รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบ 12 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 1
การปกป้องและ
เ ช ิด ช ูส ถ า บ ัน
พระมหากษัตริย์

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
1. จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริโดยประยุกต์เข้ากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่หรือตามความต้องการของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ เป็นการ
สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 2,771 คน
(คิดเป็นร้อยละ 92.37 จากเป้าหมายทั้งปี 3,000 คน) และฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ เช่น
ทหารก่อนปลดประจาการ ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด และ ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เป็นต้น ให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทางาน มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 6,691 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 4,000 คน)
2. จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 8,234 คน
(คิดเป็นร้อยละ 41.17 จากเป้าหมายทั้งปี 20,000 คน)
3. จัดทาโครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยหลักการของหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
ต้องการที่จะพัฒนาผู้นาที่เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความเข้าใจและเข้าถึง
อย่างลึกซึ้งในข้อเท็จจริง หลักการ และความสาเร็จของการบริหารตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
เสริมสร้างผู้นาที่บริหารงานตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นเสาหลัก
เพื่อแผ่นดินทั่วราชอาณาจักร เพื่อสันติสุขของประเทศ มีประชาชนและข้าราชการร่วมลงนาม
ถวายพระพรรวมทั้งสิ้น 175,534 ครั้ง

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 2
2.1 การเตรียมความพร้อม
การรั ก ษาความ สู่ประชาคมการเมืองและ
มั่ น คงของรั ฐ และ ความมั่ น คงอาเซี ย น
การต่างประเทศ กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
ต้องได้รับการแก้ไข
2.2 เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
การใช้ ค วามรุ น แรง
ในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นให้สถานประกอบกิจการนามาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งเป็นการจัดการปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน ให้กับสถานประกอบกิจการ จานวน 19,233 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 96.17 จากเป้าหมายทั้ง
ปี 20,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 1,594,112 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 1,200,000 คน)

1. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้
บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการนาภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้
บัณฑิตแรงงาน จานวน 380 คน ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จานวน 33,983 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 89.43 จากเป้าหมายทั้งปี 38,000 คน)
2. จัดโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีบริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร Exim Bank และธนาคารกรุงเทพฯ รวมจานวน
33 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114.5 ล้านบาท
2.4 เสริ ม สร้ า งความ
1. การทบทวน MoU กับ 3 ประเทศ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทา
สัมพันธ์อันดีกับนานา ร่าง MoU และร่างข้อตกลงเพื่อการจ้างแรงงานกับ 3 ประเทศ โดยอาศัยร่าง MoU และร่างข้อตกลง
ประเทศ
ระหว่างไทยกับเวียดนามเป็นต้นแบบและปรับแก้ในส่วนของการยกเลิก MoU ฉบับเดิม ตลอดจน
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติ และสัญญาจ้างงาน ซึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศได้ปรับแก้ ถ้อยคาบางส่วนเพื่อให้มีความเหมาะสม หลังจากนี้กระทรวงแรงงาน
จะปรับใช้กับร่าง MoU และ Agreement ของกัมพูชา เมียนมา และลาว ต่อไป
2. การเตรียมลงนาม MoU กับเวียดนาม กรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้ปรับแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และกระทรวงแรงงานได้นาร่าง MoU และ Agreement ที่ปรับแก้ไขให้กรมเอเชียตะวันออก
พิจารณานาส่งให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางทางการทูต ซึ่งจะดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันกาหนดลงนามในการประชุม Joint Cabinet Retreat ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2558
3. การเตรียมการประชุมความร่วมมือด้านแรงงานกับกลุ่มประเทศ CLMV ประมาณเดือน
สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นงานริเริ่ม กระทรวงแรงงานได้อนุมัติโครงการจัดประชุมความร่วมมือ
เชิงวิชาการกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMTV) มีกรอบระยะเวลาดาเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน –
สิงหาคม 2558
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2.4 เสริ ม สร้ า งความ
4. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา
1) กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ใบอนุญาตทางาน
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
สิ้นสุดลงหรือยังไม่มีใบอนุญาตทางาน ให้ขอรับบริการ ณ ศูนย์ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาต
การต่ า งประเทศ
การทางาน มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทางาน จานวน
(ต่อ)
186,794 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.45 จากเป้าหมายทั้งปี 1,500,000 คน)
2) กรณีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทางาน
- แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จานวน 1,626,235 คน เป็น
แรงงานต่างด้าว 1,533,675 คน และผู้ติดตาม 92,560 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557)
ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา) เพื่อเร่งดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว จากข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มี
นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว จานวน 542,303 คน ซึ่ง
สถานทูตเมียนมาแจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว จานวน 16,394 คน
การติดตามการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเมียนมา โดยกระทรวงแรงงานของไทย
และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเมียนมา ได้ร่วมจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ว มมือ ด้า นการจ้า งแรงงาน เพื่อ ติด ตามผล
การดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาในประเทศไทย พร้อมสร้าง
การรับรู้ร่วมกันเรื่องการจัดระบบแรงงานกับการขยายเวลาการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา และการดาเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕8 ที่ให้ขยายระยะเวลาการอยู่อาศัยและอนุญาต
การทางานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติออกไป รวมถึงทบทวนและปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทางาน จดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนามที่ถือ
หนังสือเดินทางและเข้าเมืองถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แต่การ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว กาหนดให้แรงงานเวียดนามมารายงานตัวเพื่อจัดทา
นโยบายรัฐบาล
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2.4 เสริ ม สร้ า งความ ทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ และขออนุญาตทางาน ณ ศูนย์บริการ
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
นครพนม หนองคาย สงขลา และจังหวัดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยแรงงานเวียดนามจะได้รับ
การต่ า งประเทศ
การผ่อนผันให้อยู่และอนุญาตให้ทางานได้เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะในงานบ้าน งานกรรมกรในกิจการ
(ต่อ)
ก่อสร้าง พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทา MoU
ในกิจการประมงและก่อสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อไป
5. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญ ญัติ ก ารทางานของคนต่า งด้า ว พ.ศ. 2551 เมื่อ วัน ที่ 18 กุม ภาพัน ธ์ 2558
กระทรวงแรงงานจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้ งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ด เสร็จ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน งานแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาเครือข่าย
การทางาน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว และสงขลา
นโยบายรัฐบาล

นโยบายข้อ 3
การลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม
และการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาของสังคมและส่งเสริมให้ประชาชน
อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง เข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง ดังนี้
แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
1. การส่งเสริมการมีงานทา
รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
โดยการดาเนินงาน “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เป็น
และแรงงานข้ า มชาติ กลไกสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทา” และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ๕ ปีข้างหน้า
ที่ถูกกฎหมาย
โดยเน้น บริการคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ให้มีงานทา ด้วยบริการแบบครบวงจร โดยการนาเทคโนโลยี
และสื่อสมัยใหม่มาใช้ เช่น เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานทา การสัมภาษณ์งานผ่าน Skype
บริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนาตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน การทางานต่างประเทศ การแนะแนว
อาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝีมือ
ให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ เป็นต้น
ขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา (เครือข่าย ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล)
จังหวัดนครราชสีมา (เครือข่าย ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และจังหวัดระยอง (ชลบุรี
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มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

จันทบุรี และตราด) รวมถึงได้ขยายเครือข่ายไปยังสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 5 และ 8 ซึ่ง
เริ่มให้บริการตั้งแต่วัน ที่ 27 เมษายน 2558 นอกจากนี้ยังมีแ ผนที่จ ะขยายเครือ ข่า ยไปยัง
ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558) และเชียงใหม่
ตามลาดับ ระหว่าง มกราคม – พฤษภาคม 2558 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job
Center) มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ 1) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน
จานวน 1,384 แห่ง มีตาแหน่งงานว่าง จานวน 3,679 ตาแหน่ง 28,800 อัตรา 2) ให้บริการแนะ
แนวอาชีพและให้คาปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 8,210 คน 3) มีผู้
ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จานวน 10,002 คน ในจานวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน
3,923 คน 4) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จานวน 11,098 คน และ 5) มี
ผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จานวน 62,891 คน
2. ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานทา จานวน 731,591 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้ง
ปี 700,000 คน) ได้รับการบรรจุงาน จานวน 380,549 คน
3. การให้บ ริก ารจัด หางานต่า งประเทศ จานวน 74,297 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 74.30
จากเป้าหมายทั้งปี 100,000 คน) และพัฒนาศักยภาพคนหางานก่อนไปทางานต่างประเทศ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ จานวน 1,255 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้ง
ปี 1,160 คน)
4. แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานทา และผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน จานวน 432,012 คน (คิดเป็นร้อยละ 82.15 จากเป้าหมายทั้งปี 525,910 คน)
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทาให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จานวน 6,369,873 คน
(คิดเป็นร้อยละ 91.00 จากเป้าหมายทั้งปี 7,000,000 คน)
6. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ โดยอาสาสมัครแรงงาน
ทั่วประเทศ จานวน 19,581 คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จานวน 163,719 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 75.22 จากเป้าหมายทั้งปี 217,650 คน)
7. ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน 60 แห่ง ใน 58 จังหวัด
มีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน รวมทั้งสิ้น 764,262 ราย
8. ให้บริการทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพ ท์ “1506” มีป ระชาชน
ใช้บริการ จานวน 1,184,687 คน
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9. ความคืบหน้าการดาเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
จังหวัดครบทุกจังหวัด (76 จังหวัด) ได้จัดทาข้อมูลทะเบียนแรงงานนอกระบบตามแบบที่กาหนด
ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ การประกอบอาชีพ และความต้องการช่วยเหลือ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผนช่วยเหลือแรงงานนอกระบบและจัดส่งข้อมูลให้จังหวัดแล้ว จานวน 50 จังหวัด
ส่วนที่เหลือ อีก 26 จังหวัด อยู่ระหว่างดาเนินการ
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดทุกแห่ง
อยู่ระหว่างวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบและจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ ทั้งเชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ โดยการประสานหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยจัดประชุม สัมมนา พร้อมจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ เสนอขอ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดส่งข้อมูลมายังหน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง
10. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ มีแรงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพ
ได้มาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ้น จานวน 2,430,576 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.76 จากเป้าหมายทั้งปี
3,434,771 คน) และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน 32,967 คน (คิดเป็นร้อยละ 89.32 จาก
เป้าหมายทั้งปี 36,910 คน)
11. การจัดงานวัน แรงงานแห่ง ชาติ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ
กรุงเทพมหานคร บริเวณท้องสนามหลวง และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการจัด
กิจกรรมของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงแรงงาน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใ ห้นายจ้า ง
ลูกจ้าง ประชาชนผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่ทาประโยชน์
แก่เศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ขององค์กรนายจ้าง
องค์กรลูกจ้าง ซึ่ง ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 11 ข้อ ดังนี้
1) ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98
2) ให้รัฐบาลเร่งดาเนินการนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3) ให้รัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบ
กิจการปิดกิจการ เลิกจ้าง ไม่จ่าย ค่าชดเชย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทางาน
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ผลการดาเนินงาน
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4) ให้รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างภาคเอกชนและเงินตอบแทน
ก า ร ล ด ค ว า ม อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงินได้อื่น ๆ ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายของลูกจ้าง
เหลื่อมล้าของสังคม แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
5) ให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุตินโยบายการแปรรูป
และการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส หรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชน หรือยุบเงินรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐ (ต่อ)
และแรงงานข้ า มชาติ
6) ให้รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกา การจัดเก็บเงินสมทบ และเงินสมทบ เพื่อเป็นกองทุน
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)
สงเคราะห์ลูกจ้าง ตามบทบัญญัติว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ ในหมวด 13 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (มาตรา 163)
7) ให้รัฐบาลยกระดับสานักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัยแรงงาน
8) ให้รัฐบาลปฏิรูปสานักงานประกันสังคม ดังนี้
8.1) ให้รัฐบาลยกสถานะสานักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ
8.2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิ
ให้ใช้ได้ทุกโรงพยาบาล
8.3) ในกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ให้ลูกจ้างสามารถใช้ได้ 2 กองทุน คือ
กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
8.4) ให้สานักงานประกันสังคมจัดสร้างโรงพยาบาลประกันสังคมต้นแบบเป็นของ
ผู้ประกันตน
9) ให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่า พร้อมทั้งควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค
10) ให้รัฐบาลสนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
11) ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะทางานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี 2558
จากข้อเรียกร้องดังกล่าว กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการทันทีคือ การตั้งคณะทางาน
ติดตามข้อเรียกร้อง มีรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นหัวหน้าคณะทางานฯ และมีผู้เรียกร้องทุกกลุ่มร่วม
เป็นคณะกรรมการติดตามการทางาน โดยจะมีการติดตามการทางานในทุกเดือน และการจัดตั้ง
กรมความปลอดภัยแรงงาน ได้จัดทาเป็นร่างตามข้อเรียกร้องฯ แล้ว ในส่วนเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ
คือ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้
ชะลอไว้ชั่วคราว และได้ตั้งคณะทางานในการปรับปรุงกฎหมาย โดยมีผู้เรียกร้องกลุ่มต่าง ๆ เข้า
มาร่วมในคณะทางานฯ ด้วย
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
1. ให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน โดยให้ความรู้
แก่ผู้ต้องการไปทางานต่างประเทศ จานวน 792,663 คน (คิดเป็นร้อยละ 79.44 จากเป้าหมายทั้งปี
997,800 คน) ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ จานวน 594
คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 400 คน) รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 จานวน 716 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.78 จากเป้าหมาย
ทั้งปี 1,800 คน) สามารถช่วยเหลือคนหางานจานวน 700 คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น 2,319,288
บาท รวมถึงร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดีทางอาญากับผู้กระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยการ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จานวน 204 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.00 จากเป้าหมาย 400
คน) ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นายจ้าง ผู้นาท้องถิ่น จานวน 896 คน (คิด
เป็นร้อยละ 62.66 จากเป้าหมายทั้งปี 1,430 คน)
2. ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จานวน 4,359 คน (คิดเป็นร้อยละ 74.41 จากเป้าหมายทั้งปี 5,858 คน) รวมถึงมีผู้มาใช้บริการศูน ย์
ประสานแรงงานประมงทะเลในภารกิจ 5 ด้า น ได้แ ก่ 1) จัด ระเบีย บแรงงานประมง 2)
จัดระเบียบเรือประมง 3) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจ้าง/ลูกจ้างประมง
และ 5) ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จานวน 119,904 คน ในจานวนนี้ เป็นผลการดาเนินงาน
ของกรมการจัดหางาน จานวน 25,068 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 10,500 คน
3. มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดยจัดทา MoU ร่วมกับ
ผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนามาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้
รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการสายด่วน 1694 พร้อมล่าม
แปลภาษา มีผู้มาใช้บริการ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – 29 พฤษภาคม 2558) จานวน 80,737 สาย
5. มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
1) ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง จานวน
1,437 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 59,833 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 49,440 คน)
รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง
เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน จานวน 605 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 560 คน)
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2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติก าร (Task Force) โดยเข้า ตรวจแรงงานต่า งด้า ว
ในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จานวน 4,100 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 98,112 คน
ดาเนินคดีนายจ้าง จานวน 585 ราย ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว จานวน 4,349 คน
3) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ดังนี้ 1) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 2) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานใน
งานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 3) ออกกฎกระทรวงกาหนด
อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 4)
ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานให้น ายจ้า ง
จ่าย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และ 5) จัดทาร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เ ห็นชอบใน
หลักการร่างฯ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ซึ่งได้ มีการประชุมพิจารณาร่าง
ฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างวาระที่ 2
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
จัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย โดยเข้าตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จานวน 31,804 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
88.34 จากเป้าหมายทั้งปี 36,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 210,079 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 86.81 จากเป้าหมายทั้งปี 242,000 คน)
การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย
1. จัดระเบียบเรือประมง โดยการจดทะเบียนเรือประมงและจัดทาฐานข้อมูลเรือประมง
ปัจจุบันมีเรือประมงทะเลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วกว่า 50,000 ลา
2. จัดระเบียบแรงงานภาคประมง
1) ดาเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด ใน 7 จังหวัด ที่มีพื้น ที่ติด ทะเล
เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและ
ดาเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
2) จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมง มีแรงงานต่างด้าว
มาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31
ตุลาคม 2557 จานวน 58,508 คน
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3) ตรวจแรงงานในงานประมงทะเล โดยชุดตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล จานวน
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
949 ลา มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 11,813 คน ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง จานวน
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
540 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 48,020 คน
และการเข้าถึงบริการ 3.3 พัฒ นาระบบการ
1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ จานวน 23,267 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน
ของรัฐ (ต่อ)
คุ้มครองทางสังคม
859,479 คน (คิดเป็นร้อยละ 76.55 จากเป้าหมายทั้งปี 1,122,800 คน) ตรวจแรงงานนอก
ระบบ จานวน 19,039 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.48 จากเป้าหมายทั้งปี 29,990 คน) และมี
ผู้ รั บ ความรู้ ด้ า นการคุ้ ม ครองแรงงาน จ านวน 437,140 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.52 จาก
เป้าหมายทั้งปี 547,210 คน)
2. ให้ความรู้และตรวจกากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทางาน ในสถานประกอบกิจการ จานวน 11,623 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 695,643 คน
(เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 593,500 คน) อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางานให้
นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 6,861 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 6,500 คน)
3. ได้ดาเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างด้วยระบบทวิภ าคี ในสถานประกอบกิจ การ จานวน 9,240 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 570,822 คน (เป็น ไปตามเป้า หมายทั้ง ปี 500,000 คน) รวมถึงการสนับ สนุน ให้
สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกาหนดให้แก่ สถานประกอบกิจการ
จานวน 9,192 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 83.56 จากเป้าหมายทั้งปี 11,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 562,678 คน
4. สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน จานวน 5,437 แห่ง (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี
5,200 คน) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 754,763 คน
5. การให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนี้
1) มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39)
จานวน 11.21 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 99.86 จากเป้าหมายทั้งปี 11.23 ล้านคน) ข้อมูล ณ
วันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุไม่เนื่องจากการทางาน (จาก
กองทุนประกันสังคม) จานวน 19,242,667 ราย คิดเป็นเงิน 29,125.880 ล้านบาท
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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2) มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จานวน 9.17 ล้านคน (คิดเป็น
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) ร้อยละ 99.46 จากเป้าหมายทั้งปี 9.22 ล้านคน) ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจากการ
เหลื่อมล้าของสังคม
ทางาน (จากกองทุนเงินทดแทน) จานวน 63,621 ราย คิดเป็นเงิน 891.238 ล้านบาท
และการเข้าถึงบริการ
3) แรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวน 2.55 ล้านคนมี
ของรัฐ (ต่อ)
ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จานวน 53,316 ราย คิดเป็นเงิน 278.299 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จานวน 7,790 ครั้ง
มีผู้เข้ารับการบริการ จานวน 837,737 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558)
6. การขยายความคุ้มครองให้แก่แรงงานนอกระบบ
กระทรวงแรงงานได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ” ขึ้น
ณ สานักงานแรงงานจังหวัด ในระยะแรก จานวน 30 จังหวัด และมีเป้าหมายที่จะขยายออกไป
ให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด โดยมีภารกิจในการจัดทาเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด
เพื่อจัดทาแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาของแรงงานนอกระบบ โดยจะเน้นการลงพื้นที่พบประชาชน สารวจ
จานวนและอาชีพของแรงงานนอกระบบเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครอง
ดูแลและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่แรงงานนอกระบบ โดยให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ รวมถึงมอบหมายให้ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลขับเคลื่อน
การดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอย่างจริงจัง
7. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
1) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ส่ง ร่าง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณาก่อนเสนอพร้อมกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ต่อ ไป ทั้งนี้
เมื่อ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2558 สภานิติบัญ ญัติแ ห่ง ชาติเ ห็น ชอบในหลัก การร่า งฯ และตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาร่างฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างวาระที่ 2
2) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีการประชุม
หารือร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติให้นาร่างทั้งสองฉบับกลับมาพิจารณาทบทวน
นโยบายรัฐบาล
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ข้อขัดข้อง
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒ นาระบบการ อีกครั้งและให้ตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ)
8. การให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ
เหลื่อมล้าของสังคม
ที่พัก โรงพยาบาล และสถานกักกัน จานวน 15,845 คน รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้อง
และการเข้าถึงบริการ
สิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย จานวน 9,813 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 57,992,801.68 บาท
ของรัฐ (ต่อ)
นโยบาย 4
4.7 ทะนุ บ ารุ ง และ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นายจ้างและลูกจ้างมีความปรองดองสมานฉันท์ มีผู้เข้าร่วม
การศึ ก ษาและ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จานวน 5,520 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 5,200 คน)
เรียนรู้การทะนุบารุง ตลอดจนพั ฒนาคุ ณภาพ
2. จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างบุญ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทาและสิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ศาสนา ศิลปะ และ ชีวิต สร้างสันติสุขและ ประชาธิปไตย เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ จานวน 2,828 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี
วัฒนธรรม
ความปรองดองสมานฉันท์ 2,000 คน)
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นโยบาย 5
5.1 วางรากฐานให้
จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ผู้ประกันตน ซึ่งมีผู้ประกันตน
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ระ บบ ห ลั ก ป ระ กั น มาใช้สิทธิการรักษาพยาบาล (ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 38 และ มาตรา 39) จานวน
คุ ณ ภาพบริ ก าร สุ ข ภา พครอบคลุ ม 11.59 ล้านคน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 11.57 ล้านคน)
ด้ า นสาธารณสุ ข ประชากรในทุกภาคส่วน
และสุ ข ภาพของ อย่างมีคุณภาพ
ประชาชน
นโยบาย 7
7.3 พั ฒ นาแรงงาน
1. การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ดังนี้
การส่งเสริมบทบาท ของภาคอุตสาหกรรม
1) การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่แรงงานไทย โดยเน้นภาษาอังกฤษ จานวน 19,380 คน
และการใช้โอกาส เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ (คิดเป็นร้อยละ 90.22 จากเป้าหมายทั้งปี 21,480 คน)
ในประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ทั้ง
2) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพฝี มื อ แรงงานไทยในอุ ต สาหกรรมที่ ข าดแคลนเพื่ อ ตอบสนอง
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน ความต้องการของตลาดแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและการท่องเที่ยว
มีทักษะ และไม่มีทักษะ และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการขนส่ง จานวน 87,112 คน (คิด
เป็นร้อยละ 92.62 จากเป้าหมายทั้งปี 94,049 คน)
3) การอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อผลิตผู้ประกอบอาหารไทยให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ
จานวน 5,469 คน (คิดเป็นร้อยละ 80.43 จากเป้าหมายทั้งปี 6,800 คน)
นโยบายรัฐบาล
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 7
7.3 พั ฒ นาแรงงาน
การส่งเสริมบทบาท ของภาคอุตสาหกรรม
และการใช้โอกาส เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ในประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ทั้ง
(ต่อ)
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และไม่มีทักษะ
(ต่อ)
นโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

2. กากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน
จานวน 711 แห่ง (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 700 แห่ง) มีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของตน จานวน 6,392 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 5,950 คน) มีแรงงาน
ได้รับการเสริมสร้างวินัยการทางานในภาคอุตสาหกรรม จานวน 4,619 คน (เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งปี 4,300 คน)
3. การให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างชาติ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ได้ดาเนินการจัดประชุม
ชี้แจงแก่กลุ่มเป้าหมายใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ นนทบุรี
และพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 651 ราย
นโยบาย 8
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
ได้ศึกษาการกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทาที่บ้าน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒ นาและ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายหรือแนวทางในการจ่าย
ส่ ง เ ส ริ ม กา ร ใ ช้ และพัฒนาของประเทศ อัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทาที่บ้านให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีความ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้านไม่ให้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ถูกนายจ้างเอาเปรียบอีกด้วย โดยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย
เป็นผู้ศึกษาวิจัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทารายงานความคืบหน้า ครั้งที่ 2
และพัฒนา
นโยบาย 10
10.5 ใ ช้ ม า ต ร ก า ร
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
การส่งเสริมการ ทางกฎหมาย การปลูกฝัง และประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสานึกและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและ
บริ ห ารราชการ ค่านิยมคุณธรรม
ประพฤติมิชอบ จานวน 3,262 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 3,130 คน)
แผ่นดินที่มีธรรมา
ข้อสั่งการ นรม.
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ดังนี้
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร 1) ให้ทุกส่วนราชการ
1. การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ณ กระทรวงแรงงาน
ป้องกันปราบปราม เร่งดาเนินโครงการที่มี กรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา (เครือข่าย ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล) จังหวัดนครราชสีมา
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ประโยชน์ต่อประชาชน (เครือข่าย ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และจังหวัดระยอง (ชลบุรี จันทบุรี และตราด)
ประพฤติม ิช อบ อย่างทั่วถึงให้เกิดเป็น รวมถึง ได้ขยายเครือข่ายไปยังสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 5 และ 8 ซึ่งเริ่มให้บริการ
ในภาครัฐ
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาคอื่น ๆ
เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558) และเชียงใหม่ ตามลาดับ
แ ก่ ป ร ะ ช า ช น (7 ระหว่าง มกราคม – พฤษภาคม 2558 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
ต.ค. 57)
มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ 1) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จานวน
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 10
การส่งเสริมการ
บริ ห ารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ป้องกันปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติม ิช อบ
ในภาครัฐ (ต่อ)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
1) ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งดาเนินโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างทั่วถึงให้เกิดเป็น
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ
เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่
แ ก่ ป ร ะ ช า ช น (7
ต.ค. 57)

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

1,384 แห่ง มีตาแหน่งงานว่าง จานวน 3,679 ตาแหน่ง 28,800 อัตรา 2) ให้บริการแนะแนว
อาชี พ และให้ คาปรึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป จานวน 8,210 คน
3) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จานวน 10,002 คน ในจานวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน
จานวน 3,923 คน 4) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จานวน 11,098 คน และ
5) มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จานวน 62,891 คน
2. จัดทาโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยจัดบริการตรวจเช็ค
สภาพรถ ซ่อมบารุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนฟรี ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2557 ณ ที่ตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด และช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 ณ จุด
บริการบนถนนสายหลักทั่วประเทศ มีประชาชนนารถมารับบริการทั้งสองช่วงเวลา จานวน
3,796 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 1,255 คัน และ รถจักรยานยนต์ 2,541 คัน นอกจากนี้ยังได้ จัด
ให้มีบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือ เช่น ให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้า
เป็นต้น มีผู้มาใช้บริการ จานวน 3,318 คน ตลอดจนเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนที่จะเกิดในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
4. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ เป็นการ
ดาเนินงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา แก่บุคลากร
ในสถานประกอบกิจการ ขณะนี้ได้ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาในสถานประกอบ
กิจการแล้ว จานวน 260 แห่ง
5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน (องค์การมหาชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
6. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
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นโยบายรัฐบาล
นโยบาย 10
การส่งเสริมการ
บริ ห ารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร
ป้องกันปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติม ิช อบ
ในภาครัฐ (ต่อ)

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
ข้อสั่งการ นรม.
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
1) ให้ทุกส่วนราชการ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
เร่งดาเนินโครงการที่มี
7. เพิม่ สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
ประโยชน์ต่อประชาชน
1) ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ประกาศ
อย่างทั่วถึงให้เกิดเป็น ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ
2) ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ ทางานให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
แ ก่ ป ร ะ ช า ช น (7
ต.ค. 57) (ต่อ)

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 - 10 มีนาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
ด้านความมั่นคง
ลาดับ

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

3

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1.ให้ศูนย์บริการจดทะเบีย นแรงงานต่า งด้า วแบบเบ็ด เสร็จ ขยายการ
ดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราวให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนามด้วย (25 พฤศจิกายน 2557)
2. ให้ รง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราว
ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามโดยเร็วต่อไป
3. ให้ รง.เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการตรวจสัญชาติ
ที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 2558
โดยให้นาเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า (20 มกราคม 2558)

ข้อ 1. และ 2. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทางาน
โดยจดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางและเข้าเมือง
ถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แต่การอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว กาหนดให้แรงงานเวียดนามมารายงานตัว
เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ และขอ
อนุญาตทางาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง นครพนม
หนองคาย สงขลา และจังหวัดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยแรงงานเวียดนาม
จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่และอนุญาตให้ทางานได้เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะ
ในงานบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเจรจา
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทา MoU ในกิจการประมง
และก่อสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อไป
ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้ร่ว มหารือ กับ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงแรงงาน
ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคมนิยมเวียดนาม ในประเด็นการทา MoU
การนาเข้าแรงงานเวียดนาม การบริหารจัดการแรงงานเวียดนามที่อยู่ใน
ประเทศไทย และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2558 ณ
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ข้อ 3. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัม พูชา หลัง วัน ที่ 31 มีน าคม 2558 ซึ่งคณะรัฐ มนตรีมีม ติเ ห็น ชอบ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ดังนี้
(1) กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
จะได้รับการตรวจลงตรา และได้รับอนุญาตทางาน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2559 จะได้รับการอนุญาตให้ทางานต่อไปอีก 2 ปีหลังสิ้นสุดการอนุญาต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง. และ มท.

นโยบาย
รัฐบาล
3.2
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ลาดับ

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

31 มีนาคม 2559
(2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวทีย่ ังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่
31 มีน าคม 2558 ให้ม ารายงานตัว เพื่อ ขอรับ บัต รใหม่ ภายในวัน ที่
30 มิถุนายน 2558 และขอรับใบอนุญาตทางาน ซึ่งแรงงานต่างด้า ว
ดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา
1 ปี และได้รับอนุญาตให้ทางานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
และอนุญาตทางานต่อไปอีก 2 ปี
(3) กลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตทางาน
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม
และผลักดันส่งกลับ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(4) กลุ่มผู้ติดตาม ให้ผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 15 ปี มารายงานตัวเพื่อ
ขอรับบัตรใหม่พร้อมกับแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
และมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตามข้อ (1)
หรือ (2) แล้วแต่กรณี สาหรับผู้ติดตามที่ไม่มารายงานตัวจะต้องถูกผลักดัน
พร้อมแรงงานต่างด้าวตามข้อ (3)
(5) กรณีแรงงานประมงทะเล โดยการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ในกิจการประมงทะเลให้มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้าง
แรงงานต่า งด้า ว และให้นาแรงงานต่า งด้า วไปทาทะเบีย นประวัติ
ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทางาน ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่จังหวัดชายทะเล
ได้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 เมษายน 2558 ถึ งวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 และใน
ระหว่างการผ่อนผันนั้น ให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
และอนุญาตให้ทางานต่อได้อีก 2 ปี
17
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กค. และ รง.

นโยบาย
รัฐบาล
3.3

(6) การปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา
ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับระยะเวลาการกลับเข้าทางานใหม่
ของแรงงานต่างด้าวหลังทางานครบกาหนด 4 ปีแล้ว จากเดิมกาหนดไว้
3 ปี ให้ลดลงเหลือ 30 วัน เพื่อความต่อเนื่องของการทางานและสอดคล้อง
กับระยะเวลาการเตรียมการจัดทาเอกสารเพื่อกลับเข้ามาทางาน

ด้านสังคมจิตวิทยา
ลาดับ

ข้อสั่งการ
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ให้ กค. และ รง. ชี้แจงทาความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความแตกต่าง
ของการให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกัน สังคม พ.ศ. 2533 และการออมตามพระราชบัญ ญัติก องทุน
การออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะสิทธิการออมตามอายุและสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง
(30 ธันวาคม 2557)

25

ผลการดาเนินงาน

ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติและร่างพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับผู้ป ระกัน ตนตามมาตรา 40 ยังไม่แ ล้ว เสร็จ ทั้งนี้ หากมีก าร
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว กระทรวงแรงงานโดยสานักงานประกันสังคม
จะได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงความแตกต่าง
ของสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับระหว่างการประกันตนตามมาตรา 40
และการออมตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ ดังกล่าว
ให้ ศธ. รง. มท. กห. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับ
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาแก่นักเรียน นิสิต
เด็กในช่วงปิดภาคเรียน รวมการสนับสนุนสถานที่ฝึกงานหรือหารายได้ นักศึกษา ให้มีงานทาในช่วงที่ว่างจากการเรียนและช่วงปิดเทอม โดยจัดทา
พิเศษที่เหมาะสม (10 มีนาคม 2558)
โครงการจัดหางานให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
ช่วงที่ว่างจากการเรียนในลักษณะ Part Time เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษามีรายได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการฝึก
ความอดทน มีวินัยและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทางานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจะทางานได้ต้องมีอายุตั้งแต่
15 ปี มีความรู้ไม่ต่ากว่า ม.ต้น มีสุขภาพแข็งแรง ระหว่างทางานต้องแต่งกาย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พม. กต. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

นโยบาย
รัฐบาล
3

ด้วยชุดเครื่องแบบ หรือแบบฟอร์มที่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิต
นักศึกษา หรือหากเป็นแบบฟอร์มที่นายจ้างจัดให้ก็ต้องมีสัญลักษณ์แสดงว่า
เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาเช่นกัน สาหรับค่าตอบแทน จะได้ชั่วโมงละ
40 บาท ช่วงปิดเทอมทางานได้ ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และสัปดาห์ละ
ไม่เกิน 36 ชั่วโมง หากเป็นช่วงเปิดเทอม ทางานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง
และห้ามทางานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรา ร้านอาหาร
ที่มีการจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่
เป็นงานขายสินค้า และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยง
อันตราย ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
รายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)

ด้านการต่างประเทศ
ลาดับ
18
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สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กระทรวงแรงงานได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ
ของประเทศไทย
เยียวยา ฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้
3. ให้ พม. รง. เร่งดาเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยาเหยื่อจากการ
1. กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลัก โดยมี กรมสวัสดิการและ
ค้ามนุษย์หรือจากการใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ คุ้มครองแรงงาน กรมประมง กระทรวงมหาดไทย และสมาคมการประมง
สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ (3 มีนาคม 2558)
แห่งประเทศไทย เป็ นหน่วยงานสนับสนุน ในการจัดตั้งศู นย์ประสาน
แรงงานประมง ใน 7 จังหวัด ในระยะแรก ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง
ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล ซึง่ มีภารกิจในการจัดระเบียบแรงงาน
จัดระเบียบเรือประมงทะเล คุ้มครองแรงงานในเรือประมง การตรวจ
ปราบปราม จับกุม และดาเนินคดี รวมถึงให้การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
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2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ในช่องทางต่าง ๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th จัดอบรม ประชุมชี้แจง แก่นายจ้าง
ลูกจ้างในกิจการประมงทะเล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การให้บริการ
สายด่วนพร้อมล่ามแปลภาษา “1546” เพื่อรับคาร้องเรียนและให้คาปรึกษา
ทางกฎหมาย การตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการประสานงาน
กับนายจ้าง และองค์กรอิสระเพื่อให้การช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ให้ได้รับ
การดูแล เยียวยา และฟื้นฟูต่อไป
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศกัมพูชา – ลาว –
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ CLMV ดังนี้
เมียนมา - เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
1. การทบทวน MoU การนาเข้าแรงงานจากประเทศ ลาว เมียนมา
3. ให้ กต. พณ. รง. อก. พิจารณากาหนดแนวทางการหารือความร่วมมือกับ
ประเทศดังกล่าว และหามาตรการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า และกัมพูชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทาร่าง MoU ดังกล่าว
2. การเตรียมการลงนาม MoU การนาเข้าแรงงานจากประเทศเวียดนาม
และแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ MoU และ Agreement ที่ป รับ แก้ไ ขให้
(10 มีนาคม 2558)
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายพิจารณาเบื้องต้นเพื่อนาส่งให้ฝ่ายเวียดนาม
พิจารณาอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางทางการทูตในโอกาสแรก ซึ่งจะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันกาหนดลงนามในการประชุม Joint
Cabinet Retreat ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558
3. การเตรียมประชุมความร่วมมือด้านแรงงานกับประเทศกลุ่ม CLMTV
ประมาณเดือนสิงหาคม 2558 โดยจะได้จัดให้มีการจัดประชุมความร่วมมือ
เชิงวิชาการกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน มีกาหนดในช่วงเดือน มิถุนายน –
สิงหาคม 2558

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
รัฐบาล

กต.ทก.และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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6. ให้ รง. เผยแพร่การทางานของศูนย์บริการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์บริการ
ที่เปิดให้ผู้ว่างงานสามารถเข้าไปหางานที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวมทั้ง จัดหางานเพื่อคนไทย ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ให้นายจ้างสามารถเข้าไปหาแรงงานตามที่ต้องการได้
www.mol.go.th เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th รวมทั้ง
(27 มกราคม 2558)
สือ่ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง.

นโยบาย
รัฐบาล
10

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปรับปรุงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558
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