รายงานผลการดาเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจาเดือน กันยายน 2560 และสิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
เดือนกันยายน 2560
1. การปกป้องและ 1.1 โครงการสาน สร้าง เสริม สุข ๓๘,๐๓๕ คน ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้
เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น แรงงานไทย
ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
พระมหากษัตริย์
วัยแรงงานในพื้นที่/นาภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่
ขณะนี้ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณลงจั ง หวั ด แล้ ว
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บูร ณาการภารกิ จ ของกระทรวง
แรงงานเพื่อให้บริการประชาชน
กิจกรรมที่ 2 กิ จกรรมสานสร้า งความเข้ม แข็ ง
ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
กิจ กรรมที่ 3 ส่ ง เสริ ม เพื่อ พั ฒ นาแรงงานนอก
ระบบ ให้เข้มแข็ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑,๕๕๘ คน
-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้ 189.90
ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
วัยแรงงานในพื้นที่/นาภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่
ขณะนี้ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณลงจั ง หวั ด แล้ ว
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บูร ณาการภารกิจ ของกระทรวง
แรงงานเพื่อให้บริการประชาชน
กิจกรรมที่ 2 กิ จกรรมสานสร้า งความเข้ม แข็ ง
ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
กิจ กรรมที่ 3 ส่ ง เสริ ม เพื่อ พั ฒ นาแรงงานนอก
ระบบ ให้เข้มแข็ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๗๒,๒๒๘ คน
โครงการสั ม มนาเชิงปฏิบัติ การ เจ้าหน้าที่พี่ เลี้ย ง
อาสาสมั ค รแรงงานเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นา
อาสาสมัครแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อ วันที่ 7 - 9 พฤศจิ กายน 2559 ณ จัง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยสอดแทรกกิจกรรม “ปลูกความดี
8 9 ต้ น บ า เ พ็ ญ พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล ถ ว า ย แ ด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ณ วนอุทยานปราณบุรี รวมทั้งกิ จกรรมร้องเพลง
สรรเสริ ญ พระบารมี / เพลงพระราชนิ พ นธ์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริ เ วณหน้ า พระราชวั ง ไกลกั ง วล ร่ ว มกั บ
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นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

-

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แ ก่ พี่เลี้ย ง
อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน รวม
จานวน 110 คน
มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ๕9 เห็นชอบให้มีการ
จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี ” เพื่อเป็ น
การแสดงความอาลัย น้อมถวายพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประกาศ
ความจงรักภักดีในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 กระทรวงแรงงาน ได้จัดกิจกรรม
ปฏิ ญ าณตนเพื่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
“รวมพลั ง แห่ ง ความภั ก ดี โดยมีรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิ ริ ชั ย ดิ ษ ฐกุ ล )
ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน ข้ า ราชการสั ง กั ด
กระทรวงแรงงานทั้ งส่ ว นกลางและส่ วนภู มิภ าค
รวมทั้ ง ส านั ก งานแรงงานไทยในต่ า งประเทศ
อาสาสมัค รแรงงาน แรงงานไทยในต่า งประเทศ
จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“ไทยแลนด์ 4.0 กับ
การพั ฒนาแรงงานในส่ วนภูมิ ภาค กิจกรรมทาความดี
ตามรอยปณิธานพ่อหลวง ปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว
สู่ ทะเล ณ อุ ทยานสิ่ งแวดล้ อมนานาชาติ สิ ริ น ธร
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 – 25 พ.ย. 59 เพื่อถวายเป็น
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
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ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

-

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
ผวจ.เพชรบุ รี (นางฉั ตรพร ราษฎร์ ดุ ษดี ) รองปลั ดกระทรวงแรงงาน (นายอนุรักษ์ ทศรัตน์) แรงงานจังหวัด
ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน
รวมจานวน 110 คน
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิ ริชั ย
ดิษฐกุล) ได้เป็นประธานฝุายฆราวาสในพิธีบรรพชา
อุป สมบทหมู่ พร้อ มด้ ว ยปลั ด กระทรวงแรงงาน
(หม่อมหลวงปุณฑริ ก สมิติ) ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ได้ เ ข้ า ร่ ว มในพิ ธี ต ามโครงการ
“แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 59 โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
นายจ้าง ลูกจ้าง และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ 95 รูป โดยผู้เข้าร่วมอุปสมบท
ได้ เดิ นทางไปปฏิ บั ติ ธรรม ณ วั ดญาณสั งวราราม
วรมหาวิหาร ตาบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุ รี
ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ ธ.ค.๕๙
กระทรวงแรงงานได้ ด าเนิ น การตามมติ ข อง
ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ที่ขอความ
ร่วมมือกระทรวงแรงงานตั้งจุดให้บริการประชาชนเพื่อ
อานวยความสะดวกให้บริการ อาหารว่าง เครื่องดื่ม
ผ้ าเย็ น ส าหรั บน าไปบริ การประชาชนที่ เข้ าร่ ว ม
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

-

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช ณ จุ ดบริ การประชาชน บริ เวณ
ด้ า นหน้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ตั้ ง แต่ วั น ที่
19 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559
กระทรวงแรงงานได้ จั ด พิ ธี บ าเพ็ ญ กุ ศ ลวาระ
ครบรอบวันสวรรคต ครบ 7 วัน เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59
ครบ 15 วั น เมื่ อวั นที่ 27 ต.ค. 59 ครบ ๕๐ วั น
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 59 และครบ ๑๐๐ วัน เมื่อวันที่
20 ม.ค. 60 โดยนิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม
ถวายภัตตาหารเพล ประเคนผ้าไตรและถวายปัจจัย
เพื่ อ ถวาย เป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมี ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน ข้ า ราชการ
แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น
ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมราลึกถึ ง
พร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ขอ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กระทรวงแรงงานโดยกรมพั ฒนาฝี มือแรงงาน จัดงาน
“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ” ประจาปี 2560
วันที่ 2 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมทั้งเป็น
การราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และให้ทุก
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ผลผลิต/โครงการ/
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ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

-
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ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ภาคส่ วนตระหนั กถึ งความส าคั ญของมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานแห่งชาติ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของ กพร. และมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สาธารณชน
สาหรับกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประจาปี 2560 ประกอบด้วยพิธีถวายพระราชสักการะ
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
ในฐานะที่ พระองค์ ทรงเป็ นพระบิ ดาแห่ งมาตรฐาน
การช่างไทย โดยเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จ านวน 97 หน่ วยงานเข้ าร่ วมพิ ธี จั ดนิ ทรรศการ
เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
จัดพิธีมอบปูายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน จานวน 15 แห่ง และเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน จานวน 5 แห่ง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
และเกียรติบัตร เป็นต้น
กระทรวงแรงงานร่ วมกั บสมาคมแม่ บ้ านแรงงานและ
ศูนย์บริการโลหิตแห่ งชาติ จั ดกิ จกรรมรั บบริจาคโลหิ ต
โครงการ “ทาความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตราลึ ก สานึ ก
ในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ” ถวายเป็ นพระราชกุ ศล
แด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
จานวน 2 ครั้ ง มี ผู้ลงทะเบี ยนเพื่อบริ จาคโลหิต จานวน
ทั้งสิ้น 510 คน ได้รับโลหิต จานวนทั้งสิ้น 458 ยูนิต
ปลั ดกระทรวงแรงงาน ร่ วมงานวั นข้ าราชการพลเรื อน
ประจ าปี 2560 “สืบสานพระราชปณิธานและหลั กการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั วรัชกาลที่ 9”
เชื่อมโยงและน้อมนาหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาล
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ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

-

1. 2 กิ จกรรมท าบุ ญตั กบาตร
ประจ าเดื อน เ พื่ อ ถ ว า ย เ ป็ น
พระราชกุศล

12 ครั้ง

- กระทรวงแรงงานจั ด กิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตร
ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร
ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ณ กระทรวงแรงงาน
เพื่ อ ถวายเป็น พระราชกุศ ลแด่พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวน 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ที่ 9 ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นแนวประพฤติปฏิบัติ
ของข้าราชการ ณ ตึ กสั นติ ไมตรี ท าเนียบรั ฐบาล โดยมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ า
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) เป็ นประธาน
กล่าวให้โอวาท ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ
ต่างๆ อาทิ นิทรรศการอัครศิลปิน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย เป็นต้น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน จ านวน ๑๐๐ คน ให้ บ ริ ก ารแจกจ่ า ย
อาหาร เครื่ องดื่ม และคอยอ านวยความสะดวก
ให้ กั บ ประชาชนที่ เ ข้ า สั ก การะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดยกระทรวง
แรงงานได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการตั้งแต่ วันที่
๑ เม.ย. - ๑๐ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.
โดยสลั บสั บเปลี่ย นหมุน เวีย นหน่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงแรงงาน ณ เต๊ น ท์อ านวยการ กอ.รส.
บริเวณท้องสนามหลวง
- กระทรวงแรงงานจั ด กิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตร 100.00
ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร
ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ณ กระทรวงแรงงาน
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมจานวน 12 ครั้ง

๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
กิจกรรม
ทั้งปี
1.3 โครงการมหกรรมสร้างงาน ๒๐,๐๐๐ คน
สร้างอาชีพ

1.4 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

4,980 คน

1.5 โครงการฝึก อบรมแรงงาน
กลุ ่ม เ ฉพ า ะ เ พื ่อ เ พิ ่ม โ อ ก า ส
ในการประกอบอาชีพ

6,540 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
-

- ฝึ กอบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่อ งมาจาก
พระราชด าริ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ และทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ
ให้สามารถประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
จานวน 102 คน
- ดาเนินการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ ได้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ผู้ผ่า นการบาบัด ยาเสพติด ผู้ ต้อ งขั งก่ อนพ้น โทษ
ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทย
ภู เ ขา) และคนพิ ก าร/ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร เป็ น ต้ น
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และเตรียม
คว าม พร้ อม ทางด้ า นจรรยาบรรณในวิ ชาชี พ
จานวน 808 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริม อาชีพ
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หางานทา/ผู้ต้องการเปลี่ย นงาน
ได้งานตรงตามความรู้ความสามารถ และให้นักเรียน
นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย
ผู้ที่รอฤดูกาล ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมู ล
ข่าวสาร ด้านอาชีพและด้านการศึกษา เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ รวมทั้งดาเนินการแนะแนวอาชีพ ทดสอบ
ความพร้อ มทางอาชี พ จ านวน 8 ครั้ง ผู้เข้ าร่ว ม
กิจกรรม จานวน ๒๑,๐๓๗ คน
- ฝึ กอบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่อ งมาจาก
พระราชด าริ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ และทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ
ให้สามารถประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
รวมจานวน 6,258 คน
- ดาเนินการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ ได้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ผู้ผ่า นการบาบัด ยาเสพติด ผู้ ต้อ งขั งก่ อนพ้น โทษ
ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทย
ภู เ ขา) และคนพิ ก าร/ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร เป็ น ต้ น
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และเตรียม
ความพร้ อ มทางด้ านจรรยาบรรณในวิ ชาชี พ รวม
จานวน 14,365 คน

ร้อยละ
105.19

125.66

219.65

๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
1.6 โครงการฝึ ก อบรมร่ ว มกั บ
มู ลนิ ธิ ข าเที ย มในสมเด็ จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

เป้าหมาย
ทั้งปี
20 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- ฝึกอบรมแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ 205.00
ร่วมกับมูลนิธิขาเทีย มในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน สามารถปฏิบัติงาน
ในโรงงานขาเทีย มโรงพยาบาลชุม ชน มีผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม 41 คน
- รับบริจาคโลหิตและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม - รับบริจาคโลหิตและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
ผู้ เข้ าร่ วมบริ จาคโลหิ ต จ านวน 1,๘37 คน โลหิ ต ผู้ เข้ าร่ วมบริ จาคโลหิ ต จ านวน ๘,๒๕๔ คน โลหิ ต
จานวน ๓๖๓,๕๐0 ซีซี
จานวน ๒,๐๓๗,๓๐๘ ซีซี
- เปลี่ยนแปลงโครงการฯ จากเดิม เป็นการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.7 โครงการแรงงานปรองดอง
สามัคคี เทิดไท้ราชินี

-

1.8 โครงการอบรมบุคลากรกรมสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานในการปฏิบัติ ธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
1.9 โครงการสร้ างจิตส านึกด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม

1 รุ่น
130 คน
2 รุ่น
270 คน

-

1.10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2 รุ่น
200 คน

-

1.11 โครงการหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการ
สร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ

-

-

- สร้ างจิ ตส านึ กด้ านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ย ม
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และประมวลจริ ย ธรรม
แก่ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ าที่ กรมสวั สดิ การและ
คุ้มครองแรงงาน จานวน 2 รุ่น 270 คน
- ส่งเสริมการเรียนรู้ การดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย งให้ แ ก่ ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่
กรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน จานวน 2 รุ่ น
210 คน
- อบรมการสร้า งจรรยาบรรณในงานเลขานุ การ
ตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง มี ผู้ เ ข้า ร่ ว ม
อบรม จานวน 33 คน

100.00/
100.00

100.00/
105.00
-

๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
1.12 กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป้าหมาย
ทั้งปี
-

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
-

2. การรักษาความ 2.1 โครงการส่ งเสริ ม ระบบการ 20,000 แห่ง (1) รณรงค์ / ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
มั่ นคงของรั ฐ และ จั ดการด้ า นยาเสพติ ด ในสถาน- 1,000,000 คน การปู องกั น และแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด ในสถานการต่างประเทศ ประกอบกิจการ
ประกอบกิจการ จานวน 487 แห่ง 46,937 คน
350 แห่ง (2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ
จนกระทั่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการปู อ งกั น และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
จานวน 283 แห่ง
2,980 แห่ง (3) ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง
รักษาระบบมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 257 แห่ง
4,300 คน
-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
กิ จ กรรมแสดงความอาลั ย แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศล
กิจกรรมที่ 2 กิ จ กรรมการให้บริ การช่ วยเหลื อ
ประชาชน
กิจ กรรมที่ 3 บ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์ เ พื่ อ
ถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมที่ 4 ดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมที่ 5 เยี่ยมผู้ปุวยประกันสังคม
กิจกรรมที่ 6 เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพที่บ้านพัก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 312,171 คน
(1) รณรงค์ /ประชาสั ม พั นธ์ ให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จานวน 21,029 แห่ง 1,390,893 คน
(2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ
จนกระทั่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการปู อ งกั น และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
จานวน 560 แห่ง
(3) ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง
รักษาระบบมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 3,245 แห่ง
(4) จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 4,842 คน

ร้อยละ
-

105.15/
139.09
160.00

108.89

112.60

๑๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

2.2 การเสริ ม สร้ า งความเข้า ใจ
และแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี
86 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้าง
ความเข้ม แข็งเครือข่ายแรงงานปูองกันยาเสพติ ด
จานวน 4 ครั้ง
2,000 แห่ง (6) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิ จการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 91 แห่ง
(7) ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาพิษภัย
ของยาเสพติดและการปูองกันยาเสพติด ผู้เข้ารับ
ฟังบรรยาย จานวน ๓,๕๘๕ คน ผู้เข้ารับการตรวจ
สุขภาพ จานวน ๓,๕๘๕ คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้าง 108.14
ความเข้ม แข็งเครือข่ายแรงงานปูองกันยาเสพติ ด
จานวน 93 ครั้ง
(6) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบ- 108.05
กิ จการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 2,161 แห่ง
(7) ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาพิษภัย
ของยาเสพติดและการปูองกันยาเสพติด ผู้เข้ารับ
ฟัง บรรยาย จ านวน ๓๐,๘๑๘ คน ผู้ เ ข้า รั บการ
ตรวจสุขภาพ จานวน ๓๐,๗๘๗ คน
(1) การเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจและแนวทาง
ความร่วมมือของประเทศ CLMVT กระทรวงแรงงาน
ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความ
เข้ า ใจและหาแนวทางความร่ ว มมื อ ของประเทศ
CLMVT เมื่อวั นที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ โรงแรม
Grand Mercure Bangkok Fortune โดยเชิญผู้แทน
ประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพู ชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม รวมทั้งเชิญผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ
ทั้ ง นี้ ในการประชุ ม ได้ จั ด ท า สรุ ปการหารื อ
(Summary of Discussion) และข้อเสนอในการจัดทา
Joint Declaration ส่งต่อให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคมเวียดนาม ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุ มระดับรัฐมนตรี CLMVT ครั้ งที่ 2 เป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดส่งแรงงานผ่านช่องทาง
ตามข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานที่ลงนามระหว่าง

๑๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ประเทศไทยกับ CLMV แต่ ละประเทศ ช่ว ยลด
จานวนแรงงานผิ ด กฎหมายที่ ลัก ลอบท างานใน
ประเทศไทย และลดปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า น
แรงงาน และเป็นการกระชับความสัม พันธ์ระหว่าง
หน่ว ยงานด้า นแรงงาน CLMVT ในความร่ว มมื อ
ด้ า นพั ฒ นาการน าเข้ าแรงงานให้ ป ลอดภั ย และ
ถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) การประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิ ริ ชั ย
ดิ ษ ฐกุ ล ) พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน
ได้เข้าร่วมประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
เมื่อวันที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล
รัชดา โดยการประชุมฯ ได้รับการตอบรับการเข้าร่วม
การประชุมจากผู้บริหารระดับนโยบายของกระทรวง
แรงงานประเทศ CLMV หัวหน้าคณะเป็นระดับอธิบดี
ขึ้นไปจนถึงระดับปลัดกระทรวงแรงงาน มีผู้เข้ าร่วม
ประชุมและสังเกตการณ์ ประมาณ 50 คน ทั้งนี้ ได้รับ
ทราบถึงประเด็นที่ประเทศ CLMVT ให้ความสาคัญ/
ตระหนักร่วมกันเกี่ยวกับการมีความร่วมมือเพื่อการ
เคลื่อนย้ ายแรงงานอย่ างปลอดภัย ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แ ก่แ รงงานและประชาชนทั่ วไป
การเตรีย มคนงานและการอบรมก่ อนการเดิ นทาง
การก าหนดบทบาทและหน้ าที่ ของผู้ เกี่ ย วข้ องใน
กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Stakeholders) การ
จัดทาข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างประเทศผู้รับและ

๑๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ประเทศผู้ส่ง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการ
ร่วมมื อกั นอย่างเข้ม แข็ งระหว่ างประเทศผู้รั บและ
ประเทศผู้ส่ง เป็ นต้น โดยหัวหน้าคณะผู้แทนระดับ
นโย บ าย เ ห็ นช อบร่ วมกั นที่ จ ะจั ด ท า Joint
Declaration on Safe Migration สาหรั บ
การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ CLMVT ครั้งที่ 2
ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ซึ่งจะดาเนินการยกร่างโดย
ประเทศไทยและส่งให้ประเทศต่างๆ พิจารณาต่อไป
โดยเวีย ดนามแจ้งกาหนดการจั ดการประชุม ระดั บ
รัฐมนตรีแรงงานประเทศ CLMVT ครั้งที่ 2 ในช่วง
เดือนสิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ทั้งนี้
ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเป็น
องค์กรที่ทางานใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงาน และเป็น
องค์กรที่มีบทบาทสาคัญในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์กรระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และมู ลนิ ธิ
ยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (EJF) นอกจากนี้ผู้แ ทน
CLMV และผู้ แ ทนมู ลนิ ธิ ยุ ติ ธรรมและสิ่ งแวดล้ อม
เยี่ยมชมสถานที่จริง ณ ศูนย์ PIPO, องค์การสะพานปลา
และบริษัท ไทยยูเนี่ยน และได้รับทราบการดาเนินงาน
ของประเทศไทยที่ให้ความสาคัญกับการดูแลคุ้มครอง
แรงงานในอุตสาหกรรมประมงทะเลและเกี่ ยวเนื่อง
อาทิ การจัดทา Seaman Book ให้แก่แรงงานต่างชาติ
ในขณะที่ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย
สอบถามความเป็นอยู่ของแรงงานจากประเทศของตน

๑๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
โดยตรง นอกจากนี้ คณะผู้ แ ทนได้ เยี่ ย มชมระบบ
การติดตามเรือในทะเล การแจ้งเรือเข้า-ออก รับฟัง
บรรยายสรุปการคุ้มครองและดูแลสิทธิประโยชน์ของ
แรงงานของบริษั ทไทยยู เนี่ ยน จ ากัด ซึ่ งมี แรงงาน
สัญชาติเมียนมาและกัมพูชาทางานอยู่เป็นจานวนมาก
(3) การประชุ ม ระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ค
ครั้งที่ 16 (Asia and Pacific Regional Meeting :
APRM) รมว.รง. (พลเอก ศิริ ชั ย ดิ ษ ฐกุ ล ) ได้ น า
คณะผู้ แ ทนนายจ้า ง และลู กจ้ าง เข้าร่วมประชุ ม
ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 16 (Asia and
Pacific Regional Meeting : APRM) ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธ.ค. 59 โดยมี 32 ประเทศใน
เอเชีย รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งจะเป็นการ
สร้ า งความร่ ว มมื อ ของไตรภาคี ในการท างานที่ มี
คุณค่า และได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ โดยเน้น
การน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทาง
การพัฒนาของไทยตามยุท ธศาสตร์ 20 ปี และ
ความร่วมมือของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ในด้าน
การย้ ายแรงงาน ทั้ งนี้ การประชุ มจะเป็ นการสร้ าง
ความเข้าใจและรับรู้ถึงความตั้งใจของประเทศไทยใน
การยกระดั บมาตรฐานด้ านแรงงานให้ เป็ น สากล
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(4) การส่งเสริมความสัม พันธ์ด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศ CLMV
- กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้เชิญ
อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษาด้ า นแรงงานหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากทางการกัม พูชา ลาว เมียนมา และ
เวี ย ดนาม เพื่ อ ประชุ ม และรั บทราบแนวทางการ
ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า วและ
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. 5๙ ดังนี้
(4.๑) การเปิดศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุด
การจ้ าง จ านวน ๓ แห่ ง ได้ แก่ ๑) ศู นย์ แรกรั บฯ ณ
จังหวัดตาก สาหรับแรงงานสัญชาติเมียนมา ๒) ศูนย์
แรกรับฯ ณ จังหวัดสระแก้ว สาหรับแรงงานสัญชาติ
กัมพูชา และ ๓) ศูนย์แรกรับฯ ณ จังหวัดหนองคาย
สาหรับแรงงานสัญชาติลาว โดยบริการอบรมให้ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการทางานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ
ไทย ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทาง
เข้ามาทางาน ตรวจสอบและขอรับสิทธิของแรงงาน
ก่อนเดิ นทางกลั บประเทศ รวมทั้ ง ได้ ขอให้ผู้ แ ทน
ทางการกัมพูชา ลาว และเมียนมา ประชาสัมพันธ์ การ
ดาเนินการของศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการ
จ้างให้ แ รงงานต่ างด้าว และผู้ที่ เกี่ย วข้ องได้ทราบ
รวมถึงการพิจารณาดาเนินการให้แรงงานต่างด้าว สามารถ
เดินทางมาอบรม ณ ศูนย์แรกรับฯ ได้ทันในวัน เวลาทาการ
เนื่องจากแรงงานต่างด้าว ทุกคนที่เข้ามาทางานในประเทศ
ไทยตาม MoU จะต้องผ่านการอบรมจากศูนย์แรกรับฯ

๑๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
100,000
คน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
เดือนกันยายน 2560
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- ผลการดาเนิ นงานของศูนย์ แรกรับเข้าทางานและ - ผลการดาเนิ นงานของศูนย์ แรกรับเข้าทางานและ
สิ้นสุดการจ้าง มีนายจ้างจานวน ๔,๒๗๒ คน แรงงาน สิน้ สุดการจ้าง มีนายจ้างจานวน ๓๑,๗๖๑ คน แรงงาน 243.31
ต่างด้าว จานวน ๒๘,๕๕๑ คน
ต่างด้าว จานวน ๒๔๓,๓๑๔ คน
ศูนย์ฯ จังหวัด นายจ้าง (ราย)
ตาก
๘๔๙
สระแก้ว
๑,๐๙๕
หนองคาย
๒,๓๒๘
รวมทั้ งสิ้น
๔,๒๗๒

แรงงงานต่างด้าว (คน)
เมีย นมา ๑๕,๓๓๖
กัมพูชา ๘,๓๕๘
ลาว
๔,๘๕๗
๒๘,๕๕๑

ศูนย์ฯ จังหวัด นายจ้าง (ราย)
ตาก
๘,๕๙๒
สระแก้ว
๑๐,๔๖๗
หนองคาย
๑๒,๗๐๒
รวมทั้ งสิ้น
๓๑,๗๖๑

แรงงงานต่างด้าว (คน)
เมีย นมา ๑๓๓,๔๕๘
กัมพูช า ๘๒,๑๑๐
ลาว
๒๗,๗๔๖
๒๔๓,๓๑๔

- ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญาตท างาน (E-Work - ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญาตท างาน (E-Work
Permit) จานวน ๔๕,๒๕๑ คน แยกได้ดังนี้
Permit) จานวน ๑๒๐,๐๔๙ คน แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ จังหวัด
สัญชาติ
ตาก
เมีย นมา
สระแก้ว
กั มพูช า
หนองคาย
ลาว
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๓๐,๖๔๙
๙,๗๑๓
๔,๘๘๙
๔๕,๒๕๑

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

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

(4.2) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แรงงานต่ า งด้ า ว
ณ ส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ด ๑๐ จั งหวั ดได้ แ ก่
จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา
ระนอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และ
สงขลา บริการให้คาปรึกษาแนะนาช่วยเหลือแรงงาน
ต่ างด้ าวที่ ประสบปั ญหาการท างานในประเทศไทย
การประสานหรื อส่ ง ต่ อให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ให้ ความช่ วยเหลื อ จั ด หาที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวให้ แ ก่
แรงงานต่างด้าวที่มีปัญหาเพื่ อพักรอระหว่างรอรับ
การช่วยเหลื อหรือรอส่ง ให้ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
ซึ่งจะช่วยปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์แ ละ
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ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว และเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านแรงงานต่อประชาคมโลก รวมทั้ง
มีบริการ Application DOE help me/ สายด่วน ๑๖๙๔
เพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการแจ้ง
ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว DOE Help Me เพื่อเป็น
ช่องทางร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าว สามารถแจ้งปัญหา
ได้ที่ http://www.doe.go.th/helpme รวมถึง
การจัดให้บริการโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน
๑๖๙๔ โดยจะมีล่ามภาษาเมียนมา กัมพูชา อังกฤษ
ตอบปัญหาและข้อมูลอื่น ๆ ในช่วงเวลาราชการ
(4.๓) การดาเนินการตามพระราชกาหนด
การนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีก ารกาหนดให้ ผู้ได้รับ อนุญาต
เรี ย กรั บเงิ นค่ าบริ การและค่ าใช้ จ่ ายจากนายจ้ า ง
เท่านั้น และห้ามเรียกเก็บเงินค่าบริการจากคนต่างด้าว
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องวางเงินค้าประกั นการประกอบ
ธุรกิจนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการนาคนต่างด้าว
มาทางาน และเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและลด
ระยะเวลาการดาเนินการนาเข้าแรงงานตาม MoU
(4.๔) การตรวจสัญชาติ แรงงานต่ างด้ าวของ
ประเทศต้นทาง มาตรการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เรียบร้อย
ซึ่งจะได้เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบต่ อไป โดยใน
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ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ระหว่างนี้ กระทรวงแรงงานได้ขอให้ทางการเมียนมา
และ กั ม พู ชา จั ดเตรี ย มการด าเนิ น การในส่ วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้สามารถตรวจสัญชาติ ได้ทันที
หลังจากที่ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับได้เร่ง
ทางการลาวเร่งรัด พิจารณาการตรวจสัญชาติแรงงาน
ลาว และแจ้งให้กระทรวงแรงงานทราบในโอกาสแรก
(5) การประชุมระดับวิชาการเวียดนาม – ไทย ระหว่าง
วันที่ ๑๙ – ๒๑ ก.พ. ๖๐ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มี Mr. Doan Mau Diep ผู้ช่วย
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการ
สังคม สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม เป็นหัวหน้ า
คณะฝุายเวียดนาม และนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดี
กรมการจัดหางาน เป็นหัวหน้าคณะฝุายไทย ผลการ
ประชุมมีความคืบหน้าโดยสรุป ดังนี้ 1) ฝุายไทยแจ้ง
รายละเอียดคู่มือการอบรมแรงงานสัญชาติเวียดนาม
ก่ อ นการท างาน และมอบคู่ มื อการอบรมฉบั บ
ภาษาอั งกฤษให้ ฝุายเวี ยดนาม 2) สองฝุ ายยื นยั น
กระบวนการนาเข้าแรงงานสัญชาติเวียดนาม ๘ ขั้นตอน
3) ฝุายไทยแจ้งบริษัทที่ได้รับอนุญาตตาม พรก. นาคน
ต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
จานวน ๔๑ บริษัท และ 4) ทั้งสองฝุายได้พิจารณา
ปรั บปรุ งร่ างสั ญญาจ้ างในกิ จการก่ อสร้างโดยให้ อยู่
ภายใต้ที่กฎหมายไทยกาหนด ส าหรับสัญญาจ้างใน
กิจการประมงทะเลเป็ นไปตามกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
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(6) กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลง
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในวั นที่ 1 มี นาคม 2560 ณ จั งหวั ดเพชรบุ รี ทั้ งนี้
กระทรวงแรงงานได้ มอบหมายให้ กรมการจัดหางาน
เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานในการดาเนิ น
ภารกิจที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้
การบริ หารจั ดการแรงงานต่ างด้ าวเป็ นไปอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มการจ้ างงานโดยถู กกฎหมาย
แรงงานได้ รั บการคุ้ มครอง และเป็ นไปตามข้ อตกลง
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(7) กรมการจัดหางานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ระดับวิชาการไทย - เมีย นมา ระหว่างวันที่ 19 21 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมี ป ระเด็ น หารื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ MOA ดั ง นี้
1) การดาเนินการของศูนย์แ รกรับเข้าทางานและ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง 2) การพิจารณาจัด ส่ง แรงงาน
เมีย นมาเข้ามาทางานตาม MOU ในกิจการรับใช้
ในบ้านและกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม
3) การพิจ ารณาจัด ส่ง แรงงานเมีย นมาเข้า มา
ทางานในกิจการประมงทะเลในรูปแบบรัฐต่อรัฐ
(8) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้เข้าพบ Mr.Guy Ryder ผู้อานวยการใหญ่
ILO ณ สานักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครเจนี วา
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สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60 ยื่นจดทะเบียน
สัตยาบั นสารอนุ สัญญา ฉบั บ 111 ขจัดการเลือก
ปฏิบัติ ส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคในการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพ พร้อมพิจารณาเพิ่มอีก 2 ฉบับ
คือ อนุ สั ญญา ฉ. 29 ว่ าด้ วยแรงงานบังคั บ และ
ฉ. 188 ว่าด้วยงานประมง
(9) พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลั ดกระทรวง
แรงงาน และคณะ ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี CLMVT
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560 ณ เมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการประชุมใน
ครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวาระการรับรอง
ปฏิญญาร่วม CLMVT ในวันที่ 2 ส.ค. 60 ด้วย
สาระส าคั ญของปฏิ ญญาร่วม CLMVT ด้ านการ
เคลื่อนย้ ายแรงงานอย่ างปลอดภั ย เป็ นการยืนยันถึ ง
เจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศ CLMVT
ในเรื่ อ งการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานอย่ า งปลอดภั ย
การส่งเสริมการข้ามแดนและการจ้างงานโดยถูกกฎหมาย
ผ่านข้อตกลงทวิภาคี การสร้ างความตระหนั กรู้ให้แก่
ประชาชนทั่วไป คนหางาน คนงาน นายจ้าง หน่วยงาน
จั ดส่ งแรงงานเอกชน รวมถึ งหน่ วยงานผู้ มี อ านาจ
ที่ เกี่ ยวข้ องในประเด็ นการเคลื่ อนย้ ายแรงงานอย่ าง
ปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบ และส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างปลอดภัยจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทาง
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3. การป้ อ งกั น
และปราบปราม
กา ร ทุ จ ริ ตแ ล ะ
ประพฤติมิชอบ
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กระทรวงแรงงานได้กาหนดกรอบแนวทางดาเนินงาน
เพื่ อแปลงยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สู่การปฏิบั ติของกระทรวงแรงงาน โดยจะด าเนิ นการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์หลัก
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปูองกันการทุจริต
เชิงรุก ทั้งนี้ รมว.รง. (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ได้มอบ
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัด รง. ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาแผนการปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต (จัดทาแผนการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจ
ให้ แก่ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการปู องกั น
การทุจริต โดยมีศูนย์หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
2) จัดทาคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ในการท างานแต่ ละขั้ นตอน และการตรวจสอบรายการ
(Check list) เพื่ อเป็ นระบบควบคุ มภายในของแต่ ละ
หน่วยงาน
3) การประกาศมาตรการปูองกั นและปราบปราม
การทุ จริ ต ตามค าสั่ งคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
เรื่ อง มาตรการปู องกั นและแก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ต
ประพฤติมิ ชอบ โดยให้ ทุ กหน่ วยงานน ามาพิ จารณา
เพื่ อ เป็ นห ลั ก จั ด ท า มา ตร กา รที่ เห มา ะส ม

๒๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

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

200 คน

-

400 คน

-

3.3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปูองกันและลดความเสี่ย งในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

200 คน

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
4) การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทางานใน
แต่ละขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นและควบคุมความเสี่ย งนั้น
ให้มีประสิทธิภาพ
5) การจัดทาแบบประเมินหรือแบบสารวจมาตรฐาน
ความโปร่งใส เพื่อเป็นการจัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการดาเนินงาน
โดยมีการกาหนดขั้นตอนการทางาน ตามตัวชี้วัดและ
ด าเนิ น การตามแผนการปฏิ บั ติ ง าน น าระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศมาช่ วยในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรือปูองกันการทุจริต อาทิ ระบบ E-Payment ,
E-claim เพื่อปูองกันเรื่องการรับเงินผ่านมือ เป็นต้น
เสริม สร้างจิตสานึก ส่งเสริม คุณธรรม จริย ธรรม 117.00
วินัย และธรรมาภิบาลสาหรับบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 234 คน
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล 103.75
ปูองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ชอบให้ แ ก่ บุ ค ลากรกรมการจั ดหางาน
จานวน 4 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 415 คน
ฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 85.50
ปูองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบ แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก รมพั ฒ นาฝี มื อ
แรงงาน จานวน 171 คน

๒๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
3.4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สื่อสร้ างสรรค์ ใ นการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต

เป้าหมาย
ทั้งปี
1,100 คน

3.5 กิ จ กรรมต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ

1 รุ่น
130 คน

3..6 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรด้านคุณธรรม จริย ธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
3.7 โครงการเสริมสร้ างธรรมาภิบาล
ปูองกั นและลดความเสี่ ยงในการเกิ ด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

5,000 คน
-

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
- เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ สื่อ สร้า งสรรค์ใ นการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แ ก่บุค ลากร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและประชาชน
ทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 345 คน
-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ สื่อ สร้า งสรรค์ใ นการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แ ก่บุค ลากร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและประชาชน
ทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,155 คน
กิ จ กรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ภายใต้ชื่อ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โปร่งใส
ไร้ การทุ จริ ต” เมื่อวั นที่ 25 พ.ย. 59 ณ ห้ องประชุ ม
จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน
โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกับมอบนโยบายให้
ทุ กหน่ วยงานในสั งกั ดโปร่ งใส ไร้ การทุ จริ ต เน้ นย้ า
ข้ าราชการใช้ หลั ก 7.ป. 4 ม. (เป็ นธรรม โปร่ งใส
ปรับปรุง ประสิทธิผล ประหยัด เปิดโอกาส เป็นต้นแบบ
ไม่จ่ าย ไม่ รับ ไม่ ยอม และไม่เพิ กเฉย) ซึ่งจะเป็นการ
รองรับนโยบาย Zero Corruption ของกระทรวงแรงงาน
และรัฐบาล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 500 คน
ดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ด้านคุณธรรม ดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR) จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR)
ข้าราชการสานักงานประกันสังคม จานวน 220 คน ข้าราชการสานักงานประกันสังคม จานวน 3,692 คน
- ปลุกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน โดยการคัดเลือกและให้รางวัลแก่
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ทางานดี มี คุ ณธรรมและมีความซื่ อสั ตย์
จานวน 58 ราย
- การสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยในโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จานวน 497 คน

ร้อยละ
105.00

100/
384.62

73.84
-

๒๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

4 . ก า ร จั ด ก า ร 4.1 การบริหารแรงงานต่างด้าว
ปั ญ หาแรงงาน
ต่า งด้ า ว/การค้ า
มนุษย์ด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

-

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยแก่บุ คลากร
จานวน 12 คน
- กิจกรรมปฏิ บัติธรรม ร่ วมท าบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 670 คน
- สิ้นสุดการดาเนินการ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (1) ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บั ตรใหม่ ของแรงงานต่ างด้ าวในกิ จการประมงทะเล
(ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. – ๓๐ ธ.ค. 5๙) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๒๕ ต.ค. ๕๙ (ปรับปรุงข้อมู ล ณ วันที่ 30 ม.ค. 60)
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 2,507 คน
และแรงงานต่างด้ าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวนทั้งสิ้น 10,415 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมีย นมา
รวมทั้ งสิ้น

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

- ผลการดาเนิ นงานการรับ รายงานตั วเพื่ อขอรั บ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
1,952 คน และแรงงานต่า งด้า ว ๓ สัญ ชาติ
มาจดทะเบียนใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 23,634 คน
แรงงาน 23,390 คน ผู้ติดตาม 244 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

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

ผู้ติดตาม (คน)
112
6
126
244

๒๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
- สิ้นสุดการดาเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(2) ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บั ตรใหม่ ของแรงงานต่ างด้ าวในกิ จการประมงทะเล
(๑ ก.พ. – 31 มี.ค. 60) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค.
60 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 60) มีนายจ้าง
แจ้ งบั ญชี รายชื่ อแรงงานต่ างด้ าว 3,613 คน และ
แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มาจดทะเบียนใหม่ จานวน
ทั้งสิ้น 23,452 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมีย นมา
รวมทั้ งสิ้น

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

- ผลการดาเนิ นงานการรับ รายงานตั วเพื่ อขอรั บ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
2,474 คน และแรงงานต่ า งด้ า ว ๓ สั ญ ชาติ
มาจดทะเบีย นใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 36,219 คน
แรงงาน 35,832 คน ผู้ติดตาม 387 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

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

ผู้ติดตาม (คน)
144
21
222
387

๒๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
(3) ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)
ผลการดาเนินงาน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(3) ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MoU จานวน ๒๑๙,๕๘๑ คน แยกเป็นดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๗๒,๘๒๖
๒๕,๖๓๘
๑๒๑,๑๑๗
๒๑๙,๕๘๑

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

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๑๐,๑๗๙
๕,๗๓๕
๑๕,๘๙๔
๓๑,๘๐๘

สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๑๐๑,๗๕๑
๓๔,๖๓๓
๑๔๗,๗๐๓
๒๘๔,๐๘๗

163,470 คน - พิจารณาอนุญาตทางาน รวมทั้งสิ้น ๕๐,๖๗๘ คน - พิจารณาอนุญาตทางาน รวมทั้งสิ้น ๓๙๑,๓๐๓ คน 293.37
ดังนี้
ดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๑๘,๐๔๕
๗,๓๘๐
๒๕,๒๕๓
๕๐,๖๗๘

สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๑๓๒,๑๐๗
๔๕,๒๐๒
๒๑๓,๙๙๔
๓๙๑,๓๐๓

๒๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

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

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๒๓๕,๗๕๗
๑๐๐,๔๗๐
๔๖๑,๔๕๘
๗๙๗,๖๘๕

ดาเนินการคัดกรองความสัม พันธ์ระหว่างนายจ้าง
– ลูกจ้าง ณ ศูนย์สัมภาษณ์ทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐) ดังนี้
ผลการดาเนิ น งานการคั ดกรองความสั ม พั น ธ์
ระหว่า งนายจ้ าง – ลูกจ้าง มีนายจ้างที่ผ่ านการ
สัมภาษณ์ จานวน ๑๘๕,๕๕๐ คน และแรงงานต่างด้าว
๓ สัญชาติ จานวน ๗๒๗,๔๗๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) แยกเป็นดังนี้
สั ญชาติ
กัมพูช า
ลาว
เมี ยนมา
รวมทั้ งสิ้น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
๒๐๙,๕๖๑
๘๗,๘๑๕
๔๓๐,๐๙๕
๗๒๗,๔๗๑

๒๗
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ผลการดาเนินงานแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบแทน
ใบอนุญาตทางาน มีจานวนทั้งสิ้น ๔๕,๓๕๓ คน

100,000 คน (4) โครงการจัด ตั้ง ศู นย์ ประสานแรงงานประมง (4) โครงการจัด ตั้ง ศู นย์ ประสานแรงงานประมง 256.42
๒๒ จังหวัด จานวน 19,340 คน ดังนี้
๒๒ จังหวัด จานวน 256,420 คน ดังนี้
22,000 คน
- จัดระเบียบแรงงานประมง
- จัดระเบียบแรงงานประมง
282.68
อนุญาตทางาน (คน)
นาเข้าตาม MoU
อนุญาตทางาน (คน)
นาเข้าตาม MoU
๓,๕๐๑

8,000 คน

๓๓๘

- คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
อบรมนายจ้าง (คน)
166

อบรมลูกจ้าง (คน)
-

- ให้ บริ การค าปรึ กษา แนะน า นายจ้ าง ลู กจ้ าง
และประชาชนทั่ วไป ตามภารกิ จของศู นย์ ฯ จ านวน
๑๘,๑๓๗ คน
242,000 คน (5) โครงการการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
36,000 แห่ง และสถานประกอบการ โดยดาเนินการตรวจสอบ
การท างานของคนต่ า งด้ า วและนายจ้ า ง/สปก.
เพื่อให้ปฏิบั ติให้ถู กต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
กาหนด
70,000 คน

๕๘,๙๖๒

๓,๒๒๘

- คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
อบรมนายจ้าง (คน)
8,964

อบรมลูกจ้าง (คน)
8,988

224.40

- ให้ บริ การค าปรึ กษา แนะน า นายจ้ าง ลู กจ้ าง 283.46
และประชาชนทั่ วไป ตามภารกิ จของศู นย์ ฯ จ านวน
๑๙๘,๔๒๐ คน
(5) โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว 136.77
และสถานประกอบการ โดยดาเนินการตรวจสอบ 128.63
การท างานของคนต่ า งด้ า วและนายจ้ า ง/สปก.
เพื่อให้ปฏิบั ติให้ถู กต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
กาหนด

ตรวจสอบ
จานวน
ตรวจสอบ
จานวน
การทางานของแรงงานต่างด้าว ๑๗,๘๑๘ คน
การทางานของแรงงานต่างด้าว ๓๓๐,๙๘๔ คน
นายจ้าง/สถานประกอบการ
๒,๙๐๔ แห่ง
นายจ้าง/สถานประกอบการ
๔๖,๓๐๖ แห่ง
12,728 แห่ง (6) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว (6) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว 143.38
- ด าเนิน การตรวจสอบการท างาน นายจ้า ง/ 111.83
140,730 คน
- ดาเนิน การตรวจสอบการทางาน นายจ้าง/
สถานประกอบการและคนต่างด้า วเพื่อ ให้ป ฏิบัติ สถานประกอบการและคนต่างด้า วเพื่อ ให้ป ฏิบัติ
ให้ ถู ก ต้ อ ง และเป็ น ไปตามกฎหมายที่ ก าหนด ให้ ถู ก ต้ อ ง และเป็ น ไปตามกฎหมายที่ ก าหนด

๒๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร)
ตรวจสอบ
จานวน
สถานประกอบการ
๒,๙๑๒ แห่ง
การทางานของแรงงานต่างด้าว ๑๓,๔๗๓ คน
(7) การตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้าง
และแรงงานต่า งด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้พนักงานตรวจแรงงานร่วมกับชุดปฏิบัติการ
(Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ๑๐
เขตพื้นที่ กทม. ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ นายจ้าง/สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว

จานวน
๗๒ ราย
๕๙๔ คน
3 ราย
๗ คน

- ตรวจสอบ จั บ กุม และดาเนิน คดีน ายจ้ า งและ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วน
ภูมิภาค ดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร)
ตรวจสอบ
จานวน
สถานประกอบการ
๑๘,๒๔๙ แห่ง
การทางานของแรงงานต่างด้าว 157,381 คน
(7) การตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้าง
และแรงงานต่า งด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้พนักงานตรวจแรงงานร่วมกับชุดปฏิบัติการ
(Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ๑๐
เขตพื้นที่ กทม. ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ นายจ้าง/สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว

จานวน
๑,๗๙๔ ราย
๓๘,๗๑๐ คน
157 ราย
๑,๖๙๘ คน

- ตรวจสอบ จั บ กุม และดาเนิน คดีน ายจ้ า งและ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่วน
ภูมิภาค ดังนี้

๒๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบนายจ้าง/สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว

จานวน
30 ราย
๗๐๕ คน
- ราย
- คน

50,000 คน (8) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) ด้ านแรงงานต่ างด้ าวเพื่ อ
สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด (ตาก
มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุรี เชียงราย
หนองคาย นครพนม นราธิวาส)
- ผลการดาเนินการพิจารณาอนุญาตทางานแรงงาน
ต่างด้าวในศู นย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จานวน
แรงงานต่ างด้าวได้ รับอนุญาตทางานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จานวน ๙,๒๒๖ คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุรี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

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

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบนายจ้าง/สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว

ร้อยละ

จานวน
๖,๒๓๐ ราย
๔๔,๘๓๐ คน
523 ราย
4,024 คน

(8) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ 147.87
(One Stop Service) ด้ านแรงงานต่ างด้ าวเพื่ อ
สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด (ตาก
มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุรี เชียงราย
หนองคาย นครพนม นราธิวาส)
- ผลการด าเนิ น การพิ จารณาอนุ ญ าตท างาน
แรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) ในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ
จานวนแรงงานต่างด้ าวได้รั บอนุ ญาตทางานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จานวน ๗๓,๙๓๔ คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุรี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

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

๓๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
100,000
ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
(9) การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์สายด่วน
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศั พ ท์ ส ายด่ ว นกรมการจั ด หางาน ๑๖๙๔
มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ โดยสามารถรับสายได้
จานวน ๑๒,๐๒๖ สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน ๑๑,๕๔๕ สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ชา และ
ชาวต่ างชาติ (ใช้ภ าษาอั งกฤษ) โทรศั พท์ม าทั้งสิ้ น
จานวน ๔๘๑ สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

4.2 การจัดการปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

6,000 คน

จานวน
๒๒๖ สาย
๑๖๐ สาย
๙๑ สาย
1 สาย
3 สาย

ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นหรื อ ขอรั บ
ความช่วยเหลือที่เกี่ ยวข้ องกับการทางานของแรงงาน
ต่างด้ าว จะมี การบั นทึกข้อมู ลดังกล่าว และจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการและแจ้ งผลให้ทราบ
มีการร้องทุกข์ ร้องเรียน จานวน 3 ราย
(1) โครงการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว ดาเนินการให้ความคุ้มครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุน
การแก้ไขและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
รวม 777 คน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(9) การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์สายด่วน 117.30
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศั พ ท์ ส ายด่ ว นกรมการจั ด หางาน ๑๖๙๔
มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ โดยสามารถรับสายได้
จานวน ๑๑๗,๒๙๗ สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน ๑๐๖,๓๙๙ สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ชา และ
ชาวต่ างชาติ (ใช้ภ าษาอั งกฤษ) โทรศั พท์ม าทั้งสิ้ น
จานวน ๑๐,๘๙๘ สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

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

ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นหรื อ ขอรั บ
ความช่วยเหลือที่เกี่ ยวข้ องกับการทางานของแรงงาน
ต่างด้าว จะมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าว และจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและแจ้งผลให้ทราบ
มีการร้องทุกข์ ร้องเรียน จานวน ๑๗๓ ราย
(1) โครงการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 107.07
ต่างด้าว ดาเนินการให้ความคุ้มครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุน
การแก้ไขและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
รวม 6,424 คน ดังนี้

๓๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ทั้งปี
เดือนกันยายน 2560
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน ๗๖๗ คน
๕,๔๐๐ คน
- อบรมนายจ้าง จานวน ๑๐ คน
๖๐๐ คน
๖0,๐๐๐ คน (2) โครงการเครือข่ายชุมชนร่ วมรณรงค์ปูองกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้นา
ชุ มชน/ผู้ น าท้ องถิ่ น/ผู้ สนใจไปท างานต่ างประเทศ/
ผู้ ถู กระงั บการเดิ นทาง/ประชาชนทั่ วไป/คนหางาน
เพื่ อสร้ างเครื อข่ ายในการให้ ข้ อมู ลการไปท างาน
ต่างประเทศ จานวน ๑,๒๖๑ คน
๙30,๖๐๐ คน (3) โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ เ พื่ อ ปู อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางาน
- ด าเนิ นการประชาสั มพั นธ์ เคลื่ อนที่ ให้ แก่ ประชาชน
ทั่ วไป/คนหางาน โดยจั ดท าเอกสารสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ต่ างๆ
เกี่ ยวกับการเดินทางไปท างานต่างประเทศอย่างถู กต้ อง
ตามกฎหมาย ปู องกั นปั ญหาการหลอกลวงไปท างาน
ต่างประเทศ/การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ๓๒,๓๖๕ คน
8,200 คน (4) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชนทราบ
ถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมถึงพฤติการณ์ในการหลอกลวง
คนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางานบริษัทจัดหางาน
และขบวนการค้ามนุษย์ จานวน 346 คน
1,600 แห่ง (5) โครงการปูองกันและแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์
46,450 คน ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ตรวจสถานประกอบกิ จการกลุ่ มเสี่ ยงต่ อการใช้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน ๕,๗๕๖ คน
- อบรมนายจ้าง จานวน ๖๖๘ คน
(2) โครงการเครือข่ายชุมชนร่ วมรณรงค์ปูองกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้นา
ชุ มชน/ผู้ น าท้ องถิ่ น/ผู้ สนใจไปท างานต่ างประเทศ/
ผู้ ถู กระงั บการเดิ นทาง/ประชาชนทั่ วไป/คนหางาน
เพื่ อสร้ างเครื อข่ ายในการให้ ข้ อมู ลการไปท างาน
ต่างประเทศ จานวน ๖๓,๔๗๙ คน
(3) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อปูองกันการหลอกลวง
คนหางาน
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ปู องกั นปั ญหาการหลอกลวงไปท างาน
ต่างประเทศ/การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ๙๗๑,๙๖๖ คน
(4) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมู ลและ
สร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชนทราบ
ถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมถึงพฤติการณ์ในการหลอกลวง
คนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางานบริษัทจัดหางาน
และขบวนการค้ามนุษย์ จานวน 9,354 คน
(5) โครงการปูองกันและแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ ยงต่อการใช้

ร้อยละ
106.59
111.33
105.80

104.45

114.07

108.19
194.42

๓๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
แรงงานเด็ ก แรงงานบั งคั บ แรงงานขั ดหนี้ และการค้ า
มนุ ษย์ ด้ านแรงงานในกิ จการเกี่ ยวเนื่ องประมงทะเล
กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง
ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทอื่ น ๆ รวมทั้ งกิ จการที่ เป็ นห่ วงโซ่ การผลิ ต
ดังกล่าว และกิจการก่อสร้าง ผลการดาเนินงาน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
แรงงานเด็ ก แรงงานบั งคั บ แรงงานขั ดหนี้ และการค้ า
มนุ ษย์ ด้ านแรงงานในกิ จการเกี่ ยวเนื่ องประมงทะเล
กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง
ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทอื่ น ๆ รวมทั้ งกิ จการที่ เป็ นห่ วงโซ่ การผลิ ต
ดังกล่าว และกิจการก่อสร้าง ผลการดาเนินงาน ดังนี้

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
56
5
สปก. (แห่ง)
51
1,326
99
ลูกจ้าง (คน)
1,227
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ ยวข้องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกั บจานวน
สปก./ลู กจ้ างที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ คิ ด เป็ นร้ อยละ
8.93/7.47

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

การด าเนิ นการของเจ้า หน้า ที่กรณี พบว่ านายจ้า ง
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกคาสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 จานวน 13 แห่ง ลูกจ้าง 586 คน ขณะนี้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามคาสั่งแล้ว 5 แห่ง ลูกจ้าง 99 คน ขณะนี้
ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่งหมดแล้ว

การด าเนิ นการของเจ้ าหน้ าที่ กรณี พบว่ านายจ้างฝุาฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกคาสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 จ านวน 151 แห่ ง ลู กจ้ า ง 9,265 คน
ขณะนี้ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่งหมดแล้ว
- ด าเนิน คดี ในชั้น พนั กงานสอบสวน จ านวน 12
แห่ง ลูกจ้า ง 545 คน ขณะนี้ปฏิบั ติถูกต้ องแล้ ว
จานวน 2 แห่ง ลูกจ้าง 31 คน และอยู่ในขั้นตอน
ดาเนินคดี จานวน 10 แห่ง ลูกจ้าง 514 คน

ตรวจ

ตรวจ

๓๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
370 ลา
5,550 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
เดือนกันยายน 2560
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(6) บูรณาการตรวจคุ้ม ครองแรงงานในเรือประมง (6) บูรณาการตรวจคุ้ม ครองแรงงานในเรือประมง 177.57
ทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล
ทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล
163.96
ตรวจ
เรือ (ลา)
6
ลูกจ้าง (คน)
101

ไม่ถูกต้อง
-

ถูกต้อง
6
101

ร้อยละของจานวน สปก./เรือ/ลูก จ้างที่เกี่ ยวข้องที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จ านวน สปก./เรื อ /ลู ก จ้ า งที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ
คิดเป็นร้อยละ 0.00/0.00

ตรวจ
เรือ (ลา)
657
ลูกจ้าง (คน) 9,100

ไม่ถูกต้อง
20
244

ถูกต้อง
637
8,856

ร้อยละของจานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จ านวน สปก./เรื อ /ลู ก จ้ า งที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ
คิดเป็นร้อยละ 3.04/2.68

การด าเนิ นการของเจ้า หน้า ที่กรณี พบว่ านายจ้า ง
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกค าสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จานวน 19 ลา ลูกจ้าง 218 คน ขณะนี้
ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่งแล้ว 16 ลา ลูกจ้าง 182 คน
และอยู่ระหว่างดาเนินการ 3 ลา ลูกจ้าง 36 คน
- ด าเนิ นคดี ในชั้ นพนั กงานสอบสวน (อยู่ ในขั้ นตอน
ดาเนินคดี) จานวน 1 ลา ลูกจ้าง 26 คน
หมายเหตุ : ยอดสะสมของจานวนเรือที่ป ฏิบัติไ ม่ถูกต้อง
และออกคาสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ลดลงจากงวดก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลผิดพลาด

12 รุ่น
240 แห่ง
480 คน

-

(7) การพัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม 100.00/
ประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยง 152.50/
กุ้งตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
109.79
จานวน 12 รุ่น 366 แห่ง 527 คน

๓๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

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

5. การแก้ไขปัญหา 5.1 โครงการเพิ่ม ประสิ ทธิภาพ
ค ว า ม ไ ม ่ ส ง บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานใน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย
ทั้งปี
240 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
(8) ติดตามการแสดงความมุ่งมั่นในการนาหลักการ
ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการ
จ้างงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับการพัฒนา จานวน 6 แห่ง
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่ อ ปู อ งกั น การ
แสวงหาผลประโย ชน์ จ ากผู้ ใ ช้ แ รงงานตาม
กลุ่มเปูาหมายและสานักตรวจสอบจัดชุดเฉพาะกิจ
ออกสนับ สนุน การตรวจสอบสถานประกอบการ
ของหน่วยปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จ านวน ๑,๓๖๗ แห่ ง ไม่ พ บนายจ้ า ง/สถานประกอบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
41,800 คน 1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ว่างงานในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นบัณฑิตแรงงาน โดย
ประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนใน
พื้ นที่ ประชาชนได้ รั บบริ การด้ านแรงงาน จ านวน
1,958 คน ดังนี้
- ด้านจัดหางาน 161 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 1,409 คน
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 60 คน
- ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 328 คน
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
3) กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
จานวน 14 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,400 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
(8) ติดตามการแสดงความมุ่งมั่นในการนาหลักการ 102.50
ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการ
จ้างงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับการพัฒนา จานวน 246 แห่ง
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่ อ ปู อ งกั น การ
แสวงหาผลประโย ชน์ จ ากผู้ ใ ช้ แ รงงานตาม
กลุ่มเปูาหมายและสานักตรวจสอบจัดชุดเฉพาะกิจ
ออกสนับ สนุน การตรวจสอบสถานประกอบการ
ของหน่วยปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จ านวน ๔,๕๒๘ แห่ ง ไม่ พ บนายจ้ า ง/สถานประกอบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
113.96
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต แรงงาน
โดยประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ ประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน (ปรับปรุง
ข้อมูล วันที่ 31 พ.ค. 60) จานวน 47,634 คน ดังนี้
- ด้านจัดหางาน 2,169 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 42,238 คน
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 238 คน
- ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 2,989 คน
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 37 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 624 คน
3) กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่ วมใจพัฒนาชุม ชน
จานวน 65 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9,498 คน

๓๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

5.2 โครงการอบรมฝี มือแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย
ทั้งปี

600 คน

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560
4) กิจกรรมคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม1,528 คน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางาน
แก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงาน
ผู้สู งอายุ ในพื้ นที่ จังหวั ดชายแดนภาคใต้ ) ผู้ เ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรม จานวน 256 คน
6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บั ณ ฑิ ต แรงงานส ารวจข้ อ มู ล
ด้ า นแรงงานในพื้ น ที่ บั น ทึ ก ประมวลผลข้ อ มู ล
น าเสนอข้ อ มู ล ด้ า นแรงงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ
อาเภอ ระดับจังหวัด จานวน 36 ครั้ง
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทาง
การด าเนิ น งาน มอบหมาย/ติ ด ตามผลการ
ปฏิ บั ติ ง านบั ณ ฑิ ตแรงงาน ติ ด ตามและรายงาน
ผลการดาเนิ นโครงการ นิเทศงาน และประเมิ นผล
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน จานวน 3 ครั้ง
สพร.12 สงขลา จานวน 20 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
4) กิจกรรมคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
จานวน 38 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,228 คน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางาน
แก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงาน
ผู้สู งอายุ ในพื้ นที่ จังหวั ดชายแดนภาคใต้ ) ผู้ เ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรม จานวน 592 คน
6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บั ณ ฑิ ต แรงงานส ารวจข้ อ มู ล
ด้ า นแรงงานในพื้ น ที่ บั น ทึ ก ประมวลผลข้ อ มู ล
น าเสนอข้ อ มู ล ด้ า นแรงงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ
อาเภอ ระดับจังหวัด จานวน 607 ครั้ง
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ดาเนิน การพัฒ นาศั กยภาพบัณ ฑิต แรงงานให้
เหมาะสม สอดคล้อ งกับภารกิจและความจาเป็ น
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จานวน 1 ครั้ง
8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ นการจั ดประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน มอบหมาย/ติดตามผลการปฏิบัติงานบัณฑิ ต
แรงงาน ติดตามและรายงาน ผลการดาเนินโครงการ
นิเทศงาน และประเมินผล การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน
จานวน 256 ครั้ง
- ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน 111.17
ภาคใต้ กลุ่มเปูาหมายตามโครงการฝึกทักษะอาชีพตาม
ความต้ องการให้ กับกลุ่ม เปูาหมายในพื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
และกลุ่ ม เปู าหมายที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่ วนหน้ า

๓๖
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
เดือนกันยายน 2560

5.3 โครงการฝึกอบรมฝีมือให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการพาคน
กลับบ้าน

200 คน

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
ได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
โดยมีผลการดาเนินงาน รวมจานวน 667 คน ดังนี้
สพร.สงขลา จานวน 141 คน
สพร. ปัตตานี จานวน 160 คน
สพร. ยะลา จานวน 160 คน
สพร.นราธิวาส จานวน 206 คน
- ฝึ กอบรมอาชี พเสริ ม ในสาขาอาชี พต่ างๆ ให้ แ ก่ 100.00
กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ บูโด สุไหงปาดี 9 อาเภอ 27 ตาบล (จังหวัดนราธิ วาส
ปัตตานี ยะลา) เพื่ อให้มี ความพร้ อมในการท างาน
มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ผลการดาเนินงาน จานวน 200 คน ดังนี้
สพร.ปัตตานี จานวน 40 คน
สพร.ยะลา
จานวน 40 คน
สรพ.นราธิวาส จานวน 120 คน
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล

