การมอบแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
ปลั ดกระทรวงแรงงานขอให้ แนวทางในการปฏิ บัติ งานในพื้ นที่ ต ามนโยบายของรั ฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ระหว่างแรงงานจังหวัดร่วมกับ
จัดหางาน แรงงานจั งหวัดกับผู้ อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน แรงงานจังหวัดร่ว มกับสวัส ดิการและ
คุ้มครองแรงงาน และแรงงานจังหวัดร่วมกับประกันสังคม ดังนี้
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
สื บ เนื่ อ งจากนายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายให้ ก ระทรวงแรงงานเป็ น เจ้ า ภ าพร่ ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
โดยมี รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงานเป็ นประธาน ผู้ ช่ วยรั ฐมนตรี ประจ ากระทรวงแรงงาน (นายอนุ สรณ์
ไกรวัตนุสสรณ์) เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ
และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ
ได้มีการประชุมไปแล้ว ๒ ครั้ง สรุปสาระสาคัทที่ได้จากการประชุม คือ
ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และกาหนดกลุ่มเป้าหมาย กาหนดเจ้าภาพในการดูแล โดยกระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพดูแล
นักศึกษาวัยเรียน สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบ วัยแรงงานในระบบที่เ ป็นภาครัฐ กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ
วัย แรงงานที่เป็ น ภาคเอกชนและแรงงานนอกระบบ มีเจ้าภาพรับผิ ดชอบหลายหน่ว ยงาน สิ่ งที่จะพัฒ นา
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ การพัฒนาสมรรถนะโดยแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก (Core Competency) ๕ เรื่อง คือ
ภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอาเซียน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ อาเซีย น คุณลั กษณะที่ดีใ นการทางาน และความรู้เกี่ยวกั บการบริห ารจัดการองค์กร SME และ
สมรรถนะตาม ตาแหน่ง/หน้าที่ (Functional Competency) โดยพัฒนาแต่ละอาชีพ อาชีพไหนก็พัฒนา
ทักษะในเรื่องนั้น และให้เน้นในอุตสาหกรรม ๑๐ ด้าน ที่ประเทศไทยได้เปรียบประเทศอื่น ๆ คือ ๑) อาหารและ
สินค้าเกษตร ๒) การท่องเที่ยวและบริการ ๓) ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ๔) โลจิสติกส์ ๕) ยานยนต์ ชิ้นส่วน
และโลหะ ๖) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ๗) ก่อสร้าง ๘) เฟอร์นิเจอร์ ๙) ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
และ ๑๐) อัทมณีและเครื่องประดับ โดยให้จังหวัด ใช้กลไกระดับพื้นที่ ดาเนินการพัฒนาแรงงานในแต่ละ
อุตสาหกรรมให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานในเรื่องดังกล่าว
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้หน่วยงานในภูมิภาคดาเนินการดังนี้
๑. ให้สานักงานแรงงานจังหวัดทุก จังหวัดจัดตั้ง “ศูนย์เตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัด ” และจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่
และผลักดันให้เข้าสู่การบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประสานงานบูรณาการข้อมูล
ด้านแรงงาน จัดการทรัพยากรให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการในส่วนกลางกาหนด โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านทัศนคติในการทางาน
๒. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ขอให้สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดไปส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตนเองตามพระราชบัททัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕

-๒๓. ในส่วนของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า ๑๐๐ คน ขอให้สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจัดหลักสูตรและดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการที่ได้สารวจไว้ โดยมี
งบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน
๔. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอให้แรงงานจังหวัด ประสานงานกับสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาหรือทวิภาคี เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และลงไปสู่พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. โครงการอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานซึ่งเป็นเครือข่ายในการประสานการดาเนินงานโดยเฉพาะในระดับ
พื้นที่มีบทบาทในการช่วยงานของกระทรวงแรงงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้มอบหมายภารกิจ ๒ เรื่อง คือ
การค้นหาผู้ว่างงานและการนาแรงงานต่างด้าวมาพิสูจน์สัทชาติ โดยขอให้ดาเนินการดังนี้
๑) มอบหมายให้อาสาสมัครแรงงานจานวน ๗,๐๐๐ กว่าคน ลงพื้นที่ค้นหานักเรียนนักศึกษา
และผู้ประสงค์จะมีงานทา และนาตาแหน่งงานในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้จากสานักงานจัดหางาน
จังหวัดไปแนะนาให้สมัครงาน และรวบรวมข้อมูลความต้องการสมัครงานที่ได้จากการลงพื้นที่เสนอสานักงาน
แรงงานจังหวัดประมวลเป็นภาพรวมและแจ้งสานักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อประสานผู้ประกอบการที่เสนอ
ตาแหน่งงานไว้เพื่อนัดหมายในการพบกับผู้ที่แจ้งความประสงค์จะสมัครงานไว้กับอาสาสมัครแรงงานเพื่อ
ดาเนินการรับสมัครงาน และขอให้สานักงานแรงงานจังหวัดชี้แจง ทาความเข้าใจกับอาสาสมัครแรงงานให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการทางานให้ชัดเจน
๒) ขอให้สานักงานแรงงานจังหวัดประสานกับสานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อให้อาสาสมัคร
แรงงานได้ รั บ ข้ อมู ล ต าแหน่ งงานว่ างที่ ทั น สมั ยไปแนะน าให้ แก่ ผู้ ประสงค์ จะท างาน รวมทั้ งเพื่ อนั ดหมาย
ผู้ประกอบการในการจัดการรับสมัครงานแก่ผู้ประสงค์จะทางานที่อาสาสมัครแรงงานได้ค้นหามา
๓) ขอให้ส านั กงานจั ดหางานจังหวัดประสานกับผู้ ประกอบการและส านักงานจัดหางาน
จังหวัด ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดทาข้อมูลตาแหน่งงานว่างให้มีความทันสมัยและครอบคลุมทั้งตาแหน่งงาน
ในจังหวัดของตนและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะทาให้ผู้ประสงค์จะทางานมีโอกาสได้รับการบรรจุงานในพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียงสูงขึ้น
๓. โครงการบูรณาการบริหารแรงงานต่างด้าว
โครงการบูรณาการบริหารแรงงานต่างด้าว เป็นโครงการที่ใช้กลไก “อาสาสมัครแรงงาน” เป็น
สื่ อกลางและช่ว ยเสริ มการแก้ไขปั ทหาแรงงานต่างด้าวในทุกพื้นที่ทั่ว ประเทศเช่นกัน โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑) อาสาสมัครแรงงานประจาตาบลลงพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมข้อมูลแรงงานต่างด้าว
และรับทราบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในพื้นที่ชุมชน ตาบล และหมู่บ้านที่ห่างไกลของ
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แจ้งสานักงานแรงงานจังหวัดประสานและเก็บรวบรวมข้อมูลให้สานั กงานจัดหางาน
จังหวัด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย
๒) อาสาสมัครแรงงานประจาตาบลให้บริการด้านแรงงานต่างด้าว โดยแนะนาให้ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับใบอนุทาตทางาน การต่อ
อายุ ใบอนุทาตทางาน และการดาเนิน การตามขั้นตอนการพิสูจน์สัทชาติให้เสร็จตามกาหนดระยะเวลาที่
กรมการจัดหางานประกาศ

-๓๓) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจาจังหวัดให้บริการเสริมเร่งด่วนด้านแรงงานต่างด้าว
ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนะนาการให้บริการ รวมทั้งอานวยความสะดวกแก่นายจ้าง แรงงานต่างด้าว
และประชาชนผู้มารับบริการ ณ จุดเดียว
๔) สานักงานแรงงานจังหวัดจะต้องชี้แจงทาความเข้าใจกับอาสาสมัครแรงงานให้เข้าใจในแนวทาง
การดาเนินงานและได้รับค่าตอบแทนในการทางาน
๕) ขอให้ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ประสานงานกั บ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด เพื่ อ ให้
อาสาสมัค รแรงงานมีข้อมูล และแนวทางที่ชัด เจนเกี่ยวกับการจั ดระบบแรงงานต่า งด้าวให้ ถู กกฎหมาย
รวมทั้งประสานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ให้สานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายต่อไป
๔. ศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานประจาจังหวัด
ขอให้สานักงานแรงงานจั งหวัดดาเนินการจัดตั้ง “ศูนย์โ ปร่งใสกระทรวงแรงงานประจา
จังหวัด” ให้ครบทุกจังหวัด เพื่อทาหน้าที่ ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) ดูแลการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
กลาง เรื่อง ค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัด (ค่าจ้าง ๓๐๐ บาท) ๒) ป้องกันการหลอกลวงประชาชนไปทางาน
ต่างประเทศ ๓) การให้บริการรับร้องทุกข์และให้คาปรึกษาด้านแรงงาน สิ่งที่สาคัทคือข้อ ๔) การพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้แก่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้คาแนะนาในการพัฒนาฝีมือโดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้
คาปรึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานก่อน
๕. มาตรการเตรียมการรองรับแรงงานย้ายถิ่นกลับบ้าน
เนื่องจากในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ค่าจ้างขั้นต่า ๓๐๐ บาท จะมีผลใช้บังคับในทุกจังหวัด
และจะทาให้เกิดผลกระทบกับแรงงานที่จะย้ายกลับไปทางานที่ภูมิลาเนาเดิม เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการครองชีพ
จะถูกลง จึงต้องมีการเตรียมการรองรับโดย
๑) สานักงานจัดหางานจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลตาแหน่งงานว่างในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่ อ ให้ แ รงงานย้ า ยถิ่ น สามารถได้ รั บ การบรรจุ ง าน และป้ อ งกั น ปั ท หาการขาดแคลนแรงงานในพื้ น ที่
ตลอดจนจัดให้มีการแนะแนวอาชีพอิสระให้
๒) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลงพื้นที่ / ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
ทาความเข้าใจผู้ประกอบการ เรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่า เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และติดตามความ
เคลื่อนไหวของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
๓) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมการเรื่องการฝึกอาชีพอิสระ โดยเฉพาะแรงงานที่มีอายุ
มากที่อาจเป็นข้อจากัดในการจ้างงาน หรือการฝึกพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
๔) สานักงานประกันสังคมเตรียมการประกันการว่างงานในกรณีที่สถานประกอบการมีการ
เลิกจ้าง / ปิดกิจการ
๕) สานักงานแรงงานจังหวัดติดตามและรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวให้ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงทราบ
๖) ศึกษาผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

-๔-

๖. ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
กระทรวงแรงงานดาเนินการให้ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็นศูนย์ที่สามารถรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน โดยขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการ
ข้อมูลและส่งข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ ดังนี้
๑) ข้อมูลของกรมการจัดหางาน เช่น ข้อมูลตาแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน การสมัครงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความต้องการแรงงาน เป็นต้น
๒) ข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เช่น ข้อมูลการคุ้มครองแรงงาน การจัด
สวัสดิการแรงงาน จานวนสถานประกอบกิจการที่ปิดกิจการหรือเลิกจ้าง เป็นต้น
๓) ข้อมู ล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น ข้อมูลการพัฒนาฝี มือแรงงาน ความต้องการ
ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและการติดตามผล เป็นต้น
๔) ข้อมูลของสานักงานประกันสังคม เช่น ข้อมูลกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
เป็นต้น
๕) ข้อมูลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เช่น ข้อมูลภาวการณ์ทางานของประชาชน
ในแต่ละพื้นที่
สาหรับการจัดเก็บข้อมูล การบูรณาการข้อมูล ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูล ให้ครบถ้วน
และทันต่อเวลา
การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย การเชื่อมโยงกับกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ใช้เลข ๑๓ หลัก กระทรวงศึกษาธิการ เช่น ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่จบ
การศึกษา และผู้ที่กาลังจะจบการศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ
และประชาชน ในเรื่องของการจัดเตรียมกาลังแรงงานเพื่อรองรับตาแหน่งงานว่าง การลงทุนด้านแรงงานของ
สถานประกอบการ และการหางานทาของประชาชน ผู้ว่างงาน เป็นต้น
สาหรับการแบ่งกลุ่มย่อยในช่วงบ่ายขอฝากให้ช่วยกันศึกษาเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่าจะเกิดผลกระทบกับประเทศของเราอย่างไรบ้างและแต่ละหน่วยงานจะต้อง
ปรับภารกิจเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

