รายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน ด้านความมั่นคง (รายสัปดาห์)
ประจําวันศุกร์ที่ 4ธันวาคม 2558
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
1. การปกป้องและ 1.โครงการสาน สร้ า ง เสริ ม สุ ข ๗๕,000 คน - โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงาน
เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น แรงงาน
(อยู่ระหว่างดําเนินการ)
พระมหากษัตริย์
๒. โครงการมหกรรมสร้างงานสร้าง ๒๐,๐๐๐ คน
อาชี พ เฉลิม พระเกีย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา๕ ธันวาคม
๒๕๕๙

๓. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

4,740คน

- เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสร้างงานและ
ส่งเสริมอาชีพต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย เพิ่ม
โอกาสให้ผู้หางานทํา/ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ได้งาน
ตรงความรู้ ค วามสามารถ และสมั ค รงานกั บ
นายจ้ าง/สถานประกอบกิ จการโดยตรง นั กเรี ยน
นักศึกษา (มัธยมศึกษาขึ้นไป) ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูก
เลิกจ้าง ผู้มี รายได้ น้อย ผู้ รอฤดู กาล ประชาชนทั่ วไป
ได้รับข่าวสารด้านอาชีพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
พร้อมกับแนะแนวอาชีพให้มีข้อมูลในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยเตรียมแผน
ดําเนินการในเดือน ธ.ค.๒๕๕๘ณ จังหวัดขอนแก่น
- ฝึก อบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริโดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชนทั่วไป
ให้มีความรู้ ความเข้า ใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆที่
ประยุ กต์ ใช้ กั บภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น โดยดํ าเนิ นการ
ฝึกอบรมหลักสู ตรธุร กิจ อาหาร-ขนมไทยและการ
แปรรูปอาหาร การทําสิ่งประดิษฐ์จากผักตบชวา
ช่างปูกระเบื้องจํานวน 60 คน

เตรียมแผนดําเนินการในเดือน ธ.ค. ๕๘ณ จังหวัด
ขอนแก่น

ร้อยละ
-

-

- ฝึ ก อบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่ องมาจาก 12.66
พระราชดําริโดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชน
ทั่ ว ไป ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆที่ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน
600 คน ดังนี้
๑) ฝึกอบรมหลักสูตรการทําโต๊ะหมู่เย็บจักร
อุตสาหกรรมการมัดหมี่ไหมและย้อมด้วยครั่ งทํ า
สิ่ งประดิ ษฐ์ จากผั กตบชวา ฯลฯ จํ านวน 120คน

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

4,000 คน

-ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะโดยดําเนินการฝึกอาชีพ
เพิ ่ม ทัก ษะให้ก ับ กลุ ่ม เป้า หมายเฉพาะ ได้แ ก่
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้บําบัดยาเสพติด
ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ทหารเกณฑ์ก่อน
ปลดประจําการ ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชาวไทย
ภูเขา และคนพิการ/ผู้ดูแล เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
๒)ฝึกอบรมหลักสูตรการทําเครื่องเรือนโครงไม้จริง
เทคนิคการทํามุ้งลวดอลูมิเนียมการปูกระเบื้อง การ
ตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน ๘๐
คน
3) ฝึกอบรมหลักสูตร การก่ออิฐ การทําไม้กวาด
ดอกหญ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า การจักสาน
ตะกร้าไม้ไผ่และทางมะพร้าว การนวดไทย (นวดฝ่า
เท้า) การทําโต๊ะหมู่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน
1๘๐ คน
4) ฝึกอบรมหลักสูตร การปักผ้าด้วยมือ การทํา
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การเพาะเห็ดนางฟ้า การ
แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร(ถั่วลิสง)ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม จํานวน 16๐ คน
5) ฝึ กอบรมหลั กสู ตรธุ ร กิ จ อาหาร-ขนมไทย
และการแปรรู ป อาหาร การทํ า สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ าก
ผักตบชวา ช่างปูกระเบื้องจํานวน 60 คน
- ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะโดยดําเนินการฝึก 33.53
อาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้บําบัดยาเสพติด
ผู้ต้องขังก่ อนพ้นโทษ ผู้ สู งอายุ ทหารเกณฑ์ก่อน
ปลดประจําการ ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชาว
ไทยภูเขา และคนพิการ/ผู้ดูแล เป็นต้น เพื่อให้มี
๒

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
ทักษะฝีมือ มีความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สามารถทํางานร่วมกับคนทั่วไปได้โดยดําเนินการ
ฝึ กอบรมหลั กสู ตรการก่ อ อิ ฐ -ฉาบปู น การเดิ น
สายไฟฟ้าภายในอาคาร การทําผลิตภัณฑ์จักสาน
ไม้ไผ่ การทํามัดย้อมและผ้าบาติก การบํารุงรักษา
รถยนต์( คาร์แ คร์ ) การบํ า รุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
การประกอบอาหารไทย การปูกระเบื้อง การเย็บจักร
อุต สาหกรรม ช่า งเชื่อ มไฟฟ้า ช่า งเครื่อ งเรือ นไม้
ช่ า งซ่ อ มรถจั ก รยานยนต์ การทํ า เครื่ อ งเรื อ น
การถั ก โครเชต์ การเชื่ อ มไฟฟ้ า ระดั บ 1 จํ านวน
513 คน

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
ความรู้ ทักษะฝีมือ มีความพร้อมด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับคนทั่วไปได้รวม
จํานวน 1,854 คนดังนี้
๑) ฝึกอบรมหลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูนเชื่อมไฟฟ้า
เดินสายไฟภายในอาคาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในบ้าน ฯลฯ จํานวน 532 คน
๒) ดํ า เนิ น การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร การทํ า
หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม การทําม้านั่งไม้เทียม
การทาสี ต กแต่ ง การทํ า เหล็ ก ดั ด ช่ า งซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
จํานวน ๑๖๑ คน
3) ฝึกอบรมหลักสูตร ช่างซิลค์สกรีนการผนึกภาพ
บนพื้นผิวด้วยเดคูพาจ การนวดไทย การทําอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิตเทคนิคการติดตั้ง
จานรับสัญญาณดาวเทียมและกล้องวงจรปิดการก่อ
อิฐ - ฉาบปูนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 192 คน
4) ช่ า งซ่ อ มรถจั ก รยานยนต์ ช่ า งซ่ อ มและ
บํ า รุ ง รั ก ษารถจั ก รยานยนต์ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ดีเซลเล็กเพื่อการเกษตร การบํารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้าเบื้องต้น ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ การเย็บ
๓

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

20 คน

-ฝึกอบรมแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โ ดยดํ า เนิ น การพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ
แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน สามารถ
ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลชุมชนได้
ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานด้ า นช่ า ง
ช่วยคนพิการ และสร้างโอกาสการมีงานทํา
(อยู่ระหว่างดําเนินการ)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
จั
ก
ร
อุ ต สาหกรรม ช่ า งเครื่ อ งเรื อ นไม้ การเชื่ อ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บื้ อ งต้ น การเชื่ อ มไฟฟ้ า การก่ อ อิ ฐ ฉาบปูน การบํารุง รักษาอาคาร - สีเครื่องเรือนการ
ทํ า น้ํ า มั น หอมระเหยจากพรรณไม้ ไ ทย ช่ า งซิ ล ค์
สกรีนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 456 คน
5) ฝึกอบรมหลักสูตร การก่ออิฐ-ฉาบปูน การเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคาร การทําผลิตภัณฑ์จักสาน
ไม้ไผ่ การทํามัดย้อมและผ้าบาติก การบํารุงรักษา
รถยนต์( คาร์ แ คร์ ) การบํ า รุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
การประกอบอาหารไทย การปูกระเบื้อง การเย็บจักร
อุ ตสาหกรรม ช่ า งเชื่ อ มไฟฟ้ า ช่ า งเครื่ อ งเรื อ นไม้
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ การทําเครื่องเรือน การถักโครเชต์
การเชื่อมไฟฟ้าระดับ 1 จํานวน 513 คน

๔

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
77 แห่ง

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

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
- จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โดยดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สถาน
ประกอบกิจการหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อขอ
เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน
แห่ ง ชาติ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการ
ช่างไทย พร้อมทั้งจัดประชุม /สัม มนา เจ้า หน้า ที/
สถานประกอบกิจการ เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของศูนย์ฯรวมทั้งระดมความคิดในการพัฒนาศูนย์ฯ
(อยู่ระหว่างดําเนินการ)
- ฝึกอบรม “การเสริม สร้า งคุณ ธรรม จริ ยธรรม - ฝึ ก อบรม “การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม 77.17
บุคลากรของสํานักงานประกันสังคม”
บุ คลากรของสํานักงานประกั นสังคม” จํานวน
4,468 คน
- โครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรักสามัคคี - โครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรัก
60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยดําเนินการให้ความรู้ สามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยดําเนินการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสิทธิ ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ประโยชน์ ๒ กองทุน (กองทุนประกันสังคม/กองทุน และสิทธิประโยชน์ ๒ กองทุน (กองทุนประกันสังคม/
เงินทดแทน)จํานวน 330 คน
กองทุนเงินทดแทน) จํานวน 1,631 คน
- โครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิดไท้ราชินี - โครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิดไท้ราชินี
ร่ วมบริ จาคโลหิ ต ผู้ เ ข้ า ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต จํ านวน ร่วมบริ จ าคโลหิ ต ผู้เ ข้า ร่วมบริ จ าคโลหิ ต จํ านวน
6,701 คน ได้รับโลหิต จํานวน 2,367,531ซีซี
2,010 คน ได้รับโลหิต จํานวน 614,548 ซีซี
๕

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

2. ก า ร รั ก ษ า 1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ความมั่ น คงของ และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
รั ฐ แ ล ะ ก า ร
ต่างประเทศ

เป้าหมาย
ทั้งปี
100 คน

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
- โครงการส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบัติธรรมเพื่อถวาย - โครงการส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบัติธรรมเพื่อถวาย 101.00
เป็ นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว เป็ นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 101 คน

170 คน

- จัดอบรมเสริม สร้างและพัฒนาความรู้ด้านการ
ต่ อ ต้า นทุ จ ริต คอร์ รัป ชั่น ให้แ ก่ ข้า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1,000 คน

200 คน

200 คน

-

- เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต - เสริม สร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจ ริ ต 25.70
ประพฤติมิชอบอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการ ประพฤติมิชอบอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการ
จัดหางานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จัดหางานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจํานวน 257
คน
- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ปลุ ก จิ ต สํา นึ ก
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานหลัก
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องใช้ดุล ยพินิจ
ในการปฏิบัติงาน และสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ดําเนินการในเดือน ธ.ค. 58)
- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลด - โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลด 97.50
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยดําเนินการปลุกจิตสํานึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม โดยดําเนินการปลุกจิตสํานึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และการดําเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และการดําเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม จํานวน 195 คน
๖

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

200 คน
200 คน
1,000 คน
2. โครงการส่ งเสริ มระบบการจั ดการ 20,000 แห่ง
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 1,000,000 คน

500 แห่ง
40,000 คน
4,000 แห่ง
850,000 คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
- เสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและ
คุ้ มครองแรงงานทุ กระดั บ ให้ ปฏิ บั ติ งานด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้บริการ
ด้านแรงงาน ดังนี้
1) กิจกรรมสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล(อยู่ระหว่างดําเนินการ)
2) กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
3) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์
ในการต่อต้านการทุจริต(อยู่ระหว่างดําเนินการ)
- รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โทษ/พิ ษ ภั ย และ
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด โดยการสร้าง
ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จํานวน 914 แห่ง ลูกจ้าง จํานวน 77,917 คน
- ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)
-ตรวจติดตามเพื่อ ให้ ส ถานประกอบกิ จ การธํารง
รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)

ร้อยละ

กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 111.50
การป้องกันและปราบปรามทุจริต 223 คน
- รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โทษ/พิ ษ ภั ย และ 19.51/
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด โดยการสร้าง 29.30
ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จํานวน 3,902 แห่ง ลูกจ้าง จํานวน 293,039 คน
ตรวจติ ด ตามเพื่ อ ให้ ส ถานประกอบกิ จ การธํ า รง 0.10/
รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 0.05
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
๗

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

- จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระบบ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการจํานวน 609 คน
86 ครั้ง - จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เ พื่ อ สร้ า งเจตคติ ที่ ดี ใ นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องโอกาสวัน
สําคัญต่าง ๆ(อยู่ระหว่างดําเนินการ)
2,000 แห่ง -ดํ าเนินโครงการโรงงานสี ขาวโดยมี สถานประกอบ60,000 คน กิ จการผ่านเกณฑ์ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จํานวน 20 แห่ง ลูกจ้าง 1,350 คน
500 แห่ง - การติดตามประเมินการธํารงสถานะโรงงานสีขาว
50,000 คน (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
- การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจด
3 . ก า ร จั ด ก า ร 1. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว (OneStop Service :
ปั ญ หาแรงงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๗
ต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
ต่างด้าว
Service : OSS)
4,300 คน

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
จํานวน 4 แห่ง ลูกจ้าง 438 คน

ร้อยละ

- จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระบบ 24.26
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จํานวน 1,043 คน
- ดํ าเนิ นโครงการโรงงานสี ขาวโดยมี สถานประกอบ- 1.75/
กิ จการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสี ขาว 2.71
จํา นวน 35 แห่ง ลูกจ้าง 1,626 คน
- การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service :
OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๗
มีนายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
จํานวนทั้งสิ้น ๓๑๕,๘๘๐ ราย และมีแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน
(แรงงานต่า งด้ า วจํานวน ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน และ
ผู้ติดตาม จํานวน ๙๒,๕๖๐ คน) แยกได้ ดังนี้
๘

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

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

- มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 เห็นชอบให้ผ่อนผัน
การอาศั ย อยู่ แ ละทํ า งานในประเทศไทยของ
แรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทํางานที่ออกให้
ณ ศูน ย์บ ริก ารจดทะเบีย นแรงงานต่า งด้า วแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การตรวจสัญ ชาติภ ายในวัน ที ่ 31 มี. ค.58
ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่
30 มิ .ย. 58 เพื่อเข้ าสู่ กระบวนการตรวจสั ญชาติ
ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว
แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วประเทศ โดยผ่อนผันให้
อยู่และทํางานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี
(1 เม.ย. 5๘ – 31 มี.ค. 59)

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

ร้อยละ

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

- ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบีย นแรงงานต่า งด้า วแบบเบ็ด เสร็จ
(OneStop Service : OSS) ตามมติ ครม.วันที่ ๓
มี.ค. ๕๘ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ เม.ย. – ๓๐ มิ . ย. ๕๘
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘) มีดังนี้
๑. กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั่วไป
- นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จํานวน
๑๘๗,๙๗๗ คน และแรงงานต่างด้าว๓ สัญชาติมายื่น
ต่อใบอนุญาตทํางาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๙,๓๒๖ คน
(แรงงานต่ า งด้ า ว ๑,๐๑๐,๓๙๑ คน ผู้ ติ ด ตาม
๓๘,๙๓๕ คน) แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
๔๓๖,๑๕๔
๑๘,๑๑๔
กัมพูชา
๔๓๙,๐๘๗
๑๖,๘๖๐
ลาว
๑๓๕ ๑๕๐
๓,๙๖๑
รวมทั้งสิ้น
1,010,391
38,935

๙

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
๒. แรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการประมงทะเล
พื้นที่ติดชายทะเล(๒๒ จังหวัด) ตามมติ ครม. วันที่ ๓
มี.ค. ๕๘ ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมียนมา
ลาว และกัมพูชา ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
๒.๑)ครั้ งที่ ๑ตั้ งแต่ วั นที่ ๑ เม.ย.- ๒๙ มิ . ย.๕๘
(ปรับปรุงข้อมู ล ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘)มีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จํานวน ๔,๗๖๑ คน
และแรงงานต่างด้าว๓ สัญชาติมาจดทะเบียนใหม่
จํานวนทั้งสิ้น ๕๔,๔๐๒ คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
30,479
เมียนมา
22,764
กัมพูชา
1,159
ลาว
54,402
รวมทั้งสิ้น

2.2)ครั้งที่ 2 ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.5830 ม.ค.5๙(ข้อมูล ณ วันที่ 30พ.ย. 58)มีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จํานวน2,062คน
และแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติมาจดทะเบียนใหม่
จํานวนทั้งสิ้น 6,397 คน แยกได้ดังนี้

๑๐

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)

ร้อยละ

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
3,725
กัมพูชา
2,563
ลาว
109
รวมทั้งสิ้น
6,397

๓) การกําหนดมาตรการบริหารจัดการแรงงานภาค
ประมงเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน โดยได้ออกมาตรการต่างๆ ดังนี้
3.๑) อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการ
ประมงทะเล และอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สั ต ว์ น้ํ า
เปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม โดยไม่จํากัดจํานวน
นายจ้ าง และจังหวัดที่ทํ างานได้ รวมทั้งแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการอื่นๆ ประสงค์จะเปลี่ยนประเภท
งาน/นายจ้าง/สถานที่ทํางาน เพื่อทํางานในกิจการ
ประมง หรืออุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ํา
3.๒) อนุ ญ าตให้ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ทํ างานใน
เรือประมงสามารถทํางานตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ใน
เรื อประมงได้ โดยต้ องมี หนั งสื อรั บรองการประกอบ
วิชาชีพช่างเครื่องยนต์จากกรมเจ้าท่าประกอบการ
ยื่นขออนุญาตทํางานด้วยในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและแรงงานต่างด้าวที่นําเข้าตาม
MoU สามารถดําเนินการได้ทันทีสําหรับคนต่างด้าว
๑๑

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
ตามมาตรา ๑๓(๒) แห่ง พ.ร.บ. การทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
ประเภทงานให้สามารถทํางานในตําแหน่ง “ช่าง
เครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล” ได้
ผลการดํ า เนิ น การเปลี่ ย น/เพิ่ ม นายจ้ า ง เปลี่ ย น ผลการดํ า เนิ น การเปลี่ ย น/เพิ่ ม นายจ้ า ง เปลี่ ย น
ตําแหน่งงานเป็นตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง ตําแหน่งงานเป็นตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง
ทะเล ตั้งแต่วันที่ 10– 18พ.ย. 58ดังนี้
ทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑ต.ค. –25พ.ย. ๕๘ดังนี้
1) เปลี่ยนนายจ้าง
1) เปลี่ยนนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
11 คน
11 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
46 คน
36 คน
48 คน
48 คน

MoU
8 คน
23 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
2 คน
101คน
2 คน
155 คน

๓) เปลี่ยนตําแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
49 คน
53 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
425คน
443 คน
538 คน
809 คน

MoU
8 คน
22 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
27 คน
704 คน
44 คน
1,172 คน

๒) เพิ่มนายจ้าง

๒) เพิ่มนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
- คน
- คน
- คน

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

๓) เปลี่ยนตําแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
3 คน
- คน
6 คน
- คน

๔) ขออนุญาตทํางานใหม่ในตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ ๔) ขออนุญาตทํางานใหม่ในตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
- คน
- คน
- คน

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
- คน
- คน
- คน

๑๒

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
3. การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
- ผลการดําเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
๑)รั บ แจ้ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า วเพื่ อ เข้ า สู่
กระบวนการตรวจสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 24 -30พ.ย.
58รวมทั้งสิ้น1,629 คน (แรงงาน 1,626 คนและ
ผู้ติดตาม 3 คน) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
1,351
3
กัมพูชา
167
ลาว
108
1
รวมทั้งสิ้น
1,626
3

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
- ผลการดําเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
๑)รับ แจ้ง บัญ ชีร ายชื่อ แรงงานต่า งด้า วเพื่อ เข้า สู่
กระบวนการตรวจสัญชาติ
1.1) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 653,947 คน (แรงงาน 635,671
คน และผู้ติดตาม 18,276 คน) (ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
221,599
5,579
กัมพูชา
309,488
8,291
ลาว
104,584
4,406
รวมทั้งสิ้น
635,671
18,276

1.2) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 58รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๑5,287 คน (แรงงาน ๑5,196คน และ
ผู้ติดตาม 91 คน) (ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
10,855
18
กัมพูชา
3,040
64
ลาว
1,301
9
รวมทั้งสิ้น
๑5,196
91

๑๓

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
๒)แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ตั้งแต่วันที่ 24– 30พ.ย. 58 รวมทั้งสิ้นจํานวน
9,963 คน (แรงงาน9,955 คน และ ผู้ติดตาม 8
คน) แยกเป็น
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
1,353
5,198
3,404
9,955

ผู้ตดิ ตาม (คน)
8
8

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
๒)แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
2.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58รวม
ทั้ ง สิ้ น 523,938 คน (แรงงาน 513,320 คน
ผู้ ติ ด ตาม 10,618 คน) (ผลการดํ า เนิ น งาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
246,416
213,982
52,922
513,320

ผู้ตดิ ตาม (คน)
6,904
3,714
10,618

2.2) ตั้งแต่ วั นที่ ๑ ต.ค. – 30 พ.ย.58รวมทั้งสิ้ น
44,669 คน (แรงงาน 44,612คนและผู้ติดตาม57 คน)
(ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
12,439
17,750
14,423
44,612

ผู้ตดิ ตาม (คน)
57
57

3) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทาง/หนังสือ ๓)แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทาง/หนังสือรับรอง
รับรองสภาพบุคคล (CI) (ตั้งแต่วันที่ 24- 30 พ.ย. สภาพบุคคล (CI) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.๕๘) จํานวน
ทั้งสิ้น 97,735คนแยกได้ ดังนี้
58) จํานวนทั้งสิ้น 7,530คน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว(คน)
5,832
1,698
7,530

สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว(คน)
11,112
19,278
๖7,345
97,735

๑๔

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
4. การดําเนินการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการ
ตรวจสัญชาติ ซึ่งครบกําหนดการ
จ้างงาน 4 ปี

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
- ผลการดําเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เ มีย น ม า ที ่ผ ่า น ก า ร ต ร ว จ สัญ ช า ติ ซึ ่ง ค ร บ
กํา หนดการจ้างงาน 4 ปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20–
26พ.ย.58) มีแ รงงานต่า งด้า วสัญ ชาติเมียนมา
ได้รับใบอนุญาตทํางานที่ศูนย์ตรวจลงตราฯ 3 ด่า น
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง มีจํานวน
ทั้งสิ้น 2,814 คน แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

5. การอนุญาตนําเข้าแรงงานต่างด้าว 185,222 คน
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่ วมมื อด้านการจ้ างแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)

จํานวน (ราย)
647
725
1,442
2,814

- ผลการดําเนินการอนุญาตนําเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี
(MoU)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
- ผลการดําเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เ มีย น ม า ที ่ผ ่า น ก า ร ต ร ว จ สัญ ช า ติ ซึ ่ง ค ร บ
กํา หนดการจ้างงาน 4 ปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.–
19พ.ย. 58) มี แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ได้รับใบอนุญาตทํางานที่ศูนย์ตรวจลงตราฯ3 ด่าน
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง มีจํานวน
ทั้งสิ้น 22,092 คน แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (ราย)
4,342
6,243
11,507
22,092

- กระทรวงแรงงานได้มีการเตรียมแผนการดําเนินการ
อนุญาตนําเข้าแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU) ดังนี้
๑) เจรจากั บประเทศต้ นทางเพื่ อปรั บลดขั้ นตอน
ระยะเวลาในการนําเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MoU
๒) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง านระยะสั้ น ๓ เดื อ น
ระยะปานกลาง ๖ เดือน และระยะยาว ๑ ปี
๓) ติดตามผลการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
นําเข้าแรงงานต่างด้าว ดังนี้
๑๕

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
3.๑) การนําเข้าแรงงานเมียนมา ใช้เวลาดําเนินการ
๔๕ วัน
3.๒) การนําเข้าแรงงานลาว/กัมพูชา ปรับลดเหลือ
๒๑ วัน
ผลการดําเนินการอนุญาตนําเข้าแรงงานต่างด้าว 3
สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี
(MoU)(ตั้งแต่ 1 – 31 ต.ค.58) ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นําเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MoU รวมทั้งสิ้น ๑๗,๔๙๑ คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

๗,๑๕๑ คน
๒,๓๐๘ คน
๘,๐๓๒ คน

- พิจารณาอนุญาตให้นําเข้ า ฯ ตามบัญ ชีร ายชื่อ
มาตรา ๑๑ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๔๓ คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

๔,๗๔๘ คน
๑,๓๔๙ คน
๔,๑๔๖ คน

- พิจารณาอนุญาตทํางานรวมทั้งสิ้น ๑๖,๗๗๗ คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

๗,๗๕๗ คน
๑,๗๔๑ คน
๗,๒๗๙ คน

๑๖

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
6. โครงการป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
- การให้ความคุม้ ครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน
- สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขและป้ อ งกั น
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

๕,๔๐๐คน
๖๐๐คน

๖,๐๐๐คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
- ผลการดํ า เนิ น การป้ อ งกั น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ด้ า นแรงงานกระทรวงแรงงานได้ ดํ า เนิ น การให้
ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงานและสนับสนุนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
- อบรมแรงงานต่างด้าวจํานวน - คน
- อบรมนายจ้าง - คน
๒) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒
จังหวัด

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
- ผลการดํ า เนิ น การป้ อ งกั น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ด้ า นแรงงานกระทรวงแรงงานได้ ดํ า เนิ น การให้
ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงานและสนับสนุนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
- อบรมแรงงานต่างด้าวจํานวน - คน
- อบรมนายจ้าง - คน
๒) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒
จั ง หวั ด โดยมี ผลการดํ าเนิ นงานของศู นย์ ประสาน
แรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล (ตั้งแต่
วันที่ 1 – 31 ต.ค.58) ดังนี้
๑) จัดระเบียบแรงงานประมง
- อนุญาตทํางาน
๔๕๗ คน
- นําเข้าตาม MoU
๑๘ คน
๒) คุม้ ครองแรงงานในเรือประมง
- อบรมนายจ้าง
คน
- อบรมลูกจ้าง
๓๖๕ คน
3)โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ 3)โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ 186.40
หลอกลวงและลักลอบไปทํางานต่างประเทศ
หลอกลวงและลักลอบไปทํางานต่างประเทศ
- จั ดประชุ ม/อบรมแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ ผู้ นํ า - จั ดประชุ ม/อบรมแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ ผู้ นํ า
ชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทํางานต่างประเทศ/ผู้ถูก ชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทํางานต่างประเทศ/ผู้ถูก
ระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อสร้าง
๑๗

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
เครือข่ายในการให้ข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศอย่าง ระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อ
ถู กวิ ธี ผลเสี ยและโทษของการลั กลอบไปทํ างาน สร้ า งเครื อ ข่ า ยในการให้ ข้ อ มู ล การไปทํ า งาน
ต่างประเทศจํานวน 8,565 คน
ต่างประเทศอย่างถูกวิธี ผลเสียและโทษของการ
ลักลอบไปทํางานต่างประเทศ(ตั้งแต่ 1 -30 พ.ย.58)
จํานวน 11,184 คน
๔)โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง 4) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน
คนหางาน
๙๒๙,๖๐๐ คน - ดําเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน - ดําเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทําเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทําเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการหลอกลวงไปทํางาน ตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการหลอกลวงไปทํางาน
ต่างประเทศและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน95,426 คน ต่างประเทศ/การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน169,192 คน
๕)โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ ๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางานไปทํางานต่างประเทศ
หลอกลวงคนหางานไปทํางานต่างประเทศ
8,200 คน - ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสัมพันธ์ - ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้
ให้ ข้ อ มู ล และสร้ า งความเข้ า ใจให้ ค นหางานและ ข้ อ มู ล และสร้ า งความเข้ า ใจให้ ค นหางานและ
ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 745 คน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1,077 คน
7.โครงการตรวจสอบการทํ า งาน 242,200 คน - ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/ -ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถาน
ของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 36,000 แห่ง สถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไป ประกอบการเพื่ อให้ ปฏิ บั ติให้ ถู กต้ องและเป็ นไปตาม
ตามกฎหมายกําหนด
กฎหมายกําหนด (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย.58)ตรวจสอบ
ตรวจสอบการทํางานคนต่างด้าว 22,232 คน
การทํางานคนต่างด้าว 46,237 คน ตรวจสอบ
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง 3,711 คน สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง 7,195 คน
๑๘

ร้อยละ

18.20

13.13

1๙.09
1๙.99

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
8. โครงการตรวจสอบปราบปราม
จั บ กุ ม และดํ า เนิ น คดี ต่ า งด้ า ว
ลักลอบทํางาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

600 ราย
6,600 คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
ผลการดํ าเนินงานตามโครงการตรวจสอบปราบปราม
จับกุม และดําเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทํางาน
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
- ตรวจสอบการทํ า งานและดํ า เนิ น คดี น ายจ้ า ง/
สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกําหนด

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
ผลการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบปราบปราม
จับกุม และดําเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทํางาน
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
- ตรวจสอบการทํ า งานและดํ า เนิ น คดี น ายจ้ า ง/
สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกําหนด(ตั้งแต่วันที่
1 – 30 พ.ย.58)ดังนี้

1)การตรวจสอบการทํางาน
ตรวจสอบ
นายจ้าง/สปก.
คนต่างด้าว

1)การตรวจสอบการทํางาน
ตรวจสอบ
นายจ้าง/สปก.
คนต่างด้าว

๒) การดําเนินคดี

150 ราย
1,260 คน

ดําเนินคดี
นายจ้าง/ สปก.
คนต่างด้าว

จํานวน
29 ราย
166 คน
จํานวน
11 ราย
52 คน

-ตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามคํ าสั่ งคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)ที่100/2557ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้ พนั กงานตรวจแรงงานร่ วมกั บชุ ดปฏิ บั ติ การ
(Task Force)ในสปก.เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และป้ องกั นปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ ๑๐ เขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร (ผลการดําเนินงานตามยอดสะสม)

๒) การดําเนินคดี

ดําเนินคดี
นายจ้าง/ สปก.
คนต่างด้าว

จํานวน
52 ราย
189คน

8.67
2.86

จํานวน
18 ราย
59 คน

12.00
4.68

-ตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามคํ าสั่ งคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้ พนั กงานตรวจแรงงานร่ วมกั บชุ ดปฏิ บั ติ การ
(Task Force)ในสปก. เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และป้ องกั นปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ ๑๐ เขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย.58)ดังนี้
๑๙

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
ตรวจสอบ/ดําเนินคดี
ตรวจสอบสปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีนายจ้าง/
ผู้เกี่ยวข้อง

9. การให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศั พท์สายด่ วนกรมการจัดหางาน
๑๖๙๔ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางเลื อ กใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่
ประสงค์ จ ะหางานทํ า นายจ้ า ง/
สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งรับ

ร้อยละ

จํานวน
361แห่ง
11,320คน
67คน
22ราย

- ผลการดํ าเนิ นการตรวจสอบ จั บกุม และดํ าเนิ นคดี
นายจ้ างและแรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามคําสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ใน
ส่วนภูมิภาค (ผลการดําเนินงานตามยอดสะสม)

- ผลการดํ าเนิ นการตรวจสอบ จั บกุม และดํ าเนิ นคดี
นายจ้ างและแรงงานต่ างด้ าวผิดกฎหมาย ตามคําสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ใน
ส่วนภูมิภาค (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 58)ดังนี้

-ผลการดําเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
24– 30พ.ย. ๕๘ มี ผู้ โทรศั พท์ เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารโดย
สามารถรับสายได้ จํานวน 931 สายดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จํานวน 825 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จํานวน 106 สาย ดังนี้

- ผลการดําเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
๑ ต.ค. - 30พ.ย. ๕๘ มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ
โดยสามารถรับสายได้ จํานวน 8,537 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จํานวน 7,611 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จํานวน 926 สาย ดังนี้

ตรวจสอบ/ดําเนินคดี
ตรวจสอบสปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดําเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จํานวน
223แห่ง
๑,957คน
282คน
35ราย

๒๐

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ทั้ ง แรงงานไทย
และแรงงานต่า งด้ า วเกี่ ย วกั บ การ
จ้างงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จํานวน
39 สาย
46 สาย
18 สาย
3สาย
- สาย

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

ร้อยละ

จํานวน
331 สาย
340 สาย
239 สาย
6 สาย
๑๐ สาย

ในกรณี ที่ มี การร้ องทุ กข์ /ร้ องเรี ยนหรื อ ขอรั บ ความ
ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของแรงงานต่าง
ด้าว จะมีการบั นทึกข้ อมูลดังกล่าว และจัดส่งให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งดํ า เนิ น การและแจ้ ง ผลให้
ทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24– 30พ.ย. ๕๘
ไม่ มีการร้ องทุกข์ร้องเรี ยน

๑0.บูรณาการการตรวจคุ้มครองแรงงาน
ในเรื อประมงทะเลในพื้ นที่ 22
จังหวัดชายทะเล

350 ลํา
5,250 คน

ในกรณี ที่ มี การร้ องทุ กข์ /ร้ องเรี ยนหรื อ ขอรั บ ความ
ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของแรงงานต่าง
ด้ าว จะมี การบั นทึ กข้ อมู ลดั งกล่ าว และจั ดส่ งให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งดํ า เนิ น การและแจ้ งผลให้
ทราบ ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. - 30พ.ย. ๕๘มีการร้อง
ทุกข์ร้องเรียน จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1 ราย
2. การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ๒ ราย
3. นายจ้างจัดหางานแม่บ้านผิดกฎหมาย 1 ราย
- บูรณาการการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 3.71
ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลจํานวน ๑2 ลํา ลูกจ้าง ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดชายทะเลจํานวน 13 ลํา 1.89
92 คน ปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง จํ า นวน 12 ลํ า ลู ก จ้ า ง ลู ก จ้ า ง 99 คน ปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง จํ า นวน 13 ลํ า
ลูกจ้าง จํานวน 99 คน
จํานวน 92 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม(ตรวจบูรณาการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO) ข้อมูลเพิม่ เติม(ตรวจบูรณการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO)
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 1,998 ลํา
- ผลการแจ้งเรือเข้า(Port In) 15,684 ลํา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) 1,358 ลํา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) ๑6,084 ลํา
- ผลการร่วมตรวจเรือด้านแรงงาน จํานวน 4,๑๔๕ ลํา
๒๑

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)

๑1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1,600 แห่ง -ดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ มี
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้ 46,250 คน การบริ หารจั ดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่
ชัดเจน และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการ
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
- ส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลให้
ในกิ จ การกลุ่ ม เสี่ ย ง (ประมงทะเลบนฝั่ ง และ
แรงงานที่เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งได้รั บ การ
เกี่ยวเนื่อง กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย
คุ้มครองตามกฎหมาย
และปลา รวมถึงห่วงโซ่การผลิต กิจการก่อสร้างและ
ผลิ ตภั ณฑ์ จากสั บปะรด)จํ านวน 49 แห่ ง ลู กจ้ าง
987 คน ปฏิ บั ติ ถู กต้ อง 46 แห่ ง ลู กจ้ าง 883 คน
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 3 แห่งลูกจ้าง 104คน ดําเนินการ
ออกคําสั่ง มาตรา 139 (3)
ตรวจสอบ จั บ กุ ม และดํ า เนิ น คดี น ายจ้ า งและ
แรงงานจ่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 101/2557 ในส่วน
ภูมิภาค
2,200 คน

- ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่องจํานวน 716 คน

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
ลูกจ้าง 80,920 คน (ไทย 14,739 คน เมียนมา
32,696 คน กัมพูชา 33,209 คน ลาว 146 คน
สัญชาติอื่นๆ 130 คน) นายจ้างปฏิบัติถูกต้องแล้ว
ทั้งหมด และยังไม่พบการปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
- ตรวจคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานเด็ ก แรงงาน
บังคับ ในกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเลบนฝั่งและ
เกี่ยวเนื่อง กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย
และปลา รวมถึงห่วงโซ่การผลิต กิจการก่อสร้างและ
ผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด)จํานวน 283 แห่ง ลูกจ้าง
จํ านวน 10,276 คน ปฏิ บั ติ ถู กต้ อง 274 แห่ ง
ลูกจ้างจํานวน 9,954 คนปฏิบัติไม่ถูกต้อง จํานวน
9 แห่ง ลูกจ้าง จํานวน 322 คน ดังนี้
1) ดําเนินคดีชั้นพนักงาน1 แห่ง ลูกจ้าง 45 คน
2) ออกคําสั่ง มาตรา๑๓๙ (๓) 7 แห่ง ลูกจ้าง 182 คน
3) ออกหนังสือเชิญพบ 1 แห่ง ลูกจ้าง 95 คน
ตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ (คสช.) ที่ 101/2557ในส่ วนภู มิ ภาค
จํานวน 18 แห่ง มีลูกจ้างเด็ก 9 คน ปฏิบัติถูกต้อง
ทั้งหมด
- ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่องจํานวน 945 คน
๒๒

ร้อยละ

๑7.69/
22.22

42.95

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
22 ครั้ง
2 ครั้ง
80 คน

18 รุ่น
420 แห่ง
780 คน
420 แห่ง

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
-ประชุมคณะทํางานดําเนินงานระดับจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวน 5 ครั้ง
- โครงการสร้างเสริม ประสิท ธิภาพและขยายผล
การดํ า เนิ น งานแนวปฏิ บั ติ ก ารใช้ แ รงงานที่ ดี
(Good Labour Practices : GLP) เพื่อป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันทางการค้าอุตสาหกรรมประมงทะเล
และกิจการที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP)
- กิ จ กรรมการพั ฒ นาสถานประกอบกิ จ การใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งจํานวน 41 แห่ง ลูกจ้าง
จํานวน 41 คน
-กิจกรรมติดตามและประเมินผลตามแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี(อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ)

- การส่งเสริมความสั ม พั นธ์ ด้านแรงงานระหว่า ง
ประเทศ (CLMTV)
4. การแก้ไขปัญหา - โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ 38,000 คน - กิ จกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานใน
พื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ความไม่ส งบใน ให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานในจั ง หวั ด
ดําเนินการจ้างผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
พื ้ น ที ่ จั ง ห วั ด ชายแดนภาคใต้
ว่างงานในพื้นที่ ทําหน้าที่เป็นบัณฑิตแรงงานโดย
ชายแดนภาคใต้

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
-ประชุมคณะทํางานดําเนินงานระดับจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวน 5 ครั้ง
- โครงการสร้างเสริ ม ประสิ ท ธิภาพและขยายผล
การดํ า เนิ น งานแนวปฏิ บั ติ ก ารใช้ แ รงงานที่ ดี
(Good Labour Practices : GLP) เพื่อป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันทางการค้าอุตสาหกรรมประมงทะเล
และกิจการที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP)ครั้งที่ 1 จํานวน 45 คน
- กิ จ กรรมการพั ฒ นาสถานประกอบกิ จ การใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งจํานวน 41 แห่ง ลูกจ้าง
จํานวน 41 คน

ร้อยละ
22.73
56.26

5.55
9.77
9.77

- กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานใน 14.56
พื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ดําเนินการจ้างผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ว่างงานในพื้นที่ ทําหน้าที่เป็นบัณฑิตแรงงานโดย
๒๓

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
ประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/
ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงานประชาชนได้รับบริการ
(ผลการดํ าเนิ นงาน ณ เดื อนพฤศจิ กายน 2558)
รวมทั้งสิ้น จํานวน 3,343 คน ดังนี้
1) ด้านจัดหางาน 334 คน
2) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 2,620 คน
3) ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ - คน
4) ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 389 คน
2. ดําเนินงานศูนย์แรงงานประจําอําเภอโดยมอบหมาย
ให้ บั ณฑิ ตแรงงานสํ ารวจข้อมู ลด้ านแรงงานในพื้ นที่
บันทึก ประมวลผลข้อมูล นําเสนอข้อมูลด้านแรงงาน
ต่อที่ประชุมระดับอําเภอ /จังหวัด (ผลการดําเนินงาน ณ
เดือนพฤศจิกายน 2558) จํานวน 77 ครั้ง
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ให้เหมาะสม สอดคล้องกั บ
ภารกิจและความจําเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2559)
4. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน จัดประชุมชี้แจง
กรอบแนวทางการดําเนินงาน มอบหมายงาน/ติดตามผล
การปฏิบัติงาน (ผลการดําเนินงาน ณ เดือนพฤศจิกายน
2558) จํานวน 14 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)
ประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/
ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงานประชาชนได้รับบริการ(ผล
การดําเนิ นงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน
2558) รวมทั้งสิ้น จํานวน 5,534 คนดังนี้
1) ด้านการจัดหางาน637 คน
๒) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ3,966 คน
3) ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ3 คน
4) ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม929 คน
2. ดําเนินงานศูนย์แรงงานประจําอําเภอโดยมอบหมาย
ให้ บั ณฑิ ตแรงงานสํ ารวจข้อมู ลด้ านแรงงานในพื้ นที่
บันทึก ประมวลผลข้อมูล นําเสนอข้อมูลด้านแรงงาน
ต่อที่ประชุมระดับอําเภอ /จังหวัด (ผลการดําเนินงานณ
วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558) 93 ครั้ง
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพบั ณฑิตแรงงาน ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจและความจําเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2559)
4. บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน จัดประชุมชี้แจงกรอบ
แนวทางการดํ าเนินงานมอบหมายงาน/ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน (ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม – 30
พฤศจิกายน 2558) จํานวน 21 ครั้ง
๒๔

นโยบายรัฐบาล
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
- โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย
ทั้งปี
800 คน

ผลการดําเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 2558)
- ดําเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมายตาม
โครงการพาคนกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ๔ จังหวัด
(สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ผู้ที่อยู่ในเขตชุมชนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประสบภั ยธรรมชาติ ผู้ หางานทํ า ผู้ ถู กเลิ กจ้ าง ผู้
ว่างงาน ให้มีฝีมือพร้อมในการทํางาน เป็นการส่งเสริม/
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดําเนินการเดือน ธ.ค. 58)

ผลการดําเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - ๑ ธันวาคม 2558)

ร้อยละ

กระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

๒๕

