รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน ด้านความมั่นคง (รายสัปดาห์)
ประจาวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
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
(อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณจากสานักงบประมาณ)
พระมหากษัตริย์
๒. โครงการมหกรรมสร้างงานสร้าง ๒๐,๐๐๐ คน
อาชีพ เฉลิม พระเกี ยรติพ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

- เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการสร้ า งงาน
และส่งเสริมอาชีพต่อสาธารณชนให้เป็นที่ แพร่หลาย
เพิ่ม โอกาสให้ผู้ ห างานท า/ผู้ต้อ งการเปลี่ยนงาน
ได้งานตรงความรู้ความสามารถ และสมัครงานกับ
นายจ้ าง/สถานประกอบกิ จการโดยตรง นั กเรี ยน
นักศึกษา (มั ธยมศึกษาขึ้นไป) ผู้ ว่ างงาน คนหางาน
ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้รอฤดูกาล ประชาชนทั่วไป
ได้รับข่าวสารด้านอาชีพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
พร้อมกั บแนะแนวอาชีพให้มี ข้อมูล ในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

๓. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3.1 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชนทั่วไป
ให้มี ความรู้ความเข้าใจในหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และมีท ัก ษะฝีมือ ในสาขาอาชีพต่า ง ๆ
ที่ ประยุ กต์ ใช้ กั บภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น โดยด าเนินการ
ฝึ กอบรมหลั กสู ตร ช่ า งปู ก ระเบื้ อ ง ช่ า งซ่ อ ม
รถจัก รยานยนต์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การท า
ผลิตภัณฑ์จากปอพลาสติก จานวน 80 คน

4,740 คน

ร้อยละ
-

- เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการสร้ า งงาน 13.69
และส่งเสริมอาชีพต่อสาธารณชนให้เป็นที่ แพร่หลาย
เพิ่ม โอกาสให้ผู้ ห างานท า/ผู้ต้อ งการเปลี่ยนงาน
ได้งานตรงความรู้ความสามารถ และสมัครงานกับ
นายจ้ าง/สถานประกอบกิ จการโดยตรง นั กเรี ยน
นักศึกษา (มั ธยมศึกษาขึ้นไป) ผู้ ว่ างงาน คนหางาน
ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้รอฤดูกาล ประชาชนทั่วไป
ได้รับข่าวสารด้านอาชีพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
พร้อมกั บแนะแนวอาชีพให้มี ข้อมูล ในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 2,738 คน
3.1 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก 20.30
พระราชดาริ 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
อาชีพต่าง ๆ ที่ ป ระยุก ต์ใช้ กั บ ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น
จานวน 962 คน

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
4,000 คน

20 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
3.2 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยดาเนินการ
ฝึกอาชีพเพิ่ม ทัก ษะให้ก ับ กลุ่ม เป้า หมายเฉพาะ
ได้แ ก่ ผู้ ป ระสบภัย พิ บั ติท างธรรมชาติ ผู้บ าบั ด
ยาเสพติด ผู้ต้องขัง ก่อนพ้นโทษ ผู้สูง อายุ ทหาร
เกณฑ์ก่อนปลดประจาการ ทหารผู้บาดเจ็บทุพพล
ภาพ ชาวไทยภูเขา และคนพิก าร/ผู้ดูแล เป็นต้ น
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ทั กษะฝี มื อ มี ความพร้ อมด้ าน
จรรยาบรรณในวิ ชาชี พ สามารถท างานร่ ว มกั บ
คนทั่วไปได้ โดยดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การทา
ฝ้าเพดานและผนังโครงเหล็กชุบสังกะสี การทาม้านั่ง
ไม้เทียม ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างปูกระเบื้อง เครื่อง
เรือนไม้ การเชื่อมไฟฟ้า ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคาร การทาผลิตภัณฑ์ กระถาง
ปูนซีเมนต์ การท าผลิตภัณฑ์ จักสานจากพลาสติก
การเพนท์ และการทาเค้ก จานวน 275 คน
3.3 ฝึกอบรมแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยดาเนินการพัฒ นาทั ก ษะฝีมื อ
แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน สามารถ
ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลชุมชนได้
ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานด้ า นช่ า ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
3.2 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยดาเนินการ 67.05
ฝึกอาชีพเพิ่ม ทัก ษะให้ก ับ กลุ่ม เป้า หมายเฉพาะ
ได้ แก่ ผู้ ป ระสบภั ยพิ บั ติ ท างธรรมชาติ ผู้ บ าบั ด
ยาเสพติด ผู้ต้องขัง ก่อนพ้น โทษ ผู้ส ูง อายุ ทหาร
เกณฑ์ก่อนปลดประจาการ ทหารผู้บาดเจ็บทุพพล
ภาพ ชาวไทยภูเขา และคนพิการ/ผู้ดูแล เป็นต้น
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะฝี มื อ มี ค วามพร้ อ มด้ า น
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทางานร่วมกับคน
ทั่วไปได้ รวมจานวน 2,682 คน

๒

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
77 แห่ง

๔. โครงการเสริ มสร้ างสมรรถนะ 5,790 คน
บุ คลากรด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
ช่วยคนพิการ และสร้างโอกาสการมีงานทา
(อยู่ร ะหว่างดาเนินการ)
3.4 จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สถาน
ประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อขอ
เป็นผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมื อแรงงาน
แห่ ง ชาติ โดยจั ดตั้ ง ศู นย์ ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการ
ช่างไทย พร้อมทั้งจัดประชุม /สัม มนา เจ้า หน้า ที /
สถานประกอบกิจการ เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของศูนย์ฯ รวมทั้งระดมความคิดในการพัฒนาศูนย์ฯ
(อยู่ร ะหว่างดาเนินการ)
4.1 ฝึกอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 4.1 ฝึกอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 80.36
บุคลากรของสานักงานประกันสังคม” เฉลิมพระเกียรติ บุคลากรของสานัก งานประกั นสัง คม” จานวน
สมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ 4,653 คน
2 เมษายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 46 คน
4.2 โครงการประกั นสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรัก
สามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยดาเนินการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
และสิทธิประโยชน์ ๒ กองทุน (กองทุนประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน) จานวน 150 คน

4.2 โครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรัก
สามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยดาเนินการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
และสิทธิประโยชน์ ๒ กองทุ น (กองทุ นประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน) จานวน 2,383 คน
๓

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

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

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
4.3 โครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิ ดไท้ราชินี 4.3 โครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิ ดไท้ราชินี
ร่วมบริจาคโลหิต ผู้เ ข้ าร่ว มบริจ าคโลหิต จ านวน ร่วมบริจ าคโลหิต ผู้เ ข้าร่วมบริจ าคโลหิต จ านวน
489 คน ได้รับโลหิต จานวน 169,950 ซีซี
7,190 คน ได้รับโลหิต จานวน 2,573,031 ซีซี

100 คน

4.4 โครงการส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบัติธรรมเพื่อ 4.4 โครงการส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบัติธรรมเพื่อ 101.00
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 101 คน

170 คน

1.1 จัดอบรมเสริม สร้างและพัฒ นาความรู้ด้า น
การต่อ ต้า นทุจ ริต คอร์รัป ชั่น ให้แ ก่ข้า ราชการ
และเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1,000 คน

200 คน

-

1.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต 1.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต 50.60
ประพฤติ มิ ชอบอบรมพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ด ประพฤติมิชอบอบรมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 506 คน
จานวน 249 คน
1.3 จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อปลุ กจิ ตส านึ ก
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานหลัก
ของกรมพัฒ นาฝีมื อแรงงานที่ ต้องใช้ดุล ยพินิจ
ในการปฏิบัติงาน และสุ่ม เสี่ยงต่อการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ จานวน 200 คน

1.3 จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อปลุ กจิ ตส านึ ก 100
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานหลัก
ของกรมพัฒ นาฝีมื อแรงงานที่ ต้องใช้ดุล ยพินิจ
ในการปฏิบัติงาน และสุ่ม เสี่ยงต่อการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ จานวน 200 คน
๔

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

200 คน
200 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
1.4 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยดาเนินการปลุกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และการดาเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
สานักงานประกันสังคม
1.5 เสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการให้ข้ าราชการ/เจ้าหน้าที่ ก รมสวัส ดิก าร
และคุ้มครองแรงงานทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้บริการ
ด้านแรงงาน ดังนี้
1.5.1 กิจกรรมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
1.5.2 กิ จ กรรมให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย
ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การป้องกั นและปราบปรามทุจริต

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
1.4 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยดาเนินการปลุกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และการดาเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
สานักงานประกันสังคม จานวน 646 คน

1.5.2 กิ จ กรรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจกฎหมาย 112
ที่เกี่ยวข้องกั บ การป้อ งกัน และปราบปรามทุจ ริต
จานวน 224 คน
1,100 คน 1.5.3) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์
ในการต่อต้านการทุจริต
(อยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมข้อมูลสื่อ
ประชาสัมพันธ์เสนอคณะทางานจัดการความรู้)
2. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการ 20,000 แห่ง 2.1 รณรงค์ ให้ ความรู้ เ กี่ ยวกั บ โทษ/พิ ษภั ยและ 2.1 รณรงค์ ให้ ความรู้ เ กี่ ยวกั บ โทษ/พิ ษภั ยและ 24.61/
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 1,000,000 คน ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด โดยการสร้าง ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด โดยการสร้าง 36.20
ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกั น ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกั น
๕

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จานวน 627 แห่ง ลูกจ้าง จานวน 37,281 คน
500 แห่ง 2.2 ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่ง
40,000 คน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
4,000 แห่ง 2.3 ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิ จการธารง
850,000 คน รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจ การอย่างต่อเนื่อง
จานวน 1 แห่ง ลูกจ้าง 852 คน
4,300 คน 2.4 จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการป้องกั นและแก้ ไขปัญ หายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 768 คน
86 ครั้ง 2.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการ
ป้อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด เนื่ อ งโอกาส
วันสาคัญต่าง ๆ จานวน 1 ครั้ง
2,000 แห่ง 2.6 ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบ60,000 คน กิ จการผ่านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 10 แห่ง ลูกจ้าง 167 คน
500 แห่ง 2.7 การติดตามประเมินการธารงสถานะโรงงาน
50,000 คน สีขาว (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จานวน 4,921 แห่ง ลูกจ้าง จานวน 362,048 คน
2.2 ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่ง
ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จานวน
1 แห่ง ลูกจ้าง 32 คน
2.3 ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง
รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจ การอย่างต่อเนื่อง
จานวน 10 แห่ง ลูกจ้าง 1,985 คน
2.4 จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการป้องกั นและแก้ ไขปัญ หายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 2,238 คน
2.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการ
ป้อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด เนื่ อ งโอกาส
วันสาคัญต่าง ๆ จานวน 2 ครั้ง
2.6 ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิ จการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสี ขาว
จานวน 70 แห่ง ลูกจ้าง 2,401 คน
-

๖

ร้อยละ

0.20/
0.23
0.25/
0.23
52.05
2.33
3.50/
4.00

นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
3 . ก า ร จั ด ก า ร 1. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ปั ญ หาแรงงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว
ต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service : OSS)

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
- การจดทะเบี ยนแรงงานต่ างด้ าว ณ ศู นย์ บริ การ - การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service :
OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๗ OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๗
มีนายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
จานวนทั้งสิ้น ๓๑๕,๘๘๐ ราย และมีแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน
(แรงงานต่า งด้า ว จ านวน ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน
และผู้ติดตาม จานวน ๙๒,๕๖๐ คน) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

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

- มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 เห็นชอบให้ผ่อนผัน
การอาศั ย อยู่ แ ละท างานในประเทศไทยขอ ง
แรงงานต่างด้าวที่ ถือใบอนุญ าตท างานที่ ออกให้
ณ ศูนย์บ ริก ารจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การตรวจสัญ ชาติภ ายในวัน ที ่ 31 มี. ค. 58
ให้ม ารายงานตัวเพื่อขอรับ บัตรใหม่ ภายในวันที่
30 มิ.ย. 58 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว

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

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

- 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 จานวน
๑๘๗,๙๗๗ คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มายื่น
ต่อใบอนุญาตทางาน มีจานวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๙,๓๒๖ คน
๗

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วประเทศ โดยผ่อนผันให้ (แรงงานต่ า งด้ า ว ๑,๐๑๐,๓๙๑ คน ผู้ ติ ด ตาม
อยู่และทางานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี ๓๘,๙๓๕ คน) แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
(1 เม.ย. 5๘ – 31 มี.ค. 59)
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

๔๓๖,๑๕๔
๔๓๙,๐๘๗
๑๓๕,๑5๐
1,010,391

๑๘,๑๑๔
๑๖,๘๖๐
๓,๙๖๑
38,935

๒. แรงงานต่างด้าวในประเภทกิ จการประมงทะเล
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 จานวน ๔,๗๖๑ คน
และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวนทั้งสิ้น ๕๔,๔๐๒ คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
30,479
เมียนมา
22,764
กัมพูชา
1,159
ลาว
54,402
รวมทั้งสิ้น

2.2) ครั้งที่ 2 ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.58 30 ม.ค. 5๙ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธ.ค. 58) มีนายจ้าง
๘

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน 3,103 คน
และแรงงานต่างด้าว 3 สัญ ชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวนทั้งสิ้น 9,826 คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
5,661
3,949
216
9,826

ผู้ตดิ ตาม (คน)
-

2.3) แรงงานต่ างด้ าวในประเภทกิ จ การแปรรู ป
สั ต ว์ น้ าพื้ น ที่ ติ ด ชายทะเล (22 จั ง หวั ด และ
กรุง เทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุม 4 มุ มเมื อง)
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 15 - 21 ธ.ค. 58) มีนายจ้างแจ้ง
บัญ ชี ร ายชื่อ แรงงานต่า งด้า ว จ านวน 591 คน
และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จ านวนทั้ ง สิ้น 5,707 คน แรงงาน 5,658 คน
ผู้ติดตาม จานวน 49 คน แยกได้ดังนี้

2.3) แรงงานต่างด้าวในประเภทกิ จการแปรรูป
สั ต ว์ น้ าพื้ น ที่ ติ ด ชายทะเล (22 จั ง หวั ด และ
กรุง เทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุม 4 มุ มเมื อง)
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 21 ธ.ค. 58) มีนายจ้างแจ้งบัญชี รายชื่อ
แรงงานต่างด้าว จานวน 1,433 คน และแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญ ชาติ มาจดทะเบียนใหม่ จ านวน
ทั้ ง สิ้ น 14,573 คน แรงงาน 14,389 คน
ผู้ติดตาม จานวน 184 คน แยกได้ดังนี้

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
30
เมียนมา
4,565
18
กัมพูชา
1,024
1
ลาว
69
49
รวมทั้งสิ้น
5,658

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
96
เมียนมา
11,736
84
กัมพูชา
2,462
4
ลาว
191
184
รวมทั้งสิ้น
14,389

๙

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
2.4) มติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ 10 พ.ย. 58
เห็นชอบให้มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่
วันที่ 1 – 30 ธ.ค.58) เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
และประทั บ ตราอนุญ าตให้อยู่ ในราชอาณาจัก ร
ตรวจสุ ข ภาพ ประกั น สุ ข ภาพ และขออนุ ญ าต
ทางานตามกฎหมาย ว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
เป็นเวลา 1 ปี ในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรใน
กิ จ การก่ อ สร้ า ง ประมงทะเล และร้ า นอาหาร
ดาเนินการ ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานในทุกจังหวัด
เป็ น เวลา 30 วั น โดยให้ ผวจ.บริ ห ารจั ด การ
ผลการดาเนินการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58
ผลการด าเนินการระหว่างวันที่ 15 - 21 ธ.ค. 58
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
141 คน และมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
มาจดทะเบียนใหม่ จานวน 354 คน ดังนี้
ประเภทกิจการ
ก่อสร้าง
ประมงทะเล
ร้านอาหาร
รับใช้ในบ้าน
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
127
141
86
354

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
2.4) มติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ 10 พ.ย. 58
เห็นชอบให้มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่
วันที่ 1 – 30 ธ.ค.58) เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
และประทั บ ตราอนุญ าตให้อยู่ ในราชอาณาจัก ร
ตรวจสุ ข ภาพ ประกั น สุ ข ภาพ และขออนุ ญ าต
ทางานตามกฎหมาย ว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
เป็นเวลา 1 ปี ในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรใน
กิ จ การก่ อ สร้ า ง ประมงทะเล และร้ า นอาหาร
ดาเนินการ ณ ที่ ตั้งของแต่ละหน่วยงานในทุ กจังหวัด
เป็ น เวลา 30 วั น โดยให้ ผวจ.บริ ห ารจั ด การ
ผลการดาเนินการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58
ผลการดาเนินการ ณ วันที่ 21 ธ.ค. 58 มีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน 199 คน
และมี แ รงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ วี ย ดนามมา
จดทะเบียนใหม่ จานวน 463 คน ดังนี้
ประเภทกิจการ
ก่อสร้าง
ประมงทะเล
ร้านอาหาร
รับใช้ในบ้าน
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
135
205
123
463

๑๐

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
๓) การก าหนดมาตรการบริ ห ารจัดการแรงงาน
ภาคประมงเพิ่ ม เติม เพื่อเป็ นการแก้ ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน โดยได้ออกมาตรการต่างๆ ดังนี้
3.๑) อนุ ญ าตให้แ รงงานต่ างด้ าวที่ ท างานใน
กิ จ การประมงทะเล และอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
สัตว์น้า เปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม โดยไม่จากัด
จ านวนนายจ้าง และจัง หวัดที่ ท างานได้ รวมทั้ ง
แรงงานต่างด้าวในกิจการอื่นๆ ประสงค์จะเปลี่ยน
ประเภทงาน/นายจ้าง/สถานที่ทางาน เพื่อทางาน
ในกิจการประมง หรืออุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
3.๒) อนุ ญ าตให้ แรงงานต่ างด้ าวที่ ท างานใน
เรือประมงสามารถทางานตาแหน่งช่างเครื่องยนต์
ในเรือประมงได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบ
วิชาชีพช่างเครื่องยนต์จากกรมเจ้าท่าประกอบการ
ยื่นขออนุญาตทางานด้วย ในส่วนของแรงงานต่างด้าว
ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและแรงงานต่างด้าวที่นาเข้า
ตาม MoU สามารถด าเนิ น การได้ ทั น ที ส าหรั บ
คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่ง พ.ร.บ. การทางาน
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ ระหว่างด าเนินการ
แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
เพื่อกาหนดประเภทงานให้สามารถท างานในตาแหน่ง
“ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล” ได้
๑๑

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
ผลการดาเนินการเปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง เปลี่ยน ผลการดาเนินการเปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง เปลี่ยน
ตาแหน่งงานเป็นตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง ตาแหน่งงานเป็นตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง
ทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธ.ค. 58 ดังนี้
ทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. – 21 ธ.ค. ๕๘ ดังนี้
1) เปลี่ยนนายจ้าง
1) เปลี่ยนนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
1 คน
1 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
14 คน
33 คน
14 คน
54 คน

๒) เพิ่มนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
58 คน
62 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
553 คน
635 คน
690 คน 1,095 คน

MoU
15 คน
33 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
45 คน
1,040 คน
66 คน
1,426 คน

๒) เพิ่มนายจ้าง
MoU
1 คน
1 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
3 คน
221 คน
3 คน
25 คน

๓) เปลี่ยนตาแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
2 คน
- คน
3 คน
- คน

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

๓) เปลี่ยนตาแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
6 คน
- คน
10 คน
- คน

๔) ขออนุญาตทางานใหม่ในตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ ๔) ขออนุญาตทางานใหม่ในตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

3. การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
- คน
- คน
- คน

- ผลการดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ที่ จดทะเบียนไว้ ดังนี้76
๑) รับแจ้งบัญชีร ายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้า สู่
กระบวนการตรวจสั ญ ชาติ ตั้ ง แต่ วั นที่ 15- 21
ธ.ค. 58 รวมทั้งสิ้น 1,549 คน (แรงงาน 1,542 คน
และผู้ติดตาม 7 คน) แยกได้ดังนี้

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
1 คน
- คน
1 คน
- คน

- ผลการดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
๑) รับแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้า สู่
กระบวนการตรวจสัญชาติ
1.1) ตั้ ง แต่ วัน ที่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 653,947 คน (แรงงาน
๑๒

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
1,002
6
กัมพูชา
418
ลาว
122
1
รวมทั้งสิ้น
1,542
7

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
635,671 คน และผู้ติดตาม 18,276 คน) (ผลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ดังนี้
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) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 58 รวมทั้งสิ้น
จานวน 19,646 คน (แรงงาน ๑9,536 คน และ
ผู้ติดตาม 110 คน) (ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
13,909
31
กัมพูชา
3,925
68
ลาว
1,702
11
รวมทั้งสิ้น
๑9,536
110

๒) แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ ๒) แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธ.ค. 58 รวมทั้ง สิ้นจานวน
2.1) ตั้ง แต่วันที่ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
4,782 คน (แรงงาน 4,775 คน และ ผู้ติดตาม รวมทั้ งสิ้น 523,938 คน (แรงงาน 513,320 คน
ผู้ ติ ด ตาม 10,618 คน) (ผลการด าเนิ น งาน
7 คน) แยกเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ ดังนี้

๑๓

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิน้

แรงงานต่างด้าว (คน)
2,048
1,895
832
4,775

ผู้ติดตาม (คน)
7
7

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิน้

แรงงานต่างด้าว (คน)
246,416
213,982
52,922
513,320

ผู้ติดตาม (คน)
6,904
3,714
10,618

2.2) ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. – 21 ธ.ค. 58 รวมทั้ งสิ้น
53,557 คน (แรงงาน 53,487 คน และผู้ติดตาม 70 คน)
(ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิน้

แรงงานต่างด้าว (คน)
16,792
20,452
16,243
53,487

ผู้ติดตาม (คน)
70
70

3) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทาง/หนังสือ ๓) แรงงานต่างด้าวที่ ได้รับหนังสื อเดินทาง/หนังสื อ
รั บ รองสภาพบุ คคล (CI) (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 – 21 รับรองสภาพบุคคล (CI) (ข้อมู ล ณ วันที่ 14 ธ.ค. ๕๘)
จานวนทั้งสิ้น 108,011 คน แยกได้ ดังนี้
ธ.ค. 58) จานวนทั้งสิ้น 8,974 คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิน้

4. การดาเนินการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการ
ตรวจสัญชาติ ซึ่งครบกาหนดการ
จ้างงาน 4 ปี

แรงงานต่างด้าว (คน)
1,337
2,805
832
8,974

- ผลการดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมี ยนมาที่ ผ่านการตรวจสัญ ชาติ ซึ่ง ครบกาหนด
การจ้างงาน 4 ปี (ข้อมู ล ตั้ง แต่วันที่ 27 พ.ย. –
17 ธ.ค. 58) มี แรงงานต่า งด้า วสัญ ชาติ เมียนมา

สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิน้

แรงงานต่างด้าว (คน)
12,449
26,397
๖9,165
108,011

- ผลการดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมี ยนมาที่ ผ่านการตรวจสัญ ชาติ ซึ่ง ครบกาหนด
การจ้างงาน 4 ปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 17 ธ.ค. 58)
มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้รับ ใบอนุญาต
๑๔

ร้อยละ

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
ได้รับใบอนุญาตทางานที่ศูนย์ตรวจลงตราฯ 3 ด่า น ทางานที่ศูนย์ตรวจลงตราฯ 3 ด่าน ได้แก่ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง มีจานวน เชี ย งราย ตาก และระนอง มี จ านวนทั้ ง สิ้ น
ทั้งสิ้น 4,244 คน แยกได้ดังนี้
32,507 คน แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

5. การอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว 185,222 คน
3 สั ญ ชาติ ตามบัน ทึ ก ความเข้ าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)

จานวน (ราย)
1,000
1,399
1,845
4,245

- ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี
(MoU)

ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

จานวน (ราย)
6,674
9,643
16,190
32,507

- กระทรวงแรงงานได้มีการเตรียมแผนการดาเนินการ
อนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)
๑) เจรจากั บประเทศต้ นทางเพื่ อปรั บลดขั้ นตอน
ระยะเวลาในการนาเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MoU
๒) จั ดท าแผนการปฏิบั ติ ง านระยะสั้น ๓ เดื อ น
ระยะปานกลาง ๖ เดือน และระยะยาว ๑ ปี
๓) ติดตามผลการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
นาเข้าแรงงานต่างด้าว ดังนี้
3.๑) การนาเข้าแรงงานเมียนมา ใช้เวลาดาเนินการ
๔๕ วัน
3.๒) การนาเข้าแรงงานลาว/กัมพูชา ปรับลดเหลือ
๒๑ วัน
๑๕

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี
(MoU) (ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 58) ดังนี้
๑) นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MoU รวมทั้งสิ้น 41,๔12 คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

18,764 คน
5,632 คน
17,016 คน

๒) พิจารณาอนุญ าตให้นาเข้าฯ ตามบัญ ชีร ายชื่อ
มาตรา ๑๑ รวมทั้งสิ้น 21,075 คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

9,471 คน
2,900 คน
8,704 คน

๓) พิจารณาอนุญาตทางาน จานวน 54,211 คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

6. โครงการป้ องกั นปั ญหาการค้ า
มนุษย์ด้านแรงงาน
- การให้ความคุม้ ครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครอง
แรงงาน

- ผลการดาเนิน การป้อ งกั นปัญ หาการค้ามนุษ ย์
ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการให้
ความคุ้ม ครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้

2๗,545 คน
4,๗29 คน
21,937 คน

- ผลการดาเนิน การป้อ งกั นปัญ หาการค้ามนุษ ย์
ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการให้
ความคุ้ม ครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้
๑๖

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
- สนับ สนุนการแก้ ไ ขและป้อ งกั น
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
๕,๔๐๐ คน
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 91 คน
๖๐๐ คน
- อบรมนายจ้าง - คน
30,000 คน ๒) โครงการจัด ตั้ง ศู นย์ป ระสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด

๖0,๐๐๐ คน 3) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จั ดประชุ ม/อบรมแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ ผู้ น า
ชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทางานต่างประเทศ/
ผู้ถูกระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อ
สร้างเครือข่ายในการให้ข้อมูลการไปทางานต่างประเทศ
อย่างถูกวิธี ผลเสียและโทษของการลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 1.69
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 91 คน
- อบรมนายจ้าง - คน
๒) โครงการจัด ตั้ง ศู นย์ป ระสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด โดยมีผลการดาเนินงานของศูนย์ประสาน
แรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล (ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 58) ดังนี้
๑) จัดระเบียบแรงงานประมง
- อนุญาตทางาน
3,145 คน
- นาเข้าตาม MoU
29 คน
๒) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
- อบรมนายจ้าง
245 คน
- อบรมลูกจ้าง
682 คน
3) โครงการเครือ ข่ายชุม ชนร่วมรณรงค์ป้องกั น 18.64
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นาชุมชน/
ผู้นาท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทางานต่างประเทศ/ผู้ถูกระงับ
การเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อสร้าง
เครือข่ายในการให้ข้อมูลการไปทางานต่างประเทศ
อย่างถูกวิธี ผลเสียและโทษของการลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 58) 11,184 คน
๑๗

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

7. โครงการตรวจสอบการทางาน
ของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

8. โครงการตรวจสอบปราบปราม
จั บ กุ ม และด าเนิ น คดี ต่ า งด้ า ว
ลักลอบทางาน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
๙๒๙,๖๐๐ คน ๔) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ป้องกั นปัญหาการหลอกลวงไปท างาน
ต่างประเทศและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
8,200 คน ๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
- ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ได้ออกประชาสัม พันธ์
ให้ข้อมู ล และสร้างความเข้าใจให้คนหางานและ
ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
242,200 คน - ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/
36,000 แห่ง สถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎหมายกาหนด
ตรวจสอบการทางานคนต่างด้าว - คน
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง - คน
8.1 ผลการดาเนินงานตามโครงการตรวจสอบปราบปราม
จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
4) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ป้องกั นปัญหาการหลอกลวงไปทางาน
ต่างประเทศ/การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 169,192 คน
๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
- ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ได้ออกประชาสัม พันธ์
ให้ข้อมู ล และสร้างความเข้า ใจให้คนหางานและ
ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1,077 คน
- ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/
สถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎหมายกาหนด (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 58)
ตรวจสอบการท างานคนต่างด้าว 46,237 คน
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง 7,195 คน
8.1 ผลการดาเนินงานตามโครงการตรวจสอบปราบปราม
จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
๑๘

ร้อยละ

18.20

13.13

1๙.09
1๙.99

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

600 ราย
6,600 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
- ตรวจสอบการท างานและดาเนินคดีน ายจ้าง/ - ตรวจสอบการท างานและดาเนินคดีน ายจ้าง/
สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติให้ สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ป ฏิบัติ
ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด (ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 58) ดังนี้

1) การตรวจสอบการทางาน
ตรวจสอบ
นายจ้าง/สปก.
คนต่างด้าว

จานวน
- ราย
- คน

๒) การดาเนินคดี

150 ราย
1,260 คน

ดาเนินคดี
นายจ้าง/ สปก.
คนต่างด้าว

จานวน
- ราย
- คน

8.2 ตรวจสอบ จับกุ ม และด าเนิ นคดี นายจ้ างและ
แรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ งคณะรั กษา
ความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่ 100/2557 ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร โดยให้พนักงานตรวจแรงงานร่วมกับ
ชุดปฏิบัติการ (Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
๑๐ เขตพื้นที่ กทม. (ผลการดาเนินงานตามยอดสะสม)

1) การตรวจสอบการทางาน
ตรวจสอบ
นายจ้าง/สปก.
คนต่างด้าว
๒) การดาเนินคดี

ดาเนินคดี
นายจ้าง/ สปก.
คนต่างด้าว

จานวน
52 ราย
189 คน

8.67
2.86

จานวน
18 ราย
59 คน

12.00
4.68

8.2 ตรวจสอบ จับกุ ม และด าเนิ นคดี นายจ้ างและ
แรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ งคณะรั กษา
ความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่ 100/2557 ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร โดยให้พนักงานตรวจแรงงานร่วมกับ
ชุดปฏิบัติการ (Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
๑๐ เขตพื้นที่ กทม. (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 58) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี

ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน

361 แห่ง
2,878 คน
67 คน
22 ราย

๑๙

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

9. การให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศั พท์ สายด่วนกรมการจัดหางาน
๑๖๙๔ เพื่ อ เพิ่ ม ช่อ งทางเลือ กใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่
ประสงค์ จ ะหางานท านายจ้ า ง/
สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้ได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ ง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าวเกี่ ยวกั บ การ
จ้างงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
8.3 ผลการดาเนินการตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดี
นายจ้างและแรงงานต่ างด้าวผิดกฎหมาย ตามค าสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗
ในส่วนภูมิภาค (ผลการดาเนินงานตามยอดสะสม)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
8.3 ผลการดาเนินการตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดี
นายจ้างและแรงงานต่ างด้าวผิดกฎหมาย ตามค าสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗
ในส่วนภูมิภาค (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 58) ดังนี้

- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
15 – 21 ธ.ค. ๕๘ มี ผู้ โทรศั พท์ เข้ ามาใช้ บ ริ ก าร
โดยสามารถรับสายได้ จานวน 2,016 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 1,654 สาย
๒. แรงงานต่า งด้ าวเมี ย นมา ลาว กั ม พู ชา และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จานวน 362 สาย ดังนี้

- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
๑ ต.ค. – 21 ธ.ค. ๕๘ มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ
โดยสามารถรับสายได้ จานวน 12,445 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 10,957 สาย
๒. แรงงานต่า งด้ าวเมี ย นมา ลาว กั ม พู ชา และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จานวน 1,488 สาย ดังนี้

ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
84 สาย
104 สาย
94 สาย
76 สาย
4 สาย

ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
223 แห่ง
๑,957 คน
282 คน
35 ราย

จานวน
464 สาย
523 สาย
371 สาย
112 สาย
๑8 สาย

๒๐

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
ในกรณี ที่ มี ก ารร้ องทุ ก ข์ /ร้ องเรี ยนหรื อ ขอรั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานของ
แรงงานต่ างด้า ว จะมี ก ารบัน ทึ ก ข้ อมู ล ดัง กล่ า ว
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและ
แจ้งผลให้ทราบ ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธ.ค. ๕๘
ไม่ มี ก ารร้องทุ ก ข์ /ร้องเรียน

๑0. บู รณาการการตรวจคุ้ ม ครอง
แรงงานในเรื อประมงทะเลในพื้ นที่
22 จังหวัดชายทะเล

350 ลา
5,250 คน

- บูรณาการการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล
ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล จานวน 7 ลา ลูกจ้าง
115 คน ปฏิ บัติ ถู ก ต้อ ง จ านวน 7 ล า ลู ก จ้ า ง
จานวน 115 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม (ตรวจบูรณาการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO)
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 2,833 ลา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) 3,315 ลา

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
ในกรณี ที่ มี ก ารร้ องทุ ก ข์ /ร้ องเรี ยนหรื อ ขอรั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานของ
แรงงานต่ างด้ าว จะมี การบั นทึ กข้ อมู ลดั ง กล่ าว
และจัดส่งให้ห น่วยงานที่ เกี่ยวข้องดาเนินการและ
แจ้งผลให้ทราบ ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. – 21 ธ.ค. ๕๘
มีการร้องทุกข์ร้องเรียน จานวน 6 ราย ดังนี้
1. การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ 1 ราย
2. การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ๒ ราย
3. นายจ้างจัดหางานแม่บ้านผิดกฎหมาย 1 ราย
4. แรงงานต่างด้าวแย่ง อาชีพคนไทย 1 ราย
5. แรงงานเมี ยนมาไม่ ได้รับ ค่าจ้าง 1 ราย
บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 2.86
ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดชายทะเล 10 ลา ลูกจ้าง 2.84
149 คน ปฏิบัติถูกต้อง 10 ลา ลูกจ้าง 149 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม (ตรวจบูรณการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO)
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 18,517 ลา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) ๑9,399 ลา
- ผลการร่วมตรวจเรือด้านแรงงาน จานวน 4,๑๔๕ ลา
ลูกจ้าง 80,920 คน (ไทย 14,739 คน เมียนมา
32,696 คน กั มพูชา 33,209 คน ลาว 146 คน
สัญชาติอื่นๆ 130 คน) นายจ้างปฏิบัติถูกต้องแล้ว
ทั้งหมด และยังไม่พบการปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
๒๑

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
๑1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1,600 แห่ง 11.1 ดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้ 46,250 คน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ชัดเจน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้
ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานที่ เป็นกลุ่ม เสี่ยงได้รับ การ
ในกิ จ การกลุ่ ม เสี่ ย ง (ประมงทะเลบนฝั่ ง และ
คุ้มครองตามกฎหมาย
เกี่ยวเนือ่ ง กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย
และปลา รวมถึงห่วงโซ่การผลิต กิ จการก่ อสร้างและ
ผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด) จานวน 27 แห่ง ลูกจ้าง
1,002 คน ปฏิบัติถูกต้อง 26 แห่ง ลูกจ้าง 925 คน
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 1 แห่ง ลูกจ้าง 77 คน ดาเนินการ
ออกคาสั่ง มาตรา 139 (3) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541
11.2 ตรวจสอบ จับกุ ม และดาเนินคดีนายจ้างและ
แรงงานจ่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ งคณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 101/2557 ในส่วนภูมิภาค
2,200 คน
22 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
11.1 ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับ ในกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเลบนฝั่งและ
เกี่ยวเนื่อง กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย
และปลา รวมถึงห่วงโซ่การผลิต กิจการก่อสร้างและ
ผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด) จานวน 361 แห่ง ลูกจ้าง
จ านวน 12,764 คน ปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง 350 แห่ ง
ลู ก จ้ า งจ านวน 12,234 คน ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
จานวน 11 แห่ง ลูกจ้าง จานวน 530 คน ดังนี้
1) ดาเนินคดีชั้นพนักงาน 1 แห่ง ลูกจ้าง 45 คน
2) ออกคาสั่ง มาตรา ๑๓๙ (๓) ตาม พ.ร.บ. คุ้ม ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 จานวน 9 แห่ง ลูกจ้าง 390คน
3) ออกหนังสือเชิญพบ 1 แห่ง ลูกจ้าง 95 คน
11.2 ตรวจสอบ จับกุ ม และดาเนินคดีนายจ้างและ
แรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ งคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ที่ 101/2557
ในส่วนภูมิภาค จานวน 18 แห่ง มีลูกจ้างเด็ก 9 คน
ปฏิบัติถูกต้องทั้งหมด
11.3 ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ- 11.3 ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง 219 คน
กิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง 1,380 คน
11.4 ประชุมคณะท างานดาเนินงานระดับจังหวัด 11.4 ประชุมคณะท างานดาเนินงานระดับจังหวัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ครั้ง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 10 ครั้ง
๒๒

ร้อยละ
๑7.69/
22.22

62.73
45.45

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
2 ครั้ง
80 คน

18 รุ่น
420 แห่ง
780 คน
420 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
11.5 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและขยาย
ผลการด าเนินงานแนวปฏิบั ติก ารใช้แรงงานที่ ดี
(Good Labour Practices : GLP) เพื่อป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันทางการค้าอุตสาหกรรมประมงทะเล
และกิจการที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ จัดทาแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP)
11.6 กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจ การที่ เกี่ ยวข้อง
และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง จานวน 19 แห่ง ลูกจ้าง
จานวน 57 คน
11.7 กิ จกรรมติดตามและประเมิ นผลตามแนวปฏิบั ติ
การใช้แรงงานที่ดี (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)

11.8 การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นแรงงาน
ระหว่างประเทศ (CLMTV)
4. การแก้ไขปัญหา 1. โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการ 38,000 คน - กิ จ กรรมประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน
ในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ความไม่ส งบใน ให้ บ ริ ก ารด้า นแรงงานในจั ง หวั ด
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พื ้ น ที ่ จั ง ห วั ด ชายแดนภาคใต้
ที่ ว่ างงานในพื้ น ที่ ท าหน้ าที่ เ ป็ น บัณ ฑิ ต แรงงาน
ชายแดนภาคใต้
โดยประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
11.5 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและขยาย
ผลการด าเนินงานแนวปฏิบั ติก ารใช้แรงงานที่ ดี
(Good Labour Practices : GLP) เพื่อป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันทางการค้าอุตสาหกรรมประมงทะเล
และกิจการที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ จัดทาแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP) ครั้งที่ 1 จานวน 45 คน
11.6 กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจ การที่ เกี่ ยวข้อง
และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง จานวน 4 รุ่น สถานประกอบกิจการ 116 แห่ง ลูกจ้าง 182 คน

ร้อยละ
50.00/
56.26

22.22/
27.62/
23.33

- กิ จ กรรมประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน 14.56
ในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ ว่ างงานในพื้ น ที่ ท าหน้ าที่ เ ป็ น บัณ ฑิ ต แรงงาน
โดยประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
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ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
1. กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/
ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน ประชาชนได้รับ บริก าร
(ผลการด าเนิ นงาน ณ เดื อนพฤศจิ กายน 2558)
รวมทั้งสิ้น จานวน 3,343 คน ดังนี้
1) ด้านจัดหางาน 334 คน
2) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 2,620 คน
3) ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ - คน
4) ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 389 คน
2. กิจกรรมฝึกภาษาก้าวทัน AC
หลั กสู ตรการฝึ กยกระดั บ พู ดอั งกฤษค าต่ อค า
เพื่อการทางาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 20 คน
3. กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
ฝึกอบรมหลักสูตรการทาเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน
การสกรีนเสื้อกลุ่มเยาวชน การปักผ้าคลุมผม และการ
ท าดอกไม้ ใยบั ว จ านวน 4 ครั้ ง ผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรม จานวน 98 คน
4. กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
1.กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/
ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน ประชาชนได้รับ บริการ
(ผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 2558)
รวมทั้งสิ้น จานวน 5,534 คน ดังนี้
1) ด้านการจัดหางาน 637 คน
๒) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 3,966 คน
3) ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 3 คน
4) ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 929 คน
2. กิจกรรมฝึกภาษาก้าวทัน AC
จานวน 26 ครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 580 คน
3 กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 26 ครั้ง ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม จานวน
541 คน

4. กิ จกรรมส านึกรักบ้านเกิ ดร่วมใจพัฒนาชุมชน
จานวน 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 520 คน
4. กิ จกรรมส านึกรักบ้านเกิ ดร่วมใจพัฒนาชุมชน
จานวน 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 520 คน
5. ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
5. ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บั ณฑิ ตแรงงานส ารวจข้ อมู ลด้ าน มอบหมายให้ บั ณฑิ ตแรงงานส ารวจข้ อมู ลด้ าน
แรงงานในพื้ นที่ บันทึ ก ประมวลผลข้ อมู ล น าเสนอ แรงงานในพื้ นที่ บันทึ ก ประมวลผลข้ อมู ล น าเสนอ
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ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
ข้อมู ลด้ านแรงงานต่ อที่ ประชุมระดับอาเภอ ระดั บ
จังหวัด
6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ดาเนินการพัฒนาศัก ยภาพบัณฑิตแรงงาน ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นใน
การปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ (ด าเนิ น การในเดื อ น
กรกฎาคม 2559)
7. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน มอบหมาย/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดาเนิน
โครงการ นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน จานวน 7 ครั้ง ดังนี้
1) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัดยะลา
2) ประชุม ปฏิบั ติ ก ารเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
เพื่อการบูรณาการและส่งเสริมการทางาน
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
4) ประชุมชี้แจงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)
ข้อมู ลด้ านแรงงานต่ อที่ ประชุมระดับอาเภอ ระดั บ
จังหวัด จานวน 81 ครั้ง
6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ดาเนินการพัฒนาศัก ยภาพบัณฑิตแรงงาน ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นใน
การปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ (ด าเนิ น การในเดื อ น
กรกฎาคม 2559)
7. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน มอบหมาย/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดาเนิน
โครงการ นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิ ตแรงงาน จานวน 31 ครั้ง
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2. โครงการอบรมฝี มื อ แรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

800 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2558)
5) ประชุ ม เรี ย นรู้ เ พื่ อ นบ้ า นและประชาคม
อาเซียน
6) ประชุ ม พบปะโฆษกชาวบ้ า นและนั ก จั ด
รายการสถานีวิทยุ
7) อบรมแผนปฏิบัติการเจ้าของสวนยาง
- ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมายตาม
โครงการพาคนกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ๔ จังหวัด
(สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ผู้ที่ อยู่ในเขตชุมชน กลุ่ม เกษตรกร กลุ่ มวิ สาหกิ จ
ชุมชน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้หางานทา ผู้ถูกเลิกจ้าง
ผู้ว่างงาน ให้มีฝีมือพร้อมในการทางาน เป็นการส่งเสริม/
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ลดปัญหาความไม่ สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558)

ร้อยละ

กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

๒๖

