รายงานผลการดาเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
เดือนพฤศจิกายน 2559
1. การปกป้องและ 1.1 โครงการสาน สร้าง เสริมสุข 34,250 คน - ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้
เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น แรงงานไทย
ในการพั ฒนาอาชี พและคุ ณภาพชี วิ ตแก่ ประชาชน
พระมหากษัตริย์
วัยแรงงานในพื้นที่/นาภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่
ขณะนี้ ได้ จั ดสรรงบประมาณลงจั งหวั ดแล้ ว
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้บริการประชาชน
กิ จกรรมที่ 2 กิ จกรรมสานสร้ า งความเข้ มแข็ ง
ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ให้เข้มแข็ง
กระทรวงแรงงานได้ ส อดแทรกกิ จ กรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กา ร ป ก ปู อ ง แ ละ เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ ดังนี้
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
อาสาสมั ค รแรงงานเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นา
อาสาสมัครแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่ อ วั น ที่ 7- 9 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยสอดแทรกกิจกรรม “ปลูกความดี
89 ต้น บาเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช” ณ วนอุ ทยาน
ปราณบุรี รวมทั้งกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/
เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
- ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้
ในการ พั ฒนาอาชี พและคุ ณภาพชี วิ ตแก่ ประชาชน
วัยแรงงานในพื้นที่/นาภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่
ขณะนี้ ได้ จั ดสรรงบประมาณลงจั งหวั ดแล้ ว
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้บริการประชาชน
กิ จกรรมที่ 2 กิ จกรรมสานสร้ า งความเข้ มแข็ ง
ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ให้เข้มแข็ง
กระทรวงแรงงานได้ ส อดแทรกกิ จ กรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กา ร ป ก ปู อ ง แ ละ เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ ดังนี้
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
อาสาสมั ค รแรงงานเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นา
อาสาสมัครแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่ อ วั น ที่ 7- 9 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยสอดแทรกกิจกรรม “ปลูกความดี
89 ต้น บาเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช” ณ วนอุ ทยาน
ปราณบุรี รวมทั้งกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/
เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

1. 2 กิ จกรรมท าบุ ญ ตั กบาตร
ประจ าเดื อน เ พื่ อ ถ ว า ย เ ป็ น
พระราชกุศล

12 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าพระราชวังไกล
กังวล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แก่ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน
ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
รวมจานวน 110 คน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“ไทยแลนด์ 4.0
กับการพัฒนาแรงงานในส่วนภูมิภาค กิจกรรมทาความดี
ตามรอยปณิธานพ่อหลวง ปล่ อยพันธุ์ปลากะพงขาว
สู่ ทะเล ณ อุ ทยานสิ่ งแวดล้ อม นานาชาติ สิ ริ น ธร
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 – 25 พ.ย. 59 เพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
ผวจ.เพชรบุ รี (นางฉั ตรพร ราษฎร์ ดุ ษดี ) รองปลั ดกระทรวงแรงงาน (นายอนุรักษ์ ทศรัตน์) แรงงานจังหวัด
ข้ า ราชการและเจ้ าหน้ าที่ สั งกั ดกระทรวงแรงงาน
รวมจานวน 110 คน
- กิจกรรมทาบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน พ.ย. 59 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสั งกัดร่ว มกิจกรรมดังกล่าว
ณ กระทรวงแรงงาน จานวน 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าพระราชวังไกล
กังวล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แก่ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน
ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
รวมจานวน 110 คน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“ไทยแลนด์ 4.0
กับการพัฒนาแรงงานในส่วนภูมิภาค กิจกรรมทาความดี
ตามรอยปณิธานพ่อหลวง ปล่ อยพันธุ์ปลากะพงขาว
สู่ ทะเล ณ อุ ทยานสิ่ งแวดล้ อม นานาชาติ สิ ริ น ธร
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 – 25 พ.ย. 59 เพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
ผวจ.เพชรบุ รี (นางฉั ตรพร ราษฎร์ ดุ ษดี ) รองปลั ดกระทรวงแรงงาน (นายอนุรักษ์ ทศรัตน์) แรงงานจังหวัด
ข้ า ราชการและเจ้ าหน้ าที่ สั งกั ดกระทรวงแรงงาน
รวมจานวน 110 คน
- กระทรวงแรงงานจั ด กิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตร 25.00
ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดร่ว ม
กิจกรรมดังกล่าว ณ กระทรวงแรงงาน โดยในเดือน
ต.ค. 59 ได้จัดพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ และวันที่
๒๗ ต.ค. 59 เดือน พ.ย. จานวน 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง

๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
ทั้งปี
เดือนพฤศจิกายน 2559
1.3 โครงการมหกรรมสร้างงาน ๒๐,๐๐๐ คน - เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ
สร้างอาชีพ
เพือ่ เพิ่มโอกาสให้ผู้หางานทา/ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้
งานตรงความรู้ความสามารถ และให้นักเรียน นักศึกษา
ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่รอ
ฤดูกาล ประชาชนทั่วไป ได้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาชีพและด้านการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ด าเนิ นการแนะแนวอาชี พ ทดสอบความพร้ อ ม
ทางอาชีพ (ดาเนินการเดือน ธ.ค. 59)
1.4 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,980 คน - ฝึ กอบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่ องมาจาก
ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พระราชด าริ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ และทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ให้สามารถประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
จานวน 543 คน
1.5 โครงการฝึ กอบรมแรงงาน 6,540 คน - ดาเนินการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเปูาหมาย
ก ลุ ่ม เ ฉ พ า ะ เ พื ่อ เ พิ ่ม โ อ ก า ส
เฉพาะ ได้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ในการประกอบอาชี พ
ผู้ ผ่ านการบาบัดยาเสพติด ผู้ ต้องขังก่ อนพ้นโทษ
ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทย
ภู เ ขา) และคนพิ ก าร/ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร เป็ น ต้ น
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และเตรียม
คว ามพร้ อ ม ทางด้ า นจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ
จานวน 941 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
- เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หางานทา/ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้
งานตรงความรู้ความสามารถ และให้นักเรียน นักศึกษา
ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่รอ
ฤดูกาล ประชาชนทั่วไป ได้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาชีพและด้านการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ด าเนิ นการแนะแนวอาชี พ ทดสอบความพร้ อ ม
ทางอาชีพ (ดาเนินการเดือน ธ.ค. 59)
- ฝึ กอบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่ องมาจาก 15.22
พระราชด าริ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ และทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ให้สามารถประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
รวมจานวน 758 คน
- ดาเนินการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเปูาหมาย 16.51
เฉพาะ ได้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ผู้ ผ่ านการบาบัดยาเสพติด ผู้ ต้องขังก่ อนพ้นโทษ
ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทย
ภู เ ขา) และคนพิ ก าร/ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร เป็ น ต้ น
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และเตรียม
ความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยอบรม
หลั ก สู ต ร การท าโต๊ ะ เก้ า อี้ ชุ ด สนามไม้ เ ที ย ม
การปู กระเบื้ อง การซ่ อมเครื่ องใช้ ไฟฟู าภายในบ้ าน
ช่างไฟฟูาภายในอาคาร รวมจานวน 1,080 คน

๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
1.6 โครงการฝึ ก อบรมร่ ว มกั บ
มู ล นิ ธิ ขาเที ย มในสมเด็ จ พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

เป้าหมาย
ทั้งปี
20 คน

1.7 โครงการแรงงานปรองดอง
สามัคคี เทิดไท้ราชินี

-

1.8 โครงการอบรมบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการ
ปฏิบั ติธรรม เพื่ อถวายเป็ นพระราช
กุศล
1.9 โครงการสร้ างจิ ตส านึ กด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม

1 รุ่น
130 คน

1.10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การด ารงชี วิ ต ตามเศรษฐกิ จ
พอเพียง

2 รุ่น
200 คน

2 รุ่น
270 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
- ฝึกอบรมแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถปฏิบัติงาน
ในโรงงานขาเทียมโรงพยาบาลชุมชน หลักสูตร
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ (700 ชั่วโมง)
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
- ฝึกอบรมแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน สามารถปฏิบัติงาน
ในโรงงานขาเทียมโรงพยาบาลชุมชน หลักสูตร
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ (700 ชั่วโมง)
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- รับบริจาคโลหิตและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม - รับบริจาคโลหิตและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
ผู้ เข้ าร่ วมบริ จาคโลหิ ต จ านวน 2,691 คน โลหิ ต ผู้ เข้ าร่ วมบริ จาคโลหิ ต จ านวน 2,691 คน โลหิ ต
จานวน 922,172 ซีซี
จานวน 922,172 ซีซี
- เปลี่ยนแปลงโครงการฯ จากเดิม เป็นการจัดกิจกรรม - เปลี่ยนแปลงโครงการฯ จากเดิม เป็นการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สร้ างจิ ตส านึ กด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่ านิ ยม
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และประมวลจริ ย ธรรม
แก่ ข้ าราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้มครองแรงงาน จานวน 1 รุ่น 185 คน
- ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ การด ารงชี วิ ตตามเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
(ดาเนินการเดือน ก.พ. – มี.ค. 60)

- สร้ างจิ ตส านึ กด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่ านิ ยม 50.00/
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และประมวลจริ ย ธรรม 68.52
แก่ ข้ าราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้มครองแรงงาน จานวน 1 รุ่น 185 คน
- ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ การด ารงชี วิ ตตามเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
(ดาเนินการเดือน ก.พ. – มี.ค. 60)

๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
ทั้งปี
เดือนพฤศจิกายน 2559
1.11 โครงการหลั ก ปรั ช ญา
- อบรมการสร้ างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ
เศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ
(อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ)
2. การรักษาความ 2.1 โครงการส่ งเสริ มระบบการ 20,000 แห่ง (1) รณรงค์ /ประชาสั มพั นธ์ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
มั่ นคงของรั ฐและ จั ดการด้ า นยาเสพติ ด ในสถาน- 1,000,000 คน การปู องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด ในสถานการต่างประเทศ ประกอบกิจการ
ประกอบกิจการ จานวน 2,466 แห่ง 141,778 คน
350 แห่ง (2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ
จนกระทั่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการปู อ งกั น และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
(ดาเนินการเดือน ก.ค. 60)
2,980 แห่ง (3) ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง
รักษาระบบมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 11 แห่ง
4,300 คน (4) จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 619 แห่ง
86 ครั้ง (5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานปูองกันยาเสพติด
(ดาเนินการเดือน มิ.ย. 60)
2,000 แห่ง (6) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิจการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 85 แห่ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
- อบรมการสร้ างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ)
(1) รณรงค์ /ประชาสั มพั นธ์ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
การปู องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิจการ จานวน 3,377 แห่ง 202,185 คน
(2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ
จนกระทั่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการปู อ งกั น และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
(ดาเนินการเดือน ก.ค. 60)
(3) ตรวจติดตามเพื่ อให้ สถานประกอบกิ จการธ ารง
รักษาระบบมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 11 แห่ง
(4) จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 619 แห่ง
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานปูองกันยาเสพติด
(ดาเนินการเดือน มิ.ย. 60)
(6) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิจการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 85 แห่ง

ร้อยละ
16.89/
20.22
-

0.37

14.40
4.25
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

2.2 การเสริมสร้างความเข้าใจและ
แนวทางความร่วมมือของประเทศ
CLMVT กระทรวงแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี
-

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
(7) จัดสั มมนาการส่ งเสริมสุ ขภาพปูองกันโรคและ
เผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรก
เนื้อหาพิษภัยของยาเสพติดและการปูองกันยาเสพติด
ผู้เข้ารับฟังบรรยาย จานวน 2,295 คน
1) การเสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางความร่วมมือ
ของประเทศ CLMVT กระทรวงแรงงาน ได้จัดประชุม
เตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความเข้าใจและหา
แนวทางความร่วมมือของประเทศ CLMVT เมื่อวันที่
28 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Grande
Mercure Bangkok Fortun โดยเชิญผู้แทนประเทศ
CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
รวมทั้งเชิญผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ใน
การประชุมได้จัดทาสรุปการหารือ (Summary of
Discussion) และข้อเสนอในการจัดทา Join Declaration
ส่งต่อให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และสวัสดิการ
สั งคมเวี ยดนาม ซึ่ งจะเป็ นเจ้ าภาพจั ดประชุ มระดั บ
รัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ 2 เป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดส่งแรงงานผ่านช่องทางตามข้อตกลง
ด้านการจ้างแรงงานที่ลงนามระหว่างประเทศไทย
กับ CLMV แต่ละประเทศ ช่วยลดจานวนแรงงาน
ผิดกฎหมายที่ลักลอบทางานในประเทศไทย และ
ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเป็นการ
กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานด้ า น
แรงงาน CLMVT ในความร่วมมือด้านพัฒนาการ
นาเข้าแรงงานให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
(7) จัดสั มมนาการส่ งเสริมสุ ขภาพปูองกันโรคและ
เผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรก
เนื้อหาพิษภัยของยาเสพติดและการปูองกันยาเสพติด
ผู้เข้ารับฟังบรรยาย จานวน 2,295 คน
1) การเสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางความร่วมมือ
ของประเทศ CLMVT กระทรวงแรงงาน ได้จัดประชุม
เตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความเข้าใจและหา
แนวทางความร่วมมือของประเทศ CLMVT เมื่อวันที่
28 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Grande
Mercure Bangkok Fortun โดยเชิญผู้แทนประเทศ
CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
รวมทั้งเชิญผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ใน
การประชุมได้จัดทาสรุปการหารือ (Summary of
Discussion) และข้อเสนอในการจัดทา Join Declaration
ส่งต่อให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และสวัสดิการ
สั งคมเวี ยดนาม ซึ่ งจะเป็ นเจ้ าภาพจั ดประชุ มระดั บ
รัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ 2 เป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดส่งแรงงานผ่านช่องทางตามข้อตกลง
ด้านการจ้างแรงงานที่ลงนามระหว่างประเทศไทย
กับ CLMV แต่ละประเทศ ช่วยลดจานวนแรงงาน
ผิดกฎหมายที่ลักลอบทางานในประเทศไทย และ
ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเป็นการ
กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานด้ า น
แรงงาน CLMVT ในความร่วมมือด้านพัฒนาการ
นาเข้าแรงงานให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
๒) การประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิ ริ ชั ย
ดิ ษ ฐกุ ล ) พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน
ได้เข้าร่วมประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเมอรัล รัชดา โดยการประชุมฯ ได้รับการตอบรับ
การเข้าร่วมการประชุมจากผู้บริหารระดับนโยบายของ
กระทรวงแรงงานประเทศ CLMV หั วหน้ าคณะ
เป็ นระดั บอธิ บดี ขึ้ นไปจนถึ งระดั บปลั ดกระทรวง
แรงงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ ประมาณ
50 คน ทั้งนี้ได้รับทราบถึงประเด็นที่ประเทศ CLMVT
ให้ ค วามส าคั ญ /ตระหนั ก ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การมี
ความร่วมมือเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย
ได้ แก่ การสร้ างความตระหนั กรู้ ให้ แก่ แรงงานและ
ประชาชนทั่วไป การเตรียมคนงานและการอบรมก่อน
การเดิ นทาง การก าหนดบทบาทและหน้ าที่ ของ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
(Stakeholders) การจั ด ท าข้ อ ตกลงด้ า นแรงงาน
ระหว่างประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่าง
ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง เป็นต้น โดยหัวหน้า
คณะผู้แทนระดับนโยบายเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดทา
Joint Declaration on Safe Migration สาหรับ
การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ CLMVT ครั้งที่ 2
ณ สาธารณรั ฐเวี ยดนาม ซึ่ งจะด าเนิ นการยกร่ าง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
๒) การประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิ ริ ชั ย
ดิ ษ ฐกุ ล ) พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน
ได้เข้าร่วมประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเมอรัล รัชดา โดยการประชุมฯ ได้รับการตอบรับ
การเข้าร่วมการประชุมจากผู้บริหารระดับนโยบายของ
กระทรวงแรงงานประเทศ CLMV หั วหน้ าคณะ
เป็ นระดั บอธิ บดี ขึ้ นไปจนถึ งระดั บปลั ดกระทรวง
แรงงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ ประมาณ
50 คน ทั้งนี้ได้รับทราบถึงประเด็นที่ประเทศ CLMVT
ให้ ค วามส าคั ญ /ตระหนั ก ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การมี
ความร่วมมือเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย
ได้ แก่ การสร้ างความตระหนั กรู้ ให้ แก่ แรงงานและ
ประชาชนทั่วไป การเตรียมคนงานและการอบรมก่อน
การเดิ นทาง การก าหนดบทบาทและหน้ าที่ ของ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
(Stakeholders) การจั ด ท าข้ อ ตกลงด้ า นแรงงาน
ระหว่างประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่าง
ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง เป็นต้น โดยหัวหน้า
คณะผู้แทนระดับนโยบายเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดทา
Joint Declaration on Safe Migration สาหรับ
การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ CLMVT ครั้งที่ 2
ณ สาธารณรั ฐเวี ยดนาม ซึ่ งจะด าเนิ นการยกร่ าง

๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
โดยประเทศไทยและส่ งให้ ประเทศต่ างๆ พิ จารณา
ต่อไป โดยเวียดนามแจ้งกาหนดการจัดการประชุม
ระดับรั ฐมนตรีแรงงานประเทศ CLMVT ครั้งที่ 2
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
ทั้ ง นี้ ผู้ แ ทนองค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว ม
การประชุมเป็นองค์กรที่ทางานใกล้ชิดกับกระทรวง
แรงงาน และเป็ นองค์ กรที่ มี บทบาทส าคั ญในเวที
ระหว่ างประเทศ ได้ แก่ องค์ การแรงงานระหว่ าง
ประเทศ (ILO) องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่ นฐาน (IOM) และมู ลนิ ธิ ยุ ติ ธรรมเพื่ อสิ่ งแวดล้ อม
(EJF) นอกจากนี้ ผู้ แทน CLMV และผู้ แทนมูลนิ ธิ
ยุ ติ ธ รรมและสิ่ ง แวดล้ อ มเยี่ ย มชมสถานที่ จ ริ ง
ณ ศู นย์ PIPO, องค์ การสะพานปลา และบริ ษั ท
ไทยยูเนี่ยน และได้รับทราบการดาเนินงานของประเทศ
ไทยที่ให้ความส าคัญกับการดูแลคุ้มครองแรงงานใน
อุ ต สาหกรรมประมงทะเลและเกี่ ย วเนื่ อ ง อาทิ
การจั ดท า Seaman Book ให้ แก่ แรงงานต่ างชาติ
ในขณะที่ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย
สอบถามความเป็นอยู่ของแรงงานจากประเทศของตน
โดยตรง นอกจากนี้ คณะผู้ แทนได้ เยี่ ยมชมระบบ
การติดตามเรือในทะเล การแจ้งเรือเข้า-ออก รับฟัง
บรรยายสรุปการคุ้มครองและดูแลสิทธิประโยชน์ของ
แรงงานของบริ ษั ทไทยยู เนี่ ยน จ ากั ด ซึ่ งมี แรงงาน
สัญชาติเมียนมาและกัมพูชาทางานอยู่เป็นจานวนมาก

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
โดยประเทศไทยและส่ งให้ ประเทศต่ างๆ พิ จารณา
ต่อไป โดยเวียดนามแจ้งกาหนดการจัดการประชุม
ระดับรั ฐมนตรีแรงงานประเทศ CLMVT ครั้งที่ 2
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
ทั้ ง นี้ ผู้ แ ทนองค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว ม
การประชุมเป็นองค์กรที่ทางานใกล้ชิดกับกระทรวง
แรงงาน และเป็ นองค์ กรที่ มี บทบาทส าคั ญในเวที
ระหว่ างประเทศ ได้ แก่ องค์ การแรงงานระหว่ าง
ประเทศ (ILO) องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่ นฐาน (IOM) และมู ลนิ ธิ ยุ ติ ธรรมเพื่ อสิ่ งแวดล้ อม
(EJF) นอกจากนี้ ผู้ แทน CLMV และผู้ แทนมูลนิ ธิ
ยุ ติ ธ รรมและสิ่ ง แวดล้ อ มเยี่ ย มชมสถานที่ จ ริ ง
ณ ศู นย์ PIPO, องค์ การสะพานปลา และบริ ษั ท
ไทยยูเนี่ยน และได้รับทราบการดาเนินงานของประเทศ
ไทยที่ให้ความส าคัญกับการดูแลคุ้มครองแรงงานใน
อุ ต สาหกรรมประมงทะเลและเกี่ ย วเนื่ อ ง อาทิ
การจั ดท า Seaman Book ให้ แก่ แรงงานต่ างชาติ
ในขณะที่ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย
สอบถามความเป็นอยู่ของแรงงานจากประเทศของตน
โดยตรง นอกจากนี้ คณะผู้ แทนได้ เยี่ ยมชมระบบ
การติดตามเรือในทะเล การแจ้งเรือเข้า-ออก รับฟัง
บรรยายสรุปการคุ้มครองและดูแลสิทธิประโยชน์ของ
แรงงานของบริ ษั ทไทยยู เนี่ ยน จ ากั ด ซึ่ งมี แรงงาน
สัญชาติเมียนมาและกัมพูชาทางานอยู่เป็นจานวนมาก

๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
๓) การส่ง เสริม ความสัม พัน ธ์ด ้า นแรงงาน
ระหว่างประเทศ CLMV
- กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัด หางาน
ได้ เชิ ญอั ครราชทูต ที่ป รึ กษาด้ านแรงงานหรือ ผู้ ที่
ได้รับมอบหมายจากทางการกัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวี ย ดนาม เพื่ อ ประชุ ม และรั บ ทราบแนว
ทางการดาเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. 5๙
ดังนี้
(๓.๑) การเปิดศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุด
การจ้ าง จ านวน ๓ แห่ ง ได้ แก่ ๑) ศู นย์ แรกรั บฯ
ณ จังหวัดตาก ส าหรั บแรงงานสั ญชาติ เมี ยนมา ๒)
ศู นย์ แรกรั บฯ ณ จั งหวั ดสระแก้ ว ส าหรั บแรงงาน
สั ญชาติ กั มพู ชา และ ๓) ศู นย์ แรกรั บฯ ณ จั งหวั ด
หนองคาย ส าหรั บแรงงานสั ญชาติ ลาว โดยบริ การ
อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางานและการใช้
ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบคัดกรองแรงงาน
ก่อนอนุญาตให้เดินทาง เข้ามาทางาน ตรวจสอบและ
ขอรั บสิ ทธิ ของแรงงานก่ อนเดิ นทางกลั บประเทศ
รวมทั้งได้ขอให้ผู้แทนทางการกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ประชาสัมพันธ์ การดาเนินการของศูนย์แรกรับเข้า
ทางานและสิ้นสุดการจ้างให้แรงงานต่างด้าว และผู้
ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงการพิจารณาดาเนินการให้
แรงงานต่างด้าว สามารถเดินทางมาอบรม ณ ศูนย์แรก
รับฯ ได้ทันในวัน เวลาทาการเนื่องจากแรงงานต่างด้าว

๑๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
100,000
คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
ผลการดาเนินงานของศูนย์แรกรับ เข้าทางานและ
สิ้นสุดการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 – ๒๘ พ.ย. ๕๙ มีจานวน
นายจ้ าง 2,744 คน แรงงานต่ างด้ าว จ านวน
18,799 คน แยกได้ ดังนี้
ศูนย์ฯ จังหวัด นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
ตาก
1,068
เมี ย นมา 11,866
สระแก้ ว
575
กั ม พู ช า 4,923
หนองคาย
1,101
ลาว
2,010
รวมทั้ ง สิ้ น
4,725

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
ทุกคนที่เข้ามาทางานในประเทศไทยตาม MoU จะต้อง 29.58
ผ่านการอบรมจากศูนย์แรกรับฯ
ผลการดาเนินงานของศูนย์แรกรับ เข้าทางานและ
สิ้นสุดการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 .ต.ค. – 28 พ.ย. ๕๙ มี
จานวนนายจ้าง 3,966 คน แรงงาน ต่างด้าว จานวน
29,582 คน
ศูนย์ฯ จังหวัด นายจ้าง (ราย)
ตาก
1,500
สระแก้ ว
860
หนองคาย
1,606
รวมทั้ ง สิ้ น
3,966

แรงงงานต่างด้าว (คน)
เมี ย นมา 17,846
กั ม พู ช า 8,756
ลาว
2,980
29,582

(๓.2) การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
ณ ส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ด ๑๐ จั งหวั ดได้ แก่
จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา
ระนอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และ
สงขลา บริการให้คาปรึกษาแนะนาช่วยเหลือแรงงาน
ต่ างด้ าวที่ ประสบปั ญหาการท างานในประเทศไทย
การประสานหรื อส่ งต่ อให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ให้ ความช่ วยเหลื อ จั ด หาที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวให้ แ ก่
แรงงานต่างด้าวที่มีปัญหาเพื่อพักรอระหว่างรอรับ
การช่ว ยเหลื อหรือรอส่ ง ให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ซึ่งจะช่วยปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์และ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว และเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านแรงงานต่อประชาคมโลก รวมทั้ง
มีบริการ Application DOE help me/ สายด่วน ๑๖๙๔

๑๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
เพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการแจ้ง
ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว DOE Help Me เพื่อเป็น
ช่องทางร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าว สามารถแจ้งปัญหา
ได้ที่ http://www.doe.go.th/helpme รวมถึง
การจัดให้บริการโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน
๑๖๙๔ โดยจะมีล่ามภาษาเมียนมา กัมพูชา อังกฤษ
ตอบปัญหาและข้อมูลอื่น ๆ ในช่วงเวลาราชการ
(๓.๓) การดาเนินการตามพระราชกาหนด
การนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการกาหนดให้ ผู้ได้รับอนุญาต
เรี ยกรั บเงิ นค่ าบริ การและค่ าใช้ จ่ ายจากนายจ้ าง
เท่านั้น และห้ามเรียกเก็บเงินค่าบริการจากคนต่างด้าว
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้ องวางเงินค้าประกั นการประกอบ
ธุรกิจนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
เพื่ อ ประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด จากการน า
คนต่ า งด้ า วมาท างาน และเพื่ อ เป็ น การอ านวย
ความสะดวกและลดระยะเวลาการด าเนิ น การ
นาเข้าแรงงานตาม MoU
(3.๔) การตรวจสั ญชาติ แรงงานต่างด้ าวของ
ประเทศต้นทาง มาตรการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เรียบร้อย
ซึ่งจะได้เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบต่อไป โดยใน
ระหว่างนี้ กระทรวงแรงงานได้ขอให้ทางการเมียนมาและ
กัมพูชา จัดเตรียมการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

๑๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

3. การป้ อ งกั น
และปราบปราม
การ ทุ จ ริ ตแล ะ
ประพฤติมิชอบ

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559

กระทรวงแรงงานได้กาหนดกรอบแนวทางดาเนินงาน
เพื่ อแปลงยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สู่การปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน โดยจะดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์หลัก
ได้ แก่ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาระบบปูองกั นการทุ จริ ต
เชิงรุก ทั้งนี้ รมว.รง. (พลเอก ศิริชั ย ดิษฐกุล) ได้ มอบ
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัด รง. ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาแผนการปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต (จัดทาแผนการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจ
ให้ แก่ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการปู องกั น
การทุจริต โดยมีศูนย์หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
เพื่อให้สามารถตรวจสัญชาติ ได้ทันทีหลังจากที่ ครม.
ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับได้เร่งทางการลาวเร่งรัด
พิ จารณาการตรวจสั ญชาติ แรงงานลาว และแจ้ งให้
กระทรวงแรงงานทราบในโอกาสแรก
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 59 กระทรวงแรงงาน
โดยกรมการจัดหางาน ได้มีหนังสือแจ้งการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวหลังการสิ้นสุดการจดทะเบียนต่อทางการ
กัมพูชาและเมียนมาว่า ครม. มีมติเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 59
เห็นชอบมาตรการดาเนินการหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา โดยเฉพาะ
การดาเนินการตรวจสัญชาติ กระทรวงแรงงานจะอานวย
ความสะดวกอย่ างเต็ มที่ เพื่ อให้ การตรวจสั ญชาติ ของ
ประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา เกิดประสิทธิภาพต่อไป
กระทรวงแรงงานได้ กาหนดกรอบแนวทางดาเนินงาน
เพื่ อแปลงยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สู่การปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน โดยจะดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์หลัก
ได้ แก่ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาระบบปูองกั นการทุ จริ ต
เชิงรุก ทั้งนี้ รมว.รง. (พลเอก ศิริชั ย ดิษฐกุล) ได้ มอบ
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัด รง. ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาแผนการปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต (จัดทาแผนการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจ
ให้ แก่ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการปู องกั น
การทุจริต โดยมีศูนย์หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ)

๑๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
2) จัดทาคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ในการทางานแต่ละขั้นตอน และการตรวจสอบรายการ
(Check list) เพื่อเป็นระบบควบคุมภายในของแต่ละ
หน่วยงาน
3) การประกาศมาตรการปูองกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ต ตามค าสั่ งคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
เรื่ อง มาตรการปู องกั นและแก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ต
ประพฤติ มิ ชอบ โดยให้ ทุ กหน่ วยงานน ามาพิจารณา
เพื่ อเ ป็ น ห ลั ก จั ด ท าม าต ร กา รที่ เ หม าะ ส ม
4) การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทางานใน
แต่ละขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นและควบคุมความเสี่ยงนั้น
ให้มีประสิทธิภาพ
5) การจัดทาแบบประเมินหรือแบบสารวจมาตรฐาน
ความโปร่งใส เพื่อเป็นการจัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการดาเนินงาน
โดยมีการกาหนดขั้นตอนการทางาน ตามตัวชี้วัดและ
ด าเนิ น การตามแผนการปฏิ บั ติ ง าน น าระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศมาช่ วยในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรือปูองกันการทุจริต อาทิ ระบบ E-Payment ,
E-claim เพื่อปูองกันเรื่องการรับเงินผ่านมือ เป็นต้น

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
2) จัดทาคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ในการทางานแต่ละขั้นตอน และการตรวจสอบรายการ
(Check list) เพื่อเป็นระบบควบคุมภายในของแต่ละ
หน่วยงาน
3) การประกาศมาตรการปูองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ตามค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
เรื่ อง มาตรการปู องกั นและแก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ต
ประพฤติ มิ ชอบ โดยให้ ทุ กหน่ วยงานน ามาพิจารณา
เพื่ อเ ป็ น ห ลั ก จั ด ท าม าต ร กา รที่ เ หม าะ ส ม
4) การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทางานใน
แต่ละขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นและควบคุมความเสี่ยงนั้น
ให้มีประสิทธิภาพ
5) การจัดทาแบบประเมินหรือแบบสารวจมาตรฐาน
ความโปร่งใส เพื่อเป็นการจัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการดาเนินงาน
โดยมีการกาหนดขั้นตอนการทางาน ตามตัวชี้วัดและ
ด าเนิ น การตามแผนการปฏิ บั ติ ง าน น าระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศมาช่ วยในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรือปูองกันการทุจริต อาทิ ระบบ E-Payment ,
E-claim เพื่อปูองกันเรื่องการรับเงินผ่านมือ เป็นต้น

๑๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
3.1 โครงการเสริมสร้างจิตสานึก
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม วินัย
และธรรมาภิบาลสาหรับบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปูองกันและลดความเสี่ย งในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย
ทั้งปี
200 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
เดือนพฤศจิกายน 2559
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
- ฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสานึก ส่งเสริม คุณธรรม - เ ส ริ ม ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 78.00
จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาลสาหรับบุคลากร จริยธรรม วินัย และธรรมาภิ บาลสาหรับบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 156 คน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 156 คน

400 คน

3.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลปู อ งกั น
และลดความเสี่ยงในการเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

200 คน

3.4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สื่ อสร้ างสรรค์ ในการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต

1,100 คน

3.5 กิ จ กรรมต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ

1 รุ่น
130 คน

- ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการเสริ ม สร้า งธรรมาภิ บ าล
ปูองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้แก่ของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ย. 59 ผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 105 คน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
เรื่อง ขั้นตอนในกระบวนงานทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและการรับรองความรู้ความสามารถที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิช อบของกรมพัฒ นา
ฝีมือแรงงาน (อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ)
- เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ สื่อ สร้า งสรรค์ใ นการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและประชาชน
ทั่วไป (อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ)
- กิ จกรรมต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบ
ภายใต้ชื่อ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โปร่งใส
ไร้ การทุ จริ ต” เมื่ อวั นที่ 25 พ.ย. 59 ณ ห้ องประชุ ม
จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน
โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกับมอบนโยบายให้
ทุ กหน่ วยงานในสั งกั ดโปร่ งใส ไร้ การทุ จริ ต เน้ นย้ า

- ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการเสริ ม สร้า งธรรมาภิ บ าล 26.25
ปูองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้แก่ของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ย. 59 ผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 105 คน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่อง ขั้นตอนในกระบวนงานทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและการรับรองความรู้ความสามารถที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิช อบของกรมพัฒ นา
ฝีมือแรงงาน (อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ)
- เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ สื่อ สร้า งสรรค์ใ นการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและประชาชน
ทั่วไป (อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ)
- กิ จกรรมต่ อต้ า นการทุจ ริต และประพฤติ มิช อบ 100/
ภายใต้ชื่อ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โปร่งใส 384.62
ไร้ การทุ จริ ต” เมื่ อวั นที่ 25 พ.ย. 59 ณ ห้ องประชุ ม
จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน
โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกับมอบนโยบายให้
ทุ กหน่ วยงานในสั งกั ดโปร่ งใส ไร้ การทุ จริ ต เน้ นย้ า

๑๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

3..6 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
4 . ก า ร จั ด ก า ร 4.1 การบริหารแรงงานต่างด้าว
ปั ญ หาแรงงาน
ต่า งด้า ว/การค้ า
มนุษย์ด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

-

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
ข้ าราชการใช้ หลั ก 7 ป. 4 ม. (เป็ นธรรม โปร่ งใส
ปรับปรุง ประสิทธิผล ประหยัด เปิดโอกาส เป็นต้นแบบ
ไม่ จ่าย ไม่ รับ ไม่ ยอม และไม่เพิกเฉย) ซึ่งจะเป็ นการ
รองรับนโยบาย Zero Corruption ของกระทรวงแรงงาน
และรัฐบาล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 500 คน โดยมี
หลายภาคส่วนมาร่วมกิจกรรม อาทิ สภาองค์การลูกจ้าง
สภาองค์การนายจ้าง ชมรมความปลอดภัยในการทางาน
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ ป.ป.ช. และ
รองเลขาธิการ ป.ป.ท. มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
- ดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR)
ข้าราชการสานักงานประกันสังคม จานวน 118 คน
(1) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๙ ขยายระยะเวลา
การอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานของแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้า
ซึ่งใบอนุญาตท างานจะหมดอายุ ในวันที่ ๑ พ.ย. ๕๙
และกิจการแปรรูปสัตว์น้า (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร
ของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ซึ่งใบอนุญาต
ทางานจะหมดอายุ ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๙ ออกไปอี ก
จนถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๖๐ เท่ากันทุกคน เพื่อเข้ารับการ
ตรวจสัญชาติสาหรับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติและ
ได้รับหนังสื อเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารรับรองบุคคล จะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๑ พ.ย. 60
และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน ๒ ปี

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
ข้ าราชการใช้ หลั ก 7.ป. 4 ม. (เป็ นธรรม โปร่ งใส
ปรับปรุง ประสิทธิผล ประหยัด เปิดโอกาส เป็นต้นแบบ
ไม่ จ่าย ไม่ รับ ไม่ ยอม และไม่เพิกเฉย) ซึ่งจะเป็ นการ
รองรับนโยบาย Zero Corruption ของกระทรวงแรงงาน
และรัฐบาล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 500 คน โดยมี
หลายภาคส่วนมาร่วมกิจกรรม อาทิ สภาองค์การลูกจ้าง
สภาองค์การนายจ้าง ชมรมความปลอดภัยในการทางาน
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ ป.ป.ช. และ
รองเลขาธิการ ป.ป.ท. มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
- ดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR)
ข้าราชการสานักงานประกันสังคม จานวน 118 คน
(1) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๙ ขยายระยะเวลา
การอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานของแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้า
ซึ่งใบอนุญาตท างานจะหมดอายุ ในวันที่ ๑ พ.ย. ๕๙
และกิจการแปรรูปสัตว์น้า (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร
ของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ซึ่งใบอนุญาต
ทางานจะหมดอายุ ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๙ ออกไปอี ก
จนถึ งวั นที่ ๑ พ.ย. ๖๐ เท่ ากั นทุ กคน เพื่ อเข้ ารั บ
การตรวจสัญชาติสาหรับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ
และได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารรับรองบุคคล จะได้รับอนุญาตให้อยู่ใ น
ราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๑ พ.ย. 60
และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน ๒ ปี

๑๖
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ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บั ตรใหม่ ของแรงงานต่ างด้ าวในกิ จการประมงทะเล
(ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. – ๓๐ ธ.ค. 5๙) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๒๕ ต.ค. ๕๙ ข้ อมู ลตั้ งแต่ วั นที่ 1 – 30 พ.ย. 59
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 1,595 คน
และแรงงานต่ างด้าว ๓ สั ญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวน ทั้งสิ้น 6,740 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
2,451
152
4,137
6,740

- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัว เพื่อขอรับ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
890 คน และแรงงานต่า งด้า ว ๓ สัญ ชาติ
มาจดทะเบียนใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 11,184 คน
แรงงาน 11,116 คน ผู้ติดตาม 68 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
512
14
90
3
10,514
51
11,116
68

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บั ตรใหม่ ของแรงงานต่ างด้ าวในกิ จการประมงทะเล
(ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. – ๓๐ ธ.ค. 5๙) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๒๕ ต.ค. ๕๙ ข้ อมู ลตั้ งแต่ วั นที่ 1 – 30 พ.ย. ๕๙
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 1,595 คน
และแรงงานต่ างด้าว ๓ สั ญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวน ทั้งสิ้น 6,740 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
2,451
152
4,137
6,740

- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัว เพื่อขอรับ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
890 คน และแรงงานต่า งด้า ว ๓ สัญ ชาติ
มาจดทะเบียนใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 11,184 คน
แรงงาน 11,116 คน ผู้ติดตาม 68 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย)
512
90
10,514
11,116

แรงงงานต่างด้าว (คน)
14
3
51
68

๑๗
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ทั้งปี
เดือนพฤศจิกายน 2559
163,470 คน (2) ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)
ผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ย. 59 ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MoU รวมทั้งสิ้น 2,534 ราย แรงงานต่างด้าว
จานวน 31,251 คน แยกเป็นดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
758
12,185
735
2,532
1,041
16,534
2,534
31,251

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
(2) ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว 35.10
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)
ผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 25 พ.ย. 59 ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MoU รวมทั้งสิ้น 6,433 ราย แรงงานต่างด้าว
จานวน 65,002 คน แยกเป็นดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย)
1,732
2,493
2,208
6,433

แรงงงานต่างด้าว (คน)
26,106
8,296
30,600
65,002

- นายจ้ า งยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
- นายจ้ า งยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
มีจานวน 4,451 ราย แรงงานต่ างด้า ว จานวน มีจานวน 7,987 ราย แรงงานต่ างด้า ว จานวน
27,521 คน แยกเป็นดังนี้
49,567 คน แยกเป็นดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
1,608
11,711
1,597
3,456
1,246
12,354
4,451
27,521

สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
2,560
19,489
3,357
7,111
2,070
22,967
7,987
49,567

สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
20,113
7,664
29,608
57,385

- พิจารณาอนุญาตทางาน รวมทั้งสิ้น 28,946 คน
- พิจารณาอนุญาตทางาน รวมทั้งสิ้น 57,385 คน
แยกเป็นดังนี้
แยกเป็นดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
10,632
3,839
14,475
28,946
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

22,000 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
เดือนพฤศจิกายน 2559
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
(3) โครงการจั ดตั้ งศู นย์ ประสานแรงงานประมง (3) โครงการการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด (ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ย. 59)
๒๒ จังหวัด
- จัดระเบียบแรงงานประมง
- จัดระเบียบแรงงานประมง
อนุญาตทางาน (คน)
5,473

นาเข้าตาม MoU
27

- คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
8,000 คน
70,000 คน

242,000 คน
36,000 แห่ง
12,728 แห่ง
140,730 คน

อบรมนายจ้าง (คน)
2,322

อบรมลูกจ้าง (คน)
601

อนุญาตทางาน (คน)
6,583

นาเข้าตาม Mo
50

- คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
อบรมนายจ้าง (คน)
2,363

30.15

อบรมลูกจ้าง (คน)
1,048

42.64
- ให้บริการคาปรึกษา แนะนา นายจ้าง ลูกจ้าง
- ให้บริการคาปรึกษา แนะนา นายจ้าง ลูกจ้าง 49.53
และประชาชนทั่วไป ตามภารกิจของศูนย์ฯ จานวน และประชาชนทั่วไป ตามภารกิจของศูนย์ฯ จานวน
17,104 คน
34,671 คน
(4) โครงการการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ โดยดาเนินการตรวจสอบการ
ทางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สปก. เพื่อให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด

(4) โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ โดยดาเนินการตรวจสอบการ
ทางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สปก. เพื่อให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด

ตรวจสอบ
จานวน
การทางานของแรงงานต่างด้าว 27,009 คน
นายจ้าง/สถานประกอบการ
4,112 แห่ง
(5) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน นายจ้าง/สถาน
ประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด (ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร)
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ตรวจสอบ
จานวน
19.94
การทางานของแรงงานต่างด้าว 48,261 คน
20.96
นายจ้าง/สถานประกอบการ
7,547 แห่ง
(5) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน นายจ้าง/สถาน
ประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด (ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร)
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

๑๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
(6) การตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้างและ
แรงงานต่ างด้าวผิ ดกฎหมาย ตามคาสั่ งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้ างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้ พนั กงานตรวจแรงงานร่ วมกั บชุ ดปฏิ บั ติ การ
(Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ๑๐ เขตพื้นที่ กทม.
ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ นายจ้ า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี แ รงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
116 ราย
1,287 คน
58 คน
6 ราย

- ตรวจสอบ จั บ กุ ม และด าเนิ น คดี นายจ้ า งและ
แรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ งคณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วนภูมิภาค
ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบนายจ้ า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี แ รงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
339 ราย
4,710 คน
335 คน
67 ราย

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
(6) การตรวจสอบ จั บกุ ม และด าเนิ นคดี นายจ้ างและ
แรงงานต่ างด้าวผิ ดกฎหมาย ตามคาสั่ งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้ างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้ พนั กงานตรวจแรงงานร่ วมกั บชุ ดปฏิ บั ติ การ
(Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ๑๐ เขตพื้นที่ กทม.
ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ นายจ้ า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี แ รงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
228 ราย
2,232 คน
251 คน
14 ราย

- ตรวจสอบ จั บ กุ ม และด าเนิ น คดี นายจ้ า งและ
แรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ งคณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วนภูมิภาค
ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบนายจ้ า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี แ รงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
576 ราย
10,173 คน
636 คน
115 ราย

๒๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ทั้งปี
เดือนพฤศจิกายน 2559
50,000 คน (๗) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด (ตาก มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย
นครพนม นราธิวาส)
- ผลการดาเนินการพิจารณาอนุญาตทางาน
แรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- จ านวนแรงงานต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตท างาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 – 25
พ.ย. 59 จานวน 5,162 คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุรี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

100,000
ครั้ง

จานวน (คน)
665
14
3,776
384
243
2
60
15
3

(๘) การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์สายด่วน
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
1 – 30 พ.ย. 59 มี ผู้ โทรศั พท์ เข้ ามาใช้ บ ริ ก าร

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
(๗) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One 16.82
Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด (ตาก มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย
นครพนม นราธิวาส)
- ผลการดาเนินการพิ จารณาอนุญาตทางาน
แรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- จ านวนแรงงานต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตท างาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. –
25 พ.ย. 59 จานวน 8,409 คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุรี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

จานวน (คน)
853
21
6,361
637
455
4
60
15
3

(๘) การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์สายด่วน
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
1 – 31 ต.ค. 59 มี ผู้ โ ทรศั พท์ เข้ ามาใช้ บ ริ ก าร

9.63

๒๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
โดยสามารถรับสายได้ จานวน 5,004 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 4,773 สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ยนมา ลาว กั มพู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภ าษาอังกฤษ) โทรศัพท์มาทั้งสิ้ น
จานวน 231 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

4.2 การจัดการปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

๕,๔๐๐ คน
๖๐๐ คน

จานวน
73 สาย
125 สาย
19 สาย
5 สาย
9 สาย

ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นหรื อ ขอรั บ
ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการทางานของแรงงาน
ต่างด้าว จะมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและแจ้งผลให้ทราบ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. ๕๙ มีการร้องทุกข์ร้องเรียน
แรงงานต่างด้าวทางานผิดประเภท 24 ราย
(1) โครงการปูอ งกัน ปัญ หาการค้า มนุษ ย์ด้า น
แรงงานต่างด้าว ดาเนินการให้ความคุ้มครองคนหางาน
ตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงานและ
สนับสนุนการแก้ไขและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ดังนี้
-อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 75 คน
- อบรมนายจ้าง/สปก. จานวน – คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
โดยสามารถรับสายได้ จานวน 9,632 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 9,207 สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ยนมา ลาว กั มพู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภ าษาอังกฤษ) โทรศัพท์มาทั้งสิ้ น
จานวน 425 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
128 สาย
232 สาย
41 สาย
6 สาย
18 สาย

ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นหรื อ ขอรั บ
ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการทางานของแรงงาน
ต่างด้าว จะมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าว และจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและแจ้งผลให้ทราบ
ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. ๕๙ มี การร้ องทุ กข์
ร้องเรียน แรงงานต่างด้าวทางานผิดประเภท 47 ราย
(1) โครงการปูอ งกัน ปัญ หาการค้า มนุษ ย์ด้า น
แรงงานต่างด้าว ดาเนินการให้ความคุ้มครองคนหางาน
ตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงานและ
สนับสนุนการแก้ไขและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ดังนี้
-อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 75 คน
- อบรมนายจ้าง/สปก. จานวน – คน

1.39
0.00

๒๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ทั้งปี
เดือนพฤศจิกายน 2559
๖0,๐๐๐ คน (2) โครงการเครื อข่ ายชุ มชนร่ วมรณรงค์ ปู องกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่ มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ น า
ชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทางานต่างประเทศ/ผู้ถูก
ระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อสร้าง
เครื อข่ ายในการให้ ข้ อมู ลการไปท างานต่ างประเทศ
จานวน 6,814 คน
๙30,๖๐๐ คน (3 ) โ ค ร งก า ร เ ผ ย แพ ร่ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ปู อ ง กั น
การหลอกลวงคนหางาน
- ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนทั่ วไป/คนหางาน เกี่ ยวกั บการเดิ นทาง
ไปท างานต่ างประเทศอย่ างถู กต้ องตามกฎหมาย
ปูองกั นปั ญหาการหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ/
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จานวน 92,879 คน
8,200 คน (4) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชนทราบ
ถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมถึงพฤติการณ์ในการหลอกลวง
คนหางานของสาย/นายหน้ า จั ด หางานบริ ษั ท
จัดหางาน และขบวนการค้ามนุษย์ จานวน 999 คน
(5) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
- ผลการด าเนิ น งานตามโครงการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่ างด้าว (ได้ รับการจั ดสรรจาก
เงิ น กองทุ น ส่ ง คนต่ า งด้ า ว กลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร) (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
(2) โครงการเครื อข่ ายชุ มชนร่ วมรณรงค์ ปู องกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่ มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ นา
ชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทางานต่างประเทศ/ผู้ถูก
ระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อสร้าง
เครื อข่ ายในการให้ ข้ อมู ลการไปท างานต่ างประเทศ
จานวน 9,259 คน
(3) โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ค ว า ม รู ้เ พื ่อ ปูอ ง กัน
การหลอกลวงคนหางาน
- ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนทั่ วไป/คนหางาน เกี่ ยวกั บการเดิ นทาง
ไปท างานต่ างประเทศอย่ างถู กต้ องตามกฎหมาย
ปูองกั นปั ญหาการหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ/
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จานวน 162,061 คน
(4) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชนทราบ
ถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมถึงพฤติการณ์ในการหลอกลวง
คนหางานของสาย/นายหน้ า จั ดหางานบริ ษั ท
จัดหางาน และขบวนการค้ามนุษย์ จานวน 1,462 คน
(5) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
- ผลการด าเนิ นงานตามโครงการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่ างด้าว (ได้ รับการจั ดสรรจาก
เงิ น กองทุ น ส่ ง คนต่ า งด้ า ว กลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร) (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ร้อยละ
15.43

17.41

17.83

-

๒๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

1,600 แห่ง
46,450 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
(6) โครงการปู องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ตรวจสถานประกอบกิ จการกลุ่ มเสี่ ยงต่ อการใช้
แรงงานเด็ ก แรงงานบั งคั บ แรงงานขั ดหนี้ และการค้ า
มนุ ษย์ ด้ านแรงงานในกิ จการเกี่ ยวเนื่ องประมงทะเล
กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง
ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทอื่ น ๆ รวมทั้ งกิ จการที่ เป็ นห่ วงโซ่ การผลิ ต
ดังกล่าว และกิจการก่อสร้าง ผลการดาเนินงาน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
(6) โครงการปู องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ตรวจสถานประกอบกิ จการกลุ่ มเสี่ ยงต่ อการใช้
แรงงานเด็ ก แรงงานบั งคั บ แรงงานขั ดหนี้ และการค้ า
มนุ ษย์ ด้ านแรงงานในกิ จการเกี่ ยวเนื่ องประมงทะเล
กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง
ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทอื่ น ๆ รวมทั้ งกิ จการที่ เป็ นห่ วงโซ่ การผลิ ต
ดังกล่าว และกิจการก่อสร้าง ผลการดาเนินงาน ดังนี้

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
115
8
สปก. (แห่ง)
107
7,151
437
ลูกจ้าง (คน)
6,714
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับจานวน
สปก./ลู กจ้ างที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
6.97/6.11

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก. (แห่ง)
181
19
162
ลูกจ้าง (คน) 10,046
711
9,335
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับจานวน
สปก./ลู กจ้ างที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
10.50/7.08

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่กรณีพบว่านายจ้าง
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกค าสั่ ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้ มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 จานวน 8 แห่ง ลูกจ้าง 437 คน
ขณะนี้ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่งแล้ว 5 แห่ง ลูกจ้าง
77 คน และอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 3 แห่ง
ลูกจ้าง 360 คน

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่กรณีพบว่านายจ้าง
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกค าสั่ ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้ มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 จานวน 19 แห่ง ลูกจ้าง 711 คน
ขณะนี้ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่งแล้ว 8 แห่ง ลูกจ้าง
113 คน และอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 11 แห่ง
ลูกจ้าง 598 คน

ตรวจ

ตรวจ

11.31/
21.63

๒๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

370 ลา
5,550 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
เดือนพฤศจิกายน 2559
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
(7) บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง (7) บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง
ทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดติดทะเล
ทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดติดทะเล
ตรวจ
เรือ (ลา)
43
ลูกจ้าง (คน)
440

ไม่ถูกต้อง
-

ถูกต้อง
43
440

ร้อยละของจานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จ านวน สปก./เรื อ /ลู ก จ้ า งที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ
คิดเป็นร้อยละ 0.00/0.00

12 รุ่น
240 แห่ง
480 คน

(8) การพัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยง
กุ้งตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
(ดาเนินการเดือน ธ.ค. 59 – มี.ค. 60)
240 แห่ง (9) ติดตามการแสดงความมุ่งมั่นในการนาหลักการ
ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการ
จ้างงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับการพัฒนา
(ดาเนินการเดือน เม.ย. 60)
5. การแก้ไขปัญหา 5.1 โครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพ 41,800 คน - กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ค ว า ม ไ ม ่ ส ง บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานใน
ที่ ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต แรงงาน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ชายแดนภาคใต้
ในพื้ นที่ (ผลการด าเนิ นงาน ณ เดื อน พ.ย. 59)
ประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จานวน 2,800 คน
ดังนี้

ตรวจ
เรือ (ลา)
57
ลูกจ้าง (คน)
590

ไม่ถูกต้อง
-

ถูกต้อง
57
590

ร้อยละ

15.41/
10.63

ร้อยละของจานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จ านวน สปก./เรื อ /ลู ก จ้ า งที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ
คิดเป็นร้อยละ 0.00/0.00

(8) การพัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยง
กุ้งตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
(ดาเนินการเดือน ธ.ค. 59 – มี.ค. 60)
(9) ติดตามการแสดงความมุ่งมั่นในการนาหลักการ
ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการ
จ้างงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับการพัฒนา
(ดาเนินการเดือน เม.ย. 60)
- กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
11.12
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต แรงงาน
โดยประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ในพื้ นที่ ประชาชนได้ รับบริการด้านแรงงาน จานวน
4,648 คน ดังนี้

๒๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
- ด้านจัดหางาน 228 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 2,366 คน
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 27 คน
- ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 179 คน
2. กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
3. กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
4. กิจกรรมคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางาน
แก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงาน
ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
6. ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานสารวจข้อมูลด้านแรงงาน
ในพื้น ที่ บัน ทึก ประมวลผลข้อ มูล นาเสนอข้อ มู ล
ด้านแรงงานต่อที่ประชุมระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
- ด้านจัดหางาน 413 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 3,832 คน
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 27 คน
- ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 376 คน
2. กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
3. กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
จานวน 7 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 700 คน
4. กิจกรรมคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
จานวน 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 305 คน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางาน
แก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงาน
ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
6. ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานสารวจข้อมูลด้านแรงงาน
ในพื้น ที่ บัน ทึก ประมวลผลข้อ มูล นาเสนอข้อ มู ล
ด้านแรงงานต่อที่ประชุมระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
จานวน 37 ครั้ง

7. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต แรงงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(ดาเนินการเดือน มี.ค.59)
8. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน

7. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต แรงงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(ดาเนินการเดือน มี.ค.59)
8. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน

๒๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

5.2 โครงการอบรมฝี มื อแรงงาน
ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

600 คน

5.3 โครงการฝึกอบรมฝีมือให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการพาคน
กลับบ้าน

200 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทาง
การด าเนิ น งาน มอบหมาย/ติ ด ตามผลการ
ปฏิ บั ติ ง านบั ณ ฑิ ต แรงงาน ติ ด ตามและรายงาน
ผลการดาเนินโครงการ นิเทศงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน จานวน 9 ครั้ง
- ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่มเปูาหมายตามโครงการฝึกทักษะอาชีพตาม
ความต้ องการให้ กั บกลุ่ มเปู าหมายในพื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
กลุ่มเปูาหมายที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
- ฝึกอบรมอาชี พเสริมในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้แก่
กลุ่ ม เปู า หมายในพื้ น ที่ โ ดยรอบอุ ทยานแห่ งชาติ
บู ได - สุ ไหงปาดี 9 อ าเภอ 27 ต าบล (จั ง หวั ด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) เพื่อให้มีความพร้อมใน
การทางาน มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 59)
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทาง
การด าเนิ น งาน มอบหมาย/ติ ด ตามผลการ
ปฏิ บั ติ ง านบั ณ ฑิ ต แรงงาน ติ ด ตามและรายงาน
ผลการดาเนินโครงการ นิเทศงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน จานวน 71 ครั้ง
- ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน 3.33
ภาคใต้ กลุ่มเปูาหมายตามโครงการฝึกทักษะอาชีพตาม
ความต้ องการให้ กั บกลุ่ มเปู าหมายในพื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
กลุ่มเปูาหมายที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
- ฝึ กอบรมอาชี พเสริม ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ แก่
กลุ่ ม เปู า หมายในพื้ น ที่ โ ดยรอบอุ ทยานแห่ งชาติ
บู ได - สุ ไหงปาดี 9 อ าเภอ 27 ต าบล (จั ง หวั ด
นราธิ ว าส ปั ต ตานี ยะลา) เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ ม
ในการทางาน มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล

