รายงานผลการดดาเนนินงานของกระทรวงแรงงาน ดด้านความมมมั่นคง ปปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 กมนยายน 2560
นโยบายรมฐบาล
เปป้าหมาย
ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละ
ผลผลนิต/โครงการ/
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
ดด้านความมมนคง
มั่
ทมทั้งปปี
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
กนิจกรรม
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ดดาเนรินการนดาแนวทางตามพระราชดดารริมาใชร้
1. การปกปป้อง 1.1 โครงการสาน สรร้าง
๓๘,๐๓๕ คน
185.8
ในการพพัฒนาอาชชีพและคสุณภาพชชีวตริ แกก่ประชาชน
และ เชนิดชชูสถาบมน เสรริมสสุขแรงงานไทย
0
วพัยแรงงานในพพนพื้ ทชี/ท นดาภารกริจดร้านแรงงานลงสสพก่ นพพื้ ทชีท
พระมหากษมตรนิยย
ขณะนชีไพื้ ดร้จดพั สรรงบประมาณลงจพังหวพัดแลร้ว
โดยดดาเนรินการใน 3 กริจกรรม ดพังนชีพื้
กริจกรรมทชีท 1 บสรณาการภารกริจของกระทรวง
แรงงานเพพอท ใหร้บรริการประชาชน
กริจกรรมทชีท 2 กริจกรรมสานสรร้างความเขร้มแขข็ง
ระหวก่างอาสาสมพัครแรงงาน เครพอขก่ายดร้านแรงงาน
บพัณฑริตแรงงาน และแกนนดาแรงงานนอกระบบ
กริจกรรมทชีท 3 สก่งเสรริมเพพอท พพัฒนาแรงงานนอก
ระบบ ใหร้เขร้มแขข็ง
ผสเขร้ร้ ารก่วมกริจกรรม จดานวน ๗๐,๖๗๐ คน
โครงการสพัมมนาเชริงปฏริบตพั กริ าร เจร้าหนร้าทชีพท เชีท ลชียพื้ งอาสา
สมพัครแรงงานเชริงบสรณาการเพพอท พพัฒนาอาสาสมพัคร
แรงงาน ประจดาปปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมพอวพันทชี
ท ท 7 - 9 พฤศจริกายน 2559 ณ
จพังหวพัดประจวบคชีรขชี นพั ธธ์ โดยสอดแทรกกริจกรรม
“ปลสกความดชี 89 ตร้น บดาเพข็ญพระราชกสุศลถวาย
แดก่พระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรมหาภสมพริ ลอดสุลย
เดช” ณ วนอสุทยานปราณบสุรชี รวมทพังกริ
พื้ จกรรมรร้องเพลง
สรรเสรริญพระบารมชี/เพลงพระราชนริพนธธ์ของ
พระบาทสมเดข็จ
พระปรมรินทรมหา
ภสมพริ ลอดสุลยเดช ณ บรริเวณ
หนร้าพระราชวพัง
ไกลกพังวล รก่วมกพับประชาชนในพพนพื้ ทชีท ผสเร้ ขร้ารก่วม
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
กริจกรรม ไดร้แกก่ อสร. ขร้าราชการและเจร้าหนร้าทชีในท
สพังกพัด รวมจดานวน 110 คน
มตริ ครม. เมพทอวพันทชีท 15 พ.ย. ๕ 9 เหข็นชอบ
ใหร้มชี การจพัดกริจกรรม “รวมพลพังแหก่งความภพักดชี”
เพพทอเปป็นการแสดงความอาลพัยนร้อมถวายพระบาท
สมเดข็จ พระปรมรินทรมหาภสมพริ ลอดสุลยเดช และ
ประกาศ ความจงรพักภพักดชีในโอกาสวพันคลร้ายวพันพระ
บรมราช-สมภพ ปปีทชีท 89 กระทรวงแรงงาน
ไดร้จพัดกริจกรรมปฏริญาณตนเพพอชาตริ
ท ศาสนา พระมหา
กษพัตรริยธ์ เบพองหนร้
พื้ าพระบรมฉายาลพักษณธ์ และรก่วม
รร้องเพลงสรรเสรริญพระบารมชี ตามแนวทางการ
จพัดกริจกรรม “รวมพลพังแหก่งความภพักดชี โดยมชีรฐพั มนตรชี
วก่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศริรชริ ยพั ดริษฐกสุล)
ผสบร้ รริหารกระทรวงแรงงาน ขร้าราชการสพังกพัด
กระทรวงแรงงานทพังพื้ สก่วนกลางและสก่วนภสมภริ าค รวม
ทพังสด
พื้ านพักงานแรงงานไทยในตก่างประเทศ อาสาสมพัคร
แรงงาน แรงงานไทยในตก่างประเทศ
จพัด
กริจกรรมพรร้อมกพันทพัวประเทศ
ท
เมพอวพั
ท นทชีท 22 พ.ย.
59
โครงการสพัมมนาเชริงปฏริบพัตริการ“ไทยแลนดธ์ 4.0
กพับการพพัฒนาแรงงานในสก่วนภสมภริ าค กริจกรรมทดาความ
ดชีตามรอยปณริธานพก่อหลวง ปลก่อยพพันธสุปลากระพง
ธ์
ขาว สสทะเล
ก่ ณ อสุทยานสริงแวดลร้
ท
อมนานาชาตริสรริ นริ
ธร
จ.เพชรบสุรชี เมพอท วพันทชีท 23 – 25
พ.ย. 59 เพพอท ถวายเปป็นพระราชกสุศลแดก่พระบาท
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
สมเดข็จพระปรมรินทรมหาภสมริพล-อดสุลยเดช” ผสเขร้ร้ ารก่วม
กริจกรรมประกอบดร้วย ผวจ.เพชรบสุรชี (นางฉพัตรพร
ราษฎรธ์ดษสุ ดชี) รองปลพัดกระทรวงแรงงาน (นาย
อนสุรกพั ษธ์ ทศรพัตนธ์) แรงงานจพังหวพัด ขร้าราชการและ
เจร้าหนร้าทชีในสพั
ท งกพัดกระทรวงแรงงาน
รวมจดานวน
110 คน
รพัฐมนตรชีวาก่ การกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศริรริชพัย
ดริษฐกสุล) ไดร้เปป็นประธานฝฝ่ายฆราวาสในพริธบชี รรพชา
อสุปสมบทหมสก่ พรร้อมดร้วยปลพัดกระทรวงแรงงาน
(หมก่อมหลวงปสุณฑรริก สมริตริ) ผสบร้ รริหาร
ขร้าราชการและเจร้ าหนร้ าทชีท ไดร้ เขร้ ารก่ วมในพริ ธชี
ตามโครงการ “แรงงานรวมใจอสุปสมบทถวาย
เปป็นพระราชกสุ ศลแดก่พระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรม
หาภสมพริ ลอดสุลยเดช” ณ วพัดพระราม ๙ กาญจนา
ภริเษก กรสุงเทพมหานคร เมพอวพั
ท นทชีท 3 ธ.ค.
59 โดยมชีผบสร้ รริหารกระทรวงแรงงาน นายจร้าง
ลสกจร้าง และขร้าราชการและเจร้าหนร้าทชีกท ระทรวง
แรงงาน เขร้ารก่วมอสุปสมบทหมสจก่ ดานวน 95 รสป
โดยผสเร้ ขร้ารก่วมอสุปสมบทไดร้เดรินทางไปปฏริบพัตธริ รรม
ณ วพัดญาณสพังวรารามวรมหาวริหาร ตดาบลหร้วย
ใหญก่
อดาเภอบางละมสุง จ.ชลบสุรชี ระหวก่างวพันทชีท ๔ – ๑๗
ธ.ค. ๕๙
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
-

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
กระทรวงแรงงานไดร้ดดาเนรินการตามมตริของ
ศสนยธ์บพัญชาการตริดตามสถานการณธ์ (ศตส.)
ทชีทขอความรก่วมมพอกระทรวงแรงงานตพัพื้งจสุดใหร้
บรริการประชาชนเพพทออดานวยความสะดวกใหร้
บรริการ อาหารวก่าง เครพทองดพทม ผร้าเยข็น สดาหรพับ
นดาไปบรริการประชาชนทชีเท ขร้ารก่วมสพักการะพระบรม
ศพพระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรมหาภสมพริ ลอดสุลย
เดช ณ จสุดบรริการประชาชน บรริเวณดร้านหนร้า
พริพริธภพัณฑสถานแหก่งชาตริ ตพังพื้ แตก่วพันทชีท 19
ตสุลาคม – 30 ธพันวาคม 2559
กระทรวงแรงงานไดร้จดพั พริธบชี ดาเพข็ญกสุศลวาระครบ
รอบวพันสวรรคต ครบ 7 วพัน เมพทอวพันทชีท 20
ต.ค. 59
ครบ 15 วพัน เมพอท วพันทชีท 27
ต.ค. 59 ครบ ๕๐ วพัน เมพอท วพันทชีท 1 ธ.ค.
59 และครบ ๑๐๐ วพัน เมพอท วพันทชีท 20 ม.ค.
60 โดยนริมนตธ์พระสงฆธ์ สวดพระอภริธรรม
ถวายภพัตตาหารเพล ประเคนผร้าไตรและถวาย
ปปัจจพัย เพพอท ถวายเปป็นพระราชกสุศลแดก่พระบรมศพ
พระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรมหาภสมพริ ลอดสุลยเดช
โดยมชีผบสร้ รริหารกระทรวงแรงงาน ขร้าราชการและเจร้า
หนร้าทชีสท งพั กพัดกระทรวงแรงงานไดร้รวก่ มแสดงความ
กตพัญญสกตเวทริตา นร้อมรดาลลึกถลึงพระมหากรสุณาธริคณ
สุ
ของพระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรมหาภสมพริ ลอดสุลย
เดช
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
กระทรวงแรงงานโดยกรมพพัฒนาฝปีมพอแรงงาน จพัดงาน
“วพันมาตรฐานฝปีมพอแรงงานแหก่งชาตริ” ประจดาปปี 2560
วพันทชีท 2 มชี.ค. 60 ณ หร้องประชสุมจอมพล ป. พริบสล
สงคราม ชพันพื้ 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซลึงการจพัด
ท
งานในครพังนชี
พื้ พื้ มชีวพัตถสุประสงคธ์เพพอเปป็นการเทริดพระ
ท
เกชียรตริ รวมทพังเปป็นการรด
พื้
าลลึกในพระมหากรสุณาธริคสุณของ
พระบาทสมเดข็จ- พระปรมรินทรมหาภสมริพลอดสุลยเดช ใน
ฐานะทชีพระองคธ์
ท
ทรงเปป็นพระบริดาแหก่งมาตรฐานการ
ชก่างไทย และใหร้ทสุกภาคสก่วนตระหนพักถลึงความสดาคพัญของ
มาตรฐานฝปีมพอแรงงานแหก่งชาตริ รวมถลึงเปป็นการเผยแพรก่
ขร้อมสลขก่าวสารของ กพร. และมาตรฐานฝปีมพอแรงงานสสก่
สาธารณชน
สดาหรพับกริจกรรมวพันมาตรฐานฝปีมพอแรงงานแหก่งชาตริ
ประจดาปปี 2560 ประกอบดร้วยพริธชีถวายพระราชสพัก
การะพระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรมหาภสมริพลอดสุลยเดช
ในฐานะทชีพระองคธ์ทรงเปป็นพระบริดาแหก่งมาตรฐาน
ท
การชก่างไทย โดยเชริญหนก่วยงานทพังภาครพัฐและภาคเอกชน
พื้
จดานวน 97 หนก่วยงานเขร้ารก่วมพริธชี จพัดนริทรรศการเทริด
พระเกชียรตริ “พระบริดาแหก่งมาตรฐานการชก่างไทย” จพัด
พริธชีมอบปป้ายเครพองหมายศสนยธ์ทดสอบมาตรฐานฝปีมพอ
ท
แรงงาน จดานวน 15 แหก่ง และเครพองหมายมาตรฐาน
ท
ฝปีมพอแรงงาน จดานวน 5 แหก่ง จพัดพริธชีมอบโลก่ประกาศ
เกชียรตริคสุณ และเกชียรตริบพัตร เปป็นตร้น
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
กระทรวงแรงงานรก่วมกพับสมาคมแมก่บร้านแรงงานและศสนยธ์ กระทรวงแรงงานรก่วมกพับสมาคมแมก่บร้านแรงงานและศสนยธ์
บรริการโลหริตแหก่งชาตริ จพัดกริจกรรมรพับบรริจาคโลหริต
บรริการโลหริตแหก่งชาตริ จพัดกริจกรรมรพับบรริจาคโลหริต
โครงการ “ทดาความดชี บรริจาคโลหริต นร้อมจริตรดาลลึก สดานลึก โครงการ “ทดาความดชี บรริจาคโลหริต นร้อมจริตรดาลลึก สดานลึก
ในพระมหากรสุณาธริคสุณ” ถวายเปป็นพระราชกสุศล
ในพระมหากรสุณาธริคสุณ” ถวายเปป็นพระราชกสุศล
แดก่พระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรมหาภสมริพลอดสุลยเดช
แดก่พระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรมหาภสมริพลอดสุลยเดช
ครพังทชี
พื้ ท 3 เมพอวพันทชี
ท ท 8 กพันยายน 2560 มชีผสลง
ร้
จดานวน 3 ครพังพื้ มชีผสลงทะเบชียนเพพ
ร้
อบรริจาคโลหริต
ท
จดานวน
ทะเบชียนเพพอบรริจาคโลหริต
ท
จดานวนทพังสริ
พื้ นพื้ 222 คน ไดร้ ทพังสริ
พื้ นพื้ 732 คน ไดร้รพับโลหริต จดานวนทพังสริ
พื้ นพื้ 643
ยสนริต
รพับโลหริต จดานวนทพังสริ
พื้ นพื้ 185 ยสนริต
ปลพัดกระทรวงแรงงาน รก่วมงานวพันขร้าราชการ
พลเรพอน ประจดาปปี 2560 “สพบสานพระราช
ปณริธานและหลพักการทรงงานของพระบาท
สมเดข็จพระเจร้าอยสก่หวพั รพัชกาลทชีท 9” เชพอท มโยงและ
นร้อมนดาหลพักการทรงงานของในหลวงรพัชกาล ทชีท 9
ตลอด 7 ทศวรรษทชีผท าก่ นมา เปป็นแนวประพฤตริ
ปฏริบตพั ขริ องขร้าราชการ ณ ตลึกสพันตริไมตรชี ทดาเนชียบรพัฐบาล
โดยมชี พลเอก ประยสุทธธ์ จพันทรธ์โอชา นายกรพัฐมนตรชี
และหพัวหนร้าคณะรพักษาความสงบแหก่งชาตริ (คสช.)
เปป็นประธานกลก่าวใหร้โอวาท ซลึทงภายในงานยพังมชี
การจพัดแสดงนริทรรศการตก่างๆ อาทริ นริทรรศการ
อพัครศริลปปิน หลพักปรพัชญาเศรษฐกริจพอเพชียง และ
บริดาแหก่งการพพัฒนาพลพังงานไทย เปป็นตร้น
ขร้าราชการและเจร้าหนร้าทชีทสดานพักงานปลพัด
กระทรวงแรงงาน จดานวน ๑๐๐ คน ใหร้บรริการ
แจกจก่ายอาหาร เครพทองดพทม และคอยอดานวย
ความสะดวกใหร้กพับประชาชนทชีทเขร้าสพักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเดข็จพระปรมรินทร-มหา
ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

7

นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

1.2 กริจกรรมทดาบสุญตพักบาตร
ประจดาเดพอน เพพทอถวายเปป็น
พระราชกสุศล

12 ครพัพื้ง

-

๒๐,๐๐๐ คน

สริพื้นสสุดการดดาเนรินงาน

1.3 โครงการมหกรรมสรร้าง
งานสรร้างอาชชีพ เทริดพระเกชียรตริ
พระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรม
หา-ภสมพริ ลอดสุลยเดช
1.4 โครงการพพัฒนาฝปีมพอ
แรงงาน รก่วมเทริดทสนสถาบพันพระ
มหากษพัตรริยธ์

4,980
คน

- มชีผสร้เขร้ารก่วมฝฝึกอบรม 102 คน

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ภสมริพลอดสุลยเดช ตพัพื้งแตก่เวลา ๐๓.๐๐ น. ๒๑.๐๐ น. โดยกระทรวงแรงงานไดร้รพับมอบ
หมายใหร้ดดาเนรินการตพัพื้งแตก่ วพันทชีท ๑ เม.ย. - ๑๐
เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดย
สลพับสพับเปลชีทยนหมสุนเวชียนหนก่วยงานในสพังกพัด
กระทรวงแรงงาน ณ เตต๊นทธ์อดานวยการ กอ.รส.
บรริเวณทร้องสนามหลวง
- กระทรวงแรงงานจพัดกริจกรรมทดาบสุญตพักบาตร
ทสุกวพันศสุกรธ์สพัปดาหธ์สสุดทร้ายของเดพอน โดยมชีผสร้
บรริหาร ขร้าราชการ และเจร้าหนร้าทชีทหนก่วยงานใน
สพังกพัด รก่วมกริจกรรมดพังกลก่าว ณ กระทรวง
แรงงาน
เพพอท ถวายเปป็นพระราชกสุศลแดก่
พระบาทสมเดข็จพระปรมรินทรมหาภสมพริ ล
อดสุลยเดช รวมจดานวน 11 ครพังพื้
ดดาเนรินการจพัดกริจกรรมโครงการมหกรรมสรร้าง
งานสรร้างอาชชีพ เทริดพระเกชียรตริพระบาทสมเดข็จ
พระปรมรินทรมหาภสมริพลอดสุลยเดช โดยมชีผเสร้ ขร้า
รก่วมกริจกรรม รวมทพัพื้งสริพื้น ๒๑,๐๓๗ คน
- ฝฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอพันเนพทองมาจาก
พระราชดดารริ เพพทอใหร้ประชาชนมชีความรสร้ในการ
ประกอบอาชชีพ และทพักษะฝปีมพอในสาขาอาชชีพ
ตก่างๆ ใหร้สามารถประยสุกตธ์ใชร้กพับภสมริปปัญญาทร้อง
ถริทนไดร้
จดานวน 6,258 คน

รด้อยละ

91.67

105.1
9
125.6
6
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เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

1.5 โครงการฝฝึ กอบรม
แรงงานกลสุก่ มเฉพาะเพพท อ เพริท ม
โอกาส
ในการประกอบ
อาชชี พ

6,540
คน

1.6 โครงการฝฝึกอบรมรก่วมกพับ
มสลนริธขริ าเทชียมในสมเดข็จพระศรชีนครรินทราบรมราชชนนชี

20 คน

-

1.7 โครงการแรงงานปรองดอง
สามพัคคชี เทริดไทร้ราชรินชี

-

-

1.8 โครงการอบรมบสุคลากร
กรม ในการปฏริบตพั ธริ รรม เพพอถวาย
ท
เปป็น พระราชกสุศล

1 รสุก่น
130 คน

-

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
มชีผเสร้ ขร้ารก่วมฝฝึกอบรม 448 คน

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
- ดดาเนรินการฝฝึกอาชชีพเพริทมทพักษะใหร้กพับกลสุก่มเปป้า
หมายเฉพาะ ไดร้แกก่ ผสปร้ ระสบภพัยพริบพัตทริ าง
ธรรมชาตริ ผสผร้ าก่ นการบดาบพัดยาเสพตริด ผสตร้ ร้องขพัง
กก่อนพร้นโทษ ทหารผสร้บาดเจข็บ ทสุพพลภาพ ชนก
ลสุก่มนร้อย (ชาวไทยภสเขา) และคนพริการ/ผสดร้ สแล
คนพริการ เปป็นตร้น เพพทอใหร้มชีความรสร้ ความ
สามารถ ทพักษะฝปีมพอ และเตรชียมความพรร้อมทาง
ดร้านจรรยาบรรณในวริชาชชีพ จดานวน
14,005 คน
- ฝฝึกอบรมแรงงานใหร้เปป็นชก่างเครพองชก่วยคนพริการรก่วมกพับ
ท
มสลนริธริขาเทชียมในสมเดข็จพระศรชีนครรินทราบรมราชชนนชี
โดยดดาเนรินการพพัฒนาทพักษะฝปีมพอแรงงานทชีมชีคสุณภาพ
ท
และ
ไดร้มาตรฐาน สามารถปฏริบพัตริงานในโรงงานขาเทชียมโรง
พยาบาลชสุมชน หลพักสสตรชก่างเครพองชก่วยคนพริการ
ท
(700 ชพัวโมง)
ท
ผสเขร้าอบรม
ร้
จดานวน 41 คน
- รพับบรริจาคโลหริตและเผยแพรก่ความรสร้ดร้าน
ประกพันสพังคม ผสเร้ ขร้ารก่วมบรริจาคโลหริต จดานวน
6,417 คน โลหริต จดานวน
1,673,808 ซชีซชี
- อบรมบสุคลากรกรมสวพัสดริการและคสุมร้ ครอง
แรงงาน ในการปฏริบตพั ธริ รรมเพพทอถวายเปป็นพระ
ราชกสุศลแดก่
พระบาทสมเดข็จพระเจร้าอยสก่หวพั ทพังนชี
พื้ ไดร้
พื้ รพับอนสุมพัตริใหร้
เปลชียท นแปลงโครงการฯ จากเดริม เปป็นการจพัดกริจกรรม
ตก่อตร้านการทสุจรริตและประพฤตริมริชอบ จดานวน 1

รด้อยละ
214.1
4

205.0
0

-

100.
00/3
84.6
1
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ดด้านความมมนคง
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

1.9 โครงการสรร้างจริตสดานลึก
ดร้านคสุณธรรม จรริยธรรม คก่านริยม
ตามหลพักธรรมาภริบาลและ
ประมวลจรริยธรรม

2 รสุก่น
270 คน

-

1.10 โครงการสก่งเสรริมการ
เรชียนรสร้ การดดารงชชีวตริ ตาม
หลพักปรพัชญาเศรษฐกริจพอเพชียง

2 รสุก่น
200 คน

-

1.11 โครงการหลพักปรพัชญา
เศรษฐกริจพอเพชียงใน
กระบวนการสรร้างจรรยาบรรณใน
งานเลขานสุการ
1.12 กริจกรรมแสดงความ
อาลพัยแดก่พระบาทสมเดข็จพระปรมริ
นทรมหา-ภสมริพลอดสุลยเดช

-

-

-

-

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
รสุก่น 500 คน
- สรร้างจริตสดานลึกดร้านคสุณธรรม จรริยธรรม คก่านริยม
ตามหลพักธรรมาภริบาล และประมวลจรริยธรรม
แกก่ขาร้ ราชการและเจร้าหนร้าทชีกท รมสวพัสดริการและ
คสุร้มครองแรงงาน จดานวน 2 รสุก่น 270 คน

รด้อยละ

กริจกรรมแสดงความอาลพัยแดก่พระบาทสมเดข็จพระปรมริ
นทร-มหาภสมริพลอดสุลยเดช ดพังนชีพื้
กริจกรรมทชีท 1 กริจกรรมบดาเพข็ญพระราชกสุศล
กริจกรรมทชีท 2 กริจกรรมการใหร้บรริการชก่วยเหลพอ
ประชาชน
กริจกรรมทชีท 3 บดาเพข็ญสาธารณประโยชนธ์เพพอถวาย
ท
เปป็นพระราชกสุศล
กริจกรรมทชีท 4 ดดาเนรินงานกริจกรรมอพนๆ
ท
กริจกรรมทชีท 5 เยชียมผส
ท ปฝ่วยประกพันสพังคม
ร้
กริจกรรมทชีท 6 เยชียมผส
ท ประกพันตนทชี
ร้
ทสุพพลภาพทชี
ท
บร้านพพัก
ท
ผสเขร้ารก่วมกริจกรรม
ร้
จดานวน 312,171 คน

-

100.
00/
100.
00
- สก่งเสรริมการเรชียนรสร้ การดดารงชชีวตริ ตามหลพักปรพัชญา 100.
เศรษฐกริจพอเพชียงใหร้แกก่ขาร้ ราชการและเจร้าหนร้าทชีกท รม 00/
สวพัสดริการและคสุมร้ ครองแรงงาน จดานวน 2 รสุนก่
105.
210 คน
00
- อบรมการสรร้างจรรยาบรรณในงานเลขานสุการ
ตามหลพักปรพัชญาเศรษฐกริจพอเพชียง มชีผสร้เขร้ารก่วม
อบรม จดานวน 33 คน

10

นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

2. การรมกษา
ความมมนคงของ
มั่
รมฐและการตว่าง
ประเทศ

2.1 โครงการสก่งเสรริมระบบการ
จพัดการดร้านยาเสพตริดในสถานประกอบกริจการ

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
20,000 (1) รณรงคธ์/ประชาสพัมพพันธธ์ ใหร้ความรสร้เกชีทยว (1) รณรงคธ์/ประชาสพัมพพันธธ์ ใหร้ความรสร้เกชีทยว
แหก่ง
กพับ
การปป้องกพันและแกร้ไขปปัญหายาเสพ กพับการปป้องกพันและแกร้ไขปปัญหายาเสพตริดในสถาน
1,000,0 ตริดในสถาน-ประกอบกริจการ จดานวน 369
ประกอบ กริจการ จดานวน 20,911 แหก่ง
00 คน
แหก่ง 30,894 คน
1,374,850 คน
เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ

104.5
6/
137.4
8
350 แหก่ง (2) ตรวจประเมรินในสถานประกอบกริจการจน (2) ตรวจประเมรินในสถานประกอบกริจการจน 154.5
กระทพัทงผก่านเกณฑธ์มาตรฐานการปป้องกพันและ
กระทพัทงผก่านเกณฑธ์มาตรฐานการปป้องกพันและแกร้ไข
7
แกร้ไขปปัญหายาเสพตริดในสถานประกอบกริจการ ปปัญหายาเสพตริดในสถานประกอบกริจการ
(มยส.) จดานวน 264 แหก่ง
(มยส.) จดานวน 541 แหก่ง
2,980 (3) ตรวจตริดตามเพพอใหร้
ท สถานประกอบกริจการ
(3) ตรวจตริดตามเพพอท ใหร้สถานประกอบกริจการธดารง 107.7
แหก่ง
ธดารง รพักษาระบบมาตรฐานการปป้องกพันและ รพักษาระบบมาตรฐานการปป้องกพันและแกร้ไข
2
แกร้ไขปปัญหายาเสพตริดในสถานประกอบกริจการ ปปัญหายาเสพตริดในสถานประกอบกริจการอยก่าง
อยก่างตก่อเนพท อง
ตก่อเนพท อง
จดานวน 222 แหก่ง
จดานวน 3,210 แหก่ง
4,300
(4) จพัดอบรม ประชสุมชชีแพื้ จงเกชียท วกพับการจพัดทดาระบบ 112.6
คน
มาตรฐานการปป้ องกพั นและแกร้ ไขปปั ญหายาเสพ
0
ตริ ด ในสถานประกอบกริจการ จดานวน
4,842 คน
86 ครพัพื้ง (5) จพัดกริจกรรมรณรงคธ์เพพอท สรร้างเจตคตริทดชีท ชี และ (5) จพัดกริจกรรมรณรงคธ์เพพอท สรร้างเจตคตริทดชีชีท และ 105.8
สรร้างความเขร้มแขข็งเครพอขก่ายแรงงานปป้องกพันยาเสพ สรร้างความเขร้มแขข็งเครพอขก่ายแรงงานปป้องกพันยา
1
เสพตริ
ด
ตริดจดานวน 2 ครพังพื้
จดานวน 91 ครพัพื้ง
2,000 (6) ดดาเนรินโครงการโรงงานสชีขาว โดยมชีสถาน
(6) ดดาเนรินโครงการโรงงานสชีขาว โดยมชีสถาน
107.2
แหก่ง
ประกอบ-กริจการผก่านเกณฑธ์ประเมรินโครงการ
ประกอบ-กริจการผก่านเกณฑธ์ประเมรินโครงการ
0
โรงงานสชี ขาว จดา นวน 74 แหก่ง
โรงงานสชี ขาว จดา นวน 2,144 แหก่ง
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ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

2.2 การเสรริมสรร้างความ
เขร้าใจและแนวทางความรก่วมมพอ
ระหวก่างประเทศดร้านแรงงาน

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

-

-

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
(7) สก่งเสรริมสสุขภาพปป้องกพันโรคและเผยแพรก่ความ
รสร้ ดร้านประกพันสพังคม พรร้อมกพับสอดแทรกเนพอพื้ หา
พริษภพัยของยาเสพตริดและการปป้องกพันยาเสพตริด ผสร้
เขร้ารพับฟปังบรรยาย จดานวน 27,233 คน
(1) การเสรริมสรร้างความเขร้าใจและแนวทางความ
รก่วมมพอของประเทศ CLMVT กระทรวงแรงงาน
ไดร้จดพั ประชสุมเตรชียมความพรร้อมในการเสรริมสรร้างความ
เขร้าใจ และหาแนวทางความรก่วมมพอของประเทศ
CLMVT เมพอวพั
ท นทชีท 28 – 29 พ.ย. 59
ณ โรงแรม Grand Mercure
Bangkok Fortune โดยเชริญผสแทน
ร้
ประเทศ CLMV ไดร้แกก่ กพัมพสชา ลาว เมชียนมา
และเวชียดนาม รวมทพังเชริ
พื้ ญผสแทนองคธ์
ร้
การระหวก่าง
ประเทศ ทพังนชี
พื้ พื้ ในการประชสุมไดร้จดพั ทดาสรสุปการหารพอ
(Summary of Discussion)
และขร้อเสนอในการจพัดทดา Joint
Declaration สก่งตก่อใหร้กระทรวงแรงงาน ผสร้
ทสุพพลภาพ และสวพัสดริการสพังคมเวชียดนาม ซลึงจะเปป็
ท น
เจร้าภาพ จพัดประชสุมระดพับรพัฐมนตรชี CLMVT ครพังพื้
ทชีท 2 เปป็นการสนพับสนสุนและสก่งเสรริมการจพัดสก่งแรงงาน
ผก่านชก่องทางตามขร้อตกลงดร้านการจร้างแรงงานทชีลง
ท
นามระหวก่างประเทศไทยกพับ CLMV แตก่ละ
ประเทศ ชก่วยลดจดานวนแรงงานผริดกฎหมายทชีลพัท กลอบ
ทดางาน ในประเทศไทย และลดปปัญหาการคร้ามนสุษยธ์

รด้อยละ
-
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ดร้านแรงงาน และเปป็นการกระชพับความสพัมพพันธธ์ระหวก่าง
หนก่วยงานดร้านแรงงาน CLMVT ในความรก่วมมพอ
ดร้านพพัฒนาการนดาเขร้าแรงงานใหร้ปลอดภพัยและถสกตร้อง
ตามกฎหมาย
(2) การประชสุม CLMVT HLM on
Safe Migration รพัฐมนตรชีวาก่ การ
กระทรวงแรงงาน (พลเอก ศริรชริ ยพั
ดริษฐกสุล)
พรร้อมดร้วยผสบร้ รริหารกระทรวงแรงงาน
ไดร้เขร้า
รก่วมประชสุม CLMVT HLM on
Safe Migration เมพอท วพันทชีท 28 –
29 พ.ย. 59 ณ โรงแรมดริเอข็มเมอรพัล รพัชดา
โดยการประชสุมฯ ไดร้รบพั การตอบรพับการเขร้ารก่วมการ
ประชสุมจากผสบร้ รริหารระดพับนโยบายของกระทรวง
แรงงานประเทศ CLMV หพัวหนร้าคณะเปป็น
ระดพับอธริบดชีขนลึพื้ ไปจนถลึงระดพับปลพัดกระทรวงแรงงาน
มชีผเสร้ ขร้ารก่วมประชสุมและสพังเกตการณธ์ ประมาณ 50
คน ทพังนชี
พื้ ไพื้ ดร้รบพั ทราบถลึงประเดข็นทชีปท ระเทศ
CLMVT
ใหร้ความสดาคพัญ/ตระหนพัก
รก่วมกพันเกชียท วกพับการ
มชีความรก่วมมพอเพพอท
การเคลพอท นยร้ายแรงงานอยก่างปลอดภพัย ไดร้แกก่ การ
สรร้างความตระหนพักรสใร้ หร้แกก่แรงงานและประชาชน
ทพัวไป
ท การเตรชียมคนงานและ การอบรมกก่อนการเดริน
ทาง การกดาหนดบทบาทและหนร้าทชีขท องผสเร้ กชียท วขร้องใน
กระบวนการเคลพอท นยร้ายแรงงาน
(Stakeholders) การจพัดทดาขร้อตกลงดร้าน
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
แรงงานระหวก่างประเทศผสรร้ บพั และประเทศผสสร้ งก่
การแลกเปลชียท นขร้อมสลขก่าวสารและการรก่วมมพอกพันอยก่าง
เขร้มแขข็งระหวก่างประเทศผสรร้ บพั และประเทศผสสร้ งก่ เปป็นตร้น
โดยหพัวหนร้าคณะผสแร้ ทนระดพับนโยบายเหข็นชอบรก่วมกพัน
ทชีจท ะจพัดทดา Joint Declaration on
Safe Migration สดาหรพับการประชสุม
ระดพับรพัฐมนตรชีประเทศ CLMVT ครพังพื้ ทชีท 2 ณ
สาธารณรพัฐเวชียดนาม ซลึงท จะดดาเนรินการ ยกรก่าง
โดยประเทศไทยและสก่งใหร้ประเทศตก่างๆ พริจารณาตก่อ
ไป โดยเวชียดนามแจร้งกดาหนดการจพัดการประชสุมระดพับ
รพัฐมนตรชีแรงงานประเทศ CLMVT
ครพังพื้ ทชีท
2 ในชก่วงเดพอนสริงหาคม 2560 ณ สาธารณรพัฐ
เวชียดนาม ทพังนชี
พื้ ผพื้ แทนองคธ์
สร้
กรระหวก่างประเทศทชีเท ขร้ารก่วม
การประชสุมเปป็นองคธ์กรทชีทท ดางานใกลร้ชดริ กพับกระทรวง
แรงงาน และเปป็นองคธ์กรทชีมท บชี ทบาทสดาคพัญในเวทชี
ระหวก่างประเทศ ไดร้แกก่ องคธ์การแรงงานระหวก่าง
ประเทศ (ILO) องคธ์กรระหวก่างประเทศเพพอการ
ท
โยกยร้ายถรินฐาน
ท (IOM) และมสลนริธริยสุตริธรรมเพพอสริ
ท งท
แวดลร้อม (EJF) นอกจากนชีผพื้ แสร้ ทน CLMV และ
ผสแร้ ทนมสลนริธยริ ตสุ ธริ รรม และสริงท แวดลร้อมเยชียท มชมสถาน
ทชีจท รริง ณ ศสนยธ์ PIPO, องคธ์การสะพานปลา และ
บรริษทพั ไทยยสเนชียท น และ ไดร้รบพั ทราบการดดาเนรินงาน
ของประเทศไทย
ทชีใหร้
ท ความสดาคพัญกพับ
การดสแลคสุมร้ ครองแรงงาน
ในอสุตสาหกรรม
ประมงทะเลและเกชียท วเนพอง
ท อาทริ การจพัดทดา
Seaman Book ใหร้แกก่แรงงานตก่างชาตริ
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ในขณะทชีหพัท วหนร้าคณะผสแร้ ทนไดร้มโชี อกาสพสดคสุย
สอบถามความเปป็นอยสขก่ องแรงงานจากประเทศของ
ตนโดยตรง นอกจากนชีคพื้ ณะผสแร้ ทนไดร้เยชียท มชมระบบ
การตริดตามเรพอในทะเล การแจร้งเรพอเขร้า-ออก รพับฟปัง
บรรยายสรสุปการคสุมร้ ครองและดสแลสริทธริประโยชนธ์ของ
แรงงานของบรริษทพั ไทยยสเนชียท น จดากพัด ซลึงท มชีแรงงาน
สพัญชาตริเมชียนมาและกพัมพสชาทดางานอยสเปป็
ก่ นจดานวนมาก
(3) รพัฐมนตรชีวาก่ การกระทรวงแรงงาน (พลเอก
ศริรชริ ยพั ดริษฐกสุล) ไดร้นดาคณะผสร้แทนนายจร้าง และ
ลสกจร้าง เขร้ารก่วมประชสุมระดพับภสมภริ าคเอเชชียแปซริฟคปิ
ครพังพื้ ทชีท 16 (Asia and Pacific
Regional Meeting : APRM)
ขององคธ์การแรงงานระหวก่างประเทศ ทชีบท าหลชี
ประเทศ อรินโดนชีเซชีย ระหวก่างวพันทชีท 5 – 9 ธ.ค.
59 โดยมชี
32 ประเทศในเอเชชีย รวมทพังพื้
ออสเตรเลชียและนริวซชีแลนดธ์ ทพังพื้ นชีกพื้ ารประชสุม
APRM เปป็นการแสวงหาความรก่วมมพอ
ของไตรภาคชีในการทดางานทชีมท คชี ณ
สุ คก่า ลดความเหลพอท ม
ลดพื้า รพักษาสริทงแวดลร้อม นดาความสสุขมาสสก่สพังคม
ทพังนชี
พื้ พื้ รพัฐมนตรชีวาก่ การกระทรวงแรงงาน (พลเอก
ศริรชริ ยพั ดริษฐกสุล) ไดร้กลก่าวถร้อยแถลงตก่อทชีประชสุ
ท ม โดย
สาระสดาคพัญ
จะเนร้นการนดาหลพักปรพัชญาเศรษฐกริจพอเพชียง เพพอบรรลสุ
ท
เปป้าหมายการพพัฒนาเพพอความยพั
ท
งยพ
ท นและแนวทาง
การพพัฒนาของไทยตามยสุทธศาสตรธ์ 20 ปปี
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ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
รวมทพัพื้ง ความรก่วมมพอของไทยกพับกลสุมประเทศ
ก่
CLMV ในดร้าน
การยร้ายแรงงาน
เปป็นตร้น นอกจากนชีไพื้ ดร้พบหารพอ ทวริภาคชีกพับ
รพัฐมนตรชีวก่าการกระทรวงแรงงานและการจร้าง
งานของเกาหลชี รวมทพัพื้งประเทศอพทนๆ รก่วม
ดร้วย โดยในการประชสุมครพัพื้งนชีพื้จะไดร้ประโยชนธ์
ทพัพื้งการสรร้างความเขร้าใจและการรพับรสใร้ นระดพับสากล
ใหร้เหข็นถลึงความจรริงใจและการปฏริบตพั อริ ยก่างเขร้มแขข็ง
ของไทยในการยกระดพับมาตรฐานดร้านแรงงานใหร้
เปป็นสากล และรก่วมกพับทสุกภาคสก่วนทพัพื้งในประเทศ
และภสมริภาคเพพทอบรรลสุเปป้าหมายการพพัฒนาทชีท
ยพัทงยพน
(4) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจพัดหางาน
ไดร้เชริญอพัครราชทสตทชีทปรลึกษาดร้านแรงงานหรพอ
ผสทร้ ไชีท ดร้รบพั มอบหมายจากทางการกพัมพสชา ลาว เมชีย
นมา และเวชียดนาม เพพทอประชสุมและรพับทราบ
แนวทางการดดาเนรินการบรริหารจพัดการแรงงาน
ตก่างดร้าวและประเดข็ นอพท นๆ ทชีท เกชีท ยวขร้ องเมพท อวพั นทชีท
๑๙ ต.ค. 59 ดพั งนชีพื้
4.๑) การเปปิดศสนยธ์แรกรพับเขร้าทดางานและสรินพื้
สสุด การจร้างจดานวน ๓ แหก่ง ไดร้แกก่ ๑) ศสนยธ์แรกรพับฯ ณ
จพังหวพัดตาก สดาหรพับแรงงานสพัญชาตริเมชียนมา ๒)
ศสนยธ์แรกรพับฯ
ณ จพังหวพัดสระแกร้ว สดาหรพับ
แรงงานสพัญชาตริกมพั พสชา และ ๓) ศสนยธ์แรกรพับฯ ณ

รด้อยละ
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

100,00 - ผลการดดาเนรินงานของศสนยธ์แรกรพับเขร้าทดางาน
0 คน
และสรินสสุ
พื้ ดการจร้าง (1 – 15 ส.ค. 60) มชี
นายจร้ างจดา นวน ๒,๐๗๕ คน แรงงานตก่างดร้าว
จดานวน ๑๕,๐๙๕ คน แยกไดร้ดพังนชีพื้

ศชูนยยฯ
นายจด้าง
(ราย)
จมงหวมด
ตาก
๓๗๔
สระแกด้ ว
๖๘๖
หนองคาย
๑,๐๑๕
รวมทมทั้ งสนิทั้ น

แรงงงานตว่างดด้าว
(คน)
เมชี ย นมา ๘,๐๒๑
กพั ม พส ช า ๕,๐๕๔
ลาว
๒,๐๒๐
๑๕,๐๙๕

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
จพังหวพัดหนองคาย สดาหรพับแรงงานสพัญชาตริลาว โดย
บรริการอบรมใหร้ความรสร้
ทชีเกชีท ยวขร้องกพับการ
ท
ทดางานและการใชร้ชชีวริตอยสในประเทศไทย
ก่
ตรวจสอบคพัด
กรองแรงงานกก่อนอนสุญาตใหร้เดรินทาง เขร้ามา
ทดางาน ตรวจสอบและขอรพับสริทธริของแรงงานกก่อน
เดรินทางกลพับประเทศ รวมทพังพื้ ไดร้ขอใหร้ผแทนทางการ
สร้
กพัมพสชา ลาว และเมชียนมา ประชาสพัมพพันธธ์
การดดาเนรินการของศสนยธ์แรกรพับเขร้าทดางานและ
สริพื้นสสุดการจร้างใหร้แรงงานตก่างดร้าว และผสทร้ ชีท
เกชียท วขร้องไดร้ทราบ รวมถลึงการพริจารณาดดาเนรินการใหร้
แรงงานตก่างดร้าว สามารถเดรินทางมาอบรม ณ ศสนยธ์
แรกรพับฯ ไดร้ทนพั ในวพัน เวลาทดาการเนพองจากแรงงาน
ท
229.8
ตก่างดร้าวทสุกคนทชีเท ขร้ามาทดางานในประเทศไทยตาม
6
MoU จะตร้องผก่านการอบรม
จากศสนยธ์แรกรพับฯ
- ผลการดดาเนรินงานของศสนยธ์แรกรพับเขร้าทดางาน
และสรินสสุ
พื้ ดการจร้าง (1 ต.ค. 59 – 15 ก.ย.
60) มชี นายจร้ างจดา นวน ๒๙,๕๖๔ คน
แรงงานตก่างดร้าว จดานวน ๒๒๙,๘๕๘ คน แยกไดร้
ดพังนชีพื้
ศชูนยยฯ

นายจด้าง

แรงงงานตว่างดด้าว
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
2,๐๗๕

- ผลการดดาเนรินงานออกใบอนสุญาตทดางาน
(E-Work Permit) จดานวน ๑๗,๒๕๙
คน แยกไดร้ดพังนชีพื้
ศชูนยยฯ
สมญชาตนิ
จมงหวมด
ตาก
เมชี ย นมา
สระแกด้ ว
กพั ม พส ช า
หนองคาย
ลาว
รวมทมทั้ งสนิทั้ น

แรงงงานตว่างดด้าว
(คน)
๙,๖๒๐
๕,๕๘๗
๒,๐๕๒
๑๗,๒๕๙

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)

จมงหวมด
ตาก
สระแกด้ ว

(ราย)
๘,๑๑๗
๑๐,๐๕๘

หนองคาย

๑๑,๓๘๙

รวมทมทั้ งสนิทั้ น

๒๙,๕๖๔

(คน)
เมชี ย นมา ๑๒๖,๑๔๓
กพั ม พส ช า
๗๘,๘๐๖
ลาว
๒๔,๙๐๙
๒๒๙,๘๕๘

- ผลการดดาเนรินงานออกใบอนสุญาตทดางาน
(E-Work Permit) จดานวน ๙๒,๐๕๗ คน
แยกไดร้ดพังนชีพื้
ศชูนยยฯ
สมญชาตนิ
จมงหวมด
ตาก
เมชี ย นมา
สระแกด้ ว
กพั ม พส ช า
หนองคาย
ลาว
รวมทมทั้ งสนิทั้ น

แรงงงานตว่างดด้าว
(คน)
๓๙,๙๖๘
๓๘,๒๕๐
๑๓,๘๓๙
๙๒,๐๕๗

4.2) การใหร้ความชก่วยเหลพอแรงงาน
ตก่างดร้าว
ณ สดานพักงานจพัดหางานจพังหวพัด ๑๐ จพังหวพัดไดร้แกก่
จพังหวพัดขอนแกก่น ชลบสุรชี เชชียงใหมก่ ตาก นครราชสชีมา
ระนอง สมสุทรปราการ สมสุทรสาคร สสุราษฎรธ์ธานชี
และสงขลา บรริการใหร้คดาปรลึกษาแนะนดาชก่วยเหลพอ
แรงงานตก่างดร้าวทชีประสบปปั
ท
ญหาการทดางานใน
ประเทศไทย

รด้อยละ
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
การประสานหรพอสก่งตก่อใหร้หนก่วยงานทชีเกชีท ยท วขร้อง
ใหร้ความชก่วยเหลพอ จพัดหาทชีทพพักพริงชพัทวคราวใหร้แกก่
แรงงานตก่างดร้าวทชีทมชีปปัญหาเพพอท พพักรอระหวก่างรอ
รพับการชก่วยเหลพอหรพอรอสก่งใหร้หนก่วยงานทชีท
เกชีทยวขร้อง
ซลึทงจะชก่วยปป้องกพันไมก่ใหร้เกริดปปัญหาการคร้ามนสุษยธ์
และละเมริดสริทธริมนสุษยชนของแรงงานตก่างดร้าว และ
เปป็นการสรร้างภาพลพักษณธ์ทชีดชีดร้านแรงงานตก่อประชาคม
ท
โลก รวมทพังพื้ มชีบรริการ Application DOE
help me/ สายดก่วน ๑๖๙๔ เพริมชก่
ท องทางรพับ
เรพองผก่
ท านอรินเตอรธ์เนข็ตในรสปแบบ
การแจร้งปปัญหา
การจร้างแรงงานตก่างดร้าว DOE Help Me
เพพอเปป็นชก่องทางรร้องทสุกขธ์ของแรงงานตก่างดร้าว
ท
สามารถ
แจร้งปปัญหาไดร้ทชีท
http://www.doe.go.th/help
me รวมถลึงการจพัดใหร้บรริการโทรศพัพทธ์สายดก่วนกรมการ
จพัดหางาน ๑๖๙๔ โดยจะมชีลาก่ มภาษาเมชียนมา กพัมพสชา
อพังกฤษ ตอบปปัญหาและขร้อมสลอพนท ๆ ในชก่วงเวลา
ราชการ
4.๓) การดดาเนรินการตามพระราชกดาหนด
การนดาคนตก่างดร้าวเขร้ามาทดางานกพับนายจร้าง
ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมชีการกดาหนดใหร้
ผสไร้ ดร้รพับอนสุญาตเรชียกรพับเงรินคก่าบรริการและคก่าใชร้จาก่ ย
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
จากนายจร้างเทก่านพันพื้ และหร้ามเรชียกเกข็บเงรินคก่าบรริการ
จากคนตก่างดร้าวไมก่วาก่ กรณชีใดๆ ตร้องวางเงรินคดพื้าประกพัน
การประกอบธสุรกริจนดาคนตก่างดร้าวมาทดางานกพับ
นายจร้างในประเทศเพพอท ประกพันความเสชียหายทชีอท าจ
เกริดจากการนดาคนตก่างดร้าวมาทดางาน และเพพอท
เปป็นการอดานวย ความสะดวกและลดระยะ
เวลาการดดาเนรินการนดาเขร้าแรงงานตาม MoU
4.4) การตรวจสพัญชาตริแรงงานตก่างดร้าว
ของประเทศตร้นทาง โดยมาตรการดดาเนรินการทชีท
เกชียวขร้องกพับการตรวจสพัญชาตริ
ท
แรงงานกพัมพสชาและเมชีย
นมา
ไดร้ผก่านความเหข็นชอบจากคณะ
กรรมการนโยบาย การจพัดการปปัญหาแรงงาน
ตก่างดร้าวและการคร้ามนสุษยธ์ดร้านแรงงาน (กนร.)
เรชียบรร้อย ซลึงจะไดร้
ท เสนอ ครม.
ใหร้ความเหข็นชอบตก่อไป โดยในระหวก่างนชีพื้ กระทรวงแรงงาน
ไดร้ขอใหร้ทางการเมชียนมาและกพัมพสชา จพัดเตรชียมการ
ดดาเนรินการในสก่วนทชีเท กชีทยวขร้องเพพอท ทชีทจะสามารถ
ดดาเนรินการตรวจสพัญชาตริไดร้ทนพั ทชีภายหลพังจากทชีท
ครม. พริจารณาใหร้ความเหข็นชอบ พรร้อมทพังพื้ ขอความ
รก่วมมพอทางการลาวเรก่งรพัดพริจารณาดดาเนรินการตรวจ
สพัญชาตริแรงงานลาว และแจร้งใหร้กรมการจพัดหางาน
ทราบ
ในโอกาสแรก ทพังนชี
พื้ เมพพื้ อวพันทชี
ท ท ๓๑ ต.ค.
59 กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจพัดหางาน ไดร้มชี
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
หนพังสพอแจร้ง
การบรริหารจพัดการแรงงาน
ตก่างดร้าวหลพังการสรินพื้ สสุด การจดทะเบชียนตก่อ
ทางการกพัมพสชาและเมชียนมาวก่า ครม. มชีมตริเมพอวพั
ท นทชีท
๒๕ ตสุลาคม ๒๕๕๙ เหข็นชอบมาตรการดดาเนรินการ
หลพังสรินสสุ
พื้ ดการจดทะเบชียนแรงงานตก่างดร้าวสพัญชาตริ
กพัมพสชา ลาว เมชียนมา โดยเฉพาะการตรวจสพัญชาตริ
กระทรวงแรงงานจะอดานวยความสะดวก
อยก่าง
เตข็มทชีท เพพอใหร้การตรวจสพัญชาตริ
ท
ของทางการประเทศกพัมพสชา
ลาว และ เมชียนมา อยก่างมชีประสริทธริภาพและดดาเนรินการ
ในสก่วนทชีเท กชีทยวขร้องตก่อไป
(5) การประชสุมระดพับวริชาการเวชียดนาม – ไทย
ระหวก่างวพันทชีท ๑๙ – ๒๑ ก.พ. ๖๐ ณ กรสุงฮานอย
สาธารณรพัฐสพังคมนริยมเวชียดนาม มชี Mr. Doan
Mau Diep ผสชร้ วก่ ยรพัฐมนตรชีกระทรวงแรงงาน
ทสุพพลภาพ และสวพัสดริการสพังคม สาธารณรพัฐ
สพังคมนริยมเวชียดนาม เปป็นหพัวหนร้าคณะฝฝ่ายเวชียดนาม
และนายวรานนทธ์ ปปีตวริ รรณ อธริบดชีกรมการจพัดหางาน
เปป็นหพัวหนร้าคณะฝฝ่ายไทย ผลการประชสุ มมชี
ความคพ บ หนร้ า โดยสรสุ ป ดพั ง นชีพื้ 1) ฝฝ่ายไทย
แจร้งรายละเอชียดคสก่มพอการอบรมแรงงานสพั ญชาตริ
เวชี ยดนามกก่ อนการทดา งาน และมอบคสก่ มพ อ การ
อบรมฉบพั บ ภาษาอพั ง กฤษใหร้ ฝฝ่ า ยเวชี ยดนาม
2) สองฝฝ่ ายยพนยพันกระบวนการนดาเขร้าแรงงาน
สพัญชาตริเวชียดนาม ๘ ขพัพื้นตอน 3) ฝฝ่ายไทยแจร้ง
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

-

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
บรริษพัททชีทไดร้รพับอนสุญาตตาม พรก. นดาคนตก่างดร้าว
เขร้ามาทดางานกพับนายจร้างในประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๙ จดานวน ๔๑ บรริษทพั และ 4) ทพังพื้ สองฝฝ่าย
ไดร้พจริ ารณาปรพับปรสุงรก่างสพัญญาจร้างในกริจการ
กก่อสรร้างโดยใหร้อยสก่ภายใตร้ทชีทกฎหมายไทยกดาหนด
สดาหรพับสพัญญาจร้างในกริจการประมงทะเลเปป็นไป
ตามกฎกระทรวงคสุร้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
(6) กระทรวงแรงงานเปป็นเจร้าภาพจพัดพริธลชี งนามขร้อ
ตกลงดร้านการจร้างแรงงานระหวก่างรพัฐบาลแหก่งราช
อาณาจพักรไทยและรพัฐบาลแหก่งสาธารณรพัฐ
ประชาธริปไตยประชาชนลาว ในวพันทชีท 1 มชีนาคม
2560 ณ จพังหวพัดเพชรบสุรชี ทพังนชี
พื้ พื้ กระทรวงแรงงาน
ไดร้มอบหมายใหร้กรมการจพัดหางาน เปป็นหนก่วยงาน
หลพักของกระทรวงแรงงานในการดดาเนรินภารกริจทชีท
เกชียวขร้
ท องตามขร้อตกลงฯ ดพังกลก่าวขร้างตร้น เพพอใหร้
ท การ
บรริหารจพัดการแรงงานตก่างดร้าวเปป็นไปอยก่างมชี
ประสริทธริภาพ สก่งเสรริมการจร้างงานโดยถสกกฎหมาย
แรงงานไดร้รบพั การคสุมครอง
ร้
และเปป็นไปตามขร้อตกลง
ดร้านการจร้างแรงงานระหวก่างรพัฐบาลแหก่งราชอาณาจพักร
ไทยและรพัฐบาลแหก่งสาธารณรพัฐประชาธริปไตย
ประชาชนลาว
(7) กรมการจพัดหางานเปป็นเจร้าภาพจพัดการ
ประชสุมระดพับวริชาการไทย - เมชียนมา ระหวก่างวพันทชีท
19 - 21 มชีนาคม 2560 ณ จพังหวพัด

รด้อยละ
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ประจวบคชีรชีขพันธธ์ โดยมชี ประเดข็นหารพอเกชียวขร้องกพับ
ท
MOA ดพังนชีพื้ 1) การดดาเนรินการของศสนยธ์แรกรพับ
เขร้าทดางานและสริพื้ นสสุดสพัญญาจร้าง 2) การ
พริจารณาจพัดสก่งแรงงานเมชียนมาเขร้ามาทดางาน
ตาม MoU ในกริจการรพับใชร้ในบร้านและกริจการอพนๆ
ท ทชีท
ไมก่ใชก่โรงงานอสุตสาหกรรม 3) การพริ จารณา
จพั ดสก่ งแรงงานเมชี ยนมาเขร้ ามาทดางานในกริจการ
ประมงทะเลในรสปแบบรพัฐตก่อรพัฐ
(8) พลเอก ศริรชริ ยพั ดริษฐกสุล รพัฐมนตรชีวาก่ การ
กระทรวงแรงงาน ไดร้เขร้าพบ Mr.Guy
Ryder ผสอดร้ านวยการใหญก่ ILO ณ สดานพักงาน
ใหญก่สหประชาชาตริ นครเจนชีวา สมาพพันธรพัฐสวริส เมพอท
วพันทชีท 14 มริ.ย. 60 ยพนท จดทะเบชียนสพัตยาบพันสาร
อนสุสญ
พั ญา ฉบพับ 111 ขจพัดการเลพอกปฏริบตพั ริ สก่ง
เสรริมโอกาสความเสมอภาคในการจร้างงานและการ
ประกอบอาชชีพ พรร้อมพริจารณาเพริมท อชีก 2 ฉบพับ คพอ
อนสุสญ
พั ญา ฉ. 29 วก่าดร้วยแรงงานบพังคพับ และ
ฉ. 188 วก่าดร้วยงานประมง
(9) พล.อ.ศริรชริ ยพั ดริษฐกสุล รพัฐมนตรชีวาก่ การกระทรวง
แรงงาน พรร้อมดร้วย หมก่อมหลวงปสุณฑรริก สมริตริ ปลพัด
กระทรวงแรงงาน และคณะ รก่วมประชสุมระดพับรพัฐมนตรชี
CLMVT ครพังทชี
พื้ ท 2 ระหวก่างวพันทชีท 1 - 3
สริงหาคม 2560 ณ เมพองดานพัง สาธารณรพัฐ
สพังคมนริยมเวชียดนาม ตามคดาเชริญของทางการเวชียดนาม
โดยการประชสุมในครพังนชี
พื้ รพัพื้ ฐมนตรชีวาก่ การกระทรวงแรงงาน
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3. การ
ปป้องกมนและ
ปราบปรามการ
ททุจรนิตและ
ประพฤตนิมนิชอบ

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
มชีวาระการรพับรองปฏริญญารก่วม CLMVT ในวพันทชีท
2 สริงหาคม 2560 ดร้วย
สาระสดาคพัญของปฏริญญารก่วม CLMVT
ดร้านการเคลพอนยร้
ท ายแรงงานอยก่างปลอดภพัย เปป็นการ
ยพนยพันถลึงเจตนารมณธ์ความรก่วมมพอระหวก่างกลสุมประเทศ
ก่
CLMVT ในเรพองการเคลพ
ท
อนยร้
ท ายแรงงานอยก่าง
ปลอดภพัย
การสก่งเสรริมการขร้ามแดนและการ
จร้างงานโดยถสกกฎหมายผก่านขร้อตกลงทวริภาคชี การสรร้าง
ความตระหนพักรสใหร้
ร้ แกก่ประชาชนทพัวไป
ท คนหางาน คน
งาน นายจร้าง หนก่วยงานจพัดสก่งแรงงานเอกชน รวมถลึง
หนก่วยงานผสมชีร้ อดานาจทชีเกชีท ยวขร้
ท องในประเดข็นการเคลพอนยร้
ท าย
แรงงานอยก่างปลอดภพัย และสก่งเสรริมใหร้ผเกชีสร้ ยวขร้
ท องมชีสวก่ น
รก่วมในความรพับผริดชอบ และสก่งเสรริมใหร้เกริดการเคลพอน
ท
ยร้ายแรงงานอยก่างปลอดภพัยจากประเทศตร้นทางมายพัง
ประเทศปลายทาง
กระทรวงแรงงานไดร้กดาหนดกรอบแนวทาง
ดดาเนรินงานเพพทอแปลงยสุทธศาสตรธ์ชาตริวก่าดร้วยการ
ปป้องกพันและปราบปรามการทสุจรริต ระยะทชีท 3
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) สสก่การ
ปฏริบพัตริของกระทรวงแรงงาน โดยจะดดาเนรินการ
ในสก่วนทชีเท กชีทยวขร้องในแตก่ละยสุทธศาสตรธ์
ยสุทธศาสตรธ์หลพัก ไดร้แกก่ ยสุทธศาสตรธ์การพพัฒนา
ระบบปป้องกพันการทสุจรริตเชริงรสุก ทพังพื้ นชีพื้ รมว.รง.
(พลเอก ศริรริชพัย ดริษฐกสุล) ไดร้มอบนโยบายใหร้
ดดาเนรินการดพังนชีพื้
1) จพัดทดาแผนการปฏริบตพั กริ ารปป้องกพันและปราบ
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ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ปรามการทสุจรริต (จพัดทดาแผนการฝฝึกอบรมและ
สรร้างความเขร้าใจใหร้แกก่ขร้าราชการและเจร้าหนร้าทชีเกชีท ยวกพับ
ท
การปป้องกพันการทสุจรริต โดยมชีศสนยธ์หรพอหนก่วยงาน
ผสร้รพับผริดชอบ)
2) จพัดทดาคสก่มพอหรพอแนวทางการปฏริบพัตริงาน
ตามพระราชบพัญญพัตริการอดานวยความสะดวกใน
การพริจารณาอนสุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 เปป็นแนวทางการปฏริบพัตริงานอยก่างมชี
มาตรฐาน เพพอท ลดการใชร้ดสุลยพรินริจในการทดางาน
แตก่ละขพัพื้นตอน และการตรวจสอบรายการ
(Check list) เพพทอเปป็นระบบควบคสุม
ภายในของแตก่ละหนก่วยงาน
3) การประกาศมาตรการปป้องกพันและปราบ
ปรามการทสุจรริต ตามคดาสพัทงคณะรพักษาความสงบ
แหก่งชาตริทชีท 69/2557 ลงวพันทชีท 18
มริถสุนายน พสุทธศพักราช 2557 เรพทอง
มาตรการปป้องกพันและแกร้ไขปปัญหาการทสุจรริต
ประพฤตริมริชอบ โดยใหร้ทสุกหนก่วยงานนดามา
พริจารณาเพพทอเปป็นหลพักจพัดทดามาตรการทชีเท หมาะ
สม
4) การประเมรินความเสชีทยงเกชีทยวกพับการ
ทดางาน ในแตก่ละขพัพื้นตอนทชีทจะเกริดขลึพื้นและควบคสุม
ความเสชีทยงนพัพื้นใหร้มชีประสริทธริภาพ
5) การจพัดทดาแบบประเมรินหรพอแบบสดารวจ
มาตรฐานความโปรก่งใส เพพอท เปป็นการจพัดทดาหลพัก
ฐานเชริงประจพักษธ์ในการดดาเนรินงาน

รด้อยละ
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ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

3.1 โครงการเสรริมสรร้าง
จริตสดานลึก สก่งเสรริม คสุณธรรม
จรริยธรรม วรินพัย และธรรมาภริ
บาลสดาหรพับบสุคลากรสดานพักงาน
ปลพัดกระทรวงแรงงาน

200 คน

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
โดยมชีการกดาหนดขพันพื้ ตอนการทดางานตามตพัว
ชชีวพื้ ดพั และดดาเนรินการตามแผนการปฏริบตพั งริ าน นดาระบบ
เทคโนโลยชีสารสนเทศมาชก่วยในการปฏริบพัตริงานเพพอหลชีก
ท
เลชียงหรพอปป้องกพันการทสุจรริต
ท
อาทริ ระบบ
E-Payment , E-claim เพพอปป้
ท องกพัน
เรพองการรพั
ท
บเงรินผก่านมพอ เปป็นตร้น
สดานพักงานปลพัดกระทรวงแรงงาน จพัดกริจกรรมสก่งเสรริม
คสุณธรรมและจรริยธรรม ภายใตร้หวพั ขร้อ “สสุจรริตตามรอย
พก่อ ขอเปป็นขร้าราชการทชีดชีท ของแผก่นดริน” ตามโครงการ
เสรริมสรร้างจริตสดานลึกสก่งเสรริมคสุณธรรม จรริยธรรม วรินยพั
และหลพักธรรมาภริบาล วพันทชีท 9 มชี.ค. 60 ณ หร้อง
จอมพล ป.พริบลส สงคราม ชพันพื้ 5 อาคารกระทรวง
แรงงาน ซลึงไดร้
ท นดาหลพักคดาสอนทางศาสนาและนดาหลพักคดา
สอนของพระบาทสมเดข็จพระเจร้าอยสหพัก่ ว รพัชกาลทชีท 9
มานร้อมนดาเพพอใหร้
ท เกริดผลประโยชนธ์สงส สสุดตก่อประเทศชาตริ
นอกจากนชียพัพื้ งเปป็นการปลสกฝปังและสรร้างคก่านริยมใหร้กบพั
ขร้าราชการกระทรวงแรงงานตามแผนปฏริบตพั กริ าร
8+1 วาระปฏริรปส กระทรวงแรงงาน เรพทอง
Zero corruption สก่งเสรริมคสุณธรรม
จรริยธรรม โปรก่งใสตรวจสอบไดร้
- ฝฝึกอบรมเสรริมสรร้างจริตสดานลึก สก่งเสรริม
117.0
คสุณธรรม จรริยธรรม วรินพัย และธรรมาภริบาล
0
สดาหรพับบสุคลากรสดานพักงาน ปลพัดกระทรวง
แรงงาน เพพทอปลสุกจริตสดานลึกตามหลพักธรรมาภริบาล
และหลพักเศรษฐกริจพอเพชียง จดานวน 234 คน
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

3.2 โครงการเสรริมสรร้างธรรมาภริ
บาลปป้องกพันและลดความเสชีทยง
ในการเกริดการทสุจรริตและ
ประพฤตริมริชอบ
3.3 โครงการเสรริมสรร้างธรรมาภริ
บาลปป้องกพันและลดความเสชีทยง
ในการเกริดการทสุจรริตและ
ประพฤตริมริชอบ
3.4 โครงการเผยแพรก่
ประชาสพัมพพันธธ์ สพอท สรร้างสรรคธ์ใน
การปป้องกพันและปราบปรามการ
ทสุจรริต

400 คน

-

200 คน

-

1,100
คน

-

3.5 กริจกรรมตก่อตร้านการ
ทสุจรริตและประพฤตริมริชอบ

1 รสุก่น
130 คน

-

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
- ฝฝึกอบรมหลพักสสตรการเสรริมสรร้างธรรมาภริบาล
ปป้องกพันและลดความเสชียงในการเกริดการทสุจรริตและ
ท
ประพฤตริมริชอบใหร้แกก่บคสุ ลากรกรมการจพัดหางาน
จดานวน 415 คน
- จพัดฝฝึกอบรมใหร้ความรสร้ตามโครงการเสรริมสรร้าง
ธรรมาภริบาลปป้องกพันและลดความเสชียท งในการเกริด
การทสุจรริตและประพฤตริมริชอบแกก่เจร้าหนร้าทชีท
กรมพพัฒนาฝปีมพอแรงงาน จดานวน 171 คน
- เผยแพรก่ ประชาสพั มพพั นธธ์ สพท อสรร้ างสรรคธ์ ใน
การปป้ องกพั นและปราบปรามการทสุ จรริ ตใหร้ แกก่
บสุ คลากร กรมสวพัสดริการและคสุร้มครอง
แรงงานและประชาชนทพัท วไป จดานวน 810
คน
- กริจกรรมตก่อตร้านการทสุจรริตและประพฤตริมริชอบ
ภายใตร้ชอพท “กรมสวพัสดริการและคสุร้มครอง
แรงงาน โปรก่งใส ไรร้การทสุจรริต” เมพทอวพันทชีท 25
พ.ย. 59 ณ หร้องประชสุมจอมพล ป. พริบสล
สงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน โดย พลเอก
ศริรริชพัย ดริษฐกสุล รพัฐมนตรชีวก่าการกระทรวง
แรงงาน ไดร้กลก่าวเปปิดกริจกรรม พรร้อมกพับมอบ
นโยบายใหร้ทสุกหนก่วยงานในสพังกพัดโปรก่งใส ไรร้การ
ทสุจรริต เนร้นยดพื้าขร้าราชการใชร้หลพัก 7 ป. 4 ม.
(เปป็นธรรม โปรก่งใส ปรพับปรสุง ประสริทธริผล
ประหยพัด เปปิดโอกาส เปป็นตร้นแบบ ไมก่จก่าย ไมก่รพับ
ไมก่ยอม และไมก่เพริกเฉย) ซลึทงจะเปป็นการรองรพับ

รด้อยละ
103.7
5
85.50

73.64

100.0
0/
384.
62
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4.การจมดการ
ปปัญหาแรงงาน
ตว่างดด้าว/การ

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

3.6 โครงการเสรริมสรร้าง
สมรรถนะบสุคลากรดร้าน
คสุณธรรม จรริยธรรมและความ
รพับผริดชอบตก่อสพังคม
3.7 โครงการเสรริมสรร้างธรรมาภริ
บาลปป้องกพันและลดความเสชียงในการ
ท
เกริดทสุจรริตและประพฤตริมริชอบ

-

-

-

-

4.1 การบรริหารจพัดการ
แรงงานตก่างดร้าว

สริพื้นสสุดการดดาเนรินการ ณ วพันทชีท ๓๐ ธ.ค. ๕๙

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
นโยบาย Zero Corruption ของ
กระทรวงแรงงานและรพัฐบาล ผสเร้ ขร้ารก่วม
กริจกรรม จดานวน 500 คน โดยมชีหลายภาค
สก่วนมารก่วมกริจกรรม อาทริ สภาองคธ์การลสกจร้าง
สภาองคธ์การนายจร้าง ชมรมความปลอดภพัยใน
การทดางาน รวมทพัพื้งผสร้วาก่ การตรวจเงรินแผก่นดริน
เลขาธริการ ป.ป.ช. และรองเลขาธริการ
ป.ป.ท. มารก่วมเปป็นสพักขชีพยานในครพัพื้งนชีพื้
- ดดาเนรินการเสรริมสรร้างสมรรถนะบสุคลากร ดร้าน
คสุณธรรม จรริยธรรมและความรพับผริดชอบตก่อสพังคม
(CSR) ขร้าราชการสดานพักงานประกพันสพังคม
จดานวน 3,173 คน
- ปลสุกจริตสดานลึก คก่านริยม คสุณธรรม จรริยธรรม
และสรร้างวรินพัยแกก่ทสุกภาคสก่วน โดยการคพัดเลพอก
และใหร้รางวพัลแกก่เจร้าหนร้าทชีทท ชีททดางานดชี มชีคสุณธรรม
และมชีความซพทอสพัตยธ์ จดานวน 58 ราย
- เผยแพรก่ความรสร้เกชีทยวกพับการเสรริมสรร้างวรินพัยแกก่
บสุคลากร โดยสอดแทรกความรสร้ความเขร้าใจเรพทอง
วรินพัยในโครงการฝฝึกอบรมเจร้าหนร้าทชีท และเรพทอง
การปฏริบพัตริงานทพับซร้อน จดานวน 381 คน
- กริจกรรมปฏริบตพั ธริ รรม รก่วมทดาบสุญ ใสก่บาตร ฟปัง
ธรรม มชีผสร้เขร้ารก่วมกริจกรรม 670 คน
(1) ผลการดดาเนรินงานการรพับรายงานตพัวเพพทอ
ขอรพับบพัตรใหมก่ของแรงงานตก่างดร้าวในกริจการ
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คด้ามนทุษยยดาด้ น
แรงงาน

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ประมงทะเล (ตพังแตก่วพันทชี
พื้
ท ๑ พ.ย. – ๓๐ ธ.ค.
5 ๙) ตามมตริ ครม. เมพอวพันทชี
ท ท ๒๕ ต.ค. ๕๙
(ปรพับปรสุงขร้อมสล ณ วพันทชีท 30 ม.ค. 60) มชี
นายจร้างแจร้งบพัญชชีรายชพอท แรงงานตก่างดร้าว 2,507
คน และแรงงานตก่างดร้าว ๓ สพัญชาตริ มาจด
ทะเบชียนใหมก่ จดานวน 10,415 คน แยก
เปป็น ดพังนชีพื้
สมญชาตนิ
กพัมพสชา
ลาว
เมชียนมา
รวมทมทั้งสนิทั้น

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

- ผลการดดาเนรินงานการรพับรายงานตพัวเพพทอ
ขอรพับบพัตรใหมก่ของแรงงานตก่างดร้าวในกริจการ
แปรรสปสพัตวธ์นดพื้ามชีนายจร้างแจร้งบพัญชชีรายชพทอแรงงาน
ตก่างดร้าว จดานวน 1,952 คน และแรงงาน
ตก่างดร้าว ๓ สพัญชาตริ
มาจดทะเบชียนใหมก่ มชีจดานวน 23,634 คน
แรงงาน 23,390 คน ผสตร้ ดริ ตาม 244 คน
แยกเปป็น ดพังนชีพื้
สมญชาตนิ
กมมพชูชา
ลาว

แรงงงานตว่างดด้าว
(คน)
2,769
320

ผชูด้ตดนิ ตาม
(คน)
112
6
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)

เมทยนมา
รวมทมทั้งสนิทั้น

สริพื้นสสุดการดดาเนรินการ ณ วพันทชีท 31 มชี.ค.
60

20,301
23,390

126
244

(2) ผลการดดาเนรินงานการรพับรายงานตพัวเพพทอ
ขอรพับบพัตรใหมก่ของแรงงานตก่างดร้าวในกริจการ
ประมงทะเล (ตพังแตก่วพันทชี
พื้
ท ๑ ก.พ. – 31 มชี.ค.
60) ตามมตริ ครม. เมพอวพั
ท นทชีท 24 ม.ค. 60
(ปรพับปรสุงขร้อมสล 30 เม.ย. 60) มชีนายจร้าง
แจร้งบพัญชชีรายชพอท แรงงานตก่างดร้าว 3,613 คน
และแรงงานตก่างดร้าว ๓ สพัญชาตริ มาจดทะเบชียน
ใหมก่ จดานวน 23,452 คน แยกเปป็น ดพังนชีพื้
สม ญ ชาตนิ
กพั ม พส ช า
ลาว
เมชี ย นมา
รวมทมทั้ งสนิทั้ น

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

- ผลการดดาเนรินงานการรพับรายงานตพัวเพพทอขอรพับ
บพัตรใหมก่ของแรงงานตก่างดร้าวในกริจการแปรรสปสพัตวธ์
นดพื้า
มชีนายจร้างแจร้งบพัญชชีรายชพทอแรงงานตก่างดร้าว
จดานวน 2,474 คน และแรงงานตก่างดร้าว ๓
สพัญชาตริ
มาจดทะเบชียนใหมก่ มชีจดานวน 36,219 คน

รด้อยละ
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
แรงงาน 35,832 คน ผสตริดตาม
ร้
387 คน
แยกเปป็น ดพังนชีพื้
สม ญ ชาตนิ

แรงงงานตว่างดด้าว
(คน)
กม ม พชู ช า
5,054
ลาว
908
เมท ย นมา
29,870
รวมทมทั้ ง
35,832
สนิทั้ น

ผลการดดาเนรินการอนสุญาตนดาเขร้าแรงงาน
ตก่างดร้าว ๓ สพัญชาตริ ตามบพันทลึกความเขร้าใจวก่า
ดร้วยความรก่วมมพอดร้านการจร้างแรงงานระหวก่าง
รพัฐกพับประเทศคสก่ภาคชี (MoU) ตพังพื้ แตก่วพันทชีท ๑
– ๒๕ สริงหาคม ๒๕๖๐ ดพังนชีพื้

- นายจร้างยพนบพัญชชีรายชพ
ท
อแรงงานตก่างดร้าว
ท
มชีแรงงาน

ผชูด้ตดนิ ตาม
(คน)
144
21
222
387

(3) ผลการดดาเนรินการอนสุญาตนดาเขร้าแรงงาน
ตก่างดร้าว 3 สพัญชาตริ ตามบพันทลึกความเขร้าใจวก่า
ดร้วยความรก่วมมพอดร้านการจร้างแรงงานระหวก่าง
รพัฐกพับประเทศคสก่ภาคชี (MoU) (1 ต.ค. 59
– 25 ส.ค. 60) (ปรพับปรสุงขร้อมสล ณ เดพอน
สริงหาคม 2560) ผลการดดาเนรินงาน ดพังนชีพื้
- นายจร้างแจร้งความประสงคธ์นดาเขร้าแรงงาน
ตก่างดร้าวตาม MoU จดานวน 210,074
คน แยกเปป็นดพังนชีพื้
สม ญ ชาตนิ
กม ม พชู ช า
ลาว
เมท ย นมา
รวมทมทั้ งสนิทั้ น

แรงงงานตว่างดด้าว (คน)
69,595
22,9366
117,543
210,074

- นายจร้างยพทนบพัญชชีรายชพทอแรงงานตก่างดร้าว

รด้อยละ
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
ตก่างดร้าว จดานวน ๒๙,๘๕๐ คน แยกเปป็นดพังนชีพื้

163,47
0 คน

สม ญ ชาตนิ
กม ม พชู ช า
ลาว
เมท ย นมา
รวมทมทั้ งสนิทั้ น

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

สม ญ ชาตนิ
กม ม พชู ช า
ลาว
เมท ย นมา
รวมทมทั้ งสนิทั้ น

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

- พริจารณาอนสุญาตทดางาน รวมทพังสริ
พื้ นพื้ ๔๐,๐๕๖ คน
ดพังนชีพื้

100,00 ผลการดดาเนรินงานของศสนยธ์ประสานแรงงาน
ประมง ๒๒ จพังหวพัด ตพังพื้ แตก่วพันทชีท ๑ – ๒๕
0 คน
สริงหาคม ๒๕๖๐
22,000
คน
8,000
คน

- จพัดระเบชียบแรงงานประมง
อนทุญาตทดางาน (คน)
๓,๖๔๒

นดาเขด้าตาม MoU
๔๓๒

อบรมนายจด้าง (คน)
-

อบรมลชูกจด้าง (คน)
-

- คสุร้มครองแรงงานในเรพอประมง

- ใหร้บรริการคดาปรลึกษา แนะนดา นายจร้าง
ลสกจร้าง และประชาชนทพัทวไป ตามภารกริจของ

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
จดานวน 252,279 คน ดพังนชีพื้
สม ญ ชาตนิ
กม ม พชู ช า
ลาว
เมท ย นมา
รวมทมทั้ งสนิทั้ น

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

รด้อยละ

208.
37

- พริจารณาอนสุญาตทดางาน รวมทพังสริ
พื้ นพื้ 340,625
คน ดพังนชีพื้
สม ญ ชาตนิ

กม ม พชู ช า
ลาว
เมท ย นมา
รวมทมทั้ งสนิทั้ น

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

(4) โครงการจพัดตพัพื้งศสนยธ์ประสานแรงงาน
ประมง ๒๒ จพังหวพัด (1 ต.ค. 59 – 25
ส.ค. 60) จดานวน 256,420 คน ดพังนชีพื้
- จพัดระเบชียบแรงงานประมง
อนทุญาตทดางาน (คน)
55,461

นดาเขด้าตาม MoU
2,890

อบรมนายจด้าง (คน)
8,798

อบรมลชูกจด้าง (คน)
8,988

- คสุร้มครองแรงงานในเรพอประมง

- ใหร้บรริการคดาปรลึกษา แนะนดา นายจร้าง
ลสกจร้าง
และประชาชนทพัทวไป ตาม
ภารกริจของศสนยธ์ฯ จดานวน 180,283 คน

256.
42
265.2
3
222.
33
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ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

70,000 ศสนยธ์ฯ จดานวน ๑๕,๒๖๖ คน
คน

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)

รด้อยละ
257.
55

ตรวจสอบการทดางานของคนตก่างดร้าวและ
(5) โครงการตรวจสอบการทดางานของคนตก่างดร้าวและ
นายจร้าง/สถานประกอบการ เพพทอใหร้ปฏริบพัตใริ หร้ถสก สถานประกอบการ (1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค.
ตร้องและเปป็นไปตามกฎหมายกดาหนด ดพังนชีพื้
60)ดดาเนรินการตรวจสอบการทดางานของคนตก่างดร้าว
และนายจร้าง/สปก. เพพอใหร้ปฏริบพัตริใหร้ถสกตร้องและเปป็นไปตาม
ท
242,00 - ตรวจสอบการทดางานของคนตก่างดร้าว
กฎหมายกดาหนด
129.
จดานวน ๑๘,๖๑๒ คน
0 คน
- ตรวจสอบการทดางานของแรงงาน
57
- ตรวจสอบนายจร้าง/สถานประกอบการ จดานวน
ตก่างดร้าว
จดานวน 313,561 คน
36,000 ๒,๙๙๖ แหก่ง/ราย
120.
- ตรวจสอบนายจร้าง/สถานประกอบการ
แหก่ง
79
จดานวน 43,485 แหก่ง
โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตก่างดร้าว (6) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงาน
- ดดาเนรินการตรวจสอบการทดางาน
ตก่างดร้าว
นายจร้าง/สถานประกอบการและคนตก่างดร้าวเพพทอ
- ดดาเนรินการตรวจสอบการทดางาน นายจร้าง/
ใหร้ปฏริบพัตริใหร้ถสกตร้อง และเปป็นไปตามกฎหมายทชีท สถาน-ประกอบการและคนตก่างดร้าวเพพอท ใหร้ปฏริบตพั ริ
กดาหนด (ไดร้รพับการจพัดสรรเงรินกองทสุนเพพทอการ ใหร้ถกส ตร้อง และเปป็นไปตามกฎหมายทชีกท ดาหนด (ไดร้
สก่งคนตก่างดร้าวกลพับออกไปนอกราชอาณาจพักร) (1 รพับการจพัดสรรเงรินกองทสุนเพพทอการสก่งคนตก่างดร้าว
กลพับออกไปนอกราชอาณาจพักร) (1 ต.ค. 59 121.5
12,728 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)
– 31 ส.ค. 60)
- ตรวจสอบสถานประกอบการของนายจร้าง
2
แหก่ง
ตรวจสอบสถานประกอบการของ
จดานวน ๙๐๓ แหก่ง
นายจร้าง จดานวน ๑๕,๔๖๗ แหก่ง
123.0
140,73 - ตรวจสอบการทดางานของแรงงานตก่างดร้าว
ตรวจสอบการทด
า
งานของแรงงาน
9
0 คน
จดานวน ๙,๔๐๓ คน
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ตก่างดร้าวจดานวน ๑๗๓,๒๑๘ คน

(7) ตรวจสอบ จพับกสุม และดดาเนรินคดชีนายจร้าง
และแรงงานตก่างดร้าวผริดกฎหมาย ตามคดาสพัทง
คณะรพักษาความสงบแหก่งชาตริ (คสช.)
- ตรวจสอบ จพับกสุม และดดาเนรินคดชีนายจร้างและ
แรงงานตก่างดร้าวผริดกฎหมาย ตามคดาสพัทงคณะ
- ตรวจสอบ จพับกสุม และดดาเนรินคดชีนายจร้าง รพักษาความสงบแหก่งชาตริ (คสช.)
และแรงงานตก่างดร้าวผริดกฎหมาย ตามคดาสพัทง
ทชีท100/2557 ในพพพื้นทชีทกรสุงเทพมหานคร
คณะรพักษาความสงบแหก่งชาตริ (คสช.)
โดยใหร้พนพักงานตรวจแรงงานรก่วมกพับชสุดปฏริบพัตริ
ทชีท100/2557 ในพพพื้นทชีทกรสุงเทพมหานคร การ (Task Force) ใน สปก. เพพทอแกร้ไข
โดยใหร้พนพักงานตรวจแรงงานรก่วมกพับชสุดปฏริบพัตริ ปปัญหาแรงงานตก่างดร้าวและปป้องกพันปราบปราม
การ (Task Force) ใน สปก. เพพทอ
การคร้ามนสุษยธ์ ๑๐ เขตพพพื้นทชีท กทม.
แกร้ไขปปัญหาแรงงานตก่างดร้าวและปป้องกพันปราบ
(1 ต.ค. ๕๙ – 31 ส.ค. ๖๐) ดพังนชีพื้
ปรามการคร้ามนสุษยธ์ ๑๐ เขตพพพื้นทชีท กทม.
จดานวน
ตรวจสอบ/ดดาเนนินคดท
(1 ต.ค. ๕๙ – 31 ส.ค. ๖๐) ดพังนชีพื้
ตรวจสอบ นายจร้าง/สปก.
๑,๗๙๔
ตรวจสอบ/ดดาเนนินคดท
ตรวจสอบ นายจร้าง/สปก.
ตรวจแรงงานตก่างดร้าว
ดดาเนรินคดชีนายจร้าง/ผสร้
เกชีทยวขร้อง
ดดาเนรินคดชีแรงงานตก่างดร้าว

จดานวน
72 แหก่ง
594 คน
- ราย
- คน

ตรวจแรงงานตก่างดร้าว
ดดาเนรินคดชีนายจร้าง/ผสร้
เกชีทยวขร้อง
ดดาเนรินคดชีแรงงานตก่างดร้าว

ราย
๓๘,๗๑๐ คน
157 ราย
๑,๖๙๘ คน

- ผลการดดาเนรินการตรวจสอบ จพับกสุม และ

รด้อยละ
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
- ผลการดดาเนรินการตรวจสอบ จพับกสุม และ
ดดาเนรินคดชีนายจร้างและแรงงานตก่างดร้าวผริด
กฎหมาย ตามคดาสพัทงคณะรพักษาความสงบแหก่ง
ชาตริ (คสช.) ทชีท ๑๐๑/๒๕๕๗ ในสก่วนภสมริภาค
ตพัพื้งแตก่วพันทชีท ๑ – ๓๑ สริงหาคม ๒๕๖๐
ตรวจสอบ/ดดาเนนินคดท
ตรวจสอบ นายจร้าง/สปก.
ตรวจแรงงานตก่างดร้าว
ดดาเนรินคดชีนายจร้าง/ผสร้
เกชีทยวขร้อง
ดดาเนรินคดชีแรงงานตก่างดร้าว

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ดดาเนรินคดชีนายจร้างและแรงงานตก่างดร้าวผริด
กฎหมาย ตามคดาสพัทงคณะรพักษาความสงบแหก่ง
ชาตริ (คสช.) ทชีท ๑๐๑/๒๕๕๗ ในสก่วน
ภสมริภาค ดพังนชีพื้

จดานวน
53 แหก่ง
926 คน
- ราย

ตรวจสอบ/ดดาเนนินคดท
ตรวจสอบนายจร้าง/สปก.

- คน

ดดาเนรินคดชีนายจร้าง/ผสร้
เกชีทยวขร้อง
ดดาเนรินคดชีแรงงานตก่างดร้าว

50,000 ผลการดดาเนรินการพริจารณาอนสุญาตทดางาน
คน
แรงงานตก่างดร้าวในศสนยธ์บรริการแบบเบข็ดเสรข็จ
(One Stop Service) ในพพพื้นทชีทเขต
เศรษฐกริจพริเศษ ๑๐ จพังหวพัด (ตาก มสุกดาหาร
สระแกร้ว ตราด สงขลา กาญจนบสุรชี เชชียงราย
หนองคาย นครพนม และนราธริวาส)
ตพังพื้ แตก่วพันทชีท ๑ – ๒๕ สริงหาคม ๒๕๖๐ ดพังนชีพื้
จดานวนแรงงานตก่างดร้าวไดร้รพับอนสุญาตทดางานใน
เขตพพัฒนาเศรษฐกริจพริเศษ จดานวน ๑๑,๔๙๒
คน แยกเปป็น ดพังนชีพื้

ตรวจแรงงานตก่างดร้าว

จดานวน
๖,๒๐๐
ราย
๔๔,๑๒๕
คน
523
ราย
๔,๐๒๔ คน

(8) โครงการจพั ด ตพัพื้ งศส น ยธ์ บ รริ ก ารแบบ
เบข็ ด เสรข็ จ (One Stop
Service) ดร้ า นแรงงานตก่ า งดร้ า ว เพพอท
สนพับสนสุนเขตพพัฒนาเศรษฐกริจพริเศษ 10 จพังหวพัด
(ตาก มสุกดาหาร สระแกร้ว ตราด สงขลา
กาญจนบสุรชี เชชียงราย หนองคาย นครพนม
นราธริวาส)
- ผลการดดาเนรินการพริจารณาอนสุญาต
ทดางานแรงงานตก่างดร้าวในศสนยธ์บรริการแบบ
เบข็ดเสรข็จ (One Stop Service)

รด้อยละ

129.4
2
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ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

จมงหวมด
ตาก
มสุกดาหาร
สระแกร้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบสุรชี
เชชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธริวาส

จดานวน (คน)
2,363
72
6,019
1,927
161
37
833
70
10
0

100,00 (9) การใหร้บรริการขร้อมสลขก่าวสารทางโทรศพัพทธ์
0 ครพัพื้ง
สายดก่วนกรมการจพัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดดาเนรินงานการใหร้บรริการขร้อมสล
ขก่าวสารทางโทรศพัพทธ์สายดก่วนกรมการจพัดหางาน
๑๖๙๔ มชีผโทรศพั
สร้ พทธ์เขร้ามาใชร้บรริการ โดยสามารถรพับ
สายไดร้ จดานวน ๖,๕๑๓ สาย ดพังนชีพื้
๑. คนไทยโทรศพัพทธ์เขร้ามา จดานวน ๖,๓๔๑
สาย
๒. แรงงานตก่างดร้าวเมชียนมา ลาว กพัมพสชา และชาว

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ในพพพื้นทชีทเขตพพัฒนาเศรษฐกริจพริเศษ
จดานวนแรงงานตก่างดร้าวไดร้รพับอนสุญาตทดางาน
ในเขตพพัฒนาเศรษฐกริจพริเศษ (1 ต.ค. 59 –
25 ส.ค. 60) จดานวน ๖๔,๗๐๘ คน ดพังนชีพื้
จมงหวมด
ตาก
มสุกดาหาร
สระแกร้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบสุรชี
เชชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธริวาส

รด้อยละ

จดานวน (คน)
13,040
299
35,639
7,962
๓,๒๗๑
284
3,861
226
103
23

(9) การใหร้บรริการขร้อมสลขก่าวสารทางโทรศพัพทธ์
สายดก่วนกรมการจพัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดดาเนรินงานการใหร้บรริการขร้อมสล
ขก่าวสารทางโทรศพัพทธ์สายดก่วนกรมการจพัดหางาน
๑๖๙๔
มชีผโทรศพั
สร้ พทธ์เขร้ามาใชร้บรริการ โดย
สามารถรพับสายไดร้ จดานวน ๑๑๑,๗๘๔ สาย ดพังนชีพื้
๑. คนไทยโทรศพัพทธ์เขร้ามา จดานวน ๑๐๑,๑๙๕
สาย
๒. แรงงานตก่างดร้าวเมชียนมา ลาว กพัมพสชา และชาว

111.
78
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ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
ตก่างชาตริ (ใชร้ภาษาอพังกฤษ) โทรศพัพทธ์มาทพัพื้งสริพื้น
จดานวน 400 สาย ดพังนชีพื้
ผสร้ใชร้บรริการ
กพัมพสชา
เมชียนมา
ลาว
เวชียดนาม
ชาวตก่างชาตริ

4.2 การจพั ดการปปั ญหาการ
คร้ ามนสุ ษยธ์ ดร้ านแรงงาน

6,000
คน

๕,๔๐๐ คน
๖๐๐ คน

จดานวน
117 สาย
32 สาย
21
สาย
1 สาย
1
สาย

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ตก่างชาตริ (ใชร้ภาษาอพังกฤษ) โทรศพัพทธ์มาทพังพื้ สริพื้น
จดานวน ๑๐,๕๘๙ สาย ดพังนชีพื้
ผชูด้ใชด้บรนิการ
กพัมพสชา
เมชียนมา
ลาว
เวชียดนาม
ชาวตก่างชาตริ

จดานวน
๓,๔๘๕ สาย
๕,๓๐๓ สาย
๑,๕๒๗
สาย
๑๐๘ สาย
๑๙๓ สาย

รด้อยละ

ในกรณชีทชีมชีการรร้องทสุกขธ์
ท
/รร้องเรชียนหรพอขอรพับ
ในกรณชีทชีมชีการรร้องทสุกขธ์
ท
/รร้องเรชียนหรพอขอรพับ
ความชก่วยเหลพอทชีเกชีท ยวขร้องกพับการทด
ท
างานของแรงงาน
ความชก่วยเหลพอทชีเกชีท ยวขร้องกพับการทด
ท
างานของแรงงาน
ตก่างดร้าว จะมชีการบพันทลึกขร้อมสลดพังกลก่าว และจพัดสก่งใหร้หนก่วย
ตก่างดร้าว จะมชีการบพันทลึกขร้อมสลดพังกลก่าว และจพัดสก่งใหร้หนก่วย งานทชีเกชีท ยวขร้องดด
ท
าเนรินการและแจร้งผลใหร้ทราบ
มชีการ
งานทชีเกชีท ยวขร้องดด
ท
าเนรินการและแจร้งผลใหร้ทราบ
มชี รร้องทสุกขธ์รร้องเรชียน จดานวน 171 ราย
การรร้องทสุกขธ์รร้องเรชียน จดานวน 1 ราย
(1) โครงการปป้องกพันปปัญหาการคร้ามนสุษยธ์ดาร้ น
94.1
ผลการดดาเนรินการอบรมนายจร้าง/สถานประกอบ
2
การและแรงงานตก่างดร้าว ตพังพื้ แตก่วพันทชีท ๑ – ๒๕ แรงงานตก่างดร้าว ดดาเนรินการใหร้ความคสุมร้ ครองคนหา
งานตามกฎหมายจพัดหางานและคสุมร้ ครองแรงงาน
สริงหาคม ๒๕๖๐ ดพังนชีพื้
และสนพับสนสุน การแกร้ไขและปป้องกพันปปัญหาการคร้า
มนสุษยธ์ดาร้ นแรงงาน
(1 ต.ค. 59 – 25 ส.ค. 60) รวม
-อบรมแรงงานตก่างดร้าว จดานวน ๒๓๕ คน
-อบรมนายจร้าง/ สถานประกอบการ จดานวน - 5,647 คน ดพังนชีพื้
92.3
อบรมแรงงานตก่
า
งดร้
า
ว
จด
า
นวน
๔,๙๘๙
คน
9
คน
109.
- อบรมนายจร้าง จดานวน 658 คน
67
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ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

๖ 0,๐๐๐
คน

-

๙ 30,๖๐๐
คน

-

8,200
คน

-

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
(2) โครงการเครพอขก่ายชสุมชนรก่วมรณรงคธ์
ปป้องกพันการหลอกลวงและลพักลอบไปทดางานตก่าง
ประเทศ
- จพัดประชสุม/อบรมแกก่กลสุก่มเปป้าหมาย
ไดร้แกก่ ผสร้นดาชสุมชน/ผสนร้ ดาทร้องถริทน/ผสร้สนใจไปทดางาน
ตก่างประเทศ/ผสถร้ สกระงพับการเดรินทาง/ประชาชน
ทพัวท ไป/คนหางานเพพทอสรร้างเครพอขก่ายในการใหร้
ขร้อมสลการไปทดางานตก่างประเทศ จดานวน
62,218 คน
(3) โครงการเผยแพรก่ความรสร้เพพทอปป้องกพันการ
หลอกลวงคนหางาน
- ดดาเนรินการประชาสพัมพพันธธ์เคลพทอนทชีใท หร้แกก่
ประชาชนทพัวท ไป/คนหางาน โดยจพัดทดาเอกสาร
สพทอสริทงพริมพธ์ตก่างๆเกชีทยวกพับการเดรินทางไปทดางาน
ตก่างประเทศอยก่างถสกตร้องตามกฎหมาย ปป้องกพัน
ปปัญหาการหลอกลวงไปทดางานตก่างประเทศ/การ
คร้ามนสุษยธ์ดร้านแรงงาน 939,601 คน
(4) โครงการคสุร้มครองคนหางานเชริงรสุกในพพพื้นทชีท
เสชีทยง
- เจร้าหนร้าทชีทลงพพพื้นทชีทประชาสพัมพพันธธ์ใหร้ขร้อมสล
และสรร้างความเขร้าใจใหร้คนหางานและประชาชน
ทราบถลึงวริธชีการเดรินทางไปทดางานตก่างประเทศ
อยก่างถสกตร้องตามกฎหมาย รวมถลึงพฤตริการณธ์ใน
การหลอกลวงคนหางานของสาย/นายหนร้า
จพัดหางานบรริษทพั จพัดหางาน และขบวนการคร้า

รด้อยละ
103.
70

100.
97

109.
85
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
มนสุษยธ์ จดานวน 9,008 คน
1,600 (5) โครงการปป้องกพันและแกร้ไขปปัญหาการคร้า (5) โครงการปป้องกพันและแกร้ไขปปัญหาการคร้า 106.8
แหก่ง
1/
มนสุษยธ์ดร้านแรงงานและการใชร้แรงงานเดข็กในรสป มนสุษยธ์ดร้านแรงงานและการใชร้แรงงานเดข็กในรสป
46,450 แบบทชีเท ลวรร้ายโดยดดาเนรินการตรวจสถาน
191.3
แบบทชีทเลวรร้ายโดยดดาเนรินการตรวจสถาน
คน
6
ประกอบกริจการกลสุก่มเสชีทยงตก่อการใชร้แรงงานเดข็ก ประกอบกริจการกลสุก่มเสชีทยงตก่อการใชร้แรงงานเดข็ก
แรงงานบพังคพับ แรงงานขพัดหนชีพื้ และการคร้ามนสุษยธ์ แรงงานบพังคพับ แรงงานขพัดหนชีพื้ และ การคร้า
ดร้านแรงงานในกริจการเกชีทยวเนพทองประมงทะเล
มนสุษยธ์ดร้านแรงงานในกริจการเกชีทยวเนพอท งประมง
กริจการผลริตสรินคร้าจากอร้อย กริจการผลริตเครพทอง ทะเล กริจการผลริตสรินคร้าจากอร้อย กริจการผลริต
นสุก่งหก่ม กสุร้ง ปลา ฟารธ์มเลชีพื้ยงสพัตวธ์ปปีก ฟารธ์มหมส เครพทองนสุก่งหก่ม กสุร้ง ปลา ฟารธ์มเลชีพื้ยงสพัตวธ์ปปีก ฟารธ์ม
หรพอฟารธ์มเลชีพื้ยงสพัตวธ์ประเภทอพทน ๆ รวมทพัพื้ง
หมส หรพอฟารธ์มเลชีพื้ยงสพัตวธ์ประเภทอพทน ๆ รวมทพัพื้ง
กริจการทชีเท ปป็นหก่วงโซก่การผลริตดพังกลก่าว และ
กริจการทชีทเปป็นหก่วงโซก่การผลริตดพังกลก่าว และ
กริจการกก่อสรร้าง ผลการดดาเนรินงาน ดพังนชีพื้
กริจการกก่อสรร้าง ผลการดดาเนรินงาน ดพังนชีพื้
เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ตรวจ

สปก.
(แหก่ง)
ลสกจร้าง
(คน)

34
178

ไมว่ถชูกตด้อง
4
83

ถชูกตด้อง
30
95

รร้อยละของจดานวน สปก./ลสกจร้างทชีเกชีท ยวขร้
ท องทชีปฏริ
ท บตพั ไริ มก่ถกส ตร้อง
ตาม พ.ร.บ.คสุมครองแรงงาน
ร้
พ.ศ. 2541 เมพอเทชี
ท ยบ
กพับจดานวน สปก./ลสกจร้างทชีเกชีท ยวขร้องทชี
ท
ผก่านการตรวจ
ท
คริดเปป็นรร้อย
ละ
11.76/46.63

ตรวจ
ไมว่ถชูกตด้อง
ถชูกตด้อง
สปก. (แหก่ง)
1,7
166 1,543
ลสกจร้าง (คน)
09
9,861 79,027
88,888
รร้อยละของจดานวน สปก./ลสกจร้างทชีเกชีท ยวขร้
ท องทชีปฏริ
ท บตพั ไริ มก่ถกส ตร้อง
ตาม พ.ร.บ.คสุมครองแรงงาน
ร้
พ.ศ. 2541 เมพอเทชี
ท ยบ
กพับจดานวน สปก./ลสกจร้างทชีเกชีท ยวขร้องทชี
ท
ผก่านการตรวจ
ท
คริดเปป็นรร้อย
ละ
9.71/11.09

การดดาเนรินการของเจร้าหนร้าทชีทกรณชีพบวก่านายจร้าง
การดดาเนรินการของเจร้าหนร้าทชีทกรณชีพบวก่านายจร้าง ฝฝ่าฝฝืนหรพอไมก่ปฏริบพัตริตามกฎหมาย
ฝฝ่าฝฝืนหรพอไมก่ปฏริบพัตริตามกฎหมาย
- ออกคดาสพัทง ม.139 (3) ตาม
- ออกคดาสพังท ม.139 (3) ตาม
พ.ร.บ.คสุร้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
พ.ร.บ.คสุมร้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จดานวน จดานวน 154 แหก่ง ลสกจร้าง 9,316 คน
4 แหก่ง ลสกจร้าง 83 คน
ขณะนชีพื้ปฏริบพัตริถสก ขณะนชีพื้ปฏริบพัตริถสกตร้องตามคดาสพัทงแลร้ว 150 แหก่ง
ตร้องตามคดาสพัทงหมดแลร้ว
ลสกจร้าง 8,735 คน และอยสก่ระหวก่างดดาเนริน
การ 4 แหก่ง ลสกจร้าง 581 คน
- ดดาเนรินคดชีในชพันพื้ พนพักงานสอบสวน จดานวน 12
แหก่ง ลสกจร้าง 545 คน ขณะนชีปพื้ ฏริบตพั ถริ กส ตร้องแลร้ว
จดานวน 2 แหก่ง ลสกจร้าง 31 คน และอยสใก่ นขพันพื้ ตอน
ดดาเนรินคดชีจดานวน 10 แหก่ง ลสกจร้าง 514 คน
ผลการรพับแจร้งการทดางานของคนตก่างดร้าวทพังพื้ 100
ศสนยธ์ทวพัท ประเทศ ตพังพื้ แตก่วพันทชีท 27 ก.ค. – 7
ส.ค.60 พบวก่า มชีนายจร้างมาแจร้งการใชร้
แรงงานตก่างดร้าว 193,918 ราย ลสกจร้าง
ตก่างดร้าว 772,270 คน แยกเปป็นแรงงาน
ตก่างดร้าวสพัญชาตริเมชียนมามากทชีทสสุด
451,515 คน รองลงมากพัมพสชา
222,907 คน และลาว 97,848 คน
ตามลดาดพับ เมพอท จดาแนกตามประเภทกริจการ 5
อพันดพับแรก ไดร้แกก่ กก่อสรร้าง เกษตรและปศสุสพัตวธ์
อาหารและเครพทองดพทม การใหร้บรริการตก่างๆ และ
ผสร้รพับใชร้ในบร้าน ตามลดาดพับ จพังหวพัดทชีมชีการยพ
ท นขอจร้าง
ท
คนตก่างดร้าวมากทชีสสุด
ท 5 จพังหวพัด ไดร้แกก่
กรสุงเทพมหานคร ชลบสุรชี สมสุทรปราการ
ปทสุมธานชี และระยอง ตามลดาดพับ
ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ไทย – กมมพชูชา
- สรสุปการประชสุมคณะทดางานไทย –
กพัมพสชา เรพทองการสก่งมอบ PP/TD และ
OCWC และการตรวจสพัญชาตริแรงงาน
กพัมพสชา วพันทชีท ๑๔ กสุมภาพพันธธ์ ๒๕๖๐ ณ หร้อง
ประชสุม เทชียน อพัชกสุล ชพันพื้ ๑๐ โดยมชีหพัวหนร้าคณะ
ผสร้แทนฝฝ่ายไทย นดาโดยนายวรานนทธ์ ปปีตวริ รรณ
อธริบดชีกรมการจพัดหางาน และหพัวหนร้าคณะผสร้แทน
ฝฝ่ายกพัมพสชา นดาโดย H.E. Mr. HENG
Sour ประธานคณะทดางานชสุดเฉพาะกริจ
๑. ดดาเนรินการสก่งมอบหนพังสพอเดรินทาง
(Passport : PP) เอกสารเดรินทาง
(Travel Document : TD)
และบพัตรแรงงานกพัมพสชาในตก่างแดน
(Overseas Cambodia
Worker Card : OCWC) ใน
สถานประกอบการทชีทมชีจดานวนแรงงานกพัมพสชา
มากกวก่า ๘๐ คน (มชีจดานวน ๑๗๓ บรริษทพั )
ฝฝ่ายกพัมพสชาจะดดาเนรินการ ดพังนชีพื้
๑.๑ เรริทมดดาเนรินการตพัพื้งแตก่วพันทชีท ๑ มชีนาคม
๒๕๖๐
๑.๒ วพันสก่งมอบหนพังสพอเดรินทาง
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ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
(Passport : PP) เอกสารเดรินทาง
(Travel Document : TD)
และ บพัตรแรงงานกพัมพสชาในตก่างแดน
(Overseas Cambodia
Worker Card : OCWC) ฝฝ่าย
กพัมพสชาจะจพัดสก่งเจร้าหนร้าทชีทจดานวน ๕ คน ลงพพพื้น
ทชีเท พพทอสก่งมอบ และจพัดเกข็บคก่าธรรมเนชียมจดานวน
๙๕๐ บาท สดานพักงานตรวจคนเขร้าเมพองจะ
อดานวยความสะดวกโดยจพัดสก่งเจร้าหนร้าทชีทจดานวน
๒ นาย ไปดดาเนรินการตรวจลงตรา ณ สถาน
ประกอบการ มชีคก่าธรรมเนชียม
๕๐๐ บาท จากนพัพื้นแรงงานตร้องไปดดาเนรินการขอ
เลก่มใบอนสุญาตทดางาน มชีคก่าธรรมเนชียม ๑๐๐
บาท
๒. การดดาเนรินการสก่งมอบ หนพังสพอเดรินทาง
(Passport : PP) เอกสารเดรินทาง
(Travel Document : TD)
และบพัตรแรงงานกพัมพสชาในตก่างแดน
(Overseas Cambodia
Worker Card : OCWC)
ในสถานประกอบการทชีทมชีจดานวนแรงงานกพัมพสชา
นร้อยกวก่า ๘๐ คน ฝฝ่ายกพัมพสชาจะดดาเนรินการ

รด้อยละ
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ดพังนชีพื้
๒.๑ จพัดตพัพื้งศสนยธ์สก่งมอบ หนพังสพอเดรินทาง
(Passport : PP) เอกสารเดรินทาง
(Travel Document : TD)
และบพัตรแรงงานกพัมพสชาในตก่างแดน
(Overseas Cambodia
Worker Card : OCWC) ใน ๕
พพพื้นทชีท (กรสุงเทพฯ ขอใหร้สถานทสตฯ) ปทสุมธานชี
(เซชียรธ์ รพังสริต) ชลบสุรชี (เทสโกร้ โลตพัส) สงขลา
(ชะลอการจพัดตพัพื้ง) และ สมสุทรปราการ (อยสก่
ระหวก่างจพัดหาสถานทชีท)
๒.๒ สดาหรพับอชีกสองพพพื้นทชีททชีทขอเพริทมเตริม
คพอ ฉะเชริงเทรา และ ระยอง รวมถลึง
สมสุทรปราการฝฝ่ายไทยจะไดร้ใหร้สดานพักงานจพัดหา
งานจพังหวพัดตริดตก่อหาสถานทชีใท หร้กพับฝฝ่ายกพัมพสชา
ทพัพื้งนชีพื้การดดาเนรินการจะเรริทมไดร้ในสพัปดาหธ์ทชีท ๓ ของ
เดพอนมชีนาคม
๒.๓ กรณชีจพังหวพัดอพทนๆ สามารถดดาเนริน
การไดร้โดยยพทนเรพทองผก่านทางระบบอรินเตอรธ์เนข็ต
และแจร้งความประสงคธ์สถานทชีทรพับมอบ
หนพังสพอเดรินทาง (Passport : PP)
เอกสารเดรินทาง (Travel
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
Document : TD) และบพัตรแรงงาน
กพัมพสชาในตก่างแดน (Overseas
Cambodia Worker Card :
OCWC) ณ สถานทสตฯ หรพอใน ๖ พพพื้นทชีท
ขร้างตร้น (กรสุงเทพฯ ปทสุมธานชี ชลบสุรชี
สมสุทรปราการ ฉะเชริงเทรา และระยอง) จาก
นพัพื้นฝฝ่ายกพัมพสชาจะดดาเนรินการสก่งมอบ ทพังพื้ นชีพื้จะ
ตร้องใหร้การดดาเนรินการสก่งมอบของจพังหวพัดทชีเท ปป็นทชีท
ตพัพื้งศสนยธ์แลร้วเสรข็จกก่อนเปป็นลดาดพับแรก
๓. การดดาเนรินการทพัพื้งหมดฝฝ่ายไทยจะแจร้ง
ประชาสพัมพพันธธ์ใหร้นายจร้างไดร้รพับทราบและใหร้
ความรก่วมมพอในการดดาเนรินการของฝฝ่ายกพัมพสชา
๔. การดดาเนรินการตรวจสพัญชาตริใหร้กพับ
แรงงานกพัมพสชาและผสตร้ ริดตาม ฝฝ่ายกพัมพสชาแจร้ง
วก่าจะดดาเนรินการตรวจสพัญชาตริ ภายหลพังจากทชีท
ดดาเนรินการสก่งมอบ หนพังสพอเดรินทาง
(Passport : PP) เอกสารเดรินทาง
(Travel Document : TD)
และ บพัตรแรงงานกพัมพสชาในตก่างแดน
(Overseas Cambodia
Worker Card : OCWC) ไดร้แลร้ว
ประมาณ ๑ ใน ๓ ของเลก่มทพัพื้งหมด โดยคาดวก่า

รด้อยละ
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
จะเขร้ามาดดาเนรินการภายในเดพอนมริถสุนายน
๒๕๖๐ พรร้อมทพัพื้งแจร้งวก่าแรงงานจะไดร้รพับเลก่มใน
วพันทชีทมาดดาเนรินการตรวจสพัญชาตริ
- ผลการประชสุมระดพับวริชาการ กพัมพสชา –
ไทย เมพทอวพันทชีท ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยมชีอธริบดชีกรมการจพัดหางานเปป็นหพัวหนร้าคณะผสร้
แทนฝฝ่ายไทยประชสุมรก่วมกพับดร.เสข็ง ศพักดา
อธริบดชีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานและฝฝึก
อาชชีพกพัมพสชา ณ กรสุงพนมเปญ ประเทศกพัมพสชา
สรสุปผลดพังนชีพื้
๑. ขพัพื้นตอนการตรวจสพัญชาตริแรงงาน
กพัมพสชาทชีทท ดางานและอาศพัยอยสก่ในประเทศไทย
๑.๑ ฝฝ่ายกพัมพสชาจะจพัดสก่งเจร้า
หนร้าทชีท ๒๐ ทชีม มาเรริทมดดาเนรินการตรวจสพัญชาตริ
ใหร้กพับแรงงานกพัมพสชาในกลสุก่มบพัตรสชีชมพสและกลสุก่ม
ใบรพับรองทชีอท อกโดยกระทรวงแรงงาน ราช
อาณาจพักรไทย ตามคดาสพัทงหพัวหนร้าคณะรพักษา
ความสงบแหก่งชาตริ (คสข.) โดยจะจพัดตพัพื้งศสนยธ์
บรริการแบบเบข็ดเสรข็จ (OSS) ๓ แหก่ง คพอ
จพังหวพัดระยอง กรสุงเทพฯ และสงขลา เพพอท
ดดาเนรินการออกหนพังสพอเดรินทาง
(Passport)/เอกสารเดรินทาง (TD)
และบพัตรแรงงานกพัมพสชาในตก่างแดน
(OCWC) การตรวจลงตรา การตรวจ

รด้อยละ
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
สสุขภาพ ออกใบอนสุญาตทดางาน ทพัพื้งนชีพื้การตรวจ
สพัญชาตริจะเรริทมดดาเนรินการใหร้กพับแรงงานในกริจการ
ประมงทะเลกก่อน
๑.๒) ฝฝ่ายไทยเหข็นชอบจพัดทดา
โปรแกรมจพัดลดาดพับคริวอพัตโนมพัตริใหร้แกก่แรงงาน
กพัมพสชาเพพอท กดาหนดวพันไปใชร้บรริการทชีทศสนยธ์บรริการ
เบข็ดเสรข็จ (OSS)
๒. ความคพบหนร้าในการสก่งมอบ
หนพังสพอเดรินทาง (Passport) เอกสาร
เดรินทาง (Travel Document :
TD) และบพัตรแรงงานกพัมพสชาในตก่างแดน
(Overseas Cambodian
Worker Card : OCWC) ใหร้กพับ
แรงงานกพัมพสชา
ทางการกพัมพสชาจะจพัดสก่งหนก่วย
เคลพทอนทชีท (Mobile Teams) ๔ ทชีม ใน
การจพัดสก่งหนพังสพอเดรินทาง (Passport)
เอกสารเดรินทาง (TD) และบพัตรแรงงาน
กพัมพสชาในตก่างแดน (OCWC) ใหร้กพับ
แรงงานกพัมพสชา ๑๖๐,๐๐๐ คน ทชีทท ดางานและ
อาศพัยอยสก่ในประเทศไทย โดยจะดดาเนรินการ
ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วพัน และขอใหร้ฝฝ่ายไทย
อดานวยความสะดวกในการดดาเนรินการ
๓. ขพัพื้นตอนและกลไกบรริหารจพัดการการ
ทดางานบรริเวณชายแดนในลพักษณะไป – กลพับ
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
หรพอตามฤดสกาล
ฝฝ่ายไทยจะพพัฒนาระบบเชพอท มโยง
ขร้อมสลแรงงานทชีทเดรินทางเขร้ามาทดางานใน
ประเทศไทยระหวก่างสดานพักงานตรวจคนเขร้าเมพอง
และกรมการจพัดหางานและหนก่วยงานราชการอพทน
ๆ ทชีเท กชีทยวขร้อง ดร้วยระบบอริเลข็กทรอนริกสธ์เพพอท ใชร้ใน
การตรวจสอบและบรริหารจพัดการขร้อมสลแรงงาน
ทชีเท ขร้ามาทดางานในประเทศ โดยฝฝ่ายกพัมพสชาจะ
หารพอหนก่วยงานตรวจคนเขร้าเมพองในการจพัดเชพทอม
โยงบพัตรแรงงานในตก่างประเทศ (OCWC)
และบพัตรผก่านแดนชพัวท คราว (Border
pass)
๔. การจพัดตพัพื้งศสนยธ์แรงงานกพัมพสชาไป
ทดางานตก่างประเทศ
ฝฝ่ายกพัมพสชาจะจพัดตพังพื้ ศสนยธ์แรงงาน
กพัมพสชาไปทดางานตก่างประเทศ ณ ปอยเปต
จพังหวพัดบพันเตชีย – เมชียนเจย ภายในสริพื้นปปี ๒๕๖๐
โดยศสนยธ์มชีภารกริจในการจพัดอบรมใหร้กพับแรงงาน
กพัมพสชากก่อนเดรินทางไปทดางานในประเทศไทย รพับ
แรงงานทชีทตกเปป็นเหยพทอซลึทงถสกสก่งกลพับ ใหร้ขร้อมสล
ขก่าวสารตลาดแรงงานใหร้กพับแรงงานกพัมพสชา
และอดานวยความสะดวกการออกเอกสารสดาหรพับ
แรงงานกพัมพสชาทชีทจะเขร้ามาทดางานในประเทศไทย
ผก่านระบบ MOU และเขร้ามาทดางานใน
ลพักษณะไป - กลพับ หรพอตามฤดสกาล
๕. การดดาเนรินการศสนยธ์รพับแจร้งการทดางาน
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ของคนตก่างดร้าว ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
ฝฝ่ายไทยแจร้งใหร้ทราบวก่าไดร้จพัดตพัพื้ง
ศสนยธ์รพับแจร้งการทดางานของคนตก่างดร้าวทพัวท
ประเทศ ๙๗ แหก่ง เรริทมดดาเนรินการตพัพื้งแตก่วพันทชีท
๒๔ กรกฎาคม – ๗ สริงหาคม ๒๕๖๐ เปป็นเวลา
๑๕ วพัน ไมก่เวร้นวพันหยสุด และไมก่มชีคก่าใชร้จก่ายใด ๆ
ทพัพื้งสริพื้น หลพังจากนพัพื้นจะมชีการตรวจสอบยพนยพัน
ความสพัมพพันธธ์การเปป็นนายจร้าง – ลสกจร้าง และ
ฝฝ่ายไทยจะออกหนพังสพอรพับรองความสพัมพพันธธ์
นายจร้าง – ลสกจร้างโดยเรข็ว และจะอดานวยความ
สะดวกในการตรวจสพัญชาตริและออกใบอนสุญาต
ทดางาน ขร้อมสลทชีทแรงงานลงทะเบชียนสามารถ
ตรวจดสไดร้ทเชีท วข็บไซตธ์ของกรมการจพัดหางาน โดย
ขอใหร้ทางการไทยประชาสพัมพพันธธ์ใหร้นายจร้างไป
ดดาเนรินการดพังกลก่าวภายในกดาหนด
๖. การจพัดสก่งแรงงานกพัมพสชาในรสปแบบ
รพัฐตก่อรพัฐ (G to G) ในกริจการอพทน ๆ
ฝฝ่ายไทยขอใหร้ฝาฝ่ ยกพัมพสชาใชร้ระบบ
จพัดสก่งแรงงานแบบรพัฐตก่อรพัฐ (G to G) ใน
กริจการประมงทะเล ธสุรกริจขนาดใหญก่และ
กก่อสรร้าง โดยกรมการจพัดหางานสก่งเสรริมใหร้ผสร้
ประกอบการประมงทะเลใชร้ระบบ G to G
โดยจะรพับแรงงานเขร้ามาทดางานภายใตร้เงพทอนไข
ดพังนชีพื้
- เงรินเดพอนขพัพื้นตดทาไมก่นร้อยกวก่า
๑๒,๐๐๐ บาทตก่อเดพอน
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นโยบายรมฐบาล
ดด้านความมมนคง
มั่

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

370 ลดา
5,550
คน

(6) บสรณาการตรวจคสุร้มครองแรงงานในเรพอ
ประมงทะเล ในพพพื้นทชีท 22 จพังหวพัดตริดทะเล
ตรวจ

ไมว่ถชูกตด้อง

ถชูกตด้อง

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
- เงรินเดพอนตร้องโอนเขร้าบพัญชชี
ธนาคารของแรงงานกพัมพสชา
- จพัดหาทชีทพพักและอาหารทชีทเหมาะ
สม
- จพัดหาประกพันสสุขภาพและประกพัน
อสุบพัตริเหตสุ
- องคธ์การระหวก่างประเทศเพพทอการ
โยกยร้ายถริทนฐาน (IOM) มชีสก่วนรก่วมดดาเนริน
งาน
ทพัพื้งสองฝฝ่ายตกลงทชีทจะใชร้ระบบ G to
G เปป็นโครงการนดารก่องและจะมชีการหารพอกพันตก่อ
ไปในประเดข็นดพังกลก่าว และมอบหมายผสร้ประสาน
งานสดาหรพับคณะทดางานรก่วม
ผลการดดาเนนินงานของศชูนยยสว่งมอบฯ (ขด้อมชูล
ณ วมนททมั่ ๓๑ สนิงหาคม ๒๕๖๐) ดพังนชีพื้
- คนตก่างดร้าวไดร้รพับ PP/TD/OCWC
จดานวน ๔๕,๙๐๖ คน
- แรงงานไดร้รบพั ใบอนสุญาตทดางาน จดานวน ๑๓,๑๙๓
คน
(6) บสรณาการตรวจคสุร้มครองแรงงานในเรพอ 169.4
6
ประมงทะเล ในพพพื้นทชีท 22 จพังหวพัดตริดทะเล
157.
ตรวจ
51
ไมว่ถชูกตด้อง
ถชูกตด้อง
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)
เรพอ (ลดา)
6
6
ลสกจร้าง (คน)
99
99
รร้อยละของจดานวน เรพอ/ลสกจร้าง ทชีทเกชีทยวขร้องทชีปฏริ
ท บตพั ริ
ไมก่ถสกตร้อง ตาม พ.ร.บ.คสุมครองแรงงาน
ร้
พ.ศ. 2541
เมพอเทชียบกพับจด
ท
านวน เรพอ/ลสกจร้าง ทชีเกชีท ยวขร้
ท องทชีผก่ท านการตรวจ คริด
เปป็นรร้อยละ 0.00/0.00

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)

รด้อยละ

เรพอ (ลดา)
657
21
636
ลสกจร้าง (คน) 9,098 245
8,853
รร้อยละของจดานวน เรพอ/ลสกจร้าง ทชีทเกชีทยวขร้องทชีปฏริ
ท บตพั ริ
ไมก่ถสกตร้อง ตาม พ.ร.บ.คสุมครองแรงงาน
ร้
พ.ศ. 2541
เมพอเทชียบกพับจด
ท
านวน เรพอ/ลสกจร้าง ทชีเกชีท ยวขร้
ท องทชีผก่ท านการตรวจ คริด
เปป็นรร้อยละ 3.20/2.69

การดดาเนรินการของเจร้าหนร้าทชีทกรณชีพบวก่านายจร้าง
ฝฝ่าฝฝืนหรพอไมก่ปฏริบพัตริตามกฎหมาย
- ออกคดาสพัทง ม.139 (3) ตาม
พ.ร.บ.คสุร้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จดานวน
20 ลดา ลสกจร้าง 219 คน ขณะนชีปฏริบพัตริถสกตร้องตาม
พื้
คดาสพังแลร้ว
ท 17 ลดา ลสกจร้าง 183 คน และอยสก่
ระหวก่างดดาเนรินการ 3 ลดา ลสกจร้าง 36 คน
- ดดาเนรินคดชีในชพัพื้นพนพักงานสอบสวน จดานวน 1
ลดา ลสกจร้าง 26 คน
12 รสุก่น
(7) การพพัฒนาสถานประกอบกริจการใน
อสุตสาหกรรมประมงทะเลและกริจการทชีเท กชีทยวขร้อง
240 แหก่ง
และฟารธ์มเพาะเลชีพื้ยงกสุร้งตามแนวปฏริบพัตริการใชร้
480 คน
แรงงานทชีทดชี (GLP) (ปรพับปรสุงขร้อมสล ณ 6
มริ.ย. 60) จดานวน 12 รสุก่น 366 แหก่ง
527 คน
240 แหก่ง - ตริดตามการแสดงความมสุก่งมพัทนในการนดาหลพัก (8) ตริดตามการแสดงความมสุก่งมพัทนในการนดา
การดร้านแนวปฏริบพัตริการใชร้แรงงานทชีทดชี (GLP) หลพักการดร้านแนวปฏริบพัตริการใชร้แรงงานทชีทดชี
ไปใชร้ในการจร้างงานของสถานประกอบกริจการใน (GLP) ไปใชร้ในการจร้างงานของสถาน

100.0
0
152.5
0
109.7
9
108.7
5
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5. การแกด้ไข
ปปัญหาความไมว่
สงบ
ใน
พพทั้นททมั่จมงหวมด
ชายแดนภาคใตด้

ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

4.3 โครงการตรวจสอบ
สถานประกอบการเพพทอปป้องกพัน
การแสวงหาประโยชนธ์จากการ
ใชร้แรงงานและกองทสุน

-

5.1 โครงการเพริทม
41,800
ประสริทธริภาพการใหร้บรริการดร้าน
คน
แรงงานในจพังหวพัดชายแดนภาค
ใตร้

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
อสุตสาหกรรมประมงทะเลและกริจการทชีเกชีท ยวขร้อง
ท
และฟารธ์ม ประกอบกริจการในอสุตสาหกรรมประมงทะเลและ
กริจการทชีทเกชีทยวขร้อง และฟารธ์มเพาะเลชีพื้ยงกสุร้งทชีไท ดร้
เพาะเลชียงกสุ
พื้ งทชี
ร้ ไดร้รพับการพพัฒนา
ท
จดานวน 21 แหก่ง
รพับการพพัฒนา จดานวน 261 แหก่ง
ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

-

-

ออกตรวจสถานประกอบการเพพอปป้
ท องกพันการแสวงหา
ผลประโยชนธ์จากผสใชร้ร้ แรงงานตามกลสุมเปป้
ก่ าหมายและ
สดานพักตรวจสอบจพัดชสุดเฉพาะกริจออกสนพับสนสุนการ
ตรวจสอบสถานประกอบการของหนก่วยปฏริบตพั ริ ทพังใน
พื้
สก่วนกลางและสก่วนภสมภริ าค จดานวน 3,161 แหก่ง
ไมก่พบนายจร้าง/สถาน-ประกอบการกระทดาความผริด
แตก่อยก่างใด
1) กริจกรรมประสานการใหร้บรริการดร้านแรงงาน 96.9
ดดาเนรินการจร้างผสสร้ ดาเรข็จการศลึกษาระดพับ
3
ปรริญญาตรชีทวชีท ก่างงานในพพพื้นทชีท ทดาหนร้าทชีทเปป็น
บพัณฑริตแรงงาน โดยประสานการใหร้บรริการดร้าน
แรงงานใหร้แกก่ประชาชนในพพนพื้ ทชีท ประชาชนไดร้รบพั บรริการ
ดร้านแรงงาน จดานวน 40,517 คน ดพังนชีพื้
- ดร้านจพัดหางาน 1,920 คน
- ดร้านฝฝึกอาชชีพ/พพัฒนาทพักษะ 36,003 คน
- ดร้านคสุร้มครองแรงงานและสวพัสดริการ 178
คน
- ดร้านสริทธริประโยชนธ์การประกพันสพังคม
2,416 คน
2) กริจกรรมหนลึทงอดาเภอ หนลึทงกลสุก่มอาชชีพ
จดานวน 37 ครพัพื้ง ผสเร้ ขร้ารก่วมกริจกรรม
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
624 คน
3) กริจกรรมสดานลึกรพักบร้านเกริดรก่วมใจพพัฒนา
ชสุมชน จดานวน 42 ครพังพื้ ผสเขร้ร้ ารก่วมกริจกรรม
8,098 คน
4) กริจกรรมคลรินกริ แรงงานใหร้บรริการดร้วยรอยยริมสส
พื้ ก่
ชสุมชน (ปรพับปรสุงขร้อมสล วพันทชีท 31 ส.ค. 60)
จดานวน 37 ครพังพื้ ผสเร้ ขร้ารก่วมกริจกรรม 4,824
คน
5) เสรริมสรร้างความเขร้มแขข็งและสสุขภาวะในการ
ทดางานแกก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพริการ
และแรงงานผสสสร้ งอายสุในพพนทชี
พื้ จพัท งหวพัดชายแดนภาคใตร้)
(ปรพับปรสุงขร้อมสล วพันทชีท 31 ส.ค. 60) ผสเร้ ขร้า
รก่วมกริจกรรม จดานวน 592 คน
6) ดดาเนรินงานศสนยธ์แรงงานประจดาอดาเภอ
มอบหมายใหร้บณ
พั ฑริตแรงงานสดารวจขร้อมสล
ดร้านแรงงานในพพพื้นทชีท บพันทลึกประมวลผลขร้อมสลนดา
เสนอขร้อมสลดร้านแรงงานตก่อทชีทประชสุมระดพับอดาเภอ
ระดพับจพังหวพัด (ปรพับปรสุงขร้อมสล วพันทชีท 31 พ.ค.
60) จดานวน 560 ครพังพื้
7) พพัฒนาศพักยภาพบพัณฑริตแรงงาน
ดดาเนรินการพพัฒนาศพักยภาพบพัณฑริตแรงงาน
ใหร้เหมาะสม สอดคลร้องกพับภารกริจและความ
จดาเปป็น ในการปฏริบพัตริงานในพพพื้นทชีท จดานวน 1
ครพัพื้ง
8) บรริหารจพัดการงานบพัณฑริตแรงงาน

รด้อยละ
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

5.2 โครงการอบรมฝปีมอพ
แรงงาน ในพพนพื้ ทชีจท พังหวพัด
ชายแดนภาคใตร้

600 คน

-

5.3 โครงการฝฝึกอบรมฝปีมพอ
ใหร้กพับกลสุก่มเปป้าหมายตาม
โครงการพาคนกลพับบร้าน

200 คน

-

รด้อยละ
ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ดดาเนรินการจพัดประชสุมชชีพื้แจงกรอบแนวทาง
การดดาเนรินงาน มอบหมาย/ตริดตามผลการ
ปฏริบพัตริงานบพัณฑริตแรงงาน ตริดตามและรายงาน
ผลการดดาเนรินโครงการ นริเทศงาน และประเมรินผล
การปฏริบพัตริงานบพัณฑริตแรงงาน จดานวน 255
ครพัพื้ง
- ดดาเนรินการอบรมฝปีมอพ แรงงานในพพนทชี
พื้ จพัท งหวพัดชายแดน 111.
17
ภาคใตร้ กลสุมเปป้
ก่ าหมายตามโครงการฝฝึกทพักษะอาชชีพ
ตามความตร้องการใหร้กบพั กลสุมเปป้
ก่ าหมายในพพนทชี
พื้ จพัท งหวพัด
ชายแดนภาคใตร้ ประจดาปปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และกลสุมเปป้
ก่ าหมายทชีท กอ.รมน.ภาค 4
สก่วนหนร้า ไดร้พจริ ารณากลพันท กรองและคพัดเลพอกเขร้ารก่วม
โครงการ รวมจดานวน 667 คน ดพังนชีพื้
- สพร. สงขลา จดานวน 141 คน
- สพร. ยะลา จดานวน 160 คน
- สพร. ปปัตตานชี จดานวน 160 คน
- สพร. นราธริวาส จดานวน 206 คน
- ฝฝึกอบรมอาชชีพเสรริมในสาขาอาชชีพตก่างๆ ใหร้แกก่ 100.
กลสุก่มเปป้าหมายในพพพื้นทชีทโดยรอบอสุทยานแหก่งชาตริ
00
บสโด - สสุไหงปาดชี 9 อดาเภอ 27 ตดาบล
(จพังหวพัดนราธริวาส ปปัตตานชี ยะลา) เพพทอใหร้มชี
ความพรร้อม ในการทดางาน มชีอาชชีพเลชีพื้ยง
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ผลผลนิต/โครงการ/
กนิจกรรม

เปป้าหมาย
ทมทั้งปปี

ผลการดดาเนนินงาน
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 – 15 ก.ย. 60)

ผลการดดาเนนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหวว่างวมนททมั่ 1 ต.ค. 59 – 15
ก.ย. 60)
ตนเองและครอบครพัวไดร้
รวมจดานวน 200 คน ดพังนชีพื้
- สพร. นราธริวาส จดานวน 120 คน
- สพร. ปปัตตานชี จดานวน 40 คน
- สรพ. ยะลา จดานวน 40 คน

รด้อยละ

กระทรวงแรงงาน
สดานมกงานปลมดกระทรวงแรงงาน
สดานมกตรวจและประเมนินผล

