รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน ด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2560
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
1. การปกป้องและ 1.1 โครงการสาน สร้าง เสริม สุข ๓๘,๐๓๕ คน ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้ ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้ 189.90
เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น แรงงานไทย
ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิ ตแก่ประชาชน ในการพั ฒนาอาชี พและคุณภาพชี วิตแก่ ประชาชน
พระมหากษัตริย์
วัยแรงงานในพื้นที่/นาภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่ วัยแรงงานในพื้นที่/นาภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่
ขณะนี้ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณลงจั ง หวั ด แล้ ว ขณะนี้ ได้ จั ด สรรงบประมาณลงจั งหวั ด แล้ ว
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้บริการประชาชน
เพื่อให้บริการประชาชน
กิ จกรรมที่ 2 กิ จกรรมสานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งระหว่าง
ระหว่างอาสาสมั ครแรงงาน เครื อข่ายด้านแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน บั ณฑิ ต
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
แรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
กิจ กรรมที่ 3 ส่ ง เสริ ม เพื่ อพั ฒ นาแรงงานนอก กิจ กรรมที่ 3 ส่ ง เสริ ม เพื่ อพั ฒ นาแรงงานนอก
ระบบ ให้เข้มแข็ง
ระบบ ให้เข้มแข็ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑,๕๕๘ คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๗๒,๒๒๘ คน
โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ การ เจ้ าหน้ าที่ พี่ เลี้ ย ง
อาสาสมัครแรงงานเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาอาสาสมัคร
แรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7 - 9
พฤศจิกายน 2559 ณ จัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์
โดยสอดแทรกกิจกรรม “ปลูกความดี 89 ต้น บาเพ็ญ
พระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ วนอุทยานปราณบุรี รวมทั้ง
กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงพระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริ เวณหน้าพระราชวังไกลกังวล ร่วมกับประชาชนใน
พื้นที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อสร. ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมจานวน 110 คน
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
-

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
มติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ 15 พ.ย. ๕9 เห็ นชอบให้ มี
การจั ดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภั กดี ” เพื่ อเป็ น
การแสดงความอาลั ย น้ อ มถวายพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช และประกาศ
ความจงรั กภั กดี ในโอกาสวั นคล้ ายวั นพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 กระทรวงแรงงาน ได้จัดกิจกรรม
ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ตามแนวทางการจัดกิจกรรม “รวมพลั ง
แห่งความภักดี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(พลเอก ศิริชั ย ดิษฐกุล) ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
อาสาสมั ค รแรงงาน แรงงานไทยในต่ า งประเทศ
จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59
โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร“ไทยแลนด์ 4.0
กับการพัฒนาแรงงานในส่วนภูมิภาค กิจกรรมทาความดี
ตามรอยปณิธานพ่อหลวง ปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว
สู่ ทะเล ณ อุ ทยานสิ่ งแวดล้ อมนานาชาติ สิ ริ น ธร
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 – 25 พ.ย. 59 เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช” ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมประกอบด้ วย ผวจ.
เพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) รองปลัดกระทรวง
แรงงาน (นายอนุ รั กษ์ ทศรั ตน์ ) แรงงานจั งหวั ด
ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน
รวมจานวน 110 คน
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
-

-

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ได้
เป็นประธานฝุายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ พร้อม
ด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน (หม่อมหลวงปุณฑริ ก สมิ ติ )
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้า หน้า ที่ ได้เ ข้า ร่ว มใน
พิธี ตามโครงการ “แรงงานรวมใจอุปสมบทถวาย
เป็นพระราชกุศ ลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 59 โดยมีผู้บริหาร
กระทรวงแรงงาน นายจ้ าง ลู กจ้ าง และข้ าราชการและ
เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้ าร่วมอุ ปสมบทหมู่จานวน
95 รูป โดยผู้เข้าร่วมอุปสมบทได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบาง
ละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ ธ.ค.๕๙
กระทรวงแรงงานได้ ด าเนิ น การตามมติ ข อง
ศู น ย์ บั ญ ชาการติ ด ตามสถานการณ์ (ศตส.)
ที่ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานตั้งจุดให้บริการ
ประชาชนเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ บ ริ ก าร
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ผ้าเย็น สาหรับนาไปบริการ
ประชาชนที่เข้าร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดบริการประชาชน
บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 19
ต.ค. – 30 ธ.ค. 2559
กระทรวงแรงงานได้จัดพิธีบาเพ็ญกุศลวาระครบรอบ
วันสวรรคต ครบ 7 วัน เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59 ครบ 15
วัน เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 59 ครบ ๕๐ วั น เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
59 และครบ ๑๐๐ วัน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 60 โดย
นิมนต์พระสงฆ์ สวดพระอภิธรรม ถวายภัตตาหาร
เพล ประเคนผ้าไตรและถวายปัจจัย เพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศลแด่ พระบรมศพพระบาทสมเด็ จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยมี ผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงแรงงาน ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ สั งกั ด
กระทรวงแรงงานได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กระทรวงแรงงานโดยกรมพั ฒนาฝี มือแรงงาน จัดงาน
“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ” ประจาปี 2560
วันที่ 2 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมทั้งเป็น
การราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และให้ทุก
ภาคส่ วนตระหนั กถึ งความส าคั ญของมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานแห่งชาติ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของ กพร. และมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สาธารณชน
สาหรับกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประจาปี 2560 ประกอบด้วยพิธีถวายพระราชสักการะ
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
ในฐานะที่ พระองค์ ทรงเป็ นพระบิ ดาแห่ งมาตรฐาน
การช่างไทย โดยเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

-

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
จ านวน 97 หน่ วยงานเข้ าร่ วมพิ ธี จั ดนิ ทรรศการ
เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
จัดพิธีมอบปูายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน จานวน 15 แห่ง และเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน จานวน 5 แห่ง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
และเกียรติบัตร เป็นต้น
กระทรวงแรงงานร่ วมกั บสมาคมแม่ บ้ านแรงงานและ
ศูนย์บริการโลหิตแห่ งชาติ จั ดกิ จกรรมรั บบริจาคโลหิ ต
โครงการ “ทาความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตราลึ ก สานึ ก
ในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ” ถวายเป็ นพระราชกุ ศล
แด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
จานวน 2 ครั้ ง มี ผู้ลงทะเบี ยนเพื่อบริ จาคโลหิต จานวน
ทั้งสิ้น 510 คน ได้รับโลหิต จานวนทั้งสิ้น 458 ยูนิต
ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน
ประจ าปี 2560 “สืบ สานพระราชปณิ ธานและ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9” เชื่อมโยงและน้อมนาหลักการทรงงาน
ของในหลวงรัชกาล ที่ 9 ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา
เป็นแนวประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ ณ ตึกสันติไมตรี
ทาเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เป็นประธานกล่าวให้ โอวาท ซึ่งภายในงานยังมี
การจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการอัคร
ศิลปิน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และบิดาแห่ง
การพัฒนาพลังงานไทย เป็นต้น
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
-

- กระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมทาบุญตัก บาตร ทุก
วัน ศุ ก ร์ สั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น โดยมี ผู้ บ ริ ห าร
ข้า ราชการ และเจ้า หน้ า ที่ห น่ว ยงานในสัง กัด ร่ว ม
กิจกรรมดัง กล่า ว ณ กระทรวงแรงงาน เพื่ อ ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมจานวน 1 ครั้ง
1.3 โครงการมหกรรมสร้างงาน ๒๐,๐๐๐ คน
สิ้นสุดการดาเนินงาน
สร้ างอาชี พ เทิ ดพระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

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 (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จานวน ๑๐๐ คน ให้บริการแจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ ม
และคอยอ านวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชน
ที่เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช โดยกระทรวงแรงงานได้ รั บ
มอบหมายให้ดาเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑ เม.ย. - ๑๐ เม.ย. ๖๐
โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ณ เต๊นท์อานวยการ กอ.รส. บริเวณท้องสนามหลวง
- กระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมทาบุญตัก บาตร ทุก 100.00
วั น ศุ ก ร์ สั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น โดยมี ผู้ บ ริ ห าร
ข้า ราชการ และเจ้ า หน้า ที่ห น่ว ยงานในสัง กัด ร่ว ม
กิจกรรมดังกล่าว ณ กระทรวงแรงงาน เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รวมจานวน 12 ครั้ง
- เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่ม 105.19
โอกาสให้ผู้หางานทา/ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ได้งานตรงตาม
ความรู้ความสามารถ และให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน
คนหางาน ผู้ ถู กเลิ กจ้ าง ผู้มี รายได้ น้ อย ผู้ ที่ รอฤดู กาล
ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้านอาชีพและ
ด้ านการศึ กษา เป็ นข้ อมู ลประกอบการตั ดสิ นใจใน
การศึ กษาต่อหรื อประกอบอาชี พ รวมทั้งดาเนิ นการแนะ
แนวอาชี พ ทดสอบ ความพร้อมทางอาชีพ มีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม ๒๑,๐๓๗ คน

๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
1.4 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
ทั้งปี
4,980 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
-

1.5 โครงการฝึ กอบรมแรงงาน
กลุ่ม เฉพาะเพื่ อเพิ่ ม โอกาส
ในการประกอบอาชีพ

6,540 คน

1.6 โครงการฝึ กอบรมร่ วมกั บ
มูลนิ ธิ ข าเที ย มในสมเด็ จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี

20 คน

- ดาเนินการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ
ได้แก่ ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ผ่านการบาบัด
ยาเสพติ ด ผู้ ต้ องขั งก่ อนพ้ นโทษ ทหารผู้ บาดเจ็ บ
ทุพพลภาพ ชนกลุ่ มน้ อย (ชาวไทยภูเขา) และคน
พิ การ/ผู้ ดู แ ลคนพิ การ เป็ นต้ น เพื่ อให้ มี ความรู้
ความสามารถ ทักษะฝีมื อ และเตรี ยมความพร้อม
ทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ จานวน 360 คน
-

1.7 โครงการแรงงานปรองดอง
สามัคคี เทิดไท้ราชินี

-

-

1.8 โครงการอบรมบุคลากรกรม
ในการปฏิ บั ติ ธรรม เพื่ อถวายเป็ น
พระราชกุศล

1 รุ่น
130 คน

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ ประกอบอาชีพ และ
ทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ให้สามารถประยุกต์ใช้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ จานวน 6,258 คน
- ดาเนินการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ
ได้แก่ ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ผ่านการบาบัด
ยาเสพติ ด ผู้ ต้ องขั งก่ อนพ้ นโทษ ทหารผู้ บาดเจ็ บ
ทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทยภูเขา) และคนพิการ/
ผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะฝี มื อ และเตรี ย มความพร้ อ มทางด้ า น
จรรยาบรรณในวิชาชีพ จานวน 14,365 คน
- ฝึกอบรมแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการร่วมกับ
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยดาเนิ นการพั ฒนาทั กษะฝีมื อแรงงานที่มี คุณภาพ
และได้มาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียม
โรงพยาบาลชุ มชน หลักสู ตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ
(700 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม จานวน 41 คน
- รับบริจาคโลหิตและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
ผู้ เข้ าร่ วมบริ จาคโลหิ ต จ านวน ๘,๒๕๔ คน โลหิ ต
จานวน ๒,๐๓๗,๓๐๘ ซีซี
- อบรมบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในการปฏิบั ติธรรมเพื่อ ถวายเป็น พระราชกุศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงโครงการฯ จากเดิม เป็นการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้อยละ
125.66

219.65

205.00

-

๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
1.9 โครงการสร้ างจิ ตส านึกด้ าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
ตามหลักธรรมาภิบาลและประมวล
จริยธรรม
1.10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ทั้งปี
2 รุ่น
270 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
-

2 รุ่น
200 คน

-

1.11 โครงการหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการ
สร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ
1.12 กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-

-

-

-

2. การรักษาความ 2.1 โครงการส่ งเสริ ม ระบบการ 20,000 แห่ง
มั่ นคงของรั ฐและ จั ดการด้ า นยาเสพติ ด ในสถาน- 1,000,000 คน
การต่างประเทศ ประกอบกิจการ

118 แห่ง
16,043 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- สร้ างจิ ตส านึ กด้ านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ย ม
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และประมวลจริ ย ธรรม
แก่ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ าที่ กรมสวั สดิ การและ
คุ้มครองแรงงาน จานวน 2 รุ่น 270 คน
- ส่งเสริมการเรียนรู้ การดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพีย งให้แ ก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงาน จานวน 2 รุ่น
210 คน
- อบรมการสร้า งจรรยาบรรณในงานเลขานุ การ
ตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง มี ผู้ เ ข้า ร่ ว ม
อบรม จานวน 33 คน
กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศล
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ 3 บ าเพ็ ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็ น
พระราชกุศล
กิจกรรมที่ 4 ดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมที่ 5 เยี่ยมผู้ปุวยประกันสังคม
กิจกรรมที่ 6 เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพที่บ้านพัก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 312,171 คน
(1) รณรงค์ /ประชาสั มพั นธ์ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บการ
ปูองกั นและแก้ ไขปัญหายาเสพติ ดในสถานประกอบกิจการ จานวน 21,029 แห่ง 1,390,893 คน

ร้อยละ
100.00/
100.00

100.00/
105.00
-

105.15/
139.09

๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
350 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
(2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ
จนกระทั่ง ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการปู องกั น และ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิจ การ
(มยส.) จานวน 19 แห่ง
2,980 แห่ง (3) ตรวจติ ดตามเพื่อให้ สถานประกอบกิจการธารง
รักษาระบบมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อ เนื่อ ง
จานวน 35 แห่ง
4,300 คน
86 ครั้ง

(5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้าง
ความเข้ ม แข็ งเครื อข่ายแรงงานปู องกั นยาเสพติ ด
จานวน 2 ครั้ง
2,000 แห่ง (6) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิจการผ่ านเกณฑ์ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 17 แห่ง
-

2.2 การเสริ ม สร้า งความเข้า ใจ
แ ล ะ แ น ว ท า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศด้านแรงงาน

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ
จนกระทั่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการปู อ งกั น และ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จ การ
(มยส.) จานวน 560 แห่ง
(3) ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง
รักษาระบบมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่า งต่อ เนื่อ ง
จานวน 3,245 แห่ง
(4) จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 4,842 คน
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้าง
ความเข้ม แข็งเครือข่ายแรงงานปูองกันยาเสพติ ด
จานวน 93 ครั้ง
(6) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิ จการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 2,161 แห่ง
(7) ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาพิษภัย
ของยาเสพติดและการปูองกันยาเสพติด ผู้เข้ารับฟัง
บรรยาย จานวน 27,233 คน
(1) การเสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางความร่วมมือ
ของประเทศ CLMVT กระทรวงแรงงานได้จัดประชุม
เตรี ย มความพร้ อมในการเสริ ม สร้ างความเข้ าใจ
และหาแนวทางความร่ วมมือของประเทศ CLMVT

ร้อยละ
160.00

108.89

112.60
108.14
108.05
-
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
เมื่อวันที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ โรงแรม Grand
Mercure Bangkok Fortune โดยเชิญผู้แทนประเทศ
CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
รวมทั้ งเชิ ญผู้ แ ทนองค์ การระหว่ างประเทศ ทั้ ง นี้
ในการประชุมได้จัดทาสรุปการหารือ (Summary of
Discussion) แ ละ ข้ อ เส นอ ใน กา รจั ดท า Joint
Declaration ส่งต่อให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ
และสวั สดิ การสั งคมเวี ย ดนาม ซึ่ งจะเป็ นเจ้ าภาพ
จัดประชุ มระดับรัฐมนตรี CLMVT ครั้ งที่ 2 เป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดส่งแรงงานผ่านช่องทาง
ตามข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานที่ลงนามระหว่าง
ประเทศไทยกับ CLMV แต่ล ะประเทศ ช่ว ยลด
จานวนแรงงานผิ ดกฎหมายที่ลั กลอบทางาน ใน
ประเทศไทย และลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และ
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านแรงงาน
CLMVT ในความร่วมมือด้ านพัฒนาการนาเข้ าแรงงานให้
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย
(2) การประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล)
พร้อมด้วยผู้ บริหารกระทรวงแรงงาน ได้เข้ าร่ว ม
ประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
เมื่อ วันที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ โรงแรมดิเอ็ ม
เมอรัล รัชดา โดยการประชุม ฯ ได้รับการตอบรับ
การเข้าร่วมการประชุมจากผู้บริหารระดับนโยบาย
ของกระทรวงแรงงานประเทศ CLMV หัวหน้าคณะ

๑๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
เป็น ระดั บอธิบดี ขึ้นไปจนถึง ระดั บปลัดกระทรวง
แรงงาน มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และสั ง เกตการณ์
ประมาณ 50 คน ทั้งนี้ ได้รับ ทราบถึงประเด็น ที่
ประเทศ CLMVT ให้ความสาคัญ/ตระหนักร่วมกัน
เกี่ ย วกั บ การมี ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ การเคลื่ อ นย้ า ย
แรงงานอย่ า งปลอดภั ย ได้ แ ก่ การสร้ า งความ
ตระหนักรู้ให้แ ก่แ รงงานและประชาชนทั่วไป การ
เตรียมคนงานและ การอบรมก่อนการเดินทาง การ
ก าหนดบทบาทและหน้ า ที่ ข องผู้ เ กี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Stakeholders)
การจัด ทาข้อ ตกลงด้ านแรงงานระหว่า งประเทศ
ผู้ รั บ และประเทศผู้ ส่ ง การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ข่าวสารและการร่วมมือกันอย่างเข้ม แข็งระหว่าง
ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง เป็นต้น โดยหัวหน้า
คณะผู้ แ ทนระดั บ นโยบายเห็ น ชอบร่ ว มกั น ที่ จ ะ
จั ด ท า Joint Declaration on Safe Migration
สาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ CLMVT
ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ซึ่งจะดาเนินการ
ยกร่า ง โดยประเทศไทยและส่งให้ประเทศต่างๆ
พิจ ารณาต่ อ ไป โดยเวี ย ดนามแจ้ ง ก าหนดการ
จั ด การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี แ รงงานประเทศ
CLMVT ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ณ
สาธารณรัฐเวีย ดนาม ทั้ งนี้ผู้ แ ทนองค์กรระหว่า ง
ประเทศที่เข้าร่วมการประชุม เป็นองค์กรที่ทางาน
ใกล้ ชิด กับกระทรวงแรงงาน และเป็ นองค์ก รที่ มี

๑๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
บทบาทส าคั ญ ในเวที ร ะหว่ า งประเทศ ได้ แ ก่
องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (ILO) องค์ ก ร
ระหว่า งประเทศเพื่อ การโยกย้ า ยถิ่น ฐาน (IOM)
แล ะ มู ล นิ ธิ ยุ ติ ธร ร ม เพื่ อ สิ่ ง แ วด ล้ อม ( EJF)
นอกจากนี้ผู้แทน CLMV และผู้แ ทนมูลนิธิยุติธรรม
และสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมสถานที่จริง ณ ศูนย์ PIPO,
องค์การสะพานปลา และบริษั ท ไทยยูเนี่ย น และ
ได้ รั บ ทราบการด าเนิ น งานของประเทศไทย
ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลคุ้ ม ครองแรงงาน
ในอุตสาหกรรมประมงทะเลและเกี่ย วเนื่อง อาทิ
การจัดทา Seaman Book ให้แ ก่แ รงงานต่างชาติ
ในขณะที่ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย
สอบถามความเป็นอยู่ของแรงงานจากประเทศของ
ตนโดยตรง นอกจากนี้คณะผู้แทนได้เยี่ย มชมระบบ
การติดตามเรือในทะเล การแจ้งเรือเข้า-ออก รับฟัง
บรรยายสรุปการคุ้ม ครองและดูแ ลสิทธิประโยชน์
ของแรงงานของบริ ษั ทไทยยูเนี่ ยน จ ากั ด ซึ่ งมี แรงงาน
สัญชาติเมียนมาและกัมพูชาทางานอยู่เป็นจานวนมาก
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย
ดิษ ฐกุ ล ) ได้น าคณะผู้ แ ทนนายจ้ า ง และลู ก จ้ า ง
เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 16
(Asia and Pacific Regional Meeting : APRM)
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่บาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธ.ค. 59 โดยมี
32 ประเทศในเอเชีย รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ทั้งนี้การประชุม APRM เป็นการแสวงหาความร่วมมือ
ของไตรภาคีในการทางานที่มีคุณค่า ลดความเหลือ่ มล้า
รักษาสิ่งแวดล้อม นาความสุขมาสู่สังคม
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล) ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยสาระสาคัญ
จะเน้นการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรลุ
เปู าหมายการพั ฒนาเพื่ อความยั่ งยื นและแนวทาง
การพัฒนาของไทยตามยุทธศาสตร์ 20 ปี รวมทั้ง
ความร่วมมื อของไทยกั บกลุ่ มประเทศ CLMV ในด้าน
การย้ายแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ไ ด้พบหารื อ
ทวิภาคีกับ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงานและ
การจ้ า งงานของเกาหลี รวมทั้ ง ประเทศอื่ น ๆ
ร่วมด้วย โดยในการประชุม ครั้งนี้จะได้ประโยชน์
ทั้งการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในระดับสากล
ให้เห็ นถึ งความจริงใจและการปฏิบั ติอย่ างเข้ มแข็ ง
ของไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานให้เป็น
สากล และร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(4) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจั ด หางาน
ได้ เ ชิ ญ อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษาด้ า นแรงงานหรื อ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางการกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม เพื่อ ประชุม และรับทราบ แนวทางการ
ดาเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. 59 ดังนี้
4.๑) การเปิ ดศู นย์แรกรับเข้าทางานและสิ้ นสุ ด

๑๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
การจ้างจานวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์แรกรับฯ ณ จังหวัด
ตาก สาหรับแรงงานสัญชาติเมียนมา ๒) ศูนย์แรกรับฯ
ณ จังหวั ดสระแก้ ว สาหรับแรงงานสัญชาติกัมพูชา
และ ๓) ศูนย์แรกรับฯ ณ จังหวัดหนองคาย สาหรับ
แรงงานสั ญชาติ ลาว โดยบริ การอบรมให้ ค วามรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการทางานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย
ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทาง เข้ามา
ทางาน ตรวจสอบและขอรับสิทธิของแรงงานก่อนเดินทาง
กลับประเทศ รวมทั้งได้ขอให้ผู้แทนทางการกัมพูชา ลาว
และเมียนมา ประชาสัมพันธ์ การดาเนินการของศูนย์แรก
รับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้างให้แ รงงานต่างด้าว
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงการพิจารณาดาเนินการ
ให้แรงงานต่างด้าว สามารถเดินทางมาอบรม ณ ศูนย์แรกรับ
ฯ ได้ทันในวัน เวลาทาการเนื่องจากแรงงานต่างด้าวทุกคนที่
เข้ ามาท างานในประเทศไทยตาม MoU จะต้องผ่ านการ
อบรมจากศูนย์แรกรับฯ
100,000 คน - ผลการดาเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทางานและ - ผลการดาเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทางานและ 243.31
สิ้นสุดการจ้าง (16 – 29 ก.ย. 60) มีนายจ้า งจานวน สิ้นสุดการจ้าง (1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60) มีน ายจ้า ง
๒,๑๙๗ คน แรงงานต่ างด้ าว จ านวน ๑๓,๔๕๖ คน จ านวน ๓๑,๗๖๑ คน แรงงานต่ างด้ าว จ านวน
แยกได้ดังนี้
๒๔๓,๓๑๔ คน แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ จังหวัด นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
ตาก
๔๗๕
เมีย นมา ๗,๓๑๕
สระแก้ว
๔๐๙ กัม พูช า ๓,๓๐๔
หนองคาย
๑,๓๑๓
ลาว ๒,๘๓๗
รวมทั้ งสิ้น
2,๑๙๗
๑๓,๔๕๖

ศูนย์ฯ จังหวัด นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
ตาก
7,743
เมียนมา 118,122
สระแก้ว
9,372
กัมพูชา 73,752
หนองคาย
10,374
ลาว
22,889
รวมทั้งสิ้น
27,489
214,763
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญาตท างาน (E-Work - ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญาตท างาน (E-Work
Permit) จานวน ๒๗,๙๙๒ คน แยกได้ดังนี้
Permit) จานวน ๑๒๐,๐๔๙ คน แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ จังหวัด
สัญชาติ
ตาก
เมีย นมา
สระแก้ว
กั มพูช า
หนองคาย
ลาว
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๒๑,๐๒๙
๔,๑๒๖
๒,๘๓๗
๒๗,๙๙๒

ศูนย์ฯ จังหวัด
สัญชาติ
ตาก
เมีย นมา
สระแก้ว
กัมพูช า
หนองคาย
ลาว
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๖๐,๙๙๗
๔๒,๓๗๖
๑๖,๖๗๖
๑๒๐,๐๔๙

4.2) การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
ณ ส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ด ๑๐ จั งหวั ดได้ แ ก่
จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา
ระนอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และ
สงขลา บริการให้คาปรึกษาแนะนาช่วยเหลือแรงงาน
ต่ างด้ าวที่ ประสบปั ญหาการท างานในประเทศไทย
การประสานหรื อส่ ง ต่ อให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ให้ ความช่ วยเหลื อ จั ด หาที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวให้ แ ก่
แรงงานต่างด้าวที่มีปัญหาเพื่อพักรอระหว่างรอรับ
การช่วยเหลื อหรือรอส่ง ให้ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
ซึ่งจะช่วยปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์แ ละ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว และเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านแรงงานต่อประชาคมโลก รวมทั้ง
มีบริการ Application DOE help me/ สายด่วน ๑๖๙๔
เพิ่ ม ช่ องทางรั บ เรื่ องผ่ านอิ นเตอร์ เน็ ตในรู ปแบบ
การแจ้งปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว DOE Help Me
เพื่อเป็นช่องทางร้องทุกข์ ของแรงงานต่างด้าว สามารถ
แจ้ งปั ญหาได้ ที่ http://www.doe.go.th/helpme
รวมถึงการจัดให้บริการโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน

๑๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
๑๖๙๔ โดยจะมีล่ามภาษาเมียนมา กัมพูชา อังกฤษ
ตอบปัญหาและข้อมูลอื่นๆ ในช่วงเวลาราชการ
4.๓) การด าเนิ น การตามพระราชก าหนด
การน าคนต่ า งด้ า วเข้ า มาท างานกั บ นาย จ้ า ง
ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี ก ารก าหนดให้
ผู้ได้รับอนุญาตเรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย
จากนายจ้างเท่านั้น และห้ามเรียกเก็บเงินค่าบริการ
จากคนต่างด้าวไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องวางเงินค้าประกัน
การประกอบธุ รกิจนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างใน
ประเทศเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการนาคน
ต่างด้าวมาทางาน และเพื่อเป็นการอานวย ความสะดวก
และลดระยะเวลาการดาเนินการนาเข้าแรงงานตาม MoU
4.4) การตรวจสัญ ชาติแ รงงานต่า งด้า วของ
ประเทศต้นทาง โดยมาตรการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสั ญชาติ แ รงงานกั ม พู ช าและเมี ย นมา
ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษ ย์
ด้านแรงงาน (กนร.) เรียบร้อย ซึ่ งจะได้เสนอ ครม.
ให้ความเห็นชอบต่อไป โดยในระหว่างนี้ กระทรวงแรงงาน
ได้ขอให้ทางการเมียนมาและกัมพูชา จัดเตรียมการ
ด าเนิ นการในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ดาเนินการตรวจสัญชาติได้ทันทีภายหลังจากที่ ครม.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ทางการลาวเร่งรัดพิจารณาดาเนินการตรวจสัญชาติ
แรงงานลาว และแจ้ งให้ กรมการจั ดหางานทราบ
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ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ในโอกาสแรก ทั้ งนี้เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. 59 กระทรวง
แรงงาน โดยกรมการจั ดหางาน ได้ มี หนั งสื อแจ้ ง
การบริ หารจั ดการแรงงานต่ างด้ าวหลั งการสิ้ นสุ ด
การจดทะเบียนต่อทางการกัมพูชาและเมียนมาว่า ครม.
มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการ
ดาเนินการ หลังสิ้นสุดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สั ญ ชาติ กั ม พู ชา ลาว เมี ยนมา โดยเฉพาะการตรวจ
สั ญชาติ กระทรวงแรงงานจะอ านวยความสะดวก
อย่างเต็มที่ เพื่อให้การตรวจสัญชาติ ของทางการประเทศ
กัมพู ชา ลาว และ เมียนมา อย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(5) การประชุ มระดับวิชาการเวีย ดนาม – ไทย
ระหว่ างวั นที่ ๑๙ – ๒๑ ก.พ. ๖๐ ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี Mr. Doan Mau
Diep ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และ
สวัสดิการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็น
หัวหน้าคณะฝุายเวียดนาม และนายวรานนท์ ปีติวรรณ
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นหั วหน้าคณะฝุ ายไทย
ผลการประชุ ม มีค วามคื บหน้า โดยสรุ ป ดัง นี้ 1)
ฝุายไทยแจ้ งรายละเอี ย ดคู่ มือการอบรมแรงงาน
สัญชาติเวียดนามก่อนการทางาน และมอบคู่มือการ
อบรมฉบับภาษาอังกฤษให้ฝุายเวีย ดนาม 2) สอง
ฝุา ยยื น ยั น กระบวนการน าเข้ า แรงงานสั ญ ชาติ
เวียดนาม ๘ ขั้นตอน 3) ฝุายไทยแจ้งบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตตาม พรก. นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับ
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ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

-

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
นายจ้ า งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔๑
บริษัท และ 4) ทั้งสองฝุายได้พิจารณาปรับปรุง
ร่างสัญญาจ้างในกิจการก่อสร้างโดยให้อยู่ภายใต้ที่
กฎหมายไทยกาหนด สาหรับสัญญาจ้างในกิจการ
ประมงทะเลเป็ น ไปตามกฎกระทรวงคุ้ ม ครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
(6) กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลง
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในวั นที่ 1 มี นาคม 2560 ณ จั งหวั ดเพชรบุ รี ทั้ งนี้
กระทรวงแรงงานได้ มอบหมายให้ กรมการจัดหางาน
เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานในการดาเนิ น
ภารกิจที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้
การบริ หารจั ดการแรงงานต่ างด้ าวเป็ นไปอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มการจ้ างงานโดยถู กกฎหมาย
แรงงานได้ รั บการคุ้ มครอง และเป็ นไปตามข้ อตกลง
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(7) กรมการจัดหางานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ระดับวิชาการไทย - เมีย นมา ระหว่างวันที่ 19 21 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมี ป ระเด็ น หารื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ MOA ดั ง นี้
1) การดาเนินการของศูนย์แ รกรับเข้าทางานและ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง 2) การพิจารณาจัด ส่ง แรงงาน
เมีย นมาเข้ามาทางานตาม MoU ในกิจการรับใช้
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ในบ้านและกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม
3) การพิจ ารณาจัด ส่ง แรงงานเมีย นมาเข้า มา
ทางานในกิจการประมงทะเลในรูปแบบรัฐต่อรัฐ
(8) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้เข้าพบ Mr.Guy Ryder ผู้อานวยการใหญ่
ILO ณ สานักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครเจนี วา
สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60 ยื่นจดทะเบียน
สัตยาบันสารอนุสัญญา ฉบับ 111 ขจัดการเลือกปฏิบัติ
ส่ งเสริ มโอกาสความเสมอภาคในการจ้ างงานและการ
ประกอบอาชี พ พร้ อมพิ จารณาเพิ่ มอี ก 2 ฉบั บ คื อ
อนุสัญญา ฉ. 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และ ฉ. 188 ว่า
ด้วยงานประมง
(9) พล.อ.ศิ ริ ชั ย ดิ ษฐกุ ล รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
แรงงาน พร้ อมด้ ว ย หม่ อ มหลวงปุ ณ ฑริ ก สมิ ติ
ปลั ดกระทรวงแรงงาน และคณะ ร่ วมประชุ มระดั บ
รัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม
2560 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตามคาเชิญของทางการเวียดนาม โดยการประชุมในครั้งนี้
รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงาน มี วาระการรั บรอง
ปฏิญญาร่วม CLMVT ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ด้วย
สาระส าคั ญของปฏิ ญญาร่วม CLMVT ด้ านการ
เคลื่อนย้ ายแรงงานอย่ างปลอดภั ย เป็ นการยืนยันถึ ง
เจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศ CLMVT
ในเรื่ อ งการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานอย่ า งปลอดภั ย
การส่งเสริมการข้ามแดนและการจ้างงานโดยถูกกฎหมาย
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3. การป้ อ งกั น
และปราบปราม
กา ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ผ่านข้อตกลงทวิภาคี การสร้ างความตระหนั กรู้ให้แก่
ประชาชนทั่วไป คนหางาน คนงาน นายจ้าง หน่วยงาน
จั ดส่ งแรงงานเอกชน รวมถึ งหน่ วยงานผู้ มี อ านาจที่
เกี่ ยวข้ องในประเด็ นการเคลื่ อนย้ ายแรงงานอย่ าง
ปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบ และส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างปลอดภัยจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทาง
กระทรวงแรงงานได้กาหนดกรอบแนวทาง
ดาเนินงานเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
พ.ศ. 2564) สู่การปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน
โดยจะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ปูองกันการทุจริตเชิงรุก ทั้งนี้ รมว.รง. (พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล) ได้มอบนโยบายให้ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาแผนการปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต (จัดทาแผนการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจ
ให้ แก่ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการปู องกั น
การทุจริต โดยมีศูนย์หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
2) จั ด ทาคู่ ม ื อ หรื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ตามพระราชบั ญญั ติ การอ านวยความสะดวกในการ
พิ จารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อลดการ
ใช้ดุ ลยพิ นิจในการทางานแต่ล ะขั้น ตอน และการ
ตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อเป็นระบบควบคุม
ภายในของแต่ละหน่วยงาน

๒๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
3) การประกาศมาตรการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช
2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกหน่วยงานนามาพิจารณา
เพื่อเป็นหลักจัดทามาตรการที่เหมาะสม
4) การประเมิ น ความเสี่ย งเกี่ย วกับการทางาน
ในแต่ละขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นและควบคุมความเสี่ยง
นั้นให้มีประสิทธิภาพ
5) การจัดทาแบบประเมินหรือแบบสารวจมาตรฐาน
ความโปร่งใส เพื่อเป็นการจัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการดาเนินงาน
โดยมี การก าหนดขั้นตอนการทางานตามตัวชี้ วั ด
และดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน นาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศมาช่ วยในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรือปูองกันการทุจริต อาทิ ระบบ E-Payment ,
E-claim เพื่อปูองกันเรื่องการรับเงินผ่านมือ เป็นต้น
สานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดกิ จกรรมส่งเสริ ม
คุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “สุจริตตามรอยพ่อ
ขอเป็ นข้ าราชการที่ ดี ของแผ่ นดิ น” ตามโครงการ
เสริ มสร้ างจิตส านึกส่งเสริ มคุณธรรม จริยธรรม วินั ย
และหลักธรรมาภิบาล วันที่ 9 มี.ค. 60 ณ ห้องจอมพล
ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้นา
หลั ก ค าสอนทางศาสนาและน าหลั กค าสอนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 9 มาน้อมน า
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ นอกจากนี้

๒๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

3.1 โครงการเสริม สร้างจิตสานึก
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม วินัย
และธรรมาภิบาลสาหรับบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปูองกันและลดความเสี่ย งในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปูองกันและลดความเสี่ย งในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

200 คน

3.4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สื่อสร้างสรรค์ ใ นการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1,100 คน

3.5 กิจกรรมต่อ ต้า นการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบ

1 รุ่น
130 คน

400 คน
200 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ยังเป็นการปลู กฝั งและสร้างค่านิยมให้ กับข้าราชการ
กระทรวงแรงงานตามแผนปฏิบัติการ 8+1 วาระปฏิรูป
กระทรวงแรงงาน เรื่อง Zero corruption ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
- ฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสานึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
วิ นั ย และธรรมาภิ บาลส าหรั บบุ คลากรส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อปลุกจิตสานึกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 234 คน
สิ้นสุดการดาเนินงาน
- ฝึ กอบรมหลัก สูต รการเสริม สร้า งธรรมาภิบ าล
ปูองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้แก่บุคลากรกรมการจัดหางาน จานวน 415 คน
- จั ดฝึ ก อบรมให้ค วามรู้ต ามโครงการเสริ ม สร้ า ง
ธรรมาภิ บาลปูองกั นและลดความเสี่ย งในการเกิ ด
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ แก่ เ จ้ า หน้ า ที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 171 คน
- เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ สื่อ สร้ างสรรค์ใ นการ - เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ สร้ า งสรรค์ ใ นการ
ปูองกัน และปราบปรามการทุจริต ให้แ ก่บุ คลากร ปูองกั นและปราบปรามการทุ จริต ให้แ ก่บุค ลากร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและประชาชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและประชาชน
ทั่วไป จานวน 345 คน
ทั่วไป จานวน 1,155 คน
- กิ จกรรมต่ อต้ า นการทุจ ริต และประพฤติ มิช อบ
ภายใต้ชื่อ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โปร่งใส
ไร้ การทุ จริ ต” เมื่อวั นที่ 25 พ.ย. 59 ณ ห้ องประชุ ม
จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน
โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกับมอบนโยบายให้

ร้อยละ

117.00

103.75
85.50

105.00

100.00/
384.62
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

3.6 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรด้านคุณธรรม จริย ธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

-

-

3.7 โครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาล
ปูองกันและลดความเสี่ ยงในการเกิ ด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

-

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ทุ กหน่ วยงานในสั งกั ดโปร่ งใส ไร้ การทุ จริ ต เน้ นย้ า
ข้ าราชการใช้ หลั ก 7 ป. 4 ม. (เป็ นธรรม โปร่ งใส
ปรับปรุง ประสิทธิผล ประหยัด เปิดโอกาส เป็นต้นแบบ
ไม่จ่ าย ไม่ รับ ไม่ ยอม และไม่เพิ กเฉย) ซึ่งจะเป็นการ
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
- ด าเนิน การเสริม สร้า งสมรรถนะบุ คลากร ด้ า น
คุณธรรม จริย ธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ข้าราชการสานักงานประกันสังคม จานวน
3,173 คน
- ปลุกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน โดยการคัดเลือกและให้รางวัลแก่
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ทางานดี มี คุ ณธรรมและมีความซื่ อสั ตย์
จานวน 58 ราย
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยแก่บุคลากร
โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเรื่ องวินัยในโครงการ
ฝึกอบรมเจ้ าหน้าที่ และเรื่ องการปฏิ บัติ งานทั บซ้ อน
จานวน 381 คน
- กิจกรรมปฏิ บัติธรรม ร่ วมท าบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 670 คน

๒๔
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
4 . ก า ร จั ด ก า ร 4.1 การบริหารจัดการแรงงาน
ปั ญ หาแรงงาน ต่างด้าว
ต่า งด้ า ว/การค้ า
มนุษย์ด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
สิ้นสุดการดาเนินการ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (1) ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บั ตรใหม่ ของแรงงานต่ างด้ าวในกิ จการประมงทะเล
(ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. – ๓๐ ธ.ค. 5๙) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๒๕ ต.ค. ๕๙ (ปรับปรุงข้อมู ล ณ วันที่ 30 ม.ค. 60)
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 2,507 คน
และแรงงานต่างด้ าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวน 10,415 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมีย นมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
4,254
254
5,907
10,415

- ผลการดาเนินงานการรั บรายงานตั วเพื่อขอรับบั ตรใหม่
ของแรงงานต่ างด้ าวในกิ จการแปรรู ปสั ตว์ น้ า
มี นายจ้ างแจ้ งบั ญชี รายชื่ อแรงงานต่ างด้ าว จ านวน
1,952 คน และแรงงานต่ างด้ าว ๓ สั ญชาติ
มาจดทะเบี ยนใหม่ มี จ านวน 23, 634 คน
แรงงาน 23,390 คน ผู้ติดตาม 244 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
2,769
320
20,301
23,390

ผู้ติดตาม (คน)
112
6
126
244

๒๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
สิ้นสุดการดาเนินการ ณ วันที่ 31 มี.ค. 60

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(2) ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. – 31 มี.ค. 60) ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 (ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 60)
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ๓,๖๑๓ คน
และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวน 23,452 คน แยกเป็น ดังนี้
สัญชาติ
กัมพูชา
ลาว
เมียนมา
รวมทั้งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
8,764
550
14,138
23,452

- ผลการดาเนิ นงานการรับ รายงานตั วเพื่ อขอรั บ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
2,474 คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มาจด
ทะเบี ย นใหม่ มี จ านวน 36,219 คน แรงงาน
35,832 คน ผู้ติดตาม 387 คน แยกเป็น ดังนี้
สัญชาติ
กัมพูชา
ลาว
เมียนมา
รวมทั้งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
5,054
908
29,870
35,832

ผู้ติดตาม (คน)
144
21
222
387
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
(3) ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)
(๑ – ๒๕ ส.ค. 60) ผลการดาเนินงาน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(3) ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่าง
ด้าว 3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่
ภาคี (MoU) (1 ต.ค. 59 – 25 ส.ค. 60) ผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่างด้าวตาม
MoU จานวน ๒๑๙,๕๘๑ คน แยกเป็นดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)

๗๒,๘๒๖
๒๕,๖๓๘
๑๒๑,๑๑๗
๒๑๙,๕๘๑

- นายจ้ า งยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว - นาย จ้ า งยื่ น บั ญ ชี ร าย ชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
จานวน ๒๘๔,๐๘๗ คน ดังนี้
จานวน ๓๑,๘๐๘ คน ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)

๑๐,๑๗๙
๕,๗๓๕
๑๕,๘๙๔
๓๑,๘๐๘

163,470 คน - พิจารณาอนุญาตทางาน รวมทั้งสิ้น ๕๐,๖๗๘ คน ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)

๑๘,๐๔๕
๗,๓๘๐
๒๕,๒๕๓
๕๐,๖๗๘

สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)

๑๐๑,๗๕๑
๓๔,๖๓๓
๑๔๗,๗๐๓
๒๘๔,๐๘๗

- พิจารณาอนุญาตทางาน รวมทั้งสิ้น ๓๙๑,๓๐๓ คน ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)

๑๓๒,๑๐๗
๔๕,๒๐๒
๒๑๓,๙๙๔
๓๙๑,๓๐๓

๒๓๙.๓๗

๒๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ดาเนินการรับ แจ้งการทางานของคนต่างด้าว ณ
ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว ตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน ลงวั นที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดังนี้
ผลการดาเนินการมีนายจ้างรับแจ้งการทางานของคน
ต่ างด้ าว จ านวน ๑๙๘,๓๓๒ คน และแรงงานต่ างด้ าว
สัญชาติ ๓ สัญชาติ มีจานวนทั้งสิ้น ๗๙๗,๖๘๕ คน แยก
เป็นดังนี้ (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐)
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
235,757
100,470
461,458
797,685

ดาเนินการคัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง – ลูกจ้าง
ณ ศู นย์สั มภาษณ์ ทั่ วประเทศ (ตั้ งแต่ วั นที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๐ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐) ดังนี้
ผลการดาเนิ น งานการคั ดกรองความสั ม พั น ธ์
ระหว่างนายจ้าง – ลูกจ้าง มีนายจ้างที่ผ่านการสัมภาษณ์
จานวน ๑๘๕,๕๕๐ คน และแรงงานต่ างด้ าว ๓ สัญชาติ
จ านวน ๗๒๗,๔๗๑ คน (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐) แยกเป็นดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
209,561
87,815
430,095
727,471

๒๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ผลการดาเนินงานแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบแทน
ใบอนุญาตทางาน มีจานวนทั้งสิ้น ๔๕,๓๕๓ คน
100,000 คน (4) โครงการจัด ตั้ง ศูน ย์ป ระสานแรงงานประมง (4) โครงการจัด ตั้ง ศู นย์ ประสานแรงงานประมง 278.56
๒๒ จังหวัด (1 – 25 ก.ย. 60) จานวน 22,142 ๒๒ จังหวัด (1 ต.ค. 59 – 25 ก.ย. 60) จานวน
คน ดังนี้
278,562 คน ดังนี้
- จัดระเบียบแรงงานประมง
- จัดระเบียบแรงงานประมง
22,000 คน
282.68
อนุญาตทางาน (คน)
นาเข้าตาม MoU
อนุญาตทางาน (คน)
นาเข้าตาม MoU
๓,๕๐๑

8,000 คน

- คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
อบรมนายจ้าง (คน)

๑๖๖

70,000 คน

๓๓๘

๕๘,๙๖๒

๓,๒๒๘

- คุ้มครองแรงงานในเรือประมง

อบรมลูกจ้าง (คน)

-

- ให้บริการคาปรึกษา แนะนา นายจ้าง ลูกจ้าง
และประชาชนทั่ ว ไป ตามภารกิ จ ของศู น ย์ ฯ
จานวน ๑๘,๑๓๗ คน
(5) โครงการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ ดาเนินการตรวจสอบการทางาน
ของคนต่ างด้าว และนายจ้ าง/สปก. เพื่ อให้ ปฏิ บั ติ
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
242,000 คน
- ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว
จานวน ๑๗,๘๑๘ คน
36,000 แห่ง
- ตรวจสอบนายจ้าง/สปก. จานวน ๒,๙๐๔ แห่ง
(6) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน นายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
และเป็ น ไปตามกฎหมายที่ ก าหนด (ได้ รั บ การ

อบรมนายจ้าง (คน)

๘,๙๖๔

อบรมลูกจ้าง (คน)

224.40

๘,๙๘๘

- ให้บริการคาปรึกษา แนะนา นายจ้าง ลูกจ้าง
283.46
และประชาชนทั่วไป ตามภารกิจของศูนย์ฯ จานวน
๑๙๘,๔๒๐ คน
(5) โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่ างด้าว
และสถานประกอบการ ดาเนินการตรวจสอบการทางาน
ของคนต่ างด้ าว และนายจ้ าง/สปก. เพื่อให้ ปฏิ บั ติ
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
- ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว
136.77
จานวน ๓๓๐,๙๘๔ คน
- ตรวจสอบนายจ้าง/สปก. จานวน ๔๖,๓๐๖ แห่ง
128.63
(6) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน นายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด (ได้รับการจัดสรร

๒๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
จั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ การส่ ง คนต่ า งด้ า วกลั บ เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ออกไปนอกราชอาณาจักร)
ราชอาณาจักร)
12,728 แห่ง
143.38
- ตรวจสอบนายจ้าง/สปก. จานวน ๒,๙๑๒ แห่ง
- ตรวจสอบนายจ้าง/สปก. จานวน ๑๘,๒๔๙ แห่ง
140,730 คน
- ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่า งด้าว
- ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่า งด้า ว 111.83
จานวน ๑๓,๔๗๓ คน
จานวน ๑๕๗,๓๘๑ คน
(7) ตรวจสอบ จับกุ ม และด าเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จับ กุม และด าเนิน คดี น ายจ้า งและ - ตรวจสอบ จั บ กุม และดาเนิน คดีน ายจ้ า งและ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษา แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่ ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 100/2557 ในพื้นที่
กรุ ง เทพมหานครโดยให้พ นั ก งานตรวจแรงงาน กรุ ง เทพมหานครโดยให้ พ นั ก งานตรวจแรงงาน
ร่วมกับชุดปฏิบัติการ (Task Force) ใน สปก. เพื่อ ร่วมกับชุดปฏิบัติการ (Task Force) ใน สปก. เพื่อ
แก้ ไ ขปั ญ หา แ ร งง า นต่ า งด้ า ว แล ะ ปู อ ง กั น แก้ ไ ข ปั ญห า แ ร งง า น ต่ า งด้ า ว แ ละ ปู อ ง กั น
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ๑๐ เขตพื้นที่ กทม.
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ๑๐ เขตพื้นที่ กทม.
(1 – 31 ส.ค. ๖๐) ดังนี้
(1 ต.ค. ๕๙ – 31 ส.ค. ๖๐) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ นายจ้าง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนิ นคดีแ รงงานต่ า งด้า ว

จานวน
๗๒ ราย
๕๙๔ คน
3 ราย
7 คน

- ผลการด าเนิ น การตรวจสอบ จั บ กุ ม และ
ดาเนินคดีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ตามค าสั่ ง คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วนภูมิภาค ดังนี้

ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ นายจ้าง/สปก.
ตรวจแ งงานต่า งด้า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนิ นคดีแ รงงานต่ า งด้า ว

จานวน
๑,๗๙๔ ราย
๓๘,๗๑๐ คน
157 ราย
1,698 คน

- ผลการด าเนิ น การตรวจสอบ จั บ กุ ม และ
ดาเนินคดีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ตามคาสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วนภูมิภาค ดังนี้

๓๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบนายจ้า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนิ นคดีแ รงงานต่ า งด้า ว

จานวน
30 ราย
705 คน
- ราย
- คน

50,000 คน (8) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) ด้า นแรงงานต่า งด้า ว
เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 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 (1 – 25 ก.ย. 60)
จานวน ๙,๒๒๖ คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุรี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

จานวน (คน)
๓,๗๓๕
๑๙
๓,๓๕๔
๑,๓๖๐
๑๒๘
๒๗
๔๙๕
๘๑
๒๖
1

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบนายจ้า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนิ นคดีแ รงงานต่ า งด้า ว

ร้อยละ

จานวน
๖,๒30 ราย
๔๔,830 คน
523 ราย
๔,๐๒๔ คน

(8) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ 147.87
(One Stop Service) ด้า นแรงงานต่า งด้า ว
เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 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
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ (1 ต.ค. 59 – 25
ก.ย. 60) จานวน ๗๓,๙๓๔ คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุรี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

จานวน (คน)
๑๖,๗๕๕
๓๑๘
๓๘,๙๙๓
๙,๓๒๒
๓,๓๙๙
๓๑๑
๔,๓๕๖
๓๐๗
๑๒๙
๒๔
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ไทย – เวียดนาม
ผลการประชุม ระดับวิชาการเวีย ดนาม – ไทย
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี Mr. Doan Mau Diep
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และ
สวัสดิก ารสัง คม สาธารณรัฐสั งคมนิ ย มเวี ย ดนาม
เป็นหัวหน้าคณะฝุายเวียดนาม และนายวรานนท์ ปีติวรรณ
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นหัวหน้าคณะฝุายไทย
คณะผู้ แ ทนฝุ า ยไทย ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนกรม
สวัสดิ การและคุ้ ม ครองแรงงาน ผู้แ ทนสานั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้แ ทนกรมเอเชีย ตะวันออก
ผู้แ ทนเอกอั ครราชทู ต ณ กรุ งฮานอย และผู้ แ ทน
กรมการจัดหางาน โดยสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
(๑) ฝุายไทยแจ้งให้ทราบเกี่ย วกับสาระสาคั ญ
ของพระราชกาหนดการนาคนต่างด้ าวมาทางาน
กั บ นายจ้ า งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อ ให้
ประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมการประกอบ
ธุรกิจนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
แก้ไขปัญหาการลักลอบนาคนต่างด้าวมาทางานอย่าง
ผิดกฎหมายและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์
(๒) ฝุายไทยได้แ จ้งรายละเอีย ดเกี่ย วกับคู่มื อ
การอบรมแรงงานสัญชาติเวียดนามก่อนการทางาน
(Pre – Departure) และมอบคู่มือการอบรมฉบับ
ภาษาอังกฤษให้ฝุายเวียดนาม
(๓) ทั้ ง สองฝุ า ยยื น ยั นเห็ น ชอบกระบวนการ
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ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
น าเข้ า แรงงานสั ญ ชาติ เ วี ย ดนาม ๘ ขั้ น ตอน
นอกจากนี้ ฝุ า ยเวี ย ดนามขอให้ ฝุ า ยไทยจั ด ส่ ง
หนั งสื อแ จ้ ง คว าม ต้ อ งก าร จ้ า งค นต่ าง ด้ า ว
(Demand Letter) ถึ ง กรมแรงงานในต่ า งแดน
(DOLAB) กระทรวงแรงงาน ทุ พ พลภาพและ
สวัสดิการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๔) ทั้งสองฝุายได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุง
ร่างสัญญาจ้างในกิจการก่อสร้าง และมีข้อสรุปที่จะ
ปรับปรุงให้มีความชั ดเจน แต่ทั้งนี้ให้อ ยู่ภายใต้ ที่
กฎหมายไทยกาหนด และสาหรับ สั ญญาจ้า งใน
กิจ การประมงทะเล ฝุ า ยไทยได้แ จ้ งให้ ท ราบว่ า
สั ญ ญาจ้ า งในกิ จ การประมงทะเลเป็ น ไปตาม
กฎกระทรวงคุ้ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ซึ่งหากฝุายเวียดนามมีข้อเสนอแนะใดๆ ฝุายไทยจะรับไว้
และส่ง ให้หน่ วยงานผู้รับ ผิดชอบ (กรมสวั สดิการ
และคุ้ ม ครองแรงงาน) ประกอบการพิ จ ารณา
สัญญาจ้างในกิจการประมงทะเลต่อไป
ทั้ ง นี้ ฝุ า ยไทยได้ ยื น ยั น กั บ ฝุ า ยเวี ย ดนามว่ า
แรงงานสั ญ ชาติ เ วี ย ดนามที่ จ ะเข้ า มาท างานใน
ประเทศไทยภายใต้ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า น
แรงงาน (Agreement) คือ ต าแหน่ ง กรรมกรใน
กิจการประมงทะเลและก่อสร้างเท่านั้น

๓๓
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ไทย – กัมพูชา
- สรุ ปการประชุม คณะทางานไทย – กัม พูช า
เรื่องการส่งมอบ PP/TD และ OCWC และการตรวจ
สัญชาติแรงงานกัมพูชา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ โดยมีหัวหน้า
คณะผู้แทนฝุายไทย นาโดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ
อธิบดีกรมการจัดหางาน และหัวหน้าคณะผู้แ ทน
ฝุ า ยกั ม พู ช า น าโดย H.E. Mr. HENG Sour
ประธานคณะทางานชุดเฉพาะกิจ
๑. ดาเนินการส่งมอบหนังสือเดินทาง (Passport :
PP) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD)
และบัต รแรงงานกัม พู ชาในต่ า งแดน (Overseas
Cambodia Worker Card : OCWC) ในสถาน
ประกอบการที่มีจานวนแรงงานกัมพูชามากกว่า ๘๐ คน
(มีจานวน ๑๗๓ บริษัท) ฝุายกัมพูชาจะดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑.๒ วันส่งมอบหนังสือเดินทาง (Passport :
PP) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD)
และ บั ต รแรงงานกั ม พู ชาในต่ างแดน (Overseas
Cambodia Worker Card : OCWC) ฝุายกัม พูชา
จะจัดส่งเจ้าหน้าที่จานวน ๕ คน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ
และจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจ านวน ๙๕๐ บาท
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอานวยความสะดวก
โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่จานวน ๒ นาย ไปดาเนินการ
ตรวจลงตรา ณ สถานประกอบการ มีค่าธรรมเนียม
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ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
๕๐๐ บาท จากนั้ นแรงงานต้อ งไปดาเนินการขอ
เล่มใบอนุญาตทางาน มีค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
๒. การดาเนินการส่งมอบ หนังสือเดินทาง (Passport :
PP) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD)
และบัต รแรงงานกัม พู ชาในต่ า งแดน (Overseas
Cambodia Worker Card : OCWC) ในสถานประกอบการ
ที่มีจานวนแรงงานกัม พูชาน้อยกว่า ๘๐ คน ฝุา ย
กัมพูชาจะดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ส่งมอบ หนังสือเดินทาง (Passport
: PP) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD)
และบั ต รแรงงานกั ม พู ช าในต่ า งแดน (Overseas
Cambodia Worker Card : OCWC) ใน ๕ พื้นที่
(กรุงเทพฯ ขอให้สถานทูตฯ) ปทุมธานี (เซียร์ รังสิต) ชลบุรี
(เทสโก้ โลตั ส ) สงขลา (ชะลอการจั ด ตั้ ง ) และ
สมุทรปราการ (อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่)
๒.๒ สาหรั บอีกสองพื้ นที่ที่ขอเพิ่ ม เติม คื อ
ฉะเชิงเทรา และ ระยอง รวมถึงสมุทรปราการฝุาย
ไทยจะได้ให้ส านักงานจัดหางานจั งหวัดติ ดต่อหา
สถานที่ให้กับ ฝุายกัม พูชา ทั้งนี้การด าเนินการจะ
เริ่มได้ในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมีนาคม
๒.๓ กรณีจังหวั ดอื่นๆ สามารถดาเนินการ
ได้โดยยื่นเรื่องผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และแจ้ง
ความประสงค์ ส ถานที่ รั บ มอบหนั ง สื อ เดิ น ทาง
(Passport : PP) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD)
และบัต รแรงงานกัม พู ชาในต่ า งแดน (Overseas
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ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
Cambodia Worker Card : OCWC) ณ สถานทูตฯ หรือใน
๖ พื้ น ที่ ข้ า งต้ น (กรุ ง เทพฯ ปทุ ม ธานี ชลบุ รี
สมุ ท รปราการ ฉะเชิ งเทรา และระยอง) จากนั้ นฝุ าย
กัมพูชาจะดาเนินการส่งมอบ ทั้งนี้จะต้องให้การดาเนินการ
ส่งมอบของจั งหวั ดที่ เป็ นที่ ตั้ งศู นย์ แล้ วเสร็ จก่ อนเป็ น
ลาดับแรก
๓. การด าเนิ น การทั้ ง หมดฝุ า ยไทยจะแจ้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างได้รับทราบและให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินการของฝุายกัมพูชา
๔. การดาเนินการตรวจสัญชาติให้กับแรงงาน
กั ม พู ช าและผู้ ติ ด ตาม ฝุ า ยกั ม พู ช าแจ้ ง ว่ า จะ
ดาเนินการตรวจสัญชาติ ภายหลังจากที่ดาเนินการ
ส่งมอบ หนังสือเดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง
(Travel Document : TD) และ บัตรแรงงานกัมพูชาใน
ต่างแดน (Overseas Cambodia Worker Card : OCWC)
ได้แล้วประมาณ ๑ ใน ๓ ของเล่มทั้งหมด โดยคาด
ว่ าจะเข้ ามาด าเนิ นการภายในเดื อนมิ ถุ นายน ๒๕๖๐
พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ว่ า แรงงานจะได้ รั บ เล่ ม ในวั น ที่ ม า
ดาเนินการตรวจสัญชาติ
- ผลการประชุม ระดับวิชาการกัม พูชา – ไทย
เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีอธิบดี
กรมการจัดหางานเป็นหัวหน้าคณะผู้แ ทนฝุายไทย
ประชุ ม ร่ว มกับ ดร.เส็ง ศัก ดา อธิบ ดีกรมแรงงาน
กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา สรุปผลดังนี้

๓๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
๑. ขั้นตอนการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชา
ที่ทางานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
๑.๑ ฝุายกัมพูชาจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ ๒๐
ทีม มาเริ่ม ดาเนินการตรวจสัญชาติให้กับแรงงาน
กัมพูชาในกลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่ม ใบรับรองที่ออก
โดยกระทรวงแรงงาน ราชอาณาจัก รไทย ตาม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสข.)
โดยจะจั ดตั้ งศู น ย์บ ริก ารแบบเบ็ ดเสร็ จ (OSS) ๓
แห่ง คือ จังหวัดระยอง กรุงเทพฯ และสงขลา เพื่อ
ดาเนินการออกหนังสือเดินทาง (Passport)/เอกสาร
เดินทาง (TD) และบัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน (OCWC)
การตรวจลงตรา การตรวจสุขภาพ ออกใบอนุญาต
ทางาน ทั้ งนี้ ก ารตรวจสั ญชาติจ ะเริ่ ม ด าเนิ นการ
ให้กับแรงงานในกิจการประมงทะเลก่อน
๑.๒) ฝุ ายไทยเห็นชอบจั ดทาโปรแกรม
จั ด ล าดั บ คิ ว อั ต โนมั ติ ใ ห้ แ ก่ แ รงงานกั ม พู ช าเพื่ อ
กาหนดวันไปใช้บริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)
๒. ความคืบหน้าในการส่งมอบหนังสือเดินทาง
(Passport) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD)
และบั ต รแรงงานกั ม พู ช าในต่ า งแดน Overseas
Cambodian Worker Card : OCWC) ให้ กั บแรงงาน
กัมพู ชา ทางการกั ม พูช าจะจัด ส่งหน่วยเคลื่ อนที่
(Mobile Teams) ๔ ที ม ในการจั ดส่ งหนั งสื อเดิ นทาง
(Passport) เอกสารเดินทาง (TD) และบัตรแรงงาน
กัมพูชาในต่างแดน (OCWC) ให้กับแรงงานกัม พูชา
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๑๖๐,๐๐๐ คน ที่ทางานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยจะดาเนินการภายในระยะเวลา ๑๐๐ วัน และ
ขอให้ฝุายไทยอานวยความสะดวกในการดาเนินการ
๓. ขั้นตอนและกลไกบริหารจัดการการทางาน
บริเวณชายแดนในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาล
ฝุายไทยจะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมู ล
แรงงานที่ เ ดิน ทางเข้ า มาท างานในประเทศไทย
ระหว่างสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการ
จัดหางานและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ใช้ในการตรวจสอบ
และบริหารจัดการข้อมูลแรงงานที่เข้ามาทางานใน
ประเทศ โดยฝุายกัม พูชาจะหารือหน่วยงานตรวจ
คนเข้าเมืองในการจัดเชื่อมโยงบัตรแรงงานในต่างประเทศ
(OCWC) และบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border pass)
๔. การจัดตั้งศูนย์แ รงงานกัม พูชาไปทางาน
ต่างประเทศ
ฝุายกัมพูชาจะจัดตั้งศูนย์แ รงงานกัม พูชา
ไปทางานต่างประเทศ ณ ปอยเปต จังหวัดบันเตีย
– เมียนเจย ภายในสิ้นปี ๒๕๖๐ โดยศูนย์มีภารกิจ
ในการจัดอบรมให้กับแรงงานกัม พูชาก่อนเดินทาง
ไปทางานในประเทศไทย รับแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อ
ซึ่งถูกส่งกลับ ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้กับ
แรงงานกัมพูชา และอานวยความสะดวกการออก
เอกสารสาหรับแรงงานกัมพูชาที่จะเข้ามาทางานใน
ประเทศไทยผ่านระบบ MOU และเข้ามาทางานใน
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ลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล
๕. การดาเนินการศูนย์รับแจ้งการทางานของ
คนต่างด้าว ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
ฝุายไทยแจ้งให้ ทราบว่าได้จัดตั้งศูนย์รั บ
แจ้งการทางานของคนต่างด้าวทั่วประเทศ ๙๗ แห่ง
เริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๗
สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๕ วัน ไม่เว้นวันหยุด
และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากนั้นจะมีการ
ตรวจสอบยืนยันความสัม พันธ์การเป็นนายจ้าง –
ลู ก จ้ า ง และฝุ า ย ไทยจะออกหนั ง สื อ รั บ รอง
ความสั ม พั นธ์ นายจ้ าง – ลูก จ้า งโดยเร็ ว และจะ
อานวยความสะดวกในการตรวจสัญชาติแ ละออก
ใบอนุ ญ าตท างาน ข้ อ มู ล ที่ แ รงงานลงทะเบี ย น
สามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน
โดยขอให้ ทางการไทยประชาสั มพั นธ์ ให้ นายจ้ างไป
ดาเนินการดังกล่าวภายในกาหนด
๖. การจัดส่งแรงงานกัมพูชาในรูปแบบรัฐต่อรัฐ
(G to G) ในกิจการอื่น ๆ
ฝุายไทยขอให้ฝุายกัม พูชาใช้ระบบจัดส่ง
แรงงานแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ในกิจการประมง
ทะเล ธุรกิจ ขนาดใหญ่แ ละก่อสร้าง โดยกรมการ
จัดหางานส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงทะเลใช้
ระบบ G to G โดยจะรับแรงงานเข้ามาทางาน
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
- เงินเดือนขั้นต่าไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน
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- เงินเดือนต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารของ
แรงงานกัมพูชา
- จัดหาที่พักและอาหารที่เหมาะสม
- จัดหาประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(IOM) มีส่วนร่วมดาเนินงาน
ทั้งสองฝุายตกลงที่จะใช้ระบบ G to G เป็น
โครงการน าร่ อ งและจะมี ก ารหารื อ กั น ต่ อ ไปใน
ประเด็ นดั ง กล่ าว และมอบหมายผู้ ประสานงาน
สาหรับคณะทางานร่วม
ผลการดาเนินงานของศูนย์ส่งมอบฯ (ข้อมู ล
ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐) ดังนี้
- คนต่างด้าวได้รับ PP/TD/OCWC จานวน ๕๐,๖๗๙ คน
- แรงงานได้รับใบอนุญาตทางาน จานวน ๑๓,๘๙๐ คน
ไทย – เมียนมา
- ผลการหารื อ ในประเด็ นการเปิ ด ศู นย์ บริ การ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) เมื่ อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑. การเปิดศู นย์ OSSC เพื่อออกเอกสาร CI ฝุ าย
เมีย นมาจะดาเนินการให้กับแรงงานเมีย นมาและ
ผู้ ติ ด ตามที่ ไ ด้ ม าด าเนิ น การจดทะเบี ย นบั ต ร
ประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) เป็ น
ลาดับแรก จากนั้นจึงจะมีการพิจารณาออกเอกสาร
CI ให้กับแรงงานกลุ่มอื่นๆ ต่อไป
๒. ฝุ ายเมี ย นมายื น ยั นว่ า ศู นย์ OSSC จะเปิ ด

๔๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ขั้นตอนการขอรับเอกสาร CI มีดังนี้
๒.๑ แรงงานเมียนมาชาระค่าธรรมเนี ยมการ
ออกเอกสาร CI จานวน ๓๐๐ บาท ณ จุดบริการ
ของบริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากัด ค่าธรรมเนีย ม
การให้บริการ ๑๐ บาท รวมจานวน ๓๑๐ บาท
๒.๒ การรับชาระค่าธรรมเนียมจะเริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒.๓ แรงงานเมี ยนมาต้องดาเนิ นการนั ดหมาย
วัน เวลา การไปขอรับเอกสาร CI ณ ศูนย์ OSSC
ทั้ ง ๖ แห่ ง ที่ ต้ อ งการ (สมุ ท รสาคร ๒ แห่ ง
สมุทรปราการ เชียงราย ตาก และระนอง การนัด
หมายสามารถด าเนิ น การได้ ๒ ช่ อ งทาง ๑)
หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ OSSC และ ๒) เว็บไซด์
(อยู่ระหว่างการดาเนินการทดสอบระบบ)
๒.๔ แรงงานเดินทางไปขอรับเอกสาร CI ฝุาย
เมียนมาสามารถดาเนิ นการออกเอกสาร CI ได้สู งสุ ด
๗๐๐ เล่ม/วัน/ศูนย์
๒.๕ ศูนย์ OSSC ทั้ง ๖ แห่ง จะเปิดท าการ ๖
วัน/สัปดาห์
๒.๖ ทั้ งสองฝุ ายจะแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล รวมถึ ง
ขั้นตอนการด าเนินการ และการแจ้ งสถิ ติ ข้ อมู ลการ
ดาเนิ นการ เพื่ อจะได้ เป็ นฐานข้ อมู ล รวมถึงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
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๒.๗ ฝุ ายเมี ยนมาจะจั ดส่ ง Username และ
Password เพื่ อให้ สื บค้ นสถิ ติ ข้ อมู ลพื้ นฐานได้ ใน
ลักษณะ Real Time
- ผลการประชุมวิชาการไทย – เมียนมา ระหว่างวันที่
๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าแรงงานเข้ามาทางานใน
ประเทศไทย ดังนี้
๑. พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ฝุายไทยได้แจ้งให้ทราบว่ าได้มีการออกพระ
ราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างใน
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ ง มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ควบคุ มดู แลการจ้ างงานและนายจ้ างรวมไปถึ งการ
ปูองกั นการจ้างงานที่ผิ ดกฎหมายและการหลอกลวง
แรงงานโดยการกาหนดการนาเข้าแรงงานเข้ามาใน ๒
รู ปแบบ คื อ การด าเนิ นการโดยนายจ้ าง และการ
ดาเนินการโดยบริษัทตัวแทนที่ได้รับอนุญาต โดยห้าม
เรียกเก็บเงินค่าบริการจากคนต่างด้าวไม่ว่ ากรณีใดๆ
แต่จะก าหนดให้เรียกรับเงินค่าบริ การและค่าใช้ จ่าย
จากนายจ้าง รวมถึงขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการ
พิ จารณาปรั บรวมกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บแรงงาน
(พระราชบั ญญั ติ การท างานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.
๒๕๕๑ และพระราชก าหนดการน าคนต่ างด้ าวมา
ทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ่งจะทาให้
การคุ้มครองแรงงานต่ างด้ าว มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้ น
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โดยเน้ นการก าหนดบทลงโทษนายจ้ างที่ กระท าผิ ด
กฎหมาย โดยจะไม่ลงโทษแรงงาน
ฝุายเมี ยนมาขอทราบค่าใช้จ่ ายที่แรงงานต้อง
จ่าย ตามพระราชกาหนดนี้ ซึ่งฝุายไทยได้แจ้งให้ทราบ
ว่า ค่ าใช้ จ่ ายที่ แรงงานต้ องจ่ าย ได้ แก่ ค่ าใช้ จ่ ายที่
เกิดขึ้นในประเทศต้นทางและค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางเข้า
มาในประเทศไทย ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ บาท
ค่ าประกั นสุ ขภาพ ๑,๖๐๐ บาท ค่ าธรรมเนี ย ม
ใบอนุ ญาตทางาน ๑,๐๐๐ บาท/ปี รวมถึ งค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวของแรงงาน สาหรับการตรวจลงตรา (Visa) ถือ
เป็นค่าใช้จ่ายในประเทศต้ นทาง แรงงานจึงต้องเป็นผู้
จ่าย ทั้งนี้นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับ
การเดิ นทางจากบริ เ วณชายแดนมายั งสถาน
ประกอบการ
๒. การดาเนินการของศูนย์แรกรับเข้าทางานและ
สิ้นสุดการจ้าง
ประเทศไทยได้เปิดดาเนินการศู นย์แรกรับเข้ า
ทางานและสิ้นสุดการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้ง ๓ สัญชาติ
สาหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้เปิดศูนย์แรก
รับฯ ณ จั งหวั ดตาก ซึ่ งได้ เปิ ดด าเนิ นการอย่ างเป็ น
ทางการ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และเป็นศูนย์ฯ
ที่มีจานวนแรงงานเข้ามามากที่สุดในปัจจุบัน ศูนย์แรก
รับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้าง จะให้บริการอบรม
ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์
จากการทางาน รวมถึงช่วยปูองกันมิให้เกิดปัญหา
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การค้า มนุษ ย์ โดยฝุา ยไทยอยู่ร ะหว่า งการจั ดท า
โครงการนาร่องจัดทา e – work permit และจะเริ่มที่
ศูนย์ฯ จังหวัดตากเป็นแห่งแรก ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
จะแล้ วเสร็ จในหนึ่ งวั น ทั้ งนี้ ทั้งสองฝุ ายจะต้ องมีการ
หารือในการดาเนินการร่วมกันต่อไป
๓. การพิจารณาจัดส่งแรงงานเมียนมาตาม MOU
เข้ามาทางานในประเทศไทยในกิจการประมงทะเลและ
รับใช้ในบ้านทั้งสองฝุายเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นใน
การจัดส่งแรงงานเมียนมาเข้ามาทางานในประเทศไทย
ในกิจการประมงทะเลและรับใช้ในบ้านในรูปแบบรัฐต่อ
รัฐ โดยฝุายไทยจะจัดส่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับแรงงาน
ประมงทะเลและแรงงานรับใช้ในบ้านตามที่ฝุายเมียนมา
ร้องขอ และจะได้พิจารณารายละเอียดร่วมกันต่อไป
๔. ฝุายไทยแจ้งให้ฝุายเมียนมาทราบเกี่ยวกับช่อง
ทางการขอรั บการคุ้ มครอง ได้ แก่ ศู นย์ ร่ วมบริ การ
ช่วยเหลื อแรงงานต่ างด้ าวใน ๑๐ จั งหวั ด ส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และ
โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖
๕. มติคณะรัฐมนตรีในการผ่อนผันให้แ รงงาน
ต่างด้าวเดินทางกลับประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ฝุ ายไทยแจ้ งให้ ฝุ ายเมี ยนมาทราบว่ า
คณะรัฐมนตรีได้มีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเดินทาง
กลับประเทศและเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ โดยยกเว้ นค่ าธรรมเนี ย มซึ่ งจะ
อนุ ญาตตั้ งแต่ วั นที่ ๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และ
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แรงงานต้องเดินทางกลับเข้ามาภายในวันที่ ๓๐เมษายน
๒๕๖๐ ตามการผ่ อนผันนี้แรงงานจะต้องเดินทางเข้ า
และออกในด่านตรวจบริเวณแนวชายแดนเดียวกัน การ
ผ่อนผันนี้ได้ผ่อนผันให้กับแรงงานทุกกลุ่ม (แรงงานตาม
MOU แรงงานที่มหี นังสือเดินทางชั่วคราว (TP) แรงงาน
ที่มีเอกสาร CI แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน
บัตรสี ชมพู) และผู้ ติดตาม สาหรั บแรงงานที่มี บัตรสี
ชมพูต้องไปขอหนังสือรับรองการออกนอกประเทศได้ที่
กรมการจัดหางาน สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ และสานักงานจัดหางานจังหวั ดทุกจังหวัด
ฝุ ายเมี ย นมารั บทราบ และเห็ นชอบที่ จ ะ
ดาเนินการร่วมกับฝุายไทยในการประชาสัมพันธ์ไปยัง
นายจ้างและแรงงานเมียนมา
๖. การตรวจสัญชาติและการออกเอกสาร CI ของ
ฝุายเมียนมา
ฝุ า ยไทยขอให้ ฝุ า ยเมี ย นมาพิ จ ารณาเร่ ง
ดาเนิ นการตรวจสั ญชาติ ให้ กั บแรงงานเมี ยนมาและ
ผู้ติดตามให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก โดยเฉพาะแรงงานใน
กิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้า ที่จะต้อง
ด าเนิ นการตรวจสั ญชาติ ให้ แ ล้ วเสร็ จก่ อนวั นที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ฝุายเมียนมาแจ้งให้ทราบว่า ฝุายเมียนมาได้เร่ง
ดาเนินการออกเอกสาร CI และขอให้ฝุายไทยพิจารณา ดังนี้
๑) การเปลี่ยนวันหยุดการดาเนินการของศูนย์
OSSC จากวันอาทิตย์เป็นวันอื่น ๆ

๔๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
๒) การขออนุญาตส่งทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ เพื่ อ
ไปดาเนินการออกเอกสาร CI
๓) การขอเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนย้ ายสถานที่ตั้ ง
ศูนย์ OSSC ไปยังพื้นที่ที่มีแรงงานเมียนมาเป็นจานวนมาก
สาหรับประเด็นข้างต้น ฝุายไทยแจ้งให้ฝุาย
เมียนมาทราบว่า เป็นการดาเนินการของฝุายเมียนมา
โดยขอให้ฝุายเมียนมามีหนังสือแจ้งให้ทราบอย่างเป็น
ทางการ และขอให้ทั้ งสองฝุายร่วมกั นประชาสั มพันธ์
แจ้งให้แรงงานและนายจ้างได้ทราบ และในกรณีการจัด
ที มเคลื่ อนที่ ฝุ ายเมี ย นมาต้ องแจ้ งข้ อมู ลแรงงานให้
สานักตรวจคนเข้าเมืองทราบล่วงหน้า
๔) การอนุญาตให้แรงงานเดินทางไปรับเอกสาร
CI นอกพื้นที่โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่
๕) การพิ จารณามอบหมายเจ้ าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองมาประจาการที่ ศูนย์ OSSC เพื่อตรวจลงตรา
เนื่องจากบางจังหวัดไม่มีสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ในประเด็นดังกล่าว ฝุายไทยแจ้งให้ทราบว่า
เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้
แต่ละหน่วยงานดาเนินการตามมติอย่างเคร่งครัด
๖) การแก้ไขข้อจากัดที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ไม่พบ
ข้อมูลของแรงงานเมื่ อไปชาระเงิน ณ จุ ดบริการของ
บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากัด
ส าหรั บ ประเด็ น นี้ ฝุ า ยไทยได้ แ จ้ ง ให้
ทราบว่ากรมการจัดหางานได้ดาเนินการขอข้อมูล
จากกรมการปกครอง และคาดว่า จะสามารถใช้
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ดาเนินการได้ในโอกาสแรก
๗) การปรับแก้ไขข้อจากัดที่ เกี่ยวกับข้ องกั บ
ชื่ อบุ คคล และวั น เดื อน ปี เกิ ด ที่ ไม่ สอดคล้ องกั น
ระหว่างเอกสาร CI กับบัตรสีชมพู อันเป็ นผลให้แรงงาน
เมียนมาไม่ได้รับการตรวจลงตรา
ในประเด็นดังกล่าว ทั้งสองฝุายเห็นชอบที่
จะดาเนิ นการ ภายหลั งจากที่ได้ข้อสรุ ปจากการหารื อ
ของเจ้าหน้าที่ไอทีฝุายเมียนมา เจ้าหน้าที่ไอทีฝุายไทย
และผู้แทนบริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากัด
๘) การปูองกันบุคคลที่ หลอกลวงหรือแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงาน เกี่ยวกับการออกเอกสาร CI และ
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้แรงงานทราบ
ฝุายไทยจะพิจารณามาตรการที่ เหมาะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นและทั้งสองฝุายจาเป็น
ที่จะต้องร่วมมือกัน ฝุายไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ ายในการออกเอกสาร CI จ านวน ๓๑๐ บาท
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมออกเอกสาร CI ๓๐๐ บาท
และค่าบริการ ๑๐ บาท
๙) การออกเอกสาร CI ให้กับผู้ติดตามของแรงงาน
สาหรั บประเด็ นนี้ ฝุ ายไทยจะด าเนินการ
ตรวจลงตรา (Non - O) ให้ กับผู้ติ ดตามของแรงงาน
เมียนมาทุกคนที่ได้รับการออกเอกสาร CI จากฝุายเมียน
มาโดยที่ผู้ติดตามจะได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร
เท่ากับระยะเวลาที่แรงงานได้รับ
๑๐) ข้อมูลเอกสาร CI ในกรณีที่มีการปลี่ยนแปลง
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ไปจากที่กระทรวงการต่างประเทศให้การรับรองก่อน
หน้านี้
ในประเด็นข้างต้น ฝุายไทยขอให้ฝุายเมียน
มาแจ้งกระทรวงการต่างประเทศให้ ทราบเกี่ ยวกับการ
ปรับขยายอายุเอกสาร CI ๒ ปี เป็น ๔ ปี
ฝุายไทยแจ้งให้ทราบว่าแรงงานที่ได้รับการ
ตรวจลงตราและมาขอใบอนุญาตท างานจะต้ องตรวจ
สุ ขภาพ เนื่ องจากเป็ นการเปลี่ ยนมาตรการอนุ ญาต
ทางานตามพระราชบั ญญัติการท างานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ จากมาตรา ๑๓ (๒) เป็นมาตรา ๙
- ผลการประชุมวิชาการไทย – เมียนมา ระหว่าง
วันที่ ๒๙ มิ ถุ นายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ
กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้
๑. ฝุายไทยแจ้งให้ฝุายเมียนมาทราบดังนี้
๑.๑ พระราชก าหนดการบริ หารจั ดการการ
ทางานของคนต่างด้าว ๒๕๖๐ โดยได้ชี้แจงให้ทราบว่า
พระราชก าหนดดั งกล่ าวตราขึ้ นเพื่ อบริ หารจั ดการ
ปูองกันคุ้ มครอง รวมถึ งส่งเสริมความร่วมมื อกับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าวทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน
เศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศเป็ นไปอย่างถู กต้อง
ตามหลักสากล
๑.๒ รายชื่ อบริ ษั ทที่ ได้ รั บอนุญาตน าคนต่ าง
ด้ าวมาท างานในประเทศไทย ซึ่ งปั จจุ บั นมี จ านวน
ทั้งสิ้น ๘๐ บริษัท
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๑.๓ การดาเนินการของศูนย์แรกรับและสิ้นสุด
การจ้างจังหวัดตากที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ดาเนินการผ่านศูนย์ฯ ดังกล่าวแล้ว ๘๗,๓๘๓ คน
๒. เรื่ องการตรวจสั ญชาติ แ ละการออกเอกสาร
รับรองบุคคล (Certificate of Identity : ) ดังนี้
๒.๑ เรื่องที่ฝุายเมียนมาขอให้ฝุายไทยพิจารณา
ในเรื่องการตรวจสัญชาติและการออกเอกสาร CI ดังนี้
๑) ขอปรับเปลี่ยนวันหยุดทาการของศูนย์
ออกเอกสาร CI (OSSCI) จากทุกวันอาทิตย์ เป็นทุกวัน
อังคาร โดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒) ขอส่งทีมเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่ไปให้บริการ
ตรวจสัญชาติในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่มีแรงงานเมียนมา
ทางานจานวนมาก
๓) ขอปรับย้ายสถานที่ตั้งศูนย์ OSSC จาก
เชียงราย (แม่สาย) ไปจังหวัดเชียงใหม่ และจากจังหวัด
ตาก (แม่สอด) ไปจังหวัดนครสวรรค์
๔) ขอให้จัด เจ้าหน้าที่สานั กงานตรวจ
คนเข้ า เมื อ งไปด าเนิ น การตรวจลงตราให้ กั บ
แรงงานเมียนมาที่ได้รับเอกสาร CI ณ ศูนย์ OSSC
แต่ละแห่งเพื่ออานวยความสะดวกกับแรงงานเมียนมา
๕) ขอให้ออกใบอนุญาตทางานให้แก่กลุ่ ม
แรงงานที่ถือบัตรชมพูโดยขอให้ใช้ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด
ให้ตรงกับข้อมูลใน CI
๖) ขยายระยะเวลาให้แ รงงานเมีย นมา
ที่ได้รับวีซ่าแล้วแต่ไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน

๔๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
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ภายใน ๑๕ วัน เป็น ๖๐ วัน
โดยฝุ ายไทยไม่ ขั ดข้ องข้ อขอร้ องของ
ฝุายเมียนมา ทั้งนี้ ขอให้ฝุายเมียนมาแจ้งเป็นให้ทราบ
อย่างทางการผ่านช่องทางการทูต
๒.๒ ฝุายไทยแจ้งให้ทราบว่าได้ดาเนินการออก
หนังสือรับรองการเดินทางให้แรงงานเมียนมาไปรับตรวจ
สัญชาติและรับเอกสาร CI โดยเร็วไม่เกิน 3 วันทาการ
๒.๓ ฝุายไทยขอให้ฝุายเมียนมาเร่งดาเนินการ
ออกเอกสาร CI ให้กับแรงงานในกิจการประมงทะเลและ
กิจการแปรรูปสัตว์น้า ที่จะสิ้ นสุดการอนุ ญาตวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒.๔ ฝุายไทยขอให้ ฝุายเมียนมาพิจารณาออก
เอกสาร CI ให้กับแรงงานเมียนมาที่ถือหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว (Temporary Passport : TP) และหนังสือคน
ประจาเรือ (Sea Book) ซึ่งฝุายเมียนมายืนยันจะออก
เอกสาร CI ให้กลุ่ มแรงงานเมียนมาที่ถื อ TP โดยเร็ ว
และยินดีที่จะออกเอกสาร CI ให้กลุ่มแรงงานที่มีหนังสือ
คนประจาเรือ (Sea Book)
๓. การนาเข้าแรงงานตาม (MOU)
๓.๑ ขอให้นาเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ให้
ทางานตรงตาม Demand ที่ยื่นขอ ซึ่งฝุายไทยชี้แจงว่า
ปัจจุบั นกระทรวงแรงงานไม่อนุ ญาตให้ subcontract
เป็นนายจ้าง
๓.๒ ฝุ ายเมี ย นมาขอให้ ฝุ ายไทยตรวจสอบ
เอกสารการขอกลับเข้ามาทางานของแรงงานรายเดิมให้
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ถู ก ต้ อ งตรงตามความจริ ง โดยฝุ า ยไทยรั บ ที่ จ ะ
ดาเนินการ
๓.๓ ฝุ ายเมี ยนมาขอให้ ฝุ ายไทยเข้ มงวดกั บ
บริษัทจัดหางานที่เก็บค่าธรรมเนียมสูงเกินกาหนด ฝุาย
ไทยยืนยันว่าทางการไทยมีบทลงโทษ ๒ มาตรการ ดังนี้
๑) ทางการปกครองโดยพักใช้อนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต
๒) หักหลักประกันที่วางไว้ ๕ ล้านบาท และ
จะแจ้งรายชื่อบัญชีบริษัทที่ขึ้นบัญชี Black list ให้อัคร
ราชทูตที่ปรึ กษาด้านแรงงาน (Labour Attache) โดย
ผ่านช่องทางการทูต
๓.๔ ฝุ ายเมี ย นมาขอให้ ฝุ ายไทยพิ จารณา
ตรวจสอบการจ่ ายค่ าจ้ างแก่ แ รงงานเมี ย นมาของ
นายจ้างในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้แรงงานเมียน
มาได้ รั บค่ าจ้ างตามกฎหมาย ซึ่ งฝุายไทยรั บที่ จะไป
ประสานกรมสวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงานดู แลให้
แรงงานได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย และขอให้ฝุายเมียน
มาประชาสัมพันธ์ให้แรงงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผ่านช่องทางร้องทุกข์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ดารงธรรม หรือ
ช่องทางอื่น ๆ เพื่อความรวดเร็ว
๓.๕ สองฝุ ายตกลงในหลั กการเกี่ ยวกั บการ
นาเข้าแรงงานในทุกกิจการผ่านรัฐต่อรัฐ (Government
to Government : G-G) โดยเห็นชอบให้ตั้งคณะทางาน
ฝุายละ ๕ คน ภาครัฐ ๔ คน ภาคเอกชน ๑ คน
๓.๖ ฝุ ายเมี ยนมาไม่ ขั ดข้ องที่ จะให้ นายจ้ าง
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บุคคลธรรมดาขอนาเข้าแรงงานเมียนมาในทุ กกิจการ
ยกเว้ นงานท างานบ้ านและงานบริ การ ซึ่ งต้ องขอ
ตรวจสอบรายละเอี ย ดส าหรั บงานดั งกล่ าวอี กครั้ ง
เนื่องจากฝุายเมียนมามีข้อห่วงกังวลเกี่ ยวกับประเภท
และลักษณะของงานให้บริการ
ผลการดาเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service Center : OSSC) (ข้อมูล ณ
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐) ดังนี้
- คนต่างด้าวได้รับ PP/TP/TD/CI จานวน
๓๕๖,๙๔๕ คน
- แรงงานได้รับใบอนุญาตทางาน จานวน
๓๑๒,๓๙๒ คน
ไทย – ลาว
- ผลการประชุมระดับวิชาการไทย – ลาว เมื่อ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม
ได้ปรึกษาหารือ และเห็นชอบร่วมกันในประเด็น ดังนี้
๑. ฝุายไทยแจ้งให้ทราบเกี่ย วกับสาระสาคั ญ
ของพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ไทยมีมาตรการ
ในการควบคุมการประกอบธุรกิจนาคนต่างด้าวมาทางาน
กับนายจ้างในประเทศไทย แก้ไขปัญหาการลักลอบนาคน
ต่างด้าวมาทางานอย่างผิดกฎหมายและปูองกันการค้ามนุษย์
๒. ฝุายไทยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดาเนินการของ
ศูนย์แรกรับ เข้าทางานและสิ้นสุดการจ้างตามมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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เห็นชอบให้เ ปิดศูน ย์แ รกรับเข้ าทางานและสิ้นสุ ด
การจ้างของแรงงานทั้ง ๓ สัญชาติ ทั้งนี้การดาเนินการ
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และฝุายไทย
เสนอให้ฝุายลาวประชาสัมพันธ์เพื่อให้แ รงงานลาว
เข้าใจหน้าที่ของศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้าง
ฝุายลาวแจ้งให้ทราบว่ าศูนย์แรกรับเข้าทางาน
และสิ้นสุดการจ้าง เป็นการอานวยความสะดวกและ
เป็นประโยชน์ต่อแรงงานลาวเป็นอย่างมากแต่ยังมี
ข้อจากัดอยู่บางประการเนื่องจากแรงงานลาวเดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาเย็น ซึ่งศูนย์แรกรับเข้า
ทางานและสิ้นสุดการจ้างได้ปิดการอบรมแล้วเป็น
เหตุให้แรงงานลาวจะต้องพักค้างคืนเพื่อเข้าอบรม
ในวันรุ่งขึ้น ทาให้แรงงานลาวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ฝุายลาว
จึงขอให้ฝุายไทยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
ของไทยเพื่อให้ตรวจลงตราแก่แ รงงานลาวให้แ ล้ว
เสร็ จ ก่ อนเที่ ย ง และขอให้ พิ จ ารณาตั้ งศู น ย์ แ รก
รับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้างเพิ่ม
(๑) ฝุายไทยรับทราบและยินดีประสานกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในการอานวยความสะดวกการตรวจลง
ตราที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ และ
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และแจ้ง
ให้ศูนย์ แ รกรับ เข้าทางานและสิ้นสุ ดการจ้ างปรั บ
ระยะเวลาการอบรมให้ สอดคล้อ งกั บช่ วงเวลาที่
แรงงานลาวเดินทางเข้ามา
(๒) ปัจจุบันศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุด
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การจ้างมีเพียง ๑ แห่ง คือ จังหวัดหนองคาย และ
ในอนาคตจะพิ จ ารณาเปิ ด เพิ่ ม อี ก ๒ แห่ ง คื อ
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี
(๓) กระทรวงแรงงานอยู่ ระหว่ างการปรั บเปลี่ ยน
ใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ในลักษณะรูปเล่ม
เป็นรูปแบบของสมาร์ทการ์ด (E – Work Permit)
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๓. ฝุายไทยแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันมีบริษัทที่
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าคนต่ า งด้า วเข้า มาท างานกั บ
นายจ้างในประเทศไทยแล้ว จานวน ๔๑ ราย และ
จะมีบริษัทที่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ
๔. ฝุายไทยแจ้งให้ทราบว่ากระทรวงแรงงาน
ได้เตรียมความพร้อมโดยประชุม ร่วมกับสานักงาน
ตารวจแห่ ง ชาติ แ ละกระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง จะ
เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อ
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยอนุ ญ าตให้
แรงงานต่ า งด้ า วที่ ถื อ บั ตรชมพู เ ดิ น ทางเข้ า ออก
ประเทศไทย เพื่อไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ได้
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๒๐ วัน
และออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นขอ
อนุญาตเพื่อกลับเข้ามาทางานในประเทศ (Re – Entry)
๕. การตรวจสัญชาติแรงงานลาวในประเทศไทย
ฝุายไทยแจ้งให้ทราบว่า มีแรงงานลาว จานวน ๗๔,๑๐๒ คน
โดยใบอนุญาตทางานจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๑ และ
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ในวั นที่ ๑ พ.ย. ๖๐ จึงขอสอบถามถึ งกระบวนการตรวจ
สัญชาติ โดยขอเร่ งรัดการตรวจสั ญชาติของแรงงานลาว
กลุ่มใบอนุญาตหมดอายุในวันที่ ๑ พ.ย. ๖๐ เป็นลาดับแรก
ฝุายลาวแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลลาวเห็นชอบให้
ดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานลาวให้สาเร็จ และ
ยกระดับการดาเนินการโดยจะมีการปรับปรุงกลไก
และวิธีการ และอนุญาตให้ภาคเอกชนที่ได้รับความ
เห็นชอบจากทางการลาวมาดาเนินการในการตรวจ
สัญชาติแรงงานลาว ขณะนี้ฝุายลาวอยู่ระหว่างรอ
แผนอนุ มั ติ จ ากรั ฐ บาลลาวในการเข้ า มาตรวจ
สัญชาติ และขอให้ฝุายไทยสนับสนุนข้อมูลรายชื่อ
แรงงานลาวที่ ถือ บั ตรชมพูทั้ ง หมด พร้ อ มข้ อ มู ล
เกี่ย วกั บการทางานเพื่อ ใช้ประโยชน์ ในการตรวจ
สัญชาติ และขอให้ฝุายไทยช่วยประชาสัม พันธ์ให้
แรงงานลาวเตรียมเอกสารส่วนตัว เพื่อในการตรวจ
สัญชาติ และแจ้งว่าจะด าเนินการตรวจสั ญชาติ ได้
ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลง
นามในข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement)
เมื่อ วัน ที่ ๑ มี นาคม ๒๕๖๐ โดยมีสาระสาคัญ ที่
แตกต่างไปจาก MoU พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑) ต้ อ งมี ก ารอบรมแรงงานก่ อ นเดิ น
ทางเข้ามาทางาน อาทิ ภาษา ศาสนา การใช้ชีวิต
เนื้อหาสาระของสัญญาจ้างงาน เงื่อนไขการทางาน
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สิทธิแ ละผลประโยชน์ เป็น ต้น โดยต้องมี หนังสื อ
ผ่านการฝึกอบรมให้กับแรงงานก่อนเดินทางไปทางาน
๒) กาหนดระยะเวลาการจ้างงานมีกาหนด
คราวละ ๒ ปี และสามารถขยายได้อีก ๒ ปี ตาม
ความจาเป็นเมื่อครบกาหนดแล้วแรงงานต้องเดินทางกลับ
หากแรงงานประสงค์จะสมัครเข้ ารับการจ้างงาน
ครั้งใหม่ แรงงานจะต้องเดิ นทางกลั บประเทศต้นทางเป็ น
เวลา ๓๐ วัน จึงจะสามารถเข้ารับการจ้างงานใหม่ได้
- ผลการประชุมระดับวิชาการไทย – ลาว เมื่อ
วั นที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ ประชุ ม ได้
ปรึกษาหารือ และเห็นชอบร่วมกันในประเด็น ดังนี้
๑. ฝุายลาวได้แ จ้งให้ฝุายไทยทราบว่าปัจจุบัน
กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ได้ อนุ ญาตให้
ศูนย์บริการจัดหางาน ๑ แห่ง และบริษัทจัดหางาน ๑๙
แห่ง เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งแรงงานลาวไปทางาน
ในประเทศไทย เพื่อทาให้การจัดส่งมีความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
๒. ฝุายไทยแจ้งให้ทราบเกี่ย วกับสาระสาคั ญ
ของพระราชกาหนดการนาคนต่ างด้าวมาทางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ไทยมี
มาตรการในการควบคุม การประกอบธุรกิจนาคน
ต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศไทย แก้ไข
ปัญหาการลักลอบนาคนต่างด้าวมาทางานอย่างผิด
กฎหมายและปูองกันการค้ามนุษย์
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๓. ฝุายไทยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดาเนินการ
ของศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้างตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เห็นชอบให้เปิดศูนย์แ รกรับเข้าทางานและสิ้นสุด
การจ้างของแรงงานทั้ง 3 สัญชาติ โดยมีภารกิ จ
อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางานและการ
ใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นประเทศไทย ตรวจสอบคั ด กรอง
แรงงานก่ อนอนุญาตให้ เดิ นทางเข้ ามาทางาน ทั้ งนี้การ
ดาเนินการจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ฝุา ยลาวได้ ส อบถามความคื บ หน้ า ของ
การเพิ่มศูนย์แ รกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้ าง
และขอให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์
และสถานกงสุ ล ใหญ่ ณ แขวงสะหวั น นะเขต
อานวยความสะดวกการตรวจลงตราให้กับแรงงานลาว
ซึ่ง ฝุ า ยไทยยิ น ดี รั บข้ อ เสนอของฝุ า ยลาวในการ
พิจารณาเพิ่มศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการ
จ้าง จั งหวัด มุกดาหาร และจะประสานกั บสถาน
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ
แขวงสะหวันนะเขต เพื่ออานวยความสะดวกการ
ขอรับการตรวจลงตราให้แก่แรงงานลาว
๔. ฝุา ยไทยแจ้งให้ทราบว่าปัจ จุบันมี บริษัท ที่
ได้ รับ อนุ ญ าตให้ น าคนต่ า งด้ าวเข้า มาท างานกั บ
นายจ้างในประเทศไทยแล้ว จานวน ๘๒ ราย และ
จะมีบริษัทที่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ
๕. การปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย
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ฝุายลาวได้ได้แ จ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันฝุาย
ลาวมีความพร้อมปรับสถานภาพแรงงานลาว ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
๕.๑ แผนการดาเนินการมี ๔ ขั้นตอน คือ
สอบถามข้อมูลพื้นฐานของแรงงานลาว เพื่อยืนยัน
สถานภาพ เก็บข้อมูลพื้นฐานสถานภาพการเข้า – ออกเมือง
เพื่ อออกหนั งสื อเดินทาง เก็ บข้ อมู ลพื้ นฐาน สภาพการ
ทางานเพื่ อออกบั ตรให้ แรงงานที่ ทางานในต่ างประเทศ
ปูอนข้ อมูลแรงงานที่ ผ่านการปรั บสถานภาพ เพื่ อเป็ น
ข้อมูลในการติดตามและคุ้มครอง เอกสารประกอบ
ดั ง นี้ แบบฟอร์ มจั ด เก็ บ ข้ อ มู ลข องแรงงา น
ใบรับ รองสถานภาพบุค คลการเป็ นพลเมื อ งลาว
เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ใช้
แทนหนังสือเดินทางโดยมีอายุ ๒ ปี และใบอนุญาต
ทางานในต่างประเทศ
๕.๒ ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบริ การในการปรั บ
สถานภาพสาหรับแรงงานลาว จานวน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน
สาหรับผู้ติดตาม จานวน ๔๐๐ บาทต่อคน โดยใช้
ใบเสร็จของกระทรวงการคลังของทางการลาว
๕.๓ สถานที่ดาเนินการ ณ ศูนย์การค้าไอที
สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะเริ่มดาเนินการ
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยฝุายลาวจะแจ้งเวลาที่
แน่นอนให้ทราบภายหลัง
๕.๔ ฝุายไทยรับทราบความพร้ อมของฝุ ายลาว
พร้ อมอ านวยความสะดวก ประชาสั มพั นธ์ ให้ นายจ้ าง
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แรงงานลาว และยินดีจัดทาระบบเพื่อจัดลาดับคิว
ของแรงงานให้กับฝุายลาว เพื่อตรวจสอบจานวน
แรงงานเพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการปรั บ สถานภาพ
นอกจากนั้นจะประสานสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สานักงานตารวจแห่งชาติ จัดเจ้าหน้าที่ไปประจ า
ณ ศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว เพื่อตรวจอนุญาตและ
ตรวจลงตราตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง
ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝุายลาวออกเอกสาร CI ทั้งนี้ได้
แจ้งให้ทราบเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา
๕๐๐ บาท และค่า ธรรมเนีย มใบอนุญ าตทางาน
๑,๐๐๐ บาท กรณีเปลี่ยนนายจ้าง ถ้าแรงงานไม่ได้
เปลี่ยนนายจ้างจะมีค่าธรรมเนียมคาขอ ๑๐๐ บาท
๕.๕ ในกรณีข้อมูลในบัตรสีชมพูไม่ตรงกับเอกสาร
CI ทั้งสองฝุายเห็นชอบให้นาเอาเลข ๑๓ หลัก ของ
บัตรสีชมพู ลงในเอกสาร CI เพื่อรับรองความถูกต้องให้
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝุายไทยตรวจลงตรา ใน
กรณีที่ข้อมูลของแรงงานอยู่ในเอกสาร CI ไม่ตรง
กับหนังสือเดินทางให้นาเอาเลขในเอกสาร CI บันทึกลงใน
หนังสือเดินทางเพื่อยืนยันความถูกต้องในการตรวจลงตรา
๕.๖ ภายหลังที่แรงงานได้รับเอกสาร CI แล้ว
ให้นาบัตรสีชมพูพร้อมกับเอกสาร CI ไปตรวจลงตราและ
ขอใบอนุญาตทางาน ณ หน่วยงานของกรมการจัดหางาน
ในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางานปัจจุบันของแรงงาน
๖. ฝุายไทยแจ้งให้ทราบว่าจะมีการเปิดศูนย์รับ
แจ้งการทางานของคนต่างด้าวระยะเวลา ๑๕ วัน
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ระหว่างวันที่ ๒๔กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดยไม่มี วัน หยุด กรณี แ รงงานไม่มี ห ลัก ฐานเพื่ อ
พิสูจน์ทราบว่ าเป็นนายจ้ างและลู กจ้ างให้ นาใบรับรอง
เพื่อไปขอปรับสถานภาพ ทั้งนี้ ฝุายลาวยืนยันที่จะ
ปรับสถานภาพให้ กับแรงงานบัตรสี ชมพูก่อนเป็นลาดั บ
แรก ทั้ งนี้ แรงงานลาวจะต้ องไปขอใบรั บรองเดิ นทาง
ชั่ วคราว (Laissez – Passer) ณ สถานเอกอั ครราชทู ต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจาประเทศไทย
และสถานกงสุ ล ใหญ่ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวประจ าจั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยมี
ค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท
- ผลการประชุมระดับวิชาการไทย – ลาว เมื่อวันที่
๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ
และเห็นชอบร่วมกันในประเด็น ดังนี้
๑. บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ า
มาทางานกับนายจ้างในประเทศไทย
ฝุ า ยไทยแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า มี บ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้าง
ในประเทศไทยแล้ว จานวน ๙๐ บริษัท และจะมี
บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าคนต่ า งด้ า วเข้ า มา
ทางานกับนายจ้างในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นระยะ
และฝุายลาวได้แจ้งว่าปัจจุบันมีบริษัทบริการจัดหา
งานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต จ านวน ๒๐ บริ ษั ท และ
ศูนย์บริการจัดหางาน จานวน ๑ ศูนย์
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๒. ผลการด าเนิ นการศูน ย์รั บแจ้ งการทางาน
ของคนต่างด้าว ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
ฝุายไทยแจ้งให้ทราบว่าได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้ง
การท างานของคนต่า งด้าวทั่วประเทศตามคาสั่ ง
หัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐
เรื่องมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้ าว โดยดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเวลา ๑๕ วัน ไม่เว้นวันหยุด และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้นมีจานวนแรงงาน ๓ สัญชาติ ที่นายจ้างแจ้ง
ความต้อ งการแรงงาน จ านวน ๗๙๗,๖๘๕ คน
โดยเป็นแรงงานลาว จานวน ๑๐๐,๔๗๐ คน ซึ่ ง
แรงงานดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
ความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง
ผลการดาเนินงานของศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์
เป็นนายจ้าง – ลูกจ้าง และได้รับหนังสือรับรอง (ใบจับคู่)
ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานไทย ข้อมูลดาเนินการ
ตั้งแต่ วันที่ ๘ สิง หาคม – ๕ กันยายน ๒๕๖๐ มี
แรงงาน ๓ สัญชาติผ่านการคัดกรอง จานวน ๖๕๓,๐๒๕ คน
โดยเป็นแรงงานลาว จานวน ๘๐,๔๗๕ คน
ทั้งนี้ฝุายไทยจะแจ้งข้อมูลจานวนแรงงานที่
นายจ้างแจ้งความต้องการ และจานวนแรงงานที่
ผ่านการคัดกรองความสัม พันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง
ให้ฝุายลาวทราบผ่านช่องทางการทูต
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๓. การด าเนิ น การกรณี แ รงงานลาวที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน
๓.๑ กลุ่ มแรงงานลาวที่ มี หนั งสื อเดิ นทาง
(Passport) ที่ระยะเวลาอนุญาตให้พานักในประเทศ
ไทยยังไม่หมดอายุ แรงงานกลุ่มนี้ไม่ต้องเดินทางไป
ขอใบอนุ ญาตเดิ นทางชั่ วคราว (Laissez – Passer)
สามารถเดินทางเพื่อกลับประเทศและเดินทางกลับ
เข้ามาทางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามระบบ MoU
๓.๒ กลุ่มแรงงานลาวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน
ไม่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทาง (Passport) หรื อ หนั ง สื อ
เดินทางแต่อยู่เกินกาหนดระยะเวลาที่ ได้รับอนุญาต
(Overstay) แรงงานกลุ่ ม นี้ ต้ อ งเดิ น ทางไปสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวประจ าประเทศไทยหรื อ สถานกงสุ ล ใหญ่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจ าจังหวั ด
ขอนแก่ น เพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเดิ น ทางชั่ ว คราว
(Laissez – Passer) มีระยะเวลา ๕ วัน เพื่อเดินทางกลับไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อดาเนินการ
กลับเข้ามาทางานในประเทศไทยตามระบบ MoU
แรงงานทั้งสองกลุ่มนี้ต้องไปลงทะเบียน
ที่ จุ ด ลงทะเบี ย นของทางการลาวเพื่ อ เลื อ กใช้
ศูนย์บริการจัดหางานหรือบริษัทบริการจัดหางานที่
ได้รับอนุญาตให้จัดส่งแรงงานมาทางานในประเทศไทย
จานวน ๒๐ บริษัท และศูนย์บริการจัดหางาน ๑ ศูนย์
ซึ่งทางการลาวกาหนดจะจัดตั้งจุดลงทะเบียน ๗ แห่ง
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ได้ แ ก่ นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ จาปาสั ก สาละวั น
สะหวันนะเขต คาม่วน ไชยะบุรี และกรุงเทพมหานคร
โดยฝุายไทยจะใช้หนังสือรับรอง (ใบจับคู่) ที่ออก
โดยกระทรวงแรงงานไทย แทนหนังสือแจ้งความต้องการ
(Demand Letter) และหนังสือแจ้งการอนุญาตให้
จ้างคนต่างด้า ว โดยฝุา ยลาวจะบั นทึ กหมายเลข
หนัง สือ รับรอง (ใบจั บคู่ ) ที่ ออกให้ โดยกระทรวง
แรงงานไทย ไว้ในบัญชีรายชื่อ (Name List) ที่จัดส่งให้กับ
นายจ้าง และให้นายจ้างต้องจัดทาสัญญาจ้างเพื่อไป
ลงนามระหว่างนายจ้าง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดหนองคาย
เมื่ อแรงงานลาวเข้ามารั บการอบรม ณ ศู นย์ แรกรั บเข้ า
ทางานและสิ้นสุดการจ้างก่อนขอรับใบอนุญาตทางาน
๓.๓ ฝุ ายลาวรับข้อเสนอของฝุายไทยกรณี
ขอขยายอายุ ข องใบอนุ ญ าตเดิ น ทางชั่ ว คราว
(Laissez – Passer) จาก ๕ วัน เป็น ๑๐ วัน หรือ ๑๕ วัน
ไปพิจารณาและจะแจ้งให้ฝุายไทยทราบผ่านช่องทางการทูต
๔. ความคืบหน้าการเพิ่มศูนย์แรกรับเข้าทางาน
และสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดมุกดาหาร ฝุายไทยแจ้ง
ให้ทราบว่ามีความพร้อมในการดาเนินการ ทั้งนี้
จะมอบหมายให้สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารเป็น
ผู้รับผิดชอบ และจะพิจารณาการขยายระยะเวลา
การทางานของศูนย์แ รกรับ เข้าทางานและสิ้นสุ ด
การจ้างจังหวัดหนองคาย ตามความเหมาะสม
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๕. ฝุ ายลาวยินดีจะให้ข้อมูลแรงงานลาวที่ผ่าน
จุดลงทะเบียนของทางการลาวที่กาหนดจะจัดตั้งขึ้น
๗ แห่ง ให้กับฝุายไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการแรงงานต่อไป
๖. ฝุายไทย โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
แจ้งว่าได้อานวยความสะดวกโดยอนุญาตให้บริษัท
ที่ได้รับอนุ ญาตให้นาคนต่างด้ าวเข้ามาทางานกั บ
นายจ้างในประเทศไทยดาเนินการขอรับตรวจลงตรา (Visa)
ประเภท Non – Immigrant L – A ณ สถานเอกอัครราชทูต
ณ เวีย งจันทน์ สาหรับสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวง
สะหวันนะเขต สามารถตรวจลงตรา (Visa) ประเภท Non –
Immigrant L – A แต่แรงงานลาวต้องเดินทางไปขอรับ
การตรวจลงตราด้วยตนเอง ทั้งนี้ จะประสานไปยัง
กรมการกงสุ ลเพื่อหาแนวทางการให้ บริการ เพื่ อ
รองรับจานวนแรงงานที่จะเพิ่มมากขึ้นต่อไป
๗. ฝุายไทยแจ้งว่าการยกเว้นค่าปรับกรณีพานักอยู่
ในราชอาณาจั กรเกินกาหนดที่อนุญาต (Overstay)
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘๑
ไม่อยู่ในอานาจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๘. ทั้งสองฝุายจะร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ ให้
นาย จ้ า ง แล ะแร งง านไ ด้ ท ราบ ขั้ น ตอน กา ร
ดาเนินการกรณีแ รงงานบั ตรสี ชมพู และแรงงาน
กลุ่ มหนังสือรับรอง (ใบจับคู่) ที่ ออกให้ โดยกระทรวง
แรงงานไทย เพื่อให้แรงงานดาเนินการได้ถูกต้อง
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100,000
ครั้ง

(9) การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารทางโทรศั พท์
สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการด าเนิ น งานการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
ข่ าวสารทางโทรศั พท์ สายด่ วนกรมการจั ดหางาน
๑๖๙๔ มีผู้ โทรศั พท์เข้ ามาใช้ บริการ โดยสามารถ
รับสายได้ จานวน ๕,๕๑๓ สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน ๕,๒๐๔ สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ย นมา ลาว กัม พูช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ม าทั้งสิ้น
จานวน ๓๐๙ สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
๑๐๙ สาย
๑๒๘ สาย
๗๐ สาย
- สาย
2 สาย

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ผลการดาเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service Center : OSSC) (ข้อมูล ณ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐) ดังนี้
- คนต่างด้าวได้รับ PP/TP/TD/CI จานวน
๔,๕๔๑ คน
- แรงงานได้รับใบอนุญาตทางาน จานวน
๓,๖๒๕ คน
(9) การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารทางโทรศั พท์ 117.30
สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางโทรศั พท์ ส ายด่ ว นกรมการจั ด หางาน ๑๖๙๔
มีผู้ โทรศั พท์เข้ามาใช้บริ การ โดยสามารถรั บสายได้
จานวน ๑๑๗,๒๙๗ สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน ๑๐๖,๓๙๙ สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ม าทั้งสิ้น
จานวน ๑๐,๘๙๘ สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
๓,๕๖๗ สาย
๕,๔๓๑ สาย
๑,๕๙๗ สาย
๑๐๘ สาย
๑๙๕ สาย

ในกรณี ที่ มี การร้ องทุ กข์ / ร้ องเรี ยนหรื อขอรั บ ในกรณี ที่ มี การร้ องทุ กข์ /ร้ องเรี ยนหรื อขอรั บ
ความช่ วยเหลื อที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท างานของแรงงาน ความช่ วยเหลื อที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท างานของแรงงาน
ต่างด้ าว จะมี การบั นทึ กข้ อมู ลดั งกล่าว และจั ดส่ งให้ ต่ างด้ าว จะมี การบั นทึ กข้ อมู ลดั งกล่ าว และจั ดส่ งให้
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(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องด าเนิ นการและแจ้ งผลให้ ทราบ
มีการร้องทุกข์ร้องเรียน จานวน 2 ราย
4.2 การจัด การปัญ หาการค้า 6,000 คน (1) โครงการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
มนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว ดาเนินการให้ความคุ้มครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุน
การแก้ไขและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
รวม 235 คน ดังนี้
๕,๔๐๐ คน
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน ๗๖๗ คน
๖๐๐ คน
- อบรมนายจ้าง จานวน ๑๐ คน
๖0,๐๐๐ คน (2) โครงการเครื อข่า ยชุม ชนร่ว มรณรงค์ปู องกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่ม เปูาหมาย ได้แ ก่
ผู้ น าชุ ม ชน/ผู้ น าท้ อ ง ถิ่ น /ผู้ ส นใจไปท างา น
ต่า งประเทศ/ผู้ ถูก ระงั บการเดิน ทาง/ประชาชน
ทั่ว ไป/คนหางาน เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยในการให้
ข้อมูลการไปทางานต่างประเทศ จานวน ๑,๒๖๑
คน
๙30,๖๐๐ (3) โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ เ พื่ อ ปู อ งกั น การ
คน
หลอกลวงคนหางาน
- ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆเกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางไปท างาน
ต่า งประเทศอย่ างถูก ต้ องตามกฎหมาย ปู องกั น
ปัญหาการหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ/การค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน ๓๒,๓๖๕ คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องด าเนิ นการและแจ้ งผลให้ ทราบ
มีการร้องทุกข์ร้องเรียน จานวน 173 ราย
(1) โครงการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว ดาเนินการให้ความคุ้มครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุน
การแก้ไขและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(1 ต.ค. 59 – 25 ส.ค. 60) รวม 6,424 คน ดังนี้
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน ๕,๗๕๖ คน
- อบรมนายจ้าง จานวน ๖๖๘ คน
(2) โครงการเครื อข่ ายชุ ม ชนร่ว มรณรงค์ปูอ งกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม /อบรมแก่กลุ่ม เปูาหมาย ได้แ ก่
ผู้ น าชุ ม ช น/ผู้ น าท้ องถิ่ น / ผู้ ส นใจไ ปท างา น
ต่า งประเทศ/ผู้ ถู กระงับ การเดิน ทาง/ประชาชน
ทั่ ว ไป/คนหางาน เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยในการให้
ข้ อ มู ล การไปท างานต่ า งประ เทศ จ านว น
๖๓,๔๗๙ คน
(3) โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ เ พื่ อ ปู อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางาน
- ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ แก่
ประชาชนทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆเกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางไปท างาน
ต่า งประเทศอย่ างถู กต้ อ งตามกฎหมาย ปู องกั น
ปัญหาการหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ/การค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน ๙๗๑,๙๖๖ คน

ร้อยละ

107.07

106.59
111.33
105.80

104.45

๖๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
8,200 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
(4) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ย ง
- เจ้ าหน้าที่ ลงพื้น ที่ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ข้อ มูล และ
สร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชนทราบ
ถึ ง วิ ธี ก ารเดิ น ทางไปท างานต่ า งประเทศอย่ า ง
ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ ใ นการ
หลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางาน
บริษัทจัดหางาน และขบวนการค้ามนุษย์ จานวน
๓๔๖ คน
1,600 แห่ง (5) โครงการปู องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์
46,450 คน ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
โดยดาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงต่อ
การใช้ แรงงานเด็ ก แรงงานบั งคับ แรงงานขั ดหนี้ และ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล
กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง
ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทอื่ น ๆ รวมทั้ งกิ จการที่ เป็ นห่ วงโซ่ การผลิ ต
ดังกล่าว และกิจการก่อสร้าง ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
22
1
21
สปก. (แห่ง)
16
1,132
ลูกจ้าง (คน) 1,148
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ ยวข้องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกั บจานวน
สปก./ลู กจ้ างที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ คิ ด เป็ นร้ อยละ
4.55/1.39
ตรวจ

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(4) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชนทราบ
ถึ ง วิ ธี ก ารเดิ น ทางไปท างานต่ า งประเทศอย่ า ง
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ ใ นการ
หลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางาน
บริษัทจัดหางาน และขบวนการค้ามนุษย์ จานวน
๙,๓๕๔ คน
(5) โครงการปู องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
โดยดาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงต่อ
การใช้ แรงงานเด็ ก แรงงานบั งคั บ แรงงานขั ดหนี้ และ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล
กิจการผลิ ตสินค้ าจากอ้ อย กิ จการผลิ ตเครื่ องนุ่ งห่ ม
กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทอื่ น ๆ รวมทั้ งกิ จการที่ เป็ นห่ วงโซ่ การผลิ ต
ดังกล่าว และกิจการก่อสร้าง ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตรวจ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก. (แห่ง)
1,731
163
1,568
ลูกจ้าง (คน) 90,036
9,810
80,226
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับจานวน
สปก./ลู กจ้ างที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ คิ ด เป็ นร้ อยละ
9.42/10.90

การดาเนินการของเจ้าหน้ าที่กรณี พบว่านายจ้า ง การด าเนิ นการของเจ้า หน้า ที่กรณี พบว่ านายจ้า ง
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ร้อยละ
114.07

108.89/
193.83

๖๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

370 ลา
5,550 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- ออกคาสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน - ออกคาสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จ านวน 1 แห่ ง ลู ก จ้ า ง 16 คน พ.ศ. 2541 จ านวน 151 แห่ง ลูกจ้ าง 9,265 คน
ขณะนี้ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่งแล้ว
ขณะนี้ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่งแล้ว
- ดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน จานวน 12 แห่ง
ลูกจ้าง 545 คน ขณะนี้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว จานวน 2 แห่ง
ลูกจ้าง 31 คน และอยู่ในขั้นตอนดาเนิ นคดี จานวน
10 แห่ง ลูกจ้าง 514 คน
(6) บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง (6) บูรณาการตรวจคุ้ม ครองแรงงานในเรือประมง 177.57
ทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล
ทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล
163.96
ตรวจ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
เรือ (ลา)
24
ลูกจ้าง (คน)
257
ร้ อ ยละของจ านวน เรื อ /ลู ก จ้ า ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ปฏิ บั ติ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จานวน เรือ/ลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการตรวจ คิดเป็นร้อยละ
0.00/0.00

ตรวจ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
เรือ (ลา)
657
20
637
ลูกจ้าง (คน)
9,100
244
8,856
ร้ อ ยละของจ านวน เรื อ /ลู ก จ้ า ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ปฏิ บั ติ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จานวน เรือ/ลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการตรวจ คิดเป็นร้อยละ
3.04/2.68

การด าเนิ นการของเจ้า หน้า ที่กรณี พบว่ านายจ้า ง
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกคาสั่ ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จานวน 19 ลา ลูกจ้าง 218 คน ขณะนี้
ปฏิบัติถูกต้ องตามคาสั่งแล้ว 16 ลา ลูกจ้ าง 186 คน
และอยู่ระหว่างดาเนินการ 3 ลา ลูกจ้าง 36 คน
- ดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน จ านวน 1 ล า
ลูกจ้าง 26 คน
หมายเหตุ : ยอดสะสมของจานวนเรือที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องและออก
คาสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลดลงจาก
งวดก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลผิดพลาด

๖๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

4.3 โครงการตรวจสอบสถาน
ประกอบการเพื่ อ ปู อ งกั น การ
แสวงหาประโยชน์ จ ากการใช้
แรงงานและกองทุน

เป้าหมาย
ทั้งปี
12 รุ่น
240 แห่ง
480 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
-

240 แห่ง

-

-

-

5. การแก้ไขปัญหา 5.1 โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ 41,800 คน 1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ความไม่ ส งบ การให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานใน
ที่ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่เ ป็ น บั ณ ฑิต แรงงาน
ในพื้นที่จังหวัด จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ชายแดนภาคใต้
ในพื้นที่ ประชาชนได้รั บบริการด้านแรงงาน จานวน
1,958 คน ดังนี้
- ด้านจัดหางาน 161 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 1,409 คน
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 60 คน
- ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 328 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(7) การพัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยง
กุ้ งตามแนวปฏิ บั ติ การใช้ แรงงานที่ ดี (GLP) (ปรั บปรุ ง
ข้อมูล ณ 6 มิ.ย. 60) จานวน 12 รุ่น 366 แห่ง 527 คน
(8) ติดตามการแสดงความมุ่งมั่นในการนาหลักการด้าน
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการจ้างงาน
ของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเล
และกิจการที่เกี่ยวข้อง และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับ
การพัฒนา จานวน 246 แห่ง
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อปูองกั นการแสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้ใช้แรงงานตามกลุ่มเปูาหมายและสานัก
ตรวจสอบจัดชุดเฉพาะกิจออกสนับสนุนการตรวจสอบ
สถานประกอบการของหน่วยปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 2,028 แห่ง ไม่พบนายจ้าง/สถานประกอบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต แรงงาน
โดยประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ ประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน (ปรับปรุง
ข้อมูล วันที่ 31 พ.ค. 60) จานวน 47,634 คน ดังนี้
- ด้านจัดหางาน 2,169 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 42,238 คน
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 238 คน
- ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 2,989 คน

ร้อยละ
100.00
152.50
109.79
102.50

-

113.96

๖๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
3) กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
จานวน 14 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,400 คน
4) กิจกรรมคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม1,528 คน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางาน
แก่ แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิ การและ
แรงงานผู้ สู งอายุ ในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ )
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 256 คน
6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บั ณ ฑิ ต แรงงานส ารวจข้ อ มู ล
ด้ า นแรงงานในพื้ น ที่ บั น ทึ ก ประมวลผลข้ อ มู ล
น าเสนอข้ อ มู ล ด้ า นแรงงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ
อาเภอ ระดับจังหวัด จานวน 36 ครั้ง
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
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 ตแรงงาน ติ ด ตามและรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ นิเทศงาน และประเมิ นผล
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน จานวน 3 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 37 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 624 คน
3) กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่ วมใจพัฒนาชุม ชน
จานวน 65 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9,498 คน
4) กิจกรรมคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
จานวน 38 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,228 คน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางาน
แก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงาน
ผู้สู งอายุ ในพื้ นที่ จังหวั ดชายแดนภาคใต้ ) ผู้ เ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรม จานวน 592 คน
6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บั ณ ฑิ ต แรงงานส ารวจข้ อ มู ล
ด้ า นแรงงานในพื้ น ที่ บั น ทึ ก ประมวลผลข้ อ มู ล
น าเสนอข้ อ มู ล ด้ า นแรงงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ
อาเภอ ระดับจังหวัด จานวน 607 ครั้ง
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ดาเนิน การพัฒ นาศั กยภาพบัณ ฑิต แรงงานให้
เหมาะสม สอดคล้อ งกับภารกิจและความจาเป็ น
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จานวน 1 ครั้ง
8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ นการจั ดประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน มอบหมาย/ติดตามผลการปฏิบัติงานบัณฑิ ต
แรงงาน ติดตามและรายงาน ผลการดาเนินโครงการ
นิเทศงาน และประเมินผล การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน
จานวน 256 ครั้ง

๗๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
5.2 โครงการอบรมฝี มือแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย
ทั้งปี
600 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 60)
-

5.3 โครงการฝึกอบรมฝีมือให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการพาคน
กลับบ้าน

200 คน

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน 111.17
ภาคใต้ กลุ่ มเปู าหมายตามโครงการฝึ กทั กษะอาชี พ
ตามความต้องการให้กับกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
กลุ่มเปูาหมายที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รวมจานวน
667 คน ดังนี้
- สพร. สงขลา จานวน 141 คน
- สพร. ยะลา จานวน 160 คน
- สพร. ปัตตานี จานวน 160 คน
- สพร. นราธิวาส จานวน 206 คน
- ฝึกอบรมอาชีพเสริมในสาขาอาชีพต่างๆ ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย 100.00
ในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ บูโด - สุไหงปาดี 9 อาเภอ
27 ตาบล (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา) เพื่อให้
มี ความพร้ อมในการท างาน มี อาชี พเลี้ ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ รวมจานวน 200 คน ดังนี้
- สพร. นราธิวาส จานวน 120 คน
- สพร. ปัตตานี จานวน 40 คน
- สรพ. ยะลา จานวน 40 คน
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล

