รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน ด้านความมั่นคง (รายสัปดาห์)
ประจาวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
1. การปกป้องและ 1. โครงการสาน สร้ า ง เสริ ม สุ ข ๗๕,000 คน โครงการสาน สร้ า ง เสริ ม สุ ข แรงงาน ได้ มี ก าร
เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น แรงงาน
เตรียมแผนการดาเนินงาน ดังนี้
พระมหากษัตริย์
1.1 เตรียมการจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม
1.2 แจ้งแนวทางการดาเนินการให้สานักงานแรงงาน
จังหวัดทุกจังหวัดทราบ เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้ทันที่เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณแล้ว
๒. โครงการมหกรรมสร้างงานสร้าง ๒๐,๐๐๐ คน
- เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสร้างงานและ 52.50
อาชี พ เฉลิ ม พระเกีย รติ พระบาท
ส่ งเสริ มอาชี พต่ อสาธารณชนให้ เป็ นที่ แพร่ หลาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
เพิ่มโอกาสให้ผู้หางานทา/ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้งาน
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
ตรงความรู้ความสามารถ และสมัครงานกับนายจ้าง/
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
สถานประกอบกิ จการโดยตรง นั กเรี ยน นั กศึ กษา
(มัธยมศึกษาขึ้นไป) ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง
ผู้ มี รายได้ น้ อย ผู้ รอฤดู กาล ประชาชนทั่ วไป ได้ รั บ
ข่าวสารด้านอาชีพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
พร้อมกับแนะแนวอาชี พให้ มีข้อมูลในการศึกษาต่ อ
หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 10,500 คน
๓. โครงการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน 4,740 คน 3.1 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก 3.1 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก ๕5.53
ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พระราชดาริ โดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชน พระราชดาริ โดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชน
ทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และมี ทั ก ษะฝี มื อ ในสาขาอาชี พ ต่ า ง ๆ พอเพี ย ง และมี ทั ก ษะฝี มื อ ในสาขาอาชี พ ต่ า ง ๆ
ที่ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยดาเนินการ ที่ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน ๒,632 คน
ฝึกอบรมหลักสูต ร การทอผ้าลายกาบบัว งานไม้
โบราณ จานวน ๔1 คน

๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
4,000 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

3.2 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยดาเนินการ
ฝึก อาชีพ เพิ่ม ทัก ษะให้กับ กลุ่ม เป้า หมายเฉพาะ
ได้แ ก่ ผู้ป ระสบภัย พิบัติท างธรรมชาติ ผู้บาบัด
ยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ทหารเกณฑ์
ก่อ นปลดประจ าการ ทหารผู้ บาดเจ็บทุพพลภาพ
ชาวไทยภูเขา และคนพิการ/ผู้ดูแล เป็นต้น เพื่อให้มี
ความรู้ ทักษะฝีมือ มีความพร้อมด้านจรรยาบรรณ
ในวิ ช าชี พ สามารถทางานร่ ว มกั บ คนทั่ ว ไปได้
โดยด าเนิ น การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร การปลู ก ผั ก
ไฮโดรโปนิ ก ส์ การชงเครื่ อ งดื่ ม แบบประยุ ก ต์
การประกอบอาหารไทย - อาเซี ย น ช่ า งซ่ อ ม
เครื่องปรับอากาศ จานวน 74 คน

20 คน

77 แห่ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
3.2 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยดาเนินการ ๑๔2.25
ฝึ ก อาชี พ เพิ่ ม ทั ก ษะให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะ
ได้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ผู้ บ าบั ด
ยาเสพติด ผู้ ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้ สู งอายุ ทหาร
เกณฑ์ก่อนปลดประจาการ 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
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ สามารถท างานร่ ว มกั บ
คนทั่วไปได้ รวมจานวน ๕,๖90 คน

3.3 ฝึกอบรมแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ 120.00
ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านในโรงงานขาเที ย มของโรงพยาบาล
ชุมชน โดยเปิดฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเครื่องช่วย
คนพิการ (700 ชั่วโมง) จานวน 24 คน
3.4 จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน เพื่อขอ
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การทดสอบมาตรฐานฝี มือ แรงงาน
แห่ ง ชาติ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานแห่ ง ชาติ เ ทิ ด ไท้ พ ระบิ ด าแห่ ง มาตรฐาน

๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)

ร้อยละ

การช่ า งไทย พร้ อ มทั้ ง จั ด ป ร ะ ชุม / สัม ม น า
เจ้า หน้า ที่ / สถานประกอบกิจการ เพื่อให้เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ รวมทั้งระดมความคิดในการ
พัฒนาศูนย์ฯ
(อยู่ระหว่างประสานความร่ว มมือและตรวจสอบ
คุณ สมบัต ิข องหน่ว ยงานอื ่น ที่ข อรับ เป็น ศูน ย์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ งชาติ)

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

100 คน

4.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้าน 104.34
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเฉลิม พระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 6,041 คน
4.2 โครงการประกั น สั ง คมห่ ว งใยใส่ ใ จผู้ ขั บ ขี่
ร่ ว มรั ก สามั ค คี 60 พรรษา สมเด็ จ พระเทพฯ
โดยด าเนิ น การให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสิทธิประโยชน์ ๒ กองทุน
(กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน) 4,985 คน
4.3 โครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิดไท้ราชินี
ร่ว มบริจาคโลหิ ต ผู้ เข้ าร่ว มบริจ าคโลหิ ต จ านวน
9,259 คน ได้รับโลหิต จานวน 3,280,223 ซีซี
4.4 โครงการส่ งเสริ มบุ คลากรในการปฏิ บั ติ ธรรม 101.00
ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานประกั นสั งคม
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 101 คน

๔
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
ด้านความมั่นคง
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
170 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

1,000 คน
200 คน

-

1,500 คน

1.5 เสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการให้ ข้ า ราชการ/เจ้ า หน้ า ที่ ก รมสวั ส ดิ ก าร
และคุ้ ม ครองแรงงานทุ กระดั บ ให้ ปฏิ บั ติ งานด้ วย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณธรรม จริ ยธรรมในการ
ให้บริการด้านแรงงาน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
1.1 จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้าน
การต่ อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ให้ แก่ข้า ราชการ
และเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จานวน 220 คน
1.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ อบรมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 506 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 นาฝี มือแรงงานที่ต้องใช้ดุล ยพินิจ
ในการปฏิบัติงาน และสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จานวน 200 คน
1.4 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ บาลป้องกันและ
ลดความเสี่ ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยดาเนินการปลุกจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และการดาเนินการทางวินัยให้
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานประกั น สั ง คม
จานวน 646 คน

ร้อยละ
129.41

50.60
100.00

๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
200 คน
200 คน
1,100 คน

2. โครงการส่ งเสริ มระบบการจั ดการ 20,000 แห่ง
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 1,000,000 คน
500 แห่ง
40,000 คน
4,000 แห่ง
850,000 คน
4,300 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)

1.5.1 กิ จ กรรมสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ค่ า นิ ย ม ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
1.5.2 กิ จกรรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ การป้อ งกัน และปราบปรามทุจ ริต
จานวน 224 คน
1.5.3 กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
สื่อสร้างสรรค์ ในการต่อต้านการทุจริต (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์เสนอ
คณะทางานจัดการความรู้)
2.1 รณรงค์/ประชาสั มพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ 2.1 รณรงค์/ประชาสั มพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถาน - ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิจการ จานวน 619 แห่ง ลูกจ้าง จานวน ประกอบกิ จการ จ านวน ๑4,348 แห่ ง ลู กจ้ าง
๒3,388 คน
จานวน ๑,๐58,838 คน
2.2 ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
(ดาเนินการเดือน มิ.ย. – ส.ค. 59)
2.3 ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง 2.3 ตรวจติดตามเพื่อให้ สถานประกอบกิจการธ ารง
รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จานวน ๑๓9 แห่ง ลูกจ้าง 40,289 คน
จานวน 968 แห่ง ลูกจ้าง ๒7๕,817 คน
2.4 จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 4,841 คน

ร้อยละ

112.00

71.74/
๑๐5.88

24.20/
32.45
112.58

๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
86 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

2,000 แห่ง 2.6 ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบ60,000 คน กิจการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 103 แห่ง ลูกจ้าง 4,063 คน
500 แห่ง
50,000 คน
3 . ก า ร จั ด ก า ร 1. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
- การจดทะเบี ยนแรงงานต่ างด้ าว ณ ศู นย์ บริ การ
ปั ญ หาแรงงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service :
ต่างด้าว
ต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๗
Service : OSS)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
2.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวันสาคัญต่าง ๆ
จานวน 4 ครั้ง
2.6 ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิ จการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสี ขาว
จานวน 598 แห่ง ลูกจ้าง ๒8,793 คน
2.7 การติดตามประเมินการธารงสถานะโรงงาน
สีขาว จานวน 203 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 13,357 คน
- การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service :
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

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

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

ร้อยละ
4.65
๒9.90/
๔7.99
40.60/
26.71

๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

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

เป้าหมาย
ทั้งปี
-

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

- มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 เห็นชอบให้ผ่อนผัน
การอาศั ย อยู่ แ ละท างานในประเทศไทยของ
แรงงานต่า งด้าวที่ถือใบอนุญ าตทางานที่ออกให้
ณ ศูน ย์บ ริก ารจดทะเบีย นแรงงานต่างด้า วแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การตรวจสัญ ชาติภ ายในวัน ที ่ 31 มี. ค. 58
ให้มารายงานตัว เพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่
30 มิ.ย. 58 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว
แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วประเทศ โดยผ่อนผันให้
อยู่และทางานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี
(1 เม.ย. 5๘ – 31 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 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 จานวน
๑๘๗,๙๗๗ คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มายื่น
ต่อใบอนุญาตทางาน มีจานวนทั้งสิ้น 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
๓,9๖
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 จานวน ๔,๗๖๑ คน
และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จำนวนทั้งสิ้น ๕๔,๔๐๒ คน แยกได้ ดังนี้

๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
30,479
เมียนมา
22,764
กัมพูชา
1,159
ลาว
54,402
รวมทั้งสิ้น

ผูต้ ดิ ตาม (คน)
-

2.2) ครั้งที่ 2 ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 58 30 ม.ค. 5๙ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 59) มีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน 6,037 คน
และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมา จดทะเบียนใหม่
จานวนทั้งสิ้น 21,535 คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
12,070
กัมพูชา
9,018
ลาว
447
รวมทั้งสิ้น
21,535

ผลการขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวประเภทกิจการประมงทะเล (22 จังหวัด)
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 (2 ก.พ. - 31 ก.ค. 59)
ข้อมูลระหว่างวันที่ 8 – 14 มี.ค.59 มีนายจ้างแจ้ง
บัญชีแรงงานต่างด้าว จานวน 166 คน และแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่ มีจานวน
ทั้งสิ้น 329 คน ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
196 คน
กัมพูชา
119 คน
ลาว
14 คน
รวมทั้งสิ้น
329 คน

ผูต้ ดิ ตาม (คน)
-

ผูต้ ดิ ตาม (คน)
-

ผลการขยายระยะเวลาจดทะเบี ย นแรงงาน
ต่างด้าวประเภทกิจการประมงทะเล (22 จังหวัด)
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 (2 ก.พ. – 31
ก.ค. 59) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. – 14 มี.ค. 59
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
940 คน และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มาจด
ทะเบียนใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 2,618 คน ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
1,926 คน
กัมพูชา
647 คน
ลาว
45 คน
รวมทั้งสิ้น
2,618 คน

ผูต้ ดิ ตาม (คน)
-

ร้อยละ

๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
2.3) แรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการแปรรูปสัตว์น้า
พื้ น ที่ ติ ด ช า ย ท ะ เ ล ( 2 2 จั ง ห วั ด แ ล ะ
กรุงเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุ ม 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 และกัมพูช า (ข้อมูล
ณ วันที่ 7 มี.ค. 59) มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อ
แรงงานต่างด้าว จานวน 5,402 คน และแรงงาน
ต่างด้า ว 3 สั ญ ชาติ มาจดทะเบี ยนใหม่ จานวน
ทั้ ง สิ้ น 55,359 คน (แรงงาน 54,572 คน
ผู้ติดตาม จานวน 787 คน) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
44,972
491
กัมพูชา
8,671
268
ลาว
929
28
รวมทั้งสิ้น
54,572
787

ผลการขยายระยะเวลาการจดทะเบี ย นแรงงาน
ต่า งด้ าวประเภทกิจ การแปรรูป สั ต ว์น้ า พื้น ที่ติ ด
ชายทะเล ๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (๔ จุด
ครอบคลุ ม ๔ มุ ม เมือ ง) ตามมติ ครม. เมื่ อ วั น ที่
๒ ก.พ. 5๙ (๒๓ ก.พ. – ๒๒ ส.ค. ๕๙) ผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มี.ค. ๕๙ มีนายจ้างแจ้งบัญชี
รายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว จ านวน 200 คน และ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ ๓ สัญชาติมาจดทะเบียนใหม่
มีจานวนทั้งสิ้น 1,873 คน (แรงงาน 1,842 คน
ผู้ติดตาม 31 คน) แยกดังนี้

ผลการขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงาน
ต่า งด้ าวประเภทกิจ การแปรรูป สั ต ว์น้ า พื้น ที่ติ ด
ชายทะเล ๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (๔ จุด
ครอบคลุ ม ๔ มุ ม เมื อ ง) ตามมติ ครม. เมื่ อ วั น ที่
๒ ก.พ. 5๙ (๒๓ ก.พ. – ๒๒ ส.ค. ๕๙) ผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.- 14 มี.ค. ๕๙ มีนายจ้างแจ้ง
บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว จ านวน 571 คน
และแรงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ ๓ สั ญ ชาติ ม า
จดทะเบี ย นใหม่ มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 6,536 คน
(แรงงาน 6,467 คน ผู้ติดตาม 69 คน) แยกดังนี้

๑๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
28
เมียนมา
1,440
3
กัมพูชา
348
ลาว
54
31
รวมทั้งสิ้น
1,842

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
61
เมียนมา
5,490
8
กัมพูชา
855
ลาว
122
69
รวมทั้งสิ้น
6,467

๒.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
25๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม มีการดาเนินการโดยผ่อนผันให้
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักร
เป็ นเวลา ๓๐ วั น ตั้ งแต่ วั นที่ ๑ – ๓๐ ธ.ค. ๕๘
เพื่อขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และ
ขออนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของ
คนต่ างด้ าวเป็ นเวลา ๑ ปี ในงานรั บใช้ ในบ้ านงาน
กรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมงทะเล และร้านอาหาร
โดยด าเนิ น การ ณ ที่ ตั้ ง ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานใน
ทุกจังหวัด เป็นเวลา ๓๐ วัน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
บริหารจัดการ
ผลการดาเนินการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน 25๕๘ มีผลการดาเนินการดังนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ – ๓๐ ธ.ค. ๕๘ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๐
ม.ค. ๕๙ มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว
จ านวน ๖๙๗ คน และมี แรงงานต่ างด้ า วสั ญชาติ
เวียดนามมาจดทะเบียนใหม่ทั้งสิ้น ๑,๕๖๙ คน ดังนี้

ร้อยละ

๑๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
กิจการ
ก่อสร้าง
ประมงทะเล
ร้านอาหาร
งานรับใช้ในบ้าน

จานวน (คน)
๔๑๑
๗๒๓
๔๓๕

๓. การก าหนดมาตรการบริ ห ารจั ด การแรงงาน
ภาคประมงเพิ่ ม เติ ม เพื่ อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน โดยได้ออกมาตรการต่างๆ ดังนี้
๑) อนุญาตให้ แรงงานต่างด้าวที่ทางานในกิจการ
ประมงทะเล และอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สั ต ว์ น้ า
เปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม โดยไม่จากัด จานวน
นายจ้าง และจังหวัดที่ทางานได้ รวมทั้งแรงงานต่างด้าว
ในกิจการอื่นๆ ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทงาน/นายจ้าง/
สถานที่ ท างาน เพื่ อท างานในกิ จการประมง หรื อ
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
๒) อนุ ญาตให้ แรงงานต่ างด้ าวที่ ผ่ านการพิ สู จน์
สั ญชาติ และแรงงานต่ างด้ าวที่ น าเข้ าตาม MoU
ซึ่งทางานในตาแหน่ งกรรมกรในเรือประมงสามารถ
เปลี่ ยนตาแหน่ งงานเป็ น ตาแหน่ งช่างเครื่ องยนต์ ใน
เรือประมงได้ โดยต้องมี หนั งสื อรับรองการประกอบ
วิชาชีพ ช่างเครื่องยนต์จากกรมเจ้าท่าประกอบการยื่น
ขออนุญาตทางาน

ร้อยละ

๑๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
๓. อนุญาตให้ คนต่างด้าวตามมาตร ๑๓ (๒) แห่ ง
พ.ร.บ. การท างานของคนต่ า งด้า ว พ.ศ. ๒๕๕๑
สามารถท างานในต าแหน่ ง “ช่ า งเครื่ อ งยนต์ ใ น
เรือประมงทะเล” ได้ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตาม มาตรา
๑๓(๒) แห่ ง พ.ร.บ. การท างานของคนต่ า งด้ า ว
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทาได้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองการประกอบ
วิชาชีพช่างเครื่องยนต์จากกรมเจ้าท่าประกอบการ
ยื่นขออนุญาตทางานด้วย
๔. อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูป
สั ต ว์ น้ า ๒๒ จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ชายทะเลและ
กรุง เทพมหานคร ที่ ได้ รับผลกระทบจากสมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย ให้สมาชิกหยุดการซื้อกุ้ง
หรือส่ งวัตถุดิบให้ ส ถานประกอบการแปรรูปสั ตว์
เบื้องต้น (เด็ดหัว ปลอกเปลือก) โดยเด็ดขาด และ
กฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้าง
ซึ่ งเป็ นเด็ กอายุ ต่ ากว่ าสิ บแปดปี ท างาน พ.ศ. ๒๕๕๙
สามารถเปลี่ ย นไปท างานกั บ นายจ้ า งรายใหม่
กิจการเดิม หรือในกิจการอื่นๆ ทั้งในจังหวัดที่เคย
ได้ รั บ อนุ ญ าตท างาน หรื อ จั ง หวั ด อื่ น ๆ รวมถึ ง
แรงงานต่างด้าวอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ที่ได้รับ

๑๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
ผลกระทบจากกฎกระทรวงดั งกล่ าว อนุ ญาตให้
เปลี่ ย นไปท างานในกิ จ การที่ อ นุ ญ าตให้ เ ด็ ก อายุ
ตั้ง แต่ ๑๕ ปีขึ้ น ไปท างานได้ ทั้ ง ในจั ง หวัด ที่ เ คย
ได้รับอนุญาตทางานหรือจังหวัดอื่นๆ
ผลการด าเนิ น การเปลี่ ย น/เพิ่ ม นายจ้ า ง เปลี่ ย น ผลการดาเนินการเปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง เปลี่ยน
ตาแหน่งงานเป็นตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง ตาแหน่งงานเป็นตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง
ทะเล ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 9 มี.ค. 59 ดังนี้
ทะเล ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. - 9 มี.ค. 59 ดังนี้
1) เปลี่ยนนายจ้าง
1) เปลี่ยนนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
17 คน
36 คน
17 คน
52 คน

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
- คน
6 คน
- คน
7 คน

๓) เปลี่ยนตาแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
105 คน
987 คน 1,286 คน
113 คน 1,304 คน 2,463 คน

2) เพิ่มนายจ้าง

๒) เพิ่มนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
4 คน
- คน
4 คน
- คน

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
23 คน
109 คน 1,489 คน
42 คน
153 คน 2,545 คน

๓) เปลี่ยนตาแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
92 คน
- คน
118 คน
- คน

๔) ขออนุญาตทางานใหม่ในตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ ๔) ขออนุญาตทางานใหม่ในตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
1 คน
- คน
1 คน
- คน

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
4 คน
- คน
4 คน
- คน

๑๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
3. การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว

เป้าหมาย
ทั้งปี
-

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
- ผลการดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
๑) รับแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่
กระบวนการตรวจสัญชาติ
1.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 653,947 คน (แรงงาน
635,671 คน และผู้ติดตาม 18,276 คน) (ผลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
221,599
กัมพูชา
309,488
ลาว
104,584
รวมทั้งสิ้น
635,671

ผูต้ ดิ ตาม (คน)
5,579
8,291
4,406
18,276

๑) รับแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่ 1.2) ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ต.ค. 58 – 14 มี .ค. 59
กระบวนการตรวจสั ญชาติ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 – 14 รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 34,134 คน (แรงงาน
มี .ค. 59) รวมทั้งสิ้ น 694 คน (แรงงาน 693 คน 33,962 คน และ ผู้ ติดตาม 172 คน) (ผลการ
และผู้ติดตาม 1 คน) แยกได้ดังนี้
ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
362
กัมพูชา
268
ลาว
63
รวมทั้งสิ้น
693

ผูต้ ดิ ตาม (คน)
1
1

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
23,166
กัมพูชา
7,971
ลาว
2,825
รวมทั้งสิ้น
33,962

ผูต้ ดิ ตาม (คน)
55
96
21
172

๒) แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
2.1) ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
รวมทั้ งสิ้ น 523,938 คน (แรงงาน 513,320 คน
ผู้ติดตาม 10,618 คน) (ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558) แยกได้ ดังนี้

๑๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
สัญชาติ

เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

๒) แรงงานต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการตรวจ
สัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มี.ค. 59 รวมทั้งสิ้น
2,946 คน (แรงงาน 2,940 คน และ ผู้ติดตาม
6 คน) ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
1,607
6
กัมพูชา
872
ลาว
461
รวมทั้งสิ้น
2,940
6

3) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทาง/หนังสือ
รับรองสภาพบุคคล (CI) (ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มี.ค. 59)
จานวนทั้งสิ้น 2,328 คน (แรงงาน 2,328 คน
ผู้ติดตาม - คน) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)

1,867
461
2,328

แรงงานต่างด้าว (คน)

246,416
213,982
52,922
513,320

ผูต้ ดิ ตาม (คน)

6,904
3,714
10,618

2.2) แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ กระบวนการตรวจ
สั ญ ชาติ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ต.ค. 58 –14 มี . ค. 59
รวมทั้งสิ้น 85,487 คน (แรงงาน 85,361 คน
ผู้ติดตาม 126 คน) (ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559) ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
29,574
126
กัมพูชา
32,168
ลาว
23,619
รวมทั้งสิ้น
85,361
126

๓) แรงงานต่ างด้ าวที่ ได้ รั บหนั งสื อเดิ นทาง/หนั งสื อ
รับรองสภาพบุคคล (CI) (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 59)
จานวนทั้งสิ้น 126,507 คน (แรงงาน 126,507 คน
ผู้ติดตาม - คน) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน
23,569
26,397
76,541
126,507

ร้อยละ

๑๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
4. การดาเนินการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการ
ตรวจสั ญชาติ ซึ่ งครบกาหนดการ
จ้างงาน 4 ปี

เป้าหมาย
ทั้งปี
-

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

- ผลการดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาที่ผ่านการตรวจสัญ ชาติ ซึ่งครบกาหนด
การจ้ างงาน 4 ปี (ข้ อมู ลตั้ งแต่ 4 – 10 มี .ค. 59)
มีแ รงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาได้รับใบอนุญาต
ท างานที่ ศู นย์ ตรวจลงตราฯ 3 ด่ าน ได้ แก่ จั งหวั ด
เชียงราย ตาก และระนอง มีทั้งสิ้น 9,600 คน ได้ดังนี้
ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

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

จานวน (ราย)
772
5,343
3,485
9,600

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
- ผลการดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาที่ผ่านการตรวจสัญ ชาติ ซึ่งครบกาหนด
การจ้างงาน 4 ปี (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 – 25 ก.พ. 59)
มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้รับใบอนุญาต
ทางานที่ศูนย์ตรวจลงตราฯ 3 ด่าน ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย ตาก และระนอง มีทงั้ สิ้น 104,711 คน ดังนี้
ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

จานวน (ราย)
15,882
39,035
49,794
104,711

- กระทรวงแรงงานได้มีการเตรียมแผนการดาเนินการ 67.88
อนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)
๑) เจรจากั บประเทศต้ นทางเพื่ อปรั บลดขั้ นตอน
ระยะเวลาในการนาเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MoU
๒) จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านระยะสั้ น 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

๑๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
- ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี
(MoU) (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 –29 ก.พ. 59) ดังนี้
๑) นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MoU รวมทั้งสิ้น 137,460 คน ดังนี้
สั ญ ชาติ เ มี ย นมา
สั ญ ชาติ ล าว
สั ญ ชาติ กั ม พู ชา
รวมทั้ ง สิ้ น

63,895 คน
13,751 คน
59,814 คน
137,460 คน

๒) พิจารณาอนุญ าตให้ นาเข้ าฯ ตามบัญชีร ายชื่อ
มาตรา ๑๑ รวมทั้งสิ้น 59,164 คน ดังนี้
สั ญ ชาติ เ มี ย นมา
สั ญ ชาติ ล าว
สั ญ ชาติ กั ม พู ชา
รวมทั้ ง สิ้ น

25,882 คน
7,050 คน
26,232 คน
59,164 คน

๓) พิจารณาอนุญาตทางาน รวมทั้งสิ้ น 125,725 คน
ดังนี้
สั ญ ชาติ เ มี ย นมา
สั ญ ชาติ ล าว
สั ญ ชาติ กั ม พู ชา
รวมทั้ ง สิ้ น

63,666 คน
11,528 คน
50,531 คน
125,725 คน

๑๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
๖. กำรแก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว
ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรประกอบ
กิจกำรเช่น ล้มเลิกกิจกำร หรือเลิก
จ้ำงพนักงำน รวมถึงแรงงำนต่ำงด้ำว
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกกำรออก
กฎกระทรวงกำหนดสถำนที่ที่ห้ำม
มิให้ ลู กจ้ ำงซึ่ งเป็ น เด็ กอำยุ ต่ำกว่ ำ
สิบแปดปีทำงำน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

๑. ผลการด าเนิ น การจดทะเบี ย นอนุ ญ าตให้
แรงงานต่า งด้ า วในกิ จการแปรรูป สั ต ว์น้ าซึ่ งเป็ น
เด็ ก อายุ ต่ ากว่ า ๑๘ ปี ท างานประเภทเปลี่ ย น
นายจ้าง/เปลี่ยนประเภทกิจการ/แจ้งออกจากงาน
ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มี.ค. ๕๙
๑) เปลี่ยนนายจ้าง มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น ๖ คน แยกเป็นดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
กรมการจัดหางานได้สั่งการให้จัดหางานจังหวัด
และสานักงานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ – ๑๐ ดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการเปลี่ยนนายจ้างเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
โดยอนุ ญ าตให้ แ รงงานต่ างด้ าวในกิ จการแปรรู ป
สั ตว์ น้ า ๒๒ จั งหวั ดที่ มี พื้นที่ ติ ดทะเล และ กทม.
ซึ่ ง ประสบปั ญ หาไม่ ส ามารถท างานต่ อ ไปกั บ
นายจ้างรายเดิมได้ สามารถเปลี่ ยนไปทางานกับ
นายจ้างรายใหม่ในกิจการเดิม หรือในกิ จการอื่นๆ
ทั้งในจังหวัดที่เคยได้รับอนุญาตทางาน หรือจังหวัดอื่นๆ
รวมถึงกรณีกฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้ามมิให้
ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น เด็ ก อายุ ต่ ากว่ า สิ บแปดปี ท างาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ แรงงานต่างด้าวอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี
ที่ได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวงดังกล่าวอนุญาต
ให้เปลี่ยนไปทางานในกิจการที่อนุญาตให้เด็กอายุ
ตั้ง แต่ ๑๕ ปีขึ้ น ไปท างานได้ ทั้ ง ในจั ง หวัด ที่ เ คย
ได้รับอนุญาตทางาน หรือจังหวัดอื่นๆ
๑. ผลการด าเนิ น การจดทะเบี ย นอนุ ญ าตให้
แรงงานต่า งด้ า วในกิ จการแปรรูป สั ต ว์น้ าซึ่ งเป็ น
เด็ ก อายุ ต่ ากว่ า ๑๘ ปี ท างานประเภทเปลี่ ย น
นายจ้าง/เปลี่ยนประเภทกิจการ/แจ้งออกจากงาน
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.พ. – 9 มี.ค. 59
๑) เปลี่ยนนายจ้าง มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น ๖6 คน แยกเป็นดังนี้

๑๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน
4
1
1
6

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน
56
2
8
66

๒) เปลี่ยนประเภทกิจการ มีจานวนแรงงานต่างด้าว ๒) เปลี่ยนประเภทกิจการ มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น 20 คน แยกเป็นดังนี้
รวมทั้งสิ้น 5๓ คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน
10
5
5
20

๓) แจ้งออกจากงาน มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น 99 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน
69
2
28
99

๒. ผลการด าเนิ น การจดทะเบี ย นอนุ ญ าตให้
แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการ (ล้มเลิกกิจการ
หรือเลิ กจ้างพนักงาน) ประเภทเปลี่ ยนนายจ้าง/
เปลี่ยนประเภทกิจการ/แจ้งออกจากงาน ตั้งแต่วันที่
3 - 9 มี.ค. ๕๙ ดังนี้
๑) เปลี่ยนนายจ้าง มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น - คน

สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน
33
10
10
53

๓) แจ้งออกจากงาน มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น 292 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน
230
4
58
292

๒. ผลการดาเนินการจดทะเบียนอนุญาตให้แรงงาน
ต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า ที่ได้รับผลกระทบ
จากการประกอบกิจการ (ล้มเลิกกิจการ หรือเลิก
จ้ า งพนั ก งาน) ประเภทเปลี่ ย นนายจ้ า ง/เปลี่ ย น
ประเภทกิจการ/แจ้งออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๕
ก.พ. – 9 มี.ค. ๕๙ ดังนี้
๑) เปลี่ยนนายจ้าง มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น ๓,๖๑๐ คน แยกเป็นดังนี้

ร้อยละ

๒๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

๒) เปลี่ยนประเภทกิจการ มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น - คน
๓) แจ้งออกจากงาน มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น - คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

จานวน (คน
3,549
61
3,610

๒) เปลี่ยนประเภทกิจการ มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น - คน
๓) แจ้งออกจากงาน มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น ๘๘๔ คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

7. โครงการป้ องกั นปั ญหาการค้ า
มนุษย์ด้านแรงงาน
- การให้ความคุ้มครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครอง
แรงงาน
- สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขและป้ อ งกั น
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
๕,๔๐๐ คน
๖๐๐ คน

จานวน (คน

๗๘๐
๒๑
๘๓
884

- ผลการดาเนิ น การป้ อ งกั นปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการให้
ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. – 29 ก.พ. 2559) ดังนี้
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 1,751 คน 32.43
- อบรมนายจ้าง
จานวน 172 คน 28.67

๒๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
30,000 คน

๖0,๐๐๐ คน

๙๒๙,๖๐๐ คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
๒) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด โดยมีผลการดาเนินงานของศูนย์ประสาน
แรงงานประมงจั ง หวั ด 22 จั ง หวั ด ชายทะเล
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 – 29 ก.พ. 59) ดังนี้
(๑) จัดระเบียบแรงงานประมง
- อนุญาตทางาน
23,004 คน
- นาเข้าตาม MoU
138 คน
(๒) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
- อบรมนายจ้าง
1,597 คน
- อบรมลูกจ้าง
2,594 คน
3) โครงการเครื อข่ า ยชุ ม ชนร่ ว มรณรงค์ ป้อ งกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จั ดประชุ ม/อบรมแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ ผู้ น า
ชุ มชน/ผู้ น าท้ องถิ่ น/ผู้ สนใจไปท างานต่ างประเทศ/
ผู้ถูกระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางาน
เพื่อสร้างเครือข่ายในการให้ ข้อมูล การไปทางาน
ต่ างประเทศ อย่ างถู กวิ ธี ผลเสี ยและโทษของการ
ลักลอบไปทางานต่างประเทศ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 – 29
ก.พ. 59) จานวน 38,601 คน
4) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการหลอกลวงไปทางาน
ต่างประเทศ/การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 463,220 คน

ร้อยละ
91.11

64.34

49.83

๒๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
8,200 คน

7. โครงการตรวจสอบการทางาน 242,200 คน
ของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 36,000 แห่ง

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

600 ราย
6,600 คน
150 ราย
1,260 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
- ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสั มพันธ์
ให้ ข้อ มูล และสร้ างความเข้า ใจให้ ค นหางานและ
ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 3,941 คน
- ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/ สปก.
เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 – 29 ก.พ. 59) ตรวจสอบการ
ทางานคนต่างด้าว 151,570 คน ตรวจสอบ สปก. /
นายจ้าง 19,618 แห่ง/ราย
8.1 ผลการดาเนินงานตามโครงการตรวจสอบปราบปราม
จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
- ตรวจสอบการท างานและดาเนิน คดีน ายจ้ า ง/
สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด (ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 –29 ก.พ. 59) ดังนี้
1) การตรวจสอบการทางาน
ตรวจสอบ
นายจ้ า ง/สปก.
คนต่ า งด้ า ว
๒) การดาเนิ น คดี

ดาเนิ น คดี
นายจ้ า ง/ สปก.
คนต่ า งด้ า ว

จานวน
91 ราย
11,388 คน
จานวน
49 ราย
252 คน

ร้อยละ

48.06

62.58
54.49

15.17
172.55
32.67
20.00

๒๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
8.2 ตรวจสอบ จั บกุ 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. (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 – 29 ก.พ. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี แ รงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี น ายจ้ า ง/
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง

จานวน
1,063 ราย
18,822 คน
314 คน
57 ราย

8.3 ผลการด าเนิ น การตรวจสอบ จั บ กุ ม และ
ดาเนินคดีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ตามค าสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่ วนภู มิ ภาค (ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ต.ค. 58 – 29 ก.พ. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
1,117 ราย
22,111 คน
975 คน
136 ราย

๒๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
9. การให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจั ดหางาน
๑๖๙๔ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางเลื อ กใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่
ประสงค์ จ ะหางานท านายจ้ า ง/
สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รั บ
ความสะดวกและรวดเร็ ว รวมทั้ ง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่า งด้ าวเกี่ ย วกับ การ
จ้างงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี
100,000
ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
8 – 14 มี .ค ๕9 มี ผู้ โทรศั พท์ เข้ ามาใช้ บ ริ ก าร
โดยสามารถรับสายได้ จานวน 1,742 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 1,542 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จานวน 200 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
77 สาย
74 สาย
45 สาย
2 สาย
2 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 การท างานของ
แรงงานต่ า งด้ า ว จะมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและ
แจ้งผลให้ทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มี.ค. 59
มีการร้องทุกข์ร้องเรียน จานวน 1 ราย ดังนี้
1) การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จานวน 1 ราย

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
๑ ต.ค. ๕๘ – 29 ก.พ. 59 มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ
โดยสามารถรับสายได้ จานวน 27,377 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 24,271 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จานวน 3,106 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
960 สาย
1,180 สาย
749 สาย
39 สาย
178 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 การท างานของ
แรงงานต่ างด้ าว จะมี การบั นทึ กข้ อมู ลดั งกล่ าว
และจัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและ
แจ้งผลให้ทราบ ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.58 – 29 ก.พ. ๕9
มีการร้องทุกข์ร้องเรียน จานวน 18 ราย ดังนี้
1. แรงงานต่ างด้ าวทางานผิ ดประเภท 3 ราย
2. การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 12 ราย
3. แรงงานเมียนมาไม่ ได้รับ ค่าจ้า ง 3 ราย

๒๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
๑0. บู รณาการการตรวจคุ้ มครอง
แรงงานในเรื อประมงทะเลในพื้ นที่
22 จังหวัดชายทะเล
- ผลการด าเนิ นการตรวจสอบสถานประกอบกิ จการเพื่ อบั งคั บใช้
กฎกระทรวงฯ และลงโทษผู้กระทาผิ ด
โดยด าเนิ นการตรวจแรงงานในงาน
ประมงทะเล 22 จังหวัดชายทะเล

เป้าหมาย
ทั้งปี
350 ลา
5,250 คน

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 62.57/
๕8.48
ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดติดทะเล
ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดติดทะเล
ตรวจ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก/.
24 แห่ ง / 1 แห่ง/
23 แห่ง/
เรือ/
๒6 ลา/ 2 ลา/
๒๔ ลา/
ลูกจ้าง 267 คน 55 คน
212 คน
ร้ อ ยละของจ านวน สปก./เรื อ /ลู ก จ้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เมื่อเทียบกับจานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ผ่าน
การตรวจ คิดเป็นร้อยละ 4.17/7.69/20.60

การด าเนิ นการของเจ้ าหน้ าที่ กรณี พบว่ า นายจ้ าง
ฝ่ าฝื นไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ได้ มี การด าเนิ นการ
ออกคาสั่งตามมาตรา 139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 สปก. จ านวน 1 แห่ ง/2 ล า/
ลู กจ้ างที่ เกี่ ยวข้ อง 55 คน อยู่ ในห้ วงระยะเวลาที่
กาหนดให้ สปก. ปฏิบัติตามคาสั่ง จานวน 1 แห่ง/
2 ลา/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 55 คน

ตรวจ
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก/. ๑91 แห่ง/
8 แห่ง/ ๑83 แห่ง/
เรือ/
219 ลา
9 ลา/ 210 ลา/
ลูกจ้าง 3,070 คน
91 คน ๒,979 คน
ร้ อ ยละของจ านวน สปก./เรื อ /ลู ก จ้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เมื่อเทียบกับจานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ผ่าน
การตรวจ คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๙/4.11/2.96

การด าเนิ นการของเจ้ าหน้ าที่ กรณี พบว่ า นายจ้ าง
ฝ่ าฝื นไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ได้ มี การด าเนิ นการ
ออกคาสั่งตามมาตรา 139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 สปก. จ านวน 8 แห่ ง/9 ล า
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 91 คน
- นายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งแล้ว 5 แห่ง/5 ลา/ ลูกจ้าง
ที่เกี่ยวข้อง 22 คน
- อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กาหนดให้ สปก.ปฏิบัติตาม
คาสั่ ง จ านวน 3 แห่ ง /4 ล า/ลู กจ้ า งที่เ กี่ ยวข้ อ ง
69 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม (ตรวจบูรณการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO) ข้อมูลเพิ่มเติม (ตรวจบูรณการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO)
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 85,545 ลา
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 5,575 ลา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) ๘7,354 ลา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) 5,753 ลา

๒๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)
กิจกรรม
ทั้งปี
๑1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1,600 แห่ง 11.1 ดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้ 46,250 คน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ชัดเจน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้
ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานที่เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งได้รั บ การ
ในกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเลบนฝั่งและเกี่ยวเนื่อง
คุ้มครองตามกฎหมาย
กิจการผลิตสิ นค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา
รวมถึงห่วงโซ่การผลิต กิจการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์
จากสับปะรด) โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตรวจ

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
11.1 ดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ 62.๕๐/
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ ๑87.03
ชัดเจน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ
ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
ในกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเลบนฝั่งและเกี่ยวเนื่อง
กิจการผลิตสิ นค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา
รวมถึงห่วงโซ่การผลิต กิจการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์
จากสับปะรด) โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก./
64 แห่ง/ 4 แห่ง
60 แห่ง/
ลูกจ้าง 6,393 คน 131 คน 6,262 คน
ร้อยละของจานวนสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีป่ ฏิบัติไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เมื่ อเที ย บกั บ จ านวนสถานประกอบกิ จการ/ลู กจ้ างที่
เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการตรวจ คิดเป็นร้อยละ 6.25/2.05

ตรวจ
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก./ 1,000 แห่ง/
71 แห่ง/ 929 แห่ง/
ลูกจ้าง ๘6,503 คน ๖,435 คน 80,068 คน
ร้อยละของจ านวน สปก./ลู กจ้างที่ เกี่ยวข้อง ที่ ปฏิ บั ติ
ไม่ ถู กต้ อง ตาม พ.ร.บ.คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เมื่อเทียบกับจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการ
ตรวจ คิดเป็นร้อยละ ๗.71/๗.44

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่กรณีพบว่านายจ้างฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกคาสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ จานวน 4 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 131 คน
และอยู่ในห้วงระยะเวลาที่กาหนดให้ สปก. ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง 4 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 131 คน

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่กรณีพบว่านายจ้าง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกค าสั่ ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้ ม ครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ จ านวน 69 แห่ ง ลู กจ้ างที่
เกี่ยวข้อง 6,409 คน (นายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งแล้ว
จานวน 42 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 2,305 คน)
และอยู่ในห้วงระยะเวลาที่กาหนดให้ สปก. ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง ๒7 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๔,104 คน
- ดาเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน จานวน 2 แห่ง
ลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้อง 26 คน (อยู่ในขั้นตอนดาเนินคดี)

๒๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
-

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

2,200 คน
22 ครั้ง
2 ครั้ง
80 คน
18 รุ่น
420 แห่ง
780 คน
420 แห่ง
-

11.4 ประชุ มคณะทางานดาเนินงานระดับจั งหวัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ครั้ง
11.6 กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง จานวน 2 รุ่น สถานประกอบกิจการ 85 แห่ง ลูกจ้าง 114 คน
11.7 กิ จกรรมติ ดตามและประเมินผลตามแนวปฏิ บั ติ
การใช้แรงงานที่ดี จานวน 25 แห่ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
11.2 ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้างและ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ที่ 101/2557
ในส่วนภูมิภาค จานวน 67 แห่ง มีการใช้ลูกจ้างเด็ก
จานวน 6 แห่ง ลูกจ้าง 11 คน (สัญชาติไทย)
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 2 แห่ง
เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
- ไม่แจ้งการจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้าง
ต่อพนักงานตรวจแรงงาน 1 แห่ง (ปัจจุบันแจ้งแล้ว)
- ดาเนินคดี 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 2 คน
(อยู่ระหว่างดาเนินการของพนักงานสอบสวน)
11.3 ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง 2,176 คน
11.4 ประชุ มคณะทางานดาเนินงานระดับจั งหวัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒2 ครั้ง
- จั ดประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารเพื่อ จั ดท าแนวปฏิ บั ติ
การใช้แรงงานที่ดี (GLP) 2 ครั้ง จานวน 96 คน
11.6 กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง จานวน 13 รุ่น สถานประกอบ
กิจการ 389 แห่ง ลูกจ้าง 635 คน
11.7 กิ จกรรมติ ดตามและประเมินผลตามแนวปฏิ บั ติ
การใช้แรงงานที่ดี จานวน ๑80 แห่ง
11.8 การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นแรงงาน
ระหว่างประเทศ (CLMTV)

ร้อยละ

98.91
100.00
100.00/
120.00
72.22/
9๒.62/
81.41
42.86

๒๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการกระชับความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศ (CLMTV) ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิลิป ปิน ส์ โดยดาเนิน การตรวจสอบแผนงานที่
จะต้องทาบันทึกความเข้าใจร่วมกับกลุ่ มประเทศ
ดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญเอกอัครราชทูต 4 ประเทศ
(เวีย ดนาม กัม พูช า เมีย นมา และลาว) เข้า พบ
เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยที่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
สาหรับความคืบหน้าการจัดทาและปรับปรุง MoU/
Agreement ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) เวียดนาม - ภายหลังการลงนาม MoU และ
Agreement เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ได้มีการประชุม
หารือแนวทางการดาเนินงานเมื่อเดือนกันยายน 2558
โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดทา Action Plan
การดาเนินการตาม MoU/Agreement ต่อไป
๒) กัมพูช า - ได้มีก ารลงนามในหนังสือ สาคัญ
2 ฉบับ ระหว่างการประชุม JCR ไทย – กัมพูชา ได้แก่
(1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
(Memorandom of Understanding (MoU) on
Labour Cooperation) และ (2) ข้อตกลงว่าด้วยการ
จ้างแรงงานระหว่างไทยและกัมพูชา (Agreement on
the Employment of Workers) หลังจากการลงนามจะมี
การหารือการดาเนินการตาม MoU/ Agreement ต่อไป

๒๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

4. การแก้ไขปัญหา 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ 38,000 คน - กิ จ กรรมประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน
ความไม่ส งบใน ให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานในจั ง หวั ด
ในพืน้ ที/่ ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
พื ้ น ที ่ จั ง ห วั ด ชายแดนภาคใต้
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชายแดนภาคใต้
ที่ ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต แรงงาน
โดยประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่ (ผลการดาเนิ นงานระหว่ างวันที่
9 – 15 มีนาคม 2559) โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/
ชุ ม ชนโดยบั ณ ฑิ ต แรงงาน จานวน 6 ครั้ง ดังนี้
1) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จานวน 1 ครั้ง
2) ประสานการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายมุสลิม เบเกอรี่ และการทากระเป๋า
จากเชือกพลาสติก ช่างปูนปั้นไม้เทียม จานวน 5 ครั้ง
2. กิจกรรมฝึกภาษาก้าวทัน AC
3 กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
4. กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
- ปรับภูมิทัศน์ ทาสีโรงครัวและปูพื้นซีเมนต์

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
3) เมีย นมา - ได้มีห นัง สือ เชิญ ประชุม หารือ
ในประเด็นการปรับปรุง MoU/Agreement และ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2559
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
4) ลาว - กาหนดจัด ประชุม หารือ การจัด ทา
บันทึก MoU/Agreement ในช่วงปลายเดือน ม.ค. 59
- กิ จ กรรมประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน 59.19
ในพื้นที/่ ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ 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 จานวน 22,493 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
จานวน 37 ครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 740 คน
3 กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 37 ครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 660 คน
4. กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
จานวน ๑9 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,581 คน

๓๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

2. โครงการอบรมฝี มื อ แรงงาน
ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย
ทั้งปี

800 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)

ร้อยละ

ปู ก ระเบื้ อ ง ซ่ อ มแซมฝายทดน้ า ทาสี โ รงเรี ย น
ปรั บ ปรุ ง /ต่ อ เติ ม โรงอาบน้ าละหมาด ต่ อ เติ ม
โรงอาหารโรงเรียน รวมจานวน 9 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 700 คน
5. ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
5. ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
- มอบหมายให้ บั ณ ฑิ ต แรงงานส ารวจข้ อ มู ล
ด้านแรงงานในพื้นที่บันทึก ประมวลผลข้อมูล นาเสนอ
ข้อมู ลด้ านแรงงานต่ อที่ประชุ มระดั บอ าเภอ ระดั บ
จังหวัด จานวน ๓๐๓ ครั้ง
6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ดาเนินการพัฒ นาศักยภาพบัณฑิตแรงงานให้
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็น ใน เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จานวน 3 ครั้ง
การปฏิบัติงานในพื้นที่
7. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
7. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทาง
ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง
การดาเนินงาน มอบหมาย/ติดตามผลการปฏิบัติงาน การดาเนินงาน มอบหมาย/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดาเนิน บัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดาเนิน
โครงการ นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน จานวน ๑14 ครั้ง
บัณฑิตแรงงาน จานวน 8 ครั้ง
- ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน - ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน 32.75
ภาคใต้ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมายตาม ภาคใต้ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมายตาม
โครงการพาคนกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ๔ จังหวัด โครงการพาคนกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ๔ จังหวัด
(สงขลา ยะลา ปัต ตานี นราธิว าส) และกลุ่ ม ผู้ มี (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
รายได้น้อย ผู้ที่อยู่ในเขตชุมชน กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ ผู้ ที่อยู่ในเขตชุมชน กลุ่ มเกษตรกร ฯลฯ ให้ มีฝี มือ

๓๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 มี.ค. 59)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 15 มี.ค. 59)
ให้มีฝีมือพร้อมในการทางาน สร้างทางเลือกในการ พร้อมในการทางาน สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชี พ ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ลดปั ญ หา ให้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ลดปั ญหาความไม่ สงบในพื้ นที่
ความไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 262 คน
โดยดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการพาคนกลับบ้าน
1. โครงการพาคนกลับบ้าน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี เปิด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 80 คน
ฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา 40 คน
ช่างปูเทคนิคงานปูน (ผลิตภัณฑ์ไม้เทียม) 20 คน ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 62 คน
และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา
รวมทั้งสิ้น 182 คน
เปิดอบรมหลักสูตร การทาขนมไทย จานวน ๒0 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน
2. โครงการแก้ปั ญหาที่ ดิ นและพัฒ นาชุม ชน 2. โครงการแก้ ปั ญ หาที่ ดิ น และพั ฒ นาชุ ม ชน
โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 40 คน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา 40 คน
รวมทั้งสิ้น 80 คน
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

