นโยบายกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงแรงงานมีภารกิจหนาที่ในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเปน
งานที่มีความสําคัญอยางยิ่งกับการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวของสัมพันธทั้ง
มิติดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ขอใหทุกทานไดตระหนัก
และมีความภาคภูมิใจในภาระหนาที่ที่สําคัญนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหวงเวลา
ปจจุบันเปนหวงเวลาแหงการปฏิรูปประเทศ ทุกฝายตองละทิ้งความขัดแยง
การแบงพรรค แบงพวก แบงสี แบงฝาย แตตองรวมมือกันทํางาน ตองทุมเท
เสียสละ ทํางานแขงกับเวลาเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงในดานแรงงาน ใหเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศในระยะตอไป จึงขอใหทุกทานนํานโยบาย
กระทรวงแรงงาน ไปเปนกรอบแนวทางในการทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนา
แรงงานไทยใหมีความกาวหนา มั่นคง และยั่งยืน ดังนี้

2579)

1. กรอบนโยบายของประเทศที่สําคัญ
1.1 รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 –

ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยาง
ตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการทํางานตาม
หลักการทํางานที่มีคุณคา เพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
ภารกิจของกระทรวงแรงงานมีสวนที่เกี่ยวของใน 3
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย (1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย (2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม และ (3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน

1.3 นโยบายรัฐบาล
1.3.1 เรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผู
ที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานตางดาวที่ถูก
กฎหมาย
1.3.2 ยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยใหแรงงานทั้งระบบมี
โอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมี
มาตรฐาน
1.3.3 เชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรงกับความตองการของพื้นที่และของประเทศ
โดยรวม
1.3.4 สงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบที่ถูก
กฎหมายมากขึ้น
1.3.5 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหา
ผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานตางดาว
1.3.6 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย
เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอม
แกแรงงานไทย และรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน
1.4 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558– 2564)
ไดกําหนดผลประโยชนแหงชาติเกี่ยวกับการอยูรวมกันใน
ชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มั่นคงทางสังคม ทามกลางสังคมและการมี
เกียรติศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน
ในเรื่องปกครอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล และจัดระบบ ปองกัน
และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง

1.5 นโยบายไทยแลนด 4.0
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
แรงงานและเพิ่มศักยภาพฝมือแรงงานเขาสูมาตรฐานสากล
1.6 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
กระทรวงแรงงานไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) ที่เชื่อมโยง
กับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 โดยกําหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ปขางหนา คือ ทรัพยากรมนุษยมี
คุณคาสูงสูความยั่งยืน แบงการดําเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศนเปน 4 ชวง ๆ ละ
5 ป ดังนี้
ชวงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ.2560 – 2564)
เปนชวงของการวางรากฐานดานแรงงานใหเปนมาตรฐานสากล
ชวงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ.2565 – 2569)
เปนชวงของการสรางทรัพยากรมนุษยใหเปนประชากรของโลก (Global
Citizen)
ชวงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ.2570 – 2574) เปน
ชวงของการสรางทรัพยากรมนุษยใหมีความคิดสรางสรรคในการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน
ชวงที่ 4 Brain Power (พ.ศ.2575 – 2579) เปนชวงของ
การเขาสูสังคมการทํางานแหงปญญา

2564)

1.7 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 –

กระทรวงแรงงานไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 6
ยุทธศาสตร ประกอบดวย (1) ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพแรงงานและ
ผูประกอบการ เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางยั่งยืน
(2) ยุทธศาสตรการคุมครองและเสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการ
ทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี (3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานแรงงาน
ระหวางประเทศ (4) ยุทธศาสตรการพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของ
ตลาดแรงงาน เพื่อสรางความยั่งยืนในภาคแรงงาน (5) ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวมใน
องคกร และ (6) ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณา
การสารสนเทศที่ทันสมัยมีเสถียรภาพ
1.8 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable.Development Goals: SDGs) มุงสูการบรรลุวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายขอที่ 8 คือ สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนและทั่วถึง และการจางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน
(Decent Work and Economic Growth)
2. นโยบายเนนหนัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
2.1 นโยบายเรงดวน (Agenda Based)
2.1.1 เรงรัดการจัดระเบียบแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่
ไดรับการผอนผัน ใหมีเอกสารยืนยันตัวบุคคลใหถูกตองครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนด ภายใน 31 มีนาคม 2561 เปาหมาย 1,137,294 คน
2.1.2 ผลักดันและเรงรัดการแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน โดยแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายดานแรงงาน ตาม IUU
Fishing และปองกันมิใหมีการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

2.1.3 แกปญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทํางาน
ตางประเทศ และบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองกันไมใหแรงงานไทย
ลักลอบเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางผิดกฎหมาย เชน ประเทศเกาหลีใต
และไตหวัน เปนตน
2.1.4 สงเสริมใหนายจางหรือสถานประกอบการรับคน
พิการเขาทํางานในรูปแบบประชารัฐ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ใน
อัตราสวน 100 : 1
2.1.5 เรงรัดใหมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง
เพื่อสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุมากขึ้น
2.1.6 ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ดวยการตรวจ
และบังคับใชกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานอยางจริงจัง
2.1.7 ผลักดันใหแรงงานนอกระบบเขาถึงระบบ
หลักประกันทางสังคม เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เชน รักษาพยาบาล สงเคราะหบุตร คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพล
ภาพ เปนตน
2.1.8 ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน เพื่อรองรับ ๑๐
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ตามนโยบายไทยแลนด 4.0
2.1.9 เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทํางาน
ตางประเทศใหมีสมรรถนะสูง ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานใน
ตางประเทศ
2.1.10 ผลักดันการสรางหลักประกันทางสังคมที่เปนธรรม
และเทาเทียม ใหสามารถคุมครองแรงงานไดอยางทั่วถึง โดยการเพิ่มและ
ปรับปรุงสิทธิประโยชนในทุกกรณี คืนสิทธิใหผูประกันตน มาตรา 39 ไดกลับ
เขาสูระบบประกันสังคมอีกครั้ง

2.1.11 ยกระดับระบบโทรศัพทสายดวน 1506.ให
สามารถเปนเครือขายหลักและเชื่อมโยงระบบโทรศัพทสายดวนอื่นของ
กระทรวงแรงงานไดทั่วประเทศ เพื่อรับฟงความคิดเห็น ใหคําปรึกษาแนะนํา
รับขอรองทุกข ขอรองเรียน โดยสามารถใหขอมูล ปรึกษาหารือ และแนะนํา
ขอปฏิบัติใหแกประชาชนผูใชบริการไดอยางมีคุณภาพ
2.2 นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based)
2.2.1 ใหแรงงานจังหวัดเปนตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค
ในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในระดับพื้นที่เพื่อใหเกิดเอกภาพ
2.2.2 ใหแรงงานจังหวัดเปนเจาภาพในการบูรณาการการ
ทํางานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือขายทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแกไขปญหาดานแรงงานใหเกิดสัมฤทธิ์
ผล
2.2.3 ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการรายจังหวัด.
(Action.Plan) โดยใหแรงงานจังหวัดเปนหัวหนาทีมและเจาภาพหลัก เพื่อให
สอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารงานภาครัฐในประเด็นแผนเดียวกัน
(One Plan)
2.2.4 ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเปนศูนยกลางขอมูลดาน
แรงงาน (Provincial Big Data) โดยพัฒนาศูนยขอมูลดานแรงงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหมีฐานขอมูลดานแรงงานที่ครบถวน ถูกตอง
และทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3 นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
2.3.1 ยกระดับศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)
ศปก. ระดับกรม และระดับพื้นที่ ใหเปนเครื่องมือที่มีความพรอมในการบริหาร
ติดตาม เฝาฟง อํานวยการ ขับเคลื่อน ประเมินผล และควบคุมสั่งการแกไข
ปญหาแรงงานไดทันตอสถานการณ

2.3.2 พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ มี
บุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผูนํา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีความ
ชํานาญเฉพาะดานในลักษณะมืออาชีพ
2.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (NLIC)
ดวยการจัดระบบขอมูล (Big Data) และฐานขอมูลธนาคารแรงงาน (Labour
Bank) ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
2.3.4 เรงรัดการออกกฎหมายสําคัญเพื่อแกไขปญหา
แรงงาน จํานวน 11 ฉบับ
(1) การแกไขปญหา IUU.Fishing จํานวน 3 ฉบับ
ไดแก กฎหมายวาดวยแรงงานบังคับ พ.ศ. .... กฎหมายวาดวยการทํางานใน
ภาคประมง พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการหรือลูกจางอื่นที่
ไมอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(2) กฎหมายอื่นๆ จํานวน 8 ฉบับ ไดแก กฎหมาย
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว กฎหมายสงเสริมการมีงานทํา
แหงชาติ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายการคืนสิทธิแกผูประกันตน มาตรา 39 กฎหมาย
เงินทดแทน และกฎหมายประกันสังคม
2.3.5 ยกระดับกระทรวงแรงงานใหเปนหนวยงานที่มี
มาตรฐานระดับสากล และเปนกระทรวงแรงงานดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด
4.0 และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน (E–Services)
2.3.6 จัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการ
เชน ที่อยูอาศัย บานพักขาราชการ ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน หองพยาบาล
สถานที่ออกกําลังกาย หองรับรองผูเกษียณอายุราชการ การตรวจสุขภาพ
ประจําป การฌาปนกิจสงเคราะห หองละหมาด และกองทุนสวัสดิการ
ขาราชการ เปนตน

3. การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
3.1 ใหผูบริหารทุกหนวยงานชี้แจงนโยบายและมอบภารกิจที่
รับผิดชอบ เพื่อสรางความเขาใจใหแกบุคลากรทุกระดับ กํากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานใหเปนไปตามนโยบายและ
เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดย
ใหมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวง
พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดสําคัญรองรับนโยบายและใหสอดคลองกับงบประมาณ
ของแตละหนวย
3.3 ใหใชศูนยปฏิบัติการของหนวยงานเปนเครื่องมือในการ
บริหาร ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล
4. การติดตามประเมินผล
4.1 ใหมีการติดตามและประเมินผลจากหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก โดย
4.1.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับกระทรวง
มีหนาที่กํากับ ดูแล ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม
4.1.2 ผูตรวจราชการกระทรวง มีหนาที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม
กํากับดูแล และใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
4.1.3 คณะทํางานวิเคราะหและรายงานสถานการณ
แรงงาน มีหนาที่ติดตาม รวบรวมขอมูล วิเคราะห รายงาน และจัดทําขอเสนอ
สถานการณดานแรงงาน
4.1.4 จัดใหมีการจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
ดําเนินการประเมินผลนโยบายของกระทรวง รายไตรมาส พรอมทั้งรายงานผล
ตอผูบริหาร

4.2 กําหนดกรอบระยะเวลาการประเมินรายไตรมาส และตาม
ความเหมาะสมแลวแตกรณี
5. ปจจัยแหงความสําเร็จ
5.1 ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรใน
หนวยงาน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
5.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยางมืออาชีพ
5.3 ใชศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศปก. ระดับ
กรม และระดับพื้นที่ เปนเครื่องมือในการบริหาร ขับเคลื่อน ติดตามและแกไข
สถานการณ
5.4 จัดระบบฐานขอมูล (Big Data) ที่มีความครบถวน ถูกตอง
ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
5.5 เนนการสรางเอกภาพในการบังคับบัญชา และมีการทํางาน
เปนทีม (Team Work)
5.6 แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
5.7 แสวงหาความรวมมือกับไตรภาคี ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
และบูรณาการการทํางานรวมกันตามแนวทางประชารัฐ
5.8 บุคลากรทุกคนตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และอุทิศตนในการทํางานเพื่อความอยูดีมีสุขของคนใน
ชาติ
5.9 ใชการประชาสัมพันธ และการปฏิบัติการขาวสาร
(Information Operation: IO) ในทุกขั้นตอนเพื่อสรางการรับรูความเขาใจใน
เปาหมายองคกรเดียวกัน

