รายงานผลการดาเนิ นงานในความรับผิ ดชอบของกระทรวงแรงงาน ด้านความมันคง
่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจาเดือน มิ ถนุ ายน 2560 และสิ้ นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิ ถนุ ายน 2560)
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิ ต/โครงการ/
เป้ าหมาย
ด้านความมันคง
่
กิ จกรรม
ทัง้ ปี
1. การปกป้ อง 1.1 โครงการสาน สร้าง เสริม ๓๘,๐๓๕ คน
แ ล ะ เ ชิ ด ชู สุขแรงงานไทย
ส ถ า บั น
พระมหากษั ต ริ
ย์

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้
ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ แก่ประชาชน
วัยแรงงานในพืน้ ที/่ นาภารกิจด้านแรงงานลงสูพ่ น้ื ที่
ขณะนี้ ได้ จ ั ด สรรงบประมาณลงจั ง หวั ด แล้ ว
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บู รณาการภารกิจ ของกระทรวง
แรงงานเพื่อให้บริการประชาชน
กิจกรรมที่ 2 กิ จกรรมสานสร้างความเข้มแข็ ง
ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ให้เข้มแข็ง
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๗๕ คน
-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้ 159.53
ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ แก่ประชาชน
วัยแรงงานในพืน้ ที/่ นาภารกิจด้านแรงงานลงสูพ่ น้ื ที่
ขณะนี้ ได้ จ ั ด สรรงบประมาณลงจั ง หวั ด แล้ ว
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บู รณาการภารกิจของกระทรวง
แรงงานเพื่อให้บริการประชาชน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็ ง
ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ให้เข้มแข็ง
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๖๐,679 คน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบ ัติการ เจ้าหน้ าที่พ่เี ลี้ยง
อาสาสมั ค รแรงงานเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อพั ฒ นา
อาสาสมัครแรงงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยสอดแทรกกิจกรรม “ปลูกความ
ดี 89 ต้ น บ าเพ็ ญ พ ระราช กุ ศลถ วาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- ภู มพิ ลอดุล ย
เดช” ณ วนอุทยานปราณบุร ี รวมทัง้ กิจกรรมร้อง

๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
เพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงพระราช-นิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล- อดุลยเดช
ณ บริ เวณหน้ าพระราชวั ง ไกลกั ง วล ร่ วมกั บ
ประชาชนในพืน้ ที่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พี่เลีย้ ง
อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน ข้าราชการ
และเจ้าหน้ าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมจ านวน
110 คน
มติ ครม. เมื่อวัน ที่ 15 พ.ย. ๕9 เห็น ชอบให้ม ี
การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภัก ดี” เพื่อ
เป็ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม อ า ลั ย น้ อ ม ถ ว า ย
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มพิ ลอดุล ย
เดช และประกาศความจงรัก ภักดีในโอกาสวัน
คล้ายวันพระบรมราช-สมภพ ปี ท่ี 89 กระทรวง
แรงงาน ได้ จ ัด กิจ กรรมปฏิ ญ าณตนเพื่ อ ชาติ
ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ เบื้อ งหน้ า พระบรม
ฉายาลัก ษณ์ และร่ วมร้อ งเพลงสรรเสริญ พระ
บารมี ตามแนวทางการจัด กิจกรรม “รวมพลัง
แห่งความภักดี โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน (พลเอก ศิ ร ิ ช ั ย ดิ ษ ฐกุ ล ) ผู้ บ ริห าร
กระทรวงแรงงาน ข้าราชการสัง กัด กระทรวง
แรงงานทัง้ ส่วนกลางและส่วนภู ม ิภ าค รวมทัง้
ส า นั ก งา น แ ร งง าน ไท ย ใน ต่ า ง ป ระ เท ศ

๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
อาสาสมัครแรงงาน แรงงานไทยในต่างประเทศ
จัดกิจกรรมพร้อมกันทัวประเทศ
่
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร“ไทยแลนด์ 4.0 กับ
การพัฒนาแรงงานในส่วนภูมภิ าค กิจกรรมทาความ
ดีตามรอยปณิธานพ่อหลวง ปล่อยพันธุป์ ลากระพง
ขาว สู่ทะเล ณ อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ
ธร
จ.เพชรบุร ี เมื่อวันที่ 23 – 25 พ.ย. 59 เพื่อ
ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช” ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วย ผวจ.เพชรบุร ี (นางฉัตรพร
ราษฎร์ ดุ ษดี ) รองปลัด- กระทรวงแรงงาน (นาย
อนุ รกั ษ์ ทศรัตน์ ) แรงงานจังหวัด ข้าราชการและ
เจ้าหน้ าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมจ านวน
110 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิรชิ ยั
ดิษ ฐกุ ล ) ได้ เป็ นประธานฝ่ ายฆราวาสในพิ ธ ี
บรรพชาอุปสมบทหมู่ พร้อมด้วยปลัดกระทรวง
แรงงาน (หม่ อมหลวงปุ ณ ฑริก สมิติ) ผู้บ ริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ได้เข้าร่วมในพิธตี าม
โครงการ “แรงงานรวมใจอุ ป สมบทถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดช” ณ วัด พระราม ๙ กาญจนา

๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ภิเษก กรุ ง เทพมหานคร เมื่อวัน ที่ 3 ธ.ค. 59
โดยมีผบู้ ริหารกระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง
และข้าราชการและเจ้าหน้ าทีใ่ นสังกัด เข้าร่วม
อุปสมบทหมู่ 95 รูป โดยผูเ้ ข้าร่วมอุปสมบทได้
เดิน ทางไปปฏิบ ัติธรรม ณ วัด ญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร ตาบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุ ง จ.
ชลบุ ร ี ระหว่ า งวัน ที่ ๔ – ๑๗ ธ.ค.๕๙ เพื่ อ
ร่วมกันบาเพ็ญคุณความดีถวายเป็ น พระราช
กุศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหา-ภู ม ิ
พลอดุลยเดช รวมถึงได้ศกึ ษาพระธรรมวินัยและ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ค า สั ่ ง ส อ น ใ น
พระพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้
มีคุ ณ ธรรม เป็ นการสร้ างความรัก และความ
สามัคคีให้เกิดขึน้ ในสังคมและประเทศชาติ
กระทรวงแรงงานได้ ด าเนิ น การตามมติ ข อง
ศู นย์บ ัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ที่ขอ
ความร่ วมมื อกระทรวงแรงงานตั ง้ จุ ดให้ บริก าร
ประชาชนเพื่ออานวยความสะดวกให้บริการ อาหาร
ว่ าง เครื่ องดื่ ม ผ้ าเย็ น ส าหรั บ น าไปบริ ก าร
ประช าช น ที่ เข้ า ร่ ว มสั ก การะพ ระบรม ศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-ภูมพิ ลอดุลยเดช
ณ จุ ดบริ ก ารประช าชน บริ เวณ ด้ าน หน้ า

๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
พิพ ิธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ ตัง้ แต่ ว ันที่
19
ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559
กระทรวงแรงงานได้ จ ัด พิ ธ ีบ าเพ็ ญ กุ ศ ลวาระ
ครบรอบวันสวรรคต ครบ 7 วัน เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59
ครบ 15 วัน เมื่อวัน ที่ 27 ต.ค. 59 ครบ ๕๐ วัน
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 59 และครบ ๑๐๐ วัน เมื่อวันที่
20 ม.ค. 60 โดยนิ ม น ต์ พ ระสงฆ์ ส วดพระ
อภิธรรม ถวายภัตตาหารเพล ประเคนผ้าไตรและ
ถวายปั จจัย เพื่อถวายเป็ น พระราชกุศ ลแด่ พระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู ม ิ
พลอดุ ล ยเดช โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
ข้า ราชการ และเจ้าหน้ าที่ส ัง กัด กระทรวง
แรงงาน
ได้ร่ วมแสดงความกตัญ ญู
กตเวทิตา น้ อมราลึกถึง พระมหากรุ ณ าธิคุ ณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูม ิ
พลอดุลยเดช
กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน จัดงาน
“วันมาตรฐานฝี ม ือแรงงานแห่งชาติ” ประจาปี 2560
วันที่ 2 มี.ค. 60 ณ ห้ องประชุ มจอมพล ป. พิ บู ล
สงคราม ชัน้ 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดงาน
ใน ครั ้ ง นี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ น ก าร

๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
เทิดพระเกี ยรติ รวมทัง้ เป็ นการร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชในฐานะทีพ่ ระองค์ ทรงเป็ นพระบิดา
แห่ งมาตรฐานการช่ างไทย และให้ ทุ กภาคส่ วน
ตระหนั กถึงความสาคัญของมาตรฐานฝี ม ือแรงงาน
แห่งชาติ รวมถึงเป็ นการเผยแพร่ขอ้ มู ลข่าวสารของ
กพร. และมาตรฐานฝีมอื แรงงานสูส่ าธารณชน
สาหรับกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
ประจาปี 2560 ประกอบด้วยพิธถี วายพระราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู ม ิพลอดุ ลยเดช
ในฐานะที่พระองค์ ทรงเป็ นพระบิดาแห่ งมาตรฐาน
การช่ างไทย โดยเชิ ญ หน่ วยงานทั ง้ ภาครั ฐและ
ภาคเอกชนจ านวน 97 หน่ วยงานเข้าร่ วมพิ ธ ี จัด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่ างไทย” จัดพิ ธ ี มอบป้ ายเครื่องหมายศู นย์
ทดสอบมาตรฐานฝี ม ือแรงงาน จานวน 15 แห่ง และ
เครื่องหมายมาตรฐานฝี มอื แรงงาน จานวน 5 แห่ง จัด
พิธ ีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบ ัตร เป็ น
ต้น
พลโท ธนิส พิพธิ วณิชการ เลขานุ การรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงานร่ วมกับสมาคมแม่ บ้านแรงงานและ
กระทรวงแรงงาน พร้ อมด้ วย ผู้ บริหาร ข้ าราชการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
เจ้ าหน้ าที่ของกระทรวงแรงงาน และประชาชนทัว่ ไป โครงการ “ท าความดี บริจาคโลหิ ต น้ อมจิ ตร าลึ ก
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
เข้าร่ วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวัน
ศุ กร์ท่ี 9 มิ.ย. 60 ณ รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของ
สภากาชาดไทย บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน
มีผลู้ งทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิต จานวน 270 คน ได้รบั
โลหิตจานวน 229 ยูนิต
-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
สานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ” ถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มพิ ลอดุ ลยเดช
จานวน 2 ครัง้ มีผลู้ งทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิต จานวน
ทัง้ สิน้ 510 คน ได้รบั โลหิต จานวนทัง้ สิน้ 458 ยูนิต
ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่ วมงานวันข้าราชการพลเรือน
ประจ าปี 2560 “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9”
เชื่อมโยงและน้ อมน าหลั กการทรงงานของในหลวง
รัชกาล ที่ 9 ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่ านมา เป็ นแนว
ประพฤติ ปฏิ บ ั ติ ของข้ าราชการ ณ ตึ กสันติ ไมตรี
ทาเนี ยบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐมนตรี และหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็ นประธาน กล่าวให้โอวาท ซึ่ ง
ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิ ทรรศการต่ างๆ อาทิ
นิทรรศการอัครศิลปิ น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย เป็ นต้น
ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ส านั กงานปลัดกระทรวง
แรงงาน จ านวน ๑๐๐ คน ให้บริการแจกจ่ายอาหาร
เครื่ องดื่ ม และคอยอ านวยความสะดวกให้ ก ั บ
ประชาชน
ที่ เข้ าสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภู ม ิพลอดุ ลยเดช
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

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

12 ครัง้

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

- กระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมทาบุญ ตักบาตร
ทุ ก วัน ศุ ก ร์ ส ัป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น โดยมี
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีห่ น่ วยงานใน
สัง กัด ร่ วมกิจ กรรมดั ง กล่ า ว ณ กระทรวง
แรงงาน
เพื่ อ ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอ
ดุลยเดช จานวน 1 ครัง้
1.3 โครงการมหกรรมสร้างงาน ๒๐,๐๐๐ คน - เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ
สร้างอาชีพ
เพื่อเพิม่ โอกาสให้ผหู้ างานทา/ผูต้ ้องการเปลี่ยนงาน
ได้งานตรงตามความรูค้ วามสามารถ และให้นักเรียน
นักศึกษา ผูว้ า่ งงาน คนหางาน ผูถ้ ูกเลิกจ้าง ผูม้ รี ายได้
น้ อย ผู้ท่รี อฤดู กาล ประชาชนทัว่ ไป ได้ ร ับทราบ
ข้อมู ลข่าวสาร ด้านอาชีพและด้านการศึกษา เป็ น
ข้อมู ลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่ อหรือ
ประกอบอาชีพ รวมทัง้ ด าเนิ นการแนะแนวอาชีพ
ทดสอบความพร้ อมทางอาชี พ จ านวน 3 ครั ง้

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ตัง้ แต่ เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดยกระทรวง
แรงงานได้รบั มอบหมายให้ดาเนินการตัง้ แต่ วันที่ ๑
เม.ย. - ๑๐ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดย
สลับสับเปลีย่ นหมุนเวียนหน่ วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ณ เต๊ น ท์ อ านวยการ กอ.รส. บริ เวณ
ท้องสนามหลวง
- กระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมทาบุญ ตักบาตร 66.67
ทุ ก วัน ศุ ก ร์ ส ัป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น โดยมี
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีห่ น่ วยงานใน
สัง กัด ร่ วมกิจ กรรมดั ง กล่ า ว ณ กระทรวง
แรงงาน
เพื่ อ ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู ม ิพลอ
ดุลยเดช รวมจานวน 8 ครัง้
- เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ 82.59
เพื่อเพิม่ โอกาสให้ผหู้ างานทา/ผูต้ ้องการเปลี่ยนงาน
ได้งานตรงตามความรูค้ วามสามารถ และให้นักเรียน
นักศึกษา ผูว้ า่ งงาน คนหางาน ผูถ้ ูกเลิกจ้าง ผูม้ รี ายได้
น้ อย ผู้ท่รี อฤดู กาล ประชาชนทัวไป
่ ได้ร ับทราบ
ข้อมู ลข่าวสาร ด้านอาชีพและด้านการศึกษา เป็ น
ข้อมู ลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่ อหรือ
ประกอบอาชี พ รวมทัง้ ด าเนิ นการแนะแนวอาชี พ
ทดสอบความพร้ อมทางอาชี พ จ านวน 8 ครั ้ง
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เป้ าหมาย
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ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 6,220 คน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 16,517 คน

ร้อยละ

1 .4 โค รง ก าร พั ฒ น า ฝี มื อ
แรงงาน ร่ วมเทิด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์

4,980 คน

1 . 5 โ ค ร ง ก า ร ฝ ึก อ บ ร ม
แรงงานกลุ่ม เฉพาะเพื่อ เพิ ่ม
โอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ

6,540 คน

1.6 โครงการฝึ ก อบรมร่ วมกั บ
มูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

20 คน

- ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ในการ
ประกอบอาชีพ และทัก ษะฝี ม ือ ในสาขาอาชี พ
ต่ า งๆ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ภู ม ิ ปั ญ ญา
ท้องถิน่ ได้
จานวน 608 คน
- ด าเนิ น การฝึ ก อาชี พ เพิ่ มทั ก ษ ะให้ กั บ
กลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะ ได้แ ก่ ผู้ป ระสบภัยพิบ ัติ
ทางธรรมชาติ ผู้ผ่านการบ าบัด ยาเสพติด
ผูต้ อ้ งขังก่อนพ้นโทษ ทหารผูบ้ าดเจ็บทุพพลภาพ
ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทยภูเขา) และคนพิการ/ผูด้ ูแล
คนพิการ เป็ นต้น เพื่อให้ม ีความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะฝี ม ื อ และเตรี ยมความพร้ อ ม ทางด้ าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
จานวน 1,447 คน
-

- ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก 102.23
พระราชด าริ เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ในการ
ประกอบอาชีพ และทัก ษะฝี ม ือ ในสาขาอาชี พ
ต่ า งๆ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ภู ม ิ ปั ญ ญา
ท้องถิน่ ได้
รวมจานวน 5,091 คน
- ด าเนิ น การฝึ ก อาชี พ เพิ่ มทั ก ษ ะให้ กั บ 168.36
กลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะ ได้แ ก่ ผู้ป ระสบภัยพิบ ัติ
ทางธรรมชาติ ผู้ผ่านการบ าบัด ยาเสพติด
ผูต้ อ้ งขังก่อนพ้นโทษ ทหารผูบ้ าดเจ็บทุพพลภาพ
ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทยภูเขา) และคนพิการ/ผูด้ ูแล
คนพิการ เป็ นต้น เพื่อให้ม ีความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะฝี ม ื อ และเตรี ยมความพร้ อ ม ทางด้ าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมจานวน 11,011 คน
- ฝึ ก อบรมแรงงานให้ เป็ นช่ า งเครื่อ งช่ ว ยคน 105.00
พิการร่วมกับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนค
ริน ทรา- บรมราชชนนี โดยด าเนิ นการพัฒนา
ทั ก ษะฝี ม ื อแรงงาน ที ่ม ีค ุ ณ ภ าพ แ ล ะได้
มาตรฐาน สามารถปฏิบ ัติงานในโรงงานขา
เทียมโรงพยาบาลชุ ม ชน หลัก สูตร
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ผลผลิ ต/โครงการ/
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เป้ าหมาย
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ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

1.7 โครงการแรงงานปรองดอง
สามัคคี เทิดไท้ราชินี

-

-

1.8 โครงการอบรมบุ คลากรกรม
สวัสดิ- การและคุ้มครองแรงงานใน
การปฏิบตั ิ -ธรรม เพื่อถวายเป็ น
พระราชกุศล
1.9 โครงการสร้างจิตส านึ กด้าน
คุ ณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม ตาม
หลัก ธรรมาภิบาล และประมวล
จริยธรรม
1.10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การดารงชีวติ ตามหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1 รุ่น
130 คน

-

2 รุ่น
270 คน

-

2 รุ่น
200 คน

-

1.11 โครงการหลัก ปรัช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น
กระบวนการสร้างจรรยาบรรณ
ในงานเลขานุการ

-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ช่ างเครื่องช่ วยคนพิก าร (700 ชัว่ โมง)
มีผเู้ ข้าร่วมการฝึ กอบรม 21 คน
- รั บ บริ จ าคโลหิ ต และเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า น
ประกันสังคม ผูเ้ ข้าร่วมบริจาคโลหิต จานวน 5,110
คน โลหิต จานวน 1,673,808 ซีซี
- เปลี่ ยนแปลงโครงการฯ จากเดิ ม เป็ นการจั ด
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ร้อยละ

-

-

- สร้างจิตสานึ กด้านคุ ณธรรม จริยธรรม ค่ านิ ยม 100.00/
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และประมวลจริ ยธรรม 100.00
แก่ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ก รมสวัสดิ การและ
คุม้ ครองแรงงาน จานวน 2 รุ่น 270 คน
- ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ การด ารงชี ว ิ ต ตามหลั ก 100.00/1
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงให้แก่ ข้าราชการและ 05.00
เจ้ าหน้ าที่ กรมสวัสดิก ารและคุ้ มครองแรงงาน
จานวน 2 รุ่น 210 คน
- อบรมการสร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุ การ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ดาเนินการเดือน ก.ค. 60)

๑๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม
1.12 กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทร
มหา-ภูมพิ ลอดุลยเดช

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
-

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
กิ จ กรรมแสดงความอาลั ย แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศล
กิจกรรมที่ 2 กิจ กรรมการให้บริการช่ วยเหลือ
ประชาชน
กิจ กรรมที่ 3 บาเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เพื่อ
ถวายเป็ นพระราชกุศล
กิจกรรมที่ 4 ดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมที่ 5 เยีย่ มผูป้ ่ วยประกันสังคม
กิจกรรมที่ 6 เยีย่ มผูป้ ระกันตนทีท่ พุ พลภาพที่
บ้านพัก
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 312,171 คน
2 . ก า ร รั ก ษ า 2.1 โครงการส่ งเสริม ระบบการ 20,000 แห่ง (1) รณรงค์ /ประชาสัมพั น ธ์ ให้ ค วามรู้ เกี่ยวกั บ (1) รณรงค์ /ประชาสัมพั น ธ์ ให้ ค วามรู้ เกี่ยวกั บ 95.40/
จัดการด้านยาเสพติด ในสถาน- 1,000,000 คน การป้ องกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติดในสถาน- การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถาน 129.22
ความมันคงของ
่
ประกอบกิจการ จานวน 876 แห่ง 48,056 คน
ประกอบ-กิจการ จานวน 19,079 แห่ง 1,292,208 คน
รั ฐ แ ล ะ ก า ร ประกอบกิจการ
ต่างประเทศ
350 แห่ง (2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ (2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ 11.43
จนกระทังผ่
่ านเกณฑ์มาตรฐานการป้ องกันและ จนกระทังผ่
่ านเกณฑ์มาตรฐานการป้ องกันและ
แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ดในสถานประกอบกิ จการ แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ดในสถานประกอบกิ จการ
(มยส.)
(มยส.)
จานวน 23 แห่ง
จานวน 40 แห่ง
2,980 แห่ง (3) ตรวจติด ตามเพื่อให้สถานประกอบกิจ การ (3) ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง 73.56

๑๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

4,300 คน

86 ครัง้

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
ธ ารง รัก ษาระบบมาตรฐานการป้ องกัน และ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
อย่างต่อเนื่อง
จานวน 441 แห่ง
-

(5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติท่ดี ี และ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้ องกันยา
เ
ส
พ
ติ
ด
จานวน 30 ครัง้
2,000 แห่ง (6) ด าเนิ น โครงการโรงงานสีขาว โดยมี สถาน
ประกอบ-กิจ การผ่ านเกณฑ์ ป ระเมิ น โครงการ
โรงงานสีขาว จานวน 182 แห่ง
(7) ส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรกเนื้ อหาพิษ
ภัยของยาเสพติด และการป้ องกัน ยาเสพติด ผู้
เข้ารับฟั งบรรยาย จานวน 4,798 คน
2.2 การเสริม สร้างความเข้าใจ
แล ะแ น วท างค วาม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศด้านแรงงาน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
รัก ษาระบบมาตรฐานการป้ องกั น และแก้ ไ ข
ปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่าง
ต่อเนื่อง
จานวน 2,192 แห่ง
(4) จัดอบรม ประชุมชีแ้ จงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ 112.60
มาตรฐานการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพ
ติด ในสถานประกอบกิจการ จ านวน 4,842
คน
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติท่ดี ี และ 83.72
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้ องกันยา
เ
ส
พ
ติ
ด
จานวน 72 ครัง้
(6) ด าเนิ น โครงการโรงงานสีขาว โดยมี สถาน 87.40
ประกอบ-กิจ การผ่ านเกณฑ์ ป ระเมิ น โครงการ
โรงงานสีขาว จานวน 1,748 แห่ง
(7) ส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรกเนื้ อหาพิษ
ภัยของยาเสพติด และการป้ องกัน ยาเสพติด ผู้
เข้ารับฟั งบรรยาย จานวน 24,714 คน
(1) การเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจและแนวทาง
ความร่วมมือของประเทศ CLMVT กระทรวงแรงงาน
ได้จ ัดประชุ มเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้าง

๑๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ความเข้ าใจและหาแนวทางความร่ วมมื อ ของ
ประเทศ CLMVT เมื่ อวัน ที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ
โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune โดย
เชิญ ผู้แทนประเทศ CLMV ได้ แก่ กัม พู ชา ลาว
เมี ย นมา และเวี ย ดนาม รวมทั ้ง เชิ ญ ผู้ แ ทน
องค์การระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ ในการประชุมได้
จัดทาสรุปการหารือ (Summary of Discussion) และ
ข้ อเสนอในการจั ด ท า Joint Declaration ส่ ง ต่ อ ให้
กระทรวงแรงงาน ผู้ ทุ พ พล-ภาพ และสวัสดิการ
สังคมเวียดนาม ซึ่งจะเป็ นเจ้าภาพจัดประชุมระดับ
รัฐมนตรี CLMVT ครัง้ ที่ 2 เป็ นการสนั บสนุ นและ
ส่ ง เสริ ม การจั ด ส่ ง แรงงานผ่ า นช่ อ งทางตาม
ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานที่ล งนามระหว่าง
ประเทศไทยกับ CLMV แต่ล ะประเทศ ช่ วยลด
จานวนแรงงานผิดกฎหมายทีล่ กั ลอบทางานใน
ประเทศไทย และลดปั ญ หาการค้ามนุ ษ ย์ด้าน
แรงงาน และเป็ นการกระชั บ ความสัม พั น ธ์
ระหว่ า งหน่ ว ยงานด้ า นแรงงาน CLMVT ใน
ความร่ วมมือด้านพัฒ นาการน าเข้าแรงงานให้
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) การประชุ ม CLMVT HLM on Safe Migration
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิร ิช ัย
ดิษ ฐกุ ล) พร้ อมด้ วยผู้ บริหารกระทรวงแรงงาน

๑๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ได้ เข้ าร่ วม ป ระชุ ม CLMVT HLM on Safe
Migration เมื่ อวัน ที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ โรง
แรมดิเอ็มเมอรัล รัชดา โดยการประชุมฯ ได้รบั การ
ตอบรับการเข้าร่วมการประชุ มจากผู้บริหารระดับ
นโยบายของกระทรวงแรงงานประเทศ CLMV
หัวหน้ าคณะเป็ นระดับอธิบดีข้นึ ไปจนถึ งระดั บ
ปลั ดกระทรวงแรงงาน มี ผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม และ
สังเกตการณ์ ประมาณ 50 คน ทัง้ นี้ ได้รบั ทราบถึง
ประเด็ น ที่ ป ระเทศ CLMVT ให้ ค วามส าคั ญ /
ตระหนักร่วมกันเกีย่ วกับการมีความร่วมมือเพื่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่แรงงานและประชาชนทัวไป
่
การเตรียมคนงานและการอบรมก่ อนการเดินทาง
การก าหนดบทบาทและหน้ าที่ของผู้เกี่ยวข้องใน
กระบวนการเคลื่ อนย้ ายแรงงาน (Stakeholders)
การจัดทาข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างประเทศผูร้ บั
และประเทศผูส้ ่ง การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและ
การร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างประเทศผู้ร ับ
และประเทศผูส้ ่ง เป็ นต้น โดยหัวหน้ าคณะผู้แทน
ระดับนโยบายเห็ นชอบร่ วมกันที่จะจัดท า Joint
Declaration on Safe Migration ส า ห ร ับ
การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ CLMVT ครัง้ ที่ 2

๑๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ซึ่งจะดาเนินการยกร่างโดย
ประเทศไทยและส่งให้ประเทศต่างๆ พิจารณาต่อไป
โดยเวียดนามแจ้งกาหนดการจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีแรงงานประเทศ CLMVT ครัง้ ที่ 2 ในช่วง
เดือนสิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ทัง้ นี้
ผูแ้ ทนองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ ข้าร่วมการประชุ ม
เป็ นองค์ กรที่ท างานใกล้ ช ิดกับกระทรวงแรงงาน
และเป็ นองค์ กรที่ม ีบทบาทส าคัญในเวทีระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ องค์ การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น
ฐาน (IOM) และมู ลนิ ธ ิยุติธ รรมเพื่อ สิง่ แวดล้อ ม
(EJF) นอกจากนี้ผแู้ ทน CLMV และผูแ้ ทนมูลนิ ธ ิ
ยุตธิ รรมและสิง่ แวดล้อม เยีย่ มชมสถานทีจ่ ริง ณ
ศูนย์ PIPO, องค์การสะพานปลา และบริษัท ไทยยู
เนี่ ยน และได้รบั ทราบการด าเนิ นงานของประเทศ
ไทยทีใ่ ห้ความสาคัญกับการดูแลคุม้ ครองแรงงานใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง อาทิ การ
จั ด ท า Seaman Book ให้ แ ก่ แรงงานต่ างชาติ
ในขณะที่ห ัวหน้ าคณะผู้แทนได้ ม ี โอกาสพู ดคุ ย
สอบถามความเป็ นอยู่ของแรงงานจากประเทศของ
ตนโดยตรง นอกจากนี้คณะผูแ้ ทนได้เยีย่ มชมระบบ
การติดตามเรือในทะเล การแจ้งเรือเข้า-ออก รับฟั ง

๑๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
บรรยายสรุปการคุ้มครองและดู แลสิทธิประโยชน์
ของแรงงานของบริษั ทไทยยู เนี่ ยน จ ากั ด ซึ่ งมี
แรงงานสัญชาติเมียนมาและกัมพูชาทางานอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก
(3) การประชุ ม ระดั บ ภู ม ิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ค
ค รั ้ ง ที่ 16 (Asia and Pacific Regional Meeting :
APRM) รมว.รง. (พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล ) ได้นา
คณะผูแ้ ทนนายจ้าง และลู กจ้าง เข้าร่วมประชุ ม
ระดับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิ ค ครัง้ ที่ 16 (Asia and
Pacific Regional Meeting : APRM) ข อ ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่บาหลี ประเทศ
อินโดนี เซีย ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธ.ค. 59 โดยมี 32
ประเทศในเอเชีย รวมทัง้ ออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ซึ่งจะเป็ น การสร้างความร่วมมือของไตรภาคีใน
การทางานที่ม ีคุณค่ า และได้กล่ าวถ้อยแถลงต่อที่
ประชุ มฯ โดยเน้ น การน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็ นแนวทาง การพัฒ นาของไทย
ตามยุท ธศาสตร์ 20 ปี และ ความร่วมมือ
ของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ในด้านการย้าย
แรงงาน ทัง้ นี้ ก ารประชุ มจะเป็ นการสร้างความ
เข้าใจและรับรู้ถึงความตัง้ ใจของประเทศไทยใน
การยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานให้เป็ นสากล

๑๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
(4) การส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศ CLMV
- กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้เชิญ
อัครราชทู ตที่ปรึกษาด้ านแรงงานหรือผู้ท่ไี ด้ ร ับ
มอบหมายจากทางการกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม เพื่อประชุ มและรับทราบแนวทางการ
ด าเนิ น การบริหารจั ด การแรงงานต่ างด้ าวและ
ประเด็ นอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องเมื่ อวันที่ ๑๙ ต.ค. 5๙
ดังนี้
(4.๑) การเปิ ดศู น ย์ แ รกรับ เข้ าท างานและ
สิน้ สุด การจ้าง จานวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์แรก
รับฯ
ณ จังหวัดตาก สาหรับแรงงานสัญชาติ
เมี ยนมา ๒) ศู น ย์แ รกรับ ฯ ณ จังหวัด สระแก้ ว
สาหรับแรงงานสัญชาติก ัมพู ชา และ ๓) ศูนย์แรก
รับฯ ณ จังหวัดหนองคาย สาหรับแรงงานสัญชาติ
ลาว โดยบริการอบรมให้ความรู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับการ
ทางานและการใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศไทย ตรวจสอบ
คัดกรองแรงงานก่ อนอนุ ญาตให้เดินทาง เข้ามา
ทางาน ตรวจสอบและขอรับสิทธิของแรงงานก่ อน
เดินทางกลับประเทศ รวมทัง้ ได้ ขอให้ผู้ แทน
ทางการกัมพูชา ลาว และเมียนมา ประชาสัมพันธ์
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
การด าเนิ น การของศู น ย์แ รกรับเข้ าท างานและ
สิน้ สุดการจ้างให้แรงงานต่างด้าว และผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
ได้ทราบ รวมถึงการพิจารณาดาเนินการให้แรงงาน
ต่างด้าว สามารถเดินทางมาอบรม ณ ศูนย์แรกรับฯ ได้
ทันในวัน เวลาท าการเนื่ องจากแรงงานต่ างด้ าว
100,000 คน - ผลการดาเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทางานและ ทุ กคนที่เข้ ามาท างานในประเทศไทยตาม MoU 160.65
สิน้ สุดการจ้าง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 30 มิ.ย. 60 มีนายจ้าง จะต้องผ่านการอบรมจากศูนย์แรกรับฯ
จานวน 3,196 คน แรงงานต่างด้าว จานวน 26,837 - ผลการดาเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทางานและ
คน
สิ้นสุดการจ้าง ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 .ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60
มี น ายจ้ างจ านวน 20,734 คน แรงงานต่ างด้ าว
ศูนย์ฯ
นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว
จานวน 160,647 คน
จังหวัด
(คน)
ตาก
สระแก้ ว
หนองคาย
รวมทัง้ สิ้ น

779
1,065
1,352
3,196

เมีย นมา 14,129
กัมพูช า 9,563
ลาว
3,145
26,837

ศูนย์ฯ
จังหวัด
ตาก
สระแก้ ว
หนองคาย
รวมทัง้ สิ้ น

นายจ้าง (ราย)
6,292
6,838
7,604
20,734

แรงงงานต่างด้าว
(คน)
เมีย นมา 89,088
กัมพูช า 55,078
ลาว
16,481
160,647

- ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญาตท างาน (E-Work
Permit) (1 – 30 มิ.ย. 60 ) จานวน 13,663 คน แยกได้
ดังนี้
- ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญาตท างาน (E-Work
ศูนย์ฯ
สัญชาติ
แรงงงานต่างด้าว
Permit) (21 เม.ย. – 30 มิ .ย. 60) จ านวน 32,919 คน
จังหวัด
(คน)
แยกได้ดงั นี้
ตาก
สระแก้ ว
หนองคาย

เมีย นมา
กัมพูช า
ลาว

7,398
3,564
2,701

ศูนย์ฯ
จังหวัด
ตาก

สัญชาติ
เมีย นมา

แรงงงานต่างด้าว
(คน)
18,639
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ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
รวมทัง้ สิ้ น

13,663

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
กัมพูช า
สระแก้ ว
ลาว
หนองคาย
รวมทัง้ สิ้ น

9,342
4,938
32,919

(4.2) การให้ค วามช่ วยเหลือแรงงานต่ างด้าว
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด ๑๐ จังหวัดได้แก่
จั ง ห วั ด ข อน แ ก่ น ช ลบุ รี เชี ยงให ม่ ต าก
นครราชสีมา ระนอง สมุ ทรปราการ สมุทรสาคร สุ
ราษฎร์ ธ านี และสงขลา บริก ารให้ ค าปรึก ษา
แนะน าช่ วยเหลือแรงงานต่ างด้าวที่ประสบปั ญหา
ก า ร ท า ง า น ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย
การประสานหรือส่งต่ อให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลือ จัดหาที่พ ักพิง ชัวคราวให้
่
แ ก่
แรงงานต่างด้าวทีม่ ปี ั ญ หาเพื่อพักรอระหว่างรอ
รั บ การช่ ว ยเหลื อ หรื อ รอส่ ง ให้ ห น่ วยงาน ที่
เ กี่
ย
ว
ข้
อ
ง
ซึ่งจะช่วยป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาการค้ามนุ ษ ย์
และละเมิดสิทธิมนุ ษยชนของแรงงานต่างด้าว และ
เป็ นการสร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ด ี ด้ านแรงงานต่ อ
ประชาคมโลก รวมทัง้ มีบริการ Application DOE help
me/ สายด่ วน ๑๖๙๔ เพิ่ ม ช่ องทางรับ เรื่ องผ่ าน
อินเตอร์ เน็ ตในรู ป แบบการแจ้ ง ปั ญ หาการจ้ าง
แรงงานต่ างด้าว DOE Help Me เพื่อเป็ นช่องทางร้อง
ทุกข์ของแรงงานต่ างด้าว สามารถแจ้งปั ญหาได้ท่ี

ร้อยละ
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
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ผลการดาเนิ นงาน
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ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
http://www.doe.go.th/helpme รวมถึง การ
จัดให้บริการโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน
๑๖๙๔ โดยจะมี ล่ า มภาษาเมี ยนมา กั ม พู ช า
อังกฤษ ตอบปั ญหาและข้อมูลอื่น ๆ ในช่วงเวลา
ราชการ
(4.๓ ) ก ารด าเน ิน ก ารต าม พ ระราช
ก าหน ด การน าคนต่ างด้ าวเข้ ามาท างานกั บ
นายจ้ างในประเทศ พ.ศ. ๒ ๕๕๙ โดยมี ก าร
กาหนดให้ผู้ได้รบั อนุ ญ าตเรียกรับเงินค่ าบริการ
และค่ าใช้จ่ ายจากนายจ้าง เท่านั น้ และห้ามเรียก
เก็บเงินค่ าบริการจากคนต่ างด้าวไม่ ว่ากรณี ใด ๆ
ต้องวางเงินค้าประกันการประกอบธุรกิจนาคนต่าง
ด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศเพื่อประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการน า
คนต่ าง
ด้าวมาทางาน และเพื่อเป็ นการอานวย ความ
สะดวกและลดระยะเวลาการดาเนิน การน าเข้า
แรงงานตาม MoU
(4.๔) การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวของ
ประเทศต้ นทาง มาตรการดังกล่ าวได้ ผ่ านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดการ
ปั ญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์ด้านแรงงาน
(กนร.) เรียบร้อย ซึ่ งจะได้เสนอ ครม. ให้ค วาม
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
เห็นชอบต่อไป โดยในระหว่างนี้ กระทรวงแรงงาน
ได้ขอให้ทางการเมียนมาและ กัมพูชา จัดเตรียมการ
ด าเนิ นการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้สามารถ
ตรวจสัญชาติ ได้ทนั ทีหลัง จากที่ ครม. ให้ความ
เห็ นชอบแล้ ว พร้อมกั บได้ เร่ งทางการลาวเร่ งรัด
พิจารณาการตรวจสัญชาติแรงงานลาว และแจ้งให้
กระทรวงแรงงานทราบในโอกาสแรก
ทัง้ นี้เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 59 กระทรวงแรงงาน
โดยกรมการจัดหางาน ได้ม ีหนั งสือแจ้งการบริหาร
จัดการ แรงงานต่างด้าวหลังการสิน้ สุดการจดทะเบียน
ต่อทางการ กัมพู ชาและเมียนมาว่า ครม. มีมติเมื่อ
วันที่ 25 ต.ค. 59 เห็นชอบมาตรการดาเนินการหลัง
สิน้ สุดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา
ลาว เมียนมา โดยเฉพาะการดาเนินการตรวจสัญชาติ
กระทรวงแรงงานจะอ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่
เพื่อให้การตรวจสัญชาติของ ประเทศกัมพูชา ลาว และ
เมียนมา เกิดประสิทธิภาพต่อไป
(5) การประชุ ม ระดั บ วิช าการเวียดนาม – ไทย
ระหว่ างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ก.พ. ๖๐ ณ กรุ งฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม มี Mr. Doan Mau
Diep ผูช้ ่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ
และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ยม

๒๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
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ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
เวียดนาม เป็ นหัวหน้ าคณะฝ่ ายเวียดนาม และนาย
วรานนท์ ปี ติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็ น
หัวหน้ าคณะฝ่ ายไทย ผลการประชุ ม มี ค วาม
คื บ ห น้ าโด ย ส รุ ป ดั ง นี้ 1) ฝ่ าย ไท ย แ จ้ ง
รายละเอี ย ดคู่ ม ื อ การอบรมแรงงานสัญ ชาติ
เวียดนามก่อนการทางาน และมอบคู่มอื การอบรม
ฉบับ ภาษาอัง กฤษให้ฝ่ า ยเวีย ดนาม 2) สอง
ฝ่ ายยืนยันกระบวนการน าเข้าแรงงานสัญ ชาติ
เวียดนาม ๘ ขัน้ ตอน 3) ฝ่ ายไทยแจ้ง บริษัท ที่
ได้ร ับ อนุ ญ าตตาม พรก. น าคนต่ างด้าวเข้ามา
ท างานกั บ นายจ้ า งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
จ านวน ๔๑ บริ ษั ท และ 4) ทั ง้ สองฝ่ ายได้
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ร่ า งสัญ ญาจ้ า งในกิ จ การ
ก่อสร้างโดยให้อยูภ่ ายใต้ทก่ี ฎหมายไทยกาหนด
สาหรับสัญ ญาจ้างในกิจการประมงทะเลเป็ นไป
ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
(6) กระทรวงแรงงานเป็ นเจ้ าภาพจั ดพิ ธ ี ลงนาม
ข้อตกลงด้ านการจ้ างแรงงานระหว่ างรัฐบาลแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐบาลแห่ งสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ จั งหวั ด เพชรบุ ร ี ทั ้งนี้ กระทรวงแรงงานได้
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ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
มอบหมายให้กรมการจัดหางาน เป็ นหน่ วยงานหลัก
ของกระทรวงแรงงานในการดาเนินภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามข้อตกลงฯ ดังกล่ าวข้างต้น เพื่อให้การบริหาร
จัดการแรงงานต่ างด้าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการจ้างงานโดยถู กกฎหมาย แรงงานได้ร ับ
การคุ้มครอง และเป็ นไปตามข้อตกลง ด้านการจ้าง
แรงงานระหว่างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(7) กรมการจั ด หางานเป็ นเจ้ า ภาพจั ด การ
ประชุ ม ระดับ วิช าการไทย - เมียนมา ระหว่าง
วั น ที่ 19 - 21 มี น า ค ม 2560 ณ จั ง ห วั ด
ป ระจวบ คี ร ี ข ั น ธ์ โ ด ย ม ีป ร ะ เ ด ็ น ห า ร ือ
เ กี ่ ย ว ข ้อ ง ก ับ MOA ด ัง นี ้
1) ก า ร
ดาเนินการของศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิน้ สุด
สัญญาจ้าง 2) การพิจารณาจัดส่งแรงงานเมียน
มาเข้ามาทางานตาม MOU ในกิจการรับใช้ ใน
บ้ า น แ ล ะ กิ จ ก า ร อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใช่ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม 3) การพิจ ารณาจัด ส่ง แรงงาน
เมีย นมาเข้ามาทางานในกิจการประมงทะเลใน
รูปแบบรัฐต่อรัฐ
(8) พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงาน ได้ เข้าพบ Mr.Guy Ryder ผู้ อ านวยการ

๒๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

3. การป้ องกั น
แ
ล
ะ
ปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติ มิชอบ

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ใหญ่ ILO ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครเจนี
วา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60 ยื่นจด
ทะเบียนสัตยาบันสารอนุ สญ
ั ญา ฉบับ 111 ขจัดการ
เลือกปฏิบ ัติ ส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคในการ
จ้างงานและการประกอบอาชีพ พร้อมพิจารณาเพิม่
อีก 2 ฉบับ คือ อนุ สญ
ั ญา ฉ. 29 ว่าด้วยแรงงาน
บังคับ และ ฉ. 188 ว่าด้วยงานประมง
กระทรวงแรงงานได้ ก าหนดกรอบแนวทาง
ด าเนิ นงานเพื่ อแปลงยุ ทธศาสตร์ ชาติว่ าด้ วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) สู่การปฏิบตั ขิ องกระทรวงแรงงาน โดย
จะด าเนิ น การ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริต
เชิงรุก ทัง้ นี้ รมว.รง. (พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล) ได้มอบ
นโยบายให้หน่ วยงานในสังกัด รง. ด าเนิ น การ
ดังนี้
1) จั ด ท าแผนการปฏิ บ ั ติ ก ารป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต (จัดทาแผนการฝึ กอบรมและ
สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่เกี่ยวกับการป้ องกัน

๒๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ก า ร ทุ จ ริ ต โด ย มี ศู น ย์ ห รื อ ห น่ ว ย ง า น
ผูร้ บั ผิดชอบ)
2) จัดทาคู่มอื หรือแนวทางการปฏิบตั งิ านตาม
พระราชบั ญ ญั ติ การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านอย่างมีมาตรฐาน เพื่อลด
การใช้ดุลยพินิจในการทางานแต่ละขัน้ ตอน และการ
ตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อเป็ นระบบควบคุ ม
ภายในของแต่ละหน่ วยงาน
3) การประกาศมาตรการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต ตามคาสังคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พุ ทธศักราช 2557
เรื่อง มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ โดยให้ทกุ หน่ วยงานนามาพิจารณา
เพื่ อเป็ น ห ลั ก จั ด ท ามาตรการที่ เหมาะสม
4) การประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการทางาน
ในแต่ ละขัน้ ตอนที่จ ะเกิด ขึ้น และควบคุ ม ความ
เสีย่ งนัน้ ให้มปี ระสิทธิภาพ
5) การจั ด ท าแบบประเมิ น หรื อแบบส ารวจ
มาตรฐานความโปร่งใส เพื่อเป็ นการจัดทาหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการดาเนินงาน
โดยมีการก าหนดขัน้ ตอนการทางาน ตามตัวชี้วดั

๒๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

3 .1 โ ค ร ง ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต ส านึ ก ส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม
จริย ธรรม วินั ย และธรรมาภิ
บาลสาหรับบุ ค ลากรสานัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
3.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้ องกันและลดความเสีย่ งในการ
เกิ ดการทุ จ ริต และประพฤติม ิ
ชอบ

200 คน

-

400 คน

3.3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลป้ องกันและลดความเสีย่ งใน
การเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3 .4 โ ค ร ง ก า ร เผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์ใน
การป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

200 คน

ฝึ ก อบรมหลัก สูตรการเสริม สร้างธรรมาภิ บ าล
ป้ องกัน และลดความเสีย่ งในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมชิ อบให้แก่บุคลากรกรมการจัดหา
ง
า
น
จานวน 1 ครัง้ ผูเ้ ข้าอบรม 99 คน
-

1,100 คน

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
และดาเนินการตามแผนการปฏิบตั งิ าน นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยในการปฏิบ ัติงานเพื่อ
หลีกเลีย่ งหรือป้ องกันการทุจริตอาทิ ระบบ E-Payment
, E-claim เพื่อป้ องกันเรื่องการรับเงินผ่านมือ เป็ นต้น
เสริมสร้างจิตสานึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 83.00
วินัย และธรรมาภิบาลสาหรับบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 166 คน

ฝึ ก อบรมหลัก สูตรการเสริม สร้างธรรมาภิบ าล 103.75
ป้ องกัน และลดความเสีย่ งในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมชิ อบให้แก่บุคลากรกรมการจัดหา
ง
า
น
จานวน 4 ครัง้ ผูเ้ ข้าอบรม 415 คน
ฝึ กอบรมให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิ 85.50
บาลป้ องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิด การ
ทุ จ ริต และประพฤติม ิ ช อบ แก่ เจ้ าหน้ า ที่ก รม
พัฒนาฝีมอื แรงงาน จานวน 171 คน
เผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ สื่อสร้างสรรค์ใ นการ
ป้ อ งกัน แ ละป ราบ ป ราม ก ารทุจ ริต ให ้แ ก่
บุ ค ลากร กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
และประชาชนทัวไป
่ (ดาเนินการเดือน ก.ค. 60)

๒๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม
3.5 กิจ กรรมต่อต้านการทุจ ริต
และประพฤติมชิ อบ

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
1 รุ่น
130 คน

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
-

3..6 โ ค ร ง ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ด้ า น
คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

-

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
กิจ กรรมต่ อต้านการทุจ ริตและประพฤติม ิช อบ 100/
ภายใต้ ช่ ือ “กรมสวัสดิ การและคุ้ มครองแรงงาน 384.62
โปร่ งใส ไร้การทุ จริต” เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 59 ณ ห้อง
ประชุ ม จอมพล ป. พิบู ลสงคราม อาคารกระทรวง
แรงงาน
โดย พ ลเอก ศิ ริ ช ั ย ดิ ษ ฐกุ ล
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน ได้ กล่ าวเปิ ด
กิจกรรม พร้อมกับมอบนโยบายให้ทุกหน่ วยงานใน
สังกัดโปร่งใส ไร้การทุจริต เน้ นย้าข้าราชการใช้หลัก
7.ป. 4 ม. (เป็ นธรรม โปร่งใส ปรับปรุง ประสิทธิผล
ประหยัด เปิ ดโอกาส เป็ นต้นแบบ ไม่ จ่าย ไม่ รบั ไม่
ยอม และไม่ เพิ กเฉย) ซึ่ งจะเป็ นการรองรั บ
นโยบาย Zero Corruption ของกระทรวงแรงงานและ
รัฐบาล ผู้เข้าร่ วมกิจกรรม จ านวน 500 คน โดยมี
หลายภาคส่วนมาร่ วมกิจกรรม อาทิ สภาองค์ การ
ลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง ชมรมความปลอดภัยใน
การท างาน รวมทั ้งผู้ ว่ าการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
เลขาธิการ ป.ป.ช. และรองเลขาธิการ ป.ป.ท. มาร่วม
เป็ นสักขีพยานในครัง้ นี้
ด าเนิ น การเสริ ม สร้ างสมรรถนะบุ ค ลากร ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ข้ า ราชการส านั ก งาน ประกั น สั ง คม
จานวน 118 คน

๒๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม
3.7 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้ องกันและลดความเสีย่ งในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ

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

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
-

-

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
- เผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกั บการเสริมสร้ างวินั ยแก่
บุคลากร จานวน 3 คน
- กิจกรรมปฏิบตั ธิ รรม ร่วมทาบุญ ใส่บาตร ฟั งธรรม
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
- ปลุกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
วินั ยแก่ทุกภาคส่วน โดยการคัดเลือกและให้รางวัล
แก่ เจ้ าหน้ าที่ ท่ีท างานดี มี คุ ณ ธรรมและมี ความ
ซื่อสัตย์ จานวน 58 ราย
- เผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกั บการเสริมสร้ างวินั ยแก่
บุคลากร จานวน 49 คน
- กิจกรรมปฏิบตั ธิ รรม ร่วมทาบุญ ใส่บาตร ฟั งธรรม
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 600 คน
- สิ้น สุ ด การด าเนิ น การ ณ วัน ที่ ๓๐ ธั น วาคม (1) ผลการด าเนิ น งานการรับ รายงานตัวเพื่ อ
๒๕๕๙
ขอรับบัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง
ทะเล (ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พ.ย. – ๓๐ ธ.ค. 5๙) ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๙ (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30
ม.ค. 60) มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่าง
ด้าว 2,507 คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มา
จดทะเบียนใหม่ จ านวนทัง้ สิ้น 10,415 คน แยก
เป็ น ดังนี้
สัญ ชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมีย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

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

- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์

๒๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
น้
า
มี น ายจ้ า งแจ้ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
จ านวน 1,952 คน และแรงงานต่ า งด้า ว ๓
ส
ญ
ั
ช
า
ติ
มาจดทะเบียนใหม่ มีจานวนทัง้ สิน้ 23,634 คน
แรงงาน 23,390 คน ผู้ติดตาม 244 คน แยกเป็ น
ดังนี้
สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวม
ทัง้ สิ้ น

- สิน้ สุดการดาเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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

ผู้ติดตาม
(คน)
112
6
126
244

(2) ผลการด าเนิ น งานการรับ รายงานตัว เพื่ อ
ขอรับบัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง
ทะเล (๑ ก.พ. – 31 มี.ค. 60) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
24 ม.ค. 60 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 60) มี
นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 3,613 คน
และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวนทัง้ สิน้ 23,452 คน แยกเป็ น ดังนี้
สัญ ชาติ

แรงงงานต่างด้าว (คน)

ร้อยละ

๓๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
กัมพูช า
ลาว
เมีย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

8,764
550
14,138
23,452

- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์
น้
า
มี น ายจ้ า งแจ้ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
จ านวน 2,474 คน และแรงงานต่ า งด้ า ว ๓
สั
ญ
ช
า
ติ
มาจดทะเบียนใหม่ มีจานวนทัง้ สิน้ 36,219 คน
แรงงาน 35,832 คน ผูต้ ดิ ตาม 387 คน แยกเป็ น ดังนี้

สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวม
ทัง้ สิ้ น

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

ผู้ติดตาม
(คน)
144
21
222
387

ร้อยละ

๓๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
(3) ผลการด าเนิ นการอนุ ญาตน าเข้าแรงงานต่ าง
ด้ าว 3 สัญ ชาติ ตามบั น ทึก ความเข้าใจว่ าด้ วย
ความร่ วมมื อด้ านการจ้ างแรงงานระหว่ างรัฐกั บ
ประเทศคู่ ภาคี (MoU) (1 – 25 มิ .ย. 60) ผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
-

- นายจ้ า งยื่น บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
จานวน 29,424 คน ดังนี้

163,470 คน

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

แรงงงานต่างด้าว (คน)
10,166
2,986
16,272
29,424

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
(3) ผลการด าเนิ นการอนุ ญาตน าเข้าแรงงานต่ าง
ด้ าว 3 สัญ ชาติ ตามบั น ทึก ความเข้าใจว่ าด้ วย
ความร่ วมมื อด้ านการจ้ างแรงงานระหว่ างรัฐกั บ
ประเทศคู่ ภาคี (MoU) (1 ต.ค. 59 – 25 มิ.ย. 60)
(ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 4 ก.ค. 60) ผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่ าง
ด้ าวตาม MoU จ านวน 180,600 คน แยกเป็ น
ดังนี้
สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
64,703
20,137
95,760
180,600

- นายจ้ า งยื่น บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
จานวน 189,937 คน ดังนี้
สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
70,793
21,534
97,610
189,937

- พิจารณาอนุ ญาตทางาน รวมทัง้ สิ้น 45,651 คน
ดังนี้
- พิจารณาอนุ ญาตทางาน รวมทัง้ สิน้ 266,335 คน

162.93

๓๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
สัญ ชาติ
กัม พูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทัง้ สิ้ น

100,000 คน

22,000 คน

แรงงงานต่างด้าว
(คน)
13,084
3,730
28,837
45,651

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

อนุญาตทางาน (คน)
3,442

นาเข้าตาม MoU
786

อบรมนายจ้าง (คน)
40

อบรมลูกจ้าง (คน)
1,192

- ให้ บริ การค าปรึ กษา แนะน า นายจ้ าง ลู กจ้ าง
และประชาชนทัว่ ไป ตามภารกิจของศู นย์ฯ จ านวน
12,992 คน
(5) โครงการการตรวจสอบการทางานของคนต่าง
ด้ าวและสถานประกอบการ โดยด าเนิ น การ
ตรวจสอบการท างานของคนต่ างด้าวและนายจ้าง/
สปก. เพื่อให้ปฏิบ ัติใ ห้ถู ก ต้ อ งและเป็ นไปตาม
กฎหมายกาหนด

อนุญาตทางาน (คน)
47,552

ร้อยละ

แรงงงานต่างด้าว
(คน)
90,939
28,820
146,576
266,335

(4) โครงการจัดตัง้ ศูนย์ป ระสานแรงงานประมง (4) โครงการจัดตัง้ ศูนย์ป ระสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด (1 – 25 มิ.ย. 60) จานวน 18,452 คน ๒๒ จังหวัด (1 ต.ค. 59 – 25 มิ .ย. 60) จ านวน
ดังนี้
214,785 คน ดังนี้
- จัดระเบียบแรงงานประมง
- จัดระเบียบแรงงานประมง

- คุม้ ครองแรงงานในเรือประมง

8,000 คน
70,000 คน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ดังนี้

นาเข้าตาม MoU
2,044

214.79

225.44

- คุม้ ครองแรงงานในเรือประมง
อบรมนายจ้าง (คน)
7,385

อบรมลูกจ้าง (คน)
7,390

- ให้ บริ การค าปรึ กษา แนะน า นายจ้ าง ลู กจ้ าง
และประชาชนทัว่ ไป ตามภารกิจของศู นย์ฯ จ านวน
150,414 คน
(5) โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ โดยดาเนินการตรวจสอบ
การทางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สปก. เพื่อให้
ปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งและเป็ นไปตามกฎหมาย
กาหนด

184.69
214.88

๓๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
242,000 คน
36,000 แห่ง

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
ตรวจสอบ
จานวน
การทางานของแรงงานต่ าง 29,734 คน
ด้าว
นายจ้าง/สถานประกอบการ
4,371 แห่ง

(6) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่ าง
ด้าว
- ด าเนิ นการตรวจสอบการท างาน นายจ้ าง/
สถาน-ประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบ ัติ
ให้ ถู ก ต้ อง และเป็ นไปตามกฎหมายที่ก าหนด
(ได้รบั การจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการส่งคนต่าง
ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร)
ตรวจสอบ
จานวน
12,728 แห่ง
2,666 แห่ง
140,730 คน สถานประกอบการ
การทางานของแรงงานต่ าง 13,337 คน
ด้าว
(7) การตรวจสอบ จับกุม และดาเนิ นคดีนายจ้าง
และแรงงานต่ างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสังคณะ
่
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จั บกุ ม และด าเนิ นคดีน ายจ้างและ
แรงงาน ต่ างด้ าวผิดกฎหมาย ตามค าสัง่ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที1่ 00/2557 ในพื้นที่

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
ตรวจสอบ
จานวน
การทางานของแรงงานต่ าง 272,995 คน
ด้าว
นายจ้าง/สถานประกอบการ 37,461 แห่ง
(6) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่ าง
ด้าว
- ด าเนิ นการตรวจสอบการท างาน นายจ้ าง/
สถาน-ประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบ ัติ
ให้ ถู ก ต้ อง และเป็ นไปตามกฎหมายที่ก าหนด
(ได้รบั การจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการส่งคนต่ าง
ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร)
ตรวจสอบ
จานวน
สถานประกอบการ
15,280 แห่ง
การทางานของแรงงานต่ าง 142,566 คน
ด้าว
(7) การตรวจสอบ จับกุ ม และด าเนิ นคดีนายจ้างและ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสังคณะรั
่
กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จั บกุ ม และด าเนิ นคดีน ายจ้ างและ
แรงงาน ต่ างด้ าวผิดกฎหมาย ตามค าสัง่ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที1่ 00/2557 ในพื้นที่

ร้อยละ

112.81
104.06

120.05
101.30

๓๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
กรุ งเทพมหานครโดยให้ พ นั ก งานตรวจแรงงาน
ร่วมกับชุ ดปฏิบตั กิ าร (Task Force) ใน สปก. เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาแรงงาน ต่ างด้ าวและป้ องกั น
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์ ๑๐ เขตพืน้ ที่ กทม. ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ นายจ้า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ดาเนิ น คดีแ รงงานต่า งด้ า ว

จานวน
117 ราย
771 คน
7 ราย
138 คน

- ตรวจสอบ จั บกุ ม และด าเนิ นคดีน ายจ้ างและ
แรงงานต่ างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสังคณะรั
่
กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วน
ภูมภิ าค ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบนายจ้า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ดาเนิ น คดีแ รงงานต่า งด้ า ว

50,000 คน

จานวน
1,707 ราย
1,767 คน
52 ราย
400 คน

(8) โครงการจั ด ตั ้งศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) ด้ านแรงงานต่ างด้ าวเพื่ อ
สนั บสนุ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
(ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุ ร ี

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
กรุ งเทพมหานครโดยให้ พ นั ก งานตรวจแรงงาน
ร่วมกับชุ ดปฏิบตั กิ าร (Task Force) ใน สปก. เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาแรงงาน ต่ างด้ าวและป้ องกั น
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์ ๑๐ เขตพืน้ ที่ กทม. ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ นายจ้า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ดาเนิ น คดีแ รงงานต่า งด้ า ว

จานวน
1,613 ราย
36,967 คน
144 ราย
1,662 คน

- ตรวจสอบ จั บกุ ม และด าเนิ นคดีน ายจ้ างและ
แรงงานต่ างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสังคณะรั
่
กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วน
ภูมภิ าค ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบนายจ้า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ดาเนิ น คดีแ รงงานต่า งด้ า ว

จานวน
5,711 ราย
37,926 คน
495 ราย
3,701 คน

(8) โครงการจั ด ตั ้งศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) ด้ านแรงงานต่ างด้ า วเพื่ อ
สนั บสนุ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
(ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุ ร ี

86.44

๓๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
เชียงราย หนองคาย นครพนม นราธิวาส)
- ผลการด าเนิ นการพิ จารณาอนุ ญ าตท างาน
แรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จานวนแรงงานต่างด้าวได้รบั อนุ ญาตทางานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จานวน 7,548 คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุร ี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

จานวน (คน)

2,210
19
3,269
1,112
256
19
637
7
19
-

100,000 ครัง้ (9) การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์สาย
ด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดาเนิ นงานการให้บริการข้อมู ลข่าวสาร
ทางโทรศัพท์สายด่ วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
มีผโู้ ทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ โดยสามารถรับสาย
ได้ จานวน 9,174 สาย ดังนี้

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
เชียงราย หนองคาย นครพนม นราธิวาส)
- ผลการด าเนิ นการพิ จารณาอนุ ญ าตท างาน
แรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จานวนแรงงานต่างด้าวได้รบั อนุ ญาตทางานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จานวน 43,218 คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุร ี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

จานวน (คน)

8,153
185
25,264
4,790
2,162
221
2,218
131
71
23

(9) การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์สาย
ด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดาเนิ นงานการให้บริการข้อมู ลข่าวสาร
ทางโทรศัพท์สายด่ วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
มีผโู้ ทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ โดยสามารถรับสาย
ได้ จานวน 61,013 สาย ดังนี้

61.01

๓๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 7,910 สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ยนมา ลาว กั มพู ชา และ
ชาวต่ างชาติ (ใช้ ภ าษาอัง กฤษ) โทรศั พ ท์ ม า
ทัง้ สิน้ จานวน 1,264 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
369 สาย
686 สาย
181 สาย
11 สาย
17 สาย

ในกรณี ท่ี ม ี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ องเรีย นหรื อขอรั บ
ความช่ วยเหลือที่เกี่ ยวข้ องกั บ การท างานของ
แรงงานต่างด้าว จะมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าว และ
จัดส่งให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการและแจ้งผล
ให้ทราบ มีการร้องทุกข์ ร้องเรียน จานวน 16 ราย
4.2 การจั ด การปั ญหาการค้ า
มนุ ษย์ดา้ นแรงงาน

6,000 คน

๕,๔๐๐ คน
๖๐๐ คน

(1) โครงการป้ องกัน ปั ญ หาการค้ ามนุ ษ ย์ด้ าน
แรงงานต่ า งด้ า ว ด าเนิ น การให้ ค วามคุ้ ม ครอง
คนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้ มครอง
แรงงาน และสนั บสนุ น การแก้ ไขและป้ องกั น
ปั ญหาการค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงาน
(1 – 28 มิ.ย. 60) รวม 1,845 คน ดังนี้
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 1,698 คน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 52,633 สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ยนมา ลาว กั มพู ชา และ
ชาวต่ างชาติ (ใช้ ภ าษาอัง กฤษ) โทรศั พ ท์ ม า
ทัง้ สิน้ จานวน 8,380 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
2,565 สาย
4,474 สาย
1,165 สาย
66 สาย
110 สาย

ในกรณี ท่ี ม ี ก ารร้ องทุ ก ข์ /ร้ องเรี ยนหรื อ ขอรั บ
ความช่ วยเหลือที่เกี่ ยวข้ องกั บ การท างานของ
แรงงานต่ างด้าว จะมีการบัน ทึก ข้อมู ลดัง กล่ าว
และจัดส่งให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและ
แจ้งผลให้ทราบ มีการร้องทุกข์ ร้องเรียน จานวน
160 ราย
(1) โครงการป้ องกัน ปั ญ หาการค้ ามนุ ษ ย์ด้ าน
แรงงานต่ า งด้ า ว ด าเนิ น การให้ ค วามคุ้ ม ครอง
คนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้ มครอง
แรงงาน และสนั บสนุ น การแก้ ไขและป้ องกั น
ปั ญหาการค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงาน
(1 ต.ค. 59 – 28 มิ.ย. 60) รวม 4,995 คน ดังนี้
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 4,397 คน

83.25

81.43/
99.67

๓๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
- อบรมนายจ้าง จานวน 147 คน

๖0,๐๐๐ คน (2) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูน้ า
ชุ มชน/ผู้น าท้องถิ่น/ผู้สนใจไปท างานต่ างประเทศ/
ผู้ถู กระงับการเดินทาง/ประชาชนทัว่ ไป/คนหางาน
เพื่ อสร้ างเครือข่ ายในการให้ ข้ อมู ลการไปท างาน
ต่างประเทศ จานวน 6,474 คน
๙30,๖๐๐ คน (3) โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ เพื่ อป้ อ งกัน การ
หลอกลวงคนหางาน
- ด าเนิ นการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ ประชาชน
ทัวไป/คนหางาน
่
โดยจัดท าเอกสารสื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ
เกี่ ยวกั บการเดิ นทางไปท างานต่ างประเทศอย่ าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ป้ องกันปั ญหาการหลอกลวงไป
ทางานต่ างประเทศ/การค้ามนุ ษย์ด้านแรงงาน 85,315
คน
8,200 คน (4) โครงการคุ้ม ครองคนหางานเชิงรุก ในพื้น ที่
เสีย่ ง
- เจ้าหน้ าทีล่ งพื้น ที่ประชาสัม พัน ธ์ให้ขอ้ มู ล
และสร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชน
ทราบถึงวิธกี ารเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติการณ์ ในการ

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
- อบรมนายจ้าง จานวน 598 คน

ร้อยละ

(2) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูน้ า
ชุ มชน/ผู้น าท้องถิ่น/ผู้สนใจไปท างานต่ างประเทศ/
ผู้ถู กระงับการเดินทาง/ประชาชนทัว่ ไป/คนหางาน
เพื่ อสร้ างเครือข่ ายในการให้ ข้ อมู ลการไปท างาน
ต่างประเทศ จานวน 54,439 คน
(3) โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ เพื่ อป้ องกั น การ
หลอกลวงคนหางาน
- ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เคลื่ อ นที่ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนทัวไป/คนหางาน
่
โดยจัดทาเอกสารสื่อ
สิ่ง พิ ม พ์ ต่ า งๆเกี่ ยวกั บ การเดิ น ทางไปท างาน
ต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ป้ องกันปั ญหาการหลอกลวงไปทางาน
ต่างประเทศ/การค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงาน 811,600 คน
(4) โครงการคุ้ม ครองคนหางานเชิงรุก ในพื้น ที่
เสีย่ ง
- เจ้าหน้ าทีล่ งพื้น ที่ประชาสัม พัน ธ์ให้ขอ้ มู ล
และสร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชน
ทราบถึงวิธกี ารเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติการณ์ ในการ

90.73

87.21

98.80

๓๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
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ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

1,600 แห่ง
46,450 คน

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
หลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้ าจัดหางาน
บริษทั จัดหางาน และขบวนการค้ามนุ ษย์ จานวน
704 คน
(5) โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์
ด้ านแรงงานและการใช้ แรงงานเด็ กในรู ปแบบที่
เลวร้าย
- ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่ มเสีย่ งต่ อการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้า
มนุ ษย์ด้านแรงงานในกิจการเกี่ยวเนื่ องประมงทะเล
กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่ งห่ม
กุง้ ปลา ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลีย้ ง
สัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมทัง้ กิจการที่เป็ นห่วงโซ่ การ
ผลิ ต ดั ง กล่ าว และกิ จ การก่ อสร้ า ง ผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ตรวจ

ไม่ถกู ต้อง ถูกต้อง
144
18
สปก. (แห่ง)
126
7,552
3,755
ลูกจ้าง (คน)
3,797
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบั ต ิไม่
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมือ่ เทียบกับ
จานวน สปก./ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านการตรวจ คิดเป็ นร้อย
ละ 12.50/49.72

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
หลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้ าจัดหางาน
บริษทั จัดหางาน และขบวนการค้ามนุ ษย์ จานวน
8,102 คน
(5) โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์
ด้ านแรงงานและการใช้ แรงงานเด็ กในรู ปแบบที่
เลวร้าย
- ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสีย่ งต่อการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้า
มนุ ษย์ด้านแรงงานในกิจการเกี่ยวเนื่ องประมงทะเล
กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่ งห่ม
กุง้ ปลา ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลีย้ ง
สัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมทัง้ กิจการที่เป็ นห่วงโซ่ การ
ผลิ ต ดั ง กล่ าว และกิ จ การก่ อสร้ า ง ผลการ
86.38/
ดาเนินงาน ดังนี้
166.94
ตรวจ
ไม่ถกู ต้อง ถูกต้อง
สปก. (แห่ง)
1,382
135
1,247
ลูกจ้าง (คน)
77,544
8,545
68,999
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบั ต ิไม่
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมือ่ เทียบกับ
จานวน สปก./ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านการตรวจ คิดเป็ นร้อย
ละ 9.77/11.02

การดาเนินการของเจ้าหน้าทีก่ รณีพบว่านายจ้าง การดาเนินการของเจ้าหน้าทีก่ รณีพบว่านายจ้างฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

๓๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

370 ลา
5,550 คน

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
- ออกคาสัง่ ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 จ าน วน 18 แห่ ง ลู กจ้ าง 3,755 ค น
ขณะนี้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามคาสังแล้
่ ว 4 แห่ง ลูกจ้าง 178
คน และอยู่ระหว่างด าเนิ นการ 14 แห่ง ลู กจ้าง 3,577
คน

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
- ออกคาสัง่ ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 จ าน วน 122 แห่ ง ลู กจ้ าง 7,993 คน
ขณะนี้ ปฏิบ ัติถูกต้องตามคาสังแล้
่ ว 99 แห่ง ลู กจ้าง
4,046 คน และอยู่ระหว่างด าเนิ นการ 23 แห่ง ลู กจ้าง
3,947 คน
- เรียกนายจ้างมาพบเจ้าหน้ าที่ จานวน 4 แห่ง ลูกจ้าง
45 คน (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
- ด าเนิ นคดีในชัน้ พนั กงานสอบสวน (อยู่ในขัน้ ตอน
ดาเนินคดี) จานวน 9 แห่ง ลูกจ้าง 507 คน
(6) บู รณ าก ารต รวจคุ้ ม ครองแรงงาน ใน (6) บู รณ าก ารต รวจคุ้ ม ครองแรงงาน ใน
เรือประมงทะเล ในพืน้ ที่ 22 จังหวัดติดทะเล
เรือประมงทะเล ในพืน้ ที่ 22 จังหวัดติดทะเล
ตรวจ
เรือ (ลา)
76
ลูกจ้าง (คน) 1,142

ไม่ถกู ต้อง
-

ถูกต้อง
76
1,142

ร้อยละของจานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้องทีป่ ฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมือ่ เทียบ
กับจานวน สปก./เรือ/ลูก จ้างทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านการตรวจ
คิดเป็ นร้อยละ 0.00/0.00

ตรวจ
เรือ (ลา)
582
ลูกจ้าง (คน) 8,164

ไม่ถกู ต้อง
19
238

ถูกต้อง
563
7,926

ร้อยละของจานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้องทีป่ ฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมือ่ เทียบ
กับจานวน สปก./เรือ/ลูก จ้างทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านการตรวจ
คิดเป็ นร้อยละ 3.26/2.92

การดาเนินการของเจ้าหน้าทีก่ รณีพบว่านายจ้าง
ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
- ออกคาสัง่ ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จ านวน 17 ล า ลูกจ้าง 201 คน ขณะนี้
ปฏิบตั ิถูกต้องตามคาสังแล้
่ ว 8 ลา ลู กจ้าง 89 คน

157.30/
147.10

๔๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

4.3 โครงการตรวจสอบสถาน
ประกอบการเพื่ อ ป้ อ งกัน การ
แสวงหาประโยชน์ จ ากการใช้
แรงงานและกองทุน

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
และอยูร่ ะหว่างดาเนินการ 9 ลา ลูกจ้าง 112 คน
- ดาเนินคดีในชัน้ พนักงานสอบสวน (อยู่ในขัน้ ตอน
ดาเนินคดี) จานวน 2 ลา ลูกจ้าง 37 คน

12 รุ่น
240 แห่ง
480 คน

-

240 แห่ง

(8) ติ ด ตามการแสดงความมุ่ ง มั น่ ในการน า
หลักการด้านแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ี (GLP)
ไปใช้ในการจ้างงานของสถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
และฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งกุ้ ง ที่ ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ น า
จานวน 49 แห่ง
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อป้ องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ จากผูใ้ ช้แรงงานตามกลุ่มเป้ าหมายและ
สานั กตรวจสอบจัดชุ ดเฉพาะกิจออกสนั บสนุ นการ
ตรวจสอบสถานประกอบการของหน่ วยปฏิบตั ิ ทัง้ ใน
ส่วนกลางและส่วนภูม ิภาค จานวน 407 แห่ง ไม่พบ
นายจ้าง/สถาน-ประกอบการกระทาความผิดแต่อย่าง

(7 ) ก ารพั ฒ น าสถาน ป ระก อบ กิ จก ารใน 100.00/
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องและ 152.50/
ฟาร์มเพาะเลีย้ งกุง้ ตามแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงาน 109.79
ทีด่ ี (GLP)
จานวน 12 รุ่น 366 แห่ง 527 คน
(8) ติ ด ตามการแสดงความมุ่ ง มั น่ ในการน า 68.33
หลักการด้านแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ี (GLP)
ไปใช้ในการจ้างงานของสถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
และฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งกุ้ ง ที่ ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ น า
จานวน 164 แห่ง
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อป้ องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ จากผูใ้ ช้แรงงานตามกลุ่มเป้ าหมายและ
สานั กตรวจสอบจัดชุ ดเฉพาะกิจออกสนั บสนุ นการ
ตรวจสอบสถานประกอบการของหน่ วยปฏิบตั ิ ทัง้ ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จานวน 2,028 แห่ง ไม่พบ
นายจ้าง/สถาน-ประกอบการกระทาความผิดแต่อย่าง

-

๔๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
ใด

5 . ก ารแ ก้ ไข 5.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ปัญหาความไม่ การให้บ ริก ารด้า นแรงงานใน
สงบ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จั ง ห วั ด
ช าย แ ด น
ภาคใต้

41,800 คน

1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ดาเนินการจ้างผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ี ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ นบั ณ ฑิ ต
แรงงาน โดยประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้รบั บริการด้าน
แรงงาน จานวน 4,310 คน ดังนี้
- ด้านจัดหางาน 233 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 3,815 คน
- ด้านคุม้ ครองแรงงานและสวัสดิการ 18 คน
- ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 244 คน
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
3) กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)

ร้อยละ

ใด

1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
88.56
ดาเนินการจ้างผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ี ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ นบั ณ ฑิ ต
แรงงาน โดยประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้รบั บริการด้าน
แรงงาน (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 31 พ.ค. 60) จานวน
37,019 คน ดังนี้
- ด้านจัดหางาน 1,807 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 32,861 คน
- ด้านคุม้ ครองแรงงานและสวัสดิการ 161 คน
- ด้ านสิท ธิป ระโยชน์ ก ารประกัน สัง คม 2,190
คน
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 37 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 624 คน
3) กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
4) กิจกรรมคลินิ กแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 31 พ.ค. 60) จานวน 39
ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 7,833 คน
ชุมชน
4) กิจกรรมคลินิ กแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่
จานวน 2 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 228 คน
ชุ ม ชน (ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล วัน ที่ 31 พ.ค. 60)
5) เสริม สร้ างความเข้ มแข็ งและสุ ขภาวะในการ จานวน 16 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 2,325 คน
ทางานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการ 5) เสริมสร้ างความเข้ มแข็งและสุ ขภาวะในการ

๔๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี

ผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
และแรงงานผูส้ งู อายุในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้) ทางานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 128 คน
และแรงงานผูส้ งู อายุในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้)
(ปรับ ปรุ ง ข้อมู ล วัน ที่ 31 พ.ค. 60) ผู้เข้าร่ ว ม
กิจกรรม จานวน 336 คน
6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บ ั ณ ฑิ ตแรงงานส ารวจข้ อมู ล 6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บ ั ณ ฑิ ตแรงงานส ารวจข้ อมู ล
ด้านแรงงานในพื้น ที่ บัน ทึก ประมวลผลข้อ มู ล
น าเสนอข้อ มู ล ด้านแรงงานต่ อ ที่ป ระชุ ม ระดับ ด้านแรงงานในพื้น ที่ บัน ทึก ประมวลผลข้อ มู ล
น าเสนอข้อ มู ล ด้านแรงงานต่ อ ที่ป ระชุ ม ระดับ
อาเภอ ระดับจังหวัด จานวน 7 ครัง้
อาเภอ ระดับ จัง หวัด (ปรับปรุ งข้อมู ล วันที่ 31
พ.ค. 60) จานวน 539 ครัง้
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ดาเนิ น การพัฒนาศักยภาพบัณ ฑิตแรงงาน
ให้เหมาะสม สอดคล้ อ งกับ ภารกิจ และความ
จ าเป็ น ในการปฏิบ ัติง านในพื้น ที่ จ านวน 1
8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การจัด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทาง ครัง้
การด าเนิ น งาน มอบหมาย/ติ ด ตามผลการ 8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การจัด ประชุ ม ชี้แ จงกรอบแนวทาง
ปฏิบตั งิ านบัณ ฑิตแรงงาน ติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินโครงการ นิ เทศงาน และประเมินผล การด าเนิ น งาน มอบหมาย/ติ ด ตามผลการ
ปฏิบตั งิ านบัณ ฑิตแรงงาน ติดตามและรายงาน
การปฏิบตั งิ านบัณฑิตแรงงาน จานวน 6 ครัง้
ผลการดาเนินโครงการ นิ เทศงาน และประเมินผล
การปฏิบตั งิ านบัณฑิตแรงงาน จานวน 233 ครัง้

๔๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมันคง
่

ผลผลิ ต/โครงการ/
กิ จกรรม
5.2 โครงการอบรมฝีมอื แรงงาน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

เป้ าหมาย
ทัง้ ปี
600 คน

ผลการดาเนิ นงาน
เดือนมิ ถนุ ายน 2560
-

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

200 คน

-

ผลการดาเนิ นงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ .ย. 60)
- ด าเนิ นการอบรมฝี ม ือแรงงานในพื้ นที่จ ังหวัด 104.50
ชายแดนภาคใต้ กลุ่ มเป้ าหมายตามโครงการฝึ ก
ทักษะอาชีพตามความต้องการให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
ใน พื้ น ที่ จ ั ง หวั ด ชายแดน ภ าคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และกลุ่ มเป้ าหมายที่ กอ.
รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ า
ได้พ ิจารณากลันกรอง
่
และคั ด เลื อ กเข้ าร่ ว มโครงการ โดยมี ผ ลการ
ดาเนินงาน รวมจานวน 627 คน ดังนี้
สพร.สงขลา จานวน 121 คน
สพร. ปั ตตานี จานวน 160 คน
สพร. ยะลา จานวน 160 คน
สพร.นราธิวาส จานวน 186 คน
- ฝึ กอบรมอาชีพเสริมในสาขาอาชีพต่ างๆ ให้แก่ 100.00
กลุ่มเป้ าหมายในพื้นทีโ่ ดยรอบอุทยานแห่งชาติ บู
โด - สุ ไ หงปาดี 9 อ าเภอ 27 ต าบล (จั ง หวั ด
นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา) เพื่อให้ม ีความพร้อมใน
การทางาน มีอาชีพเลีย้ งตนเองและครอบครัวได้
ผลการดาเนินงาน จานวน 200 คน ดังนี้
สพร.ปั ตตานี จานวน 40 คน
สพร.ยะลา
จานวน 40 คน
สรพ.นราธิวาส จานวน 120 คน
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมิ นผล

