รายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน ด้านความมั่นคง (รายสัปดาห์)
ประจําวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
1. การปกป้องและ 1. โครงการสาน สร้ า ง เสริ ม สุ ข ๗๕,000 คน - โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงาน
เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น แรงงาน
(อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณ)
พระมหากษัตริย์
๒. โครงการมหกรรมสร้างงานสร้าง ๒๐,๐๐๐ คน
อาชี พ เฉลิม พระเกีย รติ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

4,740 คน

- เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการสร้ า งงาน
และส่งเสริ มอาชีพต่อสาธารณชนให้ เป็นที่แพร่ หลาย
เพิ่ ม โอกาสให้ ผู้ ห างานทํ า /ผู้ ต้ อ งการเปลี่ ย นงาน
ได้งานตรงความรู้ความสามารถ และสมัครงานกับ
นายจ้ าง/สถานประกอบกิ จการโดยตรง นั กเรี ยน
นั กศึ กษา (มั ธยมศึ กษาขึ้ นไป) ผู้ ว่ างงาน คนหางาน
ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้รอฤดูกาล ประชาชน
ทั่วไป ได้รับข่าวสารด้านอาชีพ มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ พร้อมกับแนะแนวอาชีพให้มีข้อมูล
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
จํานวน 2,528 คน
3.1 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชน
ทั่วไป ให้ ม ีค วามรู ้ค วามเข้า ใจในหลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพีย ง และมีทั ก ษะฝีมือ ในสาขา
อาชีพต่ าง ๆ ที่ป ระยุก ต์ ใ ช้กั บ ภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่น
โ ด ย ดํ า เ นิน ก า ร ฝึก อ บ ร ม ห ลัก สูต ร การทํ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากปอพลาสติ ก การทํ า เฟอร์ นิ เ จอร์
อลูมิเนียม เซรามิกปั้นมือ การสานตะกร้าจากเส้น
พลาสติก การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การบริการ

ร้อยละ
-

- เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการสร้ า งงาน 52.50
และส่ งเสริ มอาชีพต่ อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย
เพิ่ ม โอกาสให้ ผู้ ห างานทํ า /ผู้ ต้ อ งการเปลี่ ย นงาน
ได้งานตรงความรู้ความสามารถ และสมัครงานกับ
นายจ้ าง/สถานประกอบกิ จการโดยตรง นั กเรี ยน
นั กศึ กษา (มั ธยมศึ กษาขึ้ นไป) ผู้ ว่ างงาน คนหางาน
ผู้ ถู กเลิ กจ้ าง ผู้ มี รายได้ น้ อย ผู้ รอฤดู กาล ประชาชน
ทั่ วไป ได้ รั บข่ าวสารด้ านอาชี พ มี ทางเลื อกในการ
ประกอบอาชีพ พร้อมกับแนะแนวอาชีพให้มีข้อมูล
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 10,500 คน
3.1 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก 37.90
พระราชดําริ โดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชน
ทั่ ว ไป ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และมี ทั ก ษะฝี มื อ ในสาขา
อาชี พ ต่ า ง ๆ ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
จํานวน 1,796 คน

๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
4,000 คน

20 คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

บํ า รุ ง รั ก ษารถยนต์ การทํ า กระเป๋ า ด้ ว ยเชื อ กร่ ม
จํานวน 161 คน
3.2 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยดําเนินการ
ฝึก อาชีพ เพิ่ม ทัก ษะให้กับ กลุ่ม เป้า หมายเฉพาะ
ได้แ ก่ ผู้ป ระสบภัย พิบัติท างธรรมชาติ ผู้บํา บัด
ยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ทหารเกณฑ์
ก่อ นปลดประจํ าการ ทหารผู้ บาดเจ็ บทุพพลภาพ
ชาวไทยภูเขา และคนพิการ/ผู้ดูแล เป็นต้น เพื่อให้มี
ความรู้ ทักษะฝีมือ มีความพร้อมด้านจรรยาบรรณ
ในวิ ช าชี พ สามารถทํา งานร่ ว มกั บ คนทั่ ว ไปได้
โดยดํ าเนิ นการฝึ กอบรมหลักสูตร การตั ด ผมชาย
เบื้องต้น การตัดโจงกระเบนสําเร็จรูป การถักสาน
กระเป๋ า ด้ ว ยเส้ น พลาสติ ก การทํ า กระเป๋ า ผ้ า
เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร ทํ า ธู ป ก า ร ทํ า น้ํ า ย า
เอนกประสงค์ การทําโต๊ะไม้เทียม การทาสีตกแต่ง
จํานวน 176 คน
3.3 ฝึกอบรมแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยดําเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านในโรงงานขาเที ย มของโรงพยาบาล
ชุมชนได้ (อยู่ระหว่างคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
แผนดําเนินการในเดือนมีนาคม 2559)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)

ร้อยละ

3.2 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยดําเนินการ 113.78
ฝึกอาชีพเพิ่ม ทัก ษะให้กับ กลุ่ม เป้า หมายเฉพาะ
ได้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ผู้ บํ าบั ด
ยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ทหารเกณฑ์
ก่อนปลดประจําการ ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ
ชาวไทยภู เ ขา และคนพิ ก าร/ผู้ ดู แ ล เป็ น ต้ น
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะฝี มื อ มี ค วามพร้ อ มด้ า น
จรรยาบรรณในวิช าชีพ สามารถทํา งานร่ว มกับ
คนทั่วไปได้ รวมจํานวน 4,551 คน

๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
77 แห่ง

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)

ร้อยละ

3.4 จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โดยดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อขอ
เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน
แห่ ง ชาติ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการ
ช่างไทย พร้อมทั้งจัดประชุม /สัม มนา เจ้า หน้า ที/
สถานประกอบกิจการ เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของศูนย์ฯ รวมทั้งระดมความคิดในการพัฒนาศูนย์ฯ
(อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือและตรวจสอบ
คุณ สมบัติข องหน่ว ยงานอื่น ที ่ข อรับ เป็น ศูน ย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)

๔. โครงการเสริ มสร้ างสมรรถนะ 5,790 คน 4.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้าน 4.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้าน 95.85
บุ คลากรด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเฉลิม- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเฉลิมและความรับผิดชอบต่อสังคม
-

-

พระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 314 คน
4.2 โครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรัก
สามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยดําเนินการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
และสิทธิประโยชน์ ๒ กองทุน (กองทุนประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน) จํานวน 925 คน

พระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 6,041 คน
4.2 โครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรัก
สามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยดําเนินการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
และสิทธิประโยชน์ ๒ กองทุน (กองทุนประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน) จํานวน 4,985 คน
4.3 โครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิดไท้ราชินี
ร่วมบริ จ าคโลหิต ผู้เ ข้า ร่วมบริ จ าคโลหิต จํ านวน
7,971 คน ได้รับโลหิต จํานวน 2,800,199 ซีซี

๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

2. ก า ร รั ก ษ า 1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ความมั่ น คงของ และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
รั ฐ แ ล ะ ก า ร
ต่างประเทศ

เป้าหมาย
ทั้งปี
100 คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

170 คน

1,000 คน

1.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ อบรมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 506 คน

200 คน

-

1,500 คน

1.4 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยดําเนินการปลุกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และการดําเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
สํานักงานประกันสังคม จํานวน 646 คน
1.5 เสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการให้ ข้ า ราชการ/เจ้ า หน้ า ที่ ก รมสวั ส ดิ ก าร
และคุ้มครองแรงงานทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้บริการ

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
4.4 โครงการส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบัติธรรมเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 101 คน
1.1 จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้าน
การต่อต้า นทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชั่ น ให้ แ ก่ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จํานวน 220 คน
1.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ อบรมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 506 คน
1.3 จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อปลุ กจิ ตสํ านึ ก
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานหลัก
ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงานที่ ต้องใช้ดุล ยพิ นิจ
ในการปฏิบัติงาน และสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จํานวน 200 คน
1.4 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยดําเนินการปลุกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และการดําเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
สํานักงานประกันสังคม จํานวน 646 คน

ร้อยละ
101.00
129.41

50.60
100.00

๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
200 คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)

ร้อยละ

ด้านแรงงาน ดังนี้
1.5.1 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล (อยู่ระหว่างดําเนินการ)

200 คน
1.5.3 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์
ในการต่อต้านการทุจริต (อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล)
2. โครงการส่ งเสริ มระบบการจั ดการ 20,000 แห่ง 2.1 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 1,000,000 คน ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จ การ จํ า นวน 1,326 แห่ ง ลู ก จ้ า ง
จํานวน 65,148 คน
500 แห่ง
40,000 คน

1.5.2 กิ จกรรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจกฎหมาย 112.00
ที่เกี่ยวข้องกับ การป้อ งกัน และปราบปรามทุจ ริต
จํานวน 224 คน

1,100 คน

4,000 แห่ง 2.3 ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธํารง
850,000 คน รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จํานวน 150 แห่ง ลูกจ้าง 59,608 คน
4,300 คน 2.4 จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระบบ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติ ด
ในสถานประกอบกิจการ จํานวน 53 คน

2.1 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จ การ จํ านวน 10,021 แห่ ง ลู กจ้ าง
จํานวน 752,120 คน
2.2 ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จํานวน
1 แห่ง ลูกจ้าง 32 คน
2.3 ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธํารง
รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จํานวน 361 แห่ง ลูกจ้าง 106,163 คน
2.4 จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระบบ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จํานวน 4,857 คน

50.11/
75.21
0.20/
0.08
9.03/
12.49
112.95

๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
86 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

2.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวันสําคัญต่าง ๆ
จํานวน 1 ครั้ง
2,000 แห่ง 2.6 ดําเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบ60,000 คน กิ จการผ่านเกณฑ์ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จํานวน 48 แห่ง ลูกจ้าง 3,809 คน
500 แห่ง 2.7 การติดตามประเมินการธํารงสถานะโรงงาน
50,000 คน สีขาว จํานวน 2 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 64 คน
3 . ก า ร จั ด ก า ร 1. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ปั ญ หาแรงงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
ต่างด้าว
Service : OSS)

-

- การจดทะเบี ยนแรงงานต่ างด้ าว ณ ศู นย์ บริ การ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service :
OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๗

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
2.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวันสําคัญต่าง ๆ
จํานวน 3 ครั้ง
2.6 ดําเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิ จการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสี ขาว
จํา นวน 253 แห่ง ลูกจ้าง 13,891 คน
2.7 การติดตามประเมินการธํารงสถานะโรงงาน
สีขาว
จํานวน 147 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
12,104 คน
- การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service :
OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๗
มีนายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
จํานวนทั้งสิ้น ๓๑๕,๘๘๐ ราย และมีแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน
(แรงงานต่า งด้ า ว จํ า นวน ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน
และผู้ติดตาม จํานวน ๙๒,๕๖๐ คน) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
623,648
696,338
213,689
1,533,675

ผู้ติดตาม (คน)
40,801
42,609
9,150
92,560

ร้อยละ
3.49
12.65/
23.15
29.40/
24.21

๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
2. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service : OSS) ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

เป้าหมาย
ทั้งปี
-

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

- มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 เห็นชอบให้ผ่อนผัน
การอาศั ย อยู่ แ ละทํ า งานในประเทศไทยของ
แรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทํางานที่ออกให้
ณ ศูน ย์บ ริก ารจดทะเบีย นแรงงานต่า งด้า วแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การตรวจสัญ ชาติภ ายในวัน ที ่ 31 มี. ค. 58
ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่
30 มิ.ย. 58 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว
แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วประเทศ โดยผ่อนผันให้
อยู่และทํางานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี
(1 เม.ย. 5๘ – 31 มี.ค. 59)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
- ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service : OSS) ตามมติ ครม.วันที่ ๓ มี.ค. ๕๘
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ เม.ย. – ๓๐ มิ . ย. ๕๘ (ปรับปรุง
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๘) มีดังนี้
๑. กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั่วไป
- นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จํานวน
๑๘๗,๙๗๗ คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มายื่น
ต่อใบอนุญาตทํางาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๙,๓๒๖ คน
(แรงงานต่ า งด้ า ว ๑,๐๑๐,๓๙๑ คน ผู้ ติ ด ตาม
๓๘,๙๓๕ คน) แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
๔๓๖,๑๕๔
๑๘,๑๑๔
กัมพูชา
๔๓๙,๐๘๗
๑๖,๘๖๐
ลาว
135,150
๓,9๖๑
รวมทั้งสิ้น 1,010,391
38,935

๒. แรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการประมงทะเล
พื้นที่ติดชายทะเล (๒๒ จังหวัด) ตามมติ ครม. วันที่ ๓
มี.ค. ๕๘ ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมียนมา
ลาว และกัมพูชา ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
๒.๑) ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. - ๒๙ มิ.ย. ๕๘
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๘) มีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จํานวน ๔,๗๖๑ คน
และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จํานวนทั้งสิ้น ๕๔,๔๐๒ คน แยกได้ ดังนี้

๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
30,479
เมียนมา
22,764
กัมพูชา
1,159
ลาว
54,402
รวมทั้งสิ้น

2.2) ครั้งที่ 2 ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 59
- 1 ก.พ. 5๙ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 – 1 ก.พ. 59)
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จํานวน
854 คน และแรงงานต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ มา
จดทะเบียนใหม่ จํานวนทั้งสิ้น 3,806 คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
1,978
กัมพูชา
1,713
ลาว
115
รวมทั้งสิ้น
3,806
-

2.3) แรงงานต่ างด้ าวในประเภทกิ จการแปรรู ป
สั ต ว์ น้ํ า พื้ น ที่ ติ ด ชายทะเล (22 จั ง หวั ด และ
กรุ งเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุม 4 มุ มเมือง)
ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 58 – 22 ก.พ. 59) ตามมติ
ครม. วั น ที่ 10 พ.ย. 58 ให้ มี ก ารจดทะเบี ย น
แรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว และกัมพูชา (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 59) มีนายจ้างแจ้ง
บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว จํ า นวน 552 คน
และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จํานวนทั้งสิ้น 5,258 คน (แรงงาน 5,172 คน
ผู้ติดตาม จํานวน 86 คน) แยกได้ดังนี้

ผู้ติดตาม (คน)
-

2.2) ครั้งที่ 2 ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 58 30 ม.ค. 5๙ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 59) มีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จํานวน 6,036 คน
และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมา จดทะเบียนใหม่
จํานวนทั้งสิ้น 21,542 คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
12,087
กัมพูชา
9,009
ลาว
446
รวมทั้งสิ้น
21,542
-

2.3) แรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการแปรรูป
สั ต ว์ น้ํ า พื้ น ที่ ติ ด ชายทะเล (22 จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุม 4 มุมเมือง)
ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 58 – 22 ก.พ. 59) ตามมติ
ครม. วั น ที่ 10 พ.ย. 58 ให้ มี ก ารจดทะเบี ย น
แรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว และกัมพูชา (ข้อมูล
ณ วันที่ 1 ก.พ. 59) มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อ
แรงงานต่างด้าว จํานวน 3,679 คน และแรงงาน
ต่า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ มาจดทะเบี ย นใหม่ จํ า นวน
ทั้ ง สิ้ น 42,852 คน (แรงงาน 42,269 คน
ผู้ติดตาม จํานวน 583 คน) แยกได้ดังนี้

ร้อยละ

๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
56
เมียนมา
4,262
23
กัมพูชา
797
7
ลาว
113
86
รวมทั้งสิ้น
5,172

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
343
เมียนมา
35,093
214
กัมพูชา
6,392
26
ลาว
784
583
รวมทั้งสิ้น
42,269

2.4) มติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58 เห็นชอบ
ให้มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
อยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น เวลา 30 วั น ตั้ ง แต่
วันที่ 1 – 30 ธ.ค.58) เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
และประทั บตราอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร
ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทํางาน
ตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยการทํ า งานของคนต่ า งด้ า ว
เป็นเวลา 1 ปี ในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรใน
กิ จ การก่ อ สร้ า ง ประมงทะเล และร้ า นอาหาร
ดําเนินการ ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานในทุกจังหวัด
เป็ น เวลา 30 วั น โดยให้ ผวจ.บริ ห ารจั ด การ
ผลการดําเนินการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58
ผลการดํ า เนิ น การ ณ วั น ที่ 1 - 30 ธ.ค. 58
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 59 มีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จํานวน 697 คน
และมี แ รงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ วี ย ดนามมาจด
ทะเบียนใหม่ จํานวน 1,569 คน ดังนี้

ร้อยละ

๑๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
ประเภทกิจการ
ก่อสร้าง
ประมงทะเล
ร้านอาหาร
รับใช้ในบ้าน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
411
723
435
1,569

๓) การกําหนดมาตรการบริหารจัดการแรงงาน
ภาคประมงเพิ่ ม เติ ม เพื่ อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน โดยได้ออกมาตรการต่างๆ ดังนี้
3.๑) อนุ ญ าตให้ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ทํ า งานใน
กิ จ การประมงทะเล และอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
สัตว์น้ํา เปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม โดยไม่จํากัด
จํ า นวนนายจ้ า ง และจั ง หวั ด ที่ ทํ า งานได้ รวมทั้ ง
แรงงานต่างด้าวในกิจการอื่นๆ ประสงค์จะเปลี่ยน
ประเภทงาน/นายจ้าง/สถานที่ทํางาน เพื่อทํางาน
ในกิจการประมง หรืออุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ํา
3.๒) อนุ ญ าตให้ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ทํ างานใน
เรือประมงสามารถทํางานตําแหน่งช่างเครื่องยนต์
ในเรือประมงได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบ
วิชาชีพช่างเครื่องยนต์จากกรมเจ้าท่าประกอบการ
ยื่นขออนุญาตทํางานด้วย ในส่วนของแรงงานต่างด้าว
ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและแรงงานต่างด้าวที่นําเข้า
ตาม MoU สามารถดํ า เนิ น การได้ ทั น ที สํ า หรั บ
คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่ง พ.ร.บ. การทํางาน
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ระหว่ างดํ าเนิ นการ

ร้อยละ

๑๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เพื่อกําหนดประเภทงานให้สามารถทํางานในตําแหน่ง
“ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล” ได้
ผลการดําเนินการเปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง เปลี่ยน ผลการดําเนินการเปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง เปลี่ยน
ตําแหน่งงานเป็นตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง ตําแหน่งงานเป็นตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง
ทะเล ตั้งแต่วันที่ 20– 27 ม.ค. 59 ดังนี้
ทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ – 27 ม.ค. 59 ดังนี้
1) เปลี่ยนนายจ้าง
1) เปลี่ยนนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
6 คน
6 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
24 คน
24 คน
29 คน
32 คน

๒) เพิ่มนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
70 คน
75 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
801 คน 910 คน
1,099 คน 1,711 คน

MoU
16 คน
34 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
65 คน
1,184 คน
93 คน
2,109 คน

๒) เพิ่มนายจ้าง
MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
5 คน
59 คน
6 คน
83 คน

๓) เปลี่ยนตําแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
4 คน
- คน
8 คน
- คน

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

๓) เปลี่ยนตําแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
50 คน
- คน
67 คน
- คน

๔) ขออนุญาตทํางานใหม่ในตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ ๔) ขออนุญาตทํางานใหม่ในตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

3. การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว

-

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
- คน
- คน
- คน

- ผลการดําเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
๑) รับแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่
กระบวนการตรวจสัญชาติ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. –

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
1 คน
- คน
1 คน
- คน

- ผลการดําเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
๑) รับแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่
กระบวนการตรวจสัญชาติ

๑๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
1 ก.พ. 59) รวมทั้งสิ้น 867 คน (แรงงาน 866 คน
1.1) ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
และผู้ติดตาม 1 คน) แยกได้ดังนี้
รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 653,947 คน (แรงงาน
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน) 635,671 คน และผู้ติดตาม 18,276 คน) (ผลการ
เมียนมา
794
1
ดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ดังนี้
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

21
51
866

1

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
221,599
5,579
กัมพูชา
309,488
8,291
ลาว
104,584
4,406
รวมทั้งสิ้น
635,671
18,276

1.2) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ต.ค. 58 - 1 ก.พ. 59
รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 26,241 คน (แรงงาน
26,113 คน และ ผู้ติดตาม 128 คน) (ผลการ
ดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
18,297
39
กัมพูชา
5,567
77
ลาว
2,249
12
รวมทั้งสิ้น
26,113
128

๒) แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ ๒) แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 ม.ค. – 1 ก.พ. 59 รวมทั้ ง สิ้ น
2.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
จํานวน 2,133 คน (แรงงาน 2,133 คน และ รวมทั้งสิ้น 523,938 คน (แรงงาน 513,320 คน
ผู้ ติ ด ตาม 10,618 คน) (ผลการดํ า เนิ น งาน
ผู้ติดตาม - คน) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ ดังนี้
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

437
1,077
619
2,133

-

๑๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
246,416
6,904
กัมพูชา
213,982
3,714
ลาว
52,922
รวมทั้งสิ้น
513,320
10,618

2.2) ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. 58 – 1 ก.พ. 59 รวมทั้งสิ้น
68,201 คน (แรงงาน 68,120 คน ผู้ติดตาม 81 คน)
(ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
21,199
กัมพูชา
26,297
ลาว
20,624
รวมทั้งสิ้น
68,120

3) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทาง/หนังสือ
รับรองสภาพบุคคล (CI) (ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 1 ก.พ.
59) จํานวนทั้งสิ้น 2,155 คน (แรงงาน 2,155
คน ผู้ติดตาม – คน) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

4. การดําเนินการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการ
ตรวจสัญชาติ ซึ่งครบกําหนดการ
จ้างงาน 4 ปี

-

แรงงานต่างด้าว (คน)
1,598
557
2,155

- ผลการดําเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมีย นมาที่ผ่า นการตรวจสัญ ชาติ ซึ่ง ครบกํา หนด
การจ้างงาน 4 ปี (ข้ อมู ลตั้ งแต่ 22 – 28 ม.ค. 59)
มีแ รงงานต่า งด้า วสัญ ชาติเมียนมาได้รับใบอนุญาต
ทํางานที่ศูนย์ตรวจลงตราฯ 3 ด่า น ได้แก่ จังหวัด

ผู้ติดตาม (คน)
81
81

๓) แรงงานต่ างด้ าวที่ ได้ รั บหนั งสื อเดิ นทาง/หนั งสื อ
รับรองสภาพบุ คคล (CI) (ข้ อมู ล ณ วันที่ 1 ก.พ. 59)
จํานวนทั้งสิ้น 115,396 คน (แรงงาน 115,396 คน
ผู้ติดตาม - คน) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
15,515
26,397
73,484
115,396

- ผลการดําเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมีย นมาที่ผ่า นการตรวจสัญ ชาติ ซึ่ง ครบกํา หนด
การจ้างงาน 4 ปี (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 28 ม.ค. 59)
มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้รับใบอนุญาต
ทํางานที่ศูนย์ตรวจลงตราฯ 3 ด่าน ได้แก่ จังหวัด

ร้อยละ

๑๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
เชี ยงราย ตาก และระนอง มี ทั้ งสิ้ น 6,299 คน เชี ยงราย ตาก และระนอง มี ทั้ งสิ้ น 59,569 คน
แยกได้ดังนี้
แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

5. การอนุญาตนําเข้าแรงงานต่างด้าว 185,222 คน
3 สั ญ ชาติ ตามบั น ทึ ก ความเข้ าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)

จํานวน (ราย)
839
1,757
3,703
6,299

ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง

จํานวน (ราย)
11,590
18,252
29,727

รวมทั้งสิ้น

59,569

- กระทรวงแรงงานได้มีการเตรียมแผนการดําเนินการ 29.27
อนุญาตนําเข้าแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)
๑) เจรจากั บประเทศต้ นทางเพื่ อปรั บลดขั้ นตอน
ระยะเวลาในการนําเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MoU
๒) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง านระยะสั้ น ๓ เดื อ น
ระยะปานกลาง ๖ เดือน และระยะยาว ๑ ปี
๓) ติดตามผลการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
นําเข้าแรงงานต่างด้าว ดังนี้
3.๑) การนําเข้าแรงงานเมียนมา ใช้เวลาดําเนินการ
๔๕ วัน
3.๒) การนําเข้าแรงงานลาว/กัมพูชา ปรับลดเหลือ
๒๑ วัน
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ - ผลการดําเนินการอนุญาตนําเข้าแรงงานต่างด้าว
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี 3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี
(MoU) (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 58) ดังนี้
๑) นายจ้างแจ้งความประสงค์นําเข้าแรงงานต่างด้าว (MoU) (ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 58) ดังนี้
๑) นายจ้างแจ้งความประสงค์นําเข้าแรงงานต่างด้าว

๑๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

ตาม MoU รวมทั้งสิ้น 28,460 คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

13,820
2,586
12,054
28,460

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
ตาม MoU รวมทั้งสิ้น 69,872 คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

32,584 คน
8,218 คน
29,070 คน
69,872 คน

๒) พิจารณาอนุญ าตให้ นํา เข้าฯ ตามบัญ ชีร ายชื่ อ ๒) พิจารณาอนุญาตให้นํา เข้ าฯ ตามบั ญ ชีร ายชื่ อ
มาตรา ๑๑ รวมทั้งสิ้น 12,149 คน ดังนี้
มาตรา ๑๑ รวมทั้งสิ้น 33,224 คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

4,748
1,571
5,830

สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

14,219 คน
4,471 คน
14,534 คน

๓) พิจารณาอนุญาตทํางาน รวมทั้งสิ้น 36,514 คน ดังนี้ ๓) พิจารณาอนุญาตทํางาน รวมทั้งสิ้น 90,726 คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

6. โครงการป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
- การให้ความคุม้ ครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครอง
แรงงาน
- สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขและป้ อ งกั น
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
๕,๔๐๐ คน
๖๐๐ คน

19,703
2,791
14,021

- ผลการดํ า เนิ น การป้ อ งกั น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการให้
ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 – 31 ม.ค. 59) ดังนี้
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
- อบรมแรงงานต่างด้าว จํานวน 1,006 คน
- อบรมนายจ้าง 87 คน

สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

4๗,248 คน
7,520 คน
35,958 คน

- ผลการดํ า เนิ น การป้ อ งกั น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการให้
ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 – 31 มกราคม 2559) ดังนี้
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
- อบรมแรงงานต่างด้าว จํานวน 1,746 คน 32.33
- อบรมนายจ้าง 87 คน

๑๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
30,000 คน
(เป้าหมาย
เฉพาะ
การคุ้มครอง
แรงงานใน
เรือประมง)

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

๒) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด โดยมีผลการดําเนินงานของศูนย์ประสาน
แรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล (ตั้งแต่
วันที่ 1 – 31 ม.ค. 59) ดังนี้
(๑) จัดระเบียบแรงงานประมง
- อนุญาตทํางาน
8,202 คน
- นําเข้าตาม MoU
17 คน
(๒) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
- อบรมนายจ้าง
520 คน
- อบรมลูกจ้าง
1,069 คน
๖0,๐๐๐ คน 3) โครงการเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนร่ ว มรณรงค์ ป้ อ งกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทํางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นําชุมชน/
ผู้นําท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทํางานต่างประเทศ/ผู้ถูกระงับ
การเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อสร้าง
เครือข่ายในการให้ข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ
อย่างถูกวิธี ผลเสียและโทษของการลักลอบไปทํางาน
ต่ างประเทศ (ตั้ งแต่ 1 - 31 ม.ค. 59) จํ านวน
10,312 คน
๙๒๙,๖๐๐ คน 4) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน
- ดําเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทําเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการหลอกลวงไปทํางาน
ต่ างประเทศ/การค้ ามนุ ษย์ ด้ านแรงงาน จํ า นวน

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
๒) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด โดยมีผลการดําเนินงานของศูนย์ประสาน
แรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล (ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 58 – 31 ม.ค. 59) ดังนี้
(๑) จัดระเบียบแรงงานประมง
- อนุญาตทํางาน
17,074 คน
- นําเข้าตาม MoU
55 คน
(๒) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
- อบรมนายจ้าง
1,023 คน
- อบรมลูกจ้าง
2,424 คน
3) โครงการเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนร่ ว มรณรงค์ ป้ อ งกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทํางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นําชุมชน/
ผู้นําท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทํางานต่างประเทศ/ผู้ถูกระงับ
การเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อสร้าง
เครือข่ายในการให้ข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ
อย่ างถู กวิธี ผลเสียและโทษของการลักลอบไปทํางาน
ต่างประเทศ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 – 31 ม.ค. 59) จํานวน
30,484 คน
4) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน
- ดําเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทําเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการหลอกลวงไปทํางาน
ต่ างประเทศ/การค้ ามนุ ษย์ ด้ านแรงงาน จํ า นวน

ร้อยละ
11.49

50.81

39.21

๑๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบปราบปราม
จับกุม และดําเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทํางาน
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
- ตรวจสอบการทํ า งานและดํ า เนิ น คดี น ายจ้ า ง/
สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกําหนด (ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ม.ค. 59) ดังนี้

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
364,513 คน
๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางานไปทํางานต่างประเทศ
- ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสัมพันธ์
ให้ ข้ อ มูล และสร้ า งความเข้ า ใจให้ ค นหางานและ
ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2,967 คน
- ตรวจสอบการทํ างานของคนต่ างด้ าวและนายจ้ าง/
สถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎหมายกํ าหนด (ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ต.ค. 58 –
31 ม.ค. 59) ตรวจสอบการทํ า งานคนต่ า งด้ า ว
116,199 คน ตรวจสอบสถานประกอบกิ จการ/
นายจ้าง 14,615 แห่ง/ราย
8.1 ผลการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบปราบปราม
จับกุม และดําเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทํางาน
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
- ตรวจสอบการทํ า งานและดํ า เนิ น คดี น ายจ้ า ง/
สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกําหนด (ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 – 31 ม.ค.59) ดังนี้

1) การตรวจสอบการทํางาน
ตรวจสอบ
นายจ้าง/สปก.
คนต่างด้าว

1) การตรวจสอบการทํางาน
ตรวจสอบ
นายจ้าง/สปก.
คนต่างด้าว

(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

102,778 คน
8,200 คน ๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางานไปทํางานต่างประเทศ
- ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสัมพันธ์
ให้ ข้ อ มู ล และสร้ า งความเข้ า ใจให้ ค นหางานและ
ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 794 คน
7. โครงการตรวจสอบการทํางาน 242,200 คน ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/ สถาน
ของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 36,000 แห่ง ประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎหมายกําหนด ตรวจสอบการทํางานคนต่างด้าว
37,679 คน ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/
นายจ้าง 3,647 แห่ง/ราย
8. โครงการตรวจสอบปราบปราม
จั บ กุ ม และดํ า เนิ น คดี ต่ า งด้ า ว
ลักลอบทํางาน

600 ราย
6,600 คน

จํานวน
10 ราย
4,939 คน

จํานวน
80 ราย
9,153 คน

ร้อยละ

36.18

47.98
40.60

13.33
138.68

๑๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
150 ราย
1,260 คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)
๒) การดําเนินคดี

ดําเนินคดี
นายจ้าง/ สปก.
คนต่างด้าว

จํานวน
1 ราย
1 คน

8.2 ตรวจสอบ จั บกุ ม และดํ าเนิ นคดี นายจ้ างและ
แรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามคํ าสั่ งคณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยให้พนักงานตรวจแรงงานร่วมกับ
ชุดปฏิบัติการ (Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
๑๐ เขตพื้ นที่ กทม. (ตั้ งแต่ 1 – 31 มกราคม 59)
ดังนี้

-

ตรวจสอบ/ดําเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จํานวน
178 ราย
6,401 คน
1 คน
1 ราย

3 ผลการดําเนินการตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดี
นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗
ในส่วนภูมิภาค (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ม.ค. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดําเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จํานวน
252 ราย
4,139 คน
232 คน
41 ราย

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
๒) การดําเนินคดี

ดําเนินคดี
นายจ้าง/ สปก.
คนต่างด้าว

จํานวน
34 ราย
154 คน

8.2 ตรวจสอบ จั บกุ ม และดํ าเนิ นคดี นายจ้ างและ
แรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามคํ าสั่ งคณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยให้พนักงานตรวจแรงงานร่วมกับ
ชุดปฏิบัติการ (Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
๑๐ เขตพื้นที่ กทม. (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 – 31 ม.ค. 59)
ดังนี้
ตรวจสอบ/ดําเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จํานวน
691 ราย
14,196 คน
205 คน
42 ราย

8.3 ผลการดําเนินการตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดี
นายจ้ างและแรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามคําสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗
ในส่วนภูมิภาค (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 – 31 ม.ค. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดําเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จํานวน
677 ราย
๑4,836 คน
793 คน
114 ราย

ร้อยละ
22.67
12.22

๑๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
9. การให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศั พท์สายด่ วนกรมการจัดหางาน
๑๖๙๔ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางเลื อ กใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่
ประสงค์ จ ะหางานทํ า นายจ้ า ง/
สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็ ว รวมทั้ ง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่า งด้ า วเกี่ ย วกั บ การ
จ้างงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี
-

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

- ผลการดําเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
25 ม.ค. – 1 ก.พ. ๕9 มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ
โดยสามารถรับสายได้ จํานวน 1,118 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จํานวน 1,051 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จํานวน 67 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จํานวน
17 สาย
31 สาย
18 สาย
1 สาย
- สาย

ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นหรื อ ขอรั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทํ า งานของ
แรงงานต่ า งด้ า ว จะมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการและ
แจ้งผลให้ทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. – 1 ก.พ.
59 มีก ารร้อ งทุ ก ข์ ร ้อ งเรีย น 1 ราย ได้แ ก่
แรงงานต่า งด้ า วสัญ ชาติเ มีย นมาไม่ ไ ด้รั บ ค่า จ้ า ง
1 ราย
๑0. บู รณาการการตรวจคุ้ มครอง
แรงงานในเรื อประมงทะเลในพื้ นที่

350 ลํา
5,250 คน

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
- ผลการดําเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
๑ ต.ค. ๕๘ – 1 ก.พ. 59 มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ
โดยสามารถรับสายได้ จํานวน 20,088 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จํานวน 17,871 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จํานวน 2,217 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จํานวน
671 สาย
835 สาย
519 สาย
170 สาย
22 สาย

ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นหรื อ ขอรั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทํ า งานของ
แรงงานต่ างด้ าว จะมี การบั นทึ กข้ อมู ลดั งกล่ าว
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการและ
แจ้งผลให้ทราบ ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.58 – 1 ก.พ. ๕9
มีการร้องทุกข์ร้องเรียน จํานวน 9 ราย ดังนี้
1. แรงงานต่า งด้ า วทํางานผิ ดประเภท 2 ราย
2. การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 5 ราย
3. แรงงานเมี ย นมาไม่ได้รั บค่ าจ้ า ง 2 ราย

- บูรณาการการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 30.57
26.51
ทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล ดังนี้
ในพืน้ ที่ 22 จังหวัด จังหวัดติดทะเล

๒๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
22 จังหวัดชายทะเล
- ผลการดํ าเนิ นการตรวจสอบสถานประกอบกิ จการเพื่ อบั งคั บใช้
กฎกระทรวงฯ และลงโทษผู้กระทําผิด
โดยดํ าเนิ นการตรวจแรงงานในงาน
ประมงทะเล 22 จังหวัดชายทะเล

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)
ตรวจ
สปก./
เรือ/
ลูกจ้าง

9 แห่ง/
10 ลํา/
112 คน

ไม่ถูกต้อง
-

ถูกต้อง
9 แห่ง/
10 ลํา/
112 คน

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
ตรวจ
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก/. 102 แห่ง/ 6 แห่ง/
87 แห่ง/
เรือ/
107 ลํา/
6 ลํา/
101 ลํา/
ลูกจ้าง 1,392 คน 27 คน
1,365 คน
ร้ อ ยละของจํ า นวน สปก./เรื อ /ลู ก จ้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เมื่อเทียบกับจํานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ผ่าน
การตรวจ คิดเป็นร้อยละ 5.88/5.61/1.94

การดํ าเนิ นการของเจ้ าหน้ าที่ กรณี พบว่ า นายจ้ าง
ฝ่ าฝื นไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ได้ มี การดํ าเนิ นการ
ออกคําสั่งตามมาตรา 139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 สปก. จํานวน 6 แห่ง/เรือ 6 ลํา
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 27 คน
- นาจ้างปฏิบัติตามคําสั่งแล้ว 5 แห่ง/5ลํา/ลูกจ้าง
ที่เกี่ยวข้อง 22 คน
ข้อมูลเพิม่ เติม (ตรวจบูรณการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO)
- อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กําหนดให้ สปก.ปฏิบัติตาม
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 2,954 ลํา
คําสั่ง จํานวน 1 แห่ง/เรือ 1 ลํา/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) 3,384 ลํา
5 คน
ข้อมูลเพิม่ เติม (ตรวจบูรณการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO)
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 64,323 ลํา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) 65,542 ลํา
- ผลการร่วมตรวจเรือด้านแรงงาน จํานวน 4,๑๔๕ ลํา
ลูกจ้าง 80,920 คน (ไทย 14,739 คน เมียนมา
32,696 คน กัมพูชา 33,209 คน ลาว 146 คน
สัญชาติอื่นๆ 130 คน) นายจ้างปฏิบัติถูกต้องแล้ว
ทั้งหมด

ร้อยละ

๒๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)
กิจกรรม
ทั้งปี
๑1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1,600 แห่ง 11.1 ดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้ 46,250 คน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่
ชัดเจน และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการ
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลให้
ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานที่เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งได้รั บ การ
ในกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเลบนฝั่งและเกี่ยวเนื่อง
คุ้มครองตามกฎหมาย
กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา
รวมถึงห่วงโซ่การผลิต กิจการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์
จากสับปะรด) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

-

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
11.1 ดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ 35.94/
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ 71.12
ชัดเจน และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการ
ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
ในกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเลบนฝั่งและเกี่ยวเนื่อง
กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา
รวมถึงห่วงโซ่การผลิต กิจการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์
จากสับปะรด) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ตรวจ
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก./
45 แห่ง/ 10 แห่ง
35 แห่ง/
ลูกจ้าง 3,122 คน 543 คน 2,579 คน
ร้อยละของจํานวนสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เมื่ อ เที ย บกั บ จํ านวนสถานประกอบกิ จการ/ลู กจ้ างที่
เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการตรวจ คิดเป็นร้อยละ 22.22/17.40

ตรวจ
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก./ 575 แห่ง/
39 แห่ง/
536 แห่ง/
ลูกจ้าง 32,891 คน 1,978 คน 30,911 คน
ร้ อยละของจํ านวน สปก./ลู กจ้ างที่ เกี่ ยวข้ อง ที่ ปฏิ บั ติ
ไม่ ถู กต้ อง ตาม พ.ร.บ.คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เมื่อเทียบกับจํานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการ
ตรวจ คิดเป็นร้อยละ 6.78/6.01

การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่านายจ้าง
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มีการดําเนินการ
ออกคําสั่ง มาตรา ๑๓๙ (๓) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 จํานวน 10 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 543
คน โดยอยู่ในห้วงระยะเวลาที่กําหนดให้ สปก.
ปฏิบัติตามคําสั่ง จํานวน 10 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
543 คน

การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่านายจ้าง
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มีการดําเนินการ
ออกคํ าสั่ ง มาตรา ๑๓๙ (๓) ตาม พ.ร.บ. คุ้ ม ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 จํ านวน 39 แห่ ง ลู กจ้ างที่
เกี่ยวข้อง 1,978 คน (นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งแล้ว
17 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 972 คน และอยู่ในห้วง
ระยะเวลาที่กําหนดให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่ง จํานวน
22 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1,006 คน)
11.2 ตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดีนายจ้างและ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคําสั่งคณะรักษา

๒๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

2,200 คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

11.3 ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง จํานวน 84 คน

22 ครั้ง
2 ครั้ง
80 คน
18 รุ่น
420 แห่ง
780 คน
420 แห่ง
-

11.6 กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง จํานวน 1 รุ่น สถานประกอบกิจการ 33 แห่ง ลูกจ้าง 61 คน
11.7 กิ จกรรมติ ดตามและประเมินผลตามแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานที่ดี จํานวน 10 แห่ง

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
ความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ที่ 101/2557
ในส่วนภูมิภาค จํานวน 18 แห่ง มีลูกจ้างเด็ก 9 คน
ปฏิบัติถูกต้องทั้งหมด
11.3 ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง 1,941 คน
11.4 ประชุมคณะทํางานดําเนิ นงานระดับจังหวัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 18 ครั้ง
- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ
การใช้แรงงานที่ดี (GLP) ครั้งที่ 1 จํานวน 45 คน
11.6 กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง จํานวน 9 รุ่น สถานประกอบกิจการ 240 แห่ง ลูกจ้าง 431 คน
11.7 กิ จกรรมติดตามและประเมินผลตามแนวปฏิ บัติ
การใช้แรงงานที่ดี จํานวน 30 แห่ง
11.8 การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นแรงงาน
ระหว่างประเทศ (CLMTV)
กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการกระชับความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศ (CLMTV) ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิลิป ปิน ส์ โดยดํา เนิน การตรวจสอบแผนงานที่
จะต้องทําบันทึกความเข้าใจร่วมกับกลุ่มประเทศ
ดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญเอกอัครราชทูต 4 ประเทศ
(เวีย ดนาม กัม พูช า เมีย นมา และลาว) เข้า พบ
เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

ร้อยละ

88.23
81.82
50.00/
56.26
50.00/
57.14/
55.26
7.14
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
ประเทศไทยที่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
สําหรับความคืบหน้าการจัดทําและปรับปรุง MoU/
Agreement ได้ดําเนินการ ดังนี้
1) เวียดนาม - ภายหลังการลงนาม MoU และ
Agreement เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ได้มีการประชุม
หารือแนวทางการดําเนินงานเมื่อเดือนกันยายน 2558
โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดทํา Action Plan
การดําเนินการตาม MoU/Agreement ต่อไป
๒) กัม พูช า - ได้มีก ารลงนามในหนังสือ สําคัญ
2 ฉบับ ระหว่างการประชุม JCR ไทย – กัมพูชา ได้แก่
(1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
(Memorandom of Understanding (MoU) on
Labour Cooperation) และ (2) ข้อตกลงว่าด้วย
ก า ร จ้ า ง แ ร ง ง า น ร ะ ห ว่ า ง ไ ท ย แ ล ะ กั ม พู ช า
(Agreement on the Employment of Workers)
หลังจากการลงนามจะมีการหารือการดําเนินการ
ตาม MoU/ Agreement ต่อไป
3) เมีย นมา - ได้ มีห นัง สื อ เชิญ ประชุม หารือ
ในประเด็นการปรับปรุง MoU/Agreement และ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2559
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
4) ลาว - กํา หนดจัด ประชุม หารือ การจั ด ทํา
บัน ทึ ก MoU/Agreement ในช่ว งปลายเดื อ น
มกราคม 2559

๒๔
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
4. การแก้ไขปัญหา 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ 38,000 คน - กิ จ กรรมประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน
ในพืน้ ที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ความไม่ส งบใน ให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานในจั ง หวั ด
ดําเนินการจ้างผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พื ้ น ที ่ จั ง ห วั ด ชายแดนภาคใต้
ที่ ว่ า งงานในพื้ น ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต แรงงาน
ชายแดนภาคใต้
โดยประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/
ชุ ม ชนโดยบั ณ ฑิ ต แรงงาน ผลการดํา เนิ น งาน
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2559)
จํานวน 8 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
- กิ จ กรรมประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน 29.63
ในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ดําเนินการจ้างผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ ว่ า งงานในพื้ น ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต แรงงาน
โดยประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/
ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน ประชาชนได้รับบริการ
รวมทั้งสิ้น จํานวน 16,422 คน ดังนี้
1) ด้านการจัดหางาน 1,092 คน
๒) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 13,489 คน
3) ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 56 คน
4) ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 1,785 คน
2. กิจกรรมฝึกภาษาก้าวทัน AC
2. กิจกรรมฝึกภาษาก้าวทัน AC
จํานวน 37 ครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 740 คน
3 กิจกรรมหนึง่ อําเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
3 กิจกรรมหนึง่ อําเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จํานวน 37 ครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 660 คน
4. กิจกรรมสํานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
4. กิจกรรมสํานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
จํานวน 6 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,013 คน
5. ดําเนินงานศูนย์แรงงานประจําอําเภอ
5. ดําเนินงานศูนย์แรงงานประจําอําเภอ
มอบหมายให้ บั ณฑิ ตแรงงานสํ ารวจข้ อมู ลด้ าน
แรงงานในพื้ นที่ บั นทึ ก ประมวลผลข้ อมู ล นํ าเสนอ
ข้ อมู ลด้ านแรงงานต่ อที่ ประชุ มระดั บอํ าเภอ ระดั บ
จังหวัด จํานวน 212 ครั้ง
6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ดําเนินการพัฒนาศั กยภาพบั ณฑิตแรงงานให้
ดําเนินการพั ฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานให้

๒๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

2. โครงการอบรมฝี มื อ แรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย
ทั้งปี

800 คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - ๒ ก.พ. 59)

เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจําเป็น
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (ดําเนินการในเดือน ก.ค. 59)
7. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการ
ดําเนินงาน มอบหมาย/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดําเนิน
โครงการ นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน จํานวน 5 ครั้ง
- ดําเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมายตาม
โครงการพาคนกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ๔ จังหวัด
(สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ผู้ที่อยู่ ในเขตชุมชน กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ ให้มีฝีมือ
พร้อมในการทํางาน สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ลดปั ญหาความไม่ สงบในพื้ นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (อยู่ ร ะหว่ า งคั ด กรอง
กลุ่ มเป้าหมาย โดยได้มีการประชุมร่วมกั บ กอ.รมน.
ภาค 4 ส่ วนหน้ า สภาความมั่ นคงแห่ งชาติ
และหน่วยงาน ความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่ อกํ าหนดกลุ่ มเป้ าหมาย คาดว่ าจะดํ าเนิ นการ
ฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 2 ก.พ. 59)
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจําเป็น
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (ดําเนินการในเดือนก.ค. 59)
7. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทาง
การดําเนินงาน มอบหมาย/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดําเนิน
โครงการ นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน จํานวน 59 ครั้ง

กระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

