นโยบายกระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๕๖
นโยบายสาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการ
นโยบายที่ ๑ : ขับเคลื่อนการเพิ่มค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท ให้มีผลในทางปฏิบัติ
๑.๑ ชี้แจง แนะนำ ประชำสัมพันธ์ และให้คำปรึกษำแก่ลูกจ้ำง นำยจ้ำง สถำนประกอบกิจกำร
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก สหภำพแรงงำน ผู้ นำแรงงำน และเครือข่ำยฯ เพื่อให้ปฏิบัติตำมนโยบำยให้แรงงำน
มีค่ำจ้ำงไม่ต่ำกว่ำวันละ ๓๐๐ บำท เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตของลูกจ้ำงให้ มีรำยได้เพียงพอกับค่ำครองชีพ
และกำรนำระบบแรงงำนสัมพันธ์ไปใช้บริหำรจัดกำรในกำรแก้ปัญหำแรงงำนและกำรปรับเพิ่มค่ำจ้ำง
๑.๒ ตรวจคุ้มครองแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำรกลุ่มเสี่ยง (ขนำดเล็ก) ที่จะปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตำมนโยบำยกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงเป็นวันละ ๓๐๐ บำท อำทิเช่น กิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร งำนขนส่ง งำนประมง
๑.๓ จัดตั้งศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงำนให้ครบทุกจังหวัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษำ
เกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรปรับค่ำจ้ำงขั้นต่ำเป็นวันละ ๓๐๐ บำท รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ด้ำนแรงงำน
๑.๔ เสริ มสร้ ำงแรงงำนสมำนฉั นท์ โดยขั บเคลื่ อนกำรปฏิ บั ติ งำนของศู นย์ อ ำนวยกำร
ด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ระดับภูมิภำค (จำนวน ๕ ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดลำพูน
นครรำชสีมำ พระนครศรีอยุธยำ ชลบุรี และภูเก็ต)
๑.๕ ยกระดับผลิตภำพแรงงำนทั้งในและนอกระบบให้มีศักยภำพสู งขึ้นสอดคล้ องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกิจกำร และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิต เพื่อให้สถำนประกอบกิจกำรมีรำยได้เพียงพอ
ในกำรจ่ำยค่ำจ้ำงไม่น้อยกว่ำวันละ ๓๐๐ บำท
๑.๖ ขยำยโครงกำรสิ นเชื่อเพื่อส่ งเสริมกำรจ้ำงงำนของนำยจ้ำง กำรมีงำนทำ มีรำยได้ของ
แรงงำน และหนุนเสริมด้ำนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดควำมคล่องตัว
๑.๗ ศึกษำควำมเป็นไปได้ในประเด็นที่ผู้ประกอบกิจกำรขอให้ขยำยระยะเวลำกำรลดเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมออกไป เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อควำมมั่นคงของกองทุนประกันสังคม
นโยบายที่ ๒ : เตรี ยมความพร้ อมด้ านการบริ หารจั ดการแรงงานเพื่ อรองรั บการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
๒.๑ จัดทำแผนยุ ทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนเพื่อเตรียมกำรรองรับประชำคมอำเซียน ปี ๒๕๕๘
จัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์เตรียมควำมพร้อมพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์รองรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในระดับจังหวัด เพื่อเป็นแกนกลำงในกำรวำงแผน ประสำนบูรณำกำร ติดตำมผล
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ในเวทีอำเซียน
๒.๒ พัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (Language Skills) โดยเน้นภำษำอังกฤษ ภำษำของ
ประเทศในอำเซี ยน และภำษำอื่ นที่ ใช้ ส ำหรั บกำรติ ดต่ อสื่ อสำร พร้ อมทั้ งกำรพั ฒนำทั กษะด้ ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Information Technology Skills) และขีดควำมสำมำรถของแรงงำนให้มีสมรรถนะหลัก (Core
Competency)
๒.๓ พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีชั้นสูง (High Technology Skills) และทัศนคติรวมทั้ง
พฤติกรรมกำรทำงำนที่ดี ให้แรงงำนเก่ำในระบบกำรจ้ำงงำน และแรงงำนใหม่ที่สำเร็จกำรศึกษำและที่กำลังจะ
สำเร็จกำรศึกษำ

-๒นโยบายที่ ๓ : สร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- ร่วมกับภำคีเครือข่ำยเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนในกิจกำร
ประมงทะเล แรงงำนเด็กและแรงงำนต่ำงด้ำว
นโยบายที่ ๔ : ยกระดับสถานประกอบการสู่องค์กรสีขาวต้านยาเสพติด
ขับเคลื่อนวำระแห่งชำติในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในสถำนประกอบกิจกำร
ที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป โดยให้มีระบบกำรจัดกำรที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้ำงควำมตระหนักรู้
ให้ แก่ลู กจ้ำง นำยจ้ำง องค์กรแรงงำน ตลอดจนรณรงค์ส่ งเสริมให้ สถำนประกอบกิจกำร นิคมอุตสำหกรรม
กลุ่มผู้ประกอบกิจกำรยกระดับเป็นองค์กรสีขำว เพื่อรวมเป็นพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด
นโยบายที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการระบบประกันสังคม
๕.๑ กำหนดระเบียบสำนักงำนประกันสังคมว่ำด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำ ในประเทศสำหรับ
แพทย์เฉพำะทำงสำขำอำชีวเวชศำสตร์ และพยำบำลเฉพำะทำงสำขำ อำชีวอนำมัย
๕.๒ บูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ ๓ กองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
งำนด้ำนบริกำร
๕.๓ เร่งรัด ติดตำมกำรชำระเงินสมทบเพื่อลดหนี้ค้ำงชำระของสถำนประกอบกิจกำรให้ลดลง
จำนวน ๒,๐๐๐ ล้ำนบำท
นโยบายที่ ๖ : พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อรองรับคนหางานเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศ
- เพิ่มจำนวนและพัฒนำศักยภำพศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จเพื่อรองรับคนหำงำนเดินทำงไปทำงำน
ต่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์บริกำรกำรไปทำงำนต่ำงประเทศ (TOEA) ให้ครบ ๑๐ แห่ง
กำรจัดหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมคนหำงำนรำยประเทศ และสร้ำงเครือข่ำยคุ้มครองแรงงำนในต่ำงประเทศ
นโยบายสาคัญรองรับการปฏิบัติงาน
นโยบายที่ ๗ : สร้างและเสริมศักยภาพกลไก สร้างโอกาส เพิ่มทางเลือกในการมีงานทา
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การว่างงาน
๗.๑ สร้ ำงเครื อข่ ำยเพื่ อบู รณำกำรกำรแนะแนวด้ ำนอำชี พเพื่ อกำรมี งำนท ำ มี รำยได้ และ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เช่น ครูแนะแนวอำชีพ นักแนะแนวอำชีพที่มีประสบกำรณ์ เป็นต้น
๗.๒ พัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันของกลุ่มอำชีพ OTOP เพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
ยอมรับของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ
๗.๓ จัดตลำดนัดแรงงำนเชิงคุณภำพ โดยใช้ระบบ IT เพื่อให้นำยจ้ำงตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรงกับ
ควำมต้องกำรทันที
๗.๔ ยกระดับงำนบริกำรจัดหำงำนโดยจัดทำตำแหน่งงำนที่มีคุณค่ำ สิบอันดับแรก (Topten) ของเขต/
จังหวัด และดำเนินกำรสรรหำ คัดเลือก พร้อมทั้งพัฒนำฝีมือให้กับคนหำงำนก่อนที่นำยจ้ำงรับบรรจุเข้ำทำงำน
และติดตำมผลภำยหลังกำรพัฒนำฝีมือ
๗.๕ ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำน กำลังแรงงำนใหม่และควำมต้องกำร
แรงงำน สำหรับผู้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (Labour Bank & Job Bank) เพื่อให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่มีวุฒิ
ระดับปริญญำตรีมีงำนทำ และเพื่อกำรเป็น “ศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ” ที่เป็นกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนแรงงำน

-๓โดยอำศั ย กลไกอำสำสมั ค รแรงงำน และผู้ น ำชุ มชนในกำรค้ นหำผู้ ว่ ำงงำนในพื้ นที่ รวมทั้ งกำรวิ เครำะห์
ตลำดแรงงำน/ตำแหน่งงำน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลคนหำงำน/ตำแหน่งงำน และติดตำมผลกำรบรรจุงำน
๗.๖ ฝึกอำชีพให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรออกไปประกอบอำชีพ เป็นกำรสร้ำง
ชีวิตใหม่และให้โอกำสกับผู้พ้นโทษให้ได้กลับคืนสู่สังคมและ ครอบครัวอย่ำงอบอุ่น
๗.๗ สนับสนุนบทบำทและเพิ่มศักยภำพอำสำสมัครแรงงำน เพื่อกำรช่วยงำนในภำรกิจเร่งด่วน
ของกระทรวงแรงงำนตำมห้วงเวลำและสถำนกำรณ์สำคัญ อำทิเช่น สอดส่องและชักชวนแรงงำนต่ำงด้ำงที่ผิด
กฎหมำยให้เข้ำสู่ระบบกำรพิสูจน์สัญชำติภำยในกำหนดเวลำ
นโยบายที่ ๘ : จัดระบบการไปทางานต่างประเทศ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติ
๘.๑ สร้ ำงควำมร่วมมือกับรัฐ/ประเทศผู้รับแรงงำน เพื่อขยำยตลำดแรงงำนในต่ำงประเทศ
โดยกำรจัดส่งแรงงำนโดยระบบรัฐต่อรัฐ และเป็นตำแหน่งงำนที่มีรำยได้สูงกว่ำกำรทำงำนในประเทศ
๘.๒ สร้ำงเครือข่ำยเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันกำรหลอกลวงและลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศ
ในระดับพื้นที่ และป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
๘.๓ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว โดยเร่งรัดกำรพิสูจน์สัญชำติ
กำรจัดตั้งศูนย์นำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรและให้บริกำรออกใบอนุญำตทำงำนในพื้นที่ที่มีสถิติ
กำรเข้ำ-ออกของแรงงำนต่ำงด้ำวสูง และเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรนำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวตำมบันทึกควำมเข้ำใจ
(MOU)
นโยบายที่ ๙ : ผลักดั นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางานเป็นวาระ
แห่งชาติ
๙.๑ รณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และเป็นศูนย์กลำง
กำรแลกเปลี่ยนวิชำกำร ประสบกำรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อ
นำไปสู่กำรปรับปรุงสภำพกำรทำงำนให้เกิดควำมปลอดภัยทั้งในกำรทำงำนและในสถำนประกอบกิจกำร โดย
มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย และเป็นกำรขับเคลื่อนวำระแห่งชำติ “แรงงำนปลอดภัยและสุขภำพ
อนำมัยดี”
๙.๒ รณรงค์ ตรวจและกำกับสถำนประกอบกิจกำรและองค์กรต่ำง ๆ ให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
๙.๓ ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งองค์กรเฉพำะดูแลด้ำนควำมปลอดภัยฯ โดยรวมกองทุน
เงินทดแทนและสถำบันควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
นโยบายที่ ๑๐ : ส่งเสริมกลไกการแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และการรับรอง
มาตรฐานแรงงานไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและการพัฒนาแรงงาน
๑๐.๑ ส่ งเสริ มและพัฒนำระบบทวิภำคีและไตรภำคีด้ำนแรงงำนสั มพันธ์ในสถำนประกอบ
กิจกำรและรัฐวิสำหกิจ
๑๐.๒ ส่ งเสริ มให้ นำยจ้ ำง สถำนประกอบกิจกำรจัดสวัสดิกำรแก่ลู กจ้ำงที่เป็นเงิน เพื่อกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้ใช้แรงงำน เช่น โบนัส เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เป็นต้ น โดยไม่ยุบหรือเปลี่ยนไป
รวมเป็นค่ำจ้ำง
๑๐.๓ เร่งรัดกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ ๕๐
คนขึ้นไป ให้ครบถ้วนทุกสถำนประกอบกิจกำร

-

๔-

๑๐.๔ พั ฒ นำทั ก ษะกำรจั ด กำรมำตรฐำนแรงงำนไทยและควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ด้ำนแรงงำนไทย
๑๐.๕ รณรงค์ส่ งเสริ มให้ สถำนประกอบกิจกำรที่ได้รั บกำรรั บรองมำตรฐำนให้ รักษำระบบ
มำตรฐำนแรงงำนไทย โดยกำรตรวจติดตำมภำยหลังกำรรับรองกำรตรวจ ต่ออำยุ และส่งเสริมสถำนประกอบ
กิจกำรกลุ่มใหม่ให้เข้ำสู่ระบบกำรรับรองมำตรฐำน สำหรับสถำนประกอบกิจกำรที่ไม่ประสงค์ขอรับกำรรับรอง
มำตรฐำนฯ ได้มีกำรส่งเสริม เข้ำสู่ระบบประกำศแสดงตนเอง โดยแสดงกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ
มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๕๓

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์
๑ ตุลำคม ๒๕๕๕

