยางทั่วถึงโดยไมแบงเชื้อชาติ ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคง
ตามแนวชายแดน มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 1,664 คน
1. เพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อฝกอบรมเพิ่มทักษะฝมือ
แรงงาน ความรู ความสามารถ และทัศนคติ เตรียมความพรอมใหกับวัยกําลังแรงงาน โดยอาศัย
การบูรณาการเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงานทั้งจากภาคแรงงาน ภาคการศึกษา และยกระดับ
ทักษะฝมือ (Re - Skill) ใหแกกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการ และ SMEs ในพื้นที่ 10 จังหวัด
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต มีผูเขาฝกอบรม
จํานวน 10,728 คน
2. พัฒนาฝมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวั นออก เพื่อยกระดับทักษะฝมื อกํ าลั งแรงงาน ให แก แรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ แรงงานทั่วไป หรือผูวางงาน ที่ตองการยกระดับความรู ความสามารถและ
ทักษะในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รองรับการลงทุน
ในอุตสาหกรรมและบริการที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 4,930 คน
3. พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ เพื่อการพัฒนา
แรงงานดานโลจิสติกสใหมีทักษะและคุณลักษณะที่ตรงตามความตองการของผูประกอบการ ใหแก
แรงงานใหมที่สําเร็จการศึกษาดานปริญญาตรี ที่ตองการเขาทํางานในธุรกิจรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจการขนสงสินคาระหวางประเทศ
ในระยะเรงดวน มีผูเขาฝกอบรม จํานวน 203 คน
4. ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานตางดาว เพื่อสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสนับสนุนใหมีการใชแรงงานตางดาวอยางถูกตอง สอดคลองกับความตองการ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ
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7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
การสงเสริมบทบาท พิเศษ โดยเริ่มจากการ
และการใชโอกาส พัฒนาดานชายแดนและ
ในประชาคมอาเซียน โครงขายการคมนาคม
(ตอ)
ขนส ง บริ เ วณประตู
การคาหลักของประเทศ
(ตอ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
ของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ความสะดวกในการพิจารณาออกใบอนุญาต
การทํางานแกแ รงงานตา งดา วในกลุม ชา งฝมือ หรือ ผูชํา นาญการ และกลุม ซึ่ง มิใ ชชา งฝมือ
หรือผูชํานาญการ เปนการบริหารจัดการแรงงานตางดาวบริเวณชายแดนที่เขามาทํางานในลักษณะ
ไป - กลับ และตามฤดูกาล อยางเปนระบบ ลดปญหาการลักลอบเขามาทํางานในเขตพื้นที่ชั้นใน
อยางผิดกฎหมาย มีคนตางดาวไดรับการพิจารณาอนุญาตทํางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จํานวน 90,308 คน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรณรงค
สงเสริมใหนายจาง/สถานประกอบกิจการ แรงงานไทย และแรงงานตางดาวในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ มีความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ โดยใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา และตอบปญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแกแรงงานไทย
และแรงงานตางดาวในสถานประกอบกิจการพื้นที่เปาหมาย มีนายจาง/ตัวแทนนายจาง แรงงานตางดาว
ไดรับการคุมครอง สงเสริม และพัฒนาใหไดรับสิทธิตามกฎหมาย จํานวน 3,319 คน
6. สงเสริ มการมีส วนรวมในการบริ หารแรงงานสัมพันธสรางสรรคตามแนวทางประชารั ฐ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดานแรงงานสัมพันธที่ถูกตอง
ตลอดจนเสริมสรางความตระหนักรูการบริหารแรงงานสัมพันธสรางสรรค ตามแนวทางประชารัฐ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาความรวมมือระหวางนายจางกับลูกจาง ในการ
เป น หุ น ส ว นร ว มกั น เพื่ อ เป น กลไกสนั บ สนุ น การสร า งความเชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ และส ง เสริ ม
บรรยากาศการลงทุนที่ดี โดยดําเนินการจัดอบรมนายจาง ลูกจาง จํานวน 619 คน
7. ตรวจเยี่ยม ใหคําปรึกษาแนะนํา และติดตามเฝาระวังปญหาความขัดแยงในสถานประกอบกิจการ
ในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ ที่ เป นกลุ มเสี่ ยง เพื่ อเป นการป องกั นป ญหาความขั ดแย งที่ อาจเกิ ดขึ้ น
ในสถานประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 163 แหง ลูกจาง 28,173 คน
8. ส ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมด า นแรงงานในสถานประกอบกิ จ การในพื้ น ที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหสถานประกอบกิจการมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึง
การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน และกระตุนใหสถานประกอบ
กิจการนํามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ จํานวน 130 แหง และ
พัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการ เพื่อใหมีความพรอมเขาสูกระบวนการรับรองหรือเขาสู
ระบบประกาศแสดงตนเอง จํ านวน 111 แห ง ตลอดจนติ ดตามและประเมิ นการยกระดั บ
ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงานในสถานประกอบกิจการ จํานวน 16 แหง
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8.1 สนับสนุนการเพิ่ม 1. โครงการสํ ารวจข อมู ลความต องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
การพั ฒ นาและ ค า ใช จ า ยในการวิ จั ย โดยดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเขาออกจากงาน รายได
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช แ ล ะ พั ฒ น า ข อ ง และระดั บความสามารถดานตาง ๆ ของแรงงาน เพื่อพั ฒนาฐานขอมู ลอุ ปสงคและอุปทานกําลั งคน
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ประเทศ
ระดับจังหวัดและระดับประเทศใหเปนปจจุบัน สอดคลองกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เพื่อใชในการวางแผนการผลิตและการพัฒนากําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี การ
2. โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจางงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ศึกษา วิเคราะห
ระบบอุ ตสาหกรรมและการจ างงานของประเทศไทยในอดีตจนถึ งป จจุ บั น และแนวทางการพั ฒนา
วิ จั ย แล ะพั ฒน า
และนวัตกรรม
อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะหทิศทางและแนวโนม การจางงาน ความตองการแรงงาน
และแนวทางการพั ฒนาทั กษะฝ มื อแรงงาน ให สอดคล องกั บความต องการของตลาดแรงงาน
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
นโยบาย 10 10.5 ใช มาตรการ กระทรวงแรงงาน ไดเสริมสรางธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยจัดกิจกรรม
การสงเสริมการ ทา งก ฎห ม าย ก า ร ตาง ๆ ได แก โครงการสนับสนุ นและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริ ต
บริ ห ารราชการ ป ลู ก ฝ ง ค า นิ ย ม “ดวงตาแรงงาน” เพื่อสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชน อาสาสมัครแรงงาน สถานประกอบ
กิจการ และผูใชแรงงานในการเปนเครือขายเฝาระวังในพื้นที่ ปองกัน และปดกั้นโอกาสในการทุจริต
แผนดินที่มีธรรมา คุณธรรม
โครงการพั ฒนาการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร งใสการดํ าเนิ นงานของกระทรวงแรงงาน
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ปองกันปราบปราม
เพื่อยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศ และโครงการกระทรวงแรงงาน
การทุจริตและประพฤติ
รวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
มิชอบในภาครัฐ
เปนตน
นโยบายรัฐบาล
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักตรวจและประเมินผล
13 พฤษภาคม 2562
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