รายงานประจำป

2561

กระทรวงแรงงาน

คํานํา
กระทรวงแรงงานภายใตการนําของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงแรงงาน (พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว) ไดดําเนินภารกิจดานแรงงาน ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศเพือ่ ใหเกิดความมัน่ คง รวมถึงการขับเคลือ่ นประเทศไทยมุง หนาสูไ ทยแลนด 4.0
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพิ่มขีดสมรรถนะในการแขงขันของประเทศ และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน
ผูประกันตน และประชาชนทั่วไป ใหมีความเปนอยูที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงาน มีผลการดําเนินงานที่สําคัญหลายประการ โดยสงเสริม
ใหคนไทยมีงานทํา มีการฝกทักษะฝมอื แรงงาน ใหกา วลํา้ ทันสมัย ตลอดจนการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน
มีสวัสดิการเปนที่ยอมรับ ยกระดับประกันสังคม นอมนําหลักธรรมาภิบาล และสรางการยอมรับระดับสากล
รวมทั้งการบริหารจัดการเปนการรวบรวมโครงการเดนดานแรงงาน ตามนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน
ที่ขับเคลื่อนลงสูพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ไดรวมบูรณาการภารกิจตามอํานาจหนาที่
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางไตรภาคี ภาครัฐ นายจาง และลูกจาง มุงเนนธรรมาภิบาล โปรงใส
ตรวจสอบได กํากับ ติดตามดวยระบบขอมูลอยางเต็มประสิทธิภาพสงผลใหไดรับการยอมรับในระดับสากล
ผลสําเร็จของการดําเนินงานในรายงานฉบับนี้ เกิดจากความรวมมือในการดําเนินงานจากทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ ทั้งจากผูบริหารของกระทรวงแรงงาน ขาราชการ เจาหนาที่ รวมถึงหนวยงานภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ จึงขอขอบคุณไว ณ ที่นี้
กระทรวงแรงงานหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงานฉบับนี้ จะเปนประโยชน
แกผทู เี่ กีย่ วของ ตลอดจนประชาชนผูส นใจทัว่ ไปจะไดรบั ทราบผลการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่ผานมา
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พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

พลตํารวจเอก อํานาจ อันอาตมงาม
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พลตํารวจเอก สุวัฒน จันทรอิทธิกุล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

พลตํารวจเอก พีระ พุมพิเชฏฐ
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ
ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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นายจรินทร จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายสุเมธ มโหสถ
ผูทรงคุณวุฒิประจํากระทรวงแรงงาน

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
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นายวิวัฒน จิระพันธุวานิช
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
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พันตํารวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
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นางอัจฉรา แกวกําชัยเจริญ
ผูตรวจราชการกระทรวง

นายอภิญญา สุจริตตานันท
ผูตรวจราชการกระทรวง

นายสมภพ ปราบณรงค
ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน

นางเธียรรัตน นะวะมะวัฒน
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน
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อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายวิวัฒน ตังหงส
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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นายสุทธิ สุโกศล
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
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วิสัยทัศน พันธกิจ
บทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ของกระทรวงแรงงาน
กรอบอัตรากําลังของกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิสัยทัศน พันธกิจ
วิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission)

“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

1. เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผูประกอบการ ใหพรอมรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และใหสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. คุมครองและสงเสริมใหแรงงานมีความมั่นคงในการทํางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนากระทรวง ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ

บทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานมีบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาทีท่ สี่ าํ คัญตอการบริหารแรงงาน เพือ่ สงเสริม และพัฒนา
แรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพเพียงพอตอการแขงขันในเวทีโลกอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การพัฒนาความรู ฝมอื และทักษะในการปฏิบตั งิ านควบคูไ ปกับการคุม ครองแรงงานใหไดรบั สิทธิประโยชนอยางเปนธรรม
การมีหลักประกันในการดํารงชีวิตที่มั่นคง และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภารกิจหลักตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
หมวด 15 มาตรา 34 กําหนดใหกระทรวงแรงงานมีอาํ นาจหนาทีเ่ กีย่ วกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน พัฒนาฝมอื
แรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
แรงงานหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และในมาตรา 35 กําหนดใหกระทรวงแรงงานมีสวนราชการ ดังนี้
สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน สํานักงานประกันสังคม โดยไดออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ และระบุอํานาจหนาที่ของแตละ
สวนราชการใหเหมาะสมกับสภาพของงาน
ตอมา ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2558 มีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และในป พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน ไดออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการของแตละ
หนวยงานในสังกัด โดยปรับปรุงการแบงสวนราชการและอํานาจหนาทีข่ องแตละสวนราชการใหสอดคลองกับภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
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สํานักงานรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. รวบรวมขอมูลและวิเคราะห กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอตอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการ
วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2. สนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีในการดําเนินงานทางการเมืองระหวางรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
รัฐสภาและประชาชน
3. ประสานงานการตอบกระทู ชี้แจงญัตติรางพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
4. ดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียน หรือรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัด คุมคา และสมประโยชน
5. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ ใชในการปฏิบตั งิ านและการบริหารของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง
7. ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ การตางประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหทันสมัย
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคาจางและรายไดของประเทศ
9. ศึกษา วิเคราะห และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
10. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกขที่อยูในอํานาจหนาที่
ของกระทรวง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมการจัดหางาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการทํางาน
ของคนตางดาว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงาน และเปนศูนยทะเบียนขอมูลตลาดแรงงาน
3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการดานการจัดหางาน จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงาน
ของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกําหนด มาตรฐาน
อาชีพและอุตสาหกรรม
4. ใหคําปรึกษา สงเสริม และใหบริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดใหแกประชาชน
5. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่ องกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กฎหมายวาดวยการจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝมือแรงงานและการทดสอบฝมือแรงงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางในการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ ตลอดจน
ประสานแผนการฝกอาชีพของทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝมอื แรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและความตองการของตลาดแรงงาน
การจัดงานแขงขันฝมอื แรงงานทัง้ ในประเทศและตางประเทศ พัฒนาระบบการรับรองความรูค วามสามารถ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
4. สงเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนากําลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน และผูป ระกอบการ
การฝกอบรมฝมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองมาตรฐาน
ฝมือแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. สงเสริมและประสานความรวมมือใหภาครัฐและภาคเอกชนมีสว นรวมในการดําเนินการเกีย่ วกับการฝกอบรม
ฝมอื แรงงาน มาตรฐานฝมอื แรงงาน การรับรองความรูค วามสามารถ และการสงเสริมเครือขาย การพัฒนา
ฝมือแรงงาน
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการเปนศูนยขอมูลสารสนเทศการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่ องกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการสงเสริม กํากับ ดูแลใหการรับรองสถานประกอบกิจการ
ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสากล
2. คุมครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ใหไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการคุม ครองผูร บั งานไปทําทีบ่ า น กฎหมายวาดวยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
4. พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ในการ
ทํางานของหนวยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และองคกรที่อยูในกํากับของรัฐ
5. สงเสริม พัฒนา และเผยแพรความรู ความเขาใจดานมาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ทั้งในระบบ
และนอกระบบ ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน
6. สงเสริมและดําเนินการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงาน
7. ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง ขอพิพาทแรงงาน และความไมสงบดานแรงงาน
8
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8. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน จัดทําแผนงานและประสานแผนปฏิบตั งิ าน
ของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานแรงงานของกระทรวง
9. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่ องกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
สํานักงานประกันสังคม มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ปฏิบตั ริ าชการใหเกิดผลสัมฤทธิแ์ ละเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง
2. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม กฎหมายวาดวยเงินทดแทนและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
3. บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. คุมครองและดูแลผูประกันตนและลูกจางใหไดรับสิทธิและประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการดานประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้งประสานแผนการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. สงเสริมและแกไขปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
3. ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินงานกับหนวยงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน
4. จัดใหมกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากรและดานวิชาการ
5. พัฒนาและสรางองคความรูและนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
6. ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานตามความตองการและจําเปนในการใชงาน รวมทั้งผลิตสื่อการเรียนรูดังกลาว เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ราชการสวนภูมิภาค
กระทรวงแรงงานมีหนวยงานในสังกัดตั้งอยูใน 76 จังหวัด โดยมีหนวยงานที่เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค
ประกอบดวย สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัด
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด และมีหนวยงานที่เปนสวนราชการสวนกลางตั้งอยูใน 76 จังหวัด คือสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 1 - 25 จังหวัด สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต
และชิน้ สวนยานยนต สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํ หรับอุตสาหกรรม บริการสุขภาพ สํานักงานพัฒนาฝมอื แรงงาน
52 แหง
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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ราชการในตางประเทศ
กระทรวงแรงงานมีสว นราชการทีต่ งั้ อยูใ นตางประเทศ ไดแก สํานักงาน/ฝายแรงงานในตางประเทศ 12 ประเทศ
13 แหง ไดแก
1. สํานักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด)
2. ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3. สํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุน
4. สํานักงานแรงงาน ณ เมืองฮองกง
5. สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนที่ 2) (ไทเป)
6. สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
7. สํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย
8. สํานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร
9. สํานักงานแรงงานในประเทศบรูไน
10. ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
11. ฝายแรงงาน ประจําคณะทูตถาวรประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
12. ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
13. ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การบริหารราชการของกลุมภารกิจ
ตามกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 กําหนดใหกระทรวงแรงงาน มีการบริหารราชการ
เปน 2 กลุมภารกิจ โดยมีรองปลัดกระทรวงปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนากลุมภารกิจ รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ภายใตกลุมภารกิจ เพื่อที่จะสามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงาน
ของกลุมภารกิจนั้นโดยตรง เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บรรลุเปาหมายของกระทรวงได
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 2 กลุมภารกิจ คือ
1. กลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1 กรมการจัดหางาน
1.2 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2. กลุมภารกิจดานประกันความมั่นคงในการทํางาน
2.1 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
2.2 สํานักงานประกันสังคม
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กรอบอัตรากําลังของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานมีอตั รากําลังรวมทัง้ สิน้ 10,667 คน จําแนกเปน ขาราชการ 6,663 คน ลูกจางประจํา 1,396 คน
พนักงานราชการ 2,566 คน ลูกจางชั่วคราว 42 คน ซึ่งปฏิบัติงานในสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ
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งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงานไดรบั การจัดสรรงบประมาณ รวมทัง้ สิน้ 49,559.7082 ลานบาท
โดยเปนงบประมาณรายจายประจําปตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร
จํานวน 33,347.4272 ลานบาท และงบประมาณตามแผนบูรณาการทีก่ ระทรวงแรงงานไดรบั จํานวน 16,212.2810 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 1.71 ของงบประมาณประเทศ โดยเพิม่ ขึน้ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2,368.7803 ลานบาท
หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 5.02 (ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ได รั บ งบประมาณ 47,190.9279 ล า นบาท)
โดยไดรบั จัดสรรงบเงินอุดหนุนมากทีส่ ดุ รวม 42,776.4099 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.31 รองลงมาเปนงบบุคลากร
จํานวน 3,491.5501 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.05 งบดําเนินงาน จํานวน 1,582.6039 ลานบาท คิดเปนรอยละ
3.19 งบรายจายอื่น จํานวน 1,197.2932 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.42 และงบลงทุน จํานวน 511.8511 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 1.03

Â£¼¤·¦³¤µ¦µ¥nµ¥¦³Îµe ¡.«. 2561

ÜïïčÙúćÖø 3,491.5501 úï. øšĂ÷úą 7.05

ÜïéĞćđîĉîÜćî 1,582.6039 úï. øšĂ÷úą 3.19

ÜïúÜìčî 511.8511 úï. øšĂ÷úą 1.03

ÜïđÜĉîĂčéĀîčî 42,776.4099 úï. øšĂ÷úą 86.31

Üïøć÷ÝŠć÷ĂČęî 1,197.2932 úï. øšĂ÷úą 2.42

หมายเหตุ : ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการ
เพิม่ ศักยภาพผูม รี ายไดนอ ยทีล่ งทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ “เพือ่ สรางงาน สรางอาชีพ เพิม่ รายได และความมัน่ คง ในชีวติ ”
ภายใตมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 2,120,025,400 บาท
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สวนที่ 2

ผลการดําเนินงานทีส
่ ําคัญ
ของกระทรวงแรงงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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1.

คนไทยมีงานทํา

กระทรวงแรงงาน ภายใต ก ารนํ า ของรั ฐ บาล พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี และ
พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ไดมุงนําภารกิจดานแรงงานใหเขาถึงแรงงาน
ประชาชนกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง ไมวาจะเปนกลุมผูใชแรงงาน นายจาง นักเรียน นักศึกษา แรงงานนอกระบบ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูตองขัง รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศใหมีความเขมแข็ง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดมีการบูรณาการภารกิจดานแรงงานรวมกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ
จากผลการมุงมั่นแกไขปญหาดานแรงงาน รวมถึงการผลักดันนโยบายดานแรงงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ทําใหผลการดําเนินงานที่ผานมามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรากฏผลการดําเนินงานภายใตภารกิจ 7 ดาน ดังนี้
1. การใหบริการจัดหางานในประเทศ

กระทรวงแรงงานมุง สงเสริมใหคนไทยมีงานทําอยางถวนทัว่ เพือ่ ใหคนไทยทุกคนและทุกชวงวัยมีงานทํา
โดยบริหารจัดการและบูรณาการการทํางาน สรางความรวมมือการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมทั้งการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหคนไทยมีรายไดทเี่ หมาะสมตอการดํารงชีพ รวมทัง้ ไดมงุ ขยาย
การพัฒนาระบบการใหบริการจัดหางานแกคนไทยทั้งที่ทํางานในประเทศ และเดินทางไปทํางานตางประเทศ
รวมถึงการสงเสริมการมีงานทําแกผูพิการ ผูตองขัง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
จัดตั้งศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย จํานวน 87 แหงทั่วประเทศ (สวนภูมิภาค 76 แหง
และกรุงเทพมหานคร 11 แหง) ซึ่งเปนการพัฒนาระบบบริการจัดหางานโดยนําเทคโนโลยีมาชวยลดขั้นตอน
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการโดยใชบัตรประชาชนเพียงใบเดียว (Smart card) มีผูสมัครงานมาใชบริการ
153,168 คน บรรจุงาน 128,571 คน คิดเปนรอยละ 83.94
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบบริ ก ารจั ด หางานผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e - Service) เว็ บ ไซต
www.smartjob.doe.go.th หรือ Mobile Application Smart Job center และชองทางบริการ Mini Smart Job
ผาน Kiosk Touch Screen ที่พรอมใหบริการในชุมชน หางสรรพสินคา และสถานศึกษาตาง ๆ โดยมีผูใชบริการผาน
ระบบอินเตอรเน็ต จํานวน 27,796 คน บรรจุงาน 11,666 คน คิดเปนรอยละ 41.97

ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
ผูสมัครงานมาใชบริการ 180,964 คน
บรรจุงาน 140,237 คน
สรางรายไดประมาณ 15,953 ลานบาทตอป
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ตูงาน Job Box
ดําเนินการติดตัง้ ตูง าน Job Box จํานวน 500 ตูท วั่ ประเทศ เพือ่ ใหผตู อ งการหางานทําสามารถใชบริการ
คนหาตําแหนงงานวางดวยตนเอง แบบ Real Time โดยการจับคูงานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยระบบจะเชื่อมตอ
กับระบบ Smart Job Center เพือ่ ลงทะเบียนสมัครงานและหาตําแหนงงานวางทีเ่ หมาะสมใหกบั ผูใ ชบริการหางานทํา
โดยระยะแรก ไดติดตั้งจํานวน 250 ตู ในสํานักงานจัดหางานจังหวัด 21 จังหวัด ไดแก สมุทรสงคราม นครราชสีมา
พะเยา เชียงราย สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ขอนแกน มุกดาหาร กาฬสินธุ
มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ บุรรี มั ย สุรนิ ทร ศรีสะเกษ และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่
จํานวน 4 แหง มีผูมาใชบริการรวม 3,237 คน จํานวน 4,675 ครั้ง

ประชารัฐรวมพลัง สรางยุวแรงงาน
เพื่อสงเสริมการมีงานทําใหแกนักเรียน นักศึกษา ในชวงปดภาคเรียนหรือชวงวางจากการเรียน
ซึ่งเปนการทํางานในรูปแบบประชารัฐ อันเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
เสริมสรางประสบการณการทํางานจริง รูจักความอดทน และระเบียบวินัยในการทํางาน มีรายไดระหวางเรียน และ
เปนการเตรียมความพรอมใหแกนกั เรียน นักศึกษา ในการเขาสูต ลาดแรงงานในอนาคต โดยขอใหสถานประกอบการตาง ๆ
จัดใหมีพนักงานดีเดนเปนพี่เลี้ยงของยุวแรงงาน เพื่อเปนการสรางแบบอยางที่ดี และสรางแรงบันดาลใจที่ดี
ในการประกอบอาชีพตอไป ทัง้ นี้ มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ 1,151 แหง นักเรียน/นักศึกษาประสงคจะทํางาน
39,704 คน และไดเขาทํางานในสถานประกอบการ 35,403 คน สรางรายไดประมาณ 458,822,880 บาท
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ประชารัฐรวมพลัง สรางยุวแรงงาน
สถานประกอบการ 1,151 แหง
นักเรียน/นักศึกษาเขาทํางาน 35,403 คน
สรางรายไดประมาณ 458,822,880 บาท

ศูนยที่นี่มีงานทํา (Job Ready Center : JRC)
กระทรวงแรงงานไดจดั ตัง้ ศูนยทนี่ มี่ งี านทํา (Job Ready Center : JRC) เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ภายใตแนวคิด “ประชารัฐรวมใจ เพือ่ คนไทยมีงานทํา” เพือ่ สงเสริมการจางงาน และเปนการแกไขปญหาการวางงาน
อยางเรงดวนแกบณ
ั ฑิตทีย่ งั ไมมงี านทํา โดยบูรณาการทัง้ ภาครัฐ และภาคสวนตาง ๆ ทัง้ นี้ ไดมกี ารจัดตัง้ ศูนยทนี่ มี่ งี านทํา
นํารอง 11 แหง โดยศูนยฯ จะใหบริการวิเคราะหขอมูลความตองการแรงงานในพื้นที่ ตําแหนงงานวางในพื้นที่
สําหรับวุฒปิ ริญญาตรี บริการจับคูต าํ แหนงงาน (Matching) ระหวางผูท กี่ าํ ลังหางานทํากับนายจาง/สถานประกอบการ
ผาน Job fair, Mobile App, Line Jobs, Job Box เปนตน เพื่อใหคําปรึกษาแนะแนวอาชีพรายบุคคล สงตอ
การบริการจัดหางานและฝกอบรมเพิ่มทักษะ ติดตามการมีงานทํารายบุคคล สวนผูที่ตองการฝกทักษะเพิ่ม
กระทรวงแรงงานจะบูรณาการกับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะแกบัณฑิตที่แจงความประสงคฝกอาชีพเพื่อใหตรง
กับความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใหสามารถมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ หรือรับงานไปทําที่บานได
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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ใหบริการจัดหางานใหนักศึกษาปริญญาตรี
ศูนยที่นี่มีงานทํา 6,185 คน
จัดหางานทั่วประเทศ 74,793 คน
Line Job 267,424 คน
รวมผูใชบริการทั้ง 3 ชองทาง 348,402 คน
ผูสมัครงาน 100,011 คน ไดงาน 69,621 คน
คิดเปนรอยละ 69.61 มีรายไดกวา 7,920.09 ลานบาท
ประชารัฐ รวมสรางงาน สรางอาชีพผูตองขัง
กระทรวงแรงงานไดลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการประสานความรวมมือประชารัฐ รวมสรางงาน
สรางอาชีพผูตองขัง ระหวางกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมราชทัณฑ สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อสรางโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูตองขัง โดยผานกระบวนการฝกอบรมวิชาชีพ
จริยธรรม ใหโอกาสผูกระทําผิดไดปรับปรุงตนเอง สามารถประกอบอาชีพอิสระ เพื่อหารายไดเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวภายหลังจากพนโทษและแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ อันเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสงเสริมคนดีสูสังคม มีผลการดําเนินงานรวม 83,912 คน โดยแบง
การดําเนินการเปน 2 ชวง ดังนี้
18
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ชวงที่ 1
- นํ า ชิ้ น งานเข า ไปผลิ ต ในเรื อ นจํ า จํ า นวน 51,199 คน
ฝกทักษะและนําชิ้นงานเขาไปทําในเรือนจํา
ประเภทชิ้ น งานได แ ก การถั ก อวน การสานตะกร า
เปาหมาย : 27,000 คน
ปกผา ประดิษฐดอกไม พับถุงกระดาษ ทําหวงทองรูปพรรณ
ผลการดําเนินงาน : 58,069 คน
- นํ า ผู  ต  อ งขั ง ไปฝ ก ทั ก ษะอาชี พ ในสถานประกอบการ
จํานวน 1,878 คน อาชีพที่ฝกไดแก ชางซอมเครื่องยนต
ชางติดตั้งเหล็กโครงสรางมวลเบาและหลังคา นวดแผนไทย
ลางอัดฉีด
- ฝกทักษะฝมือแรงงาน จํานวน 4,992 คน อาชีพที่ฝก ไดแก
ชางปูกระเบื้อง การกออิฐฉาบปูน การบํารุงรักษาสีอาคาร
การทําผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ การทําขนมไทย
ชวงที่ 2
เตรียมความพรอมกอนพนโทษ
เปาหมาย : 10,000 คน
ผลการดําเนินงาน : 25,843 คน

- แนะแนวอาชีพ/สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 20,423 คน
- รับลงทะเบียนและบริการจัดหางาน จํานวน 5,420 คน

ทั้งนี้ หลังพนโทษ ไดรับการจางงาน และประกอบอาชีพอิสระ 1,175 คน สรางรายไดประมาณ
133,668,000 บาทตอป

รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
กระทรวงแรงงานไดจัดทําโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) เพื่อเปนการสรางโอกาส
ใหแกประชาชนไดมงี านทํา มีรายได และมีโอกาสไดศกึ ษาตอในระดับทีส่ งู ขึน้ ในระหวางการทํางาน โดยการดําเนินงาน
เปนความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ ระหวางภาครัฐกับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา ผูเ ขารวมโครงการฯ
จะเปนผูที่ตองการทํางาน และเรียนควบคูกันไป เพื่อนําความรูที่ไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนกับการทํางาน โดยไดมี
การสงเสริมและสนับสนุนในการจัดสรรเวลาเรียนและเวลาทํางานควบคูกันไป ทั้งนี้ มีผูสมัครงาน จํานวน 3,251 คน
ไดรับการบรรจุงาน 1,736 คน สรางรายไดประมาณ 197 ลานบาทตอป

จัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
การจัดหางานใหคนพิการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหคนพิการมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได พึ่งพาตนเองได
และสามารถอยูใ นสังคมไดอยางมีศกั ดิศ์ รี ไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคม รวมถึงเพือ่ ใหนายจาง/สถานประกอบการ
เห็นความสําคัญของการจางงานคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง ทําใหคนพิการมีโอกาสไดรับการจางงานมากขึ้น สงผลใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ทั้งนี้ ไดสงเสริมใหคนพิการมีงานทํา ตามมาตรา 33 โดยขึ้นทะเบียนคนพิการที่ประสงคจะทํางาน
กับนายจาง จํานวน 2,244 คน ไดรับการบรรจุจํานวน 1,618 คน และสงเสริมใหคนพิการมีงานทําตามมาตรา 35
โดยการใหหนวยงานของรัฐ/นายจาง/สถานประกอบการจัดสัมปทานสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจาง
เหมาชวงงาน หรือจางเหมาบริการ ฝกอบรม จัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือ
ใหการชวยเหลืออื่นใด มีผูขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิ จํานวน 10,818 คน ไดรับสิทธิ จํานวน 8,310 คน โดยสงเสริม
ใหคนพิการมีงานทํา/ไดรับสิทธิตามมาตรา 35 รวม 9,928 คน มีรายไดกวา 938.26 ลานบาทตอป
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การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
จัดอบรมใหความรูแ กประชาชนทีป่ ระสงคจะรับงานไปทําทีบ่ า น/ผูร บั งานไปทําทีบ่ า น/กลุม ผูร บั งาน
ไปทําที่บาน ใหมีความรูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับงานไปทําที่บาน เชน การจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
การบริหารจัดการกลุมใหเขมแข็ง การจัดทําบัญชี การบริหารจัดการดานการเงิน ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
การพัฒนาทักษะดานอาชีพ การศึกษาดูงานกับนายจาง/สถานประกอบการที่สงงานใหผูรับงานไปทําที่บาน
หรือกลุมที่มีการบริหารจัดการที่เขมแข็งและประสบความสําเร็จในอาชีพ และแนะนําแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า เชน
กองทุนเพือ่ ผูร บั งานไปทําทีบ่ า น รวมทัง้ เพือ่ ใหเกิดตลาดรองรับสินคา โดยภาครัฐจะประสานกับภาคเอกชนเพือ่ รับซือ้
ผลิตภัณฑของกลุมผูรับงานไปทําที่บาน ทั้งนี้ ไดดําเนินการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน จํานวน 1,046 คน รวม
ทั้งไดอนุมัติเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บา น จํานวน 7 รายบุคคล และ 38 กลุมบุคคล วงเงิน 5,510,000 บาท
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน

21

สงเสริมการรับงานไปทําทีบ
่ าน
จํานวน 1,046 คน
อนุมัติเงินกองทุนฯ
38 กลุม/5.51 ลานบาท

2. การใหบริการจัดหางานตางประเทศ

การจัดสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศเปนภารกิจสําคัญอีกดานหนึง่ ของกระทรวงแรงงานในการสงเสริม
การมีงานทํา ซึง่ นอกจากจะชวยบรรเทาปญหาการวางงานในประเทศแลว ยังสามารถนํารายไดเขาประเทศไดจาํ นวนมาก
รวมทัง้ ยังเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอกี ทางหนึง่ เนือ่ งจากแรงงานไทยจะไดรบั ประสบการณและการถายทอด
เทคโนโลยี สามารถนํากลับมาใชประโยชนในการพัฒนา ทั้งนี้ ในการเดินทางไปทํางานตางประเทศที่จะไดรับ
การคุมครองดูแลทั้งกอนการเดินทาง ขณะอยูตางประเทศ และหลังกลับจากตางประเทศ จะตองเปนการเดินทาง
โดยถูกตองตามกฎหมาย 5 วิธี ดังนี้
1. บริษัทจัดหางานจัดสงไปทํางาน
2. กรมการจัดหางานจัดสง (รัฐจัดสง)
3. คนหางานแจงการเดินทางไปทํางานดวยตนเอง
4. นายจางในประเทศพาไปทํางาน
5. นายจางในประเทศสงลูกจางไปฝกงาน
22
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หากไปทํางานตามวิธีดังกลาว กอนการเดินทางคนหางานจะไดรับขอมูลที่ถูกตองของประเทศที่สนใจไปทํางาน
การเตรียมความพรอมดานทักษะฝมือ ภาษา และการฝกอบรมกอนไปทํางานในตางประเทศ ขณะอยูตางประเทศ
จะไดรับคาจางและสิทธิประโยชนตางๆ ตามสัญญาจางและกฎหมายของแตละประเทศ ไดรับความชวยเหลือ
จากสํานักงานแรงงานในตางประเทศ และกองทุนเพือ่ ชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศกรณีประสบปญหา
และภายหลังกลับจากตางประเทศจะไดรบั การสงเสริมใหมงี านทําในประเทศ ทัง้ งานในระบบและการประกอบอาชีพอิสระ

สําหรับการเดินทางไปทํางานในตางประเทศโดยกรมการจัดหางานเปนผูจ ดั สง จะมีการเตรียมความพรอมใหกบั
คนหางานกอนไปทํางานตามทีก่ าํ หนดไวในบันทึกความเขาใจ (MoU) ทีท่ าํ กับประเทศตนทาง เชน
1. บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงแรงงานและองคกรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุน
(International Manpower Development Organization : IM Japan)
2. บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงแรงงานแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงแรงงานแหง
สาธารณรัฐเกาหลีวาดวยการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีภายใตระบบการจางแรงงานตางชาติ
(Employment Permit System : EPS)
3. ขอตกลงดานแรงงานระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอลในเรื่องการจางแรงงานไทยทํางาน
ชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
ทัง้ นี้ มีแรงงานไทยทํางานอยูใ นตางประเทศ 474,503 คน มีรายไดสง กลับประเทศ 141,880 ลานบาทตอป
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานตางประเทศ 114,701 คน โดยการเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ แตละประเทศที่รับแรงงานไปทํางานจะกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข ของแรงงานที่จะเดินทาง
ไปทํางาน ดังนี้
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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ประเภทงาน คุณสมบัติ/เงื่อนไข

ระยะ
เวลาการจาง

คาจาง
ตอเดือน
(โดยประมาณ)

ไตหวัน

- อุตสาหกรรม - เพศชาย อายุ 22- 45 ป
- กอสราง
- เพศหญิง อายุ 20 – 35 ป
- จบ ม.3 ขึ้นไป
- ส า ย ต า ป ก ติ ไ ม  สั้ น
ไมบอดสี

3 ป

23,700 บาท

3 ป

46,000 บาท

3 ป

40,800 บาท

สาธารณรัฐ - อุตสาหกรรม
เกาหลี - เกษตร/
ปศุสัตว
- กอสราง

ญี่ปุน

- เพศชาย/หญิง (ยกเวน
กอสราง เฉพาะเพศชาย)
- อายุ 18 - 39 ป
- ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
- สายตาไมบอดสี
- สอบผานภาษาเกาหลี
และทักษะ
- ไมเคยพํานักในเกาหลี
มากกวา 5 ป
- ไม เ คยเข า เมื อ งผิ ด
กฎหมาย/ถูกเนรเทศ
- อุตสาหกรรม - เพศชาย/หญิง
- อายุ 20 - 30 ป
- เกษตร
- จบ ม.6
- ไมมีรอยสัก

มาเลเซีย - กอสราง
(ชางฝมือ)
- อุตสาหกรรม
นํ้ามัน

- เพศชาย
- อายุ 20 – 40 ป
- มี ป ระสบการณ ก าร
ทํ า งานในตํ า แหน ง ที่
เกี่ยวของ
- พนักงานนวด - เพศชาย/หญิง
- อายุ 21 – 44 ป
- ผานหลักสูตรการนวด
แผนไทย 150 ชม.
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2 ป

คาใชจาย
กอนเดินทาง
(โดยประมาณ)

ชองทาง
การไปทํางาน

- รัฐจัดสง : 15,000 บาท รัฐจัดสงและ
- บริษัทจัดหางาน :
บริษัทจัดหางาน
ตามระเบียบกระทรวง
จัดสง
แรงงานว า ด ว ยการ
กําหนดอัตราคาบริการ
และคาใชจายฯ
พ.ศ. 2547
20,000 บาท
รัฐจัดสง

- รัฐจัดสง : 6,000 บาท รัฐจัดสงและ
- บริษัทจัดหางาน :
บริษัทจัดหางาน
ตามระเบียบกระทรวง
จัดสง
แรงงานว า ด ว ยการ
กําหนดอัตราคาบริการ
และคาใชจายฯ
พ.ศ. 2547
25,000 – 40,000 - รัฐจัดสง :
รัฐจัดสงและ
บาท
8,000 บาท
บริษัทจัดหางาน
- บริษัทจัดหางาน :
จัดสง
ตามระเบียบกระทรวง
แรงงาน 16,000 16,000 - 22,000 22,000 บาท วาดวยการ
กําหนดอัตราคาบริการ
บาท
และคาใชจายฯ
พ.ศ. 2547

ประเทศ

ประเภทงาน คุณสมบัต/ิ เงือ่ นไข

สิงคโปร - กอสราง

ฮองกง

- เพศชาย
- อายุ 20 – 40 ป

- ผูชวยแมบาน - เพศหญิง
- อายุ 18 – 58 ป
- สือ่ สารภาษาอังกฤษไดดี
- ไมเปนโรคติดตอหรือมี
ประวัติปวยทางจิต
- ผานการอบรมหลักสูตร
ผูชวยแมบาน
มาเกา - กิจการโรงแรม - เพศชาย/หญิง
และคาสิโน
- อายุ 19 ปขึ้นไป
- สวนสูงไมตาํ่ กวา 160 ซม.
- จบอนุ ป ริ ญ ญา สาขา
การท อ งเที่ ย วและการ
โรงแรม
- มี ป ระสบการณ ด  า น
อาหารและเครื่องดื่ม
- สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
และภาษาจีนกลางได
- มี บุ ค ลิ ก ภ า พ แ ล ะ
ทัศนคติเชิงบวก
- ทํางานเปนกะได
อิสราเอล - เกษตรและ - เพศชาย/หญิง
ปศุสัตว
- อายุ 23 - 39 ป
- ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
- ไ ม  เ ค ย ทํ า ง า น ใ น
อิสราเอลมากอน
- ไมมีคูสมรส บุตร บิดา
มารดา พํานักในอิสราเอล
- มี ป ระสบการณ ด  า น
การเกษตร

ระยะ
เวลาการจาง
1 ป

2 ป

2 ป

2 ป

คาจาง
ตอเดือน
(โดยประมาณ)

คาใชจา ย
กอนเดินทาง
(โดยประมาณ)

ชองทาง
การไปทํางาน

20,500 - 38,000 ตามระเบียบกระทรวง บริษัทจัดหางาน
บาท
แรงงานว า ด ว ยการ
จัดสง
กําหนดอัตราคาบริการ
และคาใชจายฯ
พ.ศ. 2547
17,600 บาท

ตามระเบียบกระทรวง บริษัทจัดหางาน
แรงงานว า ด ว ยการ
จัดสง
กําหนดอัตราคาบริการ
และคาใชจายฯ
พ.ศ. 2547

32,000 – 56,000 15,000 บาท
บาท

48,000 บาท

78,000 บาท

รัฐจัดสง

รัฐจัดสง

รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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ประเทศ

ประเภทงาน คุณสมบัติ/เงื่อนไข

ระยะ
เวลาการจาง

คาจาง
ตอเดือน
(โดยประมาณ)

3 ป

24,000 บาท

สหรัฐอาหรับ - อุตสาหกรรม - เพศชาย
เอมิเรตส
- อายุ 20 – 35 ป
(UAE)
- จบอนุปริญญาขึ้นไป

สวีเดน

- เก็บผลไมปา -

ฟนแลนด - เก็บผลไมปา -

ประมาณ 60 รายได 75,000
- 70 วัน
-80,000 บาท
(ชวงเดือนก.ค. (หลังจากหัก
– ก.ย.)
คาใชจา ย)
ประมาณ 60
รายได
– 70 วัน (ชวง 40 ,000 เดือน ก.ค.
70,000 บาท
– ก.ย.)
(หลังจากหัก
คาใชจา ย)

คาใชจาย
กอนเดินทาง
(โดยประมาณ)

ชองทาง
การไปทํางาน

- รัฐจัดสง :
รัฐจัดสงและ
5,000 บาท
บริษัทจัดหางาน
- บริษัทจัดหางาน :
จัดสง
ตามระเบียบกระทรวง
แรงงานว า ด ว ยการ
กําหนดอัตราคาบริการ
และคาใชจายฯ
พ.ศ. 2547
75,000 บาท

นายจาง
พาไปทํางาน

65,000 บาท

แจงการ
เดินทางดวย
ตนเอง

แรงงานไทยที่กลับจากการทํางานในตางประเทศมีโอกาสนําความรู ทักษะฝมือ และเทคโนโลยีที่ไดรับ
จากการทํางานในตางประเทศมาใชประโยชนในการประกอบอาชีพและการพัฒนาประเทศ สงผลดีตอแรงงานเอง
ครอบครัวของแรงงาน เศรษฐกิจในชุมชน และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ตัวอยางเชน
นายรับเสด็จ ภูรสิ พุ ฒ
ั นภาคิน อายุ 35 ป ชาวจังหวัดกาฬสินธุ เดินทางไปฝกปฏิบตั งิ านเทคนิคในประเทศ
ญี่ปุนตามโครงการ IM ประเทศญี่ปุน สัญญาจาง 3 ป เมื่อกลับมาประเทศไทย ในป 2554 ไดนําความรู
และประสบการณจากการทํางานกับชาวญี่ปุน โดยประกอบอาชีพลามภาษาญี่ปุนใหกับบริษัทญี่ปุน รวมทั้ง
เปนลามฟรีแลนซรับงานอิสระดวย โดยในป 2560 ไดกอตั้งบริษัท
ประกอบกิจการจําหนายเคมีอตุ สาหกรรม และนํา้ มันกลุม อุตสาหกรรม
ใหแกบริษัทญี่ปุนในจังหวัดชลบุรี ขณะเดียวกันยังเปนที่ปรึกษา
ดานการตลาด ใหคาํ ปรึกษาแกนกั ลงทุนชาวญีป่ นุ รวมทัง้ เปนวิทยากร
สรางแรงบันดาลใจใหแกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจไปทํางาน
ในประเทศญี่ปุน
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นายศรัญ ธีรชัยสุวรรณ อายุ 50 ป ชาวจังหวัดมหาสารคาม ไดนาํ ความรูท ไี่ ดรบั จากการทํางานภาคเกษตร
ในอิสราเอล มาประกอบอาชีพเพาะเนื้อเยื่อตนกลวยหอมทองพันธุอิสราเอล ซึ่งมีเครือยาวและผลมากกวาพันธุไทย
สงขายใหแกเกษตรกรที่ทําสวนกลวยหอมทอง รวมทั้งยังไดเพาะเนื้อเยื่อสตอเบอรี่ เห็ดถั่งเชาสีทอง เห็ดตับเตา
เห็ดเยื่อไผ หนอไมฝรั่ง เปนตน รวมทั้งนําเทคโนโลยีระบบนํ้าหยดจากอิสราเอลมาใชในการทําสวนกลวยหอมทอง
ของตนเองในจังหวัดมหาสารคาม สามารถสรางรายไดจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยไมนอ ยกวาการไปทํางาน
ในตางประเทศ

นายคะนอง มงคล อายุ 37 ป ชาวจังหวัดสระแกว ไดเดินทางไปทํางานในประเทศอิสราเอล โดย
กรมการจัดหางานจัดสง ในตําแหนงคนงานทัว่ ไป สัญญาจาง 5 ป 3 เดือน เมือ่ เดินทางไปทํางานฯ ไดทาํ งานในสวนผัก
โดยสวนผักที่ไปทํางานนั้น ใชระบบนํ้าหยด เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อป 2560 ไดกลับไปประกอบอาชีพ
ทําการเกษตรที่จังหวัดสระแกว โดยอาชีพหลักคือการทํานา และหลังฤดูการเก็บเกี่ยวไดประกอบอาชีพเสริมคือ
การปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย เชน ขาวโพด พริก มะเขือ ฯลฯ ในพื้นที่ 1 ไร โดยไดนําระบบนํ้าหยดมาใช
ในการปลูกผักสวนครัว และไดผลิตนํ้าหมักอินทรียมาใชแทนปุยเคมี ซึ่งผลผลิตที่ไดนํามาจําหนายตามรานคา
และตลาดนัดในหมูบ า น มีรายไดจากอาชีพเสริมเดือนละ ประมาณ 11,000 – 12,000 บาท และมีโครงการจะขยายกิจการ
เกษตรอินทรียจ ากเดิม 1 ไร เปน 2 – 3 ไร ในอนาคตอันใกลนี้อีกดวย
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน สนับสนุนใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึง่ จะไดรบั
ความคุม ครองดูแลอยางเต็มที่ ทัง้ กอนเดินทาง ระหวางทํางาน และกลับจากตางประเทศ โดยเมือ่ เดินทางไปทํางานแลว
ยังใหความคุมครองดูแลอยางตอเนื่อง โดยสํานักงานแรงงานในตางประเทศที่ประจําอยูใน 12 ประเทศ หรือสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศจะเปนตัวแทนรัฐบาลในการดูแลแรงงานไทยในตางประเทศ
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ผลดีของการไปทํางานตางประเทศโดยถูกกฏหมาย

01

สามารถอยูในประเทศนั้น ๆ ไดตามกําหนดสัญญาจาง

02

มีสถานที่ทํางานแนนอนทางบานสามารถติดตอได

03
04

ไดรับคาจางและสวัสดิการตามกฏหมาย หากนายจาง
ไมปฏิบัติตามสัญญาก็สามารถเรียกรองได
ไดรับการคุมครองกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย
เนื่องจากการทํางาน

ผลการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ จํานวน 13 แหง ใน 12 ประเทศ ในการชวยเหลือ
แรงงานไทยในตางประเทศ
- ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในตางประเทศ 15,186 คน
- ชวยเหลือและเรียกรองสิทธิประโยชน 4,988 ราย
- เปนเงินชวยเหลือ/เรียกรอง 132,500,221 บาท
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานไดจดั ตัง้ กองทุนเพือ่ ชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ โดยสมาชิก
กองทุนฯ จะไดรับประโยชน คือ 1) กรณีถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดินทางกลับประเทศไทย 2) การสงเคราะห
แกคนหางานซึ่งไปทํางานในตางประเทศหรือทายาทโดยธรรมของบุคคลดังกลาว 3) การคัดเลือกและทดสอบฝมือ
และการฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ
กรณีตวั อยางแรงงานไทยทีป่ ระสบภัยจากเหตุการณไฟไหมในโรงงานบริษทั Chin Poon Industrial Co.,Ltd
ในไตหวัน ทั้ง 2 ราย ซึ่งไดเดินทางไปทํางานอยางถูกตอง ก็จะไดรับการดูแลอยางเต็มกําลังจากทุกภาคสวน
โดยแรงงานไทยที่เสียชีวิตในตางประเทศ ทั้ง 2 ราย ญาติไดรับสิทธิประโยชนจากการเสียชีวิตของแรงงานไทยฯ ดังนี้
นายเชิดศักดิ์ บุรัมสูงเนิน จากจังหวัดบุรีรัมย ไดรับสิทธิประโยชน เปนเงินชวยเหลือจากนายจาง
คาจัดการศพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน
เงินชวยเหลือจากหนวยงานไทยและไตหวัน และเงินชวยเหลือจากกองทุนชวยเหลือคนหางานไปทํางานตางประเทศ
กรมการจัดหางาน รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,654,988 บาท
นายภานุพงศ เสงี่ยม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรับสิทธิประโยชน เปนเงินชวยเหลือจากนายจาง
คาจัดการศพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน
โดยทายาทจะไดรับเงินเปนรายเดือนจนกวาจะหมดคุณสมบัติ เงินชวยเหลือจากหนวยงานไทย และไตหวัน
และเงินชวยเหลือจากกองทุนชวยเหลือคนหางานไปทํางานตางประเทศ กรมการจัดหางาน รวมเปนเงินทัง้ สิน้ ประมาณ
3,713,388 บาท
28
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2. ทักษะลํ้าทันสมัย
กระทรวงแรงาน มีภารกิจดานการสงเสริมและพัฒนาฝมอื แรงงาน การพัฒนาศักยภาพของกําลังแรงงาน
และผูป ระกอบกิจการ เพือ่ ใหกาํ ลังแรงงานมีฝม อื ไดมาตรฐานในระดับสากล มีความรูค วามสามารถในการประกอบอาชีพ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพของผูป ระกอบกิจการ
ใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก และควบคุม กํากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะหรือ
ตองใชผูมีความรูความสามารถ
สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 25 แหง
สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 52 แหง
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ 1 แหง

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวน
(ฉะเชิงเทรา)
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํ หรับอุตสาหกรรมบริการ
สุขภาพ (แมฮองสอน)

0A!*č%ā 5"+)D F!F--*=9M!2A+5+9+9"5@2:3 ++))E3ĉ5!:  12
1 E3ĉ
1. đßĊ÷Üøć÷
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6. õĎđÖĘê
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ในป 2561 กระทรวงแรงงานไดรับการจัดสรรเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งการทดสอบ
มาตรฐานฝมอื แรงงานและการฝกอบรม จํานวน 3,732,270 คน และไดรบั การจัดสรรเปาหมายเพิม่ เติมจากกระทรวง
การคลังภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ
เพิม่ รายไดและความมัน่ คงในชีวติ จํานวน 436,329 คน นอกจากการดําเนินการภายใตงบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรรแลว
ยังไดบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ทั้งสิ้น 4,785,844 คน ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุมเปาหมายสําคัญ ไดแก 1) ลูกจางในสถานประกอบกิจการ
2) นักเรียน/นักศึกษา และ 3) บุคคลทั่วไป
กลุมเปาหมาย
1. ลูกจางในสถานประกอบกิจการ
2. นักเรียน/นักศึกษา
3. บุคคลทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

ฝกอบรม/ทดสอบมาตรฐาน (คน)
162,721
33,234
393,943
589,898

สงเสริม สปก.ฝกอบรม
พนักงานตนเอง (คน)
4,391,901
4,391,901

1. การเพิม
่ ศักยภาพผูม
 รี ายไดนอ ยทีล่ งทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ เพือ่ สรางงาน สรางอาชีพ เพิม
่ รายได
และความมั่นคงในชีวิต

กระทรวงแรงงานไดดําเนินการฝกทักษะอาชีพใหแกผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
ที่มีรายไดตํ่ากวา 30,000 บาท/คน/ป เพื่อใหผูมีรายไดนอยมีความรู ความสามารถ และทักษะฝมือ นําไปใชในการ
ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ สามารถสรางรายไดใหกา วพนขีดความยากจน งบประมาณจํานวน 2,120,025,400 บาท
ซึ่งประกอบดวย 2 กิจกรรมดังนี้
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1) การฝกอาชีพหลักสูตรเรงดวนชางอเนกประสงค (ชางชุมชน) เปนการฝกอาชีพใหสามารถปฏิบัติงาน
ซอมไฟฟา ซอมประปา ซอมประตู - หนาตาง ตัดหญาสนาม ซอมแซมผนัง - กระเบือ้ ง ทาสีได พรอมทัง้ มอบเครือ่ งมือ
ประกอบอาชีพใหแกผูสําเร็จการฝก โดยมีผูเขารับการฝก 11,613 คน
2) การฝกอาชีพเสริม เปนการฝกอาชีพเพือ่ การมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผเู ขารับการฝก
270,804 คน สําหรับหลักสูตรที่เขารับการฝก ไดแก การทําขนมไทย การประกอบอาหารไทย การแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร การทําผลิตภัณฑสมุนไพร เปนตน
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òÖř ìĆÖþąĂćßĊóĔĀšñĎšöĊøć÷ĕéšîšĂ÷
ìĊęúÜìąđïĊ÷îÿüĆÿéĉÖćøĒĀŠÜøĆå
282,417 Ùî

2

1

ĀúĆÖÿĎêøđøŠÜéŠüîßŠćÜĂđîÖðøąÿÜÙŤ
ñĎšđ×šćøĆĆïÖćøòòÖř 11,613 Ùî

ĀúĆÖÿĎêøÖćøòřòÖĂćßĊóđÿøĉö
ñĎšđ×šćøĆĆïÖćøòòÖř 270,804 Ùî

đßŠî
ÖćøĒðøøĎðñúĉêõĆèæŤÝćÖñšć
ÖćøóĆçîćñúĉêõĆèæŤßčößî
ÖćøàŠĂöïĞćøčÜĂčðÖøèŤŤĕôôôćŜ
õć÷Ĕîïšćî

ĀúĆÖÿĎêøÖćøđóĉęöýĆÖ÷õćóñĎšöĊøć÷ĕéšîšĂ÷ ÝĞćîüî 59 ĀúĆÖÿĎêø

นางจิราพร ปราบภัย
มีโอกาสเขาฝกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง ในสาขาการประกอบอาหารวาง
ซึ่งมีการทําสลัดโรลและแซนวิชและไดไปขายหนาโรงพยาบาลมาบตาพุด วันแรกขายไดเพียง 5 กลอง
แตวันที่ 2 ขายได 20 กลอง หลังจากนั้นก็มียอดสั่งซื้อจากเพื่อนๆ ที่ทํางานในโรงงานมาบตาพุดมาตลอด
แลวยังไปตั้งโตะวางขายแถวหนาโรงงานที่มาบตาพุดดวย ซึ่งคนละแวกนั้น มีเยอะมาก พวกของกินจะขายดี
ทําใหมีรายไดสําหรับใชจายในครอบครัวมากขึ้น

นายวรพจน แสงรัก
ไดรับการติดตอจากสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานนนทบุรี ใหมาเปนวิทยากรสอนงานประดิษฐ
จากยางรถยนต แกผูสนใจทั่วไปที่ตองการนําความรูไปประกอบอาชีพ และมองหาอาชีพเพื่อจะไดมีรายได
ดูแลคนในครอบครัว ดังนั้น การที่ไดมาเปนวิทยากร ถือวาเปนโอกาสที่ดี และรูสึกดีใจกับพี่นองประชาชน
และผูมีรายไดนอย ที่รัฐบาลใหความชวยเหลือผานหนวยงานของรัฐที่ยึดมั่นเรื่องมาตรฐานการฝก
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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นางกานดา จรูญจงจิต
ไดผา นการฝกอบรมศิลปะประดิษฐ (เกาอีย้ างรถยนต) และไดรวมกลุม กับเพือ่ นๆ ทีเ่ ขาฝกอบรมดวยกัน
ประมาณ 5 คน ผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อ โดยจําหนายผานออนไลน เปนเกาอี้ทรงเตี้ย ราคาตัวละประมาณ
1,500 บาท ซึ่งจะทําใหดาและเพื่อนมีรายไดเพิ่มขึ้น ไมตองมีหนารานก็สามารถขายได

รายละเอียดผลการดําเนินงานการเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได และความมั่นคงในชีวิต
2. การทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ

เปนการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือ และการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานใหมีสมรรถนะ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝมือของแรงงานใหมีศักยภาพพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
ทัง้ ในและตางประเทศ และแรงงานไดรบั คาจางทีเ่ หมาะสมเปนธรรม สอดคลองกับทักษะฝมอื ความรู ความสามารถ
รวมทั้งเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือในสาขาอาชีพที่ขาดแคลน ทั้งนี้ มีผูเขารับการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน 41,731 คน สําหรับสาขาที่เขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ไดแก ชางไฟฟา
ภายในอาคาร ชางบํารุงรักษารถยนต ผูประกอบอาหารไทย พนักงานนวดไทยและนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
สปาตะวันตก (หัตถบําบัด) เปนตน
รายละเอียดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติจําแนกตามสาขาอาชีพ
รายชือ่ ผูท ดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน (คณะกรรมการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน)
และรายชื่อผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
รายชื่อศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดรับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน

นายไพศาล เสมพิมาย กุก
ไดผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูประกอบอาหารไทย โดยอยูฮองกง
มานาน 15 ป มีรายไดเฉลีย่ ประมาณ 70,000 บาท แตละปมรี ายไดสง กลับประเทศไทยประมาณปละ 1 ลานบาท
เพื่อซื้อที่ดินและผอนบาน ในอนาคตอยากจะกลับมาใชชีวิตที่เมืองไทย
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นางเพ็ญศรี พรหมราช ผูชวยกุก
ปจจุบันเปนผูชวยกุกในฮองกง มีรายได 70,000 บาทตอเดือน เมื่อผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติแลว นายจางปรับอัตราคาจางใหเพิ่มขึ้นอีก 4,000 บาทตอเดือน สวนสามีเปนกุก
ในรานอาหารเดียวกันและผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูประกอบอาหารไทย
เชนเดียวกัน ซึ่งนายจางไดปรับอัตราคาจางขึ้นถึง 20,000 บาทตอเดือน โดยมีรายไดสงกลับประเทศไทย
ประมาณปละกวา 700,000 บาท
3. การสงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบการดําเนินการพัฒนาฝมอื แรงงาน

เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบการดําเนินการพัฒนาฝมอื แรงงานใหแกพนักงานของตน
ซึ่งสถานประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557) โดยมีสถานประกอบการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานใหกับพนักงานของตน
จํานวน 9,800 แหง และมีผูเขารับการฝก 4,194,991 คน

รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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4. การเพิม
่ ผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0

เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบการ SME กลุม OTOP และวิสาหกิจชุมชน
ผานกระบวนการเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน ผลักดันใหเกิดความคิดริเริม่ สรางสรรค นวัตกรรมแปลกใหม และการประยุกต
ใชประโยชนจากเทคโนโลยี เพือ่ รองรับการพัฒนาสู SME 4.0 สรางความเขมแข็งใหกบั เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
สําหรับหลักสูตรทีเ่ ขารับการฝก ไดแก การบริหารจัดการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทํางาน
เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพ การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา ไคเซ็นพืน้ ฐานเพือ่ ปรับปรุงงานอยางตอเนือ่ ง การเพิม่ ทักษะ
ความหลากหลายในการปฏิบตั งิ าน (Multi Skills) ตามหลัก STEM Work Force เปนตน ทัง้ นี้ มีสถานประกอบกิจการ
ที่เขารวมโครงการ 185 แหง สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รอยละ 36 ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตได
ไมนอ ยกวา รอยละ 48 และสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดไมนอ ยกวา 300 ลานบาท พนักงานในสถานประกอบกิจการ
ที่ผานการฝกอบรม 12,137 คน มีงานทํา รอยละ 98.11 และ มีรายไดเฉลี่ย 140,880 บาท/ป

เพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สถานประกอบการ 185 แหง
ลดการสูญเสียกวา 300 ลานบาท

นายมูฮัมมัด เมฆลอย เกษตรกรผูเลี้ยงแพะนม
ไดเขารวมฝกอบรมโครงการเพิม่ ผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0 ทําใหไดรบั ความรูจ ากการเลีย้ งแพะนม
อยางถูกวิธี การเก็บรักษานํ้านมแพะ การพัฒนาผลิตภัณฑจากนมแพะ และสามารถนําความรูที่ไดจากการ
เขารับการอบรมมาปรับใชในการประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืนตอไป

นายบุญเที่ยง พฤกษากิจ เจาของบริษัท จันทบุรี ฟรุตโปรดักส
ไดเขารวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0 โดยที่ปรึกษาจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดนํา
SWOT Analysis มาวิเคราะหปญ
 หาการสูญเสียพลังงานความรอนจากหมอสูญญากาศ และไดมกี ารปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหม จึงทําใหการแปรรูปสินคาเกษตร (ผลไมทอด) ของบริษทั เกิดประสิทธิภาพเพิม่ สูงขึน้
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นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ ผูจัดการทั่วไปบริษัทแบรริ่งเน็ตแคร (ประเทศไทย)

ไดเขารวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0 โดยที่ปรึกษาจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดนํา
SWOT Analysis มาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่มีการสูญเสียมากถึงรอยละ 10 - 20
และไดมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม จึงสามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทสามารถผลิตสินคาไดทันตอความตองการในการสงออกไปยังตางประเทศ
5. การฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต

กระทรวงแรงงานไดพฒ
ั นาศักยภาพแรงงานไทยใหมสี มรรถนะและทักษะฝมอื เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของแรงงาน
ดานเทคโนโลยีชนั้ สูง รองรับการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมและองคความรูใ หมทเี่ อือ้
ต อ การส ง เสริ ม การสร า งนวั ต กรรม (Innovation) ในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ
ดานอุตสาหกรรมแหงอนาคต (S - Curve เดิม และ New S - Curve) โดยมีหลักสูตรการฝก 220 หลักสูตร ใชงบประมาณ
115 ลานบาท ดําเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัดที่มีศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต
เปนการฝกอบรมหลักสูตรฝกยกระดับฝมือ 18 – 60 ชั่วโมง ไดแก การประยุกตใชงาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
การควบคุมการเชื่อมชิ้นสวนยานยนตดวยหุนยนต การใชโปรแกรมยูนิกราฟฟกสสําหรับเขียนแบบเครื่องกล
ดวยคอมพิวเตอร (การสรางแบบจําลองอิสระ) การควบคุมดวยระบบไฮดรอลิกสและการประยุกตใชโปรแกรม SCADA
ในงานอุตสาหกรรม เปนตน ทัง้ นี้ มีผเู ขารับการฝกทัง้ สิน้ 10,838 คน มีผูผานการฝกอบรมมีงานทํา รอยละ 77.50
มีรายไดเฉลี่ย 2,068 ลานบาท/ป
รายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต

หลักสูตรสําหรับ
แรงงานใหม
(ฝกเตรียมเขาทํางาน)

หลักสูตรสําหรับแรงงาน
ที่ทํางานอยูแลว (ฝกยกระดับฝมือ)
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6. การเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

เปนการเพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานในสถานประกอบการขนาดใหญ และแรงงานในสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม ที่อยูในกลุม Super Cluster กลุม Cluster อื่นๆ และอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อ
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) ใหเปนแรงงานฝมอื สามารถทํางานกับเทคโนโลยีชนั้ สูง นวัตกรรม
และอุตสาหกรรมแหงอนาคต และมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก การเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเขาสูอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต และ
การเพิม่ ศักยภาพกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ ดําเนินการในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ โดยฝกอบรมหลักสูตรฝกยกระดับ
ฝมือแรงงานระยะ 18 - 72 ชม. มีผูเขารับการฝก 116,451 คน โดยผูผานการฝกอบรมมีงานทํา รอยละ 80.40
และมีรายไดเฉลี่ย 165,600 บาท/ป
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการในพื้นที่
เปนหลักสูตรเฉพาะที่สามารถสรางรายไดใหแกชาง และสนับสนุนผูประกอบการใหมีผลงานที่มีคุณภาพสูง ไดแก
การฝกอบรมใหกับชางฝมือในสาขาที่เกี่ยวของกับเรือยอรชที่ชาวตางประเทศนําเขามาจอดพักระหวางทองเที่ยว
ในประเทศไทย โดยสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน 21 ภูเก็ต จัดฝกอบรมชางฝมอื ในธุรกิจทาเทียบเรือใหกบั แรงงานใหม
ประชาชนทัว่ ไปทีต่ อ งการเปลีย่ นอาชีพ รวมถึงนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตในสาขาทีข่ าดแคลน จํานวน 4 สาขา
คือ ชางซอมเครือ่ งยนตเรือ ชางทาสีเรือ ชางไมเฟอรนเิ จอรเรือ ชางซอมไฟเบอรเรือรวมถึงสาขาภาคบริการ ซึง่ กอใหเกิด
การจางงาน รวมถึงการลงทุน บุคลากรในดานนี้จึงตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหทันตอการเจริญเติบโต
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นายภูมิกิตต รักแตงาน นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัด
ปจจุบนั ยังไมมสี ถาบันการศึกษารองรับการฝกคนทํางานสาขาทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทองเทีย่ วและเรือยอรช
เพราะเรือยอรชตองใชชา งฝมอื ดูแล ถาหนวยงานภาครัฐสามารถสรางชางฝมอื กลุม นีไ้ ดกจ็ ะชวยสงเสริมการทองเทีย่ ว
ในจังหวัดภูเก็ตไดเปนอยางดี

นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

นักทองเทีย่ วทัว่ โลกใหการยอมรับฝมอื ของชางไทยในเรือ่ งของความมีมาตรฐานและบริการทีย่ อดเยีย่ ม
จึงนําเรือยอรชเขามาใชบริการซอมบํารุงรักษาเปนจํานวนมาก
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ผลการดํ า เนิ น งานโครงการฝ ก อบรมเทคโนโลยี ชั้ น สู ง
รองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต

หลักสูตรสําหรับแรงงานใหม(ฝกเตรียมเขาทํางาน)

หลักสูตรสําหรับแรงงานที่ทํางานอยูแลว (ฝกยกระดับฝมือ)

หลักสูตรที่สนับสนุน S - Curve

7. การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคต
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

เปนการฝกอบรมฝมือใหแกแรงงานใหม และนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปสุดทาย ใหมีทักษะรองรับ
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยเปนการฝกเตรียมเขาทํางาน 2 เดือน และเปนการฝกอบรมเพื่อยกระดับ
กําลังแรงงานในสถานประกอบการ 18 – 60 ชั่วโมง เพื่อใหมีการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การปรับเปลี่ยนทักษะฝมือ
(Re - Skill) การพัฒนาแรงงานใหมีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) สอดคลองกับสถานการณของตลาดแรงงาน
ในพืน้ ที่ EEC (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการฝกอบรมองคความรู
ดานทักษะ STEM เพื่อใหแรงงานไทยเปนแรงงานที่มีนวัตกรรม (Innovative Workforce) สําหรับหลักสูตรที่เขารับ
การฝก ไดแก ชางควบคุมเครื่องกัด CNC สําหรับงานอุตสาหกรรมการเขียนแอปพลิเคชันสั่งงานสมองกลฝงตัว
การประยุกตใชงานระบบ PLC ในงานอุตสาหกรรมการประยุกตใชโปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรมและ
การใชหนุ ยนตอตุ สาหกรรมสําหรับงานเชือ่ ม เปนตน โดยผูเ ขารับการฝก 10,984 คน โดยผูผ า นการฝกอบรมมีงานทํา
รอยละ 48.30 และมีรายไดเฉลี่ย 214,800 บาท/ป
40

รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน

ฝกอบรมแรงงานรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง/
อุตสาหกรรมแหงอนาคตในพื้นที่ EEC
ผูเขารับการฝก 10,984 คน
ผานการฝกอบรมมีงานทํา รอยละ 48.30
รายไดเฉลี่ย 214,800 บาท/ป

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ไดเริ่มโครงการนราสีขาว เมื่อป 2557 โดยฝกอบรมทักษะฝมือแรงงานเพื่อไปทํางานกับบริษัท
เดบโบราห เซอรวสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด และในป 2561 ไดฝก อบรมใหกบั แรงงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส
รวม 3 รุน มีผจู บการฝกและมีงานทํา จํานวน 29 คน เปนการเพิม่ ทางเลือกในการทํางานและสรางรายไดใหกบั
คนทีต่ อ งการทํางาน

นายชัยยูรี เจะมะ ผูผานการฝกอบรม
เมื่อจบการฝกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 25 นราธิวาส ไดถูกสงมาทํางานในเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ทีจ่ งั หวัดชลบุรี ในสาขาชางพนสี เพราะตองการหาประสบการณเพิม่ เติม
เพื่อนําความรูที่ไดไปตอยอดในการทํางาน ในอนาคตจะรวมกันกับเพื่อนเปดอูซอมรถยนตของตนเองขึ้น
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รายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคต
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ดังนี้

หลักสูตรสําหรับแรงงานใหม
(ฝกเตรียมเขาทํางาน)
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หลักสูตรสําหรับแรงงานที่ทํางานอยูแลว
(ฝกยกระดับฝมือ)
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หลักสูตรการฝก
จําแนกกลุมอุตสาหกรรม

8. การเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เปนการฝกอบรมเพิ่มสมรรถนะ (Competency) ทักษะ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ หรือยกระดับ
ทักษะฝมือ (Re - Skill) ใหกับแรงงานใหม แรงงานทั่วไป แรงงานในสถานประกอบการ หรือผูวางงานที่เคยทํางาน
มาแลว ในพืน้ ที่ 10 จังหวัด ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก ตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด สงขลา หนองคาย
เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานอาชีพและรายไดแกกําลังแรงงาน
และผูประกอบการในทองถิ่นรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ในอนาคตสําหรับตลาดแรงงาน โดยเปน
การฝกเตรียมเขาทํางาน 2 เดือน และเปนการฝกยกระดับ 18 – 60 ชั่วโมง หลักสูตรที่เขารับการฝก ไดแก
การเชื่อมแม็กโครงสรางมวลเบาผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท การติดตั้งเหล็กชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือและ
การใชเครื่องมือวัดละเอียดดานมิติ เปนตน โดยมีผูเขารับการฝก 11,830 คน โดยผูผานการฝกอบรมมีงานทํา
รอยละ 55.49 และมีรายไดเฉลี่ย 125,664 บาท/ป

เพิ่มทักษะกําลังแรงงาน 10 จังหวัด
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ฝก 11,830 คน
ผูผานการฝกอบรมมีงานทํา รอยละ 55.49
รายไดเฉลี่ย 125,664 บาท/ป

9. การพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(GMS-ASEAN)

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน ไดฝกอบรมใหแกบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บุคลากร
ทางการศึกษา องคการระหวางประเทศ ผูป ระกอบการ แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ จากประเทศสมาชิก
ในอนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขง (GMS) และ ASEAN เพือ่ ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาฝมอื แรงงานระดับนานาชาติ
ในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต การพัฒนาความรวมมือการพัฒนาฝมอื แรงงานในทุกระดับชัน้
ใหแกกาํ ลังแรงงานในกลุม ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขงใหมสี มรรถนะและทักษะฝมอื ตามมาตรฐานเทียบเทาระดับ
สากล สงเสริมบทบาทและภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในการประชุมผูนําประเทศบนเวทีนานาชาติ และสงเสริม
การสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกประชาชนอยางทั่วถึงโดยไมแบงเชื้อชาติ ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญ
ของการพัฒนาความรวมมือดานความมัน่ คงตามแนวชายแดนสําหรับหลักสูตรทีเ่ ขารับการฝก ไดแก ผูด แู ลระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรการซอมและติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศการติดตัง้ ระบบไฟฟาอุตสาหกรรมการพัฒนาทักษะการเปนวิทยากร
มืออาชีพและมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพดานบริการเปนตน มีผูเขารับการฝก 2,003 คน
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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Mr. CHOK CHEN ชาวกัมพูชาผูรับการฝก
ตองการใหมีการจัดฝกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ อีก และรับคนเขาฝกมากกวานี้ เพราะมีคนสนใจ
ฝกเปนจํานวนมาก การอบรมเปนประโยชนอยางยิง่ ตอพวกเขา ชวยใหมงี านทํา สรางรายไดเพือ่ ดูแลครอบครัว
และมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ดวย
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นายพัฒนเดช แยงรัมย ผูเขารับการฝก
ถือวาเปนความโชคดีทมี่ โี อกาสเขารับการฝกอบรมเทคนิคการขับรถลากจูง ซึง่ จะทําใหแรงงานหลาย ๆ คน
ทีเ่ ปนคนตางจังหวัดสามารถนําความรูไ ปสมัครงานและประกอบอาชีพได

10. การฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพ

เปนการฝกอบรมใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ใหไดรับการพัฒนาทักษะดานการประกอบอาชีพ
ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะฝมือ มีอาชีพ มีรายได สรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งพา
ตนเองได สําหรับหลักสูตรที่เขารับการฝก ไดแกการใช Social Network บนโลกออนไลนสําหรับผูสูงอายุ การทํา
ผลิตภัณฑจกั สานจากเสนพลาสติก การแปรรูปผลิตภัณฑจากผา ชางเย็บจักรอุตสาหกรรม และการประกอบอาหารวาง
เปนตน โดยมีผูเขารับการฝก 8,159 คน ผานการฝกอบรมมีงานทํา รอยละ 50.86 มีรายไดเฉลี่ย 73,464 บาท/ป

ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ
ฝก 8,159 คน
ผานการฝกอบรมมีงานทํา รอยละ 50.86
รายไดเฉลี่ย 73,464 บาท/ป
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11. การแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

การแขงขันฝมอื แรงงานอาเซียนไดจดั ขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2536 ณ เมืองชิบะ ประเทศญีป่ นุ เปนขอตกลง
ของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ระหวางการประชุมโครงการพัฒนาฝมือแรงงานแหงภาคพื้นเอเซียแปซิฟก
กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดงานแขงขันฝมอื แรงงาน
อาเซียนทุก ๆ 2 ป เพื่อกระตุนใหเยาวชนและกําลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
เกิดความตืน่ ตัวและสนใจทีจ่ ะพัฒนาทักษะฝมอื ของตนใหทนั ตอเทคโนโลยีและทัดเทียม
มาตรฐานสากล ซึ่ ง จะส ง ผลให เ ยาวชนเหล า นั้ น ได ก  า วเข า สู  ก ารเป น ช า งฝ มื อ
ในตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคต

46

รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน

สําหรับครั้งนี้ประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัดงานแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12
ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็ค อารีนา ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดงานแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยมีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเขารวม 331 คน
ทั้งนี้ มีตัวแทนเยาวชนไทยรวมแขงขันทั้งสิ้น 52 คน
ผลการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

16 เหรียญทอง

3 เหรียญทองแดง

4 เหรียญเงิน

13 เหรียญฝมือยอดเยี่ยม

รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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นอกจากนีน้ างสาวฉัตรวริน คลองนอย ผูเ ขาแขงขันฝมอื แรงงานอาเซียน ในสาขาบริการอาหารและเครือ่ งดืม่
ยังไดรับรางวัล Best of Nation ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกผูแขงขันที่ทําผลงานไดดีที่สุดของแตละประเทศ

ภาพบรรยากาศการแขงขันฯ

48

รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน

“รูส กึ ดีใจทีไ่ ดเหรียญทอง พยายามทําอยางเต็มที่
เพราะคูแขงแตละประเทศก็เกงๆ ทั้งนั้นเลย
ดีใจทีไ่ มทาํ ใหครูผดิ หวัง และดีใจทีท่ าํ ใหพอ แม
ดีใจไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ หลังจากนี้
จะฝกซอมตอ เพื่อจะไดรับคัดเลือกไปแขง
ในระดับนานาชาติ”

“ อยากให ทุ ก คนเป ด โอกาสให กั บ ตนเอง
ตองกลาที่จะเสนอตัวเขาแขงขัน เราอาจเปน
คนหนึ่ ง มี ฝ  มื อ และเป น ตั ว แทนไปแข ง
ตางประเทศก็ได และอาจเปนคนหนึง่ ทีข่ นึ้ ไปยืนอยู
บนแทนรับเหรียญรางวัลนั้น ใครจะไปรู”


“ เมื่ อ เรามี โ อกาสแล ว ต อ งไขว ค ว า มั น ไว
ตัง้ เปาหมายและสรางฝนของเราใหเปนจริงใหได”
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3. แกไขการคามนุษยดานแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ไดมกี ารพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวทีเ่ ขามาทํางาน ในประเทศไทย
มาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเปนการบรรเทาการขาดแคลนแรงงานระดับลาง ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจในภาพรวม
รวมทัง้ เปนการปองกันการเกิดปญหาดานอาชญากรรม และดานความมัน่ คงของประเทศ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2561
และวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว โดยใหแรงงาน
ตางดาวทีไ่ ดรบั การผอนผันใหอยูใ นราชอาณาจักรไปรายงานตัวเพือ่ ปรับปรุงจัดทําทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจําตัว
คนซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทย ตรวจสุขภาพ และรับใบอนุญาตทํางาน ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 80 ศูนย
(76 จังหวัดทัว่ ประเทศ และ 4 แหงในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร) โดยมีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรวมดําเนินการ ประกอบดวย
1. กรมการปกครอง จัดทําและปรับปรุงทะเบียนประวัติ
2. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ตรวจลงตรา (Visa)
3. กรมการจัดหางาน พิจารณาอนุญาตทํางาน
4. สํานักงานประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของแรงงานตางดาว
5. กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบประกันสุขภาพและประกันสุขภาพ
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โดยมีเปาหมายทั้งหมดจํานวน 1,379,252 คน มีแรงงานตางดาวมารายงานตัวเพื่อจัดทําทะเบียน ฯ
ตัง้ แตวนั ที่ 5 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2561 จํานวน 1,320,035 คน คิดเปนรอยละ 96 โดยแบงเปนกลุม ดําเนินการ
ครบทุกขั้นตอนจํานวน 840,736 คน และกลุมที่ตองเขาขั้นตอนตอไป จํานวน 384,022 คน (ปรับลดจากเปาหมาย
479,299 คน) ปจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีแรงงานตางดาวเขาสูระบบและไดรับใบอนุญาตทํางานถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 1,187,803 คน (กัมพูชา 350,840 คน ลาว 59,746 คน และเมียนมา 777,217 คน)
หลังจากสิน้ สุดการดําเนินการ รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน ไดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ดานการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีคนตางดาวที่ลักลอบทํางานผิดกฎหมาย และนายจางที่รับคน
ต า งด า วไม มี ใ บอนุ ญ าตทํ า งานเข า ทํ า งาน หรื อ ให ค นต า งด า วทํ า งานนอกเหนื อ จากสิ ท ธิ จ ะทํ า ได โ ดยจั ด ทํ า
แผนปฏิบตั กิ ารรวมกับตํารวจในพืน้ ที่ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ ประชาสัมพันธใหนายจาง/สถานประกอบกิจการ
ทราบเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และแกไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ผลการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดี นายจาง/สถานประกอบการ
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561
ตรวจสอบ
พบการกระทําผิด

นายจาง/สถานประกอบการ

คนตางดาว

6,090 แหง
436 แหง

100,207 คน
3,318 คน*

หมายเหตุ * จําแนกเปนสัญชาติเมียนมา 2,355 คน กัมพูชา 449 คน ลาว 255 คน เวียดนาม 137 คน และอืน่ ๆ 122 คน
และเพื่อใหการจัดระเบียบเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมายหรือ
IUU Fishing (Illegal,Unreported and Unregulated Fishing) กระทรวงแรงงานจึงไดจัดตั้งศูนยควบคุม
การแจงเรือเขา - ออก (Port In – Port out Controlling Center) หรือ PIPO ควบคุมการแจงเรือประมง 22 จังหวัดชายทะเล
และตรวจแรงงานในเรือประมงอยางเขมขน
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การเก็บขอมูล Biometric และการตรวจสอบสแกนมานตา (Iris Scan) แรงงานตางดาวในกิจการ
ประมงทะเล แปรรูปสัตวนาํ้ และตอเนือ่ งประมง จํานวน 22 จังหวัด ตามคําสัง่ คสช. ที่ 49/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน
2560 ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจัดเก็บขอมูลพิสูจนตัวบุคคลของแรงงานตางดาว
ในกิจการประมง 58,322 คน กิจการแปรรูปสัตวนาํ้ และตอเนือ่ งประมงทะเล 112,806 คน รวมทัง้ สิน้ 171,128 คน
รวมทัง้ เปนการปองกันการใชแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวราย โดยมีการตรวจแรงงานกลุม เสีย่ งอยางเขมขน
และระบุขั้นตอนการตรวจและการดําเนินคดีที่ชัดเจนจากการดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําใหประเทศไทยไดรับ
การจัดอันดับใหเปนประเทศที่มีความสําเร็จมาก Significant Advancement ซึ่งเปนระดับสูงสุดตอเนื่อง 2 ป
และกระทรวงแรงงานยังคงมุงมั่นในการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายใหหมดไปจากประเทศไทย
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ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับ
ใหเปนประเทศที่มีความสําเร็จมาก
หรือ Significant Advancement
ซึ่งเปนระดับสูงสุดตอเนื่อง 2 ป
กระทรวงแรงงาน ไดกําหนดงานที่หามคนตางดาวทํา โดยมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนได
ส ว นเสี ย เพื่ อ นํ า มาประกอบการพิ จ ารณาในการปรั บ ปรุ ง พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดงานในอาชี พ และวิ ช าชี พ
ที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม (งานหาม 39 อาชีพ) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาวรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ พิจารณาตามมาตรา 7 แหงพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในประเด็นดังนี้
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1) งานทีใ่ หคนตางดาวทําได จํานวน 1 งาน ไดแก กรรมกร ซึง่ แรงงานตางดาวจะตองเขามาอยางถูกกฎหมาย
2) งานหามทําโดยมีเงือ่ นไข 11 งาน โดยคนตางดาวตองเปนลูกจางเทานัน้ ซึง่ ในปจจุบนั มีงานทีข่ าดแคลน
แรงงาน 8 งาน และจะอนุญาตใหทําไดเทาที่จําเปนเทานั้น โดยไมกระทบตอโอกาสการมีงานทําของคนไทย
การสงเสริมภูมิปญญา และเอกลักษณไทย ความตองการแรงงานเทาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ ความผูกพัน
หรือพันธกรณีระหวางประเทศ และความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ

3) งานที่หามคนตางดาวทําโดยเด็ดขาดมี 28 งาน เปนงานที่สงเสริมภูมิปญญาและแสดงถึง
อัตลักษณไทย จํานวน 16 งาน และงานทีค่ าํ นึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย จํานวน 11 งาน
และงานที่สงเสริมภูมิปญญาและแสดงถึงอัตลักษณไทยและงานที่คํานึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ
ของคนไทย จํานวน 1 งาน โดยจะเนนสรางการรับรู เพื่อทําความเขาใจและแจงเตือนใหประชาชนรับทราบแนวทาง
การปฏิบัติในการจางคนตางดาวทํางานที่ถูกตองโดยมีชองทางการแจงเบาะแส หากพบเห็นผูกระทําความผิด
โทรสายดวน 1506 กด 2
54
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4. สวัสดิการเปนที่ยอมรับ
1. การกําหนดอัตราคาจางขั้นตํา่

1.1 การกําหนดอัตราคาจางขัน้ ตํา่ ป 2561 ตามมติคณะกรรมการคาจาง (ชุดที่ 19) เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2561
ใหขนึ้ คาจางขัน้ ตํา่ ป 2561 ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ แบงออกเปน 7 ระดับ โดยอัตราการขึน้ คาจางขัน้ ตํา่ อยูท ี่ 5 - 22 บาท
คาเฉลี่ยในการปรับขึ้นคาจางขั้นตํ่า 315.97 บาท โดยมีอัตราคาจางขั้นตํ่าสูงสุดที่อัตราวันละ 330 บาท ทั้งนี้
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 เปนตนไป
1.2 การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561
รับทราบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลใชบังคับตอไป ทั้งนี้ เปนการประกาศเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม 14 กลุม
อุตสาหกรรม 67 สาขาอาชีพ รวมเปน 18 กลุมอุตสาหกรรม 83 สาขาอาชีพ
1.3 การกําหนดอัตราคาจางรายชั่วโมงสําหรับผูสูงอายุ คณะกรรมการคาจางมีมติเห็นชอบ (ราง)
การกําหนดอัตราคาจางรายชัว่ โมงสําหรับลูกจางผูส งู อายุ และใหมกี ารจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น (ราง) อัตราคาจาง
รายชั่วโมง สําหรับลูกจางผูสูงอายุ เพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงอัตราคาจางรายชั่วโมง สําหรับลูกจางผูสูงอายุ
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2. การขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัย

กระทรวงแรงงาน ไดใหความสําคัญและกําหนดเปนนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัยใหแกแรงงานทุกกลุม โดยผานกลไกประชารัฐ ภายใตพื้นฐานมาตรการสรางจิตสํานึก (Safety Mind)
มาตรการความปลอดภัยของชีวิต (Safety of Life) มาตรการสรางเครือขาย (Safety Network) เพื่อเปาหมายสูงสุด
คือ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safe work, Safe Health, Safe Life : Safety Thailand)” มุงเนนใหลดอัตราการ
ประสบอันตราย (เสียชีวติ ) ไมเกิน 5 ราย ตอ 100,000 ราย ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2,000,000 คน
สําหรับป 2561 มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน 14,157 แหง ลูกจาง 1,033,985 คน รวมทัง้ ไดดาํ เนินการ
โครงการ “Safety Thailand ในสถานศึ ก ษากั บ เยาวชนสู  วั ย แรงงาน” โดยมี พิ ธี ล งนามความร ว มมื อ
“การสรางวัฒนธรรม ความปลอดภัยสูสถานศึกษา” ระหวางกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร
และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาปลอดภัยตนแบบดีเดนแก
โรงเรียนสุเหราจรเขขบ (กุลางกูรอุปถัมภ) สังกัด กรุงเทพมหานคร ซึง่ จัดกิจกรรมดานความปลอดภัยในแกนกั เรียน
และบุคลากรอยางตอเนื่อง

9 วิถีทางกาวสู Safety Thailand 4.0

ตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
จํานวน 14,157 แหง
ลูกจาง 1,033,985 คน
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3. แนวปฏิ บั ติ ก ารใช แ รงงานที่ ดี (Good Labour Practice : GLP) ริ เริ่ ม โดยกระทรวงแรงงาน

กรมประมง สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยและองคกรภาคีเครือขาย ภายใตการสนับสนุนทางวิชาการจากองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO) และใชเปนแนวทางเบื้องตนในการบริหารแรงงานของสถานประกอบกิจการ
ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประมงทะเล (เรือประมงทะเลสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตวนํ้าเบื้องตน
โรงงานแปรรูปอาหารทะเล และฟารมเลี้ยงกุง) ตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) อยางถูกตองตามกฎหมาย
และสอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน ไมมีการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ไมเลือกปฏิบัติและไมมีการคามนุษย

แนวปฏิบัติการใชแรงงานทีด
่ ี (GLP)
นับตั้งแตป 2555 จนถึงปจจุบัน
สถานประกอบกิจการนําระบบ GLP ไปใชแลว
จํานวน 12,521 แหง
4. มาตรฐานแรงงานไทย(Thai Labour Standard : TLS) กระทรวงแรงงานมีบทบาทสําคัญประการหนึ่ง

ในการสรางความรับผิดชอบทางสังคมใหกับภาคธุรกิจหรือ CSR (CorporateSocial Responsibility) เพื่อแสดง
ความมุง มัน่ หรือพันธสัญญาในการบริหารองคกรทีค่ าํ นึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยมุง เนนการยกระดับคุณภาพชีวติ แรงงาน
และเสริมสรางใหธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืนมีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบไดกับมาตรฐานแรงงานสากล
และเชื่อมโยงกับทุกภาคสวน ปจจุบันไดประกาศใชมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
(มรท.8001 – 2553) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 สําหรับการบริหารงานมาตรฐานแรงงานไทย อยูภายใต
คณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงานตามแนวทาง “เอกชนนํา รัฐสนับสนุน ประชาสังคมถวงดุลและตรวจสอบ”
58

รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน

มาตรฐานแรงงานไทย (TLS)
นับตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน
มีสถานประกอบกิจการอยูในระบบ มรท.8001-2553
จํานวน 5,771 แหง
5. การตรวจแรงงานตามคําเรียกรอง

กระทรวงแรงงานยั ง คงมุ  ง มั่ น ในการส ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารภายใต ม าตรฐานสากลและเป น ที่ ย อมรั บ
และครอบคลุมทุกดานเพือ่ ใหแรงงานมีสวัสดิการทีม่ นั่ คง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และเขาถึงการบริการของกระทรวงแรงงาน
โดยมีการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนกรณีนายจางหรือลูกจาง มีปญหาเกี่ยวกับ
กฎหมายคุมครองแรงงาน หรือลูกจางไมไดรับความเปนธรรม เชน ไมไดรับคาจาง หรือถูกโกงคาแรง สภาพการจาง
ไมสอดคลองกับกฎหมาย ไมมีสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด สภาพการทํางานไมปลอดภัยกอใหเกิดอันตราย
เกิดขอพิพาทแรงงาน เชน นัดหยุดงานเพื่อเรียกรองตาง ๆ และอํานวยความสะดวกใหแกลูกจางในการรับเรื่อง
รองทุกข รองเรียน มีการตรวจตามคํารองลูกจางทีย่ นื่ คํารอง 12,880 คน 5,341 แหง (เขาขายแรงงานบังคับ 25 คน 8 แหง)
ชวยเหลือลูกจาง 7,244 คน 3,533 แหง

ตรวจตามคํารอง
ลูกจางที่ยื่นคํารอง 12,880 คน 5,341 แหง
(เขาขายแรงงานบังคับ 25 คน 8 แหง)
ชวยเหลือลูกจาง 7,244 คน 3,533 แหง
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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5. ยกระดับประกันสังคมเปนธรรม
การประกันสังคมเปนบริการทางสังคมระบบหนึ่งที่รัฐเปนผูจัดดําเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
หลักประกัน และความมัน่ คงในการดํารงชีวติ ใหแกประชาชน ตัง้ แตเกิดจนวาระสุดทายของชีวติ ซึง่ มีหลักการสําคัญ คือ
“การเฉลีย่ ทุกข เฉลีย่ สุข” ตลอดจนรัฐบาลไดตระหนักถึงความจําเปนเรงดวน ในการใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเปนเครือ่ งมือ
สําคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงตองยกระดับระบบสารสนเทศของสํานักงาน
ประกันสังคม กาวสูองคกรประกันสังคมชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการดําเนินการเปนมาตรฐานสากล และบริการ
ที่ทันสมัยเพื่อรองรับบริการ e – Self Service อยางครบวงจร
ปจจุบันระบบประกันสังคมไทยมี 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 และกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนไปตามหลักการสากลตามที่
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดใหหลักการไว โดยมีหลักการและวัตถุประสงคที่แตกตางกัน คือ
กองทุนประกันสังคม
เปนบริการทางสังคมระบบหนึ่งที่รัฐเปนผูจัดดําเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักประกัน
และความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกประชาชนตั้งแตเกิดจนวาระสุดทายของชีวิต ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือ
“การเฉลี่ยทุกข เฉลี่ยสุข” โดยใหประชาชนผูมีรายไดแตละคน ไดมีสวนชวยเหลือตนเองและครอบครัว โดยรวมกัน
เสี่ยงภัย หรือชวยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเมื่อตองประสบกับภาวะการสูญเสียรายไดหรือไมสามารถทํางานได
โดยไมเปนภาระของผูอื่น ดวยการใหประชาชนรวมกันออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม โดยมีนายจาง
และรัฐบาลรวมจาย และกองทุนนี้จะนําไปใชจายทั้งในรูปตัวเงิน (in cash) และจัดบริการทางการแพทย (in kind)
เพื่อดูแลผูสงเงินสมทบและครอบครัว เมื่อประสบความเดือดรอนและเหตุที่ทําใหสูญเสียรายไดในการดูแลตนเอง
และครอบครัว ในกรณีที่ไมเนื่องจากการทํางาน เชน เจ็บปวย ประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร
สงเคราะหบุตร วางงาน และชราภาพ เปนตน
กองทุนเงินทดแทน มาจากแนวคิดทีว่ า นายจางตองรับผิดชอบตอการประสบอันตราย เนือ่ งจากการทํางาน
ของลูกจางโดยไมคาํ นึงวาจะเกิดจากความประมาทหรือความผิดพลาดของลูกจางหรือไม โดยยึดหลัก “ความรับผิดชอบ
โดยไมคาํ นึงถึงความผิด” ถือวาความสูญเสียเนือ่ งจากการประสบอันตรายของลูกจางเปนสวนหนึง่ ของตนทุนการผลิต
ซึ่งเดิมตองมีการฟองรองพิสูจนวาการประสบอันตรายของลูกจางเปนผลเนื่องมาจากความผิดของนายจาง ดังนั้น
หลายประเทศจึงไดออกกฎหมายใหนายจางจายเงินสมทบไวทกี่ องทุนเงินทดแทน เพือ่ นําไปใชจา ยเงินทดแทนใหแก
ลูกจางเมื่อประสบอันตราย ทุพพลภาพ หรือตาย เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง เปนการสรางหลักประกันใหแก
ลูกจางวาจะไดรับเงินทดแทนเต็มตามสิทธิโดยสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในกรณีที่
ทุพพลภาพใหสามารถเลี้ยงชีพหรือดูแลตนเองไดโดยไมเปนภาระตอสังคม ตลอดจนเพื่อนําไปใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานเพื่อลดการประสบอันตราย และโรคจากการทํางาน
ซึ่งจะสงผลใหลูกจางเกิดความมั่นใจในอนาคตและมีกําลังใจในการทํางาน กอใหเกิดผลดีในวงการอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาประเทศตอไป
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กองทุนประกันสังคม ใหความคุม ครองกรณีเหตุไมเนือ่ งจากการทํางาน โดยแบงผูป ระกันตนออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ผูประกันตนมาตรา 33 (ภาคบังคับตามกฎหมาย) เปนลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต
1 คนขึน้ ไป โดยจะจัดเก็บเงินสมทบจาก 3 ฝาย ไดแก นายจางและลูกจางฝายละ รอยละ 5 ของคาจาง และรัฐบาล รอยละ 2.75
ของคาจาง และใหความคุมครองสิทธิประโยชน 7 กรณีที่ไมเกิดจากการทํางาน ไดแก
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2. ผูประกันตนมาตรา 39 (ผูประกันตนภาคสมัครใจ) เปนผูที่เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33
โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และตอมาสิ้นสภาพการเปนลูกจาง (ออกจากงาน) และประสงค
จะไดรับความคุมครองประกันสังคมตอ จึงสามารถสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับแต
สิน้ สภาพการเปนผูป ระกันตนตามมาตรา 33 โดยจะตองนําสงเงินสมทบเดือนละ 432 บาท (คํานวณจากคาจางทีใ่ ชเปนฐาน
ในการคํานวณเงินสมทบ เดือนละ 4,800 บาท เทากันทุกคนคูณดวยอัตราเงินสมทบรอยละ 9) โดยจะคุมครอง
สิทธิประโยชน 6 กรณี (ยกเวนวางงาน) ไดแก

3. ผูประกันตนมาตรา 40 (ผูประกันตนภาคสมัครใจ) สําหรับผูที่ไมไดเปนลูกจางสถานประกอบการ
(มาตรา 33) และผูป ระกันตนทีไ่ มสมัครเปนผูป ระกันตนมาตรา 39 โดยเปนผูท ปี่ ระกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ
ที่มีอายุไมตํ่ากวา 15 ป และไมเกิน 60 ป เชน พอคา แมคา วินมอเตอรไซค ฟรีแลนซ เกษตรกรรม
สามารถสมั ค รเป น ผู  ป ระกั น ตนมาตรา 40 โดยต อ งมี อ ายุ ไ ม ตํ่ า กว า 15 ป โดยกํ า หนดชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน
ในการจายเงินสมทบและสิทธิประโยชน 3 ทางเลือก ไดแก
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กองทุนเงินทดแทนดูแลลูกจางในสถานประกอบการทีม่ ลี กู จางตัง้ แต 1 คนขึน้ ไป เปนกองทุนทีจ่ า ยเงินทดแทน
ใหแกลูกจางแทนนายจาง ใหความคุมครองกรณีทเี่ กิดจากการทํางาน ดังนี้
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สําหรับรายละเอียดสิทธิประโยชนทั้ง 2 กองทุนมีมากมาย สนใจสแกนคิวอารโคตไดที่นี่
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สถานะกองทุนในปจจุบัน
กองทุนประกันสังคม คุม ครองผูป ระกันตนทัง้ 3 ประเภท รวมทัง้ สิน้ 15.829 ลานคน (ณ กันยายน 2561)
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกันยายนป 2560 จํานวน 1.27 ลานคน คิดเปนรอยละ 8.78
1) ผูประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 (ณ 30 กันยายน 61) จํานวน 13.11 ลานคน ภายใต
สถานประกอบการ 467,878 แหง จายประโยชนทดแทน (ต.ค. 60 – ส.ค. 61) จํานวน 40.77 ลานราย จํานวนเงิน
62,664.94 ลานบาท แยกเปน

จํานวนการจายประโยชนทดแทน
(ต.ค. 60 – ส.ค. 61) 40.77 ลานราย
3
38.56
úšćîøć÷

đÝĘïððśü÷
268,138 øć÷

ÙúĂéïčêø
ìčóóúõćó
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êć÷

25,594 øć÷
1,321,241 øć÷

ÿÜđÙøćąĀŤïčêø

414,241 øć÷

ßøćõćó
üŠćÜÜćî

168,676 øć÷

จํานวนเงินในการจายประโยชนทดแทน
(ต.ค. - ส.ค. 2561) 62,664.97 ลานบาท
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¨°»¦,
6,523.07

2) ผู  ป ระกั น ตน มาตรา 40 (ณ 30 ก.ย. 61) จํ า นวน 2.71 ล า นคน จ า ยประโยชน ท ดแทน
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จํานวน 100,097 ครั้ง จํานวนเงิน 369.54 ลานบาท แยกเปน

จํานวนการจายประโยชนทดแทน
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 100,097 ครั้ง
74,4007 ÙøĆĚÜ

đÝĘïððśü÷
ìčóóúõćó
êć÷
ßøćõćó
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18,181 ÙøĆĚÜ

จํานวนเงินในการจายประโยชนทดแทน
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 369.54 ลานบาท
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63.95
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»¡¡¨£µ¡
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กองทุนเงินทดแทน
สํานักงานประกันสังคมใหความคุมครองลูกจาง โดยจายสิทธิประโยชนใหแกลูกจาง ภายใตกฎหมาย
กองทุนเงินทดแทน ดังนี้
1) ลูกจาง มีจํานวน 10,508,371 คน นายจาง จํานวน 392,823 ราย
2) จายเงินทดแทน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ใหแกลกู จาง (เหตุเนือ่ งจากการทํางาน) จํานวน 219,481 ครัง้
จํานวนเงิน 1,844.88 ลานบาท

จํานวนการจายเงินทดแทน
(ต.ค. - ก.ย. 61) จํานวน 219,481 ครั้ง
34,142 ÙøĆĚÜ

êć÷
13,107 ÙøĆĚÜ
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จํานวนเงินในการจายเงินทดแทน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)
จํานวนเงิน 1,844.88 ลานบาท
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมไดมุงมั่นพัฒนา
สิทธิประโยชนประกันสังคม ใหแกผปู ระกันตน เพือ่ ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม
ในปจจุบัน โดยมีสิทธิประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1. คืนความสุขผูประกันตนมาตรา 39

ผูประกันตนมาตรา 39 (ผูประกันตนภาคสมัครใจ) คือผูที่เคยเปนผูประกันตน ตามมาตรา 33
โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และตอมาสิ้นสภาพการเปนลูกจาง (ออกจากงาน) และประสงค
จะไดรับความคุมครองประกันสังคมตอ จึงสามารถสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับแต
สิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจะตองนําสงเงินสมทบเดือนละ 432 บาท โดยจะคุมครอง
สิทธิประโยชน 6 กรณี ไดแก

đÝĘïðśðü÷
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สําหรับผูประกันตนที่ขาดสิทธิจากการเปนผูประกันตนมาตรา 39 จํานวน 777,228 ราย สามารถกลับ
มาขอคืนสิทธิไดโดยมีระยะเวลาสิน้ สุดถึง 19 เมษายน 2562 จะไดรบั ประโยชนมากกวาทีจ่ า ยไปเดือนละ 432 บาท
ชวยลดคาใชจายเรื่องคารักษาพยาบาลโดยไมตองสํารองจาย
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การตรวจสอบสิทธิคืนสภาพประกันสังคม
สามารถตรวจสอบสิทธิไดตั้งแตบัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ได 3 ชองทาง ดังนี้

µ¥nª1506
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www.sso.go.th

การปองกันการสิ้นสภาพของผูประกันตนมาตรา 39
ผูป ระกันตนใหความสําคัญในการตรวจสอบและนําสงเงินสมทบอยางตอเนือ่ ง ขณะนีส้ าํ นักงานประกันสังคม
ไดจัดสงขอความสั้น (SMS) เตือนการจัดสงเงินสมทบของผูประกันตนมาตรา 39 เพียงแคผูประกันตน แจงหมายเลข
โทรศัพทมือถือที่เปนปจจุบัน

ความประทับใจที่ไดรับคืนสิทธิมาตรา 39
พอรูข า ววารัฐบาลเปดโอกาสใหมายืน่ ขอคืนสิทธิไดอกี ครัง้
จึงรูส กึ ดีใจมากสําหรับจํานวนเงินทีจ่ า ย 432 บาทตอเดือน
ไมเปนภาระของครอบครัว เพราะเวลาไมสบายไมตอง
สํารองจายเงิน การบริการของโรงพยาบาลที่ไปใชบริการ
ก็มีความสะดวกรวดเร็วดี
เกวลิน ศามาตร อายุ 40 ป
อาชีพคาขาย
ที่มา : ขาวสด วันที่ 4 มิถุนายน 2561
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2. การเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับผูประกันตน

เพิ่มคาฝากครรภ 1,000 บาท จากเดิมที่เหมาจายคาคลอดบุตร จํานวน 13,000 บาทตอครั้ง
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลผูป ระกันตนในการฝากครรภ
จึงดําเนินการเพิ่มคาฝากครรภจํานวน 1,000 บาท ใหแกผูประกันตนที่ตั้งครรภ หรือคูสมรสผูประกันตนที่ตั้งครรภ
โดยคาดวาจะมีผไู ดรบั ประโยชนปล ะ 290,000 คน เปนการจายสิทธิประโยชนเพิม่ ขึน้ ประมาณปละ 290 ลานบาท
ซึง่ จะทําใหมกี ารดูแลการฝากครรภอยางมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑมาตรฐาน ลูกเกิดรอดแมปลอดภัย สงเสริมใหวยั เจริญพันธุ
มีการตั้งครรภเพื่อเพิ่มประชากรและกําลังแรงงานของประเทศ มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เปนตนไป
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เพิ่มคาสงเคราะหบุตรจาก 400 บาท เปน 600 บาทตอเดือน เพื่อแบงเบาภาระคาใชจาย และสงเสริม
คุณภาพชีวิตของบุตรใหดีขึ้นสงผลให มีบุตรที่ไดรับประโยชนจํานวน 1.32 ลานคน คิดเปนการจายสิทธิประโยชน
เพิ่มขึ้นประมาณ 3,168 ลานบาทตอป ขณะนี้กระทรวงแรงงานอยูระหวางออกกฎกระทรวง ซึ่งจะมีผลบังคับใช
ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป
ทําความตกลง (MOU) กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ เพื่อเปนโรงพยาบาลตนแบบในการรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมไดจับมือกับโรงพยาบาลจุฬาภรณลงนามบันทึก
ขอตกลงการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดแกผูประกันตนตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ไมตองสํารองจายคารักษา
และไมเสียคาใชจายสวนเกิน ทําใหผูประกันตนสามารถเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว ทันเวลา ลดอัตราการเสียชีวิต
โดยมีการตรวจตามแผนการรักษา 7 รายการ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เปนตนไป
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ทันตกรรมไมตอ งสํารองจาย ปจจุบนั ไดมกี ารเพิม่ สิทธิประโยชนกรณีทนั ตกรรม ทําใหผปู ระกันตนสามารถ
เขารับบริการดานทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ทําขอตกลงกับสํานักงานประกันสังคม โดยไมตองสํารองจายเงิน
และในป 2561 มีจาํ นวนสถานพยาบาลเอกชน/คลินกิ เขารวมใหบริการ จํานวน 1,697 แหง รวมถึงสถานพยาบาลรัฐ
ทัว่ ประเทศโดยสังเกตปายสติก๊ เกอรทรี่ ะบุวา สถานพยาบาลแหงนีใ้ หบริการผูป ระกันตนกรณีทนั ตกรรม “ทําฟน”
ไมตองสํารองจาย
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ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 มีผูใชสิทธิทั้งหมด 3,104,328 ครั้ง คิดเปนการเพิ่มขึ้น
จากป 2560 รอยละ 95 โดยเปนการจายคาทันตกรรมกรณีไมสํารองจายถึง 2,230,090 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2560
รอยละ 211 โดยจายสิทธิประโยชนในเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 2,056 ลานบาท
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การตรวจสุขภาพประจําป ผูประกันตนสามารถเขารับการตรวจสุขภาพประจําปฟรี ณ สถานพยาบาล
ทีผ่ ปู ระกันตนไดเลือกไว โดยไมเสียคาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิน้ เพือ่ เปนการปองกันโรคและลดความเสีย่ งจากการเกิดโรคเรือ้ รัง
หากพบความผิดปกติผปู ระกันตนจะไดรบั การบําบัดตัง้ แตระยะแรก ตัวอยางเชน การตรวจเตานมเพือ่ คัดกรองมะเร็ง
เตานม การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจสารเคมีในเลือด เชน ความสมบูรณของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด
นํ้าตาลในเลือด และการทํางานของไต เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่พบบอยไมวาจะเปนโรคเบาหวาน โรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ
ระหว า งเดื อ นตุ ล าคม 2560 – กั น ยายน 2561 มี ผู  ป ระกั น ตนเข า รั บ บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพพื้ น ฐาน
จํานวน 886,242 คน และมีจํานวนรายการที่ตรวจสุภาพ ทั้งสิ้น 4,115,925 รายการ โดยสํานักงานประกันสังคม
จายเงินใหแกสถานพยาบาลเปนจํานวนเงิน 466,804,385 บาท
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เพิม่ คารักษาพยาบาล กรณีลกู จางเจ็บปวยหรือประสบอันตรายเนือ่ งจากการทํางาน เปนไมเกิน 2 ลานบาท
จากเดิมที่กําหนดไว 1 ลานบาท ซึ่งลูกจางไดรับประโยชนจํานวนกวา 10 ลานคน ทําใหลูกจางไดรับการคุมครอง
มากขึน้ และเปนการลดภาระคาใชจา ยของนายจาง โดยกระทรวงแรงงานไดประกาศใชกฎกระทรวงในเดือนกรกฎาคม
2560 และมีผลบังคับใชยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
ขยายความคุม ครองและเพิม่ สิทธิประโยชนใหกบั ลูกจางภายใตกองทุนเงินทดแทน โดยแกไขกฎหมาย
เงินทดแทน เพือ่ ใหความคุม ครองแกลกู จางของสวนราชการหรือองคกรทีไ่ มไดแสวงหากําไรซึง่ มีจาํ นวนกวา 1 ลานคน
ซึ่งเดิมยังไมไดรับการคุมครองกองทุนเงินทดแทน รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกลูกจางภายใตกองทุนเงินทดแทน
กวา 10 ลานคน เชน
- เพิ่มเงินคาทดแทนการขาดรายได เปนรอยละ 70 ของคาจาง จากเดิมรอยละ 60 ของคาจาง
- เพิ่มคาทําศพกรณีตายหรือสูญหาย เปนไมนอยกวา 100 เทาของคาจาง จากเดิมไมเกิน 100 เทา
- เพิ่มระยะเวลาจายเงินทดแทนเปน 10 ป จากเดิม 8 ป
- กรณีทุพพลภาพ เพิ่มระยะเวลาจายเงินทดแทนเปนไมนอยกวา 15 ปจากเดิมไมเกิน 15 ป
ทําใหแรงงานไดรับความคุมครองที่มากขึ้น เปนหลักประกันชีวิตในยามเกิดเหตุตาง ๆ
ซึ่งปจจุบันกฎหมายอยูระหวางสงรางใหคณะรัฐมนตรีเพื่อนําขึ้นทูลเกลาเพื่อใหพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อใหกฎหมายบังคับใชตอไป
สําหรับปตอ ๆ ไป กระทรวงแรงงานจะพัฒนาสิทธิประโยชนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาวการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การพัฒนาบริการทางการแพทย การออม
ของวัยแรงงาน เพื่อใหระบบประกันสังคมเปนที่พึ่งของแรงงานใหมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตตอไป
3. ผูประกอบอาชีพอิสระกับการสมัครประกันสังคม

ระบบประกันสังคมนอกจากจะคุมครองลูกจางที่มีนายจางแลว ยังใหความสําคัญและใหการคุมครอง
ผูป ระกอบอาชีพอิสระ เชน พอคา แมคา วินมอเตอรไซดรบั จาง เกษตรกร ใหมหี ลักประกันในชีวติ โดยสามารถสมัคร
เปนผูประกันตนภาคสมัครใจหรือที่เรียกวา “ผูประกันตนมาตรา 40” ได เพื่อไดรับสิทธิประโยชนใกลเคียงกับ
สิทธิประโยชนของคนทํางานที่มีนายจาง โดยมี 3 ทางเลือกใหผูประกอบอาชีพอิสระเลือกสมัครได ดังนี้
1. ทางเลือกที่ 1 ผูป ระกันตนจาย 70 บาท รัฐจาย 30 บาท คุม ครอง 3 กรณี ไดแก เจ็บปวย ทุพพลภาพ
เสียชีวิต
2. ทางเลือกที่ 2 ผูป ระกันตนจาย 100 บาท รัฐจาย 50 บาท คุมุ ครอง 4 กรณี ไดแก เจ็บปวย ทุพพลภาพ
เสียชีวิต ชราภาพ
3. ทางเลือกที่ 3 ผูป ระกันตนจาย 300 บาท รัฐจาย 150 บาท คุม ครอง 5 กรณี ไดแก เจ็บปวย ทุพพลภาพ
เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะหบุตร
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ปจจุบันมีผูประกันตนมาตรา 40 (ณ กันยายน 2561) จํานวนทั้งสิ้น 2,717,711 คน แบงเปน
ทางเลือกที่ 1 จํานวน 20,659 คน ทางเลือกที่ 2 จํานวน 2,597,831 คน และทางเลือกที่ 3 จํานวน 99,221 คน และ
ปงบประมาณ 2561 ไดมีผูประกอบอาชีพอิสระเขาสูระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 362,062 คน
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ซึ่งที่ผานมากระทรวงแรงงานไดดําเนินการแกไขกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชนไมเพิ่มเงินสมทบ
ใหแกผูประกันตนมาตรา 40 กรณีผูประกันตนเดิมที่อยูในระบบ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหม (ทางเลือกที่ 3) โดยใหเพิ่ม
ความคุมครองเปน 5 กรณีและเพิ่มเงินสมทบ เพื่อใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชนอยางทั่วถึง และเห็นผล
อยางเปนรูปธรรม โดยมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2561 เปนตนมา

ป 2561 การขับเคลื่อนประกันสังคมมาตรา 40 กับกลุมรถรับจางสาธารณะ เนื่องจากเปนกลุมอาชีพ
ทีม่ คี วามเสีย่ งในการประกอบอาชีพ ดังนัน้ กระทรวงแรงงานจึงไดมกี ารรณรงคใหกลุม ผูป ระกอบอาชีพอิสระรถรับจาง
สาธารณะเขาสูระบบประกันสังคม สงผลใหมีผูประกอบอาชีพรถรับจางสาธารณะสมัครเขาสูระบบประกันสังคม
เพิ่มขึ้นจํานวนมาก เฉลี่ยเดือนละ 9,200 คน
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4. ประกันสังคมใหบริการถึงชุมชน

กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมใหความสําคัญกับผูประกอบอาชีพอิสระที่อาจจะไมมีเวลา
หรือยุงจากการประกอบอาชีพจนลืมสงเงินประกันสังคม ใหไดรับบริการโดยตรงจากสํานักงานประกันสังคม
ตามโครงการออกหนวยเคลือ่ นทีบ่ ริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit สูช มุ ชนและพืน้ ทีห่ า งไกลตาง ๆ ทัว่ ประเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงิน รวมทั้งเปนการเผยแพรประชาสัมพันธการประกันสังคมภาคสมัครใจใหแก
ผูประกอบอาชีพอิสระที่สนใจ โดยมีผลการดําเนินงาน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ไดมีการออกหนวย
ทั่วประเทศ จํานวน 15,324 ครั้ง มีผูรับบริการจํานวน 1,006,692 คน

การลดภาระคาใชจา ยของผูป ระกันตนทีต่ อ งจายคาธรรมเนียม ผูป ระกันตนทีจ่ า ยเงินสมทบทีห่ นวยบริการตาง ๆ
ที่เปนพันธมิตรกับสํานักงานประกันสังคม เชน การใชบริการผาน เคานเตอรเซอรวิส 7-11 เคานเตอรเทสโกโลตัส
เคานเตอรเซ็นเพย เคานเตอรบิ๊กซี เคานเตอรธนาคาร หักเงินผานบัญชีธนาคาร และตูบุญเติม ประกันสังคมรับภาระ
จายคาธรรมเนียมแทนผูประกันตนทุกชองทาง ตั้งแต 1 มิถุนายน 2561 เปนตนมา สงผลใหผูประกันตน ตามมาตรา
40 จํานวน 2.6 ลานคน ไดรับประโยชนในการจายคาธรรมเนียม สงเสริมการสมัครและชําระเงินสมทบประกันสังคม
มาตรา 40 เพื่อไดรับการคุมครองอยางตอเนื่อง
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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กระทรวงแรงงานไดพัฒนาระบบการสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ผานอินเตอรเน็ต สงผลให
ผูป ระกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเปนผูป ระกันตนตามมาตรา 40 ไดตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันผาน www.sso.go.th
และสายดวนกระทรวงแรงงาน 1506
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หมูบานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคมไดนํารองหมูบานประกันสังคม 100 % ตนแบบสําเร็จ
ที่หมูบานหนองมะกอก ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประชากรในหมูบานทุกคนที่มีสิทธิ
สมัครเขาสูระบบความคุมครองประกันสังคมครบถวน 100 % และจะขยายผลในพื้นที่หมูบานอื่น ๆ ตอไป

ชองทาง รับ – จายเงินประกันสังคม
เพื่ อ ช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการชํ า ระเงิ น สมทบ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจึ ง เพิ่ ม ช อ งทาง
ในการชําระเงินสมทบใหมคี วามหลากหลายมากขึน้ โดยสามารถจายเงินสมทบผานธนาคาร และหนวยบริการไดทกุ ที่
ทุกเวลา มีสาขาทั่วประเทศ เชน หักผานบัญชีและเคานเตอรธนาคาร ผานระบบอิเล็กทรอนิกส หนวยบริการ
เคานเตอรเซอรวิส เทศโกโลตัส บิ๊กซี ไปรษณีย และเซ็นเพย
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โดยมีธนาคารและหนวยบริการชั้นนํารวมใหบริการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทนจํานวน 18 แหง รวม 126,673 สาขาทั่วประเทศ มีผูใชบริการเดือนละประมาณ 1.87 ลานรายการ
สะดวกที่ไหน ไปใชบริการได ดังนี้
ธนาคาร/ สถานประกอบการ ( ม.33 )
หนวยบริการ
เคานเตอร e-Payment
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กองทุนประกันสังคม
กองทุน
เงินทดแทน
ผูประกันตน ม.39
ผูประกันตน ม.40
หักบัญชีเงินฝาก
หักบัญชีเงินฝาก
เคานเตอร
เคานเตอร
เคานเตอร
ธนาคาร
ธนาคาร
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ชองทางการรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
การรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนหรือผูมีสิทธิรับเงิน ไมวาจะเปน กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ วางงาน หรือสงเคราะหบุตร หรือเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน มีหลากหลาย
ชองทาง ดังนี้

ßŠĂÜìćÜÖćøøĆïðøąē÷ßîŤìéĒìî

ÖĂÜìčîðøąÖĆîÿĆÜÙö
öćêøć 33
öćêøć 39
öćêøć 40

ÖĂÜìčîđÜĉî
ìéĒìî

øĆïđÜĉî è ÿĞćîĆÖÜćî
øĆïđÜĉîìćÜĕðøþèĊ÷Ť
ēĂîđÜĉîñŠćîíîćÙćø

สําหรับธนาคารชั้นนําที่เขารวมโครงการในการโอนเงินประโยชนทดแทนใหกับผูประกันตนมีทั้งหมด
11 แหง ดังนี้
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5. ประกันสังคมยุค 4.0

สํานักงานประกันสังคม ขานรับนโยบายรัฐบาล Digital พรอมกาวสู Digital SSO รองรับบริการ e - self
Service อยางครบวงจร เพือ่ พัฒนาใหเปนประกันสังคมยุค 4.0 ซึง่ ในปจจุบนั การใหบริการของสํานักงานประกันสังคม
แกผูประกันตน สถานประกอบการ และสถานพยาบาล ผาน e - Services เริ่มแพรหลายและเปนที่นิยม
เพราะชวยลดคาใชจา ย อํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการขอรับบริการสําหรับผูป ระกันตนและสถานประกอบการ
ดังนั้นสํานักงานประกันสังคมจึงสามารถเพิ่มบริการอื่น ๆ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลกาวทันสูสังคมดิจิทัลรองรับ
Thailand 4.0 ซึ่งที่ผานมามีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการปฏิรูประบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
เพิ่มและพัฒนานวัตกรรมการใหบริการที่หลากหลายใหสามารถใชบริการแบบ self - service
การยื่นแบบและชําระเงินสมทบผานระบบอิเล็กทรอนิกส
สํานักงานประกันสังคม ไดพฒ
ั นาการใหบริการเพือ่ อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของผูป ระกอบการ
(Doing Business) และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการภาครัฐ โดยพัฒนาระบบใหแกนายจางในการยื่นแบบ
e - Filing การชําระเงินสมทบผานระบบ e – Payment และการพิมพใบเสร็จรับเงินผานระบบ e – Receipt
รวมกับธนาคารชั้นนํา 9 แหง โดยสํานักงานประกันสังคมรับผิดชอบคาธรรมเนียม 8 แหง รวมทั้งขยายเวลา
การนําสงเงินสมทบผานระบบ e – Payment ออกไปอีก 7 วันทําการ เพือ่ เปนการรณรงคใหนายจางใชระบบดังกลาว

ในชวง 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มีรายการนําสงเงินสมทบผานระบบ e - Payment
จํานวน 174,923 รายการ มากกวาป 2560 (12 เดือน) ทีม่ จี าํ นวน 66,764 รายการ คิดเปนการเพิม่ ขึน้
รอยละ 162 นอกจากนี้ ยังมีจาํ นวนลูกจางทีส่ ถานประกอบการยืน่ แบบสงเงินสมทบผานระบบ e – Filing เทากับ
รอยละ 60.47 ของจํานวนลูกจางทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ จากป 2560 ทีเ่ ทากับรอยละ 40.50 ของลูกจางทัง้ หมด
ซึ่งการใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ทําใหการขึ้นทะเบียนลูกจาง การไดรับสิทธิประโยชน
ของลูกจาง และการชําระเงินเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
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พัฒนาชองทางการสมัครเปนผูประกันตนมาตรา 40
ในป 2561 กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมไดพัฒนาชองทางการสมัครเปนผูประกันตน
มาตรา 40 ดวยตนเองผานเว็บไซต สํานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th/section40_regist/) ซึ่งสามารถ
เขาถึงไดทั้งทางเครื่องคอมพิวเตอร และ smartphone (มือถือ) เพื่อเปนการเพิ่มชองทางและอํานวยความสะดวก
แกประชาชน อีกทั้งลดเอกสาร และสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ปจจุบันมีผูสมัครแลว 17,239 ราย
พัฒนา Application บนมือถือ “SSO Connect Mobile” สําหรับตรวจสอบขอมูลการใชสทิ ธิประกันสังคม
ปจจุบันผูประกันตนสามารถตรวจสอบขอมูลการใชสิทธิประกันสังคมผาน Application บนมือถือ
“SSO Connect Mobile” โดยดาวนโหลดใชงานผาน smartphone ซึ่งผูประกันตนสามารถใชประโยชน
ในการตรวจสอบขอมูลผูป ระกันตน ขอมูลเงินสมทบชราภาพ ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม ตรวจสอบสถานพยาบาล
ขอมูลการสงเงินสมทบ รวมถึงสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลผาน Application ปจจุบันมียอดดาวนโหลดแลว
ทั้งหมด จํานวน 2.57 ลานราย
ผูประกันตนสามารถลงทะเบียนเขาใช “SSO Connect Mobile” เพียง 3 ขั้นตอนงายๆ ดังนี้
1. ลงทะเบียน/กรอกขอมูลผาน App หรือผานเว็บไซต sso.go.th
2. รับ SMS เพื่อยืนยันตัวตนผาน OTOP
สแกนคิวอารโค็ตลงทะเบียน
3. เขาใชงานเพื่อตรวจสอบขอมูลผูประกันตน
SSO Connect Mobile

ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใชบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค
(Smart Card)
โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใชสําเนาเอกสาร
อีกทั้งเปนการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาว สํานักงาน
ประกันสังคมดําเนินการ ดังนี้ “ใชบตั รประชาชนใบเดียวแทนบัตรรับรองสิทธิรกั ษาพยาบาล” ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม
2561 เปนตนไป เพือ่ ความสะดวก ผูป ระกันตน พกบัตรประจําตัวประชาชนติดตัว เมือ่ ไปขอรับบริการทีส่ ถานพยาบาล
สอดคลองกับการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและบริการภาครัฐที่ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่
ใหบริการประชาชน
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6. การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน

สํานักงานประกันสังคมมีศนู ยฟน ฟูสมรรถภาพคนงาน เพือ่ ดําเนินการชวยเหลือลูกจางทีป่ ระสบอันตราย
เนือ่ งจากการทํางาน และผูป ระกันตนทุพพลภาพ ใหยอมรับสภาพความพิการ มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สามารถปรับตัว
อยูใ นสังคมได และมีความพรอมในการกลับไปดําเนินชีวติ อยางอิสระ สามารถชวยเหลือตนเองได สามารถประกอบอาชีพ
มีรายไดเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เปนการคืนทุนมนุษยสูสังคม

ปจจุบันมีศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําแตละภูมิภาค จํานวน 5 แหง ดังนี้

ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)
ภาค 2 (จังหวัดระยอง)
ภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม)
ภาค 4 (จังหวัดขอนแกน)
ภาค 5 (จังหวัดสงขลา)
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การใหบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
1. การฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย
เพือ่ แกไขอวัยวะทีบ่ กพรองหรือสูญเสียสมรรถภาพบางสวนในการทํางานใหกลับสูส ภาพเดิมหรือใกลเคียง
ปกติมากที่สุดดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การผาตัดแกไขความพิการ การพยาบาล กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด
ทําแขน - ขาเทียม และกายอุปกรณเสริมเพื่อใชในการดํารงชีวติ อยางอิสระ
2. การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
เพือ่ การปรับตัวหรือเพิม่ ทักษะในงานอาชีพ ใหเหมาะสมกับสภาพความบกพรองทางรางกาย และความถนัด
ทําใหเกิดความมั่นใจที่จะกลับเขาสูตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ
3. การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม
เพื่อปรับสภาพจิตใจใหดีขึ้น ทําใหปรับตัวเขากับสังคมได เกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนรับรูและเขาใจถึง
ความสามารถของตนเอง ดวยกระบวนการแนะแนวและใหคาํ ปรึกษา สังคมสงเคราะห การขยายโอกาสทางการศึกษา
สงเสริมการจางงาน การจัดกิจกรรมดานกีฬาและงานประเพณีตาง ๆ
นอกจากนี้ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานยังมีเครือขายและมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทัง้ บุคลากรหลายฝาย เชน โรงพยาบาล คณะแพทยผเู ชีย่ วชาญ นายจาง สํานักงานประกันสังคมเขตพืน้ ที/่ จังหวัด
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนตน
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ฟนฟูอาชีพลูกจาง สูโอกาสที่ดี
ลูกจางทีป่ ระสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน แลวมีความจําเปนทีจ่ ะตองรับการฟน ฟูทศี่ นู ยฟน ฟู
สมรรถภาพคนงาน สํานักงานประกันสังคมโดยหลังจากไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยเรียบรอยแลว
ผูร บั การฟน ฟู สามารถเขารับการฟน ฟูดา นอาชีพทีศ่ นู ยฟน ฟูฯ ไดอกี ดวย การฟน ฟูสมรรถภาพดานอาชีพ เพือ่ เพิม่ ทักษะ
ความชํานาญในการปฏิบตั งิ าน รวมกับกายอุปกรณเทียม/กายอุปกรณเสริม สามารถกลับไปประกอบอาชีพในทีท่ าํ งานเดิม
ที่ทํางานใหม หรือประกอบอาชีพอิสระได การฝกอาชีพจะใชเวลาประมาณ 1 - 12 เดือน หลักสูตรฝกอาชีพ เชน
1. งานเครื่องมือกล
2. งานชางโลหะ
3. งานชางไม
4. งานพิมพ
5. งานตัดเย็บเสื้อผา
6. งานสํานักงาน
7. งานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
8. งานเครื่องยนตเล็ก
9. งานชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

การดําเนินงานระหวางเดือน (ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561)
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมไดบริการฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งหมด 1,507 คน
จบการฟนฟู
สมรรถภาพ
3877 คน

ใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ
320 คน

ผูเขารับการฟนฟูมรรถภาพ
ทั้งหมด
1,507 คนน

ใหบริการฟนฟูสมรรถภาาพ
ดานการแพทย
1,073 คน
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6. นอมนําหลักธรรมาภิบาล
1. ศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว ไดกาํ หนด
นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) โดยกําหนดใหมกี ารยกระดับศูนยปฏิบตั กิ ารกระทรวงแรงงาน
(ศปก.รง.) ใหเปนเครือ่ งมือทีม่ คี วามพรอมในการบริหาร ติดตามเฝาฟง อํานวยการ ขับเคลือ่ น ประเมินผล และควบคุม
สั่งการ แกไขปญหาแรงงานไดทันตอสถานการณ และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงานจึงไดมี
คําสัง่ ที่ 371/2560 จัดตัง้ ศูนยปฏิบตั กิ ารกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour Operation Center) เรียกโดยยอวา
ศปก.รง. (MOLOC) เปนหนวยทีข่ นึ้ ตรงตอกระทรวงแรงงาน เพือ่ เปนเครือ่ งมือของผูบ ริหารในการขับเคลือ่ นนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน และขอสั่งการตาง ๆ สูการปฏิบัติ และนําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญตอ
คณะรัฐมนตรี โดยแบงโครงสรางเปน 5 สวนโดยจัดตั้งศูนยฯ ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสํานักงานแรงงานไทย
ในตางประเทศ รวมจํานวน 94 ศูนย ดําเนินการประชุมศูนยฯ ทุกวันราชการเวลาประมาณ 08.00 น.
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ที่ผานมาผูบริหารกระทรวงแรงงานไดมีการประชุมระบบทางไกล (VDO Conference) ที่มีการเชื่อมตอ
ระหวาง ศปก.รง. ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ โดยผานศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับ
การกํากับ ติดตามสถานการณ การสั่งการหนวยปฏิบัติไดอยางทันทวงที มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติแบบ Two Way
Communication และเนนยํ้านโยบายสําคัญโดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล ในดานของการมีสวนรวม ความโปรงใส
และตรวจสอบได มีการแกไขปญหาสําคัญเรงดวน และมีการชีแ้ จงสรางความรู ความเขาใจ และลดปญหาการเขาใจผิด
ของประชาชน หรื อ สื่ อ ต า ง ๆ โดยมี อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง จาก
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการดําเนินการ รวมทั้งนําศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
เปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรใหเปนขาราชการที่เปนมืออาชีพ
ศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงานมีการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการดังนี้
1. ประชุมศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ระหวางวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
จํานวน 193 ครัง้ โดยมีการแกไขปญหาดานแรงงานทีส่ าํ คัญ และบรรลุผลสําเร็จ เชน การจดทะเบียนแรงงานตางดาว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) การฝกอาชีพตามโครงการเพิม่ ศักยภาพผูม รี ายไดนอ ยทีล่ งทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
การชวยเหลือผูจบปริญญาตรีวางงานใหมีงานทํา การคืนสิทธิผูประกันตน ตามมาตรา 39 การสงเสริมแรงงาน
นอกระบบเขาเปนผูประกันตน ตามมาตรา 40 การแกปญหาขาดแคลนแรงงานประมง
2. การนําเสนอเรื่องสําคัญจากการขับเคลื่อนนโยบายในการประชุมศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน ระหวางวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพือ่ เสนอศูนยปฏิบตั กิ าร
นายกรัฐมนตรี (PMOC) จํานวน 43 เรือ่ ง
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3. นําเสนอผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการแกไขปญหาดานแรงงานที่สําคัญจากการประชุมศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน ระหวางวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรี
จํานวน 34 เรื่อง
2. Information Technology

กระทรวงแรงงาน ไดดาํ เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานแรงงานใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด
โดยมุง หวังเพือ่ ใหประชาชนไดรบั บริการดานแรงงานทีถ่ กู ตอง สะดวก รวดเร็ว ดวยการพัฒนาระบบบูรณาการขอมูล
ดานแรงงาน พรอมทัง้ พัฒนาระบบสารสนเทศในการใหบริการประชาชนผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ดังนี้
ระบบศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (NLIC) ดวยการจัดระบบขอมูล (Big Data) และฐานขอมูลธนาคาร
แรงงาน (LabourBank) ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน เชน สํานักงาน
สถิติแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน โดยมีกระบวนการในการจัดทําขอมูลใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน เพือ่ ใหขอ มูลดานแรงงานทีจ่ ดั เก็บมีความถูกตอง ทันสมัย และมีความนาเชือ่ ถือ สามารถนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใช
ในการตัดสินใจวางแผน และพรอมทีจ่ ะใหบริการหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน
จะไดรับขอมูลดานแรงงานที่ทันสมัย โดยสามารถเขาดูขอมูลไดที่ http://nlic.mol.go.th มีผูเขาใชบริการแลว
จํานวน 91,266 คน
M - Powered Thailand ศูนยพัฒนาอาชีพออนไลน เปน Application สําหรับหางานทํา/สมัครงาน
(Smart Job Center) และบริการอิเล็กทรอนิกส เพือ่ พัฒนาทักษะ ความรู สิทธิประโยชน ขอมูลขาวสารดานแรงงาน
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเปนชองทางออนไลนสําหรับเยาวชนและแรงงานไทยที่เริ่มเขาสูตลาด
แรงงาน และสามารถใชงานไดทั้ง Computer และ Smartphone โดยเขาระบบดวยบัญชีผูใชงานของไมโครซอพท
ได (@hotmail.com @outlook.com @live.com และ facebook) โดยมีบริการหลักเกี่ยวกับการลงทะเบียนและ
หางานทําผาน Application Smart Job Center ตําแหนงงานวาง แหลงเรียนรูอ อนไลน โดยมีผเู ขาใชงานตัง้ แตวนั ที่
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 47,829 ครั้ง
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Smart Labour Application โดยไดพัฒนา Mobile Application ในชื่อ Smart Labour
เปนการตอบสนองความตองการของคนทํางานในยุคดิจิทัลใหเขาถึงบริการดานแรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ภายใตชื่อ “Smart Labour 3” (Smart Labour Version 3) เปนการใหบริการดานแรงงานแบบบูรณาการระบบ
สารสนเทศของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการประชาชนของทุกหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานใหเขาถึงกลุมผูใชงานสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต รองรับทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)
และแอนดรอยด (Android) โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเขาใชบริการทุกระบบ (Single Sign On)
และพรอมเปดบริการใหประชาชนสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชัน “Smart Labour 3” ผาน Google Play
ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) และผาน App Store ของระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) และผาน
ศูนยกลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center : GAC) ไดตงั้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป โดยแอปพลิเคชัน
มีใหบริการ จํานวน 6 บริการ ไดแก
(1) บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ
(2) บริการรับแจงปญหาแรงงานตางดาว (DOE Help Me)
(3) แจงเตือนสงเงินสมทบผูประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40
(4) คนหาขอมูลและตําแหนงโรงพยาบาลผูประกันตน
(5) ขึ้นทะเบียนผูประกันตนมาตรา 40
(6) บริการตรวจสอบผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
3. อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน

กระทรวงแรงงานไดมีภารกิจในการใหบริการประชาชน เพื่อแกไขปญหาและพัฒนางานดานแรงงาน
สูประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ โดยมีการบูรณาการงานบริการ ไดแก อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน ศูนยบริการ
ประชาชน รวมไปถึงการใหบริการสายดวน 1506 เปนตน
กระทรวงแรงงานดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหประชาชนวัยแรงงาน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต มีอาชีพ/หรือมีรายไดเพิม่ ขึน้ โดยใหมกี ารประสานการใหบริการดานแรงงานในพืน้ ที/่
ชุมชนทัว่ ประเทศ กระทรวงแรงงานไดแตงตัง้ อาสาสมัครแรงงานขึน้ ในพืน้ ที่ เพือ่ ใหเปนสือ่ กลางในการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานแรงงานใหกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปนผูประสานงานระหวางประชาชนในพื้นที่
ที่มีความตองการ/มีปญหาดานแรงงานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในปจจุบันมีอาสาสมัครแรงงาน
ทั่วประเทศจํานวน 19,834 คน ใหบริการดานแรงงานแกประชาชนรวม 254,161 คน
ในการนําภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสูป ระชาชนในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามตองการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝมอื
การไดรบั ความคุม ครองดานแรงงาน ตลอดจนการไดรบั สิทธิประโยชนจากการเปนผูป ระกันตน โดยใหมบี ณ
ั ฑิตแรงงาน
เปนสื่อกลางจํานวน 380 คน ในการดําเนินงานมีประชาชนไดรับบริการดานแรงงาน จํานวน 53,086 คน
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บัณฑิตแรงงาน เปรียบเสมือน “อัศวิน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งทําหนาที่เปนสื่อกลางสําคัญ
ในการขับเคลือ่ นภารกิจของกระทรวงแรงงานและนโยบายของรัฐบาล พรอมนําภารกิจและบริการของกระทรวงแรงงาน
สูประชาชนไดอยางรวดเร็ว เชน กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน กิจกรรมหนึ่งอําเภอ
หนึ่งกลุมอาชีพ กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจพัฒนาชุมชน กิจกรรมศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการ
ดวยรอยยิ้มสูชุมชน กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางานแกแรงงานนอกระบบในพื้นที่
และกิจกรรมสํารวจขอมูล กิจกรรมเหลานีท้ าํ ใหประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขาถึงขอมูลขาวสารดานแรงงานในทุกมิติ สงผลใหเกิด
การสรางอาชีพ สรางรายได และลดรายจายใหกับชุมชน ตลอดจนสรางความสามัคคี ความเขมแข็งใหกับชุมชน
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4. ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานไดเริม่ ดําเนินการโครงการนํารองจัดตัง้ และพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานขึน้
เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีจํานวน 4 แหง เปนจังหวัดนํารอง ไดแก ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
จังหวัดตาก ลําพูน ภูเก็ต และยะลา ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดขยายเปน 30 จังหวัดนํารอง
และ 1 เขตพื้นที่กรุงเทพฯ จนปจจุบัน ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 65 แหง 63 จังหวัด
(2 แหง ในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนนทบุรี)
วัตถุประสงค
- เพือ่ นําบริการดานแรงงานใหเขาถึงประชาชน และเนนใหบริการตามความตองการของประชาชนในทุกพืน้ ที่
- เพือ่ อํานวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดคาใชจา ยและเวลาในการเดินทาง
- เพื่อบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ใหบริการประชาชน ณ จุดเดียว
ประเภทการใหบริการ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน มีการใหบริการงาน 3 ประเภท ไดแก
(1) การใหบริการขอมูล/ขาวสาร หมายถึง การรวมงานบริการดานการใหขอมูล/ขาวสารของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวง เพือ่ ใหขอ มูล/ขาวสารเบือ้ งตนแกผรู บั บริการกอนทีจ่ ะเขาสูบ ริการอืน่ ๆ ซึง่ จะชวยนําพาผูร บั บริการ
ใหสามารถเขาถึงบริการที่ตองการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
(2) การใหบริการรับเรื่อง - สงตอ หมายถึง การใหบริการรับคํารองหรือคําขอของประชาชนในงานบริการ
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง แตไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดทันที ตองสงเรื่องตอไปยังผูมีอํานาจ
พิจารณาของสวนราชการเจาของเรื่องเพื่อดําเนินการตอไป การใหบริการประเภทนี้จะชวยอํานวยความสะดวก
แกประชาชนในการยื่นเรื่องขอรับบริการหลาย ๆ เรื่อง พรอมกันในคราวเดียว ซึ่งมักจะใชกับงานบริการที่มี
ความซับซอน และตองมีขั้นตอนเฉพาะที่ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จทันทีได
(3) การใหบริการเบ็ดเสร็จ หมายถึง การใหบริการตามคํารอง หรือคําขอของประชาชนในงานบริการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวง ที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดทันที โดยไมตองสงเรื่องไปยังสวนราชการเจาของเรื่อง
ผลการดําเนินการปงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

×šĂöĎú
×šĂöĎú×Šćüÿćø
øĆïđøČęĂÜÿŠÜêŠĂ
đïĘéđÿøĘÝ
øüö
ÙüćöóċÜóĂĔÝ
êĉéêćöñú

đðŜćĀöć÷
268,000
107,200
88.00
42,880

ñúÖćøĔĀšïøĉÖćø 65 ĒĀŠÜ (øć÷)
436,020
93,901
163,736
693,657
95.87
167,562
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5. สายดวน 1506

กระทรวงแรงงานไดยกระดับระบบโทรศัพทสายดวน 1506 ใหเปนระบบโทรศัพทสายดวนของกระทรวง
แรงงาน โดยปรับปรุงบริการเพื่อสามารถใหบริการไดสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงระบบขอมูลอัตโนมัติ (IVR)
ครอบคลุม 24 ชั่วโมงไมเวนวันหยุดราชการ มีผูใชบริการทั้งสิ้น 4,379,863 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 12,000 ครั้ง รวมถึง
การเชื่อมไปยังทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเชื่อมตอไดครบถวนแลว รวมถึงการปรับปรุงฐานขอมูล
(Knowledge Based) นอกจากนีไ้ ดมกี ารปรับปรุงสายดวน 1506 โดยไมเสียคาใชจา ยและสามารถโทรสายดวน 1506
ผานระบบ Internet จากหนาเว็บไซตของกระทรวงแรงงานและทุกกรมได นอกจากนี้ ไดมีการฝกอบรมเจาหนาที่
ผูใหบริการทุก ๆ เดือน เพื่อเสริมสรางองคความรูใหทันตอสถานการณแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เพือ่ ใหประชาชน ผูใ ชบริการไดรบั ทราบขอมูลทีถ่ กู ตอง ชัดเจนทันตอสถานการณ รวมทัง้ การใหบริการลามภาษาเมียนมา
และภาษากัมพูชา โดยใหบริการผานโทรศัพทสายดวน 1506 ดวย

ภาพ ผลการใหบริการตอบขอซักถาม การรับเรื่อง
รองทุกข/รองเรียน และโทรศัพทสายดวน 1506
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6. Integrity and TransparencyAssessment : ITA

การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน มีการ
ขยายขอบเขต และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือ และเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใชแนวทางและเครือ่ งมือการประเมิน
ตามทีส่ าํ นักงาน ป.ป.ช. กําหนด สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหนวยงานภาครัฐทีส่ าํ นักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบ
การประเมิน ITA จํานวน 222 หนวยงาน โดยมีโรงเรียนนายรอยตํารวจในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากร
ซึง่ มีประสบการณ และความเชีย่ วชาญดานการประเมิน ITA เปนหนวยงานประเมินผล ซึง่ มีเจตนารมณใหหนวยงานภาครัฐ
ไดนําขอมูลผลการประเมินไปเปนแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตใหเปนทีป่ ระจักษตอ สาธารณะทัง้ ในระดับชาติ และระดับสากล โดยใชตวั ชีว้ ดั 5 ตัวชีว้ ดั เปนกรอบในการประเมิน

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ในการดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ป 2561 มีคะแนนที่สูงขึ้นกวาปกอน 0.67
โดยในป 2560 มีคาคะแนนเทากับ 84.47 และป 2561 มีคาคะแนนเทากับ 85.14
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานมีการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกภาพที่ดี
และมีภาวะผูนํา โดยแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการการพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน และจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมของกระทรวงแรงงาน เพือ่ ใหการดําเนินการฝกอบรมบุคลากรกระทรวงแรงงาน บรรลุวตั ถุประสงค
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน โดยใชสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน
นานาชาติ จังหวัดเชียงราย ของกรมพัฒนาฝมอื แรงงานเปนการชัว่ คราว สําหรับใชในการจัดอบรมบุคลากรของหนวยงาน
เปนหลัก ซึง่ จัดใหมกี ารพัฒนาบุคลากรใหมคี วามพรอมทํางานในแตละดาน และในแตละระดับ รวมทัง้ สิน้ 9,931 คน
รายงานประจําป 2561 กระทรวงแรงงาน
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7. สรางการยอมรับระดับสากล
“ประเทศไทยติดอันดับ 4 ของโลก ที่มีอัตราการวางงานนอยที่สุด”
ผลงานเปนที่ประจักษ และถือเปนรางวัลแหงความสําเร็จ ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงาน
เริม่ ตนจากการสํารวจขอมูล จากเว็บไซต Trading Economics.com และ Index mundi.com เมือ่ เดือนมีนาคม 2561
ไดนาํ เสนออัตราการวางงานของ 215 ประเทศทัว่ โลก ซึง่ จากการเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ
ทั่วโลก ปรากฏวา ประเทศไทยมีอัตราการวางงานนอยที่สุดเปนอันดับที่ 4 ของโลก โดยประเทศไทยมีประชากร
ประมาณ 66,200,000 คน มีอัตราการวางงานรอยละ 1.2

ประเทศไทยมีอัตราวางงานนอยทีส
่ ุด
เปนอันดับ 4 ของโลก
ประชากรไทย 66,200,000 คน
อัตราการวางงานรอยละ 1.2

“ประเทศไทยไดรับการปรับอันดับจาก Tier 2 Watch List เปน Tier 2”
กระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา ไดประเมินผลการดําเนินการแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน โดยระบุวารัฐบาลไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการแกไขปญหา
การคามนุษยอยางเปนทีป่ ระจักษ จึงควรไดรบั การยกสถานะขึน้ จากทีไ่ ดรบั การจัดใหอยูใ น Tier 2 Watch List เมื่อป
2560 โดยปรับอันดับของประเทศไทยใหอยูใน Tier 2 ตามที่กระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกาไดเผยแพร
รายงานสถานการณการคามนุษย ประจําป 2561 (TIP Report 2018) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ผลการดําเนินงานมีดังนี้
- จัดทําฐานขอมูลทะเบียนประวัติแรงงานประมง และแรงงานตางดาว
- คุมครองและสรางหลักประกันทางสังคมใหกับแรงงาน
- การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ
- ปรับปรุง จัดทําระเบียบกฎหมาย เชน พ.ร.บ. แรงงานบังคับ เปนตน และพัฒนากลไกการบังคับใช
- เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแรงงาน
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“ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความสําเร็จมากหรือ Significant Advancement สูงสุด
เรื่องขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย เปนปที่ 2 ตอเนื่องกัน”
และจากผลการจัดอันดับประเทศตามรายงาน Findings on the Worst Forms of Child Labor
ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ประจําป 2560 ซึ่งพิจารณาจากการมีกฎหมายและมาตรการเพื่อขจัด
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุดอยางเปนรูปธรรม และสามารถบังคับใชภายในประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการประกาศอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับ
ใหเปนประเทศที่มีความสําเร็จมาก หรือ Significant Advancement ซึ่งเปนระดับสูงสุดเปนปที่ 2 ตอเนื่องกัน
นับจากป 2559 ซึ่งเปน 1 ใน 17 ประเทศ จาก 132 ประเทศที่ไดระดับนี้ และยังเปน 1 ใน 5 ประเทศของอาเซียน

“ประเทศไทยเปนเจาเหรียญทอง จากการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน”
การแขงขันฝมอื แรงงานอาเซียน ครัง้ ที่ 12 กระทรวงแรงงานประเทศไทยไดรบั มอบหมายใหเปนเจาภาพ
จัดงานแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็ค อารีนา
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเขารวม 331 คน
มีตวั แทนเยาวชนไทยรวมแขงขัน 52 คน สรุปผลการแขงขันประเทศไทยไดเปน “เจาเหรียญทอง” และเปนอันดับที่ 1
ในอาเซียน สรุปผลรางวัลรวม 23 เหรียญ ไดแก 16 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
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“รางวัลอื่น ๆ”
เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2561 มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เขารับมอบโลและตรารับรองมาตรฐาน
การใหบริการของศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจําป พ.ศ. 2561
จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก 1) ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จากกองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน กรมการจัดหางาน 2) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จากสํานักงานประกันสังคม และ 3) สํานักงาน
สวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงานจั ง หวั ด หนองคาย จากกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงานโดยการประเมิ น
รับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก หรือ GECC นี้ถือเปนการสรางมาตรฐานใหกับการบริการประชาชน
ในหนวยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น สรางความเชื่อมั่น สรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกรของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ยังไดรับรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้
รางวัล “หนวยงานตนแบบการขับเคลือ่ นธรรมาภิบาลในภาครัฐ”
จากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ท.)
ในโครงการรับเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 นอกสถานทีด่ ว ยระบบ
สารสนเทศ (ระบบสารสนเทศ Virtual Private Network: VPN)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
รางวัล Best Brand Performance by Category “State
Enterprise”งาน Thailand Zocial Award 2018 ครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันที่
28 กุมภาพันธ 2561 เพือ่ เชิดชูแบรนดและเอเจนซี่ ที่ทําผลงานไดดีเยี่ยม
บนโลกโซเชียลมีเดีย
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รางวัลเลิศรัฐประจําป พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี จาก
“โครงการรับเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 นอกสถานที่ดวยระบบสารสนเทศผานระบบเครือขายเสมือน
(Virtual Private Network)” โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเปนรางวัลที่สะทอนความสําเร็จในการพัฒนาการใหบริการ
และการพัฒนาองคการของภาครัฐ เพือ่ ไปสูร ะบบราชการ 4.0 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันศุกรที่
14 กันยายน 2561

รางวัล ASSA Recognition Award ซึ่งมีผูนําองคกรหนวยสมาชิกสมาคม ASSA จํานวน 17 หนวยงาน
จาก 10 ประเทศเขารับรางวัล โดยสํานักงานประกันสังคม เขารับรางวัลประเภท Customer Service โครงการ
SSO Multi – Platform Electronic Self-service

รางวัล ISSA Good Practice Award ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 2018 จากสมาคมการประกันสังคม
ระหวางประเทศ (International Social Security Association: ISSA) ซึ่งสํานักงานประกันสังคมไดรับรางวัล
ประเภท Certificates of Merit with Special Mentionเรื่อง SSO multi-platform electronic self-service
เปนรางวัลสําหรับหนวยงานที่มีการพัฒนาระบบ Electronic ดีเดน
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ทิศทางการขับเคลื่อนตอไป
การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญ
ในการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว โดยจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป เพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศไปใหบรรลุวสิ ยั ทัศน
“ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และ“ไมทิ้งใครไวขางหลัง” กระทรวงแรงงานภายใตการนําของ พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ไดขบั เคลือ่ นงานดานแรงงานตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน ในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานทีม่ บี ทบาท
สําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอ การพัฒนาประเทศ และมีภารกิจทีต่ อ งดูแลชีวติ ความเปนอยูข องผูใ ชแรงงาน
ทั้งในและนอกระบบ ใหมีงานทํา มีความรู ความสามารถ มีโอกาสไดทํางาน มีรายไดในการประกอบอาชีพ
โดยการจัดหางาน การฝกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ตลอดจนการดูแลคุมครองผูใชแรงงาน นายจาง
สถานประกอบการใหไดรบั ความเปนธรรม และเขาถึงสิทธิประโยชนจากระบบการประกันสังคม จนประสบผลสําเร็จ
โดยป 2561 ที่ผานมา มีผลงานเปนที่ประจักษจากการไดรับการยอมรับในระดับสากล อาทิ
- ประเทศไทยมีอัตราการวางงานนอยที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลก จากการสํารวจขอมูลจากเว็บไซต
Trading Economics.com และ Index mundi.com
- ประเทศไทยไดรับการยกระดับสถานะสถานการณการคามนุษย (TIP Report 2018) จากเดิม Tier 2
Watch List สูระดับ Tier 2 ดีที่สุดในรอบ 8 ป จากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประเทศไทยถูกจัดอันดับการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวราย ใหอยูใ นระดับความสําเร็จมาก
(Significant Advancement) ถือเปนระดับสูงสุดตอเนื่องเปนปที่ 2 จากรายงานสถานการณการขจัดการใช
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุด (Findings on the Worst Forms of Child Labor) ประจําป ค.ศ. 2017 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประเทศไทยเปนเจาเหรียญทองในการแขงขันฝมอื แรงงานอาเซียน ไดรบั 16 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง และ 13 เหรียญฝมอื ยอดเยีย่ ม จากการแขงขันฝมอื แรงงาน ครัง้ ที่ 12 โดยมีเยาวชนจาก 10 ประเทศ
อาเซียนเขารวมการแขงขัน
จากผลงานทีผ่ า นมาจะเห็นไดวา กระทรวงแรงงานภายใตผนู าํ หนวยงานทีม่ วี สิ ยั ทัศนกวางไกล และผูป ฏิบตั งิ าน
ที่มุงมั่นตั้งใจทํางาน ไดรวมมือรวมใจกันทํางานปฏิบัติงานเต็มกําลังและความสามารถ จนทําใหงานตามภารกิจ
ของกระทรวงแรงงานเกิดผลสัมฤทธิท์ เี่ ปนรูปธรรม และไดรบั การยอมรับในระดับสากล แตกระทรวงแรงงานจะไมหยุดยัง้
แตเพียงเทานี้ จะยังคงกาวตอไปอยางตอเนื่อง ในการยกระดับและเพิ่มความเขมขนในการดําเนินงาน โดยมีทิศทาง
ในการขับเคลื่อนภารกิจในระยะตอไปดังนี้
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- การยกระดับฝมือแรงงานใหเปนแรงงานคุณภาพ (Super Worker)
- การพัฒนาทักษะฝมอื แรงงานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยจัดตัง้ ศูนยบริหารแรงงาน EEC
- สงเสริมการมีงานทําของแรงงานทุกกลุม อาทิ แรงงานนอกระบบ ยุวแรงงาน ผูส งู อายุ ผูพ กิ าร ผูต อ งขัง
ที่จะพนโทษ ผูที่จะไปทํางานตางประเทศ
- การปองกันและแกไขปญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศ
- บริหารจัดการแรงงานตางดาว
- การแกไขปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน รวมถึงการแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวราย
- แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
- สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน
- ปรับปรุงสิทธิประโยชนการประกันสังคม
- การบูรณาการภาคีเครือขายในการพัฒนา โดยใชกลไกในระดับพื้นที่
- การบริหารการพัฒนาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสําเร็จ
โดยในป 2562 กระทรวงแรงงานยังคงนอมนํา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายไทยแลนด 4.0 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารงานของกระทรวงแรงงาน
ในระยะตอไป พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนผูนําหนวยงานไดกําหนด
กรอบนโยบายเนนหนักในป 2562 เปน 3 ดาน ไดแก นโยบายเรงดวน (Agenda Based) นโยบายระดับพื้นที่
(Area Based) และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) หรือเรียกวา “นโยบาย 3 A : 13 – 4 – 7” ดังนี้
นโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายเรงดวน (Agenda Based)
1. ยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหเปนแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต เปาหมาย 59,300 คน
2. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปาหมาย 7,880 คน
3. สงเสริมการมีงานทําและยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูส งู อายุ เปาหมาย 100,000 คน และสงเสริม
ใหคนพิการมีงานทํามีอาชีพ กับนายจาง สถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด
เปาหมาย 10,000 คน
4. สงเสริมใหแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานตางประเทศตามกระบวนการเดินทางไปอยางถูกตอง
เพื่อใหไดรับการคุมครองตามกฎหมาย รวมทั้งสงเสริมใหมีทักษะฝมือสูงขึ้นเพื่อรองรับความตองการตลาดแรงงาน
เปาหมาย 45,000 คน
5. ปองกันและแกไขปญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ โดยบูรณาการ
และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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6. บริหารจัดการแรงงานตางดาวตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางแรงงานระหวางรัฐ
(MoU) เปาหมาย 350,000 คน ตรวจสอบการทํางานของแรงงานตางดาวใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
เรงรัดการดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว รวมทั้ง
บังคับใชกฎหมายในการกําหนดงานที่หามคนตางดาวทําอยางเครงครัด เปาหมาย 40,000 แหง 450,000 คน
7. แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในภาคประมงทะเล เปาหมาย 50,000 คน
8. สงเสริมการจางงานยุวแรงงาน เปาหมาย 10,230 คน และสงเสริมการมีงานทําและพัฒนาทักษะฝมอื
ผูตองขังที่จะพนโทษ เปาหมาย 12,640 คน โดยเนนรูปแบบประชารัฐ
9. เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานบังคับและการคามนุษยดานแรงงาน
เพื่อคงรักษาการจัดอันดับ Tier 2 โดยเพิ่มความเขมขนในการดําเนินงานเพื่อเลื่อนอันดับที่ดีขึ้นเปน Tier 1
10. เพิ่ ม ความเข ม ข น ในการป อ งกั น และแก ไขป ญ หาการใช แรงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร า ยที่ สุ ด
เพื่อคงระดับการจัดอันดับการปองกันการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุดในระดับความสําเร็จสูงสุด
(Significant Advancement)
11. ขับเคลื่อน Safety Thailand โดยการใชมาตรการทางกฎหมาย การสรางเครือขาย และการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานลงไมนอยกวารอยละ 5 เทียบกับ
ปที่ผานมา
12. พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชนการประกันสังคม และการเขาสูมาตรฐานแรงงานตามอนุสัญญา
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 102 วาดวยมาตรฐานการประกันสังคม เพื่อสรางหลักการประกัน
ความมั่นคงและคุณภาพชีวติ ที่ดียิ่งขึ้นใหแกแรงงาน
13. ขยายการบูรณาการภาคีเครือขายในการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบใหมีอาชีพ
มีรายได มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปาหมาย 1,066,000 คน
นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based)
1. ใหแรงงานจังหวัดเปนตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค ในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
ในระดับพื้นที่เพื่อใหเกิดเอกภาพ
2. ใหแรงงานจังหวัดเปนเจาภาพในการบูรณาการการทํางานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
และภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแกไขปญหาดานแรงงานใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
3. ใหแรงงานจังหวัดเปนเจาภาพหลักรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) ในระดับพื้นที่
อยางเปนรูปธรรม
4. ใหแรงงานจังหวัดเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลแรงงานระดับจังหวัด (Provincial Big Data)
และเชือ่ มโยงสูศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (National Labour Information Center : NLIC) เพื่อใหมีฐานขอมูล
ดานแรงงานที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย รวมทั้งเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
1. ยกระดับกระทรวงแรงงานใหเปนหนวยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริการในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง e – Service, Mobile Application, Social Media และ Web
Application รวมทัง้ ปรับปรุงโครงสรางกระทรวงและกรมใหสอดรับกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
และการปฏิรูปประเทศ
2. พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผูนํา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในลักษณะมืออาชีพ
3. ขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ระดับกรมและระดับพื้นที่ ใหเปนเครื่องมือ
ที่มีความพรอมในการบริหาร เฝาฟง อํานวยการ และควบคุมสั่งการแกไขปญหาแรงงานไดทันตอสถานการณ
4. ยกระดั บ ศู น ย ข  อ มู ล แรงงานแห ง ชาติ (National Labour Information Center : NLIC)
ใหเปนศูนยกลางการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big data) ดานแรงงานของประเทศ และสามารถเชื่อมโยง
กับภารกิจบริการพื้นฐานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน
ที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เรงรัด ทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรอง เพื่อแกไข
ปญหาแรงงานไดทันตอสถานการณและสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาการยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัย
6. จัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรของกระทรวงแรงงานเพื่อเสริมสรางขวัญ และกําลังใจในการทํางาน
รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
7. ใหมคี ณะทํางานเพือ่ ศึกษา วิจยั หรือวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงานใหกา วทัน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สอดรับกับไทยแลนด 4.0 และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
1. ใหผูบริหารทุกหนวยงานชี้แจงนโยบาย และมอบภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อสรางความเขาใจใหแก
บุคลากรทุกระดับ กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย
และเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยใหมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอกกระทรวง พรอมทัง้ กําหนดตัวชีว้ ดั สําคัญรองรับนโยบาย และใหสอดคลองกับงบประมาณของแตละหนวย
3. ใหใชศูนยปฏิบัติการของหนวยงานเปนเครื่องมือในการบริหาร ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน และบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมคี วามรู ความสามารถ ทักษะ และความเชีย่ วชาญเฉพาะดานอยางมืออาชีพ
เพื่อใหเปนผูใฝเรียนรู ในการสรางความเชื่อมั่น (Build Confidence) ทําใหดีที่สุด (Do the best) และมีความ
รวมรับผิดชอบ (Chain of Responsibility)
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3. ใชศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศปก. ระดับกรม และระดับพื้นที่ เปนเครื่องมือ
ในการบริหาร ขับเคลื่อน ติดตามและแกไขสถานการณ
4. จัดระบบฐานขอมูล (Big Data) ที่มีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยง
กับทุกภาคสวนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
5. เนนการสรางเอกภาพในการบังคับบัญชา และมีการทํางานเปนทีม (Team Work)
6. แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
อยางเปนรูปธรรม
7. แสวงหาความรวมมือกับไตรภาคี ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และบูรณาการการทํางานรวมกัน
ตามแนวทางประชารัฐ
8. บุคลากรทุกคนตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และอุทิศตน
ในการทํางานเพื่อความอยูดีมีสุขของคนในชาติ
9. ใชการประชาสัมพันธ และการปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation: IO) ในทุกขั้นตอน
เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจภายในองคกร สาธารณชน และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
กระทรวงแรงงานยังคงยึดมั่นในการทํางานเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ และประชาชน
อยางตอเนื่องตอไป เพื่อใหแรงงานไทย เปนแรงงานที่มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งไดบูรณาการ
กับหนวยงานภายนอก และใชกลไกประชารัฐ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม สนองตอบความตองการ
ของผูใชแรงงาน ประชาชนทั่วไป และนายจาง เจาของสถานประกอบกิจการ บนพื้นฐานของการเติบโตไปดวยกัน
โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง มุงเนนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
พลตํารวจเอก อดุลย
พลตํารวจเอก อํานาจ
พลตํารวจเอก สุวัฒน
พลตํารวจเอก พีระ
นางสาวอนุสรี
นายจรินทร
นายสุเมธ
นายสุรเดช
นายวิวัฒน
พันตํารวจตรีหญิง รมยง

แสงสิงแกว
อันอาตมงาม
จันทรอิทธิกุล
พุมพิเชฏฐ
ทับสุวรรณ
จักกะพาก
มโหสถ
วลีอิทธิกุล
จิระพันธุวานิช
สุรกิจบรรหาร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูทรงคุณวุฒิประจํากระทรวงแรงงาน
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

สมันตรัฐ
ปะดุกา
จําเริญ
ยงประเดิม
หวังอัจฉริยะ
กฤษณเศรณีย
เหมือนมาศ
แกวศรีเจริญ

ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล
ผูอํานวยการกลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ผูจัดทํารายงาน
นางสาวภัทรพร
นางอัญชลี
นางดาวรุง
นายพีระพงษ
นางสาวจันทิมา
นางสาวอัญชลี
นางสาวอัญชลี
นางสาวสุดารัตน

ผูสนับสนุนขอมูล
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