แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
1. บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดปทุมธานีในรอบปีที่ผ่านมาถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการค้ามนุษย์
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมและตลาดค้าส่งขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก และมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการสูงในการใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อขับเคลื่อนงานในธุรกิจ
ต่างๆ ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรแฝงที่เข้ามารับจ้างใช้แรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวใน
พื้นที่จังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชากรกลุ่มนี้อาจตกเป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องการจ้างงานไม่เห มาะสมได้ ทั้งนี้
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้ ร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์อย่าง
เข้มข้น โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในสังกัดและระดับจังหวัด และมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ทุก
กิจกรรมเกินเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างไรก็ตามแม้ในขณะนี้สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยจะได้เลื่อนอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแล้ว
ศูน ย์ ป ฏิบั ติก ารป้ องกั น การค้ามนุ ษ ย์ ด้านแรงงาน จั งหวัด ปทุม ธานี จะยังคงดำเนิน การตาม นโยบายขับ เคลื่ อนการ
ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านดังกล่าวอย่างเต็มที่
เพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัดปทุมธานีต่อไป
2. ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทำงาน
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป้าหมาย 11 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดปทุมธานีประจำปี
2561 เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครอง แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือ
กิจกรรมการช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยา และติดตามสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ให้กับผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อแรงงานบังคับหรือค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีไม่มีผู้เสียหายหรือตกเป็น
เหยื่อแรงงานบังคับหรือค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กิจกรรมที่ 1 การตรวจแรงงาน
(1) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ และจัดทำแผน
ตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1000 โดยกำหนดตรวจบูรณาการ
สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง อาทิ เกี่ยวเนื่องประมง ผลิตภัณฑ์จากอ้อย เครื่องนุ่งห่ม ฟาร์ม กิจการก่อสร้าง สถานประกอบการที่
ใช้แรงงานต่างด้าว จำนวน 30 แห่ง โดยกำหนดแผนการตรวจบูรณาการทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน และกำหนดการประชุมก่อนการ
ตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจและซักซ้อมทำความเข้าใจกระบวนการตรวจ

~๒~

(2) ดำเนินการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง
(2.1) ตรวจบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
โดยสำนักงานแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานีหมุนเวียนกันเป็นหน่วยงาน
ชี้เป้าหมาย มีเป้าหมาย 7 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 8 ครั้ง สถานประกอบการ 21 แห่ง แรงงานไทย 3,866 คน แรงงาน
ต่างด้าว 1,037 คนแรงงานคนพิการ 10 คน แรงงานเด็ก 34 คน คิดเป็นร้อยละ 114.28 ผลการตรวจไม่พบการ
กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยแยกผลการดำเนินงานเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ผลการตรวจบูรณาการ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยง ตั้งแต่เดือน มี.ค. – มิ.ย.
61 จำนวน 8 แห่ง แรงงานไทย 2,307 คน แรงงานต่า งด้าว 738 คนแรงงานคนพิการ 10 คน แรงงานเด็ก 34 คน
ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ ดังนี้
1) บริษัท นีโอคอสเมท จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2) บริษัท อุตสาหกรรมยางลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
3) บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ปทุมธานี
4) บริษัท เอสซีเค จำกัด อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
5) บริษัท ไทยไล้ท์บล็อกแอนด์แพเนล จำกัด อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
6) บริษัท รีแลกซ์คอมฟอร์ท จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
7) บริษัท ปีราเน่เซฟตี้กลาส จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
8) บริษัท รีชินโอร์ อุตสาหกรรม จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2. ในห้วงเดือน พ.ค.- มิ.ย. 61 ศูนย์ฯ ได้บูรณาการการการตรวจการทำงานของ
ลูกจ้างในสนามกอล์ฟ ทั้งหมด 13 แห่ง แรงงานไทย 1,559 คน แรงงานต่างด้าว 299 คน แคดดี้ 3,080 คน ไม่พบ
การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ ดังนี้
1) สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ แอนด์คันทรี คลับ จำกัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
2) สนามกอล์ฟธัญญาธานี กอล์ฟ คลับ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
3) สนามกอล์ฟริเวอร์เดล กอล์ฟ คอล์ส จำกัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
4) สนามกอล์ฟบางกอก กอล์ฟ คลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
5) สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
6) สนามกอล์ฟเมืองเอก กอล์ฟ คลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
7) สนามกอล์ฟเมืองเอก วิสต้า กอล์ฟ คลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
8) สนามกอล์ฟธูปเตมีย์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
9) สนามกอล์ฟลำลูกกา คันทรี คลับ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
10) สนามกอล์ฟ เดอะรอยัลเจมส์ซิตี้ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
11) สนามกอล์ฟ กรุงกวี กอล์ฟคอล์ส อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12) สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ต คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
13) สนามกอล์ฟ เอไอที กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(2.2) ตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี เป้าหมาย 30 แห่ง ลูกจ้าง 1,700 คน ผลการดำเนินงาน 30 แห่ง ลูกจ้าง 1,758 คิดเป็นร้อยละ 100
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(3) ตรวจแรงงานในระบบ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป้าหมาย
960 แห่ง ลูกจ้าง 26,000 คน ผลการดำเนินงาน 977 แห่ง ลูกจ้าง 32,196 คน คิดเป็นร้อยละ 101
(4) รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี เป้าหมาย 400 คน ผลการดำเนินงาน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 109.5
(5) ให้ คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป้าหมาย 1,500 คน ผลการดำเนินงาน 1,538 คน คิดเป็นร้อยละ
102.5
(6) ดำเนินการตรวจตามกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม อาทิ สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ และโต๊ะสนุกเกอร์ ฯลฯ
โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครอง และสถานีตำตรวจภูธรในพื้นที่ เป้าหมาย
10 แห่ง ผลการดำเนินงาน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 150
กิจกรรมที่ 2 การตรวจตามคำสั่ง คสช 101/2557
(1) หาข่าวและกำหนดเป้าหมายการตรวจร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และฝ่ายปกครองในพื้นที่
พร้อมทั้งจัดทำแผนตรวจตามการข่าว โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 11 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 1,100
(2) ดำเนินการตรวจตามแผนที่กำหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด
เป้าหมาย 55 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีกับนายจ้าง 2 ราย ลูกจ้าง
ต่างด้าว 40 ราย
กิจกรรมที่ 3 ตรวจตามภารกิจ/ตรวจบูรณาการการทำงานเพื่อจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ โดย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบ ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100
คนขึ้นไปที่ต้องจ้างคนพิการ ตรวจสอบลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่มีใบอนุญาตทำงาน
(Work permit) เพื่อให้นายจ้างแจ้งรายชื่อเป็นผู้ประกันตน และนำส่งเงินสมทบ เป้าหมาย 415 แห่ง ผลการดำเนินงาน
424 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 102.17
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้ให้กับแรงงานหรือสถานประกอบกิจการ
(1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สิทธิ หน้าที่ และบทลงโทษ โดย
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 200
(2) รณรงค์สร้ างจิตสำนึกและประชาสั มพั นธ์ผ่ านช่องทางการสื่ อสารท้ องถิ่น โดยสำนั กงาน
แรงงานจังหวัดปทุมธานีรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับการออกหน่วยเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดปทุมธานี เป้าหมาย 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 250
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.)
ในสถานประกอบกิจการ
(1) ส่ งเสริ มความรู้ มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมด้ านแรงงาน (CSR) โดย
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป้าหมาย 100 แห่ง ผลการดำเนินงาน 134 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
134
(2) ส่ งเสริ มให้ ส ถานประกอบกิจการจัดทำแนวปฏิ บั ติการใช้แรงงานที่ ดี (GLP) ไปใช้ในการ
บริ ห ารจั ด การแรงงาน โดยสำนั กงานสวัส ดิ การและคุ้ มครองแรงงานจั งหวัดปทุ มธานี เป้ าหมาย 200 แห่ ง ผลการ
ดำเนินงาน 201 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.5

~๔~
(3) การติดตามสถานประกอบการที่ผ่านการส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ใน
การบริหารจัดการแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป้าหมาย 140 แห่ง ผลการ
ดำเนินงาน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.7
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล
กิจ กรรมที่ 1 กิจ กรรมส่ งเสริ ม ความรู้ค วามเข้ าใจเรื่องสิ ท ธิป ระโยชน์ ก องทุ น เงิน ทดแทน กองทุ น เงิน
ประกันสังคมแก่ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อป้องกันการหลอกลวง โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 เป้าหมาย
150 คน ผลการดำเนินงาน 156 คิดเป็นร้อยละ 104
3. ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
- ไม่มี –
4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

