นโยบายรัฐบาล ผลผลิต/โครงการ/
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
1. การปกป้ อง 1. โครงการสาน สร้าง
และ เชิดชูสถาบัน เสริมสุขแรงงาน
พระมหากษัตริย์

๒. โครงการมหกรรม
สร้างงานสร้างอาชีพ
เ ฉ ลิม พ ร ะ เ กีย ร ติ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสม ห า ม ง ค ล
เฉลิ มพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน ด้านความมั่นคง
ประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 255๙ และสิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
ทั้งปี
เดือนกันยายน 2559
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
๗๕,000 คน - โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย
- โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย 147.77
50,000 คน 1.1 การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 110,829 คน
ภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุน 1.1 การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม
ของ (รง.) ไทย”
ภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
ของ (รง.) ไทย” ระหว่างวันที่ 3 – 24 พ.ค. 59
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทาเนียบรัฐบาล
มียอดขายจานวนทั้งสิ้น 19,171,051 บาท
ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 60,537 คน
25,000 คน 1.2 สานักงานแรงงานจังหวัดได้ดาเนินโครงการ 1.2 สานักงานแรงงานจังหวัดได้ดาเนินโครงการ
สาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ผู้เข้าร่วมงาน สาน-สร้ าง-เสริ มสุ ขแรงงานไทย ผู้ เ ข้ าร่ ว มงาน
รวมจานวน 15,965 คน
รวมจานวนทั้งสิ้น 50,292 คน
๒๐,๐๐๐ คน - เผยแพร่พระราชกรณียกิ จด้านการสร้ างงาน - เผยแพร่พระราชกรณียกิ จด้ านการสร้ างงาน 104.98
และส่ งเสริ ม อาชี พ ต่ อสาธารณชนให้ เ ป็ น ที่ และส่ งเสริ ม อาชี พ ต่ อสาธารณชนให้ เ ป็ น ที่
แพร่หลาย เพิ่มโอกาสให้ผู้หางานทา/ผู้ต้องการ แพร่หลาย เพิ่มโอกาสให้ผู้หางานทา/ผู้ต้องการ
เปลี่ยนงาน ได้งานตรงความรู้ความสามารถ และ เปลี่ ยนงาน ได้ งานตรงความรู้ ความสามารถ
สมั ครงานกั บนายจ้ าง/สถานประกอบกิ จการ และสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
โดยตรง นักเรียน นักศึกษา (มัธยมศึกษาขึ้นไป) โดยตรง นักเรียน นักศึกษา (มัธยมศึกษาขึ้นไป)
ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย
ผู้ รอฤดู กาล ประชาชนทั่ วไป ได้ รั บข่ าวสารด้ าน ผู้ รอฤดู กาล ประชาชนทั่ วไป ได้ รั บข่ าวสารด้ าน
อาชีพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ พร้อมกับ อาชีพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ พร้อมกับ
แนะแนวอาชีพให้มีข้อมูลในการศึกษาต่อหรื อ แนะแนวอาชีพให้มีข้อมูลในการศึกษาต่อหรื อ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีประชาชน ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๐,495 คน
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 20,995 คน

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
๓. โครงการพั ฒ นา
ฝี มื อ แ ร ง ง า น ร่ ว ม
เ ทิ ด ทู น ส ถ า บั น
พระมหากษั ต ริ ย์

เป้าหมาย
ทั้งปี
4,740 คน

4,000 คน

20 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
3.1 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชน
ทั่ วไป ให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ที่ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 473 คน
3.2 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยฝึกอาชีพ
เพิ่ มทั กษะให้ กั บกลุ่ มเปู าหมายเฉพาะ ได้แ ก่
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ผู้ บ าบั ด
ยาเสพติ ด ผู ้ต ้อ งขัง ก่อ นพ้น โทษ ผู ้ส ูง อายุ
ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจาการ ทหารผู้บาดเจ็บ
ทุพพลภาพ ชาวไทยภูเขา ฯลฯ เพื่อให้มีความรู้
ทั กษะฝี มื อ มี ความพร้ อมด้ านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ จานวน 651 คน
-

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
3.1 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชน
ทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ที่ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,353 คน
3.2 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยฝึกอาชีพ
เพิ่ มทั กษะให้ กั บกลุ่ มเปู าหมายเฉพาะ ได้ แก่
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้บาบัดยาเสพติด
ผู้ ต้ อ งขั ง ก่ อ นพ้ น โทษ ผู้ สู ง อายุ ทหารเกณฑ์
ก่อนปลดประจาการ ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ
ชาวไทยภูเขา ฯลฯ เพื่อให้ มี ความรู้ ทักษะฝี มื อ
มีความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมจานวน 11,079 คน
3.3 ฝึ กอบรมแรงงานให้ เป็ นช่ างเครื่ องช่ วย
คนพิ ก ารร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ข าเที ย มในสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยดาเนินการ
พั ฒนาทั กษะฝี มื อแรงงานที่ มี คุ ณภาพและได้
มาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียม
ของโรงพยาบาลชุ มชนได้ ช่ วยแก้ ปั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงานด้านช่างช่วยคนพิการ และสร้าง
โอกาสการมีงานทา โดยเปิดฝึกอบรมหลักสูตร
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ (700 ชั่วโมง) 24 คน

ร้อยละ
112.93

276.98

120.00

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
77 แห่ง

๔.. โครงการเสริมสร้าง

5,790 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
3.4 จั ดตั้ งศู นย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงาน
แห่งชาติ โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ให้ แก่สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครั ฐ/
เอกชน เพื่อขอเป็นผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ โดยจั ดตั้ งศู นย์ ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่ง
มาตรฐานการช่างไทย พร้อมทั้งจัดประชุม/สัมมนา
เจ้าหน้าที่/ สถานประกอบกิจการ เพื่อให้เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ รวมทั้งระดมความคิดใน
การพัฒนาศูนย์ฯ จานวน 2 แห่ง
-

-

-

-

-

สมรรถนะบุคลากรด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
3.4 จั ดตั้ งศู นย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงาน 105.19
แห่งชาติ โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ให้ แก่สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน เพื่อขอเป็นผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ โดยจั ดตั้ งศู นย์ ทดสอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติเทิดไท้พระบิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย พร้อมทั้งจัดประชุม/
สัมมนา เจ้าหน้าที่/ สถานประกอบกิจการ เพื่อให้
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ รวมทั้งระดม
ความคิดในการพัฒนาศูนย์ฯ จานวน 81 แห่ง
4.1 ฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ 96.48
บุ คลากรด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558” ผู้เข้ารับการอบรม ๕,๕๘๖ คน
4.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคใน
สถานประกอบการและเผยแพร่ความรู้ด้าน
ประกันสังคม มีผู้เข้าร่ว มกิจกรรม 626 ครั้ง
จานวน 44,627 คน
4.3 โครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ขับขี่
ร่ว มรัก สามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
โดยดาเนินการให้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ
ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถยนต์ และสิ ท ธิ ประโยชน์
๒ กองทุ น (กองทุ น ประกั น สั ง คม/กองทุ น
เงินทดแทน) จานวน ๖,๔๔๙ คน

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

2. การรั กษา
ความมั่นคงของ
รั ฐ แ ล ะ ก า ร
ต่างประเทศ

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
-

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
-

-

-

100 คน

-

1. โครงการส่ งเสริ ม 20,000 แห่ง 1.1 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ/พิษภัยและ
ระบบการจั ดการด้ าน 1,000,000 คน ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด โดยการสร้าง
ยาเสพติ ดในสถานความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการปูองกัน
ประกอบกิจการ
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จานวน 159 แห่ง ลูกจ้าง 14,807 คน
500 แห่ง 1.2 ตรวจประเมิ นในสถานประกอบกิ จการ
40,000 คน จนกระทั่ งผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานการปู องกั นและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(มยส.) จานวน 189 แห่ง ลูกจ้าง 23,331 คน
4,000 แห่ง 1.3 ตรวจติ ด ตามเพื่ อ ให้ ส ถานประกอบ850,000 คน กิจการธารงรักษาระบบมาตรฐานการปูองกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถานประกอบ
กิจการอย่างต่อเนื่อง จานวน 210 แห่ง ลูกจ้าง
77,331 คน

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
4.4 โครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิดไท้
ราชินีร่วมบริจาคโลหิต ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต
10,435 คน ได้รับโลหิต ๓,570,659 ซีซี
4.5 ฝึกอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรสานักงานประกันสังคม” เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรให้มีจิตสานึก ในการให้บริการ
(service mind) แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
ประชาชนทั่วไป จานวน 4,319 คน
4.6 โครงการส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบัติธรรม
เพื่ อถวายเป็ นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 101 คน
1.1 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ/พิษภัยและ
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด โดยการสร้าง
ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จานวน 21,275 แห่ง ลูกจ้าง 1,479,983 คน
1.2 ตรวจประเมิ นในสถานประกอบกิ จการ
จนกระทั่ งผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานการปู องกั นและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(มยส.) จานวน 589 แห่ง ลูกจ้าง 80,522 คน
1.3 ตรวจติ ด ตามเพื่ อ ให้ ส ถานประกอบกิจการธารงรักษาระบบมาตรฐานการปูองกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถานประกอบ
กิจการอย่ างต่ อเนื่ อง จ านวน 4,128 แห่ ง
ลูกจ้าง 1,055,798 คน

ร้อยละ

101.00
106.38
148.00

117.80/
201.31
103.20/
124.21

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
4,300 คน

86 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
-

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
1.4 จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ 113.81
มาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 4,894 คน

1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี 1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี 115.12
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่อง ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่อง
ในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ จานวน 4 ครั้ง
ในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ จานวน 99 ครั้ง

2,000 แห่ง 1.6 ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถาน- 1.6 ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถาน- 109.45/
60,000 คน ประกอบกิ จการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการ ประกอบกิจการผ่ านเกณฑ์ประเมินโครงการ 192.10
โรงงานสีขาว 65 แห่ง ลูกจ้าง 7,644 คน
โรงงานสีขาว 2,189 แห่ง ลูกจ้าง 115,258 คน

3. การป้องกั น
และปราบปราม
การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

1. โครงการเสริมสร้าง
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ
ต่ อต้ านการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ

500 แห่ง
50,000 คน

-

1.7 การติ ด ตามประเมิ น การธ ารงสถานะ 104.40/
โรงงานสี ขาว จ านวน 522 แห่ ง ลู ก จ้ า งที่ 100.38
เกี่ยวข้อง 50,189 คน

170 คน

-

1,000 คน

-

200 คน

-

1.1 จัด อบรมเสริม สร้า งและพัฒ นาความรู้ 129.41
ด้า นการต่อ ต้า นทุจ ริต คอร์ร ัป ชั ่น ให้แ ก่
ข้า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 220 คน
1.2 เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลและต่ อ ต้ า น 102.00
การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบอบรมพนั กงาน
เจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ดกรมการจั ดหางานใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 1,020 คน
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลุกจิตสานึก 100.00
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
หลักของกรมพัฒ นาฝีมือ แรงงานที่ต้อ งใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน และสุ่มเสี่ยงต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน 200 คน

-

1.4 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลปูองกันและ
ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยปลุกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และการดาเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่
และผู้บริหารสานักงานประกันสังคม 1,053 คน
1.5 เสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริ ห ารราชการให้ ข้ า ราชการ/เจ้ า หน้ า ที่
กรมสวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงานทุ กระดั บ
ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมในการให้บริการด้านแรงงาน ดังนี้
1.5.1) กิ จกรรมสร้ างจิ ตส านึ กด้ านคุ ณธรรม 85.50
จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
จานวน 171 คน
1.5.2 กิ จกรรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจกฎหมาย 112.00
ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามทุจริต
224 คน
1.5.3) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่ อ 101.36
สร้ างสรรค์ ในการต่ อต้ านการทุ จริ ต จ านวน
1,115 คน

-

200 คน
200 คน

-

1,100 คน

-

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

4. การจัดการ 1. การจดทะเบี ย น
ปัญหาแรงงาน แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว
ต่างด้าว
ณ ศู นย์ บริ การจด
ทะเบี ยน แ ร ง ง า น
ต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service :
OSS) ตามมติ ครม.
เมื ่อ วั น ที่ 3 มี น าคม
2558

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

- มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 เห็นชอบให้
ผ่ อนผั นการอาศัยอยู่แ ละทางานในประเทศ
ไทยของแรงงานต่า งด้า วที ่ถ ือ ใบอนุญ าต
ทางานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติ
ภายในวัน ที่ 31 มี . ค. 58 ให้มารายงานตัว
เพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 58
เพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการตรวจสั ญชาติ ณ ศู นย์ บริ ก ารจ ด ท ะ เ บี ย น แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว
แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วประเทศ โดยผ่อนผัน

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
กระทรวงแรงงานได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
โดยรณรงค์ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน
ราชการที่ ปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความโปร่ งใสและ
ปราศจากการทุจริต “กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้
ทุจริต” (Zero Corruption) มีการจัดกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2559 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิ ริ ชั ย ดิ ษ ฐกุ ล )
เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน
(หม่ อมหลวงปุ ณฑริ ก สมิ ติ ) และผู้ บ ริ ห าร
กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน
- ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบีย นแรงงานต่า งด้า วแบบเบ็ด เสร็จ
(One Stop Service : OSS) ตามมติ ครม.วันที่
๓ มี.ค. ๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๕๘
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๘) มีดังนี้
๑) กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั่วไป
- นายจ้ างแจ้ง บั ญชี ร ายชื่ อแรงงานต่ า งด้ า ว
จานวน ๑๘๗,๙๗๗ คน และแรงงานต่างด้าว
๓ สั ญชาติ มายื่ นต่อใบอนุ ญาตท างาน มี จานวน
ทั้งสิ้ น ๑,๐๔๙,๓๒๖ คน (แรงงานต่ า งด้ า ว
๑,๐๑๐,๓๙๑ คน ผู้ติดตาม ๓๘,๙๓๕ คน) ดังนี้

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
เดือนกันยายน 2559
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
ให้อ ยู ่แ ละ ท า ง าน ใน ป ระ เท ศ ไท ย เ ป็น สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผูต้ ดิ ตาม (คน)
๔๓๖,๑๕๔
18,114
ระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย. 5๘ – 31 มี.ค. 59) เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

๔๓๙,๐๘๗
๑๓๕,๑๕๐
1,010,391

๑๖,๘๖๐
๓,๙๖๑
38,935

๒) แรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการประมงทะเล
พื้นที่ติดชายทะเล (๒๒ จังหวัด) ตามมติ ครม.
วันที่ ๓ มี.ค. ๕๘ ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
๒.๑) ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. - ๒๙ มิ.ย. ๕๘
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๘) มีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ๔,๗๖๑ คน และ
แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวนทั้งสิ้น ๕๔,๔๐๒ คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผูต้ ดิ ตาม (คน)
30,479
เมียนมา
22,764
กัมพูชา
1,159
ลาว
54,402
รวมทั้งสิ้น

2.2) ครั้งที่ 2 ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.58 30 ม.ค. 5๙ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 59)
มี นายจ้ างแจ้ ง บั ญชี รายชื่ อแรงงานต่ างด้ า ว
จานวน 6,037 คน และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
มาจดทะเบียนใหม่ จานวนทั้งสิ้น 21,535 คน
แยกได้ ดังนี้

ร้อยละ

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป
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เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
12,070
กัมพูชา
9,018
ลาว
447
รวมทั้งสิ้น 21,535

สิ้นสุดการดาเนินการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
ผลการขยายระยะเวลาการจดทะเบี ย น
๒๕๕๙
แรงงานต่างด้าวประเภทกิจการประมงทะเล
(๒๒ จังหวัด) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. 59
(๒ ก.พ. - ๓๑ ก.ค. ๕๙) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่
5 ส.ค. 59 มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงาน
ต่างด้าว จ านวน 8,735 คน และแรงงานต่ าง
ด้าว ๓ สั ญชาติมาจดทะเบียนใหม่ มีจานวน
ทั้งสิ้น 28,457 คน แยกดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
15,154
กัมพูชา
12,712
ลาว
591
รวมทั้งสิ้น
28,457

๒.๓) แรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการแปร
รูปสัต ว์น้า พื้นที่ติดชายทะเล ๒๒ จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร (๔ จุด ครอบคลุ ม ๔ มุ ม
เมื อง) มติ ครม. วั นที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ ให้ มี การ
จดทะเบี ยนแรงงานต่ างด้ าวสั ญชาติ เมี ยนมา
ลาว และกั มพู ชา (ระหว่า งวั นที่ ๒๕ พ.ย. –
๒๒ ก.พ. ๕๙) (ข้ อมู ล ณ วั นที่ 4 เม.ย. 59)

ร้อยละ

แผนดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
มี น ายจ้ า งแจ้ งบั ญชี ร ายชื่ อแรงงานต่ างด้ าว
จ านวน 5,405 คน และแรงงานต่ า งด้ า ว
๓ สั ญชาติ มาจดทะเบี ยนใหม่ มี จ านวนทั้ งสิ้ น
55,380 คน (แรงงานต่ างด้ าว 54,592 คน
ผู้ติดตาม 788 คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
492
เมียนมา
44,991
268
กัมพูชา
8,671
28
ลาว
930
788
รวมทั้งสิ้น 54,592

สิ้นสุดการดาเนินการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผลการขยายระยะเวลาการจดทะเบี ย น
2559
แรงงานต่ า งด้ า วประเภทกิ จ การแปรรู ป
สั ต ว์ น้ า พื้ น ที่ ติ ด ชายทะเล ๒๒ จั ง หวั ด
และกรุ ง เทพมหานคร (๔ จุ ด ครอบคลุ ม
๔ มุมเมือง) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๙
(๒๓ ก.พ. - 2๒ ส.ค. 59) ปรั บปรุ งข้ อมู ล
ณ วั นที่ 23 สิ งหาคม 2559 มีนายจ้างแจ้ ง
บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน 9,476 คน
และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติมาจดทะเบียนใหม่
มีจานวนทั้งสิ้น 89,100 คน แรงงาน 85,958 คน
ผู้ติดตาม 3,142 คน แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
1,767
เมียนมา
55,879
1,220
กัมพูชา
26,961
155
ลาว
3,118
3,142
รวมทั้งสิ้น
85,958

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๑๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
๒.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. 58
เห็ น ชอบให้ มี ก ารจั ด ระบบแรงงานต่ า งด้ า ว
สัญชาติเวียดนาม มีการดาเนินการโดยผ่อนผัน
ให้ แ รงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ วี ย ดนามอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ –
๓๐ ธ.ค. 58 เพื่ อ ขอรั บ การตรวจลงตรา
และประทั บตราอนุ ญาตให้ อยู่ ในราชอาณาจั กร
ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาต
ทางานตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคน
ต่ างด้ าวเป็ นเวลา ๑ ปี ในงานรั บ ใช้ ใ นบ้ า น
งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมงทะเล
และร้านอาหาร โดยดาเนินการ ณ ที่ตั้งของ
แต่ละหน่วยงานในทุกจังหวัด เป็นเวลา ๓๐ วัน
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการ
ผลการดาเนินการเปิดจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕9 ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐
ธ.ค. ๕๘ มีผลการดาเนินการ (ปรับปรุงข้อมูล
ณ วันที่ 10 ม.ค. 59) ดังนี้
นายจ้ างแจ้ งบั ญชี รายชื่ อแรงงานต่ างด้ าว
จานวน ๖97 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนามมาจดทะเบียนใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น
๑,569 คน แยกตามประเภทกิจการ ดังนี้

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๑๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
ประเภทกิจการ
ก่อสร้าง
ประมงทะเล
ร้านอาหาร
รับใช้ในบ้าน
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
411
723
435
1,569

๓) การก าหนดมาตรการบริ หารจั ดการแรงงาน
ภาคประมงเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน โดยได้ออกมาตรการต่างๆ ดังนี้
3.๑) อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ ทางาน
ในกิจการประมงทะเล และอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตว์น้า เปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม โดยไม่จากัด
จานวนนายจ้าง และจังหวัดที่ทางานได้ รวมทั้ง
แรงงานต่างด้าวในกิจการอื่นๆ ประสงค์จะเปลี่ยน
ประเภทงาน/นายจ้าง/สถานที่ทางาน เพื่อทางาน
ในกิจการประมง หรืออุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
3.2) อนุญาตให้ แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติและแรงงานต่างด้าวที่นาเข้าตาม
Mou ซึ่งทางานในตาแหน่งกรรมกรในเรือประมง
สามารถเปลี่ ย นต าแหน่ ง เป็ น ต าแหน่ ง ช่ า ง
เครื่ องยนต์ ในเรื อประมงได้ โดยต้ องมี หนั งสื อ
รับรองการประกอบวิชาชีพช่างเครื่องยนต์จาก
กรมเจ้าท่าประกอบการยื่นขออนุญาตทางาน
3.3) อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว ตามมาตรา
๑๓ (๒) แห่ง พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถท างานในต าแหน่ ง

ร้อยละ

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๑๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
“ช่ างเครื่ องยนต์ ในเรื อประมงทะเล” ได้ ตาม
ประกาศส านั กนายกรั ฐ มนตรี เรื่ อง ก าหนด
ประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒)
แห่ง พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
ทาได้ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พ.ย. ๕๘ ทั้งนี้ต้องมี
หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพ ช่างเครื่องยนต์จาก
กรมเจ้าท่าประกอบการยื่นขออนุญาตทางานด้วย
๓.๔) อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการ
แปรรู ป สั ต ว์ น้ า ๒๒ จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด
ชายทะเล และกรุ ง เทพมานคร ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสมาคมอาหารเยือกแข็งไทย
ให้ ส มาชิ ก หยุ ด การซื้ อ กุ้ ง หรื อ ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ให้
สถานประกอบการแปรรู ป สั ต ว์ น้ าเบื้ อ งต้ น
(เด็ ด หั ว ปลอกเปลื อ ก) โดยเด็ ด ขาด และ
กฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถเปลี่ยนไปทางานกับนายจ้าง
รายใหม่ กิ จ การเดิ ม หรื อ ในกิ จ การอื่ น ๆ
ทั้ งในจั งหวั ดที่ เคยได้ รั บอนุ ญาตท างานหรื อ
จังหวัดอื่น ๆ รวมถึงแรงงานต่างด้าวอายุระหว่าง
๑๕ – ๑๘ ปี ที่ได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวง
ดังกล่าว อนุญาตให้เปลี่ ยนไปทางานในกิจการที่
อนุญาตให้ เด็กอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ทางานได้
ทั้ งในจั งหวั ดที่ เคยได้ รั บอนุ ญาตท างานหรื อ
จังหวัดอื่น ๆ

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๑๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
ผลการด าเนิ น การเปลี่ ย น/เพิ่ ม นายจ้ า ง
เปลี่ยนตาแหน่งงานเป็นตาแหน่งช่างเครื่องยนต์
ในเรือประมงทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ก.ย. 59
ดังนี้
(1) เปลี่ยนนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
5 คน
50 คน
225 คน
7 คน
56 คน
409 คน

(๒) เพิ่มนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
3 คน
34 คน
365 คน
3 คน
67 คน 2,228 คน

(๓) เปลี่ยนตาแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
- คน
2 คน
- คน
- คน
2 คน
- คน

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
ผลการด าเนิ น การเปลี่ ย น/เพิ่ ม นายจ้ า ง
เปลี่ยนตาแหน่งงานเป็นตาแหน่งช่างเครื่องยนต์
ในเรื อประมงทะเล ตั้ งแต่ วั นที่ ๑ ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59 ดังนี้
(1) เปลี่ยนนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
164 คน 1,704 คน 2,972 คน
189 คน 3,167 คน 5,341 คน

(๒) เพิ่มนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
33 คน 256 คน 3,936 คน
62 คน 399 คน 9,939 คน

(๓) เปลี่ยนตาแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
6 คน
176 คน
2 คน
7 คน
208 คน
2 คน

(๔) ขออนุญาตทางานใหม่ในตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ (๔) ขออนุญาตทางานใหม่ในตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

2. การตรวจสัญชาติ
แรงงานต่างด้าว

MoU พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
- คน
3 คน
- คน
- คน
3 คน

สิ้นสุดการดาเนินการเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 59

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU พิสูจน์สญ
ั ชาติ บัตรสีชมพู
- คน
6 คน
3 คน
- คน
6 คน
3 คน

- ผลการดาเนิน การตรวจสัญ ชาติแ รงงาน
ต่างด้าวที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
๑) รับแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่
กระบวนการตรวจสัญชาติ
1.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
รวมทั้งสิ้น 653,947 คน (แรงงาน 635,671 คน

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๑๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
และผู้ติดตาม 18,276 คน) (ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน) ผูต้ ดิ ตาม (คน)
221,599
5,579
309,488
8,291
104,584
4,406
635,671
18,276

1.2) ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ต.ค. – 31 มี .ค. 59
รวมทั้งสิ้น 36,030 คน (แรงงาน 35,854 คน
และผู้ ติดตาม 176 คน) (ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน) ผูต้ ดิ ตาม (คน)
24,203
56
8,669
99
2,982
21
35,854
176

๒) แรงงานต่ างด้ าวที่ เข้ าสู่ กระบวนการตรวจ
สัญชาติ
2.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
รวมทั้งสิ้น 523,938 คน (แรงงาน 513,320 คน
ผู้ ติ ด ตาม 10,618 คน) (ผลการด าเนิ นงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
246,416
6,904
กัมพูชา
213,982
3,714
ลาว
52,922
513,320
10,618
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๑๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
2.2) ตั้ งแต่ วั นที่ ๑ ต.ค. 58 - 31 มี .ค. 59
รวมทั้ งสิ้ น 90,576 คน (แรงงาน 90,432 คน
และผู้ ติ ดตาม 144 คน) (ผลการด าเนิ นงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559) ปรั บปรุ งข้ อมู ล
ณ วันที่ 19 พ.ค. 59 ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน) ผูต้ ดิ ตาม (คน)
31,865
144
34,062
24,505
90,432
144

๓) แรงงานต่ างด้ าวที่ ได้ รั บหนั งสื อเดิ นทาง/
หนังสือรับรองสภาพบุคคล (CI) (ข้อมูล ณ วันที่
19 พ.ค. 59) จานวนทั้งสิ้น 141,226 คน
แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

3. การบริ หารจั ดการ
แรงงานต่างด้าว (หลัง
๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๒๓ ก.พ. ๕๙)

-

แรงงานต่างด้าว (คน)
27,288
36,511
77,427
133,425

๓.๑) ผลการด าเนิ นการจดทะเบี ยนแรงงาน
ต่างด้าว ตามมติครม. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ (๑ เม.ย. - ๒๙ ก.ค. ๕๙) ข้อมูลตั้งแต่วันที่
๑ เม.ย. – 29 ก.ค. ๕๙ (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่
13 ก.ย. 59)
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่า งด้าว
จานวน 364,479 คน และแรงงานต่างด้าว

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๑๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
สัญชาติ ๓ สัญชาติมาจดทะเบียน มีจานวนทั้งสิ้น
1,202,347 คน (แรงงาน 1,178,678 คน
ผู้ติดตาม 23,669 คน) แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
723,360
กัมพูชา
385,829
ลาว
69,489
รวมทั้งสิ้น
1,178,678

ผู้ติดตาม (คน)
11,157
10,559
1,953
23,669

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจาแนกตาม
กลุ่ม ดังนี้
๓.๑.๑) กลุ่มเดิมที่มีเอกสาร กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวบัตรสีชมพู
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว
จานวน 210,109 คน และแรงงานต่างด้าว
๓ สั ญ ชาติ ม าจดทะเบี ย น มี จ านวนทั้ ง สิ้ น
741,191 คน (แรงงาน 718,175 คน
ผู้ติดตาม 23,016 คน) แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
305,403
กัมพูชา
348,284
ลาว
64,488
รวมทั้งสิ้น
718,175

ผู้ติดตาม (คน)
10,756
10,396
1,864
23,016

๓.๑.๒) กลุ่ ม เดิม ที่ มี เอกสาร กลุ่ ม แรงงาน
ต่างด้าวที่ถือเอกสารทีประเทศต้นทางออกให้
(PP/TP/TD/CI)

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๑๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
มีน ายจ้ างแจ้ ง บั ญชี ร ายชื่ อแรงงานต่ า งด้ า ว
จานวน 154,370 คน และแรงงานต่างด้าว
สัญชาติ ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียน มีจานวน
ทั้งสิ้น 461,156 คน (แรงงาน 460,503 คน
ผู้ติดตาม 653 คน) แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

๔. การดาเนิ น การ
จั ด ร ะ บ บ แ ร ง ง า น
ต่ า ง ด้ า ว สั ญ ช า ติ
เมี ยนมาที่ ผ่ านการ
ตรวจสั ญชาติ ซึ่ งครบ
ก าหนดการจ้ า งงาน
4 ปี

สิ้นสุดดาเนินการเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59

แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
417,957
401
37,545
163
5,001
89
460,503
653

- ผลการดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
สั ญชาติ เ มีย นมา ที ่ผ ่า นการตรวจสัญ ชาติ
ซึ่ง ครบกาหนด การจ้างงาน 4 ปี (ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 5 ต.ค. 58 – 29 มิ. ย. 59) มีแรงงาน
ต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ มี ย นมาได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ท างานที่ ศู น ย์ ต รวจลงตราฯ 3 ด่ า น ได้ แ ก่
จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง มีจานวน
ทั้งสิ้น จานวน 322,369 คน แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

จานวน (ราย)
30,717
150,321
141,331
322,369

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๑๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
กิจกรรม
ทั้งปี
๕. การอนุญาตนาเข้า 185,222 คน
แรงงานต่ า งด้ า ว 3
สั ญ ชาติ ตามบั น ทึ ก
ความเข้ า ใจ ว่ าด้ ว ย
ความร่ วมมื อด้ านการ
จ้างแรงงานระหว่างรั ฐ
กั บประเทศคู่ ภาคี
(MoU)

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงาน
ต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ ตามบั น ทึ ก ความเข้ าใจ
ว่ าด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการจ้ า งแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU) (ระหว่าง
วันที่ 1 – 30 ก.ย. 59) ดังนี้
- นายจ้า งแจ้ งความประสงค์ นาเข้า แรงงาน
ต่างด้าวตาม MoU รวมทั้งสิ้น 31,825 คน
แยกได้ ดังนี้

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
- ผลการด าเนิ น การอนุ ญ าตน าเข้ า แรงงาน 147.84
ต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับ
ประเทศคู่ภาคี (MoU) ดังนี้
๑) เจรจากับประเทศต้นทางเพื่อปรับลดขั้นตอน
ระยะเวลาในการนาเข้าแรงงานต่างด้าว ตาม MoU
๒) จั ดทาแผนการปฏิ บัติงานระยะสั้ น ๓ เดือน
ระยะปานกลาง ๖ เดือน และระยะยาว ๑ ปี
๓) ติดตามผลการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการนาเข้าแรงงานต่างด้าว ดังนี้
3.๑) การน าเข้ าแรงงานเมี ยนมา ใช้ เวลา
ดาเนินการ ๔๕ วัน
3.๒) การน าเข้ า แรงงานลาว/กั ม พู ช า
ปรับลดเหลือ ๒๑ วัน
ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงาน
ต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ ตามบั น ทึ ก ความเข้ าใจ
ว่ าด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการจ้ า งแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU) (ระหว่าง
วันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) ดังนี้
- นายจ้า งแจ้ งความประสงค์ นาเข้า แรงงาน
ต่างด้าวตาม MoU รวมทั้งสิ้น 351,641 คน
แยกได้ ดังนี้

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
16,618
3,681
11,526
31,825

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
173,966
34,399
143,276
351,641

- พิ จ ารณาอนุญ าตให้น าเข้า ฯ ตามบัญ ชี - พิ จ ารณาอนุญ าตให้น าเข้า ฯ ตามบัญ ชี
รายชื่อ (Name List) มาตรา ๑๑ รวมทั้งสิ้น รายชื่อ (Name List) มาตรา ๑๑ รวมทั้งสิ้น
20,581 คน ดังนี้
196,941 คน ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
10,322
2,827
7,432
20,581

สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
96,273
20,085
80,583
196,941

- พิจารณาอนุญาตทางานคนต่างด้าว ประเภท - พิจารณาอนุญาตทางานคนต่างด้าว ประเภท
นาเข้ า รวมทั้ ง สิ้ น 31,149 คน ดังนี้
นาเข้ า รวมทั้ ง สิ้ น 304,973 คน ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

๖. การแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวที่
ได้รับผลกระทบจาก
การประกอบกิจการ
เช่น ล้มเลิกกิจการ

จานวน (คน)
14,709
4,001
12,439
31,149

สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
154,411
29,580
120,982
304,973

กรมการจัดหางานได้สั่งการให้จัดหางานจังหวัด
และส านั ก งานกรุ ง เทพเขตพื้ น ที่ ๑ – ๑๐
ด าเนิ นการปรั บเปลี่ ยนแนวทางการเปลี่ ย น
นายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยอนุญาตให้แรงงาน

ร้อยละ

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
หรือเลิกจ้างพนักงาน
รวมถึงแรงงานต่าง
ด้าวที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ออกกฎกระทรวง
กาหนดสถานที่ที่ห้าม
มิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
อายุต่ากว่าสิบแปดปี
ทางาน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

๑. ผลการดาเนินการจดทะเบียนอนุญาตให้
แรงงานต่ า งด้ า วในกิ จ การแปรรู ป สั ต ว์ น้ า
ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ทางานประเภท
เปลี่ยนนายจ้าง/เปลี่ยนประเภทกิจการ/แจ้ง
ออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ก.ย. 59
๑) เปลี่ยนนายจ้าง มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น 1,030 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
1,030
1,030

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
ต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า ๒๒ จังหวัดที่มี
พื้นที่ติดทะเล และ กทม. ซึ่งประสบปัญหาไม่
สามารถทางานต่อไปกับนายจ้างรายเดิมได้
สามารถเปลี่ยนไปทางานกับนายจ้างรายใหม่
ในกิจการเดิม หรือในกิจการอื่นๆ ทั้งในจังหวัด
ที่ เคยได้ รั บอนุ ญาตท างาน หรื อจั งหวั ดอื่ นๆ
รวมถึงกรณีกฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้าม
มิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ แรงงานต่างด้าวอายุระหว่าง ๑๕ –
๑๘ ปี ที่ได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวงดังกล่าว
อนุญาตให้เปลี่ยนไปทางานในกิจการที่อนุญาตให้
เด็กอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปทางานได้ ทั้งในจังหวัด
ทีเ่ คยได้รับอนุญาตทางาน หรือจังหวัดอื่นๆ
๑. ผลการดาเนินการจดทะเบียนอนุญาตให้
แรงงานต่ า งด้ า วในกิ จ การแปรรู ป สั ต ว์ น้ า
ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ทางานประเภท
เปลี่ยนนายจ้าง/เปลี่ยนประเภทกิจการ/แจ้งออก
จากงาน ตั้งแต่วันที่ ๒5 พ.ย. 58 – 30 ก.ย. 59
๑) เปลี่ยนนายจ้าง มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น 1,259 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
1,249
2
8
1,259

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
๒) เปลี่ยนประเภทกิจการ มีจานวนแรงงาน
ต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 61 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
ไม่แยกเพศ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
15
46
61

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
๒) เปลี่ยนประเภทกิจการ มีจานวนแรงงาน
ต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 480 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
ไม่แยกเพศ/สัญชาติ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
200
๑๐
11
259
480

๓) แจ้งออกจากงาน มีจานวนแรงงานต่างด้าว ๓) แจ้งออกจากงาน มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น 33 คน แยกเป็นดังนี้
รวมทั้งสิ้น 717 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
33
33

๒. ผลการด าเนิ น การจดทะเบี ย นอนุ ญ าต
ให้ แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสั ตว์น้า
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการประกอบกิ จ การ
(ล้มเลิกกิจการ หรือเลิกจ้างพนักงาน) ประเภท
เปลี่ยนนายจ้าง/เปลี่ยนประเภทกิจการ/แจ้งออก
จากงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ก.ย. 59 ดังนี้
๑) เปลีย่ นนายจ้าง มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น 721 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
721
721

สัญชาติ

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
634
6
๗๗
717

๒. ผลการด าเนิ น การจดทะเบี ย นอนุ ญ าต
ให้ แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสั ตว์น้า
ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ (ล้มเลิก
กิจการ หรือเลิกจ้างพนักงาน) ประเภทเปลี่ยน
นายจ้าง/เปลี่ยนประเภทกิจการ/แจ้งออกจากงาน
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ย. 58 – 30 ก.ย. ๕๙ ดังนี้
๑) เปลีย่ นนายจ้าง มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น 6,135 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
6,006
5
๑๒4
6,135

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
เดือนกันยายน 2559
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
๒) เปลี่ยนประเภทกิจการ มีจานวนแรงงาน ๒) เปลี่ ยนประเภทกิ จการ มี จ านวนแรงงาน
ต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 721 คน
ต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 2,451 คน
สัญชาติ

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
721
721

สัญชาติ

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
2,444
5
2
2,451

๓) แจ้งออกจากงาน มีจานวนแรงงานต่างด้าว ๓) แจ้งออกจากงาน มีจานวนแรงงานต่างด้าว
รวมทัง้ สิ้น 11,114 คน แยกเป็นดังนี้
รวมทั้งสิ้น 1,719 คน แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา

รวมทั้งสิ้น

๗. โครงการปู อ งกั น
ปั ญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
- การให้ความคุ้มครอง
คนหางานตามกฎหมาย
จัดหางานและคุ้มครอง
แรงงาน
- สนับสนุนการแก้ไข
และปู อ งกั น ปั ญ หา
การค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า น
แรงงาน

จานวน (คน)
1,719
-

1,719

- ผลการดาเนินการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการ
ให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนการแก้ไขและ
ปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 - 30 ก.ย. 59) ดังนี้
1) โครงการปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว
๕,๔๐๐ คน
๖๐๐ คน

อบรม
แรงงานต่างด้าว
นายจ้าง

จานวน (คน)
365
-

สัญชาติ

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา

รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
10,725
33
356

11,114

- ผลการดาเนินการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการ
ให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนการแก้ไขและ
ปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) ดังนี้
1) โครงการปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว
อบรม
แรงงานต่างด้าว
นายจ้าง

จานวน (คน)
6,140
1,260

113.70
210.00

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ทั้งปี
เดือนกันยายน 2559
30,000 คน ๒) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด
ผลการดาเนินงานของศูนย์ประสานแรงงาน
ประมงจั งหวั ด 22 จั งหวั ดชายทะเล (ระหว่ าง
วันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) ดังนี้
จัดระเบียบแรงงาน
ประมง
อนุญาต นาเข้าตาม
ทางาน
MoU
4,436
830
คน
คน

คุ้มครองแรงงาน
ในเรื อ ประมง
อบรม
อบรม
นายจ้าง
ลูกจ้าง
435
163
คน
คน

๖0,๐๐๐ คน 3) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ปูองกัน
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จั ดประชุ ม/อบรมแก่ กลุ่ มเปู าหมาย ได้ แก่
ผู้ น าชุ ม ชน/ผู้ น าท้ อ งถิ่ น /ผู้ ส นใจไปท างาน
ต่างประเทศ/ ผู้ถูกระงับการเดินทาง/ประชาชน
ทั่ วไป/คนหางานเพื่ อสร้ างเครื อข่ ายในการให้
ข้อมูลการไปทางานต่างประเทศอย่างถูกวิธี
ผลเสี ย และโทษของการลั ก ลอบไปท างาน
ต่างประเทศ จานวน 936 คน
๔) โครงการเผยแพร่ ความรู้ เพื่ อปู องกั นการ
หลอกลวงคนหางาน
๙๒๙,๖๐๐ คน - ด าเนิ น การประชาสั มพั น ธ์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปูองกัน

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
๒) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 291.05
๒๒ จังหวัด
ผลการดาเนินงานของศูนย์ประสานแรงงาน
ประมงจั งหวั ด 22 จั งหวั ดชายทะเล (ระหว่ าง
วันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) ดังนี้
จัดระเบียบแรงงาน
ประมง
อนุญาต นาเข้าตาม
ทางาน
MoU
76,072 1,265
คน
คน

คุ้มครองแรงงาน
ในเรื อ ประมง
อบรม
อบรม
นายจ้าง
ลูกจ้าง
4,663 5,316
คน
คน

3) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ปูองกัน 110.75
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จั ดประชุ ม/อบรมแก่ กลุ่ มเปู าหมาย ได้ แก่
ผู้ น าชุ มชน/ผู้ น าท้ องถิ่ น/ผู้ ส นใจไปท างาน
ต่างประเทศ/ผู้ ถูกระงับการเดินทาง/ประชาชน
ทั่วไป/คนหางานเพื่อสร้างเครื อข่ายในการให้
ข้อมูลการไปทางานต่างประเทศ อย่างถูกวิธี
ผลเสี ย และโทษของการลั กลอบไปท างาน
ต่างประเทศ จานวน 66,452 คน
4) โครงการเผยแพร่ ความรู้ เพื่ อปู องกั นการ
หลอกลวงคนหางาน
- ด าเนิ น การประชาสั มพั น ธ์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ แ ก่ 104.62
ประชาชนทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อ
สิ่ งพิ มพ์ ต่ าง ๆเกี่ ยวกั บการเดิ นทางไปท างาน
ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปูองกัน

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
ปัญหาการหลอกลวงไปทางานต่างประเทศและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 29,403 คน
๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ปู อ งกั น
การหลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
8,200 คน - ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสัมพันธ์
ให้ ข้อมูล และสร้างความเข้าใจให้ คนหางาน
และประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทางาน
ต่ า งประเทศอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
จานวน 116 คน
8. โครงการตรวจสอบ 242,200 คน - ตรวจสอบการทางานของคนต่า งด้า วและ
การท างานของคน 36,000 แห่ง นายจ้า ง/สถานประกอบการเพื่อ ให้ป ฏิบัติ
ให้ถูก ต้อ งและเป็น ไปตามกฎหมายกาหนด
ต่ า งด้ า วและสถานโดยตรวจสอบการทางานคนต่างด้าว 21,757 คน
ประกอบการ
ตรวจสอบ สปก./นายจ้าง 2,992 แห่ง
9. โครงการตรวจสอบ
- ตรวจสอบปราบปราม จั บกุ ม และด าเนิ นคดี
ปราบปราม จั บ กุ ม
แรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน (ได้รับการจัดสรร
และดาเนินคดี แรงงาน
เงิ นกองทุ นเพื่ อการส่ งคนต่ างด้ าวกลั บออกไป
ต่างด้าวลักลอบทางาน
นอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
10.1) ตรวจสอบการท างานและด าเนิ นคดี
นายจ้ าง/ สถานประกอบการและคนต่ างด้ าว
เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
กาหนด ดังนี้
1) การตรวจสอบการทางาน

600 ราย
6,600 คน

ตรวจสอบ
นายจ้าง/สปก.
คนต่างด้าว

จานวน
233 ราย
2,461 คน

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
ปัญหาการหลอกลวงไปทางานต่างประเทศและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 972,547 คน
๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ปู อ งกั น
การหลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
- ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสัมพันธ์
ให้ ข้อมูล และสร้างความเข้าใจให้ คนหางาน
และประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทางาน
ต่ า งประเทศอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
จานวน 8,670 คน
- ตรวจสอบการท างานของคนต่ างด้ าวและ
นายจ้ าง/ สถานประกอบการเพื่ อให้ ปฏิ บั ติ ให้
ถู กต้ องและเป็ นไปตามกฎหมายก าหนด
ตรวจสอบการทางานคนต่างด้าว 367,513 คน
ตรวจสอบ สปก./นายจ้าง 47,403 แห่ง
- ตรวจสอบปราบปราม จั บกุม และดาเนินคดี
แรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน (ได้รับการจัดสรร
เงิ นกองทุ นเพื่ อการส่ งคนต่ างด้ าวกลั บออกไป
นอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
10.1) ตรวจสอบการท างานและด าเนิ นคดี
นายจ้ าง/สถานประกอบการและคนต่ างด้ าว
เพื่ อให้ ปฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
กฎหมายกาหนด ดังนี้
1) การตรวจสอบการทางาน
ตรวจสอบ
นายจ้าง/สปก.
คนต่างด้าว

จานวน
1,831 ราย
41,594 คน

ร้อยละ

105.73

151.74
131.68

305.17
630.21

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
150 ราย
1,260 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
๒) การดาเนินคดี
ดาเนินคดี
นายจ้าง/ สปก.
คนต่างด้าว

จานวน
39 ราย
236 คน

10.2) ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้าง
และแรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ ง
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช. )
ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๐ เขต
พื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร โดยให้ พนั กงาน
ตรวจแรงงานร่วมกับชุดปฏิบัติการ (Task Force)
(ตั้งแต่วันที่ 1 –30 ก.ย. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
173 แห่ง
782 คน
162 คน
40 ราย

10.3) ผลการดาเนินการตรวจสอบ จับกุม
และด าเนิ นคดี นายจ้ างและแรงงานต่ างด้ าว
ผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ งคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วนภูมิภาค
(ตั้งแต่วันที่ 1 –30 ก.ย. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
255 แห่ง
5,553 คน
160 คน
28 ราย

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
๒) การดาเนินคดี
ดาเนินคดี
นายจ้าง/ สปก.
คนต่างด้าว

จานวน
215 ราย
1,466 คน

10.2) ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้าง
และแรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ ง
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช. )
ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๐ เขต
พื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร โดยให้ พนั กงาน
ตรวจแรงงานร่วมกับชุดปฏิบัติการ (Task Force)
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
3,161 แห่ง
53,151 คน
1,460 คน
257 ราย

10.3) ผลการดาเนินการตรวจสอบ จับกุม
และดาเนินคดีนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วนภูมิภาค)
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
2,893 แห่ง
51,969 คน
1,806 คน
292 ราย

ร้อยละ

143.33
116.35

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
กิจกรรม
ทั้งปี
10. การให้ บ ริ ก าร 100,000 ครั้ง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารทาง
โทรศั พท์ สายด่ วน
กรมการจั ดหางาน
๑๖๙๔ เพื่อเพิ่มช่อง
ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร แ ก่ ผู้ ที่
ประสงค์จะหางานทา
น า ย จ้ า ง / ส ถ า น
ประกอบการ แรงงาน
ต่ า ง ด้ า ว แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้รับความสะดวก
และรวดเร็ ว รวมทั้ ง
รั บ เรื่ องราวร้ องทุกข์
ทั้ ง แรงงานไทยและ
แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว
เกี่ยวกับการจ้างงาน

๑1. บูรณาการการตรวจ
คุ้ ม ครองแรงงานใน

350 ลา
5,250 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
มี ผู้ โทรศั พท์ เข้ ามาใช้ บ ริ ก าร โดยสามารถ
รับสายได้ จานวน 5,580 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 5,331 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า
และชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์
มาทั้งสิ้นจานวน 249 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
77 สาย
125 สาย
26 สาย
3 สาย
18 สาย

ในกรณี ที่ มี การร้ องทุ กข์ /ร้ องเรี ยนหรื อ ขอรั บ
ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการทางานของ
แรงงานต่ า งด้ า ว จะมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ดังกล่าว และจัดส่ งให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนิ น การและแจ้ ง ผลให้ ทราบ ทั้ ง นี้ ตั้ งแต่
วันที่ ๑ – 30 ก.ย. ๕๘ มีจานวน 96 ราย ได้แก่
1. แรงงานต่างด้าวทางานผิดประเภท 95 ราย
2. การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 1 ราย

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 80.88
ทางโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ มี
ผู้ โทรศั พท์ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก าร โดยสามารถ
รับสายได้ จานวน 86,457 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 77,975 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า
และชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ โทรศัพท์
มาทั้งสิ้นจานวน 8,482 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
2,752 สาย
3,588 สาย
1,799 สาย
228 สาย
115 สาย

ในกรณี ที่ มี การร้ องทุ กข์ /ร้ องเรี ยนหรื อ ขอรั บ
ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการทางานของ
แรงงานต่างด้าว จะมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าว
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
และแจ้งผลให้ทราบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. 58 - 30
ก.ย. 59 มีการร้องทุกข์ร้องเรียน 317 ราย ได้แก่
1. แรงงานต่างด้าวทางานผิดประเภท 293 ราย
2. การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 21 ราย
3. แรงงานเมียนมาไม่ได้รับค่าจ้าง 3 ราย

11.1 บู รณาการการตรวจคุ้ มครองแรงงานใน 11.1 บูรณาการตรวจคุ้ มครองแรงงานใน 143.43/
เรือประมงทะเลในพื้นที่ 22 จังหวัด ติดทะเล ดังนี้ เรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด ติดทะเล ดังนี้ 134.02

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
เรือประมงทะเลในพื้นที่
22 จังหวัด ติดทะเล

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)

ตรวจ
ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง
สปก. (แห่ง)
8
8
เรือ (ลา)
8
8
ลูกจ้าง (คน) 251
251
ร้อยละของจ านวน สปก./เรือ/ลูกจ้าง ที่ปฏิบั ติ
ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เมื่ อเที ยบกั บจ านวน สปก./เรื อ/ลู กจ้ างที่ ผ่ าน
การตรวจ คิดเป็น ร้อยละ 0.00/0.00/0.00

ตรวจ
ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง
สปก. (แห่ง) 436
19
417
เรือ (ลา)
502
20
482
ลูกจ้าง (คน) 7,036
327
6,709
ร้อยละของจานวน สปก./เรื อ/ลูกจ้ าง ที่ปฏิบั ติ
ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เมื่ อเที ยบกั บจ านวน สปก./เรื อ/ลู กจ้ าง ที่ ผ่ าน
การตรวจ คิดเป็น ร้อยละ 4.36/3.98/4.65

2. ตรวจบูรณาการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 16,221 ลา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) 16,829 ลา
๑2. โครงการปู องกัน 1,600 แห่ง 12.1 ด าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุ ษย์
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 46,250 คน ด้านแรงงานฯ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มีมาตรการที่ชัดเจน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
การค้ ามนุ ษย์ ด้ าน
โดยดาเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก

ร้อยละ

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่า นายจ้าง
ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มีการดาเนินการ
ออกค าสั่ งตามมาตรา 139 (3) ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จ านวน 18 แห่ ง/
19 ลา/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 318 คน นายจ้าง
ปฏิบัติตามคาสั่งแล้ว 18 แห่ง 19 ลา ลูกจ้างที่
เกี่ยวข้อง 318 คน
- ด าเนิ น คดี ชั้ น พนั ก งานสอบสวน จ านวน
1 แห่ ง 1 ล า ลู ก จ้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 9 คน
ด าเนิ น คดี เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จ านวน 1 แห่ ง
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 9 คน
2. ตรวจบูรณการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 191,165 ลา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) 196,050 ลา
12.1. ด าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุ ษย์ 115.13/
ด้านแรงงานฯ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 285.45
มีมาตรการที่ชัดเจน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยดาเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๒๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
แรงงานและการใช้
แ ร ง ง า น เ ด็ ก ใ น
รูปแบบที่เลวร้าย
- ส่ งเสริ ม พัฒ นา
และก ากั บ ดู แลใ ห้
แรงงานที่ เ ป็ น กลุ่ ม
เ สี่ ย ง ไ ด้ รั บ ก า ร
คุ้ ม ค ร อ ง ต า ม
กฎหมาย

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559
แรงงานบังคับ ในกิจการกลุ่ มเสี่ยง (ประมงทะเล
บนฝั่ งและเกี่ ยวเนื่ อง กิ จการผลิ ตสิ นค้ ากุ้ ง
เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา รวมถึงห่วงโซ่การผลิต
กิจการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด) ดังนี้
ตรวจ
สปก. (แห่ง)
74
ลูกจ้าง (คน) 1,615

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
แรงงานบังคับ ในกิจการกลุ่ มเสี่ยง (ประมงทะเล
บนฝั่ งและเกี่ ยวเนื่ อง กิ จการผลิ ตสิ นค้ ากุ้ ง
เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และปลา รวมถึงห่วงโซ่การผลิต
กิจการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด) ดังนี้
ตรวจ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

3
71
75 1,540
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จานวน สปก./ลูกจ้าง ที่ ผ่านการตรวจ (ยอดสะสม)
คิดเป็นร้อยละ 4.05/4.64

สปก. (แห่ง) 1,842 133
1,709
ลูกจ้าง (คน) 132,021 9,255 122,766
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จานวน สปก./ลูกจ้าง ที่ผ่านการตรวจ (ยอดสะสม)
คิดเป็นร้อยละ 7.22/7.01

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่า นายจ้าง
ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ดาเนินการ ดังนี้
- ออกคาสั่ง มาตรา ๑๓๙ (๓) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 จานวน 3 แห่ง ลูกจ้างที่
เกี่ ยวข้ อง 75 คน และอยู่ ในห้ วงระยะเวลาที่
กาหนดให้ ป ฏิบั ติ ตามค าสั่ ง 3 แห่ ง ลู กจ้ างที่
เกี่ยวข้อง 75 คน

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่านายจ้าง
ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ดาเนินการ ดังนี้
- ออกคาสั่ง มาตรา ๑๓๙ (๓) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 จ านวน 129 แห่ ง
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 8,843 คน นายจ้างปฏิบัติตาม
คาสั่งแล้ว 129 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 8,843 คน
- ดาเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน 4 แห่ง ลูกจ้างที่
เกี่ยวข้อง 412 คน ดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว 4 แห่ง
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 412 คน
12.2 ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้าง
และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่ ง
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช. )
ที่ 101/2557 ในส่วนภูมิภาค จานวน 150 แห่ง
มีการใช้ลูกจ้างเด็ก จานวน 11 แห่ง ลูกจ้างที่
เกี่ยวข้อง 21 คน (สัญชาติไทย 19 คน เมียนมา
1 คน ลาว 1 คน) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 5 แห่ง

12.2 ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้าง
และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่ ง
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช. )
ที่ 101/2557 ในส่วนภูมิภาค จานวน 23 แห่ง
ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก
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2,200 คน

-

22 ครั้ง

-

2 ครั้ง
80 คน

-

18 รุ่น
420 แห่ง
780 คน

-

420 แห่ง

-

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 10 คน
- ดาเนินคดี 5 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 10 คน
(กรณีจ้างเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีทางาน และ
ไม่แจ้งการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
เป็นลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน)
12.3 ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างใน สปก.
ประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง จานวน 2,317 คน
12.4ประชุ มคณะท างานด าเนิ นงานระดั บ
จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 ครั้ง
12.5 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและ
ขยายผลการด าเนิ น งานแนวปฏิ บั ติ ก ารใช้
แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)
เพื่ อปู องกั นการค้ ามนุ ษย์ ด้ านแรงงาน และเพิ่ ม
ขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน
ที่ดี (GLP) จานวน 2 ครั้ง 96 คน
12.6 กิ จ กรรมการพั ฒ นาสถานประกอบ
กิ จ การในอุ ต สาหกรรมประมงทะเลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง จานวน
18 รุ่น จานวน 543 แห่ง ลูกจ้าง 883 คน
12.7 กิจกรรมติดตามและประเมินผลตาม
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี จานวน 427 แห่ง

ร้อยละ

105.32
100.00
100.00/
120.00

100.00
129.29
113.21
101.67
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ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
12.8 การส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ (CLMTV)
กระทรวงแรงงานได้ ด าเนิ น การกระชั บ
ความสั มพั นธ์ อย่ างใกล้ ชิ ดกั บกลุ่ มประเทศ
(CLMTV) ได้ แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา
เวี ยดนาม อิ นโดนี เซี ย และฟิ ลิ ปปิ นส์
โดยด าเนิ นการตรวจสอบแผนงานที่ จะต้ องท า
บันทึกความเข้าใจร่วมกับกลุ่ มประเทศดังกล่าว
พร้ อ มทั้ ง เชิ ญ เอกอั ค รราชทู ต 4 ประเทศ
(เวี ยดนาม กั มพู ชา เมี ยนมา และลาว) เข้ าพบ
เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยที่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ส าหรั บความคื บหน้ าการจั ดท าและปรั บปรุ ง
MoU/ Agreement ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) เวียดนาม - ภายหลังการลงนาม MoU
และ Agreement เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ได้มี
การประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานเมื่อเดือน
กันยายน 2558 โดยทั้ง 2 ฝุายเห็นพ้องต้องกัน
ว่ าควรมี การแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และร่วมกันจัดทา Action Plan การดาเนินการ
ตาม MoU/Agreement ต่อไป
๒) กัม พูช า - ได้มีก ารลงนามในหนัง สือ
สาคัญ 2 ฉบับ ระหว่างการประชุม JCR ไทย –
กั มพู ชา ได้ แก่ (1) บั นทึ กความเข้ าใจว่ าด้ วย
ความร่วมมือด้านแรงงาน (Memorandom
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ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
of Understanding (MoU) on Labour
Cooperation) และ (2) ข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง
แรงงานระหว่างไทยและกั มพู ชา (Agreement
on the Employment of Workers) หลังจากการ
ลงนามจะมีการหารือการดาเนินการตาม MoU/
Agreement ต่อไป
- วันที่ 18 – 20 เม.ย. 59 รมว.รง. (พลเอก
ศิ ริ ชั ย ดิ ษฐกุ ล) และ รมว.กระทรวงแรงงาน
ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคมของเวียดนาม
ได้หารือในการจัดทาแนวทางและขั้นตอนการ
ด าเนิ น งานร่ ว มกั น เพื่ อ น าเข้ า แรงงาน
เวียดนามทางานในประเทศไทยตามข้อตกลงฯ
ด้านการจ้างงาน รวมทั้งการอบรมให้ความรู้
เมื่ อ แรงงานเดิ น ทางมาถึ ง ประเทศไทย
(Pre – Departure Training)
3) เมีย นมา - ได้มีห นัง สือ เชิญ ประชุม
หารือในประเด็นการปรับปรุง MoU/Agreement
และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 9 ม.ค. 59
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- วันที่ 6 - 7 เม.ย. 59 รมว.รง. (พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล) และ รมว.กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ
แห่ ง สหภาพเมี ยนมา ได้ หารื อถึ งแนวทางการ
บริหารจัดการแรงงานกัมพูชาที่พานักและทางาน
ในประเทศไทย (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59)
รวมทั้งขั้นตอนการปรับสถานะแรงงานผิดกฎหมาย
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ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
ให้ เป็ นแรงงานถู กกฎหมาย และเน้ นย้ าให้ มี การ
น าเข้ าแรงงานกั มพู ชาผ่ า นข้ อ ตกลงด้ า นการ
จ้างงงาน
- วั นที่ 24 มิ .ย. 59 ได้ มี การการลงนาม
ในบั นทึ กความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง
แรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ณ ทาเนียบรัฐบาลในระหว่างการเยือนประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการของที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
4) ลาว - จัดประชุ มหารื อการจัดทาบันทึ ก
MoU/Agreement เมือวันที่ 18 มี.ค. 59
โดยทั้ง 2 ประเทศมีการลงนาม MoU ด้านแรงงาน
ร่ ว มกั น โดยมุ่ งเน้ นการพั ฒ นาฝี มื อแรงงาน
ในสาขาต่าง ๆ ที่ สปป.ลาว ต้องการตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
และเห็ นชอบร่ วมกั น ในการจั ดตั้ ง “กองทุ น
แรงงาน ASEAN” ที่ สปป.ลาวจะเสนอในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ASEAN รวมทั้ง
ร่ ว มกั น ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสร้างการรับรู้
ระเบียบ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตั้งแต่
ต้นทางก่อนไปทางานด้วย
- วันที่ ๓๑ มี.ค. – 2 เม.ย. 59 กระทรวง
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๕ . การแก้ ไข
ปัญหาความไม่
สงบใน พื ้ น ที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

1 . โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม 38,000 คน กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น
ด าเนิ นการจ้ างผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บ
แรงงานในจั ง หวั ด
ปริญญาตรีที่ว่างงานในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นบัณฑิต
ชายแดนภาคใต้
แรงงาน โดยประสานการให้ บริ การด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน ประชาชน
ได้รับบริการ รวมทั้งสิ้น จานวน 2,857 คน ดังนี้
1) ด้านจัดหางาน 234 คน
2) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 2,477 คน
3) ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ - คน
4) ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 146 คน
2. กิจกรรมฝึกภาษาก้าวทัน AC
3. กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
4 กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
แรงงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับ วิชาการ
ไทย - ลาว ครั้งที่ 1 ผลการประชุมทั้ง 2 ฝุายได้
ข้ อ ยุ ติ ก ารจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) โดยขยาย
มิติ ความร่ วมมื อด้ านแรงงานให้ ครอบคลุ มใน
ด้านต่าง ๆ พร้อมกับได้มีการเร่งรัดการจั ดทา
ข้อตกลงการจ้างแรงงาน
กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน 123.13
ในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
ที่ว่างงานในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นบัณฑิตแรงงาน
โดยประสานการให้ บริ การด้ านแรงงานให้ แก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ในพื้ นที่ /ชุมชนโดยบั ณฑิตแรงงาน ประชาชน
ได้รับบริการ รวมทั้งสิ้น จานวน 46,791 คน ดังนี้
1) ด้านจัดหางาน 3,168 คน
2) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 39,922 คน
3) ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 64 คน
4) ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 3,637 คน
2. กิจกรรมฝึกภาษาก้าวทัน AC
จานวน 37 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 740 คน
3. กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 47 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 859 คน
4. กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
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800 คน

5. ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
จานวน 1 ครั้ง
7. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
จานวน 16 ครั้ง
-

700 คน
100 คน

1. โครงการพาคนกลับบ้าน จานวน คน
-

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
จานวน 89 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,965 คน
5. ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
จานวน 703 ครั้ง
6. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
จานวน 7 ครั้ง
7. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
จานวน 272 ครั้ง
- ด าเนิ นการอบรมฝี มื อแรงงานในพื้ นที่ จั งหวั ด 101.38
ชายแดนภาคใต้ กลุ่ มเปู าหมาย ได้ แก่
กลุ่ มเปู าหมายตาม โครงการพาคนกลั บบ้ าน
ในพื้นที่ จั งหวั ดภาคใต้ ๔ จังหวั ด (สงขลา ยะลา
ปั ตตานี นราธิ วาส) และกลุ่ มผู้ มี รายได้ น้ อย
ผู้ ที่ อยู่ ในเขตชุ มชน กลุ่ มเกษตรกร กลุ่ มวิ สาหกิ จ
ชุ มชน ผู้ ประสบภั ยธรรมชาติ ผู้ หางานท า ผู้ ถู ก
เลิ กจ้าง ผู้ ว่างงาน ให้ มีฝีมือพร้อมในการทางาน
เป็นการส่งเสริม/พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน
สร้ างทางเลื อกในการประกอบอาชี พให้ แก่
กลุ่ มเปู าหมายน าความรู้ ไปใช้ ในชี วิ ตประจ าวั น
ลดปั ญหาความไม่ สงบในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดน
ภาคใต้ ดาเนินการได้ 811 คน ดังนี้
1. โครงการพาคนกลับบ้าน จานวน 711 คน
2. โครงการไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชน
โดยรอบ จานวน 100 คน

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

๓๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2559

ผลการดาเนินงานสิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ไ ด้ มี ก า ร จั ด ท า
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้
(ปั ตตานี /ยะลา/นราธิ วาส) รวมทั้ ง จ.สงขลา
(อ.จะนะ/เทพา/นาทวี และสะบ้าย้อย) ขึ้นเป็น
การเฉพาะ เพื่ อด าเนิ นการตามนโยบายของ
นายกรั ฐ มนตรี ใ นการผลั ก ดั น เมื อ งต้ น แบบ
“สามเหลี่ ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ภายใต้
แนวคิ ด สานพลั ง ประชารั ฐ ผ่ า นการลงทุ น
ขนาดใหญ่ (Big push) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาอาณาเขตโดยรอบ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน

แผนดาเนินงาน
ในระยะต่อไป

กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล

