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1.	 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพเตรียมความพร้อมสำาหรับ
การเปิดประเทศและรองรับเศรษฐกิจใหม่ มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n ยกระดับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน Up - skill, Re – skill, New skill 
 โดยเฉพาะการอบรมให้กับแรงงานกลุ่มว่างงานให้มีความรู้เพียงพอต่อ 
 การทำางาน เป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
 โดยการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการทำางานใหม่ ๆ เพิ่มทักษะดิจิทัล เทคโนโลย ี
 และนวัตกรรม แก่กลุ่มแรงงานทั้งแรงงานเดิมและผู้จบการศึกษาใหม ่
 ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ 
	 n สร้างแรงงานที่มีสมรรถนะสูง ให้เป็นแรงงานที่สามารถปรับตัวรับมือกับ 
 การทำางาน/งานใหม่ได้อย่างต่อเน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 
 ภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสู่การใช้ดิจิทัลในการทำางาน โดยการเพิ่มการเรียนรู้ 
 ทักษะฝีมือแรงงานสำาหรับอนาคต ตอบโจทย์ภาคการผลิตของประเทศ  
 สนับสนุน New S-Curve ได้อย่างตรงเป้าหมายของภาคการผลิต  
 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการปรับโครงสร้างตลาดแรงงานเพื่อ 
 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถของ 
 แรงงานและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีการค้าโลก 
	 n พัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่นิยมทำางานรูปแบบแรงงาน 
 อิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ทำางานแบบครั้งเดียวจบในคราวเดียว  
 (Gig Workers) 
	 n บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวมถึง 
 สถานประกอบการ ในการผลิตแรงงานที่สอดรับกับความต้องการของตลาด 
 แรงงาน รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นการสร้างสมดุลตลาดแรงงาน

2. บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 และในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n พัฒนาทักษะกำาลังแรงงาน และการพิจารณาอนุญาตทำางานแบบเบ็ดเสร็จ  
 เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
 พิเศษชายแดน (SEZ)

3.	 ต่อยอดการประกอบอาชีพ	ยกระดับรายได้	และเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้ง	
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิมีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n พัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 โดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืนและในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
 สนับสนุนพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”
	 n ส่งเสริมอาชีพอิสระที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักในการประกอบอาชีพ 
 ตอบรับภาคการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและชุมชนที่ยั่งยืน 

4.	 ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	เพ่ือปลดล็อค 
Tier 2 Watch List มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจการทำางานของแรงงานไทยและแรงงาน 
 ต่างด้าว และตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
	 n เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงาน เพ่ือป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
	 n บูรณาการการทำางานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สร้างความรู้ความเข้าใจ 
 แก่แรงงาน ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกัน 
 และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทุกมิติ

5.	 พัฒนา	ปรับปรุง	และส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน	ระบบสวัสดิการและ
หลักประกันทางสังคม	และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
ในการทำางานให้สอดคล้องกับสภาวะสังคม	เศรษฐกิจ	และรูปแบบการทำางาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างของประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบ 
 การทำางานที่เปลี่ยนแปลงไป และให้แรงงานมีรายได้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
 ค่าครองชีพและระดับความสามารถ 
	 n Safety & Healthy Thailand ส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทยและ 
 มาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู ้
 เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน  
 ให้มีสถานประกอบการต้นแบบระบบการบริหารจัดการ และการจัดการ 

 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ส่งเสริม 
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 แก่แรงงาน 

6.	 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	แรงงานกลุ่มเปราะบาง	แรงงานสูงอายุ
และคนพิการ	ให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านแรงงาน	สวัสดิการและ 
หลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม	มีรายได้ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 
ลดความเหลื่อมลำ้าด้านรายได้ของประเทศ	นำาไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยั่งยืน	มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n ผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
 คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ให้มีผลบังคับใช้
	 n ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
 แรงงานที่ยั่งยืนโดยคนหางานทุกคนมีโอกาสในการทำางานตามความสามารถ 
 ของตนมีรายได้ที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาฝีมือที่ได้มาตรฐาน ได้รับความ 
 คุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐาน มีสวัสดิการเพิ่มขึ้น มีสภาพแวดล้อม 
 ในการทำางานที่ดี และมีหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำาเป็น 
 พ้ืนฐานในการดำารงชีวิต 

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานกระทรวงแรงงาน	(Big	Data)	และ 
บูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารวางยุทธศาสตร์ด้านแรงงานและ 
หลักประกันทางสังคมอย่างเป็นระบบ	มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n พัฒนาการจัดทำาระบบฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงาน (Big Data) 
 ในรูปแบบคลังสมอง การทำาวิจัย และการเช่ือมโยงการใช้ข้อมูลด้านแรงงานกับ 
 หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
 ประเทศยุคดิจิทัล 
	 n พัฒนาระบบการทำางาน เชื่อมโยงการทำางานระหว่างหน่วยงานภายใน 
 กระทรวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการกำาหนดการทำางานร่วมกัน 
 ที่มีความชัดเจน มีการกำากับและติดตามการทำางาน เพื่อให้เห็นผลการดำาเนิน 
 งานที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะระดับภูมิภาคให้แรงงานจังหวัดในฐานะ CEO  
 เป็นหลักในการบูรณาการการทำางาน ตลอดจนกำากับ ติดตามการทำางาน 
 ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานของแต่ละจังหวัดได้ 

 “3 ขอ” ได้แก่ ขอเลือก	ขอคืน	ขอกู้
   v	กรณี ขอเลือก	ให้ผู้ประกันตนที่เกิดสิทธิรับเงินบำานาญ 
   ชราภาพ สามารถเลือกรับเงินบำาเหน็จชราภาพแทนได้
  v	กรณี ขอคืน	ให้ผู้ประกันตนสามารถนำาเงินกรณีชราภาพ 
   ของตนบางส่วนในกองทุนประกันสังคมมาใช้ก่อน 
   เกษียนอายุ 
		v	กรณี ขอกู้	ให้ผู้ประกันตนนำาเงิน
    กรณีชราภาพบางส่วนมาใช้เป็น
   หลักประกันเงินกู้ธนาคารได้
5.	 ดูแลให้แรงงานและนายจ้างสามารถทำางานในสถานการณ์ 
ที่มีการแพร่ระบาดของโรค	COVID	–	19	ได้อย่างปลอดภัยและ 
เป็นปกติสุข	มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  เชิงรุกในกลุ่ม 
 แรงงานและสถานประกอบการ โดยใช้มาตรการด้านสาธารณสุข 
 อย่างเคร่งครัดและดำาเนินการโครงการ Factory Sandbox 
	 n ออกตรวจสถานประกอบการ ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก 
 เพื่อเฝ้าระวังสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการเลิกจ้าง  
 สร้างความเข้าใจท่ีดีในระบบแรงงานสัมพันธ์ ด้วยระบบทวิภาคี  
 เพื่อลดสถิติของปัญหาข้อพิพาทแรงงาน

 และข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

นโยบายเร่งด่วน 5 ข้อ

นโยบายสำาคัญ 7 ข้อ

1.	 ยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ 
มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n	สร้างองค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน 
 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ บนพ้ืนฐาน 
 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2.	 กระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการ
ในระบบเศรษฐกิจใหม่	ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n กระตุ้น ส่งเสริม รักษาการจ้างงาน และการขยายตลาด 
 แรงงานในต่างประเทศรวมถึงบริการจัดหางานออนไลน์ 
 ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ smartjob.doe.go.th ไทยมีงานทำา.com  
 การประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำาที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน 
 และผู้จบการศึกษาใหม่ 
	 n สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อรักษา 
 สภาพการจ้างงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ  
 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียตำ่ าให้แก่สถานประกอบการ 
 ผ่านธนาคารและกองทุนต่าง ๆ   เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุน 
 พัฒนาฝีมือแรงงาน และกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปทำาท่ีบ้าน เป็นต้น  
 สนับสนุน SMEs สอดคล้องความต้องการชุมชน

	 n เชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงาน รวมถึงทักษะแรงงาน ระหว่าง 
 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้รัฐบาลมีศูนย์กลาง 
 ข้อมูลด้านทักษะแรงงานที่พร้อมนำาไปประยุกต์ใช้ฝึกอบรม  
 และพัฒนากำาลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการในตลาด 
 ได้อย่างแท้จริง 

3.	 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
อย่างเป็นระบบ มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่ออำานวย 
 ความสะดวกในการเข้ามาทำางานในประเทศให้คนต่างด้าวที่มี 
 สมรรถนะสูง และออกแบบการนำาเข้าแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ  
 MOU เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 
 และบริการ 
	 n ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานคนไทยและบริหารจัดการ 
 แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ 

4.	 เร่งรัด	ปรับปรุง	แก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม	ให้สอดคล้อง 
กับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน	 และรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
มีมาตรการการดำาเนินงาน ดังนี้
	 n แก้ไขกฎหมายประกันสังคม (ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 
 (ฉบับที่..) พ.ศ. ....) ในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ  


