ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 11/2558 โดย สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว
วิสัยทัศนจังหวัดสระแกว “ศูนยกลางโลจิสติกส และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน
อาหารปลอดภัย”
วิสัยทัศนกระทรวงแรงงาน “แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
วิสัยทัศนสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน “เปนศูนยกลางบริหารจัดการใหกําลังแรงงานมีงานทํา
มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี”
คานิยมของจังหวัดสระแกว
“ยึดมั่นความดี มีศีลธรรม ทํางานเปนทีม มุงสูความสําเร็จ”
สาระในฉบับ
 บทบรรณาธิการ
 บทความและสาระดานแรงงาน
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ก.แรงงาน Kick Off นโยบายเรงรัดระดมตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ตั้งเปา 90 วัน
ดวน ! เปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล ครั้งที่2 (เริ่ม 2 พ.ย. 2558)
รมว.แรงงาน ย้ํา!! เดินตามโรดแมปรัฐบาล รวมสรางความปรองดองเตรียมชวยแรงงานนอกระบบ
IM Japan พรอมเดินหนาปรับปรุงระบบ เพื่อขยายรับผูฝกงานไปญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น
ขาราชการ ก.แรงงาน ทํางานเชิงรุกไรคอรัปชั่นพรอมพัฒนาแรงงานกาวสู Smart Worker
ก.แรงงาน เขม!! สแกนทุกพื้นที่ ตรวจแรงงานปองคามนุษย ตอบโจทยชาติ
กรมการจัดหางาน เตรียมมาตรการรับมือภัยแลง ปองกันแรงงานถูกหลอกลวงจากนายหนาจัดหางาน
เถื่อน
8. ดีเดย ! ก.แรงงาน เขมปลอยชุดปฏิบัติการตรวจจับแรงงานตางดาวลักลอบทํางาน
9. ก.แรงงาน พรอมปรับแผนดูแลภาคีแรงงานนอกระบบ-แรงงานสตรี เพิ่มการมีสวนรวม
สวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เขารวมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบานดาน ต.โคกปฆอง
อ.เมือง จ.สระแกว วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว

หนาที่ 1

วารสารสาระนารูดานแรงงานฉบับนี้ คณะผูจัดทําไดเสนอบทความและสาระดานแรงงาน รวมทั้งขาว
ตางๆ ซึ่งทั้งหมดจะเปนประโยชนทั้งตอนายจาง/ลูกจางและผูสนใจทั่วไป
อนึ่ง วารสารนี้ ผูจัดทําเนนการสงเสริมความรูดานแรงงาน ประสงคจะใหเผยแพรไปสูนายจางและ
ลูกจางซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก รวมทั้งอาสาสมัครแรงงานที่กระจายอยูในทุกตําบลของจังหวัดสระแกว โดยมี
กําหนดออกวารสารเดื อนละ 1 ครั้งๆ ละ 800 ฉบับ ฉะนั้น หากทา นไดรับและอานแลว ไดโ ปรดสงตอหรือ
ประชาสัมพันธใหอานทั่วๆ กันดวย และหากทานมีขอสอบถามหรือขอเสนอแนะประการใด โปรดแจงมายัง
สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว ศาลากลางจังหวัดสระแกว ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว หรือ
โทรศัพท 0-3742-5024, 0-3742-5025 จักขอบคุณยิ่ง
สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว
     

ก.แรงงาน Kick Off นโยบายเรงรัดระดมตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ตั้ง
เปา ๙๐ วัน สถานประกอบกิจการ ๓,๙๐๐ แหง ลดอันตราย
กระทรวงแรงงาน ปล อ ยขบวนตรวจของพนั ก งานตรวจความปลอดภั ย เร ง ตรวจ ออกคํ า สั่ งและ
ดําเนิน คดี นายจา ง สถานประกอบกิจการที่ฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานอยา ง
เครงครัด พรอมระดมกําลังตรวจอยางจริงจังในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เนนตรวจกิจการกอสราง และกิจการที่เสี่ยง
ตอเหตุเพลิงไหม ตั้งเปา ๙๐ วัน สถานประกอบกิจการอยางนอย ๓,๙๐๐ แหง ตองปลอดภัย
หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กลาววา การขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ “แรงงาน
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เปนภารกิจที่กระทรวงแรงงานใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการรณรงคเรงรัดระดมการตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางานใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความปลอดภัยในการทํางานนั้น ถือเปนหัวใจสําคัญในการทํางานของ
ลูกจางในสถานประกอบกิจการ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทํางานนอกจากจะทําใหเกิดความสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยสินของนายจางและลูกจางแลว ยังเกิดผลกระทบตอกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการ และ
สงผลถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศดวย ขอมูลจากกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม พบวา จากผล
ความพยายามดําเนินงานที่ตอเนื่องของกระทรวงแรงงาน สงผลใหสถิติของการเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยจากการ
ทํางานลดลงอยางชัดเจน คือ อัตราการประสบอันตรายจากการทํางานรวมทุกกรณี ตอลูกจาง ๑,๐๐๐ คน จาก
อัตรา ๒๙.๙๕ ลดลงเปน ๑๒.๕๗ ในป ๒๕๕๖ และ ๑๐.๙๙ ในป ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ดวยนโยบายที่เขมแข็งของกระทรวง
แรงงาน และความมุงมั่นจริงจังของเจาหนาที่จะสามารถทําใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุดังกลาวลดลงจนเปนศูนยไดใน
ที่สุด และในวันนี้เปนการจัดกิจกรรม “๙๐ วัน ยุทธการลดอันตราย” ขึ้น เพื่อเปนการ Kick Off นโยบายเรงรัด
ระดมตรวจความปลอดภัยในการทํางานรองรับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหนายจางลูกจางได
คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนปลูกจิตสํานึกดานความปลอดภัยใน
การทํางานใหเกิดขึ้นกับนายจางและลูกจางไปพรอมกัน โดยมีกําหนดระยะเวลา ๙๐ วัน ที่จะตองเรงดําเนินการอยาง
เครงครัด และดําเนินคดีกับสถานประกอบกิจการที่ฝาฝนกฎหมาย ทั้งนี้ กําลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหดําเนินงานตาม
นโยบายดังกลาวเกิดผลสัมฤทธิ์ นั้นคือ พนักงานตรวจความปลอดภัย ซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังและเอา
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จริงกับผูฝาฝนกฎหมายใหถึงที่สุด เพื่อใหลูกจาง นายจางมีความปลอดภัยในการทํางาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ ทํา
ใหลดอัตราการประสบอุบัติเหตุหรือโรคจากการทํางาน
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (กสร.) กลาวเพิ่มเติมวา
กิจกรรม ๙๐ วัน ยุทธการลดอันตราย โดยการ Kick Off ในวันนี้เปนการปลอยขบวนตรวจของพนักงานตรวจความ
ปลอดภัย ในสวนกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งประกอบดวย พนักงานตรวจความปลอดภัยจากสํานักงานสวัส ดิการและ
คุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐, ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยของสํานักความ
ปลอดภัยแรงงาน ๗ ชุด และศูนยความปลอดภัยแรงงานเขต ๑๑ และ ๑๒ รวม ๔๘ คน นอกจากนี้ กสร.ยังไดระดม
ตรวจความปลอดภัย ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยกําหนดเปาหมายการตรวจสถานประกอบกิจการอยางนอย
๓,๙๐๐ แหง ตองซึ่งมุงเนนสถานประกอบกิจการประเภทกิจการกอสราง ประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
อัน ตรายจากอัคคี ภัย และสถานประกอบกิ จการที่ยังมิไดมีการดําเนิน การเกี่ยวกับการบริห ารจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในชวงระยะเวลา ๙๐วัน (๓ เดือน) คือตั้งแต วันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ หากพบวานายจาง สถานประกอบกิจการใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ให ดํ า เนิ น การ ออกคํ า สั่ งหรื อดํ า เนิน คดีตามอํานาจหนาที่อยางเครงครัด และจะตองรายงานผลการ
ปฏิบัติงานกอน ๑๒.๐๐ น. ของทุกวันศุกรเพื่อกสร. จะไดนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตอไป
นอกจากนี้ กสร. ยังไดกําชับใหทุกหนวยปฏิบัติเครงครัดการบังคับใช มาตรา ๓๔ แหง พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดใหนายจางแจงอุบัติเหตุกรณี
ลูกจางเสียชีวิต และกรณีสถานประกอบกิจการไดรับความเสียหายหรือตองหยุดการผลิต หรือมีการประสบอันตราย
ไดรับความเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม การระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยรายแรงอื่นๆ ตอพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยอีกดวย

ดวน ! เปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2
(เริ่ม 2 พ.ย. 2558)
กรมการจัดหางาน เปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติด
ชายทะเล สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 30 มกราคม
2559 รวมระยะเวลา 90 วัน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
นายอารักษ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปดเผยวา จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
ใหแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในกิจการประมงทะเล มาจดทะเบียน ณ ศูนยบริการจด
ทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ซึ่งหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรวมกันดําเนินการจดทะเบียน ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 29 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดการ
ดําเนินการไปแลวนั้น เพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล กรมการจัดหางานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะเปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเล ใน 22
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 30 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 90
วัน โดยจะมีคาใชจายในการจดทะเบียน คือ ตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 1,600 บาท ใบอนุญาตทํางาน
1,000 บาท คาทะเบียนประวัติ 80 บาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 3,180 บาท มีขั้นตอนคือ นายจางตองจัดเตรียมเอกสาร
และพาแรงงานตางดาวไปจัดทําทะเบียนประวัติ ถายรูป พิมพลายนิ้วมือกับกรมการปกครอง และขออนุญาตทํางาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว
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กับกรมการจัดหางาน ณ ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมทั้งตรวจ
สุขภาพเพื่ อคั ดกรองว า ไม เ ป น โรคที่ ห า มอนุ ญ าตใหทํางาน และประกัน สุขภาพกับ โรงพยาบาลตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
นายอารักษฯ กลาวตอวา การจางแรงงานตางดาวในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมายนั้นทําให“สบายใจ
ทั้งนายจาง และลูกจาง”จึงขอประชาสัมพันธใหนายจางที่จางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว
กัมพูชา ในกิจการประมงทะเลรีบนําแรงงานตางดาวมาขึ้นทะเบียน ณ ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559 หากพนกําหนด จะ
หมดสิทธิจางแรงงานตางดาวและมีความผิดตามกฎหมายนายจางที่ลักลอบจางแรงงานตางดาวจะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 มีความผิดปรับตั้งแต 10,000 – 100,000 บาท ตอคนตาง
ดาวที่จางหนึ่งคน สวนแรงงานตางดาวที่ลักลอบทํางานจะมีความผิดจําคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับตั้งแต 2,000 –
100,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ โดยนายจาง/สถานประกอบการ และแรงงานตางดาวที่กระทําความผิดจะไดรับ
โทษ ขั้นสูงสุดตามพระราชบัญญัติดังกลาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัด 22
จังหวัดชายทะเล เว็บไซตกรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือที่ สายดวนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

รมว.แรงงาน ย้ํา!! เดินตาม โรดแมปรัฐบาล รวมสรางความปรองดอง เตรียม
ชวยแรงงานนอกระบบจากผลกระทบภัยแลง
รมว.แรงงาน ย้ํา!! เดินตาม โรดแมปรัฐบาล รวมกันสรางความปรองดอง-ลดความขัดแยง สถานการณ
น้ําประเทศมีนอย ชวยกันประหยัด ระวังภัยแลง เรงจังหวัดเตรียมชวยแรงงานนอกระบบผานโครงการจางงาน
เรงดวนฯ เพิ่มรายได เพิ่มทางเลือกอาชีพเสริม จากผลกระทบภัยแลง พรอมกําชับใชงบฝกอบรม 50 % ภายใน
ไตรมาสแรก
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ไดกลาวมอบนโยบายแก ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูบริหารกระทรวงแรงงานระดับสูง และหัวหนาสวนราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหเรงขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลตาม ‘โรดแมป’ โดยรัฐบาลจะเดินหนาบริหารประเทศตามโรดแมปที่วางไว ไมไดเปลี่ยนไปจากเดิม ขอใหทุก
หนวยงานสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลและดําเนินงานตามนโยบายใหไดในทุกมิติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
รวมถึงขอใหทุกหนวยงานเรงสรางความปรองดองคนในพื้นที่ ลดความขัดแยงทางความคิด หากหลงเชื่อตามคําเชิญ
ชวนโดยไมไดใชดุลยพินิจ อาจทําใหประเทศชาติไมสงบสุขและเหตุการณกอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 อาจ
ยอนกลับมาไดอีก
ดานสถานการณน้ําของประเทศ รัฐบาลตระหนักถึงการใชน้ําในอนาคตของประเทศ เนื่องจากปริมาณน้ําที่
กักเก็บตามเขื่อนมีปริมาณนอยกวาปที่ผานมามาก แมรัฐบาลจะไดหามาตรการชวยเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน โดยการ
ปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรแลวก็ตาม ขอใหทุกหนวยชวยชี้แจงประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับรูและใชน้ําอยางประหยัดรูคุณคา โดยเฉพาะกลุมแรงงานนอกระบบซึ่งอยูในภาคเกษตรที่อาจจะ
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากภัย แลงที่จ ะเกิดขึ้น ใหเรงสรางความเขาใจและรับรูสถานการณน้ํา เพื่อใหส ามารถ
ดํารงชีวิตและมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทน
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ทั้งนี้กระทรวงแรงงานไดจัดสรรงบประมาณป 2559 ใหดําเนินโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อบรรเทาความเดือนรอนดานอาชีพ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและผูประสบความเดือดรอนดาน
อาชี พ ได มี ง านทํ า ชั่ ว คราวและ/หรื อ ได รั บ การฝ ก ทั ก ษะและพั ฒ นาศั ก ยภาพในสาขาอาชี พ ต า งๆ จึ ง ขอให เ ร ง
ดําเนินการ รวมทั้งใหวางแผนใชงบเพื่อการฝกอบรมภายในไตรมาสแรก ไมนอยกวารอยละ 50 และตองรายงานผล
การดําเนินการใหทราบดวย

IM Japan พรอมเดินหนาปรับปรุงระบบ เพื่อขยายรับผูฝกงานไปญี่ปุนเพิ่ม
มากขึ้น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ใหการตอนรับคณะผูบริหารสถานประกอบการสมาชิกองคกรผูรับผู
ฝกงาน IM Japan หารือเตรียมความพรอมขยายการรับผูฝกงานไทยไปประเทศญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น และขอให
ยกระดับความรวมมือในการจัดหาสถานประกอบการญี่ปุนในประเทศไทยเพื่อรองรับการทํางานใหแกผูที่ผาน
การฝกงานจากญี่ปุนอยางตอเนื่อง
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน กลาวตอนรับ Mr. Kyoei Yanagisawa
ประธานบริหารองคกร IM Japan และยินดีที่ไดมาหารือขอราชการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานไดจัดสง
ผูฝกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุนผานโครงการIM Japan ตั้งแตป ๒๕๔๓ จนถึง
วันนี้นับเปนระยะเวลาถึง ๑๕ ป ขอขอบคุณองคกร IM Japan ที่ใหโอกาสผูฝกงานคนไทยไดฝกทักษะและเรียนรู
การปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศที่มีระบบการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย สามารถ
กลับมาเปดกิจการเปนของตนเอง ซึ่งบรรลุวัตถุประสงคของทั้งฝายไทยและฝายญี่ปุน
ขอบคุณสําหรับความรวมมือที่ผานมา ทั้งนี้ ในสวนของผูสมัครรับการฝกอบรมที่ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จ.
ปทุมธานี ไดรับการคัดเลือกไปญี่ปุนนอยลง ทําใหมีผลกระทบดานงบประมาณของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีคาใชจาย
พอสมควร จึงขอความรวมมือเรื่องงบประมาณเพื่อเพิ่มทักษะผูฝกงานใหผานเกณฑของญี่ปุนไดมากขึ้น และขอให
องคกร IM Japan เรงเพิ่มทักษะใหผูฝกงานไทยใหสอบผานการทดสอบระดับฝมือที่สูงขึ้นเพื่ออยูทํางานตออีก ๒ ป
ตามนโยบายขยายระยะเวลาใหผูฝกงานจาก ๓ ป เปน ๕ ป พรอมทั้งพิจารณาการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาผูผานการ
ฝกงานจากญี่ปุน เพื่อมารวมตัวถายทอดประสบการณการทํางานในญี่ปุน และเปนตนแบบความสําเร็จแกรุนนอง
Mr. Kyoei Yanagisawa ประธานบริหารองคกร IM Japan กลาววา ยินดีใหความรวมมือกับกระทรวง
แรงงานเพื่อปรับปรุงระบบการจัดสงผูฝกงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในสวนของการทดสอบระดับฝมือที่สูงขึ้นเพื่อ
อนุญาตใหอยูฝกงานตออีก ๒ ป ตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานระดับ ๓ โดยไมตองสอบภาษาญี่ปุนอีก
พรอมทั้งไดนําเสนอรูปแบบสมาคมผูสําเร็จการฝกงานจากญี่ปุนของอินโดนีเซียมาเปนตนแบบสําหรับผูสําเร็จการ
ฝกงานคนไทย
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ขาราชการ ก.แรงงาน ทํางานเชิงรุก ไรคอรัปชั่น พรอมพัฒนาแรงงานกาวสู
Smart Worker
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เนนใหความสําคัญเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ขาราชการยึดแนวนโยบายรัฐบาล คสช. ทํางานเชิงรุก ไรคอรัปชั่น ตรวจสอบได เพิ่มชองทาง
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) ใหครอบคลุมทั่วประเทศ และพัฒนาสูการเปน Smart
Job Smart Worker Center ลดวางงาน คนไทยไปทํางานตางประเทศอยางมีศักดิ์ศรี
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนประธานมอบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กลาววา กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหนาที่ในการบริหารจัดการแรงงาน
ซึ่งถือวามีความสําคัญไมวาจะเปนเรื่องของความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ จึงขอใหไดตระหนัก
และภาคภูมิใจในหนาที่ที่สําคัญนี้ ทุมเทเสียสละ และทํางานเชิงรุก เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงดานแรงงานทําใหเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
เรื่องของนโยบายจะมีอยู ๒ นโยบายหลัก คือ นโยบายทั่วไป และนโยบายเฉพาะ ซึ่งนโยบายทั่วไป ขอใหทุก
สวนราชการใหความสําคัญในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และใหความใสใจในการวางแผนอํานวยการ
ติดตามอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และในการจัดทําหลักสูตรตองสอดแทรกความรูที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมทั้งสรางจิตสํานึกใน
การจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และปฏิบัติราชการยึดนโยบายรัฐบาล มติ ครม. แนวทางของ คสช. และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งมีการเตรียมการ วางแผน คาดการสถานการณไวลวงหนา และกําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัดให
ชัดเจน เรงพัฒนาบังคับใชกฎหมายใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ สรางจิตสํานึกในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหมีความ
โปรงใสตรวจสอบได พรอมสรางการรับรูความเขาใจแกประชาชนในงานของกระทรวงแรงงาน และบูรณาการรวมกัน
ทั้งในสวนของกระทรวงและภาคสวนตางๆ สําหรับนโยบายเฉพาะ ตองดําเนินการอยางเปนระบบ รูถึงความตองการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหตรงตามความตองการสถานประกอบการในแตละพื้นที่ เพื่อลดปญหา
การวางงานและการอพยพเขามาทํางาน อีกทั้งตองทํามาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานสากล รองรับการจาย
คาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอม
ขยายชองทางการใหบริการศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) ใหครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ และในอนาคตตองเพิ่มการแนะนําอาชีพเขาไปดวย เพื่อใหเกิดเปน Smart Worker Center สวนการสง
แรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศตองสงเสริม พัฒนา คุมครองแรงงานอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ดานการคุมครองสิทธิ
แรงงานตองทําตามหนาที่อยางเครงครัด พัฒนาระบบประกันสังคมใหครอบคุลมถึงแรงงานนอกระบบ เสริมสราง
ความสัมพันธกับเครือขายเพื่อใหผูประกันตนไดเขาถึงสิทธิประกันสังคมอยางทั่วถึง
เรื่องของแรงงานตางดาว การดําเนินการจะตองเขาสูระบบและเปนมาตรฐานสากล และในอนาคตตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบครบวงจร ตั้งแตการกําหนดความตองการแรงงานตางดาวเปนรายปของผูประกอบการ
และเปนชวง ๒–๔ ป พรอมนําเสนอประเทศตนทางถึงจํานวนความตองการแรงงานตางดาว เพื่อการดูแลแรงงานตาง
ดาวใหไดรับสวัสดิการที่ดีในชวงเวลาที่ทํางานในประเทศไทย ตลอดจนการอํานวยความสะดวกเมื่อเดินทางกลับ
ภูมิลําเนา สําหรับการแกไขปญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และปญหาการคามนุษยรัฐบาลไดประกาศใหเปนวาระ
แหงชาติ ซึ่งจะตองบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และการทํางานของศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดาน
แรงงานที่จัดตั้งขึ้นตองทํางานเชิงรุกใหเกิดผลงานเปนรูปประธรรมเปนที่ประจักษและจับตองได ในสวนของการตรวจ
แรงงานตองบูรณาการชุดตรวจกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลรวมกัน รวมถึงเพิ่มชองทาง
ใหกับผูรับบริการทุกประเภท โดยปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส โดยการใหบริการรับ–
สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว

หนาที่ 6

จายเงิน ผานระบบ e-service และเรงจั ด Application (แอพพลิเคชั่น ) เพื่อใหบ ริการแกลูกจาง นายจาง
ผูประกันตน และประชาชนทั่วไปการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการภายใน
กรอบของทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงใหความสําคัญในประเทศ CLMV กลุมประเทศอาเซียน กลุมประเทศเอเชีย
แปซิ ฟ ก และทํ า งานร ว มกั บ องค กรระหว า งประเทศดา นแรงงาน เพื่อพั ฒ นานโยบายความรว มมือใหบ รรลุผ ล
สําเร็จ และยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล พรอมทั้งสนับสนุน การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยเรงรัดจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่ พรอมกําหนดรูปแบบการใช
แรงงานตางดาวทั้งแบบไปเชาเย็ นกลับ และตามฤดูกาล และขยายสาขาประกันสังคมใน ๓ พื้น ที่ ตาก สระแกว
สงขลา สําหรับศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ ขอมูลตองมีความละเอียดของแตละภาค กลุมละพื้นที่ เชื่อมโยงขอมูลใน
เชิงลึก ทั้งความตองการตลาดแรงงาน การเคลื่อนยายแรงงาน การปดงาน และเชื่อมโยงกับขอมูลกับสํานักงาน
ประกันสังคม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในปนี้ ตองเตรียมพรอมดานทรัพยากรมนุษย และมีขอมูลตลาดแรงงาน
ในอาเซียน พรอมเรงรัดการฝกและพัฒนาฝมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม เพิ่มทักษะความรูของแรงงานไทย
ดานภาษา สงเสริมองคความรูดานประกันสังคมใหแกผูประกันตนและยกระดับการบริการประกันสังคมสูระดับสากล

ก.แรงงาน เขม!! สแกนทุกพื้นที่ ตรวจแรงงานปองคามนุษย ตอบโจทยชาติ
ก.แรงงาน เรงออกมาตรการตรวจแรงงานแบบบูรณา บังคับใชกฎหมายเขมขน เอาจริงลงโทษผูทําผิด
เนน สแกนทุ กพื้น ที่ เพิ่มวิชาใหพนักงานตรวจแรงงาน ตอบโจทยชาติ ‘ปองคา มนุ ษย’ ใหจังหวัดตั้งศูน ย
ปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน มีระบบรายงานผล พรอมเปด“สถานีแรงงาน” ชอง 11 NBT ทุก
วันอังคาร เวลา 13.05 - 13.55 น.
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กลาวมอบนโยบายปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน แก หั ว หน า ส ว นราชการกระทรวงแรงงานทั้ ง ส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค ว า พลเอกศิ ริ ชั ย ดิ ษ ฐกุ ล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน มีขอสั่งการใหเรงรัดการดําเนินงานแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน ตาม
นโยบายรัฐบาลซึ่งไดกําหนดเปนวาระแหงชาติ อันสืบเนื่องมาจากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ จัดลําดับไทยอยู
ในบัญชีประเทศที่มีการคามนุษยระดับเทียร 3 และสหภาพยุโรป (EU) ใหใบเหลือง กรณีการทําประมงผิดกฎหมาย
(IUU) รวมถึงกรณีกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ กลาวหาวาสินคาของไทย 5 รายการ คือ ปลา-ผลิตจากแรงงานภาค
บังคับ กุง, เครื่องนุงหม-ผลิตจากแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ออย, สื่อลามก-ผลิตจากแรงงานเด็ก เหลานี้สงผล
กระทบดานจิตวิทยาผูบริโภคสินคาประเทศไทย กอใหเกิดความเสียหายดานชื่อเสียงของภาคธุรกิจสงออกโดยเฉพาะ
สินคาอาหารทะเลและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และหากไมเรงแกไขปญหาดังกลาว อาจถูกนานาประเทศลงโทษดวย
มาตรการสั่งหามนําเขาสินคาไทย เพราะมาจากแรงงานบังคับและเหยื่อจากการคามนุษย ประเทศจะไดรับความ
เสียหายมาก เนื่องจากมูลคาการสงออกสินคามีจํานวนสูงมาก
ที่ผานประเทศไทยไดมีการดําเนินการไปแลวหลายมาตรการ แตก็ยังไมเพียงพอที่จะแกขอกลาวหาดังกลาว
ซึ่งเปนปญหาสะสมมายาวนานได อาทิ การผอนผันใหแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขามาทํางานอยางผิดกฎหมายขึ้น
ทะเบียนกวา 1.6 ลานคน เพื่อเปนจัดระเบียบแรงงานตางดาวใหไดรับความคุมครองอยางถูกกฎหมาย การนําเขา
แรงงานระหวางรัฐตอรัฐ การจัดการสายนายหนาเถื่อน การปรับแกกฎหมายโดยการออกกฎกระทรวงแรงงานขยาย
อายุการใชแรงงานในกิจการประมง จาก 16 ป ปรับเปน 18 ปขึ้นไป และในภาคการเกษตรจากอายุ 13 ป ปรับเปน
สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว
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15 ปขึ้นไป ตรวจการใชแรงงานและดําเนินคดีผูฝาฝนกฎหมายแรงงาน จัดทําบันทึกขอตกลงรวม (MOU) กับ
สมาคมชาวไรออย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อตอตานการใชแรงงาน
เด็กและแรงงานบังคับในโรงงานและในไรออย เปนตน
มาตรการเรงดวนที่ตองดําเนินการคือ กําหนดใหทุกหนวยในสังกัดกระทรวงแรงงานตอง ตรวจแรงงานแบบ
บูรณาการ ทํางานรวมกันเพื่อขยายผลไดครอบคลุมทั่วทุกพื้น กวดขันการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ใหสแกนทุก
พื้นที่หากเกิดปญหาพื้นที่ตองรับผิดชอบ โดยเฉพาะการตรวจการใชแรงงานในภาคการประมงทะเล จะตองรวมกัน
ทํางานแบบบูรณากับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเจาหนาที่จากกรมเจาทา กรมประมง ทหารเรือ ตํารวจ ซึ่ง
จะไดมีการอบรมใหความรูเพิ่มเติมเรื่อง นิยามแรงงานขัดหนี้ แกพนักงานตรวจแรงงานภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการจึงไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เมื่อปลายเดือนที่แลว เพื่อติดตามผลและมีระบบการรายงานการดําเนินอยางเปนเอกภาพ พรอม
จัดทําแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย และวางแผนแกไขปญหาระดับจังหวัด (ยุทธศาสตร
จังหวัด) ดังนั้นในระดับจังหวัดจะตองมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน โดยมีแรงงาน
จังหวัดเปนผูรับผิดชอบการบรูณาการ ภายใตแผนปฏิบัติการที่กระทรวงไดกําหนด และใหถือเปนวาระเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการ
พรอมนี้ กระทรวงแรงงานกําหนดเปด “สถานีแรงงาน” เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารดานแรงงาน เปน
รายการสดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง 11 NBT) ทุกวันอังคาร เวลา 13.05 - 13.55
น. ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป “สถานีแรงงาน” จะชวยใหประชาชนทุกคน มีความเทาเทียมกันทาง
โอกาสในการเขาถึงบริการของกระทรวงแรงงานไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เนื่องจากไมตองเสียเวลา
และคาใชจายในการเดินทาง นอกจากนี้ยังจะชวยใหผูบริหารของกระทรวงไดเขาถึงประชาชนไดมากขึ้น ไดรับรูและ
เขาใจความตองการที่แทจริงของประชาชน อันจะนําไปสูการพัฒนางานการชวยเหลือและบริการของกระทรวงใหมี
ความกาวหนาทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปลัดกระทรวงแรงงาน กลาวทิ้งทาย

กรมการจัดหางาน เตรียมมาตรการรับมือภัยแลง ปองกันแรงงาน ถูก
หลอกลวงจากสาย/นายหนาจัดหางานเถื่อน
กรมการจัดหางาน เตรียมมาตรการรับมือชวยเหลือผูประสบภัยแลง พรอมจัดเตรียมตําแหนง งาน
วางรองรับทั่วประเทศ ปองกันปญหาการหลอกลวงคนหางานและกระบวนการคามนุษย ณ ศูนยบริการจัดหา
งานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่ 1-10
นายอารักษ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปดเผยวา ขณะนี้ใกลเขาสูสถานการณภัยแลงซึ่งจะสงผล
ใหประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน ไมสามารถทําการเกษตรไดและมักจะเคลื่อนยายแรงงานไปหา
งานทํานอกพื้นที่ภูมิลําเนาของตนซึ่งเสี่ยงตอการถูกหลอกลวง ซึ่งในปที่ผานมายังพบวามีคนหางานถูกหลอกลวงจาก
สาย/นายหนาจัดหางานเถื่อนโดยอางวาสามารถจัดหางานใหไดในตําแหนงงานที่มีรายไดสูง ดังนั้น เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหคนหางานตกเปนเหยื่อของสาย /นายหนาจัดหางานเถื่อนที่ฉวยโอกาสซ้ําเติมจากวิกฤติการณภัยแลง
กรมการจัดหางานจึงไดจัดเตรียมมาตรการรองรับผูไดรับผลกระทบฯ โดยจัดเจาหนาที่ในการประชาสัมพันธให
สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว
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ความรูแกประชาชน รวมทั้งใหบริการจัดหางานโดยไดประสานกับนายจาง/สถานประกอบการเขารวมรับสมัครงาน
ในพื้นที่หรือจังหวัดที่ประสบปญหาภัยแลงและมีผูสมัครงานจํานวนมาก อีกทั้งยังไดใหความรูเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อเปนแนวทางการเลือกประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทําที่บาน และกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่
บาน สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ/อาชีพเสริมและทดลองปฏิบัติ เพื่อใหผูประสบภัยทราบถึงขั้นตอนของแตละ
อาชีพ เปนการจุดประกายความคิด สามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพได อีกทั้งยังไดจัดเจาหนาที่หมุนเวียน
ปฏิบัติหนาที่ใหบริการ ณ สํานักงานยอยสถานีขนสงหมอชิต และสํานักงานยอยสถานีรถไฟหัวลําโพง 24 ชั่วโมง เพื่อ
ใหบริการแกประชาชนที่ตองการเดินทางมาทํางานในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนแนวทางในการปองกันอีกทางหนึ่ง
นายอารักษฯ กลาวตอวา กรมการจัดหางานขอย้ําเตือนแรงงานที่ประสบปญหาภัยแลงและประสงคจะ
เดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อหางานทําใหพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบและขอใหตรวจสอบขอมูลตําแหนงงานวางจาก
กรมการจัดหางานกอนตัดสินใจ โดยติดตอไดที่ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือที่สายดวนกรมการจัดหางาน โทร.1694

ดีเดย ! ก.แรงงาน เขม ปลอยชุดปฏิบัติการ ตรวจจับแรงงานตางดาวลักลอบ
ทํางาน
รมว.แรงงาน ปลอยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน ออก
ตรวจ-จับกุม-ดําเนินคดี แรงงานตางดาวลักลอบทํางานพรอมกันทั่วประเทศ เนนบังคับใช ก.ม.อยางเขมงวด
บูรณาการความรวมมือ กรมประมง กรมเจาทา ตํารวจและทหารเรือ เรง ขจัดขบวนการคามนุษยใหหมดสิ้น
ประเทศไทย
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปดเผยหลังเปนประธาน ในพิธีปลอยแถวชุด
ปฏิบัติการ ๓๔๓ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน วาเนื่องจากประเทศไทย ถูกจัดลําดับใหอยูใน
ระดับ Tier ๓ ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีสถานการณการคามนุษยในระดับที่เลวรายที่สุดซึ่งกลาวหาวาประเทศไทยไมมี
การดําเนินการที่จําเปนอยางเพียงพอที่จะบรรลุผลในการแกไขปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย
การใชมาตรการอย างเข มขน ในการปราบปรามการคามนุษย การดําเนิน การสืบ สวน สอบสวน และดําเนิน คดี
ผูกระทําผิด รวมถึงปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (IUU) ซึ่งปญหาดังกลาวมี
ผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทยทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงมีนโยบายเรงดวนในการปองกัน
ปญหาการคามนุษย ดานแรงงานโดยไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ และกระทรวงแรงงานไดมีคําสั่งจัดตั้งศูน ย
ปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงานและแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใตศูนยปฏิบัติการ
ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนการปองกันการคามนุษยดานแรงงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงแรงงงาน โดยกรมการจัดหางานซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการปองกัน
ปญหาการคามนุษย ดานแรงงานที่เกี่ย วของกับปญหาการใชแรงงานตางดาวและการไปทํางานตางประเทศของ
คนหางานไทยซึ่งอาจเขาขายการคามนุษยดานแรงงาน จึงไดจัดชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ปองกันและแกไขปญหาการคา
มนุษยดานแรงงานขึ้น โดยทําหนาที่ในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีแรงงานตางดาวที่ลักลอบ
ทํางานและกระบวนการคามนุษยดานแรงงาน
“เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาลในการกํ า จั ด ขบวนการการค า มนุ ษ ย ในส ว นนี้ จ ะมี ชุ ด
ปฏิบัติการ ๓๔๓ ออกปฏิบัติการพรอมกันทุกจังหวัดเปนการตรวจแรงงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ โดยการตรวจจะดู
สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว
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วามีแรงงานตางดาวเขามาลักลอบทํางานหรือไม และในเรื่องของการคามนุษยสิ่งที่เนนย้ําคือจะตองลดปญหาการคา
มนุษยใหหมดสิ้นไปจากประเทศไทยใหได กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ดีถาจะทําแลวตองทําใหตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
ตองมีการรวมมือกับทุกสวนราชการ อาทิ ศูนยบัญชาการการแกไขการทําประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) และสําหรับ
จังหวัดที่อยูในพื้นที่ของ ๒๒ จังหวัดชายทะเล ตองมีการประสานกับกรมประมง กรมเจาทา กองทัพเรือ ซึ่งตองมีการ
บังคับใชก.ม.อยางเขมงวด ภายหลังที่มีการผอนปรนมานานแลว” รมว.แรงงานกลาวฯ

ก.แรงงาน พรอมปรับแผน ดูแลภาคีแรงงานนอกระบบ – แรงงานสตรี
เพิ่มการมีสวนรวม
หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กลาวภายหลังเปนประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประเด็นปญหาแรงงานนอกระบบและการมีสวนรวมของแรงงานสตรีวา นางอรุณี ศรีโต ผูประสานงานเครือขาย
แรงงานนอกระบบ เครือขายแรงงานนอกระบบ กลุมบูรณาการแรงงานสตรี และขบวนผูหญิงปฏิรูปประเทศไทย ได
หารื อ เรื่ อ งการตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ หาแนวทางให ผู ป ระกั น ตนมาตรา ๔๐ ได เ ข า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน ข อง
ประกันสังคมมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหมจะเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ และใหมี
ผู แ ทนจากเครื อ ข า ยแรงงานนอกระบบและแรงงานสตรี เ ข า มามี ส ว นร ว ม ส ว นเรื่ อ งการขยายสิ ท ธิ ป ระโยชน
ประกันสังคมจะไดนําขอเรียกรองของเครือขายแรงงานนอกระบบ อาทิ การปรับปรุงสิทธิเงินทดแทนขาดรายไดกรณี
เจ็บปวย การเพิ่มสิทธิคาคลอดบุตร สงเคราะหบุตร จะไดหารือกับทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อหาขอสรุปรวมกันตอไป
นอกจากนี้ยั งไดขอใหกระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณ กิจ กรรมพัฒนาและเพิ่มสัดสวนผูนําแรงงานหญิงใน
คณะกรรมการไตรภาคีชุดตางๆ ของกระทรวงแรงงานใหมากขึ้น
ปลัดกระทรวงแรงงาน กลาวเพิ่มเติมวา กระทรวงแรงงานเตรียมทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยปรับปรุงใหเปนแผนยุทธศาสตร ระหวางป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ โดยเนน
สงเสริมใหแรงงานนอกระบบ มีงานทํา เขาถึงอาชีพ มีรายได และสวัสดิการที่ดี รวมทั้งทําใหไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน เนื่องจากปจจุบันมีแรงงานในระบบออกจากงานมาเปนแรงงานนอกระบบมากขึ้น ซึ่งใน
เรื่องนี้อาจจะมีการจัดเวทียอยระดมความคิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ๒ – ๓ ครั้ง เพื่อหาขอสรุปรางการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรฯ ภายในเดือนธันวาคมนี้ และหลังจากนั้นจะนํารางแผนดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และเสนอเขาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอไป
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ชื่อหนวยงาน
1. สํานักงาน
แรงงานจังหวัด
สระแกว

ภารกิจ
ที่อยู
- เปนผูแทนกระทรวงแรงงานในจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด
- ประสานนโยบาย ยุทธศาสตรดานแรงงาน สระแกว ชั้น 2
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให
สอดคลองกับยุทธศาสตร กระทรวงและ
จังหวัด

2. สํานักงานจัดหา - จัดหางานในประเทศ
งานจังหวัดสระแกว - จัดหางานตางประเทศ
- ควบคุมการทํางานของแรงงานตางดาว
- สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ/แนะ
แนวอาชีพ
3. สํานักงาน
- คุมครองดูแลใหผูใชแรงงานไดรับสิทธิ
สวัสดิการและ
ประโยชนดานแรงงาน/ไกลเกลี่ยขอพิพาท
คุมครองแรงงาน
แรงงาน
จังหวัดสระแกว
- รับขอรองทุกขจากลูกจางกรณี นายจาง
ไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
4.สํานักงาน
- คุมครองลูกจางผูประกันตนในสถาน
ประกันสังคมจังหวัด ประกอบการใหไดรับสิทธิประโยชนตาม
สระแกว
กฎหมาย (กองทุนเงินทดแทนและกองทุน
ประกันสังคม)

5.ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด
สระแกว

หมายเลขโทรศัพท
037-425024-5
มหาดไทย 32350

ศาลากลางจังหวัด
สระแกว ชั้น 2

0-3742-5020
0-3742-5022
มหาดไทย 32359

ศาลากลางจังหวัด
สระแกว ชั้น 2

0-3742-5034
0-3742-5035
มหาดไทย 32351

หองประชุมปางสีดา
0-3742-5070
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด 0-3742-5075
อําเภอเมือง จังหวัด มหาดไทย 32025
สระแกว 27000

- ฝกอบรมอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย
ตําบลวัฒนานคร
0-3726-1627
- ฝกยกระดับฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะใน อําเภอวัฒนานคร
0-3726-1628
การทํางาน
จังหวัดสระแกว 27160
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (2 แหง)

- สํานักงานแรงงานจังหวัดสระแกว ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
(ใหบริการวันจันทร - อังคาร)
- กศน. อําเภออรัญญประเทศ (ใหบริการเฉพาะวันพุธ – ศุกร)
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