รายงานผลการดาเนินงานด้านความมั่นคงของกระทรวงแรงงาน (รายสัปดาห์) ของเดือนพฤศจิกายน 2558
ประจาวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
1. การปกป้องและ 1. โครงการสาน สร้ า ง เสริ ม สุ ข ๗๕,000 คน - โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงาน
เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น แรงงาน
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
พระมหากษัตริย์
๒. โครงการมหกรรมสร้างงานสร้าง ๒๐,๐๐๐ คน
อาชี พ เฉลิ ม พระเกีย รติ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

4,740 คน

- เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการสร้ า งงาน
และส่ งเสริมอาชีพต่อสาธารณชนให้ เป็นที่ แพร่ หลาย
เพิ่ ม โอกาสให้ ผู้ ห างานทา/ผู้ ต้อ งการเปลี่ ย นงาน
ได้งานตรงความรู้ความสามารถ และสมัครงานกับ
นายจ้ าง/สถานประกอบกิ จการโดยตรง นั กเรี ยน
นักศึ กษา (มั ธยมศึ กษาขึ้ นไป) ผู้ ว่ างงาน คนหางาน
ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้รอฤดูกาล ประชาชนทั่วไป
ได้รับข่าวสารด้านอาชีพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
พร้อมกับแนะแนวอาชีพให้มีข้อมูล ในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยเตรียมแผน
ดาเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดขอนแก่น
- ฝึ กอบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ โดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชนทั่วไป
ให้ มีความรู้ความเข้ าใจในหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง และมีทัก ษะฝีมือ ในสาขาอาชีพ ต่า ง ๆ
ที่ ประยุ กต์ ใช้ กั บภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น โดยด าเนิ นการ
ฝึกอบรมหลักสูตร การปักผ้าด้วยมือ การทาผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร การเพาะเห็ดนางฟ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร (ถั่ ว ลิ ส ง) ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรม
จานวน 16๐ คน

เตรียมแผนดาเนินการในเดือน ธ.ค. ๕๘ ณ จังหวัด
ขอนแก่น

-

- ฝึ กอบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่ องมาจาก 11.40
พระราชดาริ โดยฝึกอบรมแรงงานและประชาชน
ทั่ ว ไป ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ที่ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน
540 คน ดังนี้
๑) ฝึกอบรมหลักสูตรการทาโต๊ะหมู่ เย็บจักร
อุ ต สาหกรรมการมั ด หมี่ ไ หมและย้ อ มด้ ว ยครั่ ง
ทาสิ่งประดิษฐ์จากผักตบชวา ฯลฯ จานวน 120 คน

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)

4,000 คน

- ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยดาเนินการฝึกอาชีพ
เพิ ่ม ทัก ษะให้ก ับ กลุ ่ม เป้า หมายเฉพาะ ได้แ ก่
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้บาบัดยาเสพติด
ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ทหารเกณฑ์ก่อน
ปลดประจาการ ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชาวไทย
ภูเขา และคนพิการ/ผู้ดูแล เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้
ทักษะฝีมือ มีความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สามารถทางานร่ วมกั บคนทั่ วไปได้ โดยดาเนินการ
ฝึ กอบรมหลั กสู ตร ช่ างซ่ อมรถจั กรยานยนต์ ช่ างซ่ อม
และบารุงรักษารถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็ กเพื่อ
การเกษตร ช่ า งซ่ อ มเครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลเล็ ก เพื่ อ
การเกษตร การบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
๒) ฝึกอบรมหลักสูตรการทาเครื่องเรือนโครงไม้จริง
เทคนิคการท ามุ้ งลวดอลู มิเนี ยม การปูก ระเบื้อ ง
การตัดเย็บเสื้ อผ้า ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม จานวน
๘๐ คน
3) ฝึกอบรมหลักสูตร การก่ออิฐ การทาไม้กวาด
ดอกหญ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า การจักสาน
ตะกร้าไม้ไผ่และทางมะพร้าว การนวดไทย (นวดฝ่า
เท้า) การทาโต๊ะหมู่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน
1๘๐ คน
4) ฝึกอบรมหลักสูตร การปักผ้าด้วยมือ การทา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพร การเพาะเห็ ด นางฟ้ า 33.53
การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร (ถั่วลิสง)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 16๐ คน
- ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ โดยดาเนินการฝึก
อาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้บาบัดยาเสพติด
ผู้ ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้ สู งอายุ ทหารเกณฑ์ก่อ น
ปลดประจาการ ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชาว
ไทยภูเขา และคนพิการ/ผู้ดูแล เป็นต้น เพื่อให้ มี
ความรู้ ทักษะฝีมือ มีความพร้อมด้านจรรยาบรรณ
ในวิ ช าชี พ สามารถท างานร่ ว มกั บ คนทั่ ว ไปได้
รวมจานวน 1,341 คน ดังนี้
๒

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ การเย็บจักรอุตสาหกรรม
ช่ า งเครื่ อ งเรื อ นไม้ การเชื่ อ มผลิ ตภั ณฑ์ เบื้ องต้ น
การเชื่อมไฟฟ้า การก่ออิ ฐ - ฉาบปูน การบารุงรั กษา
อาคาร - สีเครื่องเรือน การทาน้ามันหอมระเหยจาก
พรรณไม้ไทย ช่างซิลค์สกรี น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 456 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
๑) ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการก่ อ อิ ฐ ฉาบปู น
เชื่ อ มไฟฟ้ า เดิ น สายไฟภายในอาคาร ติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศในบ้าน ฯลฯ จานวน 532 คน
๒) ด าเนิ น การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร การท า
หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม การทาม้านั่งไม้เทียม
การทาสี ต กแต่ ง การท าเหล็ ก ดั ด ช่ า งซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
จานวน ๑๖๑ คน
3) ฝึ กอบรมหลั กสู ตร ช่ างซิ ลค์ สกรี น การผนึ ก
ภาพบนพื้ นผิ วด้ วยเดคู พาจ การนวดไทย การท า
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ การบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบื้องต้น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิต เทคนิค
การติ ด ตั้ ง จานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มและกล้ อง
วงจรปิด การก่ออิฐ - ฉาบปูน ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม
จานวน 192 คน
4) ช่ างซ่ อมรถจั กรยานยนต์ ช่ างซ่ อมและบ ารุ ง
รักษารถจักรยานยนต์ การบารุงรักษาเครื่องยนต์
เล็กเพื่อการเกษตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ ก
เพื่ อ การเกษตร การบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
เบื้องต้น ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ การเย็บ จักร
อุ ต สาหกรรม ช่ า งเครื่ อ งเรื อ นไม้ การเชื่ อ ม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เบื้ อ งต้ น การเชื่ อมไฟฟ้ า การก่ อ อิฐ ๓

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
20 คน

77 แห่ง

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

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
- ฝึกอบรมแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน สามารถ
ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลชุมชนได้
ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานด้ า นช่ า ง
ช่วยคนพิการ และสร้างโอกาสการมีงานทา
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สถาน
ประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน เพื่อขอ
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การทดสอบมาตรฐานฝี มือ แรงงาน
แห่ ง ชาติ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการ
ช่างไทย พร้อมทั้งจัดประชุม /สัมมนา เจ้า หน้าที /
สถานประกอบกิจการ เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของศูนย์ฯ รวมทั้งระดมความคิดในการพัฒนาศูนย์ฯ
(ดาเนินการเดือน พ.ย. 2558)
- ฝึ กอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรของสานักงานประกันสังคม” จานวน 93 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
ฉาบปู น การบ ารุ ง รัก ษาอาคาร - สี เครื่อ งเรือ น
การทาน้ามันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย ช่างซิลค์
สกรีน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 456 คน

- ฝึ กอบรม “การเสริม สร้ างคุ ณธรรม จริย ธรรม 77.17
บุคลากรของสานักงานประกันสั งคม” จานวน
4,468 คน
๔

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

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

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
- โครงการประกั นสั งคมห่ วงใยใส่ ใจผู้ ขั บขี่ ร่ วมรั ก
สามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยดาเนินการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
และสิทธิประโยชน์ ๒ กองทุน (กองทุนประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน) จานวน 962 คน
- โครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิดไท้ราชินี
ร่ว มบริจาคโลหิ ต ผู้ เข้ าร่ว มบริจ าคโลหิ ต จ านวน
955 คน ได้รับโลหิต จานวน 321,321 ซีซี

100 คน

- โครงการส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบัติธรรมเพื่อถวาย - โครงการส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบัติธรรมเพื่อถวาย 101.00
เป็ นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว เป็ นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 101 คน

170 คน

- จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒ นาความรู้ด้านการ
ต่อ ต้า นทุจ ริต คอร์รัป ชั่น ให้แ ก่ข้า ราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
บัญชี และ พัสดุ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- จั ด อ บ ร ม พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น สั ง กั ด
กรมการจัด หางานในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค
เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2558 จานวน
257 คน

1,000 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
- โครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรัก
สามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โดยดาเนินการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
และสิทธิประโยชน์ ๒ กองทุน (กองทุนประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน) จานวน 1,301 คน
- โครงการแรงงานปรองดองสามัคคี เทิดไท้ราชินี
ร่ว มบริจาคโลหิ ต ผู้ เข้ าร่ว มบริจ าคโลหิ ต จ านวน
4,691 คน ได้รับโลหิต จานวน ๑,752,983 ซีซี

-

- จั ด อ บ ร ม พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น สั ง กั ด
กรมการจัด หางานในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค
เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2558 จานวน
257 คน
๕

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
200 คน

200 คน

200 คน
200 คน

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ปลุ ก จิ ต สานึ ก
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานหลัก
ของกรมพัฒ นาฝี มือแรงงานที่ต้องใช้ดุล ยพินิจ
ในการปฏิบัติงาน และสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ดาเนินการในเดือน ธ.ค. 58)
- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ บาลป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยดาเนินการปลุกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และการด าเนิ น การทางวิ นั ย ให้ แ ก่
ผู้บริหารของสานักงานประกันสังคม จานวน 143 คน
- เสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริหาร
ราชการให้ ข้ า ราชการ/เจ้ า หน้ า ที่ ก รมสวั ส ดิ ก าร
และคุ้มครองแรงงานทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้บริการ
ด้านแรงงาน ดังนี้
1) กิจกรรมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2) กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
จานวน 223 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)

- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ บาลป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยดาเนินการปลุกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และการดาเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่
และผู้บริหารสานักงานประกันสังคม จานวน 195 คน

กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ก ฎ ห ม า ย 111.50
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
จานวน 223 คน
๖

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
1,000 คน

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

500 แห่ง
40,000 คน
4,000 แห่ง
850,000 คน
4,300 คน
86 ครั้ง

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
3) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์
ในการต่อต้านการทุจริต (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โทษ/พิ ษ ภั ย และ
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด โดยการสร้าง
ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จานวน 571 แห่ง ลูกจ้าง จานวน 47,844 คน
- ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
- ตรวจติดตามเพื่อให้สถานประกอบกิจการธารง
รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 4 แห่ง ลูกจ้าง 438 คน
- จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 243 คน
- จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เ พื่ อ สร้ า งเจตคติ ที่ ดี ใ นการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เนื่ อ งโอกาส
วันสาคัญต่าง ๆ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
- รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โทษ/พิ ษ ภั ย และ 14.94/
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด โดยการสร้าง 21.51
ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จานวน 2,988 แห่ง ลูกจ้าง จานวน 215,122 คน
ตรวจติ ด ตามเพื่ อ ให้ ส ถานประกอบกิ จ การธ ารง 0.10/
รักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 0.05
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 4 แห่ง ลูกจ้าง 438 คน
- จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ 10.09
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 434 คน
-

๗

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
2,000 แห่ง - ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบ60,000 คน กิจการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 3 แห่ง ลูกจ้าง 36 คน
500 แห่ง - การติดตามประเมินการธารงสถานะโรงงานสีขาว
50,000 คน (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
3 . ก า ร จั ด ก า ร 1. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
- การจดทะเบี ยนแรงงานต่ างด้ าว ณ ศู นย์ บริ การ
ปั ญ หาแรงงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service :
ต่างด้าว
ต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๗
Service : OSS)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
- ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบ- ๐.75/
กิ จการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสี ขาว ๐.46
จานวน ๑5 แห่ง ลูกจ้าง ๒76 คน
- การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service :
OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๗
มี น ายจ้ า งแจ้ ง ความต้ อ งการแรงงานต่ า งด้ า ว
ทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น ๓๑๕,๘๘๐ ราย และมี
แรงงานต่า งด้า วที่จ ดทะเบีย นทั่ว ประเทศ รวม
ทั ้ง สิ ้น ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน (แรงงานต่า งด้า ว
จานวน ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน และผู้ติดตาม จานวน
๙๒,๕๖๐ คน) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

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

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

๘

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

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

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 เห็นชอบให้ผ่อนผัน
การอาศั ย อยู่ แ ละท างานในประเทศไทยของ
แรงงานต่า งด้าวที่ถือใบอนุญ าตทางานที่ออกให้
ณ ศูน ย์บ ริก ารจดทะเบีย นแรงงานต่างด้า วแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การตรวจสัญ ชาติภ ายในวัน ที ่ 31 มี. ค. 58
ให้มารายงานตัว เพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่
30 มิ .ย. 58 เพื่อเข้าสู่ กระบวนการตรวจสั ญชาติ
ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว
แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วประเทศ โดยผ่อนผันให้
อยู่และทางานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี
(1 เม.ย. 5๘ – 31 มี.ค. 59)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
- ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service : OSS) ตามมติ ครม.วันที่ ๓ มี.ค. ๕๘
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ เม.ย. – ๓๐ มิ . ย. ๕๘ (ปรับปรุง
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๘) มีดังนี้
๑. กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั่วไป
- นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
๑๘๗,๙๗๗ คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มายื่น
ต่อใบอนุญาตทางาน มีจานวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๙,๓๒๖ คน
(แรงงานต่ า งด้ า ว ๑,๐๑๐,๓๙๑ คน ผู้ ติ ด ตาม
๓๘,๙๓๕ คน) แยกเป็นดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
๔๓๖,๑๕๔
๑๘,๑๑๔
กัมพูชา
๔๓๙,๐๘๗
๑๖,๘๖๐
ลาว
๑๓๕ ๑๕๐
๓,๙๖๑
รวมทั้งสิ้น
1,010,391
38,935

๒. แรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการประมงทะเล
พื้นที่ติดชายทะเล (๒๒ จังหวัด) ตามมติ ครม. วันที่ ๓
มี.ค. ๕๘ ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมียนมา
ลาว และกัมพูชา ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
๒.๑) ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. - ๒๙ มิ.ย. ๕๘
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๘)
๙

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
๔,๗๖๑ คน และแรงงานต่ า งด้ า ว ๓ สั ญ ชาติ
มาจดทะเบียนใหม่ มี จานวนทั้ งสิ้ น ๕๔,๔๐๒ คน
แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
30,479
เมียนมา
22,764
กัมพูชา
1,159
ลาว
54,402
รวมทั้งสิ้น

2.2) ครั้งที่ 2 ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.
58 - 30 ม.ค. 5๙ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 58)
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
1,231คน และแรงงานต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ
มาจดทะเบี ยนใหม่ มี จ านวนทั้ งสิ้ น 3,876 คน
แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
2,306
กัมพูชา
1,504
ลาว
66
รวมทั้งสิ้น
3,876

๑๐

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
๓) การก าหนดมาตรการบริ ห ารจั ด การแรงงาน
ภาคประมงเพิ่ ม เติ ม เพื่ อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน โดยได้ออกมาตรการต่างๆ ดังนี้
3.๑) อนุ ญ าตให้ แ รงงานต่ า งด้ าวที่ ท างานใน
กิ จ การประมงทะเล และอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
สัตว์น้า เปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม โดยไม่จากัด
จานวนนายจ้า ง และจั งหวั ดที่ ท างานได้ รวมทั้ ง
แรงงานต่างด้าวในกิจการอื่นๆ ประสงค์จะเปลี่ยน
ประเภทงาน/นายจ้าง/สถานที่ทางาน เพื่อทางาน
ในกิจการประมง หรืออุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
3.๒) อนุ ญาตให้ แรงงานต่ างด้ าวที่ ท างานใน
เรือประมงสามารถทางานตาแหน่งช่างเครื่องยนต์
ในเรือประมงได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบ
วิชาชีพช่างเครื่องยนต์จากกรมเจ้าท่าประกอบการ
ยื่นขออนุญาตทางานด้วย ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและแรงงานต่างด้าวที่นาเข้าตาม
MoU สามารถดาเนินการได้ทันทีสาหรับคนต่างด้าว
ตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่ง พ.ร.บ. การทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงประกาศสานักนายกรัฐ มนตรี เพื่อ
กาหนดประเภทงานให้สามารถทางานในตาแหน่ง
“ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล” ได้
๑๑

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
ผลการดาเนินการเปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง เปลี่ยน
ตาแหน่งงานเป็นตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง
ทะเล ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 พ.ย. 58 ดังนี้
1) เปลี่ยนนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
22 คน
55 คน
28 คน
90 คน

๒) เพิ่มนายจ้าง
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
38 คน
42 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
379 คน
407 คน
490 คน
761 คน

MoU
7 คน
21 คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
25 คน
603 คน
42 คน
1,017 คน

๒) เพิ่มนายจ้าง
MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
17 คน
- คน
18 คน

๓) เปลี่ยนตาแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
ผลการดาเนินการเปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง เปลี่ยน
ตาแหน่งงานเป็นตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง
ทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. – ๑8 พ.ย. ๕๘ ดังนี้
1) เปลี่ยนนายจ้าง

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
- คน
- คน
- คน

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

๓) เปลี่ยนตาแหน่งเป็นช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
3 คน
- คน
6 คน
- คน

๔) ขออนุญาตทางานใหม่ในตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ ๔) ขออนุญาตทางานใหม่ในตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ฯ
สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

3. การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
- คน
- คน
- คน

สถานะ
นายจ้าง
ต่างด้าว

MoU
- คน
- คน

พิสูจน์สัญชาติ บัตรสีชมพู
- คน
- คน
- คน
- คน

- ผลการดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว - ผลการดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
ทีจ่ ดทะเบียนไว้ ดังนี้
๑๒

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
๑) รับแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่
กระบวนการตรวจสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 - 23
พ.ย. 58 รวมทั้งสิ้น 1,495 คน (แรงงาน 1,439 คน
และผู้ติดตาม 56 คน) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
1,078
3
กัมพูชา
279
53
ลาว
82
รวมทั้งสิ้น
1,439
8

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
๑) รับแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่
กระบวนการตรวจสัญชาติ
1.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 653,947 คน (แรงงาน
635,671 คน และผู้ติดตาม 18,276 คน) (ผลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
221,599
5,579
กัมพูชา
309,488
8,291
ลาว
104,584
4,406
รวมทั้งสิ้น
635,671
18,276

1.2) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 23 พ.ย. 58 รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑3,658 คน (แรงงาน ๑3,570 คน และ
ผู้ติดตาม 88 คน) (ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559) แยกได้ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
เมียนมา
9,504
16
กัมพูชา
๒,873
64
ลาว
1,193
8
รวมทั้งสิ้น
๑3,570
88

๒) แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ ๒) แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พ.ย. 58 รวมทั้งสิ้นจานวน 2.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
๑๓

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
4,260 คน (แรงงาน 4,256 คน และ ผู้ติดตาม รวมทั้ งสิ้ น 523,938 คน (แรงงาน 513,320 คน
4 คน) แยกเป็น
และผู้ ติ ดตาม 10,618 คน) (ผลการด าเนิ นงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน) ผู้ติดตาม (คน)
444
4
เมียนมา
2,106
กัมพูชา
1,706
ลาว
4,256
4
รวมทั้งสิ้น

สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
246,416
กัมพูชา
213,982
ลาว
52,922
513,320
รวมทั้งสิ้น

ผูต้ ดิ ตาม (คน)
6,904
3,714
10,618

2.2) ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. – 23 พ.ย. 58 รวมทั้งสิ้น
34,706 คน (แรงงาน 34,657 คน และผู้ติดตาม ๔9 คน)
(ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ดังนี้
สัญชาติ แรงงานต่างด้าว (คน)
เมียนมา
11,086
กัมพูชา
12,552
ลาว
11,019
รวมทั้งสิ้น
34,657

ผูต้ ดิ ตาม (คน)
๔9
๔9

3) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทาง/หนังสือ ๓) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทาง/หนังสือ
รั บ รองสภาพบุ ค คล (CI) (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 17 - 23 รับรองสภาพบุคคล (CI) (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. ๕๘)
พ.ย. 58) จานวนทั้งสิ้น 12,633 คน แยกได้ ดังนี้ จานวนทั้งสิ้น 90,205 คน (แรงงาน แยกได้ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
836
10,091
1,706
12,633

สัญชาติ
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
รวมทั้งสิ้น

แรงงานต่างด้าว (คน)
11,112
13,446
๖5,647
90,205

๑๔

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
4. การดาเนินการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการ
ตรวจสัญชาติ ซึ่งครบกาหนดการ
จ้างงาน 4 ปี

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
- ผลการดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาที่ผ่านการตรวจสัญ ชาติ ซึ่งครบกาหนด
การจ้ า งงาน 4 ปี (ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13 – 19
พ.ย. 58) มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาได้รับ
ใบอนุญาตทางานที่ศูนย์ตรวจลงตราฯ 3 ด่า น ได้แก่
จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง มีจานวนทั้งสิ้น
๓,009 คน แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

5. การอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว 185,222 คน
3 สั ญ ชาติ ตามบั น ทึ ก ความเข้ าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)

จานวน (ราย)
688
647
1,674
๓,009

- ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี
(MoU)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
- ผลการดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาที่ผ่านการตรวจสัญ ชาติ ซึ่งครบกาหนด
การจ้างงาน 4 ปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 19 พ.ย.
58) มี แ รงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ มี ย นมาได้ รั บ
ใบอนุญาตทางานที่ศูนย์ตรวจลงตราฯ 3 ด่าน ได้แก่
จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง มีจานวนทั้งสิ้น
๑9,278 คน แยกได้ดังนี้
ศูนย์ฯ 3 ด่าน
เชียงราย
ตาก
ระนอง
รวมทั้งสิ้น

จานวน (ราย)
3,695
5,518
10,065
19,278

- กระทรวงแรงงานได้มีการเตรียมแผนการดาเนินการ
อนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU) ดังนี้
๑) เจรจากั บประเทศต้ นทางเพื่ อปรั บลดขั้ นตอน
ระยะเวลาในการนาเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MoU
๒) จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านระยะสั้ น ๓ เดื อ น
ระยะปานกลาง ๖ เดือน และระยะยาว ๑ ปี
๓) ติดตามผลการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
นาเข้าแรงงานต่างด้าว ดังนี้
๑๕

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
3.๑) การนาเข้าแรงงานเมียนมา ใช้เวลาดาเนินการ
๔๕ วัน
3.๒) การนาเข้าแรงงานลาว/กัมพูชา ปรับลดเหลือ
๒๑ วัน
ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี
(MoU) (ตั้งแต่ 1 – 31 ต.ค. 58) ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MoU รวมทั้งสิ้น ๑๗,๔๙๑ คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

๗,๑๕๑ คน
๒,๓๐๘ คน
๘,๐๓๒ คน

- พิจารณาอนุญาตให้ นาเข้ า ฯ ตามบัญชีรายชื่ อ
มาตรา ๑๑ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๔๓ คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

๔,๗๔๘ คน
๑,๓๔๙ คน
๔,๑๔๖ คน

- พิจารณาอนุญาตทางานรวมทั้งสิ้น ๑๖,๗๗๗ คน ดังนี้
สัญชาติเมียนมา
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

๗,๗๕๗ คน
๑,๗๔๑ คน
๗,๒๗๙ คน

๑๖

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
6. โครงการป้ องกั นปั ญหาการค้ า
มนุษย์ด้านแรงงาน
- การให้ความคุ้มครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน
- สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขและป้ อ งกั น
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
- ผลการดาเนิ น การป้ อ งกั นปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการให้
ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
๕,๔๐๐ คน
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน - คน
๖๐๐ คน
- อบรมนายจ้าง - คน
๓๐,๐๐๐ คน ๒) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด

๖,๐๐๐ คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
- ผลการดาเนิ น การป้ อ งกั นปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการให้
ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน - คน
- อบรมนายจ้าง - คน
๒) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด โดยมีผลการดาเนินงานของศูนย์ประสาน
แรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล (ตั้งแต่
วันที่ 1 – 31 ต.ค. 58) ดังนี้
๑) จัดระเบียบแรงงานประมง
- อนุญาตทางาน
๔๕๗ คน
- นาเข้าตาม MoU
๑๘ คน
๒) คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
- อบรมนายจ้าง
คน
- อบรมลูกจ้าง
๓๖๕ คน
3) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ 3) โครงการเครื อข่ า ยชุ ม ชนร่ ว มรณรงค์ ป้อ งกั น 43.67
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จั ดประชุ ม/อบรมแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ ผู้ น า - จั ดประชุ ม/อบรมแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ ผู้ น า
ชุ มชน/ผู้ น าท้ องถิ่ น/ผู้ สนใจไปท างานต่ างประเทศ/ ชุ มชน/ผู้ น าท้ องถิ่ น/ผู้ สนใจไปท างานต่ างประเทศ/
๑๗

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
ผู้ถูกระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อ
สร้างเครือข่ายในการให้ข้อมูลการไปทางานต่างประเทศ
อย่างถูกวิธี ผลเสียและโทษของการลักลอบไปทางาน
ต่างประเทศ
๔) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน
๙๒๙,๖๐๐ คน - ดาเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการหลอกลวง
ไปทางานต่างประเทศและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
8,200 คน - ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสั มพันธ์
ให้ ข้อ มูล และสร้ างความเข้า ใจให้ ค นหางานและ
ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
7. โครงการตรวจสอบการทางาน 242,200 คน - ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/
ของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 36,000 แห่ง สถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎหมายกาหนด

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
ผู้ถูกระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อ
สร้างเครือข่ายในการให้ข้อมูลการไปทางานต่างประเทศ
อย่างถูกวิธี ผลเสี ยและโทษของการลั กลอบไปทางาน
ต่างประเทศ (ตั้งแต่ 1 - 31 ต.ค. 58) จานวน 2,620 คน
4) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการหลอกลวงไปทางาน
ต่างประเทศ/การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 73,776 คน
๕) โครงการเคาะประตู บ้ า นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
- ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสั มพันธ์
ให้ ข้อ มูล และสร้ างความเข้า ใจให้ ค นหางานและ
ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 332 คน
- ตรวจสอบการท างานของคนต่ างด้ าวและนายจ้ าง/
สถานประกอบการเพื่อให้ ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนด (ตั้ งแต่ วั นที่ 1 – 31 ต.ค.58)
ตรวจสอบการทางานคนต่างด้าว 24,005 คน
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง 3,485 คน
๑๘

ร้อยละ

7.94

4.05

๙.๙1
๙.๖๘

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
8. โครงการตรวจสอบปราบปราม
จั บ กุ ม และด าเนิ น คดี ต่ า งด้ า ว
ลักลอบทางาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
ผลการดาเนินงานตามโครงการตรวจสอบปราบปราม
จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
- ตรวจสอบการท างานและดาเนิน คดีน ายจ้ า ง/
สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
ผลการดาเนินงานตามโครงการตรวจสอบปราบปราม
จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน
(ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘)
- ตรวจสอบการท างานและดาเนิน คดีน ายจ้ า ง/
สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกาหนด (ตั้งแต่
วันที่ 1 – 31 ต.ค. 58) ดังนี้
1) การตรวจสอบการทางาน
ตรวจสอบ
นายจ้าง/สปก.
คนต่างด้าว

600 ราย
6,600 คน

๒) การดาเนินคดี

ดาเนินคดี
นายจ้าง/ สปก.
คนต่างด้าว

150 ราย
1,260 คน
- ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ งคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้ พนั กงานตรวจแรงงานร่ วมกั บชุ ดปฏิ บั ติ การ
(Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และป้องกันปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ ๑๐ เขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร (ผลการดาเนินงานตามยอดสะสม)

จานวน
23 ราย
23 คน
จานวน
7 ราย
7 คน

- ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย ตามค าสั่ งคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้ พนั กงานตรวจแรงงานร่ วมกั บชุ ดปฏิ บั ติ การ
(Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และป้องกันปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ ๑๐ เขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 24 พ.ย. 58)
ดังนี้
๑๙

3.83
0.35
4.67
0.56

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/
ผู้เกี่ยวข้อง

9. การให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจั ดหางาน
๑๖๙๔ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางเลื อ กใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่
ประสงค์ จ ะหางานท านายจ้ า ง/
สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รั บ
ความสะดวกและรวดเร็ ว รวมทั้ ง

จานวน
278 แห่ง
2,260 คน
๑6 คน
27 ราย

- ผลการดาเนินการตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดี
นายจ้ างและแรงงานต่างด้าวผิ ดกฎหมาย ตามคาสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗
ในส่วนภูมิภาค (ผลการดาเนินงานตามยอดสะสม)

- ผลการด าเนินการตรวจสอบ จับกุม และดาเนิ นคดี
นายจ้ างและแรงงานต่างด้าวผิ ดกฎหมาย ตามคาสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗
ในส่วนภูมิภาค (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 24 พ.ย. 58) ดังนี้

- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
17 – 23 พ.ย. ๕๘ มี ผู้ โทรศั พท์ เข้ ามาใช้ บ ริ ก าร
โดยสามารถรับสายได้ จานวน 929 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 839 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จานวน 90 สาย ดังนี้

- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่วันที่
๑ ต.ค. - 23 พ.ย. ๕๘ มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ
โดยสามารถรับสายได้ จานวน 7,606 สาย ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 6,786 สาย
๒. แรงงานต่ า งด้ า วเมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ โทรศัพท์มาทั้งสิ้น
จานวน 820 สาย ดังนี้

ตรวจสอบ/ดาเนินคดี
ตรวจสอบ สปก.
ตรวจแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
172 แห่ง
๑,642 คน
213 คน
3๐ ราย

๒๐

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่า งด้ าวเกี่ ย วกับ การ
จ้างงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
30 สาย
39 สาย
21 สาย
- สาย
- สาย

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
๒92 สาย
๒94 สาย
221 สาย
๓ สาย
๑๐ สาย

ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย นหรื อ ขอรั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานของ
แรงงานต่ า งด้ า ว จะมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและ
แจ้ งผลให้ ทราบ ซึ่ งตั้ งแต่ วั นที่ 10 – 23 พ.ย. ๕๘
มีการร้องทุกข์/ร้องเรียน จานวน 1 ราย ได้แก่
1. นายจ้างจัดหางานแม่บ้านผิดกฎหมาย 1 ราย
๑0. บู รณาการการตรวจคุ้ มครอง
แรงงานในเรื อประมงทะเลในพื้ นที่
22 จังหวัดชายทะเล

350 ลา
5,250 คน

ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย นหรื อ ขอรั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานของ
แรงงานต่ างด้ าว จะมี การบั นทึ กข้ อมู ลดั งกล่ าว
และจัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและ
แจ้งผลให้ทราบ ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. - 23 พ.ย. ๕๘
มีการร้องทุกข์ร้องเรียน จานวน 4 ราย ดังนี้
1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1 ราย
2. การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ๒ ราย
3. นายจ้างจัดหางานแม่บ้านผิดกฎหมาย 1 ราย
- บูรณาการการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 0.29
ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดชายทะเล จานวน ๑ แห่ง 0.13
ลูกจ้าง ๗ คน ไม่พบการกระทาผิดกฎหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม (ตรวจบูรณาการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO) ข้อมูลเพิ่มเติม (ตรวจบูรณการร่วมกับศูนย์ฯ PIPO)
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 2,210 ลา
- ผลการแจ้งเรือเข้า (Port In) 13,686 ลา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) 2,361 ลา
- ผลการแจ้งเรือออก (Port Out) ๑4,726 ลา
- ผลการร่วมตรวจเรือด้านแรงงาน จานวน 4,๑๔๕ ลา
ลูกจ้าง 80,920 คน (ไทย 14,739 คน เมียนมา
๒๑

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)

๑1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1,600 แห่ง - ดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้ 46,250 คน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ชัดเจน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้
ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานที่เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งได้รั บ การ
ในกิ จ การกลุ่ ม เสี่ ย ง (ประมงทะเลบนฝั่ ง และ
คุ้มครองตามกฎหมาย
เกี่ยวเนื่อง กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย
และปลา รวมถึงห่ วงโซ่การผลิ ต กิจการก่อสร้างและ
ผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด) จานวน 45 แห่ง ลูกจ้าง
3,305 คน ปฏิบัติถูกต้อง 42 แห่ง ลูกจ้าง 3,238 คน
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 3 แห่ง ลูกจ้าง 67 คน ดาเนินการ
ออกคาสั่ง มาตรา 139 (3)
ตรวจสอบ จั บ กุ ม และด าเนิ น คดี น ายจ้ า งและ
แรงงานจ่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ที่ 101/2557
ในส่วนภูมิภาค
2,200 คน - ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง จานวน 229 คน
22 ครั้ง - ประชุมคณะทางานดาเนินงานระดับจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
32,696 คน กัมพูชา 33,209 คน ลาว 146 คน
สัญชาติอื่นๆ 130 คน) นายจ้างปฏิบัติถูกต้องแล้ว
ทั้งหมด และยังไม่พบการปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
- ตรวจคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานเด็ ก แรงงาน
บังคับ ในกิจการกลุ่มเสี่ยง (ประมงทะเลบนฝั่งและ
เกี่ยวเนื่อง กิจการผลิตสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย
และปลา รวมถึงห่วงโซ่การผลิต กิจการก่อสร้างและ
ผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด) จานวน 234 แห่ง ลูกจ้าง
จานวน 9,289 คน ปฏิบัติถูกต้อง 228 แห่ง ลูกจ้าง
จานวน 9,071 คน ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน ๖ แห่ง
ลูกจ้าง จานวน ๒18 คน ดังนี้
1) ดาเนินคดีชั้นพนักงาน 1 แห่ง ลูกจ้าง 45 คน
2) ออกคาสั่ง มาตรา ๑๓๙ (๓) 4 แห่ง ลูกจ้าง 78 คน
3) ออกหนังสือเชิญพบ 1 แห่ง ลูกจ้าง 95 คน
ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ (คสช.) ที่ 101/2557 ในส่ วนภูมิภาค
จานวน 18 แห่ง มีลูกจ้างเด็ก 9 คน ปฏิบัติถูกต้อง
- ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง จานวน 229 คน
๒๒

ร้อยละ

๑4.63/
20.08

10.41

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
2 ครั้ง
80 คน

18 รุ่น
420 แห่ง
780 คน
420 แห่ง

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
- โครงการสร้างเสริมประสิ ทธิภ าพและขยายผล
การด าเนิ น งานแนวปฏิ บั ติ ก ารใช้ แ รงงานที่ ดี
(Good Labour Practices : GLP) เพื่อป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันทางการค้าอุตสาหกรรมประมงทะเล
และกิจการที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP) ครั้งที่ 1 จานวน 45 คน
- กิ จ กรรมการพั ฒ นาสถานประกอบกิ จ การใน
อุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
- โครงการสร้างเสริมประสิ ทธิภ าพและขยายผล 56.26
การด าเนิ น งานแนวปฏิ บั ติ ก ารใช้ แ รงงานที่ ดี
(Good Labour Practices : GLP) เพื่อป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันทางการค้าอุตสาหกรรมประมงทะเล
และกิจการที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP) ครั้งที่ 1 จานวน 45 คน

- กิจกรรมติดตามและประเมินผลตามแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ)
- การส่ งเสริมความสั มพันธ์ด้านแรงงานระหว่า ง
ประเทศ (CLMTV)

4. การแก้ไขปัญหา - โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ 38,000 คน - กิจกรรมประสานการให้ บริการด้านแรงงานใน
ความไม่ส งบใน ให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานในจั ง หวั ด
พืน้ ที/่ ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
พื ้ น ที ่ จั ง ห วั ด ชายแดนภาคใต้
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชายแดนภาคใต้
ที่ว่างงานในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นบัณฑิตแรงงานโดย
ประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมประสานการให้ บริการด้านแรงงานใน
พื้นที/่ ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ว่างงานในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นบัณฑิตแรงงานโดย
ประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
๒๓

นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
1.1 กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน 1.1 กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานใน
ในพื้นที/่ ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
พื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน ประชาชนได้รับ
บริการรวมทั้งสิ้น จานวน 2,160 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) ด้านการจัดหางาน ประชาชนได้รับบริการ
จานวน 263 คน
๒) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ ประชาชน
ได้รับบริการ จานวน 1,342 คน
3) ด้ า นคุ้ ม ครองแรงงานและสวั ส ดิ ก าร
ประชาชนได้รับบริการ จานวน 3 คน
4) ด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารประกั น สั ง คม
ประชาชนได้รับบริการ จานวน 552 คน
1.2 กิจกรรมฝึกภาษาก้าวทัน AC เริ่มดาเนินการ
1.2 กิจกรรมฝึกภาษาก้าวทัน AC เริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๘ - ม.ค. ๕๙
ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๘ - ม.ค. ๕๙
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2558 อบรม
วันที่ 9 – 11 พ.ย. 58 อบรมภาษามลายู
ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม อบต. รือเสาะ อ.รือเสาะ กลาง ณ โรงเรียนร่มเกล้า อาเภอยี่งอ จ.นราธิวาส
จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 31 คน
ผู้เข้าอบรม 37 คน
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2558 อบรมภาษา
วันที่ 9 – 11 พ.ย. 58 อบรมภาษาอังกฤษ
มลายูกลาง ณ โรงเรียนเทศบาล 3 อ.สุไหงโก - ลก ณ โรงเรี ย นมั ธ ยมสุ ไ หงปาดี อ าเภอสุ ไ หงปาดี
จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 26 คน
จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 29 คน
วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2558 อบรมภาษา
วันที่ 9 – 11 พ.ย. 58 อบรมภาษาอังกฤษ
มลายูกลาง ณ ห้องประชุม อบต.จวบ อ.เจาะไอร้อง ณ ห้องประชุมมัสยิดตาราม อาเภอแว้ง จ.นราธิวาส
จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 26 คน
ผู้เข้าอบรม 27 คน
๒๔
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2558 อบรมภาษา
มลายูกลาง ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติบูโด –
สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 28 คน
วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2558 อบรมภาษา
อังกฤษ ณ ห้องโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 39
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 29 คน
วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2558 อบรมภาษา
มลายูกลาง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 30 คน

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2558 อบรม
ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม อบต. รือเสาะ อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส ผู้เข้าร่วมโครงการ 31 คน
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2558 อบรม
ภาษามลายูกลาง ณ โรงเรียนเทศบาล 3 อ.สุไหงโก - ลก
จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 26 คน
วั นที่ 17 – 19 พฤศจิ กายน 2558 อบรม
ภาษา มลายูกลาง ณ ห้องประชุม อบต.จวบ อ.เจาะไอร้อง
จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 26 คน
วั นที่ 17 – 19 พฤศจิ กายน 2558 อบรม
ภาษา มลายูกลาง ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติ
บูโด - สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 28 คน
วั นที่ 17 – 19 พฤศจิ กายน 2558 อบรม
ภาษา อังกฤษ ณ ห้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 29 คน
วั นที่ 18 – 20 พฤศจิ กายน 2558 อบรม
ภาษามลายูกลาง ณ ห้ องประชุมวิทยาลัยการอาชีพ
ตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผู้เข้าอบรม 30 คน
1.3 โครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
1.3 โครงการหนึ่ ง อาเภอ หนึ่ ง กลุ่ ม อาชี พ
(ดาเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๘ - ม.ค. ๕๙)
(ดาเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๘ - ม.ค. ๕๙)
1.4 โครงการสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน 1.4 โครงการสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
(ดาเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๘ - ม.ค. ๕๙)
(ดาเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๘ - ม.ค. ๕๙)
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 4
(ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2558)
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตแรงงานร่วม
จัดกิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดรวมใจพัฒนาชุมชน
ณ มั สยิ ดบ้ า นโ พลง จะ เข้ ต . ฉา ง อ . น าท วี
จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 100 คน

- โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

800 คน

- ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ กลุ่ มเป้ าหมายตาม
โครงการพาคนกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ๔ จังหวัด
(สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ผู้ ที่ อยู่ ในเขตชุ มชน กลุ่ ม เกษตรกร กลุ่ มวิ สาหกิ จ
ชุมชน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้หางานทา ผู้ถูกเลิกจ้าง
ผู้ว่างงาน ให้มีฝีมือพร้อมในการทางาน เป็นการส่งเสริม/
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดาเนินการเดือน ธ.ค. 58)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558)
- กิจกรรมดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้ บั ณฑิ ตแรงงานส ารวจข้อ มูล ด้า น
แรงงานในพื้นที่ บันทึก/ประมวลผล สรุปผลข้อมูล
เพื่ อน าเสนอข้ อมู ลด้ านแรงงานต่ อที่ ประชุ มระดั บ
อ าเภอ/ส านั กงานแรงงานจั งหวั ด เสนอแผนงาน/
โครงการ/คาของบประมาณ และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
- กิ จ กรรมส านึ ก รั ก บ้ า นเกิ ด รวมใจพั ฒ นาชุ ม ชน
ณ มัสยิดบ้านโพลงจะเข้ ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

กระทรวงแรงงาน
๒๖
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

