รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบ 12 กันยายน 2557 – 30 เมษายน 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 2,553 คน
(คิดเป็นร้อยละ 85.10 จากเป้าหมายทั้งปี 3,000 คน) และฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ เช่น
ทหารก่อนปลดประจาการ ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด และ ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เป็นต้น ให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทางาน มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 5,679 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 174,526 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 18,194 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90.97 จากเป้าหมาย
ทั้งปี 20,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 1,543,420 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 1,200,000 คน)

1. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้
บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการนาภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้
บัณฑิตแรงงาน จานวน 380 คน ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จานวน 30,687 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 80.76 จากเป้าหมายทั้งปี 38,000 คน)
2. จัดโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีบริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร Exim Bank และธนาคารกรุงเทพฯ รวมจานวน
30 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104 ล้านบาท
2.4 เสริ มสร้ างความ
1. การหารือกับตัวแทนจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นด้านแรงงาน
สัมพันธ์อันดีกับนานา โดยดาเนินงานด้านการส่งเสริมพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ประเทศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงานและอาชีพ ค.ศ.1958 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และลูกจ้าง รวมประมาณ 60 คน
2. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
1) กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ใบอนุญาตทางาน
สิ้นสุดลงหรือยังไม่มีใบอนุญาตทางาน ให้ขอรับบริการ ณ ศูนย์ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาต
การทางาน มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับ การตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทางาน จานวน
175,563 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.70 จากเป้าหมายทั้งปี 1,500,000 คน)
ปัญหาและอุปสรรค : ผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากแรงงาน
ต่างด้าวกลุ่มที่จดทะเบียนที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ดาเนินการ
ตรวจสัญชาติยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาต
การทางานได้
2) กรณีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทางาน
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบาย 2
2.4 เสริ มสร้ างความ
- แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557 จานวน 1,626,235 คน
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
เป็นแรงงานต่างด้าว 1,533,675 คน และผู้ติดตาม 92,560 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน
การต่ า งประเทศ
2557) ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว
(ต่อ)
และกัมพูชา) เพื่อเร่งดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว จากข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว จานวน 525,485 คน
ซึ่งสถานทูตเมียนมาแจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว จานวน 16,394 คน
การติดตามการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเมียนมา โดยกระทรวงแรงงานของไทย
และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเมียนมา ได้ร่วมจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ดาเนิน การตามบัน ทึก ความเข้าใจว่า ด้ว ยความร่วมมือ ด้า นการจ้างแรงงาน 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
ทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ และขออนุญาตทางาน ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง
นครพนม หนองคาย สงขลา และจังหวัดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยแรงงานเวียดนามจะได้รับ
การผ่อนผันให้อยู่และอนุญาตให้ทางานได้เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะในงานบ้าน งานกรรมกรในกิจการ
ก่อสร้าง พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทา MoU
ในกิจการประมงและก่อสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อไป
นโยบายรัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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2.4 เสริ มสร้ างความ
ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก
การรั ก ษาความ สัมพันธ์อันดีกับนานา
และสวัสดิการสังคมนิยมเวียดนาม ในประเด็นการจัดทา MoU การนาเข้าแรงงานเวียดนาม การบริหาร
มั่ น คงของรั ฐ และ ประเทศ (ต่อ)
จัดการแรงงานเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทย และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 – 5
การต่ า งประเทศ
มีนาคม 2558 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
(ต่อ)
3. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญ ญัติ ก ารทางานของคนต่า งด้า ว พ.ศ. 2551 เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2558
กระทรวงแรงงานจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้ งศูนย์บ ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน งานแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาเครือข่าย
การทางาน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว และสงขลา
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวร่วมกับ บัตร Barcode
ในการเข้ามาทางานแบบมาเช้า - กลับเย็น ของชาวกัมพูชาบริเวณพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
บ้านคลองลึก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อนบ้าน ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าจะมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทย
ในแต่ละวันเป็นจานวนมาก หากเปิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว แรงงานต่างด้าวที่ผ่านเข้าออก
ประเทศไทยจะต้องใช้บัตร "Immigration Card" ควบคู่กับบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่ทางการกัมพูชา
เป็นผู้ออกให้ การเดินทาง เข้าออกผ่านด่านจังหวัดสระแก้ว สามารถเลือกใช้เอกสารอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้ (1) หนังสือเดินทาง (Passport) (2) หนังสือผ่านแดน (Border Pass) (3) บัตร
ผ่านแดนชั่วคราวกัมพูชา (Temporary Border Pass) โดยใช้ควบคู่กับบัตรควบคุมพิเศษ
(Immigration Card) และ (4) บัต รประจาตัว คนซึ่ง ไม่มีสัญ ชาติไ ทย (บัต รสีช มพู) ทั้ง นี้
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีแนวคิดเสนอให้แต่ละพื้นที่
ที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้นาแนวทางการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสิงคโปร์ที่มี
การบริหารจัดการแรงงานมาเลเซียที่เดินทางเข้าออกประเทศสิงคโปร์ วันละ 3 แสนคน มาปรับ
นโยบายรัฐบาล
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ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด ซึ่งควรมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ละเลยมิติด้าน
ความมั่นคงที่ต้องดูแลควบคุมแรงงานเพื่อนบ้านให้อยู่ภายในพื้นที่กาหนดเท่านั้น
กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาของสังคมและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง ดังนี้
1. การส่งเสริมการมีงานทา
1) การดาเนินงาน “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เป็น
กลไกสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทา” และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ๕ ปีข้างหน้า
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)
ขึ้นแล้ว ๓ แห่ง ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา รวมถึง
ได้ขยายเครือข่ายไปยัง ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล และได้ขยาย
เครือข่ายไปยังสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 5 และ 8 ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27
เมษายน 2558 นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดระยอง
นครปฐม และเชียงใหม่ ตามลาดับ ณ วันที่ ๒5 เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
(Smart Job Center) มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ 1) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
ลงทะเบียนรับสมัครงาน จานวน 1,019 แห่ง มีตาแหน่งงานว่า ง จานวน 2,254 ตาแหน่ง
18,796 อัตรา 2) ให้บริก ารแนะแนวอาชีพ และให้คาปรึ กษาแก่นักเรีย น นักศึ กษา และ
ประชาชนทั่วไป จานวน 4,640 คน 3) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จานวน 7,405 คน
ในจานวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน 2,983 คน และ 4) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ จานวน 7,900 คน
2) การส่งเสริมการมีงานทาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีงานทาในช่วงที่ว่างจากการเรียน
และช่วงปิดเทอม โดยกระทรวงแรงงานได้จัดทาโครงการจัดหางานให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียนในลักษณะ Part Time เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษามีรายได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการฝึกความอดทน มีวินัยและเป็นการ
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เพิ่มประสบการณ์ในการทางานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจะทางานได้
ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีความรู้ไม่ต่ากว่า ม.ต้น มีสุขภาพแข็งแรง ระหว่างทางานต้องแต่งกาย
ด้วยชุดเครื่องแบบ หรือแบบฟอร์มที่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือหากเป็น
แบบฟอร์มที่นายจ้างจัดให้ก็ต้องมีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาเช่นกัน สาหรับ
ค่าตอบแทน จะได้ชั่วโมงละ 40 บาท ช่วงปิดเทอมทางานได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และสัปดาห์ละ
ไม่เกิน 36 ชั่วโมง หากเป็นช่วงเปิดเทอม ทางานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง และห้ามทางานในสถานที่
เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรา ร้านอาหารที่มีการจาหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงาน
ส่วนใหญ่เป็นงานขายสินค้า และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ
และงานคลังสินค้า เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
3) การส่งเสริมการมีงานทาแก่คนพิการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 กระทรวงแรงงาน
ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม
และสถานประกอบกิจการ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “คนพิการต้องมีงานทา ทางาน
ในชุมชน ทางเลือกใหม่ของการจ้างงาน” โดยพัฒนารูปแบบการจ้างงานคนพิการรูปแบบใหม่
โดยส่งเสริมให้นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบกิจการจ้างงานคนพิการทางานบริษัทในพื้นที่/
ชุมชนนั้น ๆ ส่งผลให้สถานประกอบกิจการสามารถจ้างงานคนพิการได้ตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีการดาเนินชีวิตของคนพิการ ชุมชน
มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของคนพิการที่ทาประโยชน์ให้แก่ชุมชน และให้ความสาคัญกับ
คนพิการเพิ่มขึ้น คนพิการมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถดารงชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ในเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการ
เข้าร่วมโครงการ 23 แห่ง เกิดการจ้างงานคนพิการ จานวน 200 คน
4) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 กระทรวงแรงงานร่วมหารือกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการ
พัฒนาคนพิการ เพื่อกาหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือในการดาเนินโครงการงานสัมมนา
“ความสามารถการทางานของคนพิการระดับภูมิภาคเอเชียประจาปี 2015” (Workability Asia
Conference 2015) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ที่ทรงห่วงใยคนพิการตั้งแต่ทรงสนับสนุนให้มีการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ ได้พระราชทานทุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาและอุปกรณ์
การศึกษาให้แก่นักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ พระราชทานแนวพระราชดาริโครงการ
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และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ซึ่งจัดว่าเป็นงานบริการทางสังคม
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมเสมอหรือใกล้เคียง
กับคนไม่พิการ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายของคนพิการ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนประสานพลังในการพัฒนาขับเคลื่อนงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพ
ขยายโอกาสการมีงานทาของคนพิการที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการจ้างงานคนพิการตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของ
ภาคเอกชนจากการบูรณาการด้านงานบริหารทรัพยากรและการจ้างงานคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการส่งเสริมการขับเคลื่อนขององค์กรเอกชนชั้นนาภายใต้โครงการ “องค์กรภาคีร่วมสนับสนุน
และเปิดโอกาสสู่คนพิการ” (WELCOME DISABILITY : WELL-D MARK)
2. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ โดยอาสาสมัครแรงงาน
ทั่วประเทศ จานวน 19,581 คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จานวน 150,987 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 69.37 จากเป้าหมายทั้งปี 217,650 คน)
3. ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน 60 แห่ง ใน 58 จังหวัด
มีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน รวมทั้งสิ้น 636,115 ราย
4. ให้บริการทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ “1506” มีประชาชนใช้
บริการ จานวน 858,347 ราย ประกอบด้วย ด้านประกันสังคม 737,917 ราย ด้านการจัดหางาน
90,198 ราย ด้านการคุ้มครองแรงงาน 26,360 ราย และด้านอื่น ๆ 3,872 ราย
5. ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานทา จานวน 619,500 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.50
จากเป้าหมายทั้งปี 700,000 คน) ได้รับการบรรจุงาน จานวน 326,496 คน
6. จัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ จานวน 64,121 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.12
จากเป้าหมายทั้งปี 100,000 คน) และพัฒนาศักยภาพคนหางานก่อนไปทางานต่างประเทศ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ จานวน 1,255 คน (เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งปี 1,160 คน)
7. แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานทา และผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน จานวน 389,748 คน (คิดเป็นร้อยละ 74.11 จากเป้าหมายทั้งปี 525,910 คน)
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทาให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จานวน 5,635,062 คน
(คิดเป็นร้อยละ 80.50 จากเป้าหมายทั้งปี 7,000,000 คน)
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9. การบูรณาการงานแรงงานนอกระบบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 กระทรวงแรงงาน
จัดประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อพิจารณาการกาหนดแนวทาง
การดาเนินงานตามประเด็นการหารือของเครือข่ายแรง งานนอกระบบ ได้แก่ การจัดลาดับความสาคัญ
ของนโยบายที่สาคัญในการนาไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด และบทบาทการมีส่วนร่วม/การประสาน
ความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงแรงงานและแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงาน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ประสานงานมาตลอดช่วงที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมของผู้นาและศูนย์ประสานงาน
แรงงานนอกระบบในการยกร่ า งกฎหมายลาดั บ รองซึ่ ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 แนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการจัดการอาชีพ
ที่เหมาะสมและการสร้างเครือข่าย เพื่อการหนุนเสริมกันทั้งด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อความต่อเนื่องและความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การจัดตั้ง
องค์กรแรงงานนอกระบบและกฎหมายคุ้มครองที่สอดคล้องกับบริบทการจ้างงาน สังคมประชาคม
อาเซียนเพื่อความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้า และการพัฒนาศักยภาพผู้นา อาสาสมัครแรงงาน
และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีบทบาทในการเป็นกลไกการสร้างการเรียนรู้
และการเปลี่ยนแปลงในระดับ จังหวัด
ทั้งนี้ ในที่ประชุมรับข้อเสนอ อาทิ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการยกร่างกฎหมายลาดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2558 การช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนให้แก่แรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย โดยกระทรวงแรงงาน
อาทิ สานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะต้องมีการ
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในลาดับต่อไป
ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงานได้กาหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่าย
แรงงานนอกระบบจังหวัด ณ สานักงานแรงงานจังหวัด ครบทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ โดยศูนย์
ประสานงานฯ ที่จัดตั้งขึ้น ทาหน้าที่เป็นกลไกหลักในการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นในพื้นที่
จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนให้การดาเนินงานขยายความคุ้มครอง สร้างและพัฒนากลไกในการคุ้มครอง
แรงงงานนอกระบบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานออกเป็น
5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประสานงานและสนับสนุน ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน ฝ่ายคุ้มครองสิทธิแรงงาน และฝ่ายแนะนาประกันสังคมและเงินออม
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10. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ มีแรงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพ
ได้มาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ้น จานวน 2,124,828 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.86 จากเป้าหมายทั้งปี
3,434,771 คน) และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน 31,178 คน (คิดเป็นร้อยละ 84.47
จากเป้าหมายทั้งปี 36,910 คน)
10. ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอการออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุ
หนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา 26/4 (2) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝืมือแรงงาน พ.ศ. 2545 พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1) ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอการออก
หนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์
ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) พ.ศ. .... กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ การขอต่ออายุ หนังสือรับรอง และการยื่นคาขอเพื่อออกใบแทนของ
องค์กรอาชีพหรือหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจน
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของนายทะเบียนในการออกหนังสือรับรองและการออกใบแทน
หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
2) ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง
และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ....
กาหนดให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็น
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หน่วยงานของรัฐเก็บค่าธรรมเนียมการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งละ
1,000 บาท และใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ฉบับละ 100 บาท
3) ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 พ.ศ. .... กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราที่กาหนดแนบท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝืมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 รายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้
อัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ.
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 พ.ศ. ....
(1) สมุดประจาตัว เล่มละ 100 บ.
(1) สมุดประจาตัว เล่มละ 100 บ.
(2) การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในสมุ ด ประจาตั ว (2) การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในสมุ ด ประจาตั ว
รายการละ 50 บ. แต่รวมกันไม่เกินครังละ รายการละ 10 บ.แต่รวมกันไม่เกินครังละ
500 บ.
100 บ.
(3) การขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ประเมินความรู้ (3) การขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถตาม ม. 26/4 (2) ครั้งละ ความสามารถตาม ม. 26/4 (2) ครั้ งละ
2,000 บ.
2,000 บ.
(4) หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ (4) หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถตาม ม. 26/4 (2) ฉบับละ ความสามารถตาม ม. 26/4 (2) ฉบับละ
10,000 บ.
10,000 บ.
(5) การต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ (5) การต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์
ประเมินความรู้ความสามารถตาม ม. 26/4 (2) ประเมินความรู้ความสามารถตาม ม. 26/4 (2)
ครังละ 10,000 บ.
ครังละ 5,000 บ.
(6) ใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน (6) ใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถตาม ม. 26/4 (2) ฉบับละ ความรู้ความสามารถตาม ม. 26/4 (2) ฉบับละ
500 บ.
500 บ.
(7) หนังสือรับรองการขึนทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
ฉบับละ 1,000 บ.
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นโยบายข้อ 3
การลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม
และการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ (ต่อ)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
3.1 เร่ ง สร้ า งโอกาส
อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้ง สตรี ผู้ด้อยโอกาส
และแรงงานข้ า มชาติ
ที่ถูกกฎหมาย (ต่อ)

3.2 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

(7) การประเมิ น เพื่ อ ออกหนั ง สื อ รั บ รอง (8) ใบแทนหนังสือรับรองการขึนทะเบียน
ความรู้ความสามารถตาม ม. 26/13 วรรคหนึ่ง เป็นผู้ประเมิน ฉบับละ 100 บ.
ครังละ 5,000 บ.
(9) บัตรประจาตัวผู้ประเมิน ฉบับละ 100 บ.
(8) ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (10) การอนุญ าตให้ใ ช้เ ครื่อ งหมาย ตาม
ฉบับละ 100 บ.
ม. 33/1 ครั้งละ 5,000 บ.
(9) หนังสือรับรองการขึนทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
ฉบับละ 1,000 บ.
อัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ.
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 พ.ศ. ....
(10) ใบแทนหนังสือรับรองการขึนทะเบียน
เป็นผู้ประเมินฉบับละ 100 บ.
(11) บัตรประจาตัวผู้ประเมิน ฉบับละ 100 บ.
(12) การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตาม ม.
33/1 ครั้งละ 5,000 บ.
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
1. ให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน โดยให้ความรู้
แก่ผู้ต้องการไปทางานต่างประเทศ จานวน 704,927 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.65 จากเป้าหมาย
ทั้งปี 997,800 คน) ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ จานวน
533 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 400 คน) รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จานวน 631 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.06 จากเป้าหมายทั้งปี
1,800 คน) สามารถช่วยเหลือคนหางานจานวน 626 คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น 2,163,288 บาท
รวมถึงร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดีทางอาญากับผู้กระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน จานวน 176 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.00 จากเป้าหมาย 400 คน)
ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นายจ้าง ผู้นาท้องถิ่น จานวน 656 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 45.87 จากเป้าหมายทั้งปี 1,430 คน)
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

2. ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
จานวน 4,299 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.39 จากเป้าหมายทั้งปี 5,858 คน) รวมถึงมีนายจ้าง
และลูกจ้างมาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล จานวน 119,904 คน
3. มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดยจัดทา MoU ร่วมกับ
ผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนามาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้
รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการสายด่วน 1694 พร้อมล่าม
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
แปลภาษา มีผู้มาใช้บริการ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – 24 เมษายน 2558) จานวน 74,572 ราย
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและแรงงานต่างด้าว และนาร่องพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และการเข้าถึงบริการ
และติดตามสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาครและสงขลา
ของรัฐ (ต่อ)
5. มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
1) ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง จานวน
1,192 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 48,201 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.49 จากเป้าหมายทั้งปี
49,440 คน) รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและ
ที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน จานวน 605 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 560 คน)
2) บูร ณาการจัด ชุดตรวจปฏิบัติก าร (Task Force) โดยเข้า ตรวจแรงงานต่างด้า ว
ในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จานวน 3,990 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 97,147 คน
ดาเนินคดีนายจ้าง จานวน 582 ราย ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว จานวน 4,298 คน
3) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ดังนี้ 1) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 2) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และ 3) จัดทาร่าง
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ต่อไป
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

จัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย โดยเข้าตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จานวน 27,396 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
76.10 จากเป้าหมายทั้งปี 36,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 181,407 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 74.96 จากเป้าหมายทั้งปี 242,000 คน) พบคนต่างด้าวกระทาผิดกฎหมาย จานวน
109,757 คน จากสถานประกอบกิจการ จานวน 11,520 แห่ง
การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย
1. จัดระเบียบเรือประมง โดยการจดทะเบียนเรือประมงและจัดทาฐานข้อมูลเรือประมง
นโยบายข้อ 3 3.2 ป้องกันและแก้ไข ปัจจุบันมีเรือประมงทะเลที่จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกว่า 50,000 ลา
ก า ร ล ด ค ว า ม ปัญหาการค้ามนุษย์
2. จัดระเบียบแรงงานภาคประมง
เหลื่อมล้าของสังคม (ต่อ)
1) ดาเนินงานศูน ย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด ใน 7 จังหวัด ที่มีพื้น ที่ติด ทะเล
และการเข้าถึงบริการ
เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและ
ของรัฐ (ต่อ)
ดาเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
2) จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมง มีแรงงานต่างด้าว
มาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน –
31 ตุลาคม 2557 จานวน 58,508 คน
3) ตรวจแรงงานในงานประมงทะเล โดยชุดตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล จานวน
739 ลา มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 8,880 คน ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง จานวน
464 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 39,321 คน
3.3 พัฒนาระบบการ
1. ตรวจสอบแรงงานในสถานประกอบกิจการ จานวน 18,999 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
คุ้มครองทางสังคม
จานวน 734,710 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.44 จากเป้าหมายทั้งปี 1,122,800 คน) ตรวจสอบ
แรงงานนอกระบบ จานวน 16,019 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.41 จากเป้าหมายทั้งปี 29,990 คน)
และมีผู้รับความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน จานวน 378,927 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.25 จาก
เป้าหมายทั้งปี 547,210 คน)
2. ให้ความรู้และตรวจกากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทางาน ในสถานประกอบกิจการ จานวน 10,246 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 620,235 คน
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(เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 593,500 คน) อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางานให้
นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 6,861 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 6,500 คน)
กระทรวงแรงงานได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตสานึกความปลอดภัย
ในการทางานหรือ ‘เซฟตีมายด์’ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา เพื่อสนองพระกรุณาธิคุณที่ทรง
ห่วงใยความปลอดภัยในการทางานของผู้ใช้แรงงาน
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้จัดประชุมชี้แจงและ
บรรยายพิเศษภายใต้ โครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานพิธีเปิดและได้กล่าวถึงหัวใจสาคัญของความปลอดภัยในการทางานในสถานประกอบกิจการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ 4 ข้อ ดังนี้
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ)
1) จิตสานึกความปลอดภัยของผู้ประกอบการ นายจ้างต้องมีจิตสานึกความปลอดภัย
เหลื่อมล้าของสังคม
ในการทางาน
และการเข้าถึงบริการ
2) ผู้ใช้แรงงานต้องมีจิตสานึกและคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานของตนเอง
ของรัฐ (ต่อ)
3) องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ที่ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้
สถานประกอบกิจการมีความปลอดภัย โดยอาจจะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นานายจ้างไปเยี่ยมชม
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน การให้นายจ้าง
จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน จัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยทีด่ ี
3. การประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN - OSHNET)
ประจาปี 2558 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ได้ ป ระสาน
การดาเนินงานภายใต้เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN Occupational
Safety and Health Network; ASEAN-OSHNET) จัด การประชุม คณะกรรมการบริห าร
เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (Coordinating Board Meeting; CBM)
ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการของเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน
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(ASEAN-OSHNET Conference; AOC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2558
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน
ประกอบด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้แทนจากประเทศ
นอกกลุ่มอาเซียน (ญี่ปุ่น เกาหลี จีน) หน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก (ILO, IALI, GIZ, etc.)
รวมประมาณ 50 คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ประมาณ 50 คน ส่วนการประชุมวิชาการ
ของเครือข่ายฯ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน ฯลฯ รวมประมาณ 250 คน
การดาเนินงานภายใต้กรอบของเครือข่ายฯ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของภูมิภาค ได้แก่ ด้านสารสนเทศ ด้านการ
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ ฝึกอบรม ด้านการวิจัย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการตรวจความปลอดภัย
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ) ด้านกรอบการดาเนินงานระดับชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัย
เหลื่อมล้าของสังคม
และอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก และแรงงานนอกระบบ
และการเข้าถึงบริการ
พร้อมทั้งมีการมอบหมายให้ประเทศสมาชิกเป็นแกนหลักในการดาเนินงานด้านต่างๆ โดยประเทศไทย
ของรัฐ (ต่อ)
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ และจัดทา
ตัวชี้วัดการดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH Scorecard)
4. ได้ดาเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี ในสถานประกอบกิจ การ จานวน 8,239 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 531,730 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 500,000 คน) รวมถึงการสนับสนุนให้
สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกาหนดให้แก่ สถานประกอบกิจการ
จานวน 8,052 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 73.20 จากเป้าหมายทั้งปี 11,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 503,451 คน
5. สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน จานวน 5,430 แห่ง (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี
5,200 คน) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 754,008 คน
6. การให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนี้
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1) มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39)
จานวน 11.20 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 99.77 จากเป้าหมายทั้งปี 11.23 ล้านคน) ข้อมูล
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุไม่เนื่องจากการทางาน
(จากกองทุนประกันสังคม) จานวน 15,160,367 ราย คิดเป็นเงิน 20,694.02 ล้านบาท
2) มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จานวน 9.17 ล้านคน (คิดเป็น
ร้อยละ 99.41 จากเป้าหมายทั้งปี 9.22 ล้านคน) ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจากการ
ทางาน (จากกองทุนเงินทดแทน) จานวน 55,718 ราย คิดเป็นเงิน 562.945 ล้านบาท
3) แรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวน 2.54 ล้านคนมี
ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จานวน 44,689 ราย คิดเป็นเงิน 250.980 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จานวน 6,305 ครั้ง
มีผู้เข้ารับการบริการ จานวน 715,964 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ
7. การขยายความคุ้มครองให้แก่แรงงานนอกระบบ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ)
กระทรวงแรงงานได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ” ขึ้น
เหลื่อมล้าของสังคม
ณ สานักงานแรงงานจังหวัด ในระยะแรก จานวน 30 จังหวัด และมีเป้าหมายที่จะขยายออกไป
และการเข้าถึงบริการ
ให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด โดยมีภารกิจในการจัดทาเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด
ของรัฐ (ต่อ)
เพื่อจัดทาแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาของแรงงานนอกระบบ โดยจะเน้นการลงพื้นที่พบประชาชน สารวจ
จานวนและอาชีพของแรงงานนอกระบบเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครอง
ดูแลและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่แรงงานนอกระบบ โดยให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ รวมถึงมอบหมายให้ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลขับเคลื่อน
การดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอย่างจริงจัง
8. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
1) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสาคัญ เช่น
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นโยบายข้อ 3 3.3 พัฒนาระบบการ
ก า ร ล ด ค ว า ม คุ้มครองทางสังคม (ต่อ)
เหลื่อมล้าของสังคม
และการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ (ต่อ)

นโยบาย 4
การศึ ก ษาและ
เรียนรู้การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

4.7 ทะนุ บ ารุ ง และ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ตลอดจนพั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิต สร้างสันติสุขและ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

(1) กาหนดห้ามเจ้าของเรือให้บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ ทางานบนเรือ และ
กาหนดห้ามเจ้าของเรือให้คนประจาเรือที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางานที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย
(2) กาหนดให้เจ้าของเรือจัดทาข้อตกลงการจ้างงานของคนประจาเรือ โดยเก็บไว้บนเรือ
และให้ไว้กับคนประจาเรือ และกาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
สาหรับคนประจาเรือเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้
(3) กาหนดให้เจ้าของเรือจัดที่พักอาศัยและสถานที่บนเรือให้มีมาตรฐานตามที่กาหนดไว้
และจัดอาหารและน้าดื่มที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อคนประจาเรือโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
(4) กาหนดให้คนประจาเรือและเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรองหรือ
เรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทางาน และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ส่ง
ร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณาก่อนเสนอพร้อมกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ต่อไป
2) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เห็นชอบแล้ว และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันในประเด็นที่เป็นหลักการในร่างกฎหมายที่แต่ละฝ่ายยังมี
ความเห็นต่างกัน โดยนาร่างกฎหมายของกระทรวงฯ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ
ฝ่ายนายจ้างมาหารือร่วมด้วย
9. การให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ที่พัก โรงพยาบาล และสถานกักกัน จานวน 10,755 คน รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย จานวน 7,216 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 43,876,634.68 บาท
1. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นายจ้างและลูกจ้างมีความปรองดองสมานฉันท์ มีผู้เข้าร่วม
จานวน 5,520 คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 5,200 คน)
2. จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างบุญ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทาและสิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ จานวน 2,828 คน
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นโยบาย 5
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภาพบริ ก าร
ด้ า นสาธารณสุ ข
และสุ ข ภาพของ
ประชาชน
นโยบาย 7
การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

นโยบาย 7
การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน
(ต่อ)

เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
ความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
5.1 วางรากฐานให้
จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ผู้ประกันตน ซึ่งมีผู้ประกันตน
ระ บบ ห ลั ก ป ระ กั น มาใช้สิทธิการรักษาพยาบาล (ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 38 และ มาตรา 39) จานวน
สุ ข ภา พครอบคลุ ม 11.55 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 99.81 จากเป้าหมายทั้งปี 11.57 ล้านคน)
ประชากรในทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

7.3 พั ฒ นาแรงงาน
1. การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ดังนี้
ของภาคอุตสาหกรรม
1) การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่แรงงานไทย โดยเน้นภาษาอังกฤษ จานวน 17,695 คน
เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ (คิดเป็นร้อยละ 28.38 จากเป้าหมายทั้งปี 21,480 คน)
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 78,934 คน
(คิดเป็นร้อยละ 83.93 จากเป้าหมายทั้งปี 94,049 คน)
7.3 พั ฒ นาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรม
เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และไม่มีทักษะ
(ต่อ)

3) การอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อผลิตผู้ประกอบอาหารไทยให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ
จานวน 4,911 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.22 จากเป้าหมายทั้งปี 6,800 คน)
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
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ชี้แจงแก่กลุ่มเป้าหมายใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และนนทบุรี
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 350 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 1
และพัฒนา
นโยบาย 10 10.5 ใช้ ม าต รกา ร
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
การส่งเสริมการ ทางกฎหมาย การปลูกฝัง และประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสานึกและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและ
บริ ห ารราชการ ค่านิยมคุณธรรม
ประพฤติมิชอบ จานวน 2,955 คน (คิดเป็นร้อยละ 94.41 จากเป้าหมายทั้งปี 3,130 คน)
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
นโยบาย 10
ข้อสั่งการ นรม.
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ดังนี้
การส่งเสริมการ 1) ให้ทุกส่วนราชการ
1. การจัดตัง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน
บริ ห ารราชการ เร่งดาเนินโครงการที่มี ได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ขึ้นแล้ว ๓ แห่ง ณ กระทรวงแรงงาน
แผ่นดินที่มีธรรมา ประโยชน์ต่อประชาชน กรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา รวมถึงได้ขยายเครือข่ายไปยัง ๔ จังหวัดภาคใต้
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร อย่างทั่วถึงให้เกิดเป็น ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล และ ได้ดาเนินการขยายเครือข่ายไปยังสานักจัดหางาน
ป้องกันปราบปราม รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบ กรุงเทพเขตพื้นที่ 3 5 และ 8 ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 นอกจากนี้ยังมีแผน
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ ที่จะขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดระยอง นครปฐม และเชียงใหม่ ตามลาดับ
ประพฤติม ิช อบ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น (7 ณ วันที่ ๒5 เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มีผล
ในภาครัฐ (ต่อ)
ต.ค. 57)
การดาเนินงานทีส่ าคัญ ดังนี้ 1) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จานวน
1,019 แห่ง มีตาแหน่งงานว่าง จานวน 2,254 ตาแหน่ง 18,796 อัตรา 2) ให้บริการแนะแนว
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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)

อาชีพและให้คาปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 4,640 คน 3) มีผู้
ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จานวน 7,405 คน ในจานวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน
2,983 คน และ 4) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จานวน 7,900 คน
2. จัดทาโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยจัดบริการตรวจเช็ค
สภาพรถ ซ่อมบารุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนฟรี ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2557 ณ ที่ตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัด และช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558
ณ จุดบริการบนถนนสายหลักทั่วประเทศ มีประชาชนนารถมารับบริการทั้งสองช่วงเวลา จานวน
3,796 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 1,255 คัน และ รถจักรยานยนต์ 2,541 คัน นอกจากนี้ยังได้
จัดให้มีบริการอื่น 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. จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวแล้ว
ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้นาขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
6. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
20

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

7. เพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
1) ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2) ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ทางานให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตังแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 - 10 มีนาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
ด้านความมั่นคง
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3

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1.ให้ศูนย์บ ริก ารจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จขยายการ
ดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราวให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนามด้วย (25 พ.ย.57)
2. ให้ รง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกใบอนุญาตทางานชั่วคราว
ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามโดยเร็วต่อไป
3. ให้ รง.เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการตรวจสัญชาติ
ที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.58 โดยให้
นาเสนอ ครม.ในสัปดาห์หน้า (20 ม.ค.58)

ข้อ 1. และ 2. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทางาน
โดยจดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางและเข้าเมือง
ถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แต่การอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว 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 ผู้แ ทนไทยได้ร่ว 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
กัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ดังนี้
(1) กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
จะได้รับการตรวจลงตรา และได้รับอนุญาตทางาน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2559 จะได้รับการอนุญาตให้ทางานต่อไปอีก 2 ปีหลังสิ้นสุดการอนุญาต
31 มีนาคม 2559
(2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวทีย่ ังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่
31 มีนาคม 2558 ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัต รใหม่ ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2558 และขอรับ ใบอนุญาตทางาน ซึ่งแรงงานต่างด้าว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง. และ มท.

นโยบาย
รัฐบาล
3.2
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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 ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งความต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าว และให้นาแรงงานต่างด้าวไปทาทะเบีย นประวัติ
ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทางาน ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่จังหวัดชายทะเล
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และใน
ระหว่างการผ่อนผันนั้น ให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
และอนุญาตให้ทางานต่อได้อีก 2 ปี
(6) การปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา
ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับระยะเวลาการกลับเข้าทางานใหม่
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รับผิดชอบ
กค. และ รง.

นโยบาย
รัฐบาล
3.3

ของแรงงานต่างด้าวหลังทางานครบกาหนด 4 ปีแล้ว จากเดิมกาหนดไว้
3 ปี ให้ลดลงเหลือ 30 วัน เพื่อความต่อเนื่องของการทางานและสอดคล้อง
กับระยะเวลาการเตรียมการจัดทาเอกสารเพื่อกลับเข้ามาทางาน

ด้านสังคมจิตวิทยา
ลาดับ

ข้อสั่งการ

18

ให้ กค. และ รง. ชี้แจงทาความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความแตกต่าง
ของการให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และการออมตามพระราชบัญญัติกองทุน
การออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะสิทธิการออมตามอายุและสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง (30 ธ.ค.57)

25

ผลการดาเนินงาน

ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติและร่างพระราชกฤษฎีกา
เกี่ย วกับผู้ประกัน ตนตามมาตรา 40 ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากมีการ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว กระทรวงแรงงานโดยสานักงานประกันสังคม
จะได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงความแตกต่าง
ของสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับระหว่างการประกันตนตามมาตรา 40
และการออมตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ ดังกล่าว
ให้ ศธ. รง. มท. กห. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับ
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาแก่นักเรียน นิสิต
เด็กในช่วงปิดภาคเรียน รวมการสนับสนุนสถานที่ฝึกงานหรือหารายได้ นักศึกษา ให้มีงานทาในช่วงที่ว่างจากการเรียนและช่วงปิดเทอม โดยจัดทา
พิเศษที่เหมาะสม (10 มี.ค.58)
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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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 ร้านอาหารที่
มีการจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่
เป็นงานขายสินค้า และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยง
อันตราย ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
รายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)

ด้านการต่างประเทศ
ลาดับ
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ผลการดาเนินงาน

สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กระทรวงแรงงานได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ
ของประเทศไทย
เยียวยา ฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้
3. ให้ พม. รง. เร่งดาเนินการเกี่ยวกับการดูแลและเยียวยาเหยื่อจากการ
1. กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลัก โดยมี กรมสวัสดิการและ
ค้ามนุษย์หรือจากการใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ คุ้มครองแรงงาน กรมประมง กระทรวงมหาดไทย และสมาคมการประมง
สร้างการรับรู้กับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ (3 มี.ค.58)
แห่งประเทศไทย เป็น หน่ว ยงานสนับ สนุน ในการจัด ตั้งศูนย์ป ระสาน
แรงงานประมง ใน 7 จังหวัด นาร่อง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง
ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล ซึ่งมีภารกิจในการจัดระเบียบแรงงาน
จัดระเบียบเรือประมงทะเล คุ้มครองแรงงานในเรือประมง การตรวจ
ปราบปราม จับกุม และดาเนินคดี รวมถึงให้การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
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การกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศกัมพูชา – ลาว –
เมียนมา - เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
3. ให้ กต. พณ. รง. อก. พิจารณากาหนดแนวทางการหารือความร่วมมือกับ
ประเทศดังกล่าว และหามาตรการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า
และแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย (10 มี.ค.
58)

ผลการดาเนินงาน
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
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ CLMV ดังนี้
1. การทบทวน MoU การนาเข้าแรงงานจากประเทศ ลาว เมียนมา
และกัมพูชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทาร่าง MoU ดังกล่าว
2. การเตรียมการลงนาม MoU การนาเข้าแรงงานจากประเทศเวียดนาม
ขณะนี้อ ยู่ร ะหว่างการเสนอ MoU และ Agreement ที่ปรับแก้ไขให้
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายพิจารณาเบื้องต้นเพื่อนาส่งให้ฝ่ายเวียดนาม
พิจารณาอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางทางการทูตในโอกาสแรก ซึ่งจะต้อง
ดาเนิน การให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันกาหนดลงนามในการประชุม Joint
Cabinet Retreat ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558
3. การเตรียมประชุมความร่วมมือด้านแรงงานกับประเทศกลุ่ม CLMTV
ประมาณเดือนสิงหาคม 2558 โดยจะได้จัดให้มีการจัดประชุมความร่วมมือ
เชิงวิชาการกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน มีกาหนดในช่วงเดือน มิถุนายน –
สิงหาคม 2558

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบาย
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กต.ทก.และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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6. ให้ รง. เผยแพร่การทางานของศูนย์บริการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์บริการ
ที่เปิดให้ผู้ว่างงานสามารถเข้าไปหางานที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวมทั้ง จัดหางานเพื่อคนไทย ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ให้นายจ้างสามารถเข้าไปหาแรงงานตามที่ต้องการได้ (27 ม.ค.58)
www.mol.go.th เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th รวมทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง.

นโยบาย
รัฐบาล
10

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปรับปรุงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558
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