นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่
1. การปกป้ อง
แ ล ะ เ ชิ ด ชู
ส ถ า บั น
พระมหากษั ต ริ
ย์

รายงานผลการดาเนิ นงานของกระทรวงแรงงาน ด้านความมันคง
่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 16 – 31 สิ งหาคม 2560
ผลผลิ ต/โครงการ/
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
กิ จกรรม
ทัง้ ปี
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
1.1 โครงการสาน สร้าง เสริม ๓๘,๐๓๕ คน ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้ ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้ 185.80
สุขแรงงานไทย
ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ แก่ประชาชน ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ แก่ประชาชน
วัยแรงงานในพืน้ ที/่ นาภารกิจด้านแรงงานลงสูพ่ น้ื ที่ วัยแรงงานในพืน้ ที/่ นาภารกิจด้านแรงงานลงสูพ่ น้ื ที่
ขณะนี้ ได้ จ ั ด สรรงบประมาณลงจั ง หวั ด แล้ ว ขณะนี้ ได้ จ ั ด สรรงบประมาณลงจั ง หวั ด แล้ ว
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บู รณาการภารกิจของกระทรวง กิจกรรมที่ 1 บู รณาการภารกิจของกระทรวง
แรงงานเพื่อให้บริการประชาชน
แรงงานเพื่อให้บริการประชาชน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็ ง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็ ง
ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
กิจกรรมที่ 3 ส่ งเสริมเพื่ อพั ฒนาแรงงานนอก กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ระบบ ให้เข้มแข็ง
ให้เข้มแข็ง
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๕๓ คน
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๗๐,๖๗๐ คน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบ ัติการ เจ้าหน้ าที่พ่เี ลี้ยง
อาสาสมั ค รแรงงานเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อพั ฒ นา
อาสาสมัครแรงงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่ อวันที่ 7 - 9 พฤศจิก ายน 2559 ณ จัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยสอดแทรกกิจกรรม “ปลูกความ
ดี 89 ต้ น บ าเพ็ ญ พ ระราช กุ ศลถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช”
ณ วนอุ ทยานปราณบุ ร ี รวมทัง้ กิจกรรมร้ องเพลง
สรรเสริ ญ พระบารมี /เพลงพระราชนิ พ นธ์ ของ
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภู ม ิ
พลอดุ ลยเดช ณ บริเวณ
หน้ าพระราชวังไกล
กังวล ร่วมกับประชาชนในพืน้ ที่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้แก่ อสร. ข้าราชการและเจ้าหน้ าทีใ่ นสังกัด รวม
จานวน 110 คน
มติ ครม. เมื่อวัน ที่ 15 พ.ย. ๕9 เห็นชอบให้ม ี
การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อเป็ น
การแสดงความอาลัยน้ อมถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภู ม ิพลอดุ ลยเดช และประกาศ
ความจงรักภักดีในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปี ท่ี 89 กระทรวงแรงงาน ได้จดั กิจกรรม
ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้อง
หน้ าพระบรมฉายาลัก ษณ์ และร่ ว มร้อ งเพลง
สรรเสริญ พระบารมี ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
“รวมพลังแห่ งความภั กดี โดยมี ร ัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล) ผูบ้ ริหาร
กระทรวงแรงงาน ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ทัง้ ส่ วนกลางและส่ วนภู ม ิ ภาค รวมทัง้ ส านั กงาน
แรงงานไทยในต่ างประเทศ อาสาสมั ค รแรงงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ
จัดกิจกรรมพร้อม
กันทัวประเทศ
่
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59
โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบ ัติก าร“ไทยแลนด์ 4.0
กับการพัฒนาแรงงานในส่วนภู ม ิภาค กิจกรรมท า
ความดีตามรอยปณิธานพ่อหลวง ปล่อยพันธุ์ปลา
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
กระพงขาว สู่ ท ะเล ณ อุ ท ยานสิ่ งแวดล้ อ ม
นานาชาติสริ นิ ธร
จ.เพชรบุร ี เมื่อวันที่ 23 –
25 พ .ย. 59 เพื่ อถวายเป็ น พระราชกุ ศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู ม ิพล-อดุ ลยเดช”
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผวจ.เพชรบุร ี (นาง
ฉั ตรพร ราษฎร์ดุ ษดี) รองปลัดกระทรวงแรงงาน
(นายอนุ รกั ษ์ ทศรัตน์ ) แรงงานจังหวัด ข้าราชการ
และเจ้าหน้ าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม
จานวน 110 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิร ิช ัย
ดิษฐกุล) ได้เป็ นประธานฝ่ ายฆราวาสในพิธบี รรพชา
อุปสมบทหมู่ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน
(หม่อมหลวงปุณฑริก สมิต)ิ ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้ าที่ ได้เข้าร่วมในพิธ ี ตามโครงการ
“แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็ นพระราชกุ ศ ล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มพิ ลอดุลย
เด ช ” ณ วั ด พ ระราม ๙ ก าญ จ น าภิ เษ ก
กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 59 โดยมี
ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลู กจ้าง และ
ข้าราชการและเจ้าหน้ าทีก่ ระทรวงแรงงาน เข้าร่วม
อุปสมบทหมู่ จ านวน 95 รู ป
โดยผู้เข้าร่ วม
อุปสมบทได้เดินทางไปปฏิบ ัติธรรม ณ วัด
ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตาบลห้วยใหญ่
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
อาเภอบางละมุง จ.ชลบุร ี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ ธ.ค.
๕๙
กระทรวงแรงงานได้ ด าเนิ น การตามมติ ข อง
ศู น ย์ บ ั ญ ชาการติ ด ตามสถานการณ์ (ศตส.)
ที่ ข อความร่ ว มมื อ กระทรวงแรงงานตั ้ง จุ ด
ให้บ ริก ารประชาชนเพื่อ อ านวยความสะดวก
ให้บริการ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ผ้าเย็น สาหรับ
น าไปบริก ารประชาชนที่เข้าร่ ว มสัก การะพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มพิ ลอ
ดุ ล ยเดช ณ จุ ด บริก ารประชาชน บริเ วณ
ด้านหน้ าพิพ ิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ ตัง้ แต่ วนั ที่
19 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559
กระทรวงแรงงานได้ จ ั ด พิ ธ ี บ าเพ็ ญ กุ ศ ลวาระ
ครบรอบวัน สวรรคต ครบ 7 วัน เมื่อ วัน ที่ 20
ต.ค. 59
ครบ 15 วัน เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 59
ครบ ๕๐ วัน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 59 และครบ ๑๐๐
วัน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 60 โดยนิ ม นต์พ ระสงฆ์
สวดพระอภิธรรม ถวายภัตตาหารเพล ประเคน
ผ้าไตรและถวายปั จ จัย เพื่ อถวายเป็ นพระราช
กุศลแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดช โดยมีผู้บริหารกระทรวง
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
แรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่สงั กัดกระทรวง
แรงงานได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตา น้ อม
ราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุ ณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน จัดงาน
“วันมาตรฐานฝี ม ือแรงงานแห่งชาติ” ประจาปี 2560
วันที่ 2 มี.ค. 60 ณ ห้ องประชุ มจอมพล ป. พิ บู ล
สงคราม ชัน้ 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดงาน
ใน ครั ้ ง นี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ น ก าร
เทิดพระเกี ยรติ รวมทัง้ เป็ นการร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ในฐานะทีพ่ ระองค์ ทรงเป็ นพระบิดา
แห่ งมาตรฐานการช่ างไทย และให้ ทุ กภาคส่ วน
ตระหนั กถึงความสาคัญของมาตรฐานฝี ม ือแรงงาน
แห่งชาติ รวมถึงเป็ นการเผยแพร่ขอ้ มู ลข่าวสารของ
กพร. และมาตรฐานฝีมอื แรงงานสูส่ าธารณชน
สาหรับกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
ประจาปี 2560 ประกอบด้วยพิธถี วายพระราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู ม ิพลอดุ ลยเดช
ในฐานะที่พระองค์ ทรงเป็ นพระบิดาแห่ งมาตรฐาน
การช่ างไทย โดยเชิ ญ หน่ วยงานทั ง้ ภาครั ฐและ
ภาคเอกชนจ านวน 97 หน่ วยงานเข้าร่ วมพิ ธ ี จัด
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่ างไทย” จัดพิ ธ ี มอบป้ ายเครื่องหมายศู นย์
ทดสอบมาตรฐานฝี ม ือแรงงาน จานวน 15 แห่ง และ
เครื่องหมายมาตรฐานฝี มอื แรงงาน จานวน 5 แห่ง จัด
พิธ ีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบ ัตร เป็ น
ต้น
กระทรวงแรงงานร่ วมกับสมาคมแม่ บ้านแรงงานและ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
โครงการ “ท าความดี บริจาคโลหิ ต น้ อมจิ ตร าลึ ก
สานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ” ถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มพิ ลอดุ ลยเดช
จานวน 2 ครัง้ มีผลู้ งทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิต จานวน
ทัง้ สิน้ 510 คน ได้รบั โลหิต จานวนทัง้ สิน้ 458 ยูนิต
ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่ วมงานวันข้าราชการพลเรือน
ประจ าปี 2560 “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9”
เชื่อมโยงและน้ อมน าหลั กการทรงงานของในหลวง
รัชกาล ที่ 9 ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่ านมา เป็ นแนว
ประพฤติ ปฏิ บ ั ติ ของข้ าราชการ ณ ตึ กสันติ ไมตรี
ทาเนี ยบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐมนตรี และหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็ นประธาน กล่าวให้โอวาท ซึ่ ง

๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

1.2 กิ จกรรมท าบุ ญตั ก บาตร
ประจ าเดื อน เพื่ อ ถ ว าย เป็ น
พระราชกุศล

12 ครัง้

- กระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมทาบุ ญตักบาตร
ทุ ก วัน ศุ ก ร์ ส ัป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น โดยมี
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีห่ น่ วยงานใน
สัง กัด ร่ ว มกิจ กรรมดัง กล่ า ว ณ กระทรวง
แรงงาน
เพื่ อถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู ม ิพลอ
ดุลยเดช รวมจานวน 1 ครัง้

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิ ทรรศการต่ างๆ อาทิ
นิทรรศการอัครศิลปิ น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย เป็ นต้น
ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ส านั กงานปลัดกระทรวง
แรงงาน จ านวน ๑๐๐ คน ให้บริการแจกจ่ายอาหาร
เครื่ องดื่ ม และคอยอ านวยความสะดวกให้ ก ั บ
ประชาชน
ที่ เข้ าสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภู ม ิพลอดุ ลยเดช
ตัง้ แต่ เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดยกระทรวง
แรงงานได้รบั มอบหมายให้ดาเนินการตัง้ แต่ วันที่ ๑
เม.ย. - ๑๐ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดย
สลับสับเปลีย่ นหมุนเวียนหน่ วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ณ เต๊ น ท์ อ านวยการ กอ.รส. บริ เวณ
ท้องสนามหลวง
- กระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมทาบุญ ตักบาตร 91.67
ทุ ก วัน ศุ ก ร์ ส ัป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น โดยมี
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีห่ น่ วยงานใน
สัง กัด ร่ วมกิจ กรรมดั ง กล่ า ว ณ กระทรวง
แรงงาน
เพื่ อ ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู ม ิพลอ
ดุลยเดช รวมจานวน 11 ครัง้

๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
เป้ าหมาย
กิ จกรรม
ทัง้ ปี
1.3 โครงการมหกรรมสร้างงาน ๒๐,๐๐๐ คน
สร้ า งอาชี พ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหา-ภูมพิ ลอดุลยเดช

1.4 โครงการพัฒนาฝีมอื
แรงงาน ร่วมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

4,980 คน

1.5 โครงการฝึ ก อบรม
แรงงานกลุ่ ม เฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ

6,540 คน

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
-

- ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพ และทัก ษะฝี ม ือ ในสาขาอาชี พ
ต่ า งๆ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ภู ม ิ ปั ญ ญา
ท้
อ
ง ถิ่
น
ไ ด้
จานวน 87 คน
- ดาเนินการฝึ กอาชีพเพิม่ ทักษะให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
เฉพาะ ได้แก่ ผู้ประสบภัยพิบ ัติทางธรรมชาติ ผู้
ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ผู้ต้ องขังก่ อนพ้ นโทษ
ทหารผูบ้ าดเจ็บ ทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทย
ภู เขา) และคนพิ ก าร/ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร เป็ นต้ น
เพื่อให้ม ีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝี ม ือ และ

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
- เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิจ ด้ า นการส่ ง เสริม
อาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หางานท า/ผู้ต้ องการ
เปลี่ยนงาน ได้ งานตรงตามความรู้ความสามารถ
และให้นักเรียน นั กศึกษา ผูว้ ่างงาน คนหางาน ผูถ้ ู ก
เลิกจ้ าง ผู้ม ีรายได้ น้ อย ผู้ ท่รี อฤดู กาล ประชาชน
ทัวไป
่ ได้ร ับทราบข้อมู ลข่าวสาร ด้านอาชีพและ
ด้านการศึกษา เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทัง้ ดาเนินการ
แนะแนวอาชีพ ทดสอบ ความพร้อมทางอาชีพ มี
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 21,037 คน
- ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ในการ
ประกอบอาชีพ และทัก ษะฝี ม ือ ในสาขาอาชี พ
ต่ า งๆ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ภู ม ิ ปั ญ ญา
ท้
อ
ง ถิ่
น
ไ ด้
จานวน 6,156 คน
- ดาเนินการฝึ กอาชีพเพิม่ ทักษะให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
เฉพาะ ได้แก่ ผูป้ ระสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ผูผ้ า่ น
การบ าบัดยาเสพติด ผูต้ ้องขังก่ อนพ้นโทษ ทหาร
ผูบ้ าดเจ็บ ทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทยภูเขา)
และคนพิการ/ผู้ดู แลคนพิการ เป็ นต้ น เพื่ อให้ ม ี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะฝี มอื และเตรียมความ

ร้อยละ
105.19

123.61

207.29

๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

1.6 โครงการฝึ ก อบรมร่ วมกับ
มูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

20 คน

1.7 โครงการแรงงานปรองดอง
สามัคคี เทิดไท้ราชินี

-

1.8 โครงการอบรมบุ คลากรกรม
ในการปฏิบ ัติธรรม เพื่อถวายเป็ น
พระราชกุศล

1 รุ่น
130 คน

1.9 โครงการสร้างจิตสานึกด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม
ตาม ห ลั กธรรม าภิ บ าลและ
ประมวลจริยธรรม
1.10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

2 รุ่น
270 คน

2 รุ่น

ผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
เตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้ อมทางด้ านจรรยาบรรณในวิช าชี พ จ านวน
จานวน 505 คน
13,557 คน
- ฝึ กอบรมแรงงานให้เป็ นช่ างเครื่องช่ วยคนพิ การ
ร่วมกับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี โดยดาเนินการพัฒนาทักษะฝี มอื แรงงานที่
มีคุ ณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถปฏิบ ัติงานใน
โรงงานขาเทียมโรงพยาบาลชุ มชน หลักสู ตรช่ าง
เครื่องช่วยคนพิการ (700 ชัวโมง)
่ ผูเ้ ข้าอบรม จานวน
41 คน
- รั บ บริ จ าคโลหิ ต และเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า น
ประกันสังคม ผูเ้ ข้าร่วมบริจาคโลหิต จานวน 6,417
คน โลหิต จานวน 1,673,808 ซีซี
- อบรมบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในการปฏิบตั ธิ รรมเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทัง้ นี้ ได้รบั อนุ ม ัติ
ให้ เปลี่ยนแปลงโครงการฯ จากเดิม เป็ นการจัด
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- สร้างจิตสานึ กด้านคุ ณธรรม จริยธรรม ค่ านิ ยม
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และประมวลจริ ยธรรม
แก่ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ก รมสวัสดิ การและ
คุม้ ครองแรงงาน จานวน 2 รุ่น 270 คน
- ส่งเสริมการเรียนรู้ การดารงชีวติ ตามหลักปรัชญา

ร้อยละ

205.00

-

-

100.00/
100.00

100.00/

๑๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม
การดารงชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
200 คน

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

1.11 โครงการหลั ก ปรั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น
กระบวนการสร้างจรรยาบรรณใน
งานเลขานุการ
1.12 กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทร
มหา-ภูมพิ ลอดุลยเดช

-

-

-

-

2 . ก า ร รั ก ษ า 2.1 โครงการส่ งเสริม ระบบการ 20,000 แห่ง
จัดการด้ านยาเสพติดในสถาน- 1,000,000 คน
ความมันคงของ
่
รั ฐ แ ล ะ ก า ร ประกอบกิจการ

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ 105.00
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ านวน 2 รุ่ น
210 คน
- อบรมการสร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุ การ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผเู้ ข้าร่วม
อบรม จานวน 33 คน
กิ จกรรมแสดงความอาลั ยแด่ พระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทร-มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศล
กิ จกรรมที่ 2 กิ จกรรมการให้ บริ การช่ วยเหลื อ
ประชาชน
กิจกรรมที่ 3 บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็ น
พระราชกุศล
กิจกรรมที่ 4 ดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมที่ 5 เยีย่ มผูป้ ่ วยประกันสังคม
กิ จกรรมที่ 6 เยี่ ยมผู้ ประกั นตนที่ทุ พพลภาพที่
บ้านพัก
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 312,171 คน
(1) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ 102.71/
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบ- 134.40
กิจการ จานวน 20,542 แห่ง 1,343,956 คน

๑๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่
ต่างประเทศ

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)

ร้อยละ

350 แห่ง

(2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ
จนกระทังผ่
่ านเกณฑ์มาตรฐานการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(มยส.) จานวน 97 แห่ง
(3) ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง
รัก ษาระบบมาตรฐานการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่าง
ต
่อ
เ นื
่อ
ง
จานวน 359 แห่ง
-

(2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ
จนกระทังผ่
่ านเกณฑ์มาตรฐานการป้ องกันและ
แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ดในสถานประกอบกิ จการ
(มยส.) จานวน 277 แห่ง
(3) ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง
รัก ษาระบบมาตรฐานการป้ องกั น และแก้ ไ ข
ปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่าง
ต
่อ
เ นื
่อ
ง
จานวน 2,988 แห่ง
(4) จัดอบรม ประชุมชีแ้ จงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพ
ติด ในสถานประกอบกิจการ จานวน 4,842 คน
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติท่ดี ี และ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้ องกันยา
เ
ส
พ
ติ
ด
จานวน 89 ครัง้
(6) ด าเนิ น โครงการโรงงานสีขาว โดยมี สถาน
ประกอบ-กิจ การผ่ านเกณฑ์ ป ระเมิ น โครงการ
โรงงานสีขาว จานวน 2,070 แห่ง

79.14

2,980 แห่ง

4,300 คน

86 ครัง้

(5) จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่ อสร้างเจตคติท่ีด ี และ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้ องกันยาเสพ
ติดจานวน 3 ครัง้

2,000 แห่ง

(6) ด าเนิ น โครงการโรงงานสีขาว โดยมี สถาน
ประกอบ-กิจ การผ่ านเกณฑ์ ป ระเมิน โครงการ
โรงงานสีขาว จานวน 131 แห่ง

100.27

112.60

103.49

103.50

๑๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

2.2 การเสริม สร้างความเข้าใจ
และแน วท างความ ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศด้านแรงงาน

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
-

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
(7) ส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรกเนื้ อหาพิษ
ภัยของยาเสพติดและการป้ องกันยาเสพติด ผูเ้ ข้า
รับฟั งบรรยาย จานวน 27,233 คน
(1) การเสริมสร้ างความเข้ าใจและแนวทางความ
ร่วมมือของประเทศ CLMVT กระทรวงแรงงานได้จดั
ประชุ มเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความ
เข้าใจ และหาแนวทางความร่วมมือของประเทศ
CLMVT เมื่อวันที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ โรงแรม
Grand Mercure Bangkok Fortune โ ด ย เ ชิ ญ
ผูแ้ ทนประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียน
มา และเวีย ดนาม รวมทัง้ เชิ ญ ผู้แ ทนองค์ ก าร
ระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ ในการประชุ มได้จ ัดทา
สรุ ป ก ารห ารื อ (Summary of Discussion) และ
ข้ อเสนอในการจั ด ท า Joint Declaration ส่ ง ต่ อ ให้
กระทรวงแรงงาน ผูท้ พุ พลภาพ และสวัสดิการสังคม
เวียดนาม ซึ่งจะเป็ นเจ้าภาพ จัดประชุมระดับ
รัฐมนตรี CLMVT ครัง้ ที่ 2 เป็ นการสนั บสนุ นและ
ส่ ง เสริ ม การจั ด ส่ ง แรงงานผ่ า นช่ อ งทางตาม
ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานที่ล งนามระหว่าง
ประเทศไทยกับ CLMV แต่ ล ะประเทศ ช่ ว ย

๑๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ลดจานวนแรงงานผิดกฎหมายทีล่ กั ลอบทางาน
ในประเทศไทย และลดปั ญหาการค้ามนุ ษย์ดา้ น
แรงงาน และเป็ นการกระชั บ ความสัม พั น ธ์
ระหว่ า งหน่ ว ยงานด้ า นแรงงาน CLMVT ใน
ความร่ วมมือด้านพัฒ นาการน าเข้าแรงงานให้
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย
(2) การประชุ ม CLMVT HLM on Safe Migration
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิร ิช ัย
ดิษ ฐกุ ล) พร้ อมด้ วยผู้ บริหารกระทรวงแรงงาน
ได้ เข้ าร่ วม ป ระชุ ม CLMVT HLM on Safe
Migration เมื่ อวัน ที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ โรง
แรมดิเอ็มเมอรัล รัชดา โดยการประชุมฯ ได้รบั การ
ตอบรับการเข้าร่วมการประชุ มจากผู้บริหารระดับ
นโยบายของกระทรวงแรงงานประเทศ CLMV
หัว หน้ าคณะเป็ นระดับอธิบดีข้นึ ไปจนถึงระดับ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
มีผเู้ ข้าร่วมประชุมและ
สังเกตการณ์ ประมาณ 50 คน ทัง้ นี้ ได้รบั ทราบถึง
ประเด็นที่ประเทศ CLMVT
ให้ความสาคัญ/
ตระหนั ก ร่ วมกั น เกี่ ยวกั บ การ
มี ความ
ร่วมมือเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย
ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ แรงงานและ
ประชาชนทัวไป
่ การเตรียมคนงานและ การอบรม

๑๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ก่อนการเดินทาง การกาหนดบทบาทและหน้าทีข่ อง
ผู้ เกี่ ยวข้ องในกระบวนการเคลื่ อนย้ ายแรงงาน
(Stakeholders) การจั ด ท าข้ อตกลงด้ านแรงงาน
ระหว่างประเทศผู้ร ับและประเทศผู้ส่ ง
การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันอย่าง
เข้มแข็งระหว่างประเทศผูร้ บั และประเทศผูส้ ่ง เป็ น
ต้น โดยหัวหน้ าคณะผูแ้ ทนระดับนโยบายเห็นชอบ
ร่ วมกั น ที่ จ ะจั ด ท า Joint Declaration on Safe
Migration ส าห รั บ การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี
ประเทศ CLMVT ครัง้ ที่ 2 ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
ซึ่งจะด าเนิ นการ ยกร่าง โดยประเทศไทยและส่ง
ให้ประเทศต่างๆ พิจารณาต่อไป โดยเวียดนามแจ้ง
ก าหนดการจัดการประชุ มระดับรัฐมนตรีแรงงาน
ประเทศ CLMVT ครัง้ ที่ 2 ในช่วงเดือนสิงหาคม
2560 ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ทัง้ นี้ ผแู้ ทนองค์กร
ระหว่างประเทศที่เข้าร่วม
การประชุ มเป็ น
องค์กรที่ท างานใกล้ช ิดกับกระทรวงแรงงาน และ
เป็ นองค์กรทีม่ บี ทบาทสาคัญในเวทีระหว่างประเทศ
ได้ แ ก่ องค์ ก ารแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO)
องค์ กรระหว่ างประเทศเพื่ อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(IOM) และมู ลนิ ธ ิยุ ติ ธรรมเพื่ อสิ่งแวดล้ อม (EJF)
นอกจากนี้ผแู้ ทน CLMV และผูแ้ ทนมูลนิธยิ ตุ ธิ รรม

๑๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
และสิง่ แวดล้อมเยีย่ มชมสถานทีจ่ ริง ณ ศูนย์ PIPO,
องค์การสะพานปลา และบริษั ท ไทยยูเนี่ ยน และ
ได้ ร ั บ ทราบการด าเนิ น งานของประเทศไทย
ที่ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลคุ้ ม ครองแรงงาน
ในอุ ตสาหกรรมประมงทะเลและเกี่ยวเนื่ อง อาทิ
การจัดท า Seaman Book ให้แก่ แรงงานต่ างชาติ
ในขณะที่ห ัวหน้ าคณะผู้แทนได้ ม ี โอกาสพู ดคุ ย
สอบถามความเป็ นอยู่ของแรงงานจากประเทศของ
ตนโดยตรง นอกจากนี้คณะผูแ้ ทนได้เยีย่ มชมระบบ
การติดตามเรือในทะเล การแจ้งเรือเข้า-ออก รับฟั ง
บรรยายสรุปการคุ้มครองและดู แลสิทธิประโยชน์
ของแรงงานของบริษั ทไทยยู เนี่ ยน จ ากั ด ซึ่ งมี
แรงงานสัญชาติเมียนมาและกัมพูชาทางานอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิร ิ
ชัย ดิษ ฐกุ ล ) ได้ น าคณะผู้แ ทนนายจ้ าง และ
ลู ก จ้า ง เข้าร่ วมประชุ มระดับภู ม ิภาคเอเชียแป
ซิ ฟิ ค ครั ้ ง ที่ 16 (Asia and Pacific Regional
Meeting : APRM) ขององค์ การแรงงานระหว่ าง
ประเทศ ทีบ่ าหลี ประเทศ อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่
5 – 9 ธ.ค. 59 โดยมี 32 ประเทศในเอเชี ย
รวมทัง้ ออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์ ทัง้ นี้การประชุ ม

๑๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
APRM เป็ นการแสวงหาความร่วมมือ
ของไตรภาคี ในการท างานที่ม ี คุ ณ ค่ า ลดความ
เหลื่อมล้ า รัก ษาสิ่ง แวดล้ อ ม น าความสุ ขมาสู่
สังคม
ทัง้ นี้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิร ิ
ชัย ดิษฐกุ ล) ได้ กล่ าวถ้ อยแถลงต่ อที่ประชุ ม โดย
ส า ร ะ ส
า คั
ญ
จะเน้ นการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
บรรลุ เป้ าหมายการพั ฒนาเพื่ อความยั ง่ ยืน และ
แนวทาง การพัฒนาของไทยตามยุทธศาสตร์
20 ปี รวมทั ้ง ความร่ วมมื อของไทยกั บกลุ่ ม
ประเทศ CLMV ในด้าน การย้ายแรงงาน เป็ น
ต้ น น อก จาก นี้ ได้ พ บ ห ารื อ ท วิ ภ าคี ก ั บ
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้ าง
งานของเกาหลี รวมทัง้ ประเทศอื่น ๆ ร่ ว ม
ด้วย โดยในการประชุ ม ครัง้ นี้ จ ะได้ป ระโยชน์
ทัง้ การสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในระดับสากล
ให้เห็นถึงความจริงใจและการปฏิบตั อิ ย่างเข้มแข็ง
ของไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานให้
เป็ นสากล และร่วมกับทุกภาคส่วนทัง้ ในประเทศ
และภู ม ิภ าคเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาที่
ยังยื
่ น

๑๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
(4) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัด หางาน
ได้ เชิญ อัค รราชทู ตที่ป รึก ษาด้านแรงงานหรือ
ผู้ท่ีได้ ร ับ มอบหมายจากทางการกั ม พู ช า ลาว
เมียนมา และเวียดนาม เพื่อประชุมและรับทราบ
แนวทางการดาเนินการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวและประเด็นอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.
59 ดังนี้
4.๑) การเปิ ดศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิน้ สุด
การจ้ างจ านวน ๓ แห่ ง ได้ แก่ ๑) ศู นย์ แรกรับฯ ณ
จังหวัดตาก ส าหรับแรงงานสัญ ชาติเมียนมา ๒)
ศู น ย์ แ รกรั บ ฯ ณ จั งหวัด สระแก้ ว ส าหรั บ
แรงงานสัญชาติก ัมพู ชา และ ๓) ศู นย์แรกรับฯ ณ
จังหวัดหนองคาย สาหรับแรงงานสัญชาติลาว โดย
บริก ารอบรมให้ค วามรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานและการใช้ช ีวติ อยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบ
คัดกรองแรงงานก่อนอนุ ญ าตให้เดินทาง เข้ามา
ทางาน ตรวจสอบและขอรับสิทธิของแรงงานก่ อน
เดินทางกลับประเทศ รวมทัง้ ได้ขอให้ผแู้ ทนทางการ
กั ม พู ชา ลาว และเมี ยนมา ประชาสั ม พั นธ์
การด าเนิ นการของศู น ย์แ รกรับ เข้าทางานและ
สิ้ น สุ ด การจ้ า งให้ แ รงงาน ต่ า งด้ า ว และผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงการพิจารณาดาเนินการให้

๑๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
แรงงานต่ างด้าว สามารถเดินทางมาอบรม ณ ศู นย์
แรกรับฯ ได้ทนั ในวัน เวลาทาการเนื่องจากแรงงาน
ต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาทางานในประเทศไทยตาม
100,000 คน - ผลการด าเนิ นงานของศูนย์แรกรับเข้าทางาน MoU จะต้องผ่านการอบรม
214.76
และสิ้นสุดการจ้ าง (16 – 31 ส.ค. 60) มีน ายจ้า ง จากศูนย์แรกรับฯ
จานวน 2,163 คน แรงงานต่างด้าว จานวน 15,255 - ผลการด าเนินงานของศู นย์แรกรับเข้าทางาน
คน แยกได้ดงั นี้
และสิ้ น สุ ด การจ้ าง (1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
(ปรั บ ปรุ งข อ้ มูล ณ ว นั ที ่ 1 2 ม .ิ ย . 60) มี
ศูนย์ฯ
นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว
นายจ้า งจ าน วน 27,489 คน แรงงานต่ างด้ าว
จังหวัด
(คน)
จานวน 214,763 คน แยกได้ดงั นี้
ตาก
สระแก้ ว
หนองคาย
รวมทัง้ สิ้ น

453
651
1,059
2,163

เมีย นมา 8,035
กัมพูช า 4,915
ลาว
2,305
15,255

- ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญาตท างาน (E-Work
Permit) จานวน 16,770 คน แยกได้ดงั นี้
ศูนย์ฯ
สัญชาติ
จังหวัด
เมีย นมา
ตาก
กัมพูช า
สระแก้ ว
หนองคาย
ลาว
รวมทัง้ สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว
(คน)
4,634
9,715
2,421
16,770

ศู น ย์ ฯ นายจ้าง (ราย) แรงงงาน ต่ างด้ าว
จังหวัด
(คน)
7,743 เมีย นมา 118,122
ตาก
9,372 กัมพูช า 73,752
สระแก้ ว
หนองคาย
10,374 ลาว
22,889
รวมทัง้ สิ้ น
27,489
214,763

- ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญาตท างาน (E-Work
Permit) จานวน 74,798 คน แยกได้ดงั นี้
ศูนย์ฯ
สัญชาติ
จังหวัด
เมีย นมา
ตาก
สระแก้ ว
กัมพูช า
ลาว
หนองคาย
รวมทัง้ สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว
(คน)
30,348
32,663
11,787
74,798
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
4.2) การให้ค วามช่ ว ยเหลือแรงงานต่ าง
ด้
า
ว
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด ๑๐ จังหวัดได้แก่
จั ง ห วั ด ข อน แ ก่ น ช ลบุ รี เชี ยงให ม่ ต าก
นครราชสีมา ระนอง สมุ ทรปราการ สมุทรสาคร สุ
ราษฎร์ ธ านี และสงขลา บริก ารให้ ค าปรึก ษา
แนะน าช่ วยเหลือแรงงานต่ างด้าวที่ประสบปั ญหา
ก า ร ท า ง า น ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย
การประสานหรือส่งต่ อให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลือ จัดหาที่พ ักพิง ชัวคราวให้
่
แ ก่
แรงงานต่างด้าวทีม่ ปี ั ญ หาเพื่อพักรอระหว่างรอ
รั บ การช่ ว ยเหลื อ หรื อ รอส่ ง ให้ ห น่ วยงาน ที่
เ กี่
ย
ว
ข้
อ
ง
ซึ่งจะช่วยป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาการค้ามนุ ษ ย์
และละเมิดสิทธิมนุ ษยชนของแรงงานต่างด้าว และ
เป็ นการสร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ด ี ด้ านแรงงานต่ อ
ประชาคมโลก รวมทัง้ มีบริการ Application DOE help
me/ สายด่ วน ๑๖๙๔ เพิ่ ม ช่ องทางรับ เรื่ องผ่ าน
อินเตอร์เน็ ตในรูปแบบ การแจ้งปั ญหาการจ้าง
แรงงานต่ างด้าว DOE Help Me เพื่อเป็ นช่องทางร้อง
ทุกข์ของแรงงานต่ างด้ าว สามารถแจ้ งปั ญหาได้ ท่ี
http://www.doe.go.th/helpme ร ว ม ถึ ง ก า ร จั ด

ร้อยละ
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ให้บริการโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
โดยจะมีล่ ามภาษาเมียนมา กัมพู ชา อังกฤษ ตอบ
ปั ญหาและข้อมูลอื่นๆ ในช่วงเวลาราชการ
4.๓) การด าเนิ น การตามพระราชก าหนด
การน าคนต่ า งด้ า วเข้า มาท างานกั บ นายจ้ า ง
ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีก ารก าหนดให้
ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตเรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย
จากนายจ้างเท่านัน้ และห้ามเรียกเก็บเงินค่าบริการ
จากคนต่ างด้ าวไม่ ว่ ากรณี ใดๆ ต้ องวางเงิน ค้ า
ประกันการประกอบธุรกิจนาคนต่างด้าวมาทางาน
กับนายจ้างในประเทศเพื่อประกันความเสียหายที่
อาจเกิดจากการนาคนต่ างด้าวมาทางาน และเพื่อ
เป็ นการอานวย ความสะดวกและลดระยะเวลา
การดาเนินการนาเข้าแรงงานตาม MoU
4.4) การตรวจสัญ ชาติแ รงงานต่างด้าวของ
ประเทศต้นทาง โดยมาตรการดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพู ชาและเมียนมา
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การจัด การปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วและการค้ า
มนุ ษ ย์ด้ านแรงงาน (กนร.) เรียบร้อย ซึ่ งจะได้
เ ส น
อ
ค
ร ม
.
ให้ ความเห็นชอบต่ อไป โดยในระหว่ างนี้ กระทรวง

๒๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
แรงงาน ได้ขอให้ทางการเมียนมาและกัมพูชา จัด
เตรียมการดาเนิ นการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อทีจ่ ะ
สามารถด าเนิ น การตรวจสั ญ ชาติ ไ ด้ ท ั น ที
ภายหลังจากที่ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
พร้ อ มทั ้ง ขอความร่ วมมื อทางการลาวเร่ ง รั ด
พิจารณาดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานลาว และ
แจ้งให้กรมการจัดหางานทราบ ในโอกาสแรก
ทัง้ นี้ เมื่ อวันที่ ๓๑ ต.ค. 59 กระทรวงแรงงาน โดย
กรมการจัดหางาน ได้มหี นังสือแจ้ง
การบริหาร
จัดการแรงงานต่ างด้าวหลังการสิ้นสุด การจด
ทะเบียนต่ อทางการกัมพู ชาและเมียนมาว่า ครม. มี
มติ เมื่ อวั น ที่ ๒ ๕ ตุ ล าคม ๒ ๕๕ ๙ เห็ น ชอบ
มาตรการด าเนิ นการ หลั งสิ้นสุ ดการจดทะเบี ยน
แรงงานต่ างด้ าวสัญ ชาติก ั ม พู ช า ลาว เมี ยนมา
โดยเฉพาะการตรวจสัญชาติ กระทรวงแรงงานจะอานวย
ความสะดวก อย่างเต็มที่ เพื่อให้การตรวจสัญชาติ
ของทางการประเทศกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อย่างมี
ประสิทธิภาพและด าเนิ นการในส่วนที่เกี่ยวข้อ ง
ต่อไป
(5) การประชุ มระดับวิชาการเวียดนาม – ไทย
ระหว่ างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ก.พ. ๖๐ ณ กรุ งฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม มี Mr. Doan Mau
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
Diep ผูช้ ่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ
และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ยม
เวียดนาม เป็ นหัวหน้ าคณะฝ่ ายเวียดนาม และนาย
วรานนท์ ปี ติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็ น
หัวหน้ าคณะฝ่ ายไทย ผลการประชุ ม มี ค วาม
คื บ ห น้ าโด ย ส รุ ป ดั ง นี้ 1) ฝ่ าย ไท ย แ จ้ ง
รายละเอี ย ดคู่ ม ื อ การอบรมแรงงานสัญ ชาติ
เวียดนามก่อนการทางาน และมอบคู่มอื การอบรม
ฉบับ ภาษาอัง กฤษให้ฝ่ า ยเวีย ดนาม 2) สอง
ฝ่ ายยืนยันกระบวนการน าเข้าแรงงานสัญ ชาติ
เวียดนาม ๘ ขัน้ ตอน 3) ฝ่ ายไทยแจ้ง บริษัท ที่
ได้ร ับ อนุ ญ าตตาม พรก. น าคนต่ างด้าวเข้ามา
ทางานกับนายจ้ า งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
จ าน ว น ๔ ๑ บริษั ท และ 4) ทัง้ สองฝ่ ายได้
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ร่ า งสัญ ญาจ้ า งในกิ จ การ
ก่อสร้างโดยให้อยูภ่ ายใต้ทก่ี ฎหมายไทยกาหนด
สาหรับสัญ ญาจ้างในกิจการประมงทะเลเป็ นไป
ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
(6) กระทรวงแรงงานเป็ นเจ้ าภาพจั ดพิ ธ ี ลงนาม
ข้อตกลงด้ านการจ้ างแรงงานระหว่ างรัฐบาลแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐบาลแห่ งสาธารณรั ฐ
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ จั งหวั ด เพชรบุ ร ี ทั ้งนี้ กระทรวงแรงงานได้
มอบหมายให้กรมการจัดหางาน เป็ นหน่ วยงานหลัก
ของกระทรวงแรงงานในการดาเนินภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามข้อตกลงฯ ดังกล่ าวข้างต้น เพื่อให้การบริหาร
จัดการแรงงานต่ างด้าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการจ้างงานโดยถู กกฎหมาย แรงงานได้ร ับ
การคุ้มครอง และเป็ นไปตามข้อตกลง ด้านการจ้าง
แรงงานระหว่างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(7) กรมการจั ด หางานเป็ นเจ้ า ภาพจั ด การ
ประชุ ม ระดับ วิช าการไทย - เมียนมา ระหว่าง
วั น ที่ 19 - 21 มี น า ค ม 2560 ณ จั ง ห วั ด
ป ระจวบ คี ร ี ข ั น ธ์ โ ด ย ม ีป ร ะ เ ด ็ น ห า ร ือ
เ กี ่ ย ว ข ้อ ง ก ับ MOA ด ัง นี ้
1) ก า ร
ดาเนินการของศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิน้ สุด
สัญญาจ้าง 2) การพิจารณาจัดส่งแรงงานเมียน
มาเข้ามาทางานตาม MOU ในกิจการรับใช้ ใน
บ้ า น แ ล ะ กิ จ ก า ร อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใช่ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม 3) การพิจ ารณาจัด ส่ง แรงงาน
เมีย นมาเข้ามาทางานในกิจการประมงทะเลใน
รูปแบบรัฐต่อรัฐ
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
(8) พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงาน ได้ เข้าพบ Mr.Guy Ryder ผู้ อ านวยการ
ใหญ่ ILO ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครเจนี
วา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60 ยื่นจด
ทะเบียนสัตยาบันสารอนุ สญ
ั ญา ฉบับ 111 ขจัดการ
เลือกปฏิบ ัติ ส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคในการ
จ้างงานและการประกอบอาชีพ พร้อมพิจารณาเพิม่
อีก 2 ฉบับ คือ อนุ สญ
ั ญา ฉ. 29 ว่าด้วยแรงงาน
บังคับ และ ฉ. 188 ว่าด้วยงานประมง
(9) พล.อ.ศิร ิช ัย ดิษฐกุ ล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน พร้ อมด้ วย หม่ อมหลวงปุ ณ ฑริ ก สมิ ติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ร่ วมประชุ มระดับ
รั ฐ มนตรี CLMVT ครั ้ง ที่ 2 ระหว่ างวั น ที่ 1 - 3
สิงหาคม 2560 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิ ยม
เวียดนาม ตามคาเชิญของทางการเวียดนาม โดยการ
ประชุ มในครัง้ นี้ ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มี
วาระการรับรองปฏิ ญ ญาร่ วม CLMVT ในวันที่ 2
สิงหาคม 2560 ด้วย
สาระสาคัญของปฏิญญาร่ วม CLMVT ด้ านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย เป็ นการยืนยันถึง
เจตนารมณ์ ความร่ วมมื อระหว่ างกลุ่ ม ประเทศ
CLMVT ในเรื่ อ งการเคลื่ อนย้ ายแรงงานอย่ าง
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3. การป้ องกั น
และปราบปราม
การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิชอบ

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ปลอดภัย
การส่งเสริมการข้ามแดนและการ
จ้างงานโดยถู กกฎหมายผ่านข้อตกลงทวิภาคี การ
สร้ างความตระหนั กรู้ ให้ แ ก่ ประชาชนทั ว่ ไป
คนหางาน คนงาน นายจ้าง หน่ วยงานจัดส่งแรงงาน
เอกชน รวมถึงหน่ วยงานผู้ม ีอานาจที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย และ
ส่งเสริมให้ผเู้ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
และส่ งเสริ มให้ เกิ ดการเคลื่ อนย้ ายแรงงานอย่ าง
ปลอดภัยจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทาง
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ไ ด ้ก า ห น ด ก ร อ บ
แนวทางด าเนิ นงานเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – พ .ศ . 2564) สู่ ก ารป ฏิ บ ั ติ ข อง
กระทรวงแรงงาน โดยจะด าเนิ นการในส่ วนที่
เกี่ ยวข้ องในแต่ ละยุ ทธศาสตร์ ยุ ทธศาสตร์ หลั ก
ได้ แก่ ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาระบบป้ องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ทัง้ นี้ รมว.รง. (พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล)
ได้มอบนโยบายให้ดาเนินการดังนี้
1) จั ด ท าแผนการปฏิ บ ั ติ ก ารป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต (จัดทาแผนการฝึ กอบรมและ
สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่เกี่ยวกับการป้ องกัน
ก า ร ทุ จ ริ ต โด ย มี ศู น ย์ ห รื อ ห น่ ว ย ง า น
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ผูร้ บั ผิดชอบ)
2) จ ัด ท า คู ่ ม ือ ห ร ือ แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบ ัต ิง าน ตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญ าตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 เป็ นแนวทางการปฏิบ ัตงิ าน
อย่ างมีมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ ดุ ลยพินิ จในการ
ทางานแต่ละขัน้ ตอน และการตรวจสอบรายการ
(Check list) เพื่อเป็ นระบบควบคุมภายในของแต่ละ
หน่ วยงาน
3) การประกาศมาตรการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามคาสังคณะรั
่
กษาความ
สงบแห่งชาติท่ี 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
พุทธศักราช 2557 เรื่อง มาตรการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ โดยให้ทกุ
หน่ วยงานนามาพิจารณาเพื่อเป็ นหลักจัดทา
มาตรการทีเ่ หมาะสม
4) การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ทางาน ในแต่ละขัน้ ตอนทีจ่ ะเกิดขึน้ และ
ควบคุมความเสีย่ งนัน้ ให้มปี ระสิทธิภาพ
5) การจัดทาแบบประเมินหรือแบบสารวจ
มาตรฐานความโปร่งใส เพื่อเป็ นการจัดทาหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการดาเนินงาน
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

-

3 .1 โ ค ร ง ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต ส านึ ก ส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม
จริย ธรรม วินั ย และธรรมาภิ

200 คน

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
โดยมี การก าหนดขั ้น ตอนการท างานตาม
ตัวชี้วดั และด าเนิน การตามแผนการปฏิบตั ิงาน
น าระบบเทคโน โลยี สารสนเทศมาช่ วยในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้ องกันการทุจริต อาทิ
ระบบ E-Payment , E-claim เพื่อป้ องกัน เรื่องการรับ
เงินผ่านมือ เป็ นต้น
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หวั ข้อ “สุจริตตามรอย
พ่อ ขอเป็ นข้าราชการทีด่ ขี องแผ่นดิน” ตามโครงการ
เสริมสร้างจิตสานึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย
และหลักธรรมาภิบาล วันที่ 9 มี.ค. 60 ณ ห้องจอม
พล ป.พิบู ลสงคราม ชัน้ 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
ซึ่งได้น าหลักค าสอนทางศาสนาและนาหลักคาสอน
ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ ห ัว รัชกาลที่ 9 มา
น้อมนาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
นอกจากนี้ยงั เป็ นการปลูกฝั งและสร้างค่านิยมให้กบั
ข้าราชการกระทรวงแรงงานตามแผนปฏิบตั กิ าร 8+1
วาระปฏิ รู ป ก ระท รวงแ รงงาน เรื่ อ ง Zero
corruption ส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม โปร่ งใส
ตรวจสอบได้
- ฝึ กอบรมเสริมสร้ างจิ ตส านึ ก ส่ งเสริม คุ ณธรรม 83.00
จริยธรรม วินั ย และธรรมาภิ บาลส าหรับบุ คลากร
สานั กงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อปลุ กจิตสานึ ก
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม
บาลสาหรับบุ คลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

3.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้ องกันและลดความเสีย่ งในการ
เกิ ดการทุ จ ริต และประพฤติม ิ
ชอบ

400 คน

-

3.3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลป้ องกัน และลดความเสี่ย ง
ใน ก า รเกิ ด ก า รทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมชิ อบ
3 .4 โ ค ร ง ก า ร เผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์ใน
การป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3.5 กิจ กรรมต่อต้านการทุจ ริต
และประพฤติมชิ อบ

200 คน

1,100 คน

1 รุ่น
130 คน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ตามหลักธรรมา- ภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 166 คน

- ฝึ กอบรมหลักสูตรการเสริม สร้างธรรมาภิบ าล
ป้ องกัน และลดความเสีย่ งในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมชิ อบให้แก่บุคลากรกรมการจัดหา
งาน
จานวน 415 คน
- จัดฝึ กอบรมให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลป้ องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุ จริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบแก่ เ จ้ า หน้ า ที่
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน จานวน 171 คน
- เผยแพร่ ป ระชาสัมพั น ธ์ สื่อสร้ างสรรค์ ในการ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์ในการป้ องกัน
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรกรม และปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรกรมสวัสดิการ
สวัสดิการและคุ้ มครองแรงงานและประชาชนทัว่ ไป และคุ้มครองแรงงานและประชาชนทัวไป
่ จานวน 810
จานวน 810 คน
คน
- กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ภายใต้ ช่ ือ “กรมสวัสดิ การและคุ้ มครองแรงงาน
โปร่ งใส ไร้การทุ จริต” เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 59 ณ ห้อง
ประชุ ม จอมพล ป. พิบู ลสงคราม อาคารกระทรวง
แรงงาน
โดย พ ลเอก ศิ ริ ช ั ย ดิ ษ ฐกุ ล
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน ได้ กล่ าวเปิ ด

103.75

85.50

73.64

100.00/
384.62
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

3.6 โ ค ร ง ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ด้ า น
คุ ณ ธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.7 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้ องกันและลดความเสีย่ งในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ

-

-

-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
กิจกรรม พร้อมกับมอบนโยบายให้ทุกหน่ วยงานใน
สังกัดโปร่งใส ไร้การทุจริต เน้ นย้าข้าราชการใช้หลัก
7 ป. 4 ม. (เป็ นธรรม โปร่งใส ปรับปรุง ประสิทธิผล
ประหยัด เปิ ดโอกาส เป็ นต้นแบบ ไม่ จ่าย ไม่ รบั ไม่
ยอม และไม่ เพิ กเฉย) ซึ่ งจะเป็ นการรองรั บ
นโยบาย Zero Corruption ของกระทรวงแรงงานและ
รัฐบาล ผู้เข้าร่ วมกิจกรรม จ านวน 500 คน โดยมี
หลายภาคส่วนมาร่ วมกิจกรรม อาทิ สภาองค์ การ
ลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง ชมรมความปลอดภัยใน
การท างาน รวมทั ้งผู้ ว่ าการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
เลขาธิการ ป.ป.ช. และรองเลขาธิการ ป.ป.ท. มาร่วม
เป็ นสักขีพยานในครัง้ นี้
- ด าเนิ นการเสริ มสร้ างสมรรถนะบุ คลากร ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ข้าราชการสานั กงานประกันสังคม จ านวน
3,173 คน
- ปลุกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
วินั ยแก่ทุกภาคส่วน โดยการคัดเลือกและให้รางวัล
แก่ เจ้ าหน้ าที่ ท่ีท างานดี มี คุ ณ ธรรมและมี ความ
ซื่อสัตย์ จานวน 58 ราย
- เผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกั บการเสริมสร้ างวินั ยแก่
บุคลากร โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเรื่องวินั ย
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

4.ก ารจั ด ก าร 4.1 การบริหารจัดการแรงงาน
ปั ญ หาแรงงาน ต่างด้าว
ต่างด้าว/การค้า
ม นุ ษ ย์ ด้ า น
แรงงาน

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

สิน้ สุดการดาเนินการ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ในโครงการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ และเรื่ องการ
ปฏิบตั งิ านทับซ้อน จานวน 381 คน
- กิจกรรมปฏิบตั ธิ รรม ร่วมทาบุญ ใส่บาตร ฟั งธรรม
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 670 คน
(1) ผลการด าเนิ น งานการรับ รายงานตัว เพื่ อ
ขอรับบัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง
ทะเล (ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พ.ย. – ๓๐ ธ.ค. 5๙) ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๙ (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30
ม.ค. 60) มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่าง
ด้าว 2,507 คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มา
จดทะเบียนใหม่ จานวน 10,415 คน แยกเป็ น ดังนี้
สัญ ชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมีย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

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

- ผลการด าเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับบัตร
ใหม่ ของแรงงานต่ างด้ าวในกิ จการแปรรู ปสัตว์น้ า
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่ างด้าว จ านวน
1,952 คน และแรงงาน ต่ างด้ าว ๓ สั ญ ชาติ
ม าจดท ะเบี ยน ให ม่ มี จ าน วน 23,634 ค น
แรงงาน 23,390 คน ผูต้ ดิ ตาม 244 คน แยกเป็ น ดังนี้

๓๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวม
ทัง้ สิ้ น

สิน้ สุดการดาเนินการ ณ วันที่ 31 มี.ค. 60

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

ผู้ติดตาม
(คน)
112
6
126
244

(2) ผลการด าเนิ น งานการรับ รายงานตัว เพื่ อ
ขอรับบัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง
ทะเล (ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ก.พ. – 31 มี.ค. 60) ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 (ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 60) มี
นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 3,613 คน
และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวน 23,452 คน แยกเป็ น ดังนี้
สัญ ชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมีย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

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

- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์
น้
า

ร้อยละ

๓๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
มี น ายจ้ า งแจ้ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
จ านวน 2,474 คน และแรงงานต่ า งด้ า ว ๓
สั
ญ
ช
า
ติ
มาจดท ะเบี ย น ใหม่ มี จ าน วน 36,219 คน
แรงงาน 35,832 คน ผูต้ ดิ ตาม 387 คน แยกเป็ น ดังนี้
สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวม
ทัง้ สิ้ น

(3) ผลการด าเนิ นการอนุ ญาตน าเข้าแรงงานต่ าง
ด้ าว 3 สัญ ชาติ ตามบั น ทึก ความเข้ าใจว่ าด้ วย
ความร่ วมมื อด้ านการจ้ างแรงงานระหว่ างรัฐกั บ
ประเทศคู่ ภาคี (MoU) (๑ – ๒๕ ส.ค. 60) ผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
-

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

ผู้ติดตาม
(คน)
144
21
222
387

(3) ผลการด าเนิ นการอนุ ญาตน าเข้าแรงงานต่ าง
ด้ าว 3 สัญ ชาติ ตามบั น ทึก ความเข้าใจว่ าด้ วย
ความร่ วมมื อด้ านการจ้ างแรงงานระหว่ างรัฐกั บ
ประเทศคู่ภาคี (MoU) (1 ต.ค. 59 – 25 ส.ค. 60) ผล
การดาเนินงาน ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่ าง
ด้าวตาม MoU จ านวน 210,074 คน แยกเป็ น
ดังนี้
สัญ ชาติ

แรงงงานต่างด้าว (คน)

๓๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

- นายจ้ า งยื่น บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
จานวน 29,508 คน ดังนี้

163,470 คน

สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
9,537
4,147
15,824
29,508

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

ร้อยละ

69,595
22,936
117,543
210,074

- นายจ้ า งยื่น บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
จานวน 252,279 คน ดังนี้
สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
91,572
28,898
131,809
252,279

208.37

- พิจารณาอนุ ญาตทางาน รวมทัง้ สิน้ 40,056 คน
ดังนี้
- พิจารณาอนุ ญาตทางาน รวมทัง้ สิน้ 340,625 คน
ดังนี้
สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว
(คน)
12,482
5,189
22,385
40,056

สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว
(คน)
114,062
37,822
188,741
340,625

100,000 คน (4) โครงการจัดตัง้ ศูนย์ประสานแรงงานประมง (4) โครงการจัดตัง้ ศู นย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ 256.42
๒๒ จังหวัด (1 – 25 ส.ค. 60) จานวน 19,340 คน ดังนี้ จังหวัด (1 ต.ค. 59 – 25 ส.ค. 60) จ านวน 256,420 คน
- จัดระเบียบแรงงานประมง
ดังนี้

๓๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
22,000 คน

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
อนุญาตทางาน (คน)
3,642

นาเข้าตาม MoU
432

- คุม้ ครองแรงงานในเรือประมง
8,000 คน
70,000 คน

242,000 คน
36,000 แห่ง

อบรมนายจ้าง (คน)
-

อบรมลูกจ้าง (คน)
-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
- จัดระเบียบแรงงานประมง

ร้อยละ

อนุญาตทางาน (คน)
55,461

265.23

นาเข้าตาม MoU
2,890

- คุม้ ครองแรงงานในเรือประมง
อบรมนายจ้าง (คน)
8,798

อบรมลูกจ้าง (คน)
8,988

222.33
257.55

- ให้ บริ การค าปรึ กษา แนะน า นายจ้ าง ลู กจ้ าง
และประชาชนทัว่ ไป ตามภารกิจของศู นย์ฯ จ านวน - ให้ บริ การค าปรึ กษา แนะน า นายจ้ าง ลู กจ้ าง
และประชาชนทัว่ ไป ตามภารกิจของศู นย์ฯ จ านวน
15,266 คน
180,283 คน
(5) โครงการตรวจสอบการท างานของคนต่ าง (5) โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
ด้าวและสถานประกอบการ ดาเนินการตรวจสอบการ และสถานประกอบการ ด าเนิ น การตรวจสอบการ
ทางานของคนต่ างด้าว และนายจ้าง/สปก. เพื่อให้ ทางานของคนต่ างด้าว และนายจ้าง/สปก. เพื่อให้
ปฏิบ ัติ ให้ถู กต้ องและเป็ นไปตามกฎหมาย ปฏิบ ัติ ให้ถูกต้ องและเป็ นไปตามกฎหมาย
กาหนด
กาหนด
129.57
- ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว
- ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว
จานวน 18,612 คน
จานวน 313,561 คน
120.79
- ตรวจสอบนายจ้าง/สปก. จานวน 2,996 แห่ง
- ตรวจสอบนายจ้ าง/สปก. จ านวน 43,485
แห่ง
(6) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่ าง
ด้าว
- ด าเนิ นการตรวจสอบการท างาน นายจ้ าง/
สถาน-ประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบ ัติ
ให้ ถู ก ต้ อง และเป็ นไปตามกฎหมายที่ก าหนด

๓๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

12,728 แห่ง
140,730 คน

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
(ได้รบั การจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการส่งคนต่าง
143.38
ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร)
- ตรวจสอบนายจ้าง/สปก. จานวน 18,249 แห่ง 111.83
- ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่ า ง
ด้าวจานวน 157,381 คน
(7) ตรวจสอบ จั บกุ ม และด าเนิ นคดี นายจ้ างและ
แรงงาน ต่ างด้ าวผิด กฎหมาย ตามค าสัง่ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จับกุ ม และด าเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามค าสังคณะรั
่
กษาความ
ส ง บ แห่ งชาติ (คสช .) ที่ 100/2557 ใน พื้ น ที่
กรุ งเทพมหานครโดยให้ พ นั ก งานตรวจแรงงาน
ร่ วมกับชุ ดปฏิบ ัติการ (Task Force) ใน สปก. เพื่ อ
แก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวและป้ องกันปราบปราม
การค้ามนุ ษย์ ๑๐ เขตพืน้ ที่ กทม.
(1 ต.ค. ๕๙ – 31 ก.ค. ๖๐) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ นายจ้า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ดาเนิ น คดีแ รงงานต่า งด้ า ว

จานวน
1,722 ราย
38,116 คน
157 ราย
1,698 คน

- ผลการด าเนิ น การตรวจสอบ จั บ กุ ม และ

๓๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ด าเนิ น คดี น ายจ้ า งและแรงงานต่ า งด้ า วผิ ด
กฎหมาย ตามค าสั ง่ คณ ะรั ก ษาความสงบ
แห่ ง ชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่ ว น
ภูมภิ าค ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบนายจ้า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ดาเนิ น คดีแ รงงานต่า งด้ า ว

50,000 คน

(8) โครงการจัด ตัง้ ศู น ย์บ ริก ารแบบเบ็ด เสร็จ
(One Stop Service) ด้า นแรงงานต่ า งด้า ว
เพื่ อสนั บ สนุ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ 10
จังหวัด (ตาก มุก ดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา
กาญจนบุ ร ี เชี ยงราย หนองคาย นครพน ม
นราธิวาส)
- ผลการดาเนินการพิจารณาอนุ ญาตทางาน
แรงงานต่ างด้าวในศู น ย์บ ริก ารแบบเบ็ด เสร็จ
(One Stop Service) ใ น พื้ น ที่ เข ต พั ฒ น า
เศรษฐกิจพิเศษ
จ านวนแรงงานต่ างด้ าวได้ ร ับ อนุ ญ าตทางาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1 – 25 ส.ค. 60)

จานวน
6,147 ราย
43,199 คน
523 ราย
4,024 คน

(8) โครงการจัด ตัง้ ศู น ย์บ ริก ารแบบเบ็ด เสร็จ 129.42
(One Stop Service) ด้า นแรงงานต่ า งด้า ว
เพื่อสนับสนุ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
(ต าก มุ ก ด าห าร ส ระแ ก้ ว ตราด สงขลา
กาญจนบุ ร ี เชี ยงราย หน องคาย นครพน ม
นราธิวาส)
- ผลการดาเนินการพิจารณาอนุ ญาตทางาน
แรงงานต่ างด้ าวในศู น ย์บ ริก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) ใ น พื้ น ที่ เข ต พั ฒ น า
เศรษฐกิจพิเศษ
จ านวนแรงงานต่ างด้ าวได้ร ับ อนุ ญ าตท างาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1 ต.ค. 59 – 25

๓๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
จานวน 11,492 คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุร ี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

จานวน (คน)
2,363
72
6,019
1,927
161
37
833
70
10
-

100,000 ครัง้ (9) การให้ บ ริก ารข้อ มู ล ข่ า วสารทางโทรศั พท์
สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการด าเนิ น งานการให้ บ ริก ารข้ อมู ล
ข่าวสารทางโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน
๑๖๙๔ มีผโู้ ทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ โดยสามารถ
รับสายได้ จานวน 11,568 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 11,363 สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ยนมา ลาว กั มพู ชา และ
ชาวต่ างชาติ (ใช้ ภ าษาอัง กฤษ) โทรศัพ ท์ ม า
ทัง้ สิน้ จานวน 205 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา

จานวน
81 สาย

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ส.ค. 60) จานวน 64,708 คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุรี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

ร้อยละ

จานวน (คน)
13,040
299
35,639
7,962
3,271
284
3,861
226
103
23

(9) การให้ บ ริก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารทางโทรศั พท์ 105.27
สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการด าเนิ น งานการให้ บ ริก ารข้ อมู ล
ข่าวสารทางโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน
๑๖๙๔
มี ผู้ โทรศั พท์ เข้ ามาใช้ บริการ โดย
สามารถรับสายได้ จานวน 105,271 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 94,854 สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ยนมา ลาว กั มพู ชา และ
ชาวต่ างชาติ (ใช้ ภ าษาอัง กฤษ) โทรศั พ ท์ ม า
ทัง้ สิน้ จานวน 10,417 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา

จานวน
3,341 สาย

๓๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

4.2 การจัด การปั ญ หาการค้า
มนุ ษย์ด้านแรงงาน

6,000 คน

72 สาย
40 สาย
1 สาย
11 สาย

(1) โครงการป้ องกั นปั ญ หาการค้ ามนุ ษ ย์ด้ าน
แรงงานต่ า งด้ า ว ด าเนิ นการให้ ค วามคุ้ มครอง
คนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้ มครอง
แรงงาน และสนั บสนุ น การแก้ ไขและป้ องกั น
ปั ญหาการค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงาน
๕,๔๐๐ คน รวม 235 คน ดังนี้
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 235 คน
๖๐๐ คน
- อบรมนายจ้าง จานวน - คน
๖0,๐๐๐ คน (2) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูน้ า
ชุ มชน/ผู้น าท้องถิ่น/ผู้สนใจไปท างานต่ างประเทศ/
ผู้ถูกระงับการเดินทาง/ประชาชนทัวไป/คนหางาน
่
เพื่ อสร้ างเครือข่ ายในการให้ ข้อมู ลการไปท างาน
ต่างประเทศ จานวน 3,106 คน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

ร้อยละ

5,271 สาย
1,506 สาย
107 สาย
192 สาย

ในกรณี ที่ ม ี ก ารร้ องทุ กข์ /ร้ องเรี ยนหรื อขอรั บ
ความช่ วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการทางานของแรงงาน
ต่างด้าว จะมีการบันทึกข้อมูลดังกล่ าว และจัดส่งให้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนิ นการและแจ้งผลให้ทราบ
มีการร้องทุกข์รอ้ งเรียน จานวน 170 ราย
(1) โครงการป้ องกัน ปั ญ หาการค้ ามนุ ษ ย์ด้ าน 94.12
แรงงานต่ า งด้ า ว ด าเนิ น การให้ ค วามคุ้ ม ครอง
คนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้ มครอง
แรงงาน และสนั บสนุ น การแก้ ไขและป้ องกั น
ปั ญหาการค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงาน
(1 ต.ค. 59 – 25 ส.ค. 60) รวม 5,647 คน ดังนี้
92.39
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 4,989 คน 109.67
- อบรมนายจ้าง จานวน 658 คน
(2) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ 103.70
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูน้ า
ชุ มชน/ผู้น าท้องถิ่น/ผู้สนใจไปท างานต่ างประเทศ/
ผู้ถู กระงับการเดินทาง/ประชาชนทัว่ ไป/คนหางาน
เพื่ อสร้ างเครือข่ ายในการให้ ข้ อมู ลการไปท างาน
ต่างประเทศ จานวน 62,218 คน

๓๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
๙30,๖๐๐ คน

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
-

8,200 คน

(4) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุ กในพื้น ที่
เสี่ยง - เจ้าหน้ าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมู ล และสร้างความเข้าใจให้ค นหางานและ
ประชาชนทราบถึ งวิธ ี ก ารเดิ น ทางไปท างาน
ต่ างประเทศอย่างถู กต้องตามกฎหมาย รวมถึง
พฤติก ารณ์ ในการหลอกลวงคนหางานของสาย/
นายหน้ าจั ด หางานบริ ษั ทจั ด หางาน แ ล ะ
ขบวนการค้ามนุ ษย์ จานวน 333 คน

1,600 แห่ง
46,450 คน

(5) โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์
ด้านแรงงานและการใช้ แรงงานเด็ กในรู ปแบบที่
เ ล
ว
ร้
า
ย
โดยดาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสีย่ ง
ต่ อการใช้แรงงานเด็ ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
และการค้ ามนุ ษย์ด้ านแรงงานในกิจการเกี่ยวเนื่ อง

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
(3) โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ เพื่ อป้ องกั น การ
หลอกลวงคนหางาน
- ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เคลื่ อ นที่ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนทัวไป/คนหางาน
่
โดยจัดทาเอกสารสื่อ
สิ่ง พิ ม พ์ ต่ า งๆเกี่ ยวกั บ การเดิ น ทางไปท างาน
ต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ป้ องกันปั ญหาการหลอกลวงไปทางาน
ต่างประเทศ/การค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงาน 888,183 คน
(4) โครงการคุ้ม ครองคนหางานเชิงรุก ในพื้น ที่
เสีย่ ง
- เจ้าหน้ าทีล่ งพื้น ที่ประชาสัม พัน ธ์ให้ขอ้ มู ล
และสร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชน
ทราบถึงวิธกี ารเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติการณ์ ในการ
หลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้ าจัดหางาน
บริษทั จัดหางาน และขบวนการค้ามนุ ษย์ จานวน
9,008 คน
(5) โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์
ด้ านแรงงานและการใช้ แรงงานเด็ กในรู ปแบบที่
เ ล
ว
ร้
า
ย
โดยด าเนินการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่ มเสีย่ ง
ต่ อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
และ การค้ ามนุ ษย์ด้านแรงงานในกิจการเกี่ยวเนื่ อง

ร้อยละ
95.44

109.85

104.69/
190.98

๔๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
ประมงทะเล กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิต
เครื่องนุ่ งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู
หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมทัง้ กิจการที่
เป็ นห่วงโซ่ การผลิตดังกล่ าว และกิจการก่ อสร้าง
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตรวจ

ไม่ถกู ต้อง ถูกต้อง
83
7
76
สปก. (แห่ง)
3,268
206
3,062
ลูกจ้าง (คน)
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบั ต ิไม่
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมือ่ เทียบกับ
จานวน สปก./ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านการตรวจ คิดเป็ นร้อย
ละ
8.43/6.30

การด าเนิ น การของเจ้ า หน้ าที่ ก รณี พบ ว่ า
นายจ้าง ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
- ออกคาสัง่ ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จ านวน 7 แห่ ง ลู ก จ้ าง 206 คน
ขณะนี้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามคาสังแล้
่ ว

370 ลา
5,550 คน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ประมงทะเล กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิต
เครื่องนุ่ งห่ม กุง้ ปลา ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ปีก ฟาร์มหมู
หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมทัง้ กิจการที่
เป็ นห่วงโซ่ การผลิตดังกล่ าว และกิจการก่ อสร้าง
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตรวจ
ไม่ถกู ต้อง ถูกต้อง
สปก. (แห่ง)
1,675
162
1,513
ลูกจ้าง (คน) 88,710
9,778
78,932
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบั ต ิไม่
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมือ่ เทียบกับ
จานวน สปก./ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านการตรวจ คิดเป็ นร้อย
ละ
9.67/11.02

การดาเนินการของเจ้าหน้าทีก่ รณีพบว่านายจ้าง
ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
- ออกคาสัง่ ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จ านวน 150 แห่ ง ลู กจ้ าง 9,233 คน
ขณะนี้ปฏิบ ัตถิ ูกต้องตามค าสังแล้
่ ว 144 แห่ง ลูกจ้าง
8,603 คน และอยู่ร ะหว่า งดาเนิน การ 6 แห่ง
ลูกจ้าง 630 คน
- ดาเนินคดีในชัน้ พนักงานสอบสวน (อยู่ในขัน้ ตอน
ดาเนินคดี) จานวน 12 แห่ง ลูกจ้าง 545 คน
(6) บู รณ าการตรวจคุ้ ม ค รองแรงงาน ใน (6) บู รณ าก ารต รวจคุ้ ม ครองแรงงาน ใน 175.95
เรือประมงทะเล ในพืน้ ที่ 22 จังหวัดติดทะเล
เรือ ประมงทะเล ในพื้น ที่ 22 จัง หวัด ติด ทะเล 162.14

๔๑
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ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ตรวจ

ไม่ถกู ต้อง
ถูกต้อง
เรือ (ลา)
24
24
ลูกจ้าง (คน)
257
257
ร้อ ยละของจานวน เรือ /ลูก จ้าง ที่เกี่ย วข้อ งที่ปฏิ บั ต ิ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมือ่ เทียบ
กับจานวน เรือ/ลูกจ้าง ทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านการตรวจ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.00/0.00

12 รุ่น
240 แห่ง
480 คน

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 60)

ร้อยละ

ตรวจ

ไม่ถกู ต้อง
ถูกต้อง
เรือ (ลา)
651
21
630
ลูกจ้าง (คน)
8,999
245
8,754
ร้อ ยละของจานวน เรือ /ลูก จ้าง ที่เกี่ย วข้อ งที่ปฏิ บั ต ิ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมือ่ เทียบ
กับจานวน เรือ/ลูกจ้าง ทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านการตรวจ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.23/2.72

การดาเนินการของเจ้าหน้าทีก่ รณีพบว่านายจ้าง
ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
- ออกคาสัง่ ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จ านวน 20 ล า ลู กจ้าง 219 คน ขณะนี้
ปฏิบตั ิถูกต้องตามค าสังแล้
่ ว 12 ลา ลูกจ้าง 140 คน
และอยูร่ ะหว่างดาเนินการ 8 ลา ลูกจ้าง 79 คน
- ดาเนินคดีในชัน้ พนักงานสอบสวน จานวน 1 ล า
ลูกจ้าง 26 คน
(7 ) ก ารพั ฒ น าสถาน ป ระก อบ กิ จก ารใน 100.00
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องและ 152.50
ฟาร์มเพาะเลีย้ งกุง้ ตามแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงาน 109.79
ที่ ด ี (GLP) (ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ณ 6 มิ . ย. 60)
จานวน 12 รุ่น 366 แห่ง 527 คน

๔๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
240 แห่ง

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
(8) ติดตามการแสดงความมุ่งมันในการน
่
าหลักการ
ด้านแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ี (GLP) ไปใช้ใน
การจ้ างงาน ของสถาน ประกอบกิ จ การใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทีไ่ ด้ร ับการพัฒนา จานวน 20
แห่ง

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
(8) ติดตามการแสดงความมุ่งมันในการน
่
าหลักการ 100.00
ด้านแนวปฏิบ ัติการใช้แรงงานที่ด ี (GLP) ไปใช้ใน
การจ้ างงาน ของสถาน ป ระกอบกิ จ การใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทีไ่ ด้รบั การพัฒนา จานวน 240
แห่ง

4.3 โครงการตรวจสอบสถาน
ประกอบการเพื่ อ ป้ องกัน การ
แสวงหาประโยชน์ จ ากการใช้
แรงงานและกองทุน

-

-

41,800 คน

1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ดาเนินการจ้างผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ี ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ นบั ณ ฑิ ต
แรงงาน โดยประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้รบั บริการด้าน
แรงงาน จานวน 5,159 คน ดังนี้
- ด้านจัดหางาน 88 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 4,826 คน
- ด้านคุม้ ครองแรงงานและสวัสดิการ - คน

ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อป้ องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ จากผูใ้ ช้แรงงานตามกลุ่มเป้ าหมายและ
สานั กตรวจสอบจัดชุ ดเฉพาะกิจออกสนั บสนุ นการ
ตรวจสอบสถานประกอบการของหน่ วยปฏิบตั ิ ทัง้ ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จานวน 2,028 แห่ง ไม่พบ
นายจ้าง/สถาน-ประกอบการกระทาความผิดแต่อย่าง
ใด
1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน 109.27
ดาเนินการจ้างผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ี ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ นบั ณ ฑิ ต
แรงงาน โดยประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้รบั บริการด้าน
แรงงาน (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 31 พ.ค. 60) จานวน
45,676 คน ดังนี้
- ด้านจัดหางาน 2,008 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 40,829 คน

5. การแก้ไข 5.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ปัญหาความไม่ การให้บ ริก ารด้า นแรงงานใน
สงบ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้

๔๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
- ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 245 คน
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
3) กิ จ กรรมส านึ ก รัก บ้ า นเกิ ด ร่ ว มใจพั ฒ นา
ชุมชน
4) กิ จกรรมคลินิ กแรงงานให้ บริการด้ วยรอยยิ้มสู่
ชุมชน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุ ขภาวะในการ
ทางานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการ
และแรงงานผู้ สู งอายุ ในพื้ น ที่ จ ั งหวัด ชายแดน
ภาคใต้)
6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บ ั ณ ฑิ ตแรงงานส ารวจข้ อมู ล
ด้านแรงงานในพื้น ที่ บัน ทึก ประมวลผลข้อมู ล
น าเสนอข้อมู ล ด้านแรงงานต่ อที่ป ระชุ ม ระดับ
อาเภอ ระดับจังหวัด จานวน 11 ครัง้
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
- ด้านคุม้ ครองแรงงานและสวัสดิการ 178 คน
- ด้ านสิท ธิป ระโยชน์ ก ารประกัน สัง คม 2,661
คน
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 37 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 624 คน
3) กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
(ปรับ ปรุง ข้อมู ล วัน ที่ 31 พ.ค. 60) จ านวน 42
ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 8,098 คน
4) กิจกรรมคลินิ กแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่
ชุมชน (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 31 พ.ค. 60) จานวน
37 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 3,700 คน
5) เสริมสร้ างความเข้ มแข็งและสุ ขภาวะในการ
ทางานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการ
และแรงงานผูส้ งู อายุในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้)
(ปรับ ปรุ ง ข้อมู ล วัน ที่ 31 พ.ค. 60) ผู้เข้าร่ ว ม
กิจกรรม จานวน 592 คน
6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บ ั ณ ฑิ ตแรงงานส ารวจข้ อมู ล
ด้านแรงงานในพื้น ที่ บัน ทึก ประมวลผลข้อ มู ล
น าเสนอข้อ มู ล ด้านแรงงานต่ อ ที่ป ระชุ ม ระดับ
อาเภอ ระดับ จัง หวัด (ปรับปรุ งข้อมู ล วันที่ 31
พ.ค. 60) จานวน 571 ครัง้
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ดาเนิ น การพัฒนาศักยภาพบัณ ฑิตแรงงาน

๔๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)
-

5.2 โครงการอบรมฝีมอื แรงงาน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

600 คน

8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การจัด ประชุ ม ชี้แ จงกรอบแนวทาง
การด าเนิ น งาน มอบหมาย/ติ ด ตามผลการ
ปฏิบตั งิ านบัณ ฑิตแรงงาน ติดตามและรายงาน
ผลการดาเนิ นโครงการ นิ เทศงาน และประเมินผล
การปฏิบตั งิ านบัณฑิตแรงงาน จานวน 3 ครัง้
-

5.3 โครงการฝึ ก อบรมฝี ม ื อ
ให้ กั บ ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ต า ม

200 คน

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
ให้เหมาะสม สอดคล้ อ งกับ ภารกิจ และความ
จ าเป็ น ในการปฏิบ ัติง านในพื้น ที่ จ านวน 1
ครัง้
8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การจัด ประชุ ม ชี้แ จงกรอบแนวทาง
การด าเนิ น งาน มอบหมาย/ติ ด ตามผลการ
ปฏิบตั งิ านบัณ ฑิตแรงงาน ติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินโครงการ นิ เทศงาน และประเมินผล
การปฏิบตั งิ านบัณฑิตแรงงาน จานวน 258 ครัง้
- ด าเนิ น การอบรมฝี ม ื อแรงงานในพื้ นที่ จ ังหวัด 111.17
ชายแดนภาคใต้ กลุ่ มเป้ าหมายตามโครงการฝึ ก
ทั ก ษ ะอาชี พ ตามความ ต้ องการให้ กั บ
กลุ่ ม เป้ าหมายในพื้ น ที่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ า ได้พจิ ารณากลันกรอง
่
และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รวมจานวน 667
คน ดังนี้
- สพร. สงขลา จานวน 141 คน
- สพร. ยะลา จานวน 160 คน
- สพร. ปั ตตานี จานวน 160 คน
- สพร. นราธิวาส จานวน 206 คน
- ฝึกอบรมอาชีพเสริม ในสาขาอาชีพต่างๆ ให้แก่ 100.00
กลุ่ม เป้ าหมายในพื้น ที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ

๔๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม
โครงการพาคนกลับบ้าน

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
(ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 60)

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
บู โด - สุ ไหงปาดี 9 อาเภอ 27 ต าบล (จัง หวัด
นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา) เพื่อให้ม ีความพร้อม
ในการทางาน มีอาชีพเลีย้ งตนเองและครอบครัว
ได้
รวมจานวน 200 คน ดังนี้
- สพร. นราธิวาส จานวน 120 คน
- สพร. ปั ตตานี จานวน 40 คน
- สรพ. ยะลา จานวน 40 คน
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมิ นผล

