กรอบการทางาน
ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2560

ผู้อยู่ในวัยทางาน 56 ล้านคน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 38.17 ล้านคน
(68-69 คน ต่อ 100 คน)

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 17.86 ล้านคน
(31-32 คน ต่อ 100 คน)
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานทุกๆ 100 คน
จาแนกได้ ดังนี้
ทางานบ้าน

ว่างงาน 0.45 ล้านคน
(1-2 คน ต่อ 100 คน)

มีงานทา 37.65 ล้านคน
(67-68 คน ต่อ 100 คน)

(29-30 คน ต่อ 100 คน)
เรียนหนังสือ

ในระบบประกันสังคม (ม.33)
10.73 ล้านคน
(19-20 คน ต่อ 100 คน)

(24-25 คน ต่อ 100 คน)
เด็ก คนชรา ผู้ไม่สามารถทางานได้
(35-36 คน ต่อ 100 คน)

นอกระบบประกันสังคม

อื่นๆ

20.77 ล้านคน

(10-11 คน ต่อ 100 คน)

(47-48 คน ต่อ 100 คน)

ทางานไม่เต็มเวลา

ทางานต่าระดับ

(14-15 คน ต่อ 100 คน)

(0-1 คน ต่อ 100 คน)

สัดส่วนแรงงานต่างด้าวต่อผู้มีงานทา
(7-8 คน ต่อ 100 คน)

2

ผังการเชื่องโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ นโยบายกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ
20 ปี
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ย. 5 สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ย. 6 ปรับสมดุล/
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ย. 8
พัฒนาวิทย์ฯ/
เทคโน/วิจัย/
นวัตกรรม

ย. 1 พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์
(แรงงาน)

ย. 2 ลดความ
เหลื่อมล้า

ย. 4
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ย. 6
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
ป้องกันทุจริตฯ

ย. 9
พัฒนาภาค
เมืองพื้นที่
เศรษฐกิจ

ย. 9
พัฒนาภาค
เมืองพื้นที่
เศรษฐกิจ

ย. 5
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติฯ

ย. 1
พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์
(แรงงาน)
ย. 3
สร้างความ
เข้มแข็ง
เศรษฐกิจฯ
ย. 7 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
ย. 1
การจัดสรรฯ ความมั่นคง
2561

ย. 3
บริหาร
จัดการ
ด้านแรงงาน

ระหว่าง
ประเทศ

นโยบาย
กระทรวง
แรงงาน

ย. 4 สร้าง
โอกาสความ
เสมอภาค
ทางสังคม

ย. 2 สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

(2560–2564)

แผนแม่บท
พัฒนา
แรงงานไทย
ระยะ 5 ปี

ย. 3 พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ย. 1
ความมั่นคง

บริหาร
จัดการ
แรงงาน
ต่างด้าว

ย. 10
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ

ย. 2
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ

ย. 4
สร้างความสมดุลของ
ตลาดแรงงาน

ย. 3
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ย. 1 พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์
(แรงงาน)
ย. 9
พัฒนาภาค
เมืองพื้นที่
เศรษฐกิจ

ย. 4
ลดความ
เหลื่อมล้า
สร้างการ
เติบโตจาก
ภายใน

ย. 2
คุ้มครอง
ย. 1
เสริมสร้าง
เพิ่มศักยภาพ
ความมั่นคง
แรงงานและ
หลักประกัน
ผู้ประกอบการ
ในการ
ทางาน

พัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย
Thailand 4.0
บริหารจัดการแรงงานไทย

สร้างมาตรฐาน
ในการจ้างงาน

สร้างระบบประกัน
ทางสังคมที่เป็นธรรม
และเท่าเทียม

ย. 7 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ย. 9
พัฒนาภาค
เมืองพื้นที่
เศรษฐกิจ
ย. 5
จัดการน้า
และเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ย. 9
พัฒนาภาค
เมืองพื้นที่
เศรษฐกิจ

ย. 6
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ
ย. 5
บริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

ย. 6
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนา
กระทรวง
โดยใช้ระบบ
ราชการ 4.0

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
นโยบายสาคัญของประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(ย2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการพื้นฐานทางสังคมของรัฐ
(ประกันสังคมมาตรา 40)

(ย1) วัยแรงงานมีความรู้
และทักษะตามความ
ต้องการตลาดงาน

เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

เป้าหมาย
แผนฯ 12

(ย3) เพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ระยะ 5 ปี (2560-2564)

Productive Manpower
แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริหารจัดการ
แรงงานไทย

บริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว

สร้างระบบประกัน
ทางสังคมที่เป็น
ธรรมและเท่าเทียม

สร้างมาตรฐาน
ในการจ้างงานที่
เป็นที่ยอมรับ

พัฒนาทักษะ
ของแรงงาน
รองรับ TH 4.0

พัฒนากระทรวง
แรงงานโดยใช้ระบบ
ราชการ 4.0

ภาพรวมงบประมาณ กระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงแรงงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณทัง้ สิ้น

49,559.7082 ล้านบาท

จาแนกตามโครงสร้างแผนงาน
งบยุทธศาสตร์ 28,214.4295 ล้านบาท
59.63%
งบบูรณาการ 16,212.2810 ล้านบาท
32.71%
งบบุคลากร 3,685.8967 ล้านบาท
7.44%
งบพื้นฐาน 1,447.1010 ล้านบาท
2.92 %

จาแนกตามหน่วยงาน
สานักงานประกันสังคม
43,515.7097 ล้านบาท 87.80%
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2,331.8696 ล้านบาท 4.71%
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1,286.7591 ล้านบาท 2.60%
กรมการจัดหางาน
1,277.3091 ล้านบาท 2.58%
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1,084.2461 ล้านบาท 2.19%
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
63.8146 ล้านบาท
0.13%

6 วาระสาคัญ กระทรวงแรงงาน ปี 2561
MOL’s Mission 2017

บริหารจัดการแรงงานไทย

สร้างมาตรฐานในการจ้างงาน

- เชื่อมโยงระบบข้อมูลแรงงานไทย
- ยกระดับศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
JOB Coach Center
- ส่งเสริมการมีงานทาของคนไทย

- Thailand Labor Standard (TLS)
- Good Labor Practice (GLP)

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
- สร้างฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว
- สร้างระบบการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล

สร้างระบบประกันทางสังคม
ที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
- คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
แรงงานผู้สูงอายุ แรงงานผู้พิการ
- พัฒนาระบบประกันประกันสังคม
- พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี

พัฒนาทักษะของแรงงาน
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
- พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- พัฒนาแรงงานฝีมือในเขต EEC
- พัฒนาแรงงานฝีมือผ่านระบบ Online

พัฒนากระทรวงแรงงานโดยใช้
ระบบราชการ 4.0
- ขับเคลื่อนการ ใน 5 มิติ (5I) คือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การใช้นวัตกรรม
การติดตามการดาเนินการ
การประสานบูรณาการ
การจัดทาฐานข้อมูล

บริหารจัดการแรงงานไทย
สร้างโอกาสให้คนไทยมีงานทา เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

หลักการและเหตุผล
เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานทาอย่างเท่าเทียม และมีศักดิ์ศรี
โดยการสร้างฐานข้อมูลแรงงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และจับคู่
Demand – Supply ของแรงงานเพื่อป้องกันการเกิดสภาวะ “แรงงาน
ล้น – ขาดตลาด” รวมทั้งใช้ในการกากับดูแลและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่จะได้รับ
มี “ฐานข้อมูล” แรงงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
Supply จับคู่ (Matching) โดยใช้ระบบ IT Demand

ความต้องการแรงงาน
ของผู้ประกอบการ

ข้อมูลแรงงาน
(ว่างงาน + มีงานทา)
กระทรวงแรงงาน

(JOB Coach Center, ศูนย์จัดหางานเพื่อคนไทย)
จัดหางาน : ผู้ว่างงาน บัณฑิตจบใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

การคุ้มครอง : แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานไทยที่ทางานในต่างประเทศ

โครงการ งบประมาณ
15 โครงการ 669.6992 ล้านบาท

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ

แผนแม่บทแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
สร้างระบบการบริหารจัดการ การกากับดูแล และการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
เพื่อสร้างฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว ว่าเป็นใคร ทาอะไร อยู่ที่ใด
กับใคร เพื่อใช้ในการกากับดูแลและคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับตลาด
โดยบูรณาการการทางานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่จะได้รับ
E – Work Permit
ข้อมูลส่วนตัว
อัตลักษณ์บุคคล
ข้อมูลสุขภาพ
ประกันสังคม
ข้อมูลการจ้างงาน

กากับดูแล
คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลแรงงานต่างด้าว
ใช้ระบบ Technology
ในการบริหารจัดการข้อมูล

โครงการ งบประมาณ
7 โครงการ 171.1901 ล้านบาท

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

แผนแม่บทแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ

สร้างระบบประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
สร้างระบบการประกันสุขภาพทีเ่ ป็นธรรม และเท่าเทียม

หลักการและเหตุผล
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และสร้า งความเท่า เที ย มให้กั บ แรงงานผู้ ประกัน ตน เพื่ อเสริม สร้ า ง
คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดีใ ห้ กั บแรงงาน รวมทั้ ง มุ่ งเน้ น การปรั บปรุ ง ขอบเขต
การคุ้มครองและสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง และการนา
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการอานวยความสะดวกในการรับบริการ

สิ่งที่จะได้รับ
พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
พัฒนาระบบประกันสังคมเพือ่ เพิม่ สิทธิประโยชน์
ให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียม
ขยายความคุ้มครองและเพิม่ สิทธิประโยชน์
ประกันสังคม ม.40 แก่แรงงานนอกระบบ

จานวนแรงงานนอกระบบ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม
ไม่น้อยกว่า 2.29 ล้านคน

โครงการ งบประมาณ
19 โครงการ 9,134.4587 ล้านบาท

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

แผนแม่บทแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี

สร้างมาตรฐานการจ้างงานที่เป็นที่ยอมรับ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจ้างงานที่เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และคานึงถึงคุณภาพชีวิตของแรงงาน

หลักการและเหตุผล
เพื่อส่งเสริม การจ้างงงานในสถานประกอบการที่เ ป็นธรรม และ
เคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับแรงงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย

สิ่งที่จะได้รับ
Good
Labour
Practice

Thailand
Labour
Standard
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน

เสริมสร้างคุ้มครองและความเป็นธรรมในการจ้างงาน

สถานประกอบการมีการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตของแรงงาน

โครงการ งบประมาณ
3 โครงการ 31.3554 ล้านบาท

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฯ

แผนแม่บทแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี

พัฒนาทักษะเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
พัฒนาทักษะที่จาเป็น และเสริมสร้างศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
และความต้องการของตลาด

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ศักยภาพและสมรรถนะ
ที่จาเป็นในการทางาน ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพราะ
คุณภาพแรงงานคือรากฐานและเป็น “หัวใจ” สาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะทางเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตนวัตกรรมในการทางาน

สิ่งที่จะได้รับ
พัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พัฒนาทักษะที่จาเป็นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ /
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ EEC)

พัฒนาระบบการพัฒนา
ฝีมือแรงงานทาง Online

โครงการ งบประมาณ
10 โครงการ 727.1269 ล้านบาท

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ

แผนแม่บทแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Thailand

4.0

พัฒนากระทรวงแรงงานตามแนวทาง ระบบราชการ 4.0
มุ่งเน้นให้กระทรวงแรงงานเป็นที่พึ่งและเชื่อถือได้ โดยใช้ระบบดิจิทัล นวัตกรรม
และการสานพลังทุกภาคส่วน

หลักการและเหตุผล
ท่ า มกลางสถานการการเปลี่ ย นแปลงในทุ ก มิ ติ
กระทรวงแรงงานในฐานะหน่ว ยงานที่มี ค วามสาคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาของประเทศ จาเป็น
จะต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อเป็นระบบ
ราชการที่เป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้

สิ่งที่จะได้รับ
5I
MOL
4.0

International
Collaboration

Innovation

Intensive
Monitoring

ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานการดาเนินงาน
ระหว่างนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ
ศึกษาวิจัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการผลิตนวัตกรรมในการ
ดาเนินงาน และมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

สร้างระบบการติดตามการดาเนินการให้เป็นตามนโยบาย
การพัฒนาประเทศ และการติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน

เชื่อมโยงฐานข้อมูล และ ประสานการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัด กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่น
การบูรณาการจัดทาศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน

Integration
Information

โครงการ งบประมาณ
16 โครงการ 135.1419ล้านบาท

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับสมดุล/พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

แผนแม่บทแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร

