ภาพรวมงบประมาณนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
ส่งเสริม

การมีงานทา

ป้องกันการค้า

มนุษย์ด้าน
แรงงานฯ

งบประมำณทัง้ สิ้น

คุ้มครอง
แรงงาน

พัฒนา

ฝี มือแรงงาน

และส่งเสริม
สวัสดิการแรงงาน

สังคม

บริหาร
การพัฒนาองค์กร

52,594.3336 ลบ.
ดาเนินการตามภารกิจกระทรวงแรงงาน

เงินอุ ดหนุนประกันสังคม

46,108.6003

เสริมสร้าง
หลักประกันทาง

6,485.7333

ลบ.

• งบบุ คลากร 3,783.9825 ลบ.
• งบทางาน 2,701.7508 ลบ.
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Agenda
Based
613.5757 ลบ.

นโยบาย

4

Area
Based

3A
725.1041
ลบ.

ลบ.

7

Administration
Based

111.5284
ลบ.

Vision: แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชี วิตที่ดี
(Productive Manpower)

สรุ ปควำมเชื่ อมโยงนโยบำยเน้นหนักของกระทรวงแรงงำน
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 : นโยบำยเร่งด่วน A1 (Agenda Based)
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker)

1

หน่วยงำนหลัก : กพร.
เป้ำหมำย : 59,300 คน

โครงกำร : 5 โครงการ
งบประมำณ : 305.7570 ลบ.

149 โครงการ/กิจกรรม
613.5757 ลบ.

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนฯ 12 : 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC
หน่วยงำนหลัก : กพร. กกจ.
โครงกำร : 12 โครงการ
เป้ำหมำย : พัฒนาฝี มือ 7,880 คน /มีงานทาและ
งบประมำณ : 55.4274 ลบ.
ได้รับความคุ้มครอง 55100 คน

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 1 ด้านความมั่นคง 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนฯ 12 : 5 เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติฯ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ

2

ส่งเสริมการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทา
โครงกำร : 19 โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงำนหลัก : สป. สปส. กกจ. กสร.
งบประมำณ : 65.2978 ลบ.
เป้ำหมำย : 100,000 คน

3

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนฯ 12 : 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ

ส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกระบวนการเดินทางไปอย่างถูกต้อง
หน่วยงำนหลัก : กพร. กกจ.
เป้ำหมำย : 45,000 คน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ

5

หน่วยงำนหลัก : สป. กกจ.
เป้ำหมำย : 56,000 คน

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนฯ 12 : 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

โครงกำร : 2 โครงการ/กิจกรรม
งบประมำณ : 5.6100 ลบ.

โครงกำร : 3 โครงการ/กิจกรรม
งบประมำณ : 2.800 ลบ.

4

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 1 ด้านความมั่นคง
แผนฯ 12 : 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติฯ

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตาม MOU ตรวจสอบและเร่งรัดการทางานของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ควำมเชื่ อมโยง
หน่วยงำนหลัก : กกจ.
โครงกำร : 2 โครงการ/กิจกรรม
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 1 ด้านความมั่นคง
เป
ำ
หมำย
:
MOU
350,000
คน
สปก.น
าต่
า
งด้
า
ว
้
งบประมำณ : 6.7904 ลบ.
แผนฯ 12 : 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติฯ
450,000 คนมาทางานด้วย 40,000 แห่ง

6

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบ

7

หน่วยงำนหลัก : สป. กกจ.
เป้ำหมำย : 50,000 คน

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 1 ด้านความมั่นคง
แผนฯ 12 : 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติฯ

โครงกำร : 1 โครงการ/กิจกรรม
งบประมำณ : ไม่ใช้งบประมาณ

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนฯ 12 : 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ

ส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงานและส่งเสริมการมีงานทาและพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง
หน่วยงำนหลัก : กกจ. กพร.
โครงกำร : 3 โครงการ/กิจกรรม
เป้ำหมำย : ยุ วแรงงาน 50,000 คน
งบประมำณ : 11.1840 ลบ.
ผู ้ต้องขัง 45,000 คน

8

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

9

หน่วยงำนหลัก : สป. กสร.
เป้ำหมำย : รักษาอันดับ Tier 2

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 1 ด้านความมั่นคง
แผนฯ 12 : 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติฯ
ขับเคลื่อน Safety Thailand
หน่วยงำนหลัก : กสร. สสปท.
เป้ำหมำย : แรงงานได้รับการส่งเสริม
ความปลอดภัย 176,600 คน และได้รับ
ความคุ้มครอง 640,000 คน

11

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนฯ 12 : 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ

โครงกำร : 17 โครงการ/กิจกรรม
งบประมำณ : 57.9402 ลบ.

ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 1 ด้านความมั่นคง
แผนฯ 12 : 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติฯ

เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายที่สุด
หน่วยงำนหลัก : กสร.
เป้ำหมำย : รักษาอันดับ Significant Advancement

โครงกำร : 24 โครงการ/กิจกรรม
งบประมำณ : 9.9622 ลบ.
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โครงกำร : 30 โครงการ/กิจกรรม ควำมเชื่ อมโยง
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
งบประมำณ : 25.6129 ลบ.
แผนฯ 12 : 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ
พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์การประกันสังคม และการเข้าสู่ ILO ฉบับที่ 102
หน่วยงำนหลัก : สปส.
โครงกำร : 8 กิจกรรม
เป้ำหมำย : ออกประกาศคกก.การแพทย์และพัฒนารูปแบบการให้บริการ
งบประมำณ : ไม่ใช้งบประมาณ
สถานพยาบาล เสนอร่างกฎหมายปรับปรุ งสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรฯปรับปรุ งมาตรฐานระบบประกันสังคมให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานตามอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 ว่าด้วยการประกันสังคม

12

ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ควำมเชื่ อมโยง
หน่วยงำนหลัก : ทุกกรม
โครงกำร : 23 โครงการ/กิจกรรม
ยุ ทธศำสตร์ชำติ : 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
เป้ำหมำย : 1,066,600 คน
งบประมำณ : 67.1965 ลบ.
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

13

แผนฯ 12 : 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนทมนุษย์
2 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ

A1(1)

ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ
(Super Worker)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กพร.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 ยุ ทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่ำงยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเพิ่มศักยภำพแรงงำนและ
ผู ้ประกอบกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งนได้อย่ำงยั่งยืน

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางดาเนินการ
1. พัฒนำทักษะฝี มือเทคโนโลยีชั้นสูง
2. ทักษะฝี มือรองรับอุ ตสำหกรรมเป้ำหมำย และ Up Skill, Re skill
3. เพิ่มผลิตภำพแรงงำนและทักษะ STEM

เป้าหมายปี 2562
แรงงำนได้รับกำรยกระดับทักษะฝี มือแรงงำนให้เป็น
แรงงำนคุณภำพ (Super Worker)

59,300

คน

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

5

โครงการ

งบประมำณ

305.7570

ลบ.

กพร.
▪ โครงกำรเพิ่มศักยภำพแรงงำนรองรับ Thailand 4.0 (กพร.) เป้ำหมำย 14,100 คน
▪ โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุ ตสำหกรรมแห่งอนำคต (กพร.) เป้ำหมำย 10,000 คน
▪ โครงกำรพัฒนำฝี มือแรงงำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภำคอุ ตสำหกรรมและบริกำร (กพร.) เป้ำหมำย 5,200 คน
▪ โครงกำรเพิ่มทักษะกำลังแรงงำนในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กพร.) เป้ำหมำย 15,000 คน
▪ โครงกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนสู่ SMEs 4.0 (กพร.) เป้ำหมำย 15,000 คน

A1(2)

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กพร. , กกจ. / หน่วยงานสนับสนุน : กสร.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนควำมมั่นคง
ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 5 กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศ
สู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเพิ่มศักยภำพ
แรงงำนและผู ้ประกอบกำร เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งนได้
อย่ำงยั่งยืน

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562
แนวทางระดับนโยบาย

แนวทางระดับพื้นที่

1. ให้มีศูนย์บริหำรแรงงำนเขต EEC
2. ส่งเสริมกำรมีงำนทำ / ทดสอบควำมพร้อมทำงอำชี พ /
จับคู่ matching
3. พัฒนำทักษะฝี มือ
4. แนะนำสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและสิทธิหน้ำที่ในกำร
ทำงำน

1. จัดตั้งศูนย์บริหำรแรงงำนในพื้นที่ EEC ให้บริกำรด้ำนแรงงำนครบวงจร
2. กำรบริหำรกำลังคน
3. ให้บริกำรจัดหำงำน
4. กำรพัฒนำทักษะฝี มือแรงงำน
5. คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและหน้ำที่ในกำรทำงำน
6. กำรคุ้มครองแรงงำน ให้มีควำมมั่นคงในกำรดำรงชี วติ
7. กำรพิจำรณำอนุญำตทำงำนให้กับแรงงำนต่ำงด้ำว ตำมกฎหมำย BOI
และกำรนำเข้ำตำม MOU

เป้าหมายปี 2562
แรงงำนได้รับกำรยกระดับทักษะฝี มอื แรงงำน 7,880 คน
แรงงำนมีงำนทำและได้รับควำมคุ้มครอง 55,100

คน

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

12 โครงการ

งบประมำณ

55.4274 ลบ.

กพร งบประมาณ 53.2633 ล้านบาท เป้าหมายรวม 7,880 คน
• โครงกำรพัฒนำฝี มือแรงงำนรองรับ 10 อุ ตสำหกรรมเป้ำหมำยและอุ ตสำหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก เป้ำหมำย 6,400 คน
• โครงกำรพัฒนำบุ คลำกรด้ำนโลจิสติกส์รองรับธุ รกิจขนส่งและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เป้ำหมำย 300 คน
• โครงกำรยกระดับแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝี มือแรงงำนเพื่อรองรับกำรแข่งขัน เป้ำหมำย 1,180 คน
กกจ. งบประมาณ 1.4080 ล้านบาท เป้าหมาย 2,500 คน
• โครงกำรนัดพบแรงงำนเชิ งคุณภำพพื้นที่จังหวัด EEC เป้ำหมำย 2,500 คน
• ให้บริกำรจัดหำงำนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ไม่ระบุ เป้ำหมำย
• ออกใบอนุญำตทำงำนให้คนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำย BOI และกำรนำเข้ำตำม MOU ไม่ระบุ เป้ำหมำย

A1(2)

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC

โครงการและงบประมาณ (ต่อ)
กสร. งบประมาณ 0.7561 ล้านบาท เป้าหมาย 52,600 คน
▪ ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรแรงงำนแบบยืดหยุ ่น เพื่อพัฒนำคุณภำพชี วิตแรงงำนในพื้นที่ EEC เพื่อส่งเสริมให้สถำนประกอบกิจกำร
นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดสวัสดิกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกจ้ำง ก่อให้เกิดแรงจู งใจในกำรเพื่อประสิทธิภำพ
และผลผลิตในกำรทำงำน เป้ำหมำย 100 คน
▪ โครงกำรปฏิบัติกำรเชิ งรุ กเพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันปั ญหำแรงงำนสัมพันธ์ในกลุ่มกิจกำรยำนยนต์ เป้ำหมำย 10,000 คน
▪ กำกับดูแลให้แรงงำนได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยแรงงำน เป้ำหมำย 42,500 คน
▪ ส่งเสริมควำมรู ้สถำนประกอบกิจกำรด้ำนแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดี (GLP) เพื่อไปใช้ในกำรบริหำรกิจกำร/ธุ รกิจ เป้ำหมำย 220 แห่ง
▪ ส่งเสริมควำมรู ้มำตรฐำนแรงงำนไทย และควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนแรงงำน (Corporate Social Responsibility: CSR) เป้ำหมำย 190 แห่ง
▪ ปฏิบัติกำรเชิ งรุ กในกำรขับเคลื่อนนโยบำย Safety Thailand เพื่อรองรับ EEC (ไฟฟ้ำ สำรเคมี อัคคีภัย) ไม่ระบุ เป้ำหมำย

ส่งเสริมการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทา

A1(3)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สป. , สปส. , กกจ. / หน่วยงานสนับสนุน : กพร. , กสร.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 กำรคุ้มครองและเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง หลักประกันกำรทำงำน และ
คุณภำพชี วิตที่ดี

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางระดับพื้นที่

แนวทางระดับนโยบาย

1. เชื่ อมโยงฐำนข้อมู ลผู ้สูงอำยุ
2. บู รณำกำรควำมร่วมมือในระดับนโยบำยและกำรขับเคลื่อนระดับพื้นที่
3. มุ ่งเน้นกำรเพิ่มศักยภำพผู ้สูงอำยุ เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำ
4. ขยำยฐำนอำยุ กำรเกษียณตลอดจนผู ้ประกันตนภำคสมัครใจ (มำตรำ 40)
จำก 60 ปี เป็น 65 ปี
5. พัฒนำผู ้สูงอำยุ ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. จัดหำงำน
2. ส่งเสริม/พัฒนำอำชี พที่เหมำะสม
3. ให้กำรคุ้มครอง
4. สร้ำงหลักประกัน
5. ส่งเสริมให้ควำมรู ้ในกำรดำรงชี พที่เป็นสุข

เป้าหมายปี 2562
ส่งเสริมกำรมีงำนทำและยกระดับคุณภำพชี วิตที่ดีของผู ส้ ูงอำยุ
ส่งเสริมให้คนพิกำรมีงำนทำ

10,000

100,000

คน

คน

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย 19 โครงการ/กิจกรรม

งบประมำณ 65.2978

ลบ.

สป. งบประมาณ 1..631 ล้าบาท เป้าหมาย 110,000 คน
• จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงรำยชั่ วโมง สำหรับลูกจ้ำงผู ้สูงอำยุ เป้ำหมำย แผนปฏิบัติงำน ฉบับ 1
• ส่งเสริมกำรมีงำนทำและยกระดับคุณภำพชี วิตที่ดีของผู ้สูงอำยุ และส่งเสริมให้คนพิกำรมีงำน เป้ำหมำย 110,000 คน
กกจ. งบประมาณ 33.1486 ล้านบาท เป้าหมาย 15,150 คน
• กิจกรรมสร้ำงโอกำสกำรมีงำนทำให้ผู้สูงอำยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรรจุ งำน เป้ำหมำย 20 คน
• โครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนทำให้ผู้สูงอำยุ เป้ำหมำย 2,580 คน
• โครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู ้สูงอำยุ ในอำชี พที่เหมำะสมกับวัยและประสบกำรณ์ เป้ำหมำย 2,550 คน
• กิจกรรมจัดหำงำนให้คนพิกำรมีงำนทำ (ม.33) และส่งเสริมคนพิกำรทำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ เป้ำหมำย 1,750 คน
• ส่งเสริมกำรมีงำนทำให้คนพิกำร (ม. 35) เป้ำหมำย 8,250 คน

A1(3)

ส่งเสริมการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทา

โครงการและงบประมาณ (ต่อ)
กพร. งบประมาณ 22.0320 ล้านบาท เป้าหมาย 8,720 คน
• โครงกำรฝึ กอบรมแรงงำนผู ้สูงอำยุ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชี พ เป้ำหมำย 8,160 คน
• โครงกำรฝึ กอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะให้มีทักษะในกำรประกอบอำชี พ เป้ำหมำย 560 คน
กสร. งบประมาณ 5.3272 ล้านบาท เป้าหมาย 857,400 คน
• ตรวจคุ้มครองแรงงำนในระบบ เป้ำหมำย 826,900 คน
• ส่งเสริมสวัสดิกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชี วิตแรงงำนสูงอำยุ เป้ำหมำย 7,000 คน
• โครงกำรส่งเสริมสิทธิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของแรงงำนสูงอำยุ (๖๐ ปี ขึ้นไป) และกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนคุ้มครองแรงงำน เป้ำหมำย 20,000 คน
• โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู ้แก่ผู้รับงำนไปทำที่บ้ำนเพื่อก้ำวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) เป้ำหมำย 300 คน
• ส่งเสริมให้นำยจ้ำงจัดสวัสดิกำรนอกเหนือกฎหมำยเพื่อพัฒนำคุณภำพชี วติ แรงงำนแก่แรงงำนกลุ่มพิเศษ (แรงงำนพิกำร) เป้ำหมำย 3,200 คน
สปส. งบประมาณ 3.159 ล้านบาท เป้าหมาย 5 เรื่อง
• ปรับสูตรกำรคำนวณบำนำญ (ออกกฎกระทรวง)
• ประกันเงินบำนำญขั้นต่ ำ (กรณีเสียชี วิตภำยใน 5 ปี ) (ออกกฎกระทรวง)
• ผู ้รับบำนำญทำงำนต่อได้สิทธิประโยชน์ 3 กรณี (เจ็บป่ วย ทุพพลภำพ ตำย) และขยำยอำยุ กำรรับบำนำญจำก 55 ปี เป็น 60 ปี
• ขยำยโอกำสในกำรรับสมัครผู ้ประกันตนมำตรำ 40 ตั้งแต่อำยุ 60 ปี ขึ้นไป (พระรำชกฤษฎีกำ)
• กำรจ้ำงงำนผู ้สูงอำยุ เข้ำทำงำนกับสำนักงำนประกันสังคมสำหรับบุ คคลที่มีอำยุ 60 ปี ขึ้นไป เป้ำหมำย 27 คน

ส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทางานต่างประเทศตาม
กระบวนการเดินทางไปอย่างถูกต้อง

A1(4)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กพร. , กกจ.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่ำงยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 กำรคุ้มครองและเสริมสร้ำงควำม
มั่นคง หลักประกันกำรทำงำน และคุณภำพชี วิตที่ดี

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางดาเนินการ
1. ฝึ กทักษะภำษำ/ฝี มือ
2. คนหำงำนลงทะเบียนไปทำงำนต่ำงประเทศ
3. เดินทำงไปทำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 5 วิธี
4. สำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศรักษำและขยำยตลำด

เป้าหมายปี 2562
แรงงำนไทยไปทำงำนในต่ำงประเทศ

45,000

คน

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

3

โครงการ/กิจกรรม

งบประมำณ 2.8

กกจ. ดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ เป้าหมาย 45,000 คน
▪ กิจกรรมให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ เป้ำหมำย 45,000 คน

กพร. งบประมาณ 2.8 ล้านบาท เป้าหมาย 1,500 คน
▪ โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศให้ผู้ลงทะเบียนไปทำงำนต่ำงประเทศ เป้ำหมำย 1,000 คน
▪ โครงกำรฝึ กอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึ กปฏิบัติงำนเทคนิคในประเทศญี่ป่ ุ น เป้ำหมำย 500 คน

ลบ.

A1(5)

ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไป
ทางานต่างประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สป. , กกจ.

ความเชื่อมโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนควำมมั่นคง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 กำรคุ้มครองและ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคง หลักประกันกำร
ทำงำน และคุณภำพชี วิตที่ดี

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 5 กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงแห่งชำติฯ

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางระดับพื้นที่

แนวทางระดับนโยบาย
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้ำง
ควำมร่วมมือ (MOU) กับประเทศปลำยทำง

1. ประชำสัมพันธ์เชิ งรุ ก กำหนดกลุ่มเป้ำหมำย สร้ำง
เครือข่ำยในชุ มชนโดยกลไกประชำรัฐร่วมมือกับ อปท./
ผู ้นำชุ มชนในพื้นที่เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้
ที่ถูกต้องให้แก่แรงงำนในพื้นที่ พร้อมทัง้ ควำมรู ้ด้ำน
กฎหมำย
2. พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่

เป้าหมายปี 2562

56,000

ตรวจสอบผู ้เดินทำงโดยด่ำนตรวจคนหำงำน

คน

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

2

โครงการ/กิจกรรม

งบประมำณ 5.6100

สป. งบประมาณ 5.61 ล้านบาท เป้าหมาย 4 ครัง้
▪ โครงกำรเผยแพร่และขยำยตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ เป้ำหมำย 4 ครั้ง
กกจ. ดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ เป้าหมาย 56,000 คน
▪ ตรวจสอบผู ้เดินทำงโดยด่ำนตรวจคนหำงำน เป้ำหมำย 56,000 คน

ลบ.

A1(6)

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตาม MOU ตรวจสอบและเร่งรัดการทางาน
ของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กกจ.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 5 กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศ
สู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1
ยุ ทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562
แนวทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
แรงงานต่ า งด้ า วตาม MOU

แนวทางตรวจสอบการทางาน
ของแรงงานต่ า งด้ า วให้ ถู ก ต้ อ งตามที่ ก ฎหมาย

1. ยื่นแบบคำร้องขอนำคนต่ำงด้ำวทำงำนในประเทศ
2. ประเทศต้นทำงดำเนินกำรตำมคำขอ
3. ยื่นคำขอรับใบอนุญำตทำงำนแทนคนต่ำงด้ำว
4. อนุญำตให้นำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ
5. อบรมคนต่ำงด้ำวก่อนเข้ำทำงำน ณ ศูนย์แรกรับเข้ำทำงำนและสิน้ สุด
กำรจ้ำง
6. แจ้งกำรจ้ำง/แจ้งเข้ำทำงำน และกำรนำส่งใบรับรองแพทย์

ดำเนินกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนของกรมกำรจัดหำงำน หรือ
หน่วยงำนอื่นๆโดยบู รณำกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมตรวจสอบ เช่ น
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กองทัพบก กองทัพเรือ หน่วยงำน
ควำมมั่นคง เป็นต้น

เป้าหมายปี 2562
บริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวตำม MOU

350,000

นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรและบริษัทนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ
แรงงำนต่ำงด้ำว

450,000

คน

คน
40,000

แห่ง

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

2

โครงการ/กิจกรรม

งบประมำณ 6.7904

ลบ.

กกจ.
• กิจกรรมอนุญำตทำงำนให้กับคนต่ำงด้ำวตำมควำมร่วมมือในกำรจ้ำงแรงงำนระหว่ำงรัฐ (MOU) ที่ย่นื ขออนุญำตทำงำน
ตำมระเบียบขั้นตอนและหลักเกณฑ์ท่กี รมกำรจัดหำงำนกำหนด เป้ำหมำย 350,000 คน
• ตรวจสอบแรงงำนต่ำงด้ำว นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร และตรวจสอบบริษัทนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนกับนำยจ้ำง
ในประเทศ เป้ำหมำย 450,000 คน / 40,000 แห่ง

A1(7)

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กกจ. , สป.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 5 กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1 ยุ ทธศำสตร์
ด้ำนควำมมั่นคง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางดาเนินการ
1. ปรับปรุ งแผนยุ ทธศำสตร์กำรขำดแคลนแรงงำนของกระทรวง (ปี 60 – 64)
ให้เป็นภำพใหญ่ของประเทศ
2. ขับเคลื่อนแผนยุ ทธศำสตร์
3. กำรติดตำมและประเมินผล ตำมแผนยุ ทธศำสตร์ เพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำนให้ก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุ ดดิจิทัล
4. กำรนำเข้ำแรงงำนประมงจำก กัมพู ชำ ลำว เมียนมำ

เป้าหมายปี 2562
แก้ไขปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำนเชิ งระบบ

50,000

คน

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

1

กิจกรรม

ดำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ

กกจ.
▪ กิจกรรมอนุญำตทำงำนให้กับคนต่ำงด้ำวในกิจกำรประมงทะเล โดยหน่วยงำนกรมกำรจัดหำงำน และหน่วยงำนอื่นตำมระเบียบ
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ท่หี น่วยงำนรำชกำรกำหนด เป้ำหมำย 50,000 คน

A1(8)

ส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงานและส่งเสริมการมีงานทาและ
พัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กกจ. , กพร.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 กำรคุ้มครองและเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง หลักประกัน
กำรทำงำน และคุณภำพชี วิตที่ดี

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562
แนวทางส่ ง เสริ ม
การจ้ า งงานยุ ว แรงงาน

แนวทางส่ ง เสริ ม การมี ง านทาและ
พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ ผู ้ ต้ อ งขั ง

1. สจจ. รวบรวมตำแหน่งงำนว่ำง พร้อมทั้งประสำน
สถำบันกำรศึกษำจัดเตรียมนักเรียน/นักศึกษำ
2. รับสมัครนักเรียน/นักศึกษำ เข้ำทำงำน
3. ปฐมนิเทศ
4. ติดตำมผลกำรเข้ำทำงำน
5. มอบใบรับรองกำรผ่ำนงำน
6. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

1. ฝึ กพัฒนำทักษะฝี มือผู ้ต้องขัง 2,140 คน
2. แนะแนวอำชี พ/ให้คำปรึกษำทำงอำชี พ/สำธิตอำชี พอิสระ
10,000 คน
3. รับลงทะเบียนและบริกำรจัดหำงำน 500 คน
4. ส่งเสริมกำรประกอบอำชี พอิสระ

เป้าหมายปี 2562

50,000 คน
ส่งเสริมกำรมีงำนทำและพัฒนำทักษะฝี มอื ผู ้ตอ้ งขัง 45,000 คน
ส่งเสริมกำรมีงำนทำให้นักเรียน/นักศึกษำ

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

3

โครงการ/กิจกรรม งบประมำณ 11.1841

ลบ.

กกจ. งบประมาณ 2.761 ล้านบาท เป้าหมาย 90,500 คน
▪ กิจกรรมจัดหำงำนพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษำ (ยุ วแรงงำน) เป้ำหมำย 50,000 คน
▪ โครงกำรประชำรัฐ ร่วมสร้ำงงำน สร้ำงอำชี พผู ้ต้องขัง เป้ำหมำย 40,500 คน
กพร. งบประมาณ 8.4231 ล้านบาท เป้าหมาย 4,500 คน
▪ โครงกำรฝึ กอบรมกลุ่มผู ้ต้องขังและเยำวชนสถำนพินิจ ให้มีทักษะในกำรประกอบอำชี พ (กพร.) เป้ำหมำย 4,500 คน

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน
บังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

A1(9)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สป. , กสร. / หน่วยงานสนับสนุน : สปส.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 5 กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่
ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนควำมมั่นคง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางดาเนินการ
1. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกันปั ญหำกำร ค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
2. กำรติดตำมและกำรประสำนกำรดำเนินงำนในพื้นที่โดยสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
3. กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนในระดับนโยบำย

เป้าหมายปี 2562

Tier 2

คงรักษำอันดับ
โดยเพิ่มควำมเข้มข้นในกำรดำเนินงำนเพื่อเลื่อนอันดับดีขนึ้ เป็น

Tier 1

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

17

โครงการ/กิจกรรม

งบประมำณ 57.9402

ลบ.

สป. งบประมาณ 16.6548 ล้าบาท เป้าหมาย 1 แผน
• โครงกำรขับเคลื่อนกลไกเชิ งนโยบำยในกำรป้องกันและแก้ไขปั ญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนไปสู่กำรปฏิบัติ เป้ำหมำย 1 แผน
กสร. งบประมาณ 41.2854 ล้าบาท เป้าหมาย 52,431 คน / 14,160 แห่ง
• ตรวจสถำนประกอบกิจกำรกลุ่มเสี่ยงต่อกำรใช้แรงงำนบังคับ แรงงำนขัดหนี้ กำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน เพื่อป้องกันพฤติกรรม
ที่เข้ำข่ำยกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน เป้ำหมำย 1,600 แห่ง 46,450 คน
• บู รณำกำรกำรตรวจแรงงำนในเรือประมงทะเลกับ ศปมผ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป้ำหมำย 5,550 คน
• บู รณำกำรกำรตรวจแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำรแปรรู ปสัตว์น้ำและเกี่ยวเนื่องกับ ศปมผ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป้ำหมำย 360 แห่ง
• บู รณำกำรตรวจแรงงำนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง (ชุ ดเฉพำะกิจคุ้มครองแรงงำน) ไม่ระบุ เป้ำหมำย
• ดำเนินกำรคัดกรองเบื้องต้น แรงงำนบังคับ แรงงำนขัดหนี้ ในกำรตรวจแรงงำนตำมคำร้อง กำรรับเรื่องร้องทุกข์ โดยไม่จำเป็นต้องมี
ลักษณะบีบบังคับทำงกำยภำพ ไม่ระบุ เป้ำหมำย

A1(9)

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน
บังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โครงการและงบประมาณ (ต่อ)
กสร. งบประมาณ 41.2854 ล้าบาท เป้าหมาย 52,431 คน / 14,160 แห่ง (ต่อ)
• ดำเนินกำรสัมภำษณ์แรงงำนตำมแบบคัดกรองเบื้องต้นฯ กรณีท่มี ีกำรร้องเรียนทุกกรณี รวมถึงกำรร้องเรียนผ่ำนโทรศัพท์สำยด่วนแรงงำน 1506
และสำยด่วน 1546 และจำก NGOs โดยมีกำรจัดเก็บสถิติท่ชี ั ดเจนเพื่อคัดแยกว่ำเข้ำข่ำยแรงงำนบังคับหรือค้ำมนุษย์ พร้อมส่งต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ เป้ำหมำย
• จัดอบรมพนักงำนตรวจแรงงำนและเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้โครงกำร Ship to Shore Rights เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรตรวจเรือประมงทะเล เป้ำหมำย 30 คน
• จัดอบรมพนักงำนตรวจแรงงำนบรรจุ ใหม่ ภำยใต้โครงกำร Ship to Shore Rights เพื่อให้ทรำบบทบำทหน้ำที่และสร้ำงองค์ควำมรู ้
ในกำรสัมภำษณ์แรงงำน เพื่อคัดแยกและให้ควำมช่ วยเหลือตำม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 เป้ำหมำย 186 คน
• ดำเนินกำรเรียกสิทธิประโยชน์ท่เี ป็นตัวเงิน ตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนให้กับผู ้เสียหำยหรือผู ้ตกเป็นเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
ไม่ระบุ เป้ำหมำย
• จัดอบรบเสริมศักยภำพพนักงำนตรวจแรงงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปั ญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน เป้ำหมำย 100 คน
• จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรสื่อสำรภำษำ ปฏิบัติงำนประจำศูนย์ PIPO และ สสค. เพื่อช่ วยสื่อสำร
ระหว่ำงพนักงำนตรวจแรงงำนกับแรงงำนต่ำงด้ำว และช่ วยอำนวยควำมสะดวกแก่แรงงำนต่ำงด้ำวที่ไม่สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้
ให้สำมำรถเข้ำถึงสิทธิประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน เป้ำหมำย 115 คน
• ชี้ แจง/ซั กซ้อม/ติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำย ตำมระเบียบ กสร.ว่ำด้วยกำรตรวจแรงงำนและกำรดำเนินคดีอำญำ
ผู ้กระทำควำมผิดตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนในงำนประมงทะเล พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ เป้ำหมำย
• จัดประชุ มคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน เป้ำหมำย 24 ครั้ง
• ส่งเสริมควำมรู ้สถำนประกอบกิจกำรด้ำนแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดี (GLP) เพื่อไปใช้ในกำรบริหำรกิจกำร/ธุ รกิจ เป้ำหมำย 7,000 แห่ง
• ส่งเสริมควำมรู ้มำตรฐำนแรงงำนไทย และควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนแรงงำน (Corporate Social Responsibility: CSR) เป้ำหมำย 5,200 แห่ง
สปส. ดาเนินการไม่ใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 17,000 แห่ง
• ตรวจสอบสถำนประกอบกำรในกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันกำรแสวงประโยชน์จำกกำรใช้แรงงำนและกองทุน เป้ำหมำย 17,000 แห่ง

เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
A1(10)
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กสร.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนควำมมั่นคง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำร
พัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางดาเนินการ
1. กำรป้องกันกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำย
2. กำรช่ วยเหลือและคุ้มครองเด็กจำกกำรทำงำนในรู ปแบบที่เลวร้ำย
3. กำรพัฒนำและบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. กำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรภำคีเครือข่ำย
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรติดตำมประเมินผล

เป้าหมายปี 2562
คงรักษาอันดับ Significant Advancement
หรือป้องกันกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำยที่สุดในระดับควำมสำเร็จสูงสุด
โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย 24 โครงการ/กิจกรรม

งบประมำณ 9.9622

ลบ.

กสร. งบประมาณ 9.9622 ล้าบาท เป้าหมาย 65,650 คน / 13,800 แห่ง
▪ รณรงค์เผยแพร่ควำมรู ้เรื่องกำรใช้แรงงำนเด็ก (Mobile Unit) (กสร.) เป้ำหมำย 10,000 คน
▪ ส่งเสริมควำมรู ้เพื่อเตรียมควำมพร้อมเด็กก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน (กสร.) เป้ำหมำย 8,600 คน
▪ จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็กโลก (12 มิถุนำยน) เป้ำหมำย 500 คน
▪ จัดพิมพ์หนังสือรำยงำนสถำนกำรณ์กำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำย เป้ำหมำย 300 เล่ม
▪ จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำย เป้ำหมำย 9,000 ชิ้ น
▪ จัดทำวีดีทัศน์เรื่อง ผลกำรจัดอันดับประเทศไทยตำมรำยงำนสถำนกำรณ์และกำรขจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำยที่สุด
ของกระทรวงแรงงำนสหรัฐอเมริกำ พ.ศ. 2560 เป้ำหมำย 1 ครั้ง
▪ ส่งเสริมกำรนำ GLP/TLS ไปเป็นแนวทำงเบื้องต้นในกำรปรับปรุ งสภำพกำรจ้ำงและสภำพกำรทำงำน (กสร.) เป้ำหมำย 7,000 แห่ง
▪ ส่งเสริมควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนแรงงำน (CSR) เป้ำหมำย 5,200 แห่ง

เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
A1(10)
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
โครงการและงบประมาณ (ต่อ)
กสร. งบประมาณ 9.9622 ล้าบาท เป้าหมาย 65,650 คน / 13,800 แห่ง (ต่อ)
▪ รับเรื่องร้องเรียนกรณีท่มี ีกำรใช้แรงงำนเด็กผิดกฎหมำย ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ ให้คำปรึกษำ ชี้ แจง แนะนำ ตอบปั ญหำเกี่ยวกับสิทธิตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ บริกำรสำยด่วนแรงงำน 1506 เพื่อตอบข้อหำรือและส่งต่อ กรณีมีกำรใช้แรงงำนเด็กผิดกฎหมำย ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ ตรวจสถำนประกอบกิจกำรที่เสี่ยงต่อกำรใช้แรงงำนเด็กอย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เด็กถูกละเมิดสิทธิด้ำนแรงงำน (กสร.)
เป้ำหมำย 1,600 แห่ง / 46,450 คน
▪ บู รณำกำรตรวจแรงงำนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง (ชุ ดเฉพำะกิจคุ้มครองแรงงำน) เป้ำหมำย 8 ครั้ง
▪ บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยดำเนินคดีอำญำผู ้ฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 กรณีกำรใช้แรงงำนเด็ก
ผิดกฎหมำย ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ พัฒนำศักยภำพบุ คลำกรเพื่อดำเนินกำรขจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำย เป้ำหมำย 100 คน
▪ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนที่ดำเนินงำนเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปั ญหำกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำย ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ ประชุ มคณะกรรมกำรระดับชำติเพื่อขจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำย เป้ำหมำย 2 ครั้ง
▪ ประชุ มคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติเพื่อขจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่
เลวร้ำย เป้ำหมำย 1 ครั้ง
▪ ประชุ มคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กทำงำนในประเทศไทย เป้ำหมำย 1 ครั้ง
▪ ประชุ มคณะทำงำนเพื่อติดตำมและรวบรวมข้อมู ลกำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปั ญหำกำรใช้แรงงำนเด็ก แรงงำนบังคับในกลุ่มสินค้ำประเภทอ้อย/
กลุ่มสินค้ำประเภทเครื่องนุ่งห่ม/กลุ่มสินค้ำประเภทกุ้งและปลำ เป้ำหมำย 3 ครั้ง
▪ ประชุ มคณะทำงำนเพื่อจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์กำรขจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำยที่สุด เป้ำหมำย 1 ครั้ง
▪ สร้ำงกลไกให้ทุกหน่วยงำน ทุกภำคส่วนเห็นควำมสำคัญและถือเป็นหน้ำที่ในกำรป้องกันและแก้ไขปั ญหำกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำย
ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ Kick off โครงกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กทำงำนในประเทศไทย พ.ศ.2561 (เพื่อขยำยผลกำรสำรวจ) ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยของนโยบำยและแผนระดับชำติเพื่อขจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ำย ทั้ง
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ไม่ระบุ เป้ำหมำย

ขับเคลื่อน Safety Thailand

A1(11)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กสร. , สสปท. / หน่วยงานสนับสนุน กพร.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำน
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่ำงยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเพิ่มศักยภำพแรงงำนและ
ผู ้ประกอบกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งนได้อย่ำงยั่งยืน

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางดาเนินการ
1. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
2. ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ำยประชำรัฐ
3. สร้ำงกำรรับรู ้

เป้าหมายปี 2562

ร้อยละ
อัตรำกำรประสบอันตรำยจำกกำรทำงำนลดลง
(เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่ำนมำไม่เกิน 2.46 ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน)

5

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

30

โครงการ/กิจกรรม

งบประมำณ

25.6129 ลบ.

กสร. งบประมาณ 14.3639 ล้านบาท เป้าหมาย 945,640 คน / 16,775 แห่ง
▪ ตรวจกำกับสถำนประกอบกิจกำรให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน (กสร.) เป้ำหมำย 15,700 แห่ง 744,000 คน
▪ ตรวจและกำกับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตให้ บริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เป้ำหมำย 50 แห่ง
▪ บริหำรศูนย์ปฏิบัติกำรกองควำมปลอดภัยแรงงำน เพื่อเฝ้ำระวังอุ บัติเหตุจำกกำรทำงำน ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ จัดทำแผนโต้ตอบฉุกเฉิน กรณีมีข่ำวด่วนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน (หน่วยงำนต้นแบบ) ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ โครงกำรอบรมพนักงำนตรวจควำมปลอดภัย ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.2554
เป้ำหมำย 25 คน
▪ ยกระดับและประชำสัมพันธ์ศูนย์พัฒนำองค์ควำมรู ้ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 60 พรรษำ เป้ำหมำย 6,000 คน
▪ โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสู่ประเทศไทย 4.0
เป้ำหมำย 100 คน

A1(11)

ขับเคลื่อน Safety Thailand

โครงการและงบประมาณ (ต่อ)
กสร. งบประมาณ 14.3639 ล้านบาท เป้าหมาย 945,640 คน / 16,775 แห่ง (ต่อ)
▪ โครงกำรอบรมและพัฒนำพนักงำนตรวจควำมปลอดภัย หลักสูตรผู ้ตรวจประเมินด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน เป้ำหมำย 50 คน
▪ โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้มำตรกำรเชิ งป้องกันด้ำนควำมปลอดภัยและอำชี วอนำมัยในสถำนประกอบกิจกำรเพื่อขับเคลื่อนงำนควำมปลอดภัย
และอำชี วอนำมัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เป้ำหมำย 3,900 คน
▪ โครงกำรวิทยำลัยควำมปลอดภัย เป้ำหมำย 305 คน
▪ โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เป้ำหมำย 450 คน
▪ โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับหน้ำงำนในสถำนประกอบกิจกำร เป้ำหมำย 600 คน
▪ โครงกำรรณรงค์เร่งรัดกำรตรวจและพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนเชิ งรุ กในสถำนประกอบกิจกำรประเภทกลุ่มเสี่ยง เป้ำหมำย 116,500 คน
▪ โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนสู่อำเซี ยน เป้ำหมำย 55,000 คน / 550 แห่ง
▪ สร้ำงกำรรับรู ้ด้ำนควำมปลอดภัยผ่ำนสื่อสำธำรณะและ social media ของหน่วยงำน และเครือข่ำยภำครัฐ/ภำคเอกชน ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ จัดกิจกรรม 10 พฤษภำคม วันควำมปลอดภัยในกำรทำงำนแห่งชำติ เป้ำหมำย 600 คน
▪ จัดกิจกรรม 28 เมษำยน วันควำมปลอดภัยและอำชี วอนำมัยสำกล (World Day for Safety and Health at Work) เป้ำหมำย 1 ครั้ง
▪ โครงกำรประชุ มชี้ แจงกฎหมำย แนวปฏิบัติ และมำตรกำรเชิ งป้องกันด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สำหรับนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย 2,500 คน
▪ อบรมสร้ำงกำรรับรู ้มำตรกำรเชิ งป้องกันเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำยให้แก่แรงงำนนอกระบบ เป้ำหมำย 4,560 คน
▪ รณรงค์โครงกำร Safety to school ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย 450 คน / 475 แห่ง
▪ กำรประชุ มคณะทำงำนหน่วยงำนบู รณำกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ Safety Thailand เป้ำหมำย 2 ครั้ง
▪ ประชุ มคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เป้ำหมำย 8 ครั้ง
▪ ประชุ มคณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนระดับจังหวัด เป้ำหมำย 76 ครัง้
▪ จัดทำบันทึกควำมร่วมมือ “กำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำสู่ระดับพื้นที่” เป้ำหมำย 1 ครั้ง
▪ โครงกำรสร้ำงควำมปลอดภัยพื้นฐำนในองค์กรภำครัฐ (กำรฝึ กซ้อมดับเพลิงและฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟสถำนที่รำชกำร) เป้ำหมำย 3,000 คน
▪ โครงกำรควำมปลอดภัยสู่สถำนศึกษำ สำหรับนักเรียน/นักศึกษำก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนหลังจบกำรศึกษำ (กสร.) เป้ำหมำย 7,600 คน
▪ จัดตั้งชมรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในนิคมอุ ตสำหกรรม ไม่ระบุ เป้ำหมำย
สสปท. งบประมาณ 8.5490 ล้านบาท เป้าหมาย 35,000 คน / 600 แห่ง
▪ โครงกำรงำนควำมปลอดภัยและอำชี วอนำมัยแห่งชำติ ครั้งที่ 33 (สสปท.) เป้ำหมำย 35,000 คน
▪ โครงกำรอื่นๆ เป้ำหมำย 198,888 คน / สถำนประกอบกำร 650 แห่ง
กพร. งบประมาณ 2.7 ล้านบาท เป้าหมาย 6,000 คน
▪ โครงกำรรับรองควำมรู ้ควำมสำมำรถ สำขำช่ ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร เป้ำหมำย 6,000 คน

พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์การประกันสังคม
และการเข้าสู่ ILO ฉบับที่ 102

A1(12)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สปส.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่ำงยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 2 กำรคุ้มครองและเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง หลักประกันในกำรทำงำนและ
คุณภำพชี วิตที่ดี

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางดาเนินการ
1) ปรับปรุ งบริกำรทำงกำรแพทย์
2) กำรพัฒนำและปรับปรุ งสิทธิประโยชน์
3) กำรปรับปรุ งมำตรฐำนระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับมำตรฐำนตำมอนุสัญญำองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102 ว่ำด้วยกำรประกันสังคม (มำตรฐำนขัน้ ต่ ำ)

เป้าหมายปี 2562
ออกประกาศคณะกรรมกำรกำรแพทย์และพัฒนำรู ปแบบกำรให้บริกำรสถำนพยำบำล
เสนอร่างกฎหมายกำรปรับปรุ งสิทธิประโยชน์กรณีสงเครำะห์บุตรต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ของกระทรวงแรงงำนและดำเนินกำรรับฟั งควำมคิดเห็นแล้วเสร็จ และ กำรปรับปรุ งมาตรฐาน
ระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับมำตรฐำนตำมอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102
ว่ำด้วยกำรประกันสังคม (มำตรฐำนขัน้ ต่ ำ)

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

8

กิจกรรม ดำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ

สปส.
ปรับปรุ งบริกำรทำงกำรแพทย์
▪ ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์สำหรับผู ้ทุพพลภำพกรณีบำบัดทดแทนไต
▪ กำรพัฒนำรู ปแบบกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลรู ปแบบ
▪ กรณีผู้ประกันตนจำเป็นต้องนอนรักษำตัวในสถำนพยำบำลเกิน 180 วัน
สถำนพยำบำลระดับพรีเมี่ยม
▪ กรณีรักษำโรคมะเร็ง
▪ กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถำน
▪ กรณีเข้ำรับกำรผ่ำตัดวันเดียวกลับ (One day surgery)
ประกอบกำร เป้ำหมำย 500 แห่ง
กำรพัฒนำและปรับปรุ งสิทธิประโยชน์
▪ ปรับปรุ งสิทธิประโยชน์ กรณีสงเครำะห์บุตร ให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภำพได้รับสิทธิประโยชน์ไปอีก 6 เดือน
▪ ปรับปรุ งมำตรฐำนระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับมำตรฐำนตำมอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102

ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และ
A1(13)
พัฒนาแรงงานนอกระบบ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกกรม

ความเชื่อมโยง

ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 3 ยุ ทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 4 ยุ ทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม

ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
ทุนมนุษย์
ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลด
ควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน

ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 1 กำรเพิ่มศักยภำพแรงงำนและ
ผู ้ประกอบกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุ ทธศำสตร์ท่ ี 2 กำรคุ้มครองและเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
หลักประกันกำรทำงำน และคุณภำพชี วิตที่ดี

Model การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562

แนวทางดาเนินการ
1. ส่งเสริม พัฒนำอำชี พและรำยได้แรงงำนนอกระบบ
2. คุ้มครอง และสร้ำงหลักประกันทำงสังคม
3. พัฒนำองค์กรเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบและพัฒนำกฎหมำยแรงงำนนอกระบบแห่งชำติ

เป้าหมายปี 2562

คน

1,066,600
แรงงำนนอกระบบ
มีคุณภำพชี วิตที่ดี มีรำยได้ มีหลักประกันที่ม่นั คง
โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย

23

โครงการ/กิจกรรม

งบประมำณ

67.1935 ลบ.

สป. งบประมาณ 3.9648 ล้านบาท เป้าหมาย 400,000 คน
▪ โครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนพิกำร (สป.) เป้ำหมำย 400,000 คน
กกจ. งบประมาณ 17.0074 ล้านบาท เป้าหมาย 5,000 คน
▪ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่กำลังแรงงำน (ส่งเสริมกำรรับงำนไปทำที่บ้ำน และกำรเพิ่มอำชี พเพิ่มรำยได้) เป้ำหมำย 5,000 คน
▪ กองทุนเพื่อผู ้รับงำนไปทำที่บ้ำน เป้ำหมำย 50 รำย/กลุ่ม
กพร. งบประมาณ 16.2 ล้านบาท เป้าหมาย 6,000 คน
▪ โครงกำรฝึ กอบรมแรงงำนนอกระบบให้มีทักษะในกำรประกอบอำชี พ เป้ำหมำย 6,000 คน

ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และ
A1(13)
พัฒนาแรงงานนอกระบบ
โครงการและงบประมาณ (ต่อ)
กสร. งบประมาณ 13.0594 ล้านบาท เป้าหมาย 138,730 คน
▪ ขับเคลื่อนตำมแผนยุ ทธศำสตร์คุ้มครองแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2561 –2565 เพื่อสื่อสำรแผนยุ ทธศำสตร์ฯ ภำยในหน่วยงำน และภำคีเครือข่ำย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนกำรทำงำนเชิ งยุ ทธศำสตร์ท่มี ีเป้ำหมำยร่วมกัน อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล เป้ำหมำย 500 คน
▪ สำรวจข้อมู ลเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบ เพื่อสร้ำงฐำนข้อมู ลเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบ เป้ำหมำย 430 กลุ่ม
▪ ตรวจแรงงำนนอกระบบ เพื่อกำกับดูแลผู ้จ้ำงงำน ผู ้รับงำนไปทำที่บ้ำน นำยจ้ำง ลูกจ้ำงทำงำนบ้ำน และลูกจ้ำงงำนเกษตรกรรม ให้ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด เป้ำหมำย 33,000 คน
▪ รณรงค์เผยแพร่ควำมรู ้ให้แก่แรงงำนนอกระบบและผู ้ท่เี กี่ยวข้อง เป้ำหมำย 96,600 คน
▪ โครงกำรพัฒนำกฎหมำยเพื่อขยำยควำมคุ้มครองแรงงำนแก่แรงงำนนอกระบบ โดยกำรประชุ มเชิ งปฏิบัติกำรเพื่อรับฟั งควำมคิดเห็น
“กำรพัฒนำแรงงำนนอกระบบ” เป้ำหมำย 240 คน
▪ โครงกำรอบรมส่งเสริมให้ควำมรู ้แก่ลูกจ้ำงทำงำนบ้ำนอันมิได้ประกอบธุ รกิจรวมอยู ่ด้วย เป้ำหมำย 200 คน
▪ อบรมสร้ำงกำรรับรู ้มำตรกำรเชิ งป้องกันเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำยแก่แรงงำนนอกระบบ เป้ำหมำย 4,560 คน
▪ ผลักดันให้มีกำรนำหลักกำรของแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดี (GLP) ไปสู่กำรพัฒนำแรงงำนในอุ ตสำหกรรมและกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
ตำมโครงกำรสีควิ้ โมเดล ไม่ระบุ เป้ำหมำย
▪ กำรประชุ มคณะกรรมกำรคุ้มครองกำรรับงำนไปทำที่บ้ำน เป้ำหมำย 4 ครั้ง
▪ กำรประชุ มอนุกรรมกำรในคณะกรรมกำรคุ้มครองกำรรับงำนไปทำที่บ้ำน เป้ำหมำย 3 ครั้ง
▪ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยแรงงำนแรงงำนนอกระบบตำมแนวทำงประชำรัฐ เป้ำหมำย 2,280 คน
▪ โครงกำรขับเคลื่อนแรงงำนนอกระบบสู่ท้องถิ่น เป้ำหมำย 1,350 คน
▪ จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อเผื่อแพร่ควำมรู ้ด้ำนกำรคุ้มครองแรงงำนนอกระบบ เป้ำหมำย 30,000 ชิ้ น
สปส. งบประมาณ 16.9616 ล้านบาท เป้าหมาย 478,210 คน
▪ โครงกำรออกหน่วยเคลื่อนที่บริกำรเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit เป้ำหมำย 465,600 คน
▪ โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำเครือข่ำยต้นแบบประกันสังคมภำคสมัครใจ เป้ำหมำย 360 คน
▪ โครงกำรประกันสังคมถ้วนหน้ำ สู่แรงงำนภำคอิสระ เป้ำหมำย 2,000 คน
▪ โครงกำร 1 ตำบล 1 หมู ่บ้ำน ประกันสังคมถ้วนหน้ำ เป้ำหมำย 260 คน
▪ โครงกำรรำงวัลสร้ำงสรรค์พัฒนำเครือข่ำยประกันสังคมภำคสมัครใจ (SSO Star Service Award 2019) เป้ำหมำย 9,990 คน
▪ ร่วมมือกับกรมกำรพัฒนำชุ มชน เชิ ญชวนสมำชิ ก OTOP สมัครเป็นผู ้ประกันตน ไม่ระบุ เป้ำหมำย

นโยบายระดับพื้นที่ A2 (Area Based)
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด

ส่วนที่

1

นโยบายเน้นหนักระดับพื้นที่ A2(1,2,3) (เอกภาพ + บู รณาการ + One plan)
แนวทางขับเคลื่อน One Plan

งบประมาณโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร ในปี 2562

• งบจากส่วนกลาง
• งบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
• งบอื่นๆ

ตอบนโยบายเร่งด่วน ที่พนื้ ที่
เลือกดาเนินการได้จากนโยบายเร่งด่วน (A1) 13 ข้อ)

การประเมินผล
KPI ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย
ระดับพืน้ ที่อย่างเป็นเอกภาพ
ระดับ 1 จัดตัง้ คณะทางานในรูปแบบประชารัฐ (ส่วนราชการ + เอกชน +
ประชาชน)
ระดับ 2 ประชุ มและจัดทา One plan + Action plan
ระดับ 3 ดาเนินการตาม One Plan และ Action Plan
ระดับ 4 ติดตามและรายงานผล
ระดับ 5 จัดทาสรุ ปผลผลการดาเนินงานบรรลุตาม One Goal
ที่กาหนดใน One plan

บู รณาการจัดทาแผนฯ One Plan ขับเคลื่อน
นโยบายเร่งด่วนที่พนื้ ที่เลือกดาเนินการจาก 13 ข้อ

เป้าหมาย
ตอบสนองเป้าหมายนโยบายเร่งด่วนในภาพรวม
ส่วนที่

2

นโยบายเน้นหนักระดับพื้นที่ A2(4) (Provincial Big Data)
แนวทางขับเคลื่อน Provincial Big Data

แรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลาง
Provincial Big Data เชื่อมโยงสู่ NLIC

การประเมินผล
KPI : ร้อยละของการรวบรวมและจัดเก็บความ
ต้องการแรงงานของ
สถานประกอบการเข้าสู่ศูนย์ข้อมู ลแรงงาน
แห่งชาติ (ร้อยละ 80)

บู รณาการเพื่อจัดเก็บข้อมู ลตามแบบสารวจ
ที่กองเศรษฐกิจการแรงงานกาหนด

เป้าหมาย
เชื่ อมโยงสู่ระบบ NLIC ในภาพรวม

นโยบายการบริหารการพัฒนา
A3 (Administration Based)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สป.

ความเชือ่ มโยง

ยุ ทธศาสตร์ท่ี 6 ยุ ทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุ ทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

ยุ ทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรอย่ำงบู รณำกำร เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและ
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

การขับเคลื่อนตามนโยบาย และเป้าหมาย ปี 2562
นโยบาย
A3(1)ยกระดับกระทรวง ปรับปรุ งโครงสร้ำง
สอดรับกำรพัฒนำประเทศ
A3(2) พัฒนาบุ คลากร

เป้าหมาย
กระทรวงแรงงานมีระบบการด้านแรงงานที่ทันสมัย
ให้บริการที่ทันสมัย
บุ คลากรกระทรวงแรงงานมีขีดสมรรถนะสูง

A3(3) ขับเคลื่อน ศปก.รง.

เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหาร ควบคุม สั่งการ
อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานะการณ์

A3(4) ยกระดับ NLIC

เป็นศูนย์กลางข้อมู ลด้านแรงงาน
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

A3(5) ปรับปรุ งกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาแรงงาน

กฎหมายแรงงานมีความทันสมัย
เพื่อแก้ไขปั ญหาแรงงานทันต่อสถานการณ์

A3(6) จัดสวัสดิการสาหรับบุ คลากร

บุ คลากรกระทรวงแรงงานมีคุณภาพชี วิตที่ดี

A3(7) ให้มีคณะทางานเพื่อศึกษา วิจัย
หรือวางแผนการพัฒนาแรงงาน

มีผลการวิจัย เพื่อวางแผนการพัฒนาแรงงาน
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการและงบประมาณ

ประกอบด้วย 155 โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 111.5284

ลบ.

