รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน ด้านความมั่นคง (รายสัปดาห์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจาวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
นโยบายรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ/
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
ด้านความมั่นคง
กิจกรรม
ทั้งปี
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
1. การปกป้องและ 1.1 โครงการสาน สร้าง เสริมสุข 34,250 คน - ด าเนิ น การน าแนวทางตามพระราชด าริ ม าใช้ - ด าเนิ นการน าแนวทางตามพระราชด าริ มาใช้ 19.22
เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น แรงงานไทย
ในการพั ฒนาอาชี พและคุ ณภาพชี วิ ตแก่ ประชาชน ในการพั ฒนาอาชี พและคุ ณภาพชี วิ ตแก่ ประชาชน
พระมหากษัตริย์
วัยแรงงานในพื้นที่/นาภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่ วัยแรงงานในพื้นที่/นาภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่
ขณะนี้ ได้ จั ดสรรงบประมาณลงจั งหวั ดแล้ ว ขณะนี้ ได้ จั ดสรรงบประมาณลงจั งหวั ดแล้ ว
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
โดยดาเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้บริการประชาชน
เพื่อให้บริการประชาชน
กิ จกรรมที่ 2 กิ จกรรมสานสร้ า งความเข้ มแข็ ง กิ จกรรมที่ 2 กิ จกรรมสานสร้ า งความเข้ มแข็ ง
ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ให้เข้มแข็ง
ให้เข้มแข็ง
ด าเนิ น การแล้ ว 21 จั ง หวั ด ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ด าเนิ น การแล้ ว 21 จั ง หวั ด ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
จานวน 6,584 คน
จานวน 6,584 คน
-

- โครงการสั มมนาเชิ งปฏิบั ติ การ เจ้ าหน้ าที่ พี่ เลี้ ยง
อาสาสมัครแรงงานเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาอาสาสมัคร
แรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7 9 พฤศจิกายน 2559 ณ จั งหวั ดประจวบคีรี ขันธ์
โดยสอดแทรกกิจกรรม “ปลูกความดี 89 ต้น บาเพ็ญ
พระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ วนอุทยานปราณบุรี รวมทั้ง
กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงพระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช ณ บริ เวณหน้ า พระราชวั ง ไกลกั งวล

๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
พี่ เ ลี้ ย งอาสาสมั ค รแรงงาน อาสาสมั ค รแรงงาน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมจานวน 110 คน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“ไทยแลนด์ 4.0 กับ
การพัฒนาแรงงานในส่วนภูมิภาค กิจกรรมทาความดี
ตามรอยปณิธานพ่อหลวง ปล่ อยพันธุ์ปลากะพงขาว
สู่ ทะเล ณ อุ ทยานสิ่ งแวดล้ อม นานาชาติ สิ ริ น ธร
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 – 25 พ.ย. 59 เพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
ผวจ.เพชรบุ รี (นางฉั ตรพร ราษฎร์ ดุ ษดี ) รองปลั ดกระทรวงแรงงาน (นายอนุรักษ์ ทศรัตน์) แรงงานจังหวัด
ข้ า ราชการและเจ้ าหน้ าที่ สั งกั ดกระทรวงแรงงาน
รวมจานวน 110 คน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล) ได้เป็นประธานฝุายฆราวาสในพิธีบรรพชา
อุปสมบทหมู่ พร้ อมด้ ว ย ปลั ดกระทรวงแรงงาน
(หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ) ผู้ บริห าร ข้าราชการ
และเจ้า หน้า ที่ ได้เ ข้า ร่ว มในพิธ ี ตามโครงการ
“แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ณ วั ดพระราม ๙ กาญจนาภิ เษก กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 59 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
นายจ้าง ลูกจ้าง และข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง
แรงงาน เข้ า ร่ ว มอุ ป สมบทหมู่ จ านวน 95 รู ป

๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

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

12 ครั้ง

1.3 โครงการมหกรรมสร้างงาน
สร้ า งอาชี พ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕60

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

- กระทรวงแรงงานจั ด กิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตร
ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดร่ว ม
กิจกรรมดังกล่าว ณ กระทรวงแรงงาน เพื่อถวาย
เป็ นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมจานวน 4 ครั้ง
๒๐,๐๐๐ คน - เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หางานทา/ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้
งานตรงความรู้ความสามารถ และให้นักเรียน นักศึกษา
ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่รอ
ฤดูกาล ประชาชนทั่วไป ได้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาชีพและด้านการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ด าเนิ นการแนะแนวอาชี พ ทดสอบความพร้ อมทาง
อาชีพ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
โดยผู้ เข้าร่ วมอุ ปสมบทจะเดิน ทางไปปฏิบั ติ ธ รรม
ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตาบลห้วยใหญ่
อาเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ ธ.ค.๕๙
เพื่อร่วมกันบาเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมถึ ง ได้ ศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย และปฏิ บั ติ ตาม
หลักธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิด
การพั ฒนาจิ ตใจให้ มีคุณธรรม เป็นการสร้างความรั ก
และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติ
- กระทรวงแรงงานจั ด กิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตร 33.33
ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดร่ว ม
กิจกรรมดังกล่าว ณ กระทรวงแรงงาน เพื่อถวาย
เป็ นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมจานวน 4 ครั้ง
- เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หางานทา/ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน
ได้งานตรงความรู้ความสามารถ และให้นักเรียน นักศึกษา
ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่รอ
ฤดูกาล ประชาชนทั่วไป ได้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาชีพและด้านการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ดาเนิ นการแนะแนวอาชี พ ทดสอบความพร้อมทาง
อาชีพ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
1.4 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
ทั้งปี
4,980 คน

1.5 โครงการฝึ กอบรมแรงงาน
ก ลุ ่ม เ ฉ พ า ะ เ พื ่อ เ พิ ่ม โ อ ก า ส
ในการประกอบอาชี พ

6,540 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
- ฝึ กอบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ และทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้
โดยอบรมหลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้ น
พลาสติ ก เบื้ อ งต้ น การซ่ อ มเครื่ อ งยนต์ เ ล็ ก เพื่ อ
การเกษตร การตัดเย็บเสื้อผ้า การถักตะกร้าจาก
เชือกร่ม การทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยง การทา
ชาสมุนไพร การทาที่นอนสุขภาพจากหลอดพลาสติก
การท าปุ๋ ย น้ าชี ว ภาพ การท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า
(การท ากระเป๋ า ถื อ ) การท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้
ตกแต่งบ้านจากผ้า การทาเครื่องเรือนโครงไม้จริง
การบารุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น การประกอบ
อาหารไทย การประดิษฐ์ของที่ระลึก การปักผ้าลาหู่
การย้อมสี ธรรมชาติ ผ้ าทอพื้นเมือง การสร้าง
โรงเรือน จานวน 400 คน
- ดาเนินการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ ได้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ผู้ ผ่ านการบาบัดยาเสพติด ผู้ ต้องขังก่ อนพ้นโทษ
ทหารผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทย
ภู เ ขา) และคนพิ ก าร/ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร เป็ น ต้ น
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และเตรียม
ความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยอบรม
หลั กสู ตร การก่ออิฐ -ฉาบปูน การกัดลายกระจก
การขั บ รถฟอล์ ค ลิ ฟ อย่ า งปลอดภั ย การจั บ ผ้ า

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
- ฝึ กอบรมแรงงานตามโครงการอั นเนื่ องมาจาก 42.47
พระราชด าริ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ และทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้
จานวน 2,115 คน

- ดาเนินการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเปูาหมาย 78.26
เฉพาะ ได้แก่ ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ผ่าน
การบ าบั ดยาเสพติ ด ผู้ ต้ องขั งก่ อนพ้ นโทษ ทหาร
ผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทยภูเขา) และ
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ ทั กษะฝี มื อ และเตรี ยมความพร้ อม
ทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ จานวน 5,118 คน

๕
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

1.6 โครงการฝึ ก อบรมร่ ว มกั บ
มู ล นิ ธิ ขาเที ย มในสมเด็ จ พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

20 คน

1.7 โครงการแรงงานปรองดอง
สามัคคี เทิดไท้ราชินี

-

1.8 โครงการอบรมบุ คลากรกรม
ในการปฏิ บั ติ ธรรม เพื่ อถวายเป็ น

1 รุ่น
130 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
แบบช่อดอกไม้ การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้าน การติดตั้งจาน
รับสัญญาณดาวเทียม การทอผ้ ามัดหมี่ การทาสี
ตกแต่ง การทาสี อาคาร การทากรอบรูป ด้ ว ยไม้
ยางพารา การทาขนมอบ การทาขนมไทย การทาประตูหน้าต่างมุ้งลวด การทาผลิตภัณฑ์งานปูน การทามุ้งลวด
การทาเครื่องเรือนไม้ การทาเฟอร์นิเจอร์ ผสมไม้
และโลหะ การทาไม้กวาดจากก้านมะพร้าว การนวดเท้า
เพื่อสุขภาพ การประกอบขนมอบ (เบเกอรี่) การประกอบ
อาหารว่าง การประกอบอาหารไทย การประดิษฐ์
ชิ้นงานจากไม้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากไม้
การสานตะกร้าหวาย การเย็บกระเป๋าผ้า การแกะสลัก
ผักและผลไม้ จานวน 1,806 คน
- ฝึ กอบรมแรงงานให้ เป็ นช่ างเครื่ องช่ วยคนพิ การ
ร่ วมกั บมู ลนิ ธิ ขาเที ยมในสมเด็ จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี โดยดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ที่ มี คุ ณภาพและได้ มาตรฐาน สามารถปฏิ บั ติ งาน
ในโรงงานขาเที ยมโรงพยาบาลชุ มชน หลั กสู ต ร
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ (700 ชั่วโมง)
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- รับบริจาคโลหิตและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จานวน 1,488 คน ปริมาณ
โลหิต จานวน 549,500 ซีซี
- อบรมบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)

ร้อยละ

- ฝึ กอบรมแรงงานให้ เป็ นช่ างเครื่ องช่ วยคนพิ การ
ร่ วมกั บมู ลนิ ธิ ขาเที ยมในสมเด็ จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี โดยดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ที่ มี คุ ณภาพและได้ มาตรฐาน สามารถปฏิ บั ติ งาน
ในโรงงานขาเที ยมโรงพยาบาลชุ มชน หลั กสู ต ร
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ (700 ชั่วโมง)
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- รับบริจาคโลหิตและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
ผู้ เข้ าร่ วมบริ จาคโลหิ ต จ านวน 4,811 คน โลหิ ต
จานวน 1,562,258 ซีซี
- อบรมบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่

-

-
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ผลผลิต/โครงการ/
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พระราชกุศล

เป้าหมาย
ทั้งปี

1.9 โครงการสร้ างจิ ตส านึ กด้ าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ย ม
ตามหลักธรรมาภิบาลและประมวล
จริยธรรม
1.10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การด ารงชี วิ ต ตามเศรษฐกิ จ
พอเพียง

2 รุ่น
270 คน

1.11 โครงการหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการ
สร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ
2. การรักษาความ 2.1 โครงการส่ งเสริ มระบบการ
มั่ นคงของรั ฐและ จั ดการด้ า นยาเสพติ ด ในสถานการต่างประเทศ ประกอบกิจการ

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงโครงการฯ จากเดิม เป็นการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-

2 รุ่น
200 คน

- ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ การด ารงชี วิ ตตามเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
(ดาเนินการเดือน ก.พ. – มี.ค. 60)
- อบรมการสร้ างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ดาเนินการเดือน มิ.ย. 60)
20,000 แห่ง (1) รณรงค์ /ประชาสั มพั นธ์ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
1,000,000 คน การปู องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิจการ จานวน 1,272 แห่ง 112,264 คน
350 แห่ง
-

2,980 แห่ง (3) ตรวจติดตามเพื่ อให้ สถานประกอบกิ จการธ ารง
รักษาระบบมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 3 แห่ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงโครงการฯ จากเดิม เป็นการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สร้ างจิ ตส านึ กด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่ านิ ยม
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และประมวลจริ ย ธรรม
แก่ ข้ าราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้มครองแรงงาน จานวน 1 รุ่น 185 คน
- ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ การด ารงชี วิ ตตามเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
(ดาเนินการเดือน ก.พ. – มี.ค. 60)
- อบรมการสร้ างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ดาเนินการเดือน มิ.ย. 60)
(1) รณรงค์ /ประชาสั มพั นธ์ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
การปู องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิจการ จานวน 7,479 แห่ง 508,631 คน
(2) ตรวจประเมิ น ในสถานประกอบกิ จ การ
จนกระทั่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการปู อ งกั น และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
จานวน 4 แห่ง
(3) ตรวจติดตามเพื่ อให้ สถานประกอบกิ จการธ ารง
รักษาระบบมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 33 แห่ง

ร้อยละ

50.00/
68.52
-

37.40/
50.86
1.14

1.11
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

2.2 การเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจ
และแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี
4,300 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
(4) จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
มาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 742 คน
86 ครั้ง (5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานปูองกันยาเสพติด
จานวน 2 ครั้ง
2,000 แห่ง (6) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิจการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 60 แห่ง
(7) ส่ งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาพิษภัย
ของยาเสพติดและการปูองกันยาเสพติด ผู้ เข้ารับ
ฟังบรรยาย จานวน 3,124 คน
(1) การเสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางความร่วมมือ
ของประเทศ CLMVT กระทรวงแรงงานได้จัดประชุม
เตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความเข้าใจและหา
แนวทางความร่วมมือของประเทศ CLMVT เมื่อวันที่
28 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Grande
Mercure Bangkok Fortun โดยเชิญผู้แทนประเทศ
CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
รวมทั้งเชิญผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ใน
การประชุมได้จัดทาสรุปการหารือ (Summary of
Discussion) และข้อเสนอในการจัดทา Join Declaration
ส่งต่อให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และสวัสดิการ
สั งคมเวี ยดนาม ซึ่ งจะเป็ นเจ้ าภาพจั ดประชุ มระดั บ

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
(4) จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบ 99.14
มาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จานวน 4,263 คน
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้าง 3.49
ความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานปูองกันยาเสพติด
จานวน 3 ครั้ง
(6) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบ- 11.55
กิจการผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นโครงการโรงงานสีข าว
จานวน 231 แห่ง
(7) ส่ งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม พร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาพิษภัย
ของยาเสพติดและการปูองกันยาเสพติด ผู้เข้ารับ
ฟังบรรยาย จานวน 7,572 คน
(1) การเสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางความร่วมมือ
ของประเทศ CLMVT กระทรวงแรงงานได้จัดประชุม
เตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความเข้าใจและหา
แนวทางความร่วมมือของประเทศ CLMVT เมื่อวันที่
28 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Grande
Mercure Bangkok Fortun โดยเชิญผู้แทนประเทศ
CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
รวมทั้ งเชิ ญผู้ แทนองค์ การระหว่ างประเทศ ทั้ งนี้
ในการประชุมได้จัดทาสรุปการหารือ (Summary of
Discussion) และข้อเสนอในการจัดทา Join Declaration
ส่งต่อให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และสวัสดิการ
สั งคมเวี ยดนาม ซึ่ งจะเป็ นเจ้ าภาพจั ดประชุ มระดั บ

๘
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
รัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ 2 เป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดส่งแรงงานผ่านช่องทางตามข้อตกลง
ด้านการจ้างแรงงานที่ลงนามระหว่างประเทศไทย
กับ CLMV แต่ละประเทศ ช่วยลดจานวนแรงงาน
ผิดกฎหมายที่ลักลอบทางานในประเทศไทย และ
ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเป็นการ
กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานด้ า น
แรงงาน CLMVT ในความร่วมมือด้านพัฒนาการ
นาเข้าแรงงานให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
รัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ 2 เป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดส่งแรงงานผ่านช่องทางตามข้อตกลง
ด้านการจ้างแรงงานที่ลงนามระหว่างประเทศไทย
กับ CLMV แต่ละประเทศ ช่วยลดจานวนแรงงาน
ผิดกฎหมายที่ลักลอบทางานในประเทศไทย และ
ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเป็นการ
กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานด้ า น
แรงงาน CLMVT ในความร่วมมือด้านพัฒนาการ
นาเข้าแรงงานให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย
(2) การประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิ ริ ชั ย
ดิ ษ ฐกุ ล ) พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน
ได้เข้าร่วมประชุม CLMVT HLM on Safe Migration
เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเมอรัล รัชดา โดยการประชุมฯ ได้รับการตอบรับ
การเข้าร่วมการประชุมจากผู้บริหารระดับนโยบายของ
กระทรวงแรงงานประเทศ CLMV หั วหน้ าคณะ
เป็ นระดั บอธิ บดี ขึ้ นไปจนถึ งระดั บปลั ดกระทรวง
แรงงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ ประมาณ
50 คน ทั้งนี้ได้รับทราบถึงประเด็นที่ประเทศ CLMVT
ให้ ค วามส าคั ญ /ตระหนั ก ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การมี
ความร่วมมือเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย
ได้แก่ การสร้างความตระหนั กรู้ให้ แก่แรงงาน และ
ประชาชนทั่วไป การเตรียมคนงานและการอบรมก่อน
การเดิ นทาง การก าหนดบทบาทและหน้ าที่ ของ
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ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
(Stakeholders) การจั ด ท าข้ อ ตกลงด้ า นแรงงาน
ระหว่างประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่าง
ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง เป็นต้น โดยหัวหน้า
คณะผู้แทนระดับนโยบายเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดทา
Joint Declaration on Safe Migration สาหรับ
การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ CLMVT ครั้งที่ 2
ณ สาธารณรั ฐเวี ยดนาม ซึ่ งจะด าเนิ นการยกร่ าง
โดยประเทศไทยและส่ งให้ ประเทศต่ างๆ พิ จารณา
ต่อไป โดยเวียดนามแจ้งกาหนดการจัดการประชุม
ระดับรั ฐมนตรีแรงงานประเทศ CLMVT ครั้งที่ 2
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
ทั้ ง นี้ ผู้ แ ทนองค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว ม
การประชุมเป็นองค์กรที่ทางานใกล้ชิดกับกระทรวง
แรงงาน และเป็ นองค์ กรที่ มี บทบาทส าคั ญในเวที
ระหว่ างประเทศ ได้ แก่ องค์ การแรงงานระหว่ าง
ประเทศ (ILO) องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่นฐาน (IOM) และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (EJF)
นอกจากนี้ ผู้ แทน CLMV และผู้ แทนมูลนิ ธิ ยุติ ธรรม
และสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมสถานที่จริ ง ณ ศูนย์ PIPO,
องค์การสะพานปลา และบริษัท ไทยยูเนี่ยน และได้
รับทราบการดาเนินงานของประเทศไทยที่ให้ความสาคัญ
กับการดูแลคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมง
ทะเลและเกี่ยวเนื่อง อาทิ การจัดทา Seaman Book
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ผลผลิต/โครงการ/
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ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
ให้แก่แรงงานต่างชาติ ในขณะที่หัวหน้าคณะผู้แทนได้
มี โอกาสพู ดคุ ย สอบถามความเป็ นอยู่ ของแรงงาน
จากประเทศของตนโดยตรง นอกจากนี้คณะผู้แทนได้
เยี่ยมชมระบบการติดตามเรือในทะเล การแจ้งเรือเข้าออก รั บฟั งบรรยายสรุปการคุ้มครองและดู แลสิ ทธิ
ประโยชน์ ของแรงงานของบริษั ทไทยยู เนี่ ยน จ ากั ด
ซึ่งมีแรงงานสัญชาติ เมียนมาและกั มพูชาทางานอยู่
เป็นจานวนมาก
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย
ดิ ษ ฐกุ ล ) ได้ น าคณะผู้ แ ทนนายจ้ า ง และลู ก จ้ า ง
เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 16
(Asia and Pacific Regional Meeting : APRM)
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่บาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธ.ค. 59 โดยมี
32 ประเทศในเอเชีย รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ทั้งนี้การประชุม APRM เป็นการแสวงหาความร่วมมือ
ของไตรภาคีในการทางานที่มีคุณค่า ลดความเหลื่อมล้า
รักษาสิ่งแวดล้อม นาความสุขมาสู่สังคม
ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล) ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยสาระสาคัญ
จะเน้นการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและแนวทาง
การพัฒนาของไทยตามยุทธศาสตร์ 20 ปี รวมทั้ง
ความร่วมมือของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ในด้าน
การย้ายแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ได้พบหารือ
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ผลผลิต/โครงการ/
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เป้าหมาย
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ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
ทวิภ าคีกับรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
การจ้ า งงานของเกาหลี รวมทั้ ง ประเทศอื่ น ๆ
ร่วมด้วย โดยในการประชุมครั้งนี้จะได้ประโยชน์
ทั้งการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในระดับสากล
ให้ เห็ นถึ งความจริ งใจและการปฏิ บัติ อย่ างเข้มแข็ ง
ของไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานให้เป็น
สากล และร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(4) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้
เชิญอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านแรงงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากทางการกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม เพื่อ ประชุ มและรับทราบแนวทางการ
ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า วและ
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. 59 ดังนี้
4.๑) การเปิ ดศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้ นสุ ด
การจ้างจานวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์แรกรับฯ ณ จังหวัด
ตาก สาหรับแรงงานสัญชาติเมียนมา ๒) ศูนย์แรกรับฯ
ณ จั งหวัดสระแก้ว ส าหรับแรงงานสัญชาติกั มพูชา
และ ๓) ศูนย์แรกรับฯ ณ จังหวัดหนองคาย ส าหรับ
แรงงานสั ญชาติ ลาว โดยบริ การอบรมให้ ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการทางานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย
ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทาง
เข้ามาทางาน ตรวจสอบและขอรับสิ ทธิของแรงงาน
ก่ อนเดิ นทางกลั บประเทศ รวมทั้ งได้ ขอให้ ผู้ แทน
ทางการกั มพู ชา ลาว และเมี ยนมา ประชาสั มพั นธ์
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ผลผลิต/โครงการ/
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ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
การด าเนิ น การของศู น ย์ แ รกรั บ เข้ า ท างานและ
สิ้นสุดการจ้างให้แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบ รวมถึงการพิจารณาดาเนินการให้แรงงานต่างด้าว
สามารถเดินทางมาอบรม ณ ศูนย์แรกรับฯ ได้ทันในวัน
เวลาทาการเนื่องจากแรงงานต่างด้าวทุกคนที่เข้ามา
ทางานในประเทศไทยตาม MoU จะต้องผ่านการอบรม
จากศูนย์แรกรับฯ
100,000 คน ผลการดาเนินงานของศูนย์แรกรับ เข้าทางานและ ผลการดาเนินงานของศูนย์แรกรับ เข้าทางานและ 48.62
สิ้นสุดการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. ๕๙ – 9 ม.ค. 60 สิ้ นสุ ดการจ้าง ตั้ งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 59 – 9 ม.ค. 60
มีจานวนนายจ้าง 747 คน แรงงานต่างด้าว จานวน มีจานวนนายจ้าง 6,773 คน แรงงานต่างด้าว จานวน
5,760 คน แยกได้ ดังนี้
48,620 คน แยกได้ ดังนี้
ศูนย์ฯ จังหวัด นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
ตาก
237
เมี ย นมา 3,265
สระแก้ ว
279
กั ม พู ช า 2,136
หนองคาย
231
ลาว
359
รวมทั้ ง สิ้ น
747
5,760

ศูนย์ฯ จังหวัด นายจ้าง (ราย)
ตาก
2,331
สระแก้ ว
1,964
หนองคาย
2,478
รวมทั้ ง สิ้ น
6,773

แรงงงานต่างด้าว (คน)
เมี ย นมา 27,094
กั ม พู ช า 16,865
ลาว
4,661
48,620

4.2) การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
ณ ส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ด ๑๐ จั งหวั ดได้ แก่
จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา
ระนอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และ
สงขลา บริการให้คาปรึกษาแนะนาช่วยเหลือแรงงาน
ต่ างด้ าวที่ ประสบปั ญหาการท างานในประเทศไทย
การประสานหรื อส่ งต่ อให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ให้ ความช่ วยเหลื อ จั ด หาที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวให้ แ ก่
แรงงานต่างด้าวที่มีปัญหาเพื่อพักรอระหว่างรอรับ
การช่ว ยเหลื อหรือรอส่ ง ให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง
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ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
ซึ่งจะช่วยปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์และ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว และเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านแรงงานต่อประชาคมโลก รวมทั้ง
มีบริการ Application DOE help me/ สายด่วน ๑๖๙๔
เพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการแจ้ง
ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว DOE Help Me เพื่อเป็น
ช่องทางร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าว สามารถแจ้งปัญหา
ได้ที่ http://www.doe.go.th/helpme รวมถึงการจัด
ให้บริการโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
โดยจะมีล่ามภาษาเมียนมา กัมพูชา อังกฤษ ตอบปัญหา
และข้อมูลอื่น ๆ ในช่วงเวลาราชการ
4.๓) การด าเนิ น การตามพระราชก าหนด
การน าคนต่ า งด้ า วเข้ า มาท างานกั บ นายจ้ า งใน
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการกาหนดให้ผู้ได้รับ
อนุ ญ าตเรี ยกรั บเงิ นค่ าบริ การและค่ าใช้ จ่ ายจาก
นายจ้าง เท่านั้น และห้ามเรียกเก็บเงินค่าบริการจาก
คนต่างด้าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องวางเงินค้าประกันการ
ประกอบธุรกิจนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างใน
ประเทศเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ
น าคนต่ างด้ าวมาท างาน และเพื่ อเป็ นการอ านวย
ความสะดวกและลดระยะเวลาการด าเนิ น การ
นาเข้าแรงงานตาม MoU
4.4) การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวของ
ประเทศต้นทาง โดยมาตรการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสั ญชาติ แ รงงานกั ม พู ช าและเมี ย นมา

๑๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

3. การป้ อ งกั น
และปราบปราม
การ ทุ จ ริ ตแล ะ
ประพฤติมิชอบ

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน (กนร.) เรี ยบร้ อย ซึ่ งจะได้ เสนอ ครม.
ให้ความเห็นชอบต่อไป โดยในระหว่างนี้ กระทรวงแรงงาน
ได้ขอให้ทางการเมียนมาและกัมพูชา จัดเตรียมการ
ด าเนิ นการในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ดาเนินการตรวจสัญชาติได้ทันทีภายหลังจากที่ ครม.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ทางการลาวเร่งรัดพิจารณาดาเนินการตรวจสัญชาติ
แรงงานลาว และแจ้ งให้ กรมการจั ดหางานทราบ
ในโอกาสแรก ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. 59 กระทรวง
แรงงาน โดยกรมการจั ดหางาน ได้ มี หนั งสื อแจ้ ง
การบริ หารจั ดการแรงงานต่ างด้ าวหลั งการสิ้ นสุ ด
การจดทะเบียนต่อทางการกัมพูชาและเมียนมาว่า ครม.
มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการ
ดาเนินการ หลังสิ้นสุดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว เมี ยนมา โดยเฉพาะการตรวจ
สั ญชาติ กระทรวงแรงงานจะอ านวยความสะดวก
อย่างเต็มที่ เพื่อให้การตรวจสัญชาติของทางการประเทศ
กัมพู ชา ลาว และ เมี ยนมา อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กระทรวงแรงงานได้กาหนดกรอบแนวทาง
ดาเนินงานเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
พ.ศ. 2564) สู่การปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน
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ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
โดยจะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ปูองกันการทุจริตเชิงรุก ทั้งนี้ รมว.รง. (พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล) ได้มอบนโยบายให้ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาแผนการปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต (จัดทาแผนการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจ
ให้ แก่ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการปู องกั น
การทุจริต โดยมีศูนย์หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
2) จัดทาคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ในการท างานแต่ ล ะขั้ น ตอน และการตรวจสอบ
รายการ (Check list) เพื่อเป็นระบบควบคุมภายใน
ของแต่ละหน่วยงาน
3) การประกาศมาตรการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช
2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบ โดยให้ ทุ กหน่ วยงานน ามา
พิจารณาเพื่อเป็นหลักจัดทามาตรการที่เหมาะสม
4) การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทางาน
ในแต่ละขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นและควบคุมความเสี่ยง
นั้นให้มีประสิทธิภาพ
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

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

200 คน

3.3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปูองกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

200 คน

3.4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สื่ อสร้ างสรรค์ ในการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต

1,100 คน

400 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
5) การจัดทาแบบประเมินหรือแบบสารวจมาตรฐาน
ความโปร่งใส เพื่อเป็นการจัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการดาเนินงาน
โดยมีการกาหนดขั้นตอนการทางาน ตามตัวชี้วัด
และดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน นาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศมาช่ วยในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรือปูองกันการทุจริต อาทิ ระบบ E-Payment ,
E-claim เพื่อปูองกันเรื่องการรับเงินผ่านมือ เป็นต้น
- ฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสานึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
วิ นั ย และธรรมาภิ บาลส าหรั บบุ คลากรส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อปลุกจิตสานึกตามหลักธรรมา
ภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 166 คน
- ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการเสริ ม สร้า งธรรมาภิ บ าล
ปูองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรกรมการจัดหางาน
จานวน 209 คน
- จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ต ามโครงการเสริ ม สร้ า ง
ธรรมาภิ บาลปู องกั นและลดความเสี่ ยงในการเกิ ด
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ แก่ เ จ้ า หน้ า ที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 171 คน
- เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ สื่อ สร้า งสรรค์ใ นการ - เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ สื่อ สร้า งสรรค์ใ นการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและประชาชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและประชาชน
ทั่วไป (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
ทั่วไป (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ร้อยละ

83.00

52.25

85.50
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
3.5 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

3..6 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
4 . ก า ร จั ด ก า ร 4.1 การบริหารจัดการแรงงาน
ปั ญ หาแรงงาน ต่างด้าว
ต่า งด้า ว/การค้ า
มนุษย์ด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี
1 รุ่น
130 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
-

-

-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
- กิ จกรรมต่ อต้ า นการทุจ ริต และประพฤติ มิช อบ 100/
ภายใต้ชื่อ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โปร่งใส 384.62
ไร้ การทุ จริ ต” เมื่ อวั นที่ 25 พ.ย. 59 ณ ห้ องประชุ ม
จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน
โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกับมอบนโยบายให้
ทุ กหน่ วยงานในสั งกั ดโปร่ งใส ไร้ การทุ จริ ต เน้ นย้ า
ข้ าราชการใช้ หลั ก 7 ป. 4 ม. (เป็ นธรรม โปร่ งใส
ปรับปรุง ประสิทธิผล ประหยัด เปิดโอกาส เป็นต้นแบบ
ไม่ จ่าย ไม่ รับ ไม่ ยอม และไม่เพิกเฉย) ซึ่งจะเป็ นการ
รองรับนโยบาย Zero Corruption ของกระทรวงแรงงาน
และรัฐบาล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 500 คน โดยมี
หลายภาคส่วนมาร่วมกิจกรรม อาทิ สภาองค์การลูกจ้าง
สภาองค์การนายจ้าง ชมรมความปลอดภัยในการทางาน
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ ป.ป.ช. และ
รองเลขาธิการ ป.ป.ท. มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
- ดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR)
ข้าราชการสานักงานประกันสังคม จานวน 118 คน
(1) การบริ หารแรงงานต่ างด้าว มติ ครม. เมื่อวันที่
๒๕ ต.ค. ๕๙ ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร
และอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวในกิจการ
ประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้า ซึ่งใบอนุญาต
ทางานจะหมดอายุในวันที่ ๑ พ.ย. ๕๙ และกิจการ
แปรรูปสั ต ว์น้า (รวมถึงผู้ ติด ตามซึ่งเป็ นบุตรของ
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)

- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บั ตรใหม่ ของแรงงานต่ างด้ าวในกิ จการประมงทะเล
(ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. – ๓๐ ธ.ค. 5๙) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๒๕ ต.ค. ๕๙ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ธ.ค. ๕๙
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 143 คน
และแรงงานต่ างด้าว ๓ สั ญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวน ทั้งสิ้น 673 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
356
7
310
673

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
แรงงานต่างด้าวที่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ซึ่งใบอนุญาต
ทางานจะหมดอายุ ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๙ ออกไปอีก
จนถึงวั นที่ ๑ พ.ย. ๖๐ เท่ า กัน ทุ กคน เพื่อ เข้า รั บ
การตรวจสัญชาติสาหรับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ
และได้ รับ หนั ง สื อ เดิ นทาง เอกสารใช้ แทนหนั งสื อ
เดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล จะได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๑
พ.ย. 60 และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน ๒ ปี
- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บั ตรใหม่ ของแรงงานต่ างด้ าวในกิ จการประมงทะเล
(ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. – ๓๐ ธ.ค. 5๙) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๒๕ ต.ค. ๕๙ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. ๕๙
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 2,501 คน
และแรงงานต่ างด้าว ๓ สั ญชาติ มาจดทะเบียนใหม่
จานวน ทั้งสิ้น 10,375 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
4,234
254
5,887
10,375

- ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ - ผลการดาเนินงานการรับรายงานตัวเพื่อขอรับ
บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า บัตรใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้า
มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว จานวน
232 คน และแรงงานต่า งด้า ว ๓ สัญ ชาติ 1,938 คน และแรงงานต่ า งด้ า ว ๓ สั ญ ชาติ

๑๙
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
มาจดทะเบียนใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 2,579 คน มาจดทะเบียนใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 23,489 คน
แรงงาน 2,512 คน ผู้ติดตาม 67 คน แยกเป็น ดังนี้
แรงงาน 23,252 คน ผู้ติดตาม 237 คน แยกเป็น ดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
594
39
46
1
1,872
27
2,512
67

163,470 คน (2) ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี
(MoU) ผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธ.ค. 59 ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MoU รวมทั้ งสิ้ น 350 ราย แรงงานต่ างด้ าว
จานวน 5,062 คน แยกเป็นดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
168
2,630
131
519
51
1,913
350
5,062

สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย)
2,732
318
20,202
23,252

แรงงงานต่างด้าว (คน)
110
6
121
237

(2) ผลการดาเนินการอนุญาตนาเข้าแรงงานต่างด้าว 54.27
3 สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (MoU)
ผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 59 ดังนี้
- นายจ้างแจ้งความประสงค์นาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MoU รวมทั้งสิ้น 6,783 ราย แรงงานต่างด้าว
จานวน 70,064 คน แยกเป็นดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย)
1,900
2,624
2,259
6,783

แรงงงานต่างด้าว (คน)
28,736
8,815
32,513
70,064

- นายจ้ า งยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว - นายจ้ า งยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ แรงงานต่ า งด้ า ว
มีจานวน 1,777 ราย แรงงานต่ างด้า ว จานวน มีจานวน 9,764 ราย แรงงานต่ างด้า ว จานวน
11,939 คน แยกเป็นดังนี้
61,506 คน แยกเป็นดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
746
5,754
614
1,380
417
4,805
1,777
11,939

สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

นายจ้าง (ราย) แรงงงานต่างด้าว (คน)
3,306
25,243
3,971
8,491
2,487
27,772
9,764
61,506

๒๐
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
- พิจารณาอนุญาตทางาน รวมทั้งสิ้น 31,324 คน - พิจารณาอนุญาตทางาน รวมทั้งสิ้น 88,709 คน
แยกเป็นดังนี้
แยกเป็นดังนี้
สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
11,020
2,911
17,393
31,324

สั ญ ชาติ
กั ม พู ช า
ลาว
เมี ย นมา
รวมทั้ ง สิ้ น

แรงงงานต่างด้าว (คน)
31,133
10,575
47,001
88,709

(3) โครงการจัดตั้ งศูน ย์ประสานแรงงานประมง (3) โครงการจัดตั้ งศูน ย์ประสานแรงงานประมง
๒๒ จังหวัด (ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธ.ค. 59)
๒๒ จังหวัด (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 25 ธ.ค. 59)
- จัดระเบียบแรงงานประมง
- จัดระเบียบแรงงานประมง
22,000 คน

อนุญาตทางาน (คน)
5,328

นาเข้าตาม MoU
24

- คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
8,000 คน
70,000 คน

อบรมนายจ้าง (คน)
627

อบรมลูกจ้าง (คน)
1,047

- ให้บริการคาปรึกษา แนะนา นายจ้าง ลูกจ้าง
และประชาชนทั่วไป ตามภารกิจของศูนย์ฯ จานวน
13,715 คน
(4) โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59)
- ดาเนินการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และนายจ้ าง/ สปก. เพื่ อให้ ปฏิ บั ติ ให้ ถู กต้ องและ
เป็นไปตามกฎหมายกาหนด
242,000 คน ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว
จานวน 28,246 คน
36,000 แห่ง ตรวจสอบนายจ้าง/สปก. จานวน 3,897 แห่ง

อนุญาตทางาน (คน)
11,911

นาเข้าตาม MoU
74

54.48

- คุ้มครองแรงงานในเรือประมง
อบรมนายจ้าง (คน)
2,990

อบรมลูกจ้าง (คน)
2,095

63.56
- ให้บริการคาปรึกษา แนะนา นายจ้าง ลูกจ้าง 69.12
และประชาชนทั่วไป ตามภารกิจของศูนย์ฯ จานวน
48,386 คน
(4) โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59)
- ดาเนินการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และนายจ้ าง/ สปก. เพื่ อให้ ปฏิ บั ติ ให้ ถู กต้ องและ
เป็นไปตามกฎหมายกาหนด
ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว
31.61
จานวน 76,507 คน
ตรวจสอบนายจ้าง/สปก. จานวน 11,444 แห่ง
31.79

๒๑
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
12,728 แห่ง
140,730 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
-

(6) ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้ างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้ พนั กงานตรวจแรงงานร่ วมกั บชุ ดปฏิ บั ติ การ
(Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ๑๐ เขตพื้นที่ กทม.
(ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 ธ.ค. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ นายจ้ า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี แ รงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
118 ราย
747 คน
52 คน
8 ราย

- ผลการด าเนิ น การตรวจสอบ จั บ กุ ม และ
ดาเนินคดีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ตามค าสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่ ว นภู มิ ภ าค (ตั้ งแต่ วั นที่
14 – 31 ธ.ค. 59) ดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
(5) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
- ดาเนินการตรวจสอบการทางาน นายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด (ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร) (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
(6) ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
- ตรวจสอบ จับกุม และดาเนินคดีนายจ้ างและแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่100/2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้ พนั กงานตรวจแรงงานร่ วมกั บชุ ดปฏิ บั ติ การ
(Task Force) ใน สปก. เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ๑๐ เขตพื้นที่ กทม.
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59) ดังนี้
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบ นายจ้ า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี แ รงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
504 ราย
3,636 คน
646 คน
37 ราย

- ผลการด าเนิ น การตรวจสอบ จั บ กุ ม และ
ดาเนินคดีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ตามค าสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ในส่ ว นภู มิ ภ าค (ตั้ งแต่ วั นที่
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59) ดังนี้

๒๒
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบนายจ้ า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี แ รงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

จานวน
229 ราย
2,557 คน
242 คน
47 ราย

50,000 คน (7) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) ด้า นแรงงานต่า งด้า ว
เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
(ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุรี
เชียงราย หนองคาย นครพนม นราธิวาส)
- ผลการดาเนินการพิจารณาอนุญาตทางาน
แรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จ านวนแรงงานต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตท างาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 ธ.ค. 59 จานวน 3,626 คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุรี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

จานวน (คน)
684
36
2,113
501
140
3
139
10
-

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
ตรวจสอบ/ดาเนิ นคดี
ตรวจสอบนายจ้ า ง/สปก.
ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนิ น คดี แ รงงานต่ า งด้ า ว
ดาเนินคดีนายจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

จานวน
1,800 ราย
13,530 คน
1,198 คน
240 ราย

(7) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ 24.07
(One Stop Service) ด้า นแรงงานต่า งด้า ว
เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
(ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุรี
เชียงราย หนองคาย นครพนม นราธิวาส)
- ผลการดาเนินการพิจารณาอนุญาตทางาน
แรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จ านวนแรงงานต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตท างาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 ธ.ค. 59 จานวน 12,035 คน ดังนี้
จังหวัด
ตาก
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
สงขลา
กาญจนบุรี
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
นราธิวาส

จานวน (คน)
1,537
57
8,474
1,138
595
7
199
25
3

๒๓
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
100,000
ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
(8) การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารทางโทรศั พท์
สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่
วันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60 มีผู้โทรศัพท์เข้ามา
ใช้บริการ โดยสามารถรับสายได้ จานวน 1,760 สาย
ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 1,637 สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ยนมา ลาว กั มพู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภ าษาอังกฤษ) โทรศัพท์มาทั้งสิ้ น
จานวน 123 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
30 สาย
72 สาย
16 สาย
3 สาย
2 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
แจ้งผลให้ ทราบ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. ๕๙ – 10
ม.ค. 60 มีการร้องทุกข์ร้องเรียน จานวน 2 ราย
ได้แก่ แรงงานต่างด้าวทางานผิดประเภท 2 ราย

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
(8) การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารทางโทรศั พท์ 13.34
สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔
- ผลการดาเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 59 – 10 ม.ค. 60 มีผู้ โทรศัพท์เข้ ามา
ใช้บริการ โดยสามารถรับสายได้ จานวน 15,095 สาย
ดังนี้
๑. คนไทยโทรศัพท์เข้ามา จานวน 14,380 สาย
๒. แรงงานต่ างด้ าวเมี ยนมา ลาว กั มพู ช า และ
ชาวต่างชาติ (ใช้ภ าษาอังกฤษ) โทรศัพท์มาทั้งสิ้ น
จานวน 715 สาย ดังนี้
ผู้ใช้บริการ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
เวียดนาม
ชาวต่างชาติ

จานวน
216 สาย
388 สาย
71 สาย
10 สาย
30 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
แจ้งผลให้ทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ๕๙ – 10 ม.ค. 60
มี การร้ องทุ กข์ ร้ องเรี ยน จ านวน 59 ราย ได้ แก่
แรงงานต่างด้าวทางานผิดประเภท 59 ราย

๒๔
นโยบายรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
4.2 การจัด การปัญ หาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน

เป้าหมาย
ทั้งปี
6,000 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
-

๕,๔๐๐ คน
๖๐๐ คน
๖0,๐๐๐ คน (2) โครงการเครื อข่ ายชุ มชนร่วมรณรงค์ ปูองกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่ มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ น า
ชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทางานต่างประเทศ/ผู้ถูก
ระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อสร้าง
เครื อข่ ายในการให้ ข้ อมู ลการไปท างานต่ างประเทศ
จานวน 11,170 คน
๙30,๖๐๐ คน (3) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อปูองกันการหลอกลวง
คนหางาน
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ปูองกันปั ญหาการหลอกลวงไปทางาน
ต่ างประเทศ/การค้ ามนุ ษย์ ด้ านแรงงาน จ านวน
97,638 คน
8,200 คน (4) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชนทราบ
ถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
(1) โครงการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว ดาเนินการให้ความคุ้มครองคนหางานตาม
กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุน
การแก้ไขและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 27 ธ.ค. 59) รวม 536 คน ดังนี้
- อบรมแรงงานต่างด้าว จานวน 509 คน
- อบรมนายจ้าง จานวน 27 คน
(2) โครงการเครื อข่ ายชุ มชนร่วมรณรงค์ ปูองกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- จัดประชุม/อบรมแก่กลุ่ มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ น า
ชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น/ผู้สนใจไปทางานต่างประเทศ/ผู้ถูก
ระงับการเดินทาง/ประชาชนทั่วไป/คนหางานเพื่อสร้าง
เครื อข่ ายในการให้ ข้ อมู ลการไปท างานต่ างประเทศ
จานวน 20,429 คน
(3) โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อปูองกันการหลอกลวง
คนหางาน
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป/คนหางาน โดยจัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ปูองกันปั ญหาการหลอกลวงไปทางาน
ต่ างประเทศ/การค้ ามนุ ษย์ ด้ านแรงงาน จ านวน
259,699 คน
(4) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจให้คนหางานและประชาชนทราบ
ถึงวิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง

ร้อยละ
8.93

9.43/
4.50
34.05

27.91

32.50
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ด้านความมั่นคง

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
ตามกฎหมาย รวมถึงพฤติการณ์ในการหลอกลวง ตามกฎหมาย รวมถึงพฤติการณ์ในการหลอกลวง
คนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางานบริษัทจัดหางาน คนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางานบริษัทจัดหางาน
และขบวนการค้ามนุษย์ จานวน 1,203 คน
และขบวนการค้ามนุษย์ จานวน 2,665 คน

(5) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
- ผลการด าเนิ นงานตามโครงการตรวจสอบ
ปราบปราม แรงงานต่างด้าว (ได้รับการจัดสรรจาก
เงินกองทุนส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร)
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
1,600 แห่ง (6) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
46,450 คน ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
โดยดาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงต่อ
การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้า
มนุ ษย์ ด้ านแรงงานในกิ จการเกี่ ยวเนื่ องประมงทะเล
กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง
ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทอื่ น ๆ รวมทั้ งกิ จการที่ เป็ นห่ วงโซ่ การผลิ ต
ดังกล่าว และกิจการก่อสร้าง ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
34
2
32
สปก. (แห่ง)
959
45
914
ลูกจ้าง (คน)
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับจานวน
สปก./ลู กจ้ างที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
5.88/4.69
ตรวจ

(5) โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
- ผลการด าเนิ นงานตามโครงการตรวจสอบ
ปราบปราม แรงงานต่างด้าว (ได้รับการจัดสรรจาก
เงินกองทุนส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร)
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
(6) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 19.44/
ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 45.92
โดยดาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงต่อ
การใช้ แรงงานเด็ ก แรงงานบั งคั บ แรงงานขั ดหนี้ และ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล
กิ จการผลิ ตสิ นค้ าจากอ้ อย กิ จการผลิ ตเครื่ องนุ่ งห่ ม
กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทอื่ น ๆ รวมทั้ งกิ จการที่ เป็ นห่ วงโซ่ การผลิ ต
ดังกล่าว และกิจการก่อสร้าง ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตรวจ
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สปก. (แห่ง)
311
29
282
ลูกจ้าง (คน) 21,332
1,103 20,229
ร้อยละของจานวน สปก./ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับจานวน
สปก./ลู กจ้ างที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
9.32/5.17

๒๖
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

370 ลา
5,550 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่กรณีพบว่านายจ้าง
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกคาสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จานวน 2 แห่ง ลูกจ้าง 45 คน อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 2 แห่ง

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่กรณีพบว่านายจ้าง
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ออกคาสั่ง ม.139 (3) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จ านวน 29 แห่ ง ลู กจ้ าง 1,103 คน
ขณะนี้ ปฏิ บั ติ ถู กต้ องตามค าสั่ งแล้ ว 19 แห่ ง ลู กจ้ าง
534 คน และอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ 10 แห่ ง
ลูกจ้าง 569 คน
(7) บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง (7) บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง 31.89/
ทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดติดทะเล
ทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดติดทะเล
30.50
ตรวจ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
เรือ (ลา)
22
22
ลูกจ้าง (คน)
535
535
ร้อยละของจานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จ านวน สปก./เรื อ /ลู ก จ้ า งที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ
คิดเป็นร้อยละ 0.00/0.00

ตรวจ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
เรือ (ลา)
118
1
117
ลูกจ้าง (คน)
1,693
26
1,667
ร้อยละของจานวน สปก./เรือ/ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเทียบกับ
จ านวน สปก./เรื อ /ลู ก จ้ า งที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ่ านการตรวจ
คิดเป็นร้อยละ 0.85/1.54

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่กรณีพบว่านายจ้าง
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน (อยู่ในขั้นตอน
ดาเนินคดี) จานวน 1 ลา ลูกจ้าง 26 คน
12 รุ่น
240 แห่ง
480 คน

(8) การพัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยง
กุ้งตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
จานวน 3 รุ่น 95 แห่ง 129 คน

(8) การพัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม 41.67
ประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยง 65.83
กุ้งตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
44.17
จานวน 5 รุ่น 158 แห่ง 212 คน

๒๗
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ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี
240 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
(9) ติดตามการแสดงความมุ่งมั่นในการนาหลักการ
ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการ
จ้างงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับการพัฒนา
(ดาเนินการเดือน เม.ย. 60)
5. การแก้ไขปัญหา 5.1 โครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพ 41,800 คน 1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ค ว า ม ไ ม ่ ส ง บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานใน
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต แรงงาน
ชายแดนภาคใต้
โดยประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ในพืน้ ที่ (ผลการดาเนินงาน ณ เดือน ธ.ค. 59)
รวมทั้งสิ้น 9,316 คน)
- ด้านจัดหางาน 571 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 8,291 คน
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 40 คน
- ด้านสิทธิประโยชน์และประกันสังคม 414 คน
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 5 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน
3) กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 410 คน
4) กิจกรรมคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางาน
แก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงาน
ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
(9) ติดตามการแสดงความมุ่งมั่นในการนาหลักการ
ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการ
จ้างงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับการพัฒนา
(ดาเนินการเดือน เม.ย. 60)
1) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน
26.71
ดาเนินการจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ ว่ า งงานในพื้ น ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต แรงงาน
โดยประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ (ประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จานวน
11,164 คน
- ด้านจัดหางาน 756 คน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 9,757 คน
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 40 คน
- ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 611 คน
2) กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
จานวน 19 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 304 คน
3) กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
จานวน 8 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,210 คน
4) กิจกรรมคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
จานวน 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 305 คน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางาน
แก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงาน
ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
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เป้าหมาย
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5.2 โครงการอบรมฝี มื อแรงงาน
ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

600 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานสารวจข้อมูลด้านแรงงาน
ในพื้น ที่ บัน ทึก ประมวลผลข้อ มูล นาเสนอข้อ มู ล
ด้านแรงงานต่อที่ประชุมระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต แรงงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(ดาเนินการเดือน มี.ค. 60)
8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทาง
การด าเนิ น งาน มอบหมาย/ติ ด ตามผลการ
ปฏิ บั ติ ง านบั ณ ฑิ ต แรงงาน ติ ด ตามและรายงาน
ผลการดาเนินโครงการ นิเทศงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน จานวน 14 ครั้ง
- ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่ มเปู าหมายตามโครงการฝึ กทั กษะอาชี พ
ตามความต้องการให้กับกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
กลุ่มเปูาหมายที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้า
การอบรม รวมจานวน 140 คน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
ร้อยละ
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
6) ดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานสารวจข้อมูลด้านแรงงาน
ในพื้น ที่ บัน ทึก ประมวลผลข้อ มูล นาเสนอข้อ มู ล
ด้านแรงงานต่อที่ประชุมระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
จานวน 37 ครั้ง
7) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต แรงงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(ดาเนินการเดือน มี.ค. 60)
8) บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทาง
การด าเนิ น งาน มอบหมาย/ติ ด ตามผลการ
ปฏิ บั ติ ง านบั ณ ฑิ ต แรงงาน ติ ด ตามและรายงาน
ผลการด าเนิ นโครงการ นิ เทศงาน และประเมิ นผล
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน จานวน 113 ครั้ง
- ดาเนินการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน 56.83
ภาคใต้ กลุ่ มเปู าหมายตามโครงการฝึ กทั กษะอาชี พ
ตามความต้องการให้กับกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
กลุ่มเปูาหมายที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รวมจานวน
341 คน ดังนี้
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เป้าหมาย
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5.3 โครงการฝึกอบรมฝีมือให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการพาคน
กลับบ้าน

200 คน

ผลการดาเนินงาน
(ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60)
- สพร. ยะลา จานวน 20 คน ฝึกอบรมหลักสูตร
ช่างปูกะเบื้อง
- สพร. นราธิ วาส จานวน 60 คน ฝึ กอบรมหลั กสู ตร
ช่ างตั ดเย็ บเสื้ อผ้ าสตรี เบื้ องต้ น ช่ างประกอบโครง
อะลูมิเนียม ช่างปูกระเบื้อง
- สพร. ปัตตานี จานวน 60 คน ฝึกอบรมหลักสูตร
ช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน ช่างปูกระเบื้อง ช่างไม้เครื่องเรือน
- ฝึ กอบรมอาชีพเสริม ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ แก่
กลุ่ ม เปู า หมายในพื้ น ที่ โ ดยรอบอุ ทยานแห่ งชาติ
บู ได - สุ ไหงปาดี 9 อ าเภอ 27 ต าบล (จั ง หวั ด
นราธิ ว าส ปั ต ตานี ยะลา) เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ ม
ในการทางาน มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
รวมจานวน 60 คน ดังนี้
- สพร. นราธิวาส จ านวน 60 คน ฝึ กอบรมหลั กสู ตร
การทาขนมอบ การแต่งผมสุภาพบุรุษ

ผลการดาเนินงาน (ยอดสะสม)
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 10 ม.ค. 60)
- สพร. สงขลา จานวน 121 คน
- สพร. ยะลา จานวน 60 คน
- สพร. ปัตตานี จานวน 80 คน
- สพร. นราธิวาส จานวน 80 คน

ร้อยละ

- ฝึ กอบรมอาชีพเสริม ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ แก่ 60.00
กลุ่ ม เปู า หมายในพื้ น ที่ โ ดยรอบอุ ทยานแห่ งชาติ
บู ได - สุ ไหงปาดี 9 อ าเภอ 27 ต าบล (จั ง หวั ด
นราธิ ว าส ปั ต ตานี ยะลา) เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ ม
ในการทางาน มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
รวมจานวน 120 คน ดังนี้
- สพร. นราธิวาส จานวน 60 คน
- สพร. ปัตตานี จานวน 20 คน
- สรพ. ยะลา จานวน 40 คน
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล

