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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 5 ประจําปงบประมาณ 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3
-------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายโสภณ สุวรรณรัตน
2. นางวรรณกานต ขาวลาภ
3. นายสรรชัย ชอบพิมาย
4. นายธานินทร พุมอรุณ
5. นายภควัต อัมวรรณ
6 นายไพรัช หมื่นตูม
ผูไมมาประชุม
- ไมมี
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุปราณี สระทองจันทร
2. นางสาวภัทรมน ชมชื่น
3. นางสาววารุณี ชัยหมื่น

รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธานการประชุม
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงาน

เปดประชุม เวลา 09.30 น. โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ เปนประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
- ประธานแจงที่ประชุมใหทราบ เรื่องการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 5 ป
ระหวางวันที่ 21– 27 มีนาคม 2559 โดยจะมีพิธีเปดในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ในงานจ
การรําบวงสรวงเจาแมสองนางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง และพิธีบวงสรวงพญานาค ณ บริเว
ถนนขาวเมาริมแมน้ําโขง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวัน พุธที่ 27 มกราคม 2559
มอบเลขาฯ
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดสรุปรายงานการประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม
2559 จํานวน 11 หนาทั้งนีไ้ ดนําขอมูลขึ้นเสนอเว็บไซดของสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
http://buengkan.mol.go.th ในหัวขอการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงา
เรียบรอยแลว

ประธาน
เลขาฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน
เลขาฯ

เรื่องเพื่อทราบ
มอบเลขาฯ
3.1 รายงานผลการเขารวมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2559 นายโสภณ สุวรรณรัตน รองผูวาราชการจังหวัดบึงก
ไดนําทีมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ เขารวมการประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE ประจําป 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพลูแมน
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จังหวัดขอนแกน โดยจังหวัดบึงกาฬไดสงชมรมเขารวมประกวด จํานวนทั้งสิ้น 5 ชมรม
ซึ่งประกอบดวย
(1) ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ
(2) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ไดสงชมรมของชุมชนบานปาก
คาดมวลชน อ.ปากคาด เขารวมการประกวด
(3) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไดสง
ชมรมของโรงเรียนโซพิสัยพิทยาคม อ.โซพิสัย เขารวมประกวด
(4) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา ไดสงชมรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ
เขารวมประกวด
(5) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ไดสงชมรมของ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ เขารวมประกวด
มติที่ประชุม

ที่
1
2
3

รับทราบ
๓.2 ผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
1) สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นางวรรณกานต ขาวลาภแรงงานจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
1.1) แ ผน/ผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 ขอมูล ณ วันที่ 2๕ กุมภาพันธ 2559 ดังนี้

แผนงาน/โครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการดาน
แรงงานจังหวัด ประจําป
งบประมาณ 2559
โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงานระดับ
จังหวัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดรองรับ
ประชาคมอาเซียน

4

โครงการสํารวจขอมูลความ
ตองการและการขาดแคลน
แรงงานของสถาน
ประกอบการ

5

การสํารวจและวิเคราะหขอมูล
คาใชจายที่จําเปนของแรงงาน
เพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไป
แรกเขา) ในภาคอุตสาหกรรม

เปาหมาย
จัดทําแผนปฏิบัติการฯจํานวน 1
แผน โดยกําหนดจัดสงภายในวันที่
6 พฤศจิกายน 2558
ทบทวนแผนฯ จํานวน 1 ครั้ง
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
รายไตรมาสละ1 ฉบับ/ รายป 1 ฉบับ
- ไตรมาสที่ 3/2558
กําหนดสง 15 พ.ย. 2558
- ไตรมาสที่ 4/2558
กําหนดสง 15 ก.พ. 2559
- รายป 2558
กําหนดสง 15 ก.พ.2559
- ไตรมาสที่ 1/2559
กําหนดสง 15 พ.ค. 2559
- ไตรมาสที่ 2/2559
กําหนดสง 15 ส.ค. 2559
จํานวน 1 ครั้ง

จํานวน 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559
- ไดดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณแรงงาน
จังหวัดบึงกาฬ ไตรมาสที่ 4/2558 (ต.ค.-ธ.ค.2558)
และฉบับรายป 2558 เสร็จเรียบรอย และได
ประชาสัมพันธเผยแพรใหแกประชาชน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทราบแลว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559

- ไดดําเนินการสํารวจขอมูลของสถานประกอบการ
จังหวัดบึงกาฬที่มีลูกจางตั้งแต 201 คนขึ้นไป จํานวน
3 แหง เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2558 ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการสํารวจขอมูล
ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557
- จะดําเนินการชวงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2559
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การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด

7

การใหบริการดานแรงงานใน
พื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
อาสาสมัครแรงงานรวมใจ
ประสานพัฒนาบานเกิด
โครงการเสริมสรางศักยภาพ
เครือขายอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อบูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน

8
9

10 การใหบริการประชาชนดาน
แรงงานโดยศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน
11 การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
12 โครงการณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด (TO
BE NUMBER ONE)

13 โครงการจางงานเรงดวนและ
พัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนดานอาชีพ
จังหวัดบึงกาฬ
14 ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 26
มกราคม 2559

กําหนดใหจัดประชุม จํานวนครั3้ง
- กําหนดจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 ในไตรมาสที่ 2/2559
ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 กําหนดจัดประชุมใน
ไตรมาสที่ 2/2559
2. ครั้งที่ 2 กําหนดจัดประชุมใน
ไตรมาสที่ 3/2559
3. ครั้งที่ 3 กําหนดจัดประชุมใน
ไตรมาสที่ 4/2559
1,590 คน
- วันที่ 1 ต.ค.- 25 ก.พ. 2559 จํานวน 824 คน
คิดเปนรอยละ 51.82
1 โครงการ
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
1 โครงการ

2,000 คน
1 โครงการ

มีสถานประกอบการจัดตั้งชมรมฯ
จํานวน 1 ชมรม

-

งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน1,389,115.-บาท

- ไดดําเนินโครงการ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2559
ในพื้นที่ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวยเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
จังหวัดบึงกาฬ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ที
เกี่ยวของ รวมจํานวน 41 คน
- วันที่ 1 ต.ค.- 25 ก.พ. 2559 จํานวน 486 คน
คิดเปนรอยละ 24.30
- อยูระหวางดําเนินการ

- ไดดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธใหสถานประกอบก
ในจังหวัดบึงกาฬ ที่มีลูกจางไมเกิน 10 คน รวมกัน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และเชิญ ชวนให
สมัครเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 135 แหง
ลูกจาง 865 คน
- ไดเสนอโครงการของบประมาณ

- เบิกจายไดจํานวน 522,878.77 บาท
คิดเปนรอยละ 37.64

1.2) รายงานผลการตรวจบูรณาการสถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ ประจํ
งบประมาณพ.ศ.2559
ตามคําสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ 1179/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558
ไดแตงตั้งคณะทํางานตรวจบูรณาการสถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ เปนประธานคณะทํางาน หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปน
คณะทํางาน และมีแรงงานจังหวัดเปนคณะทํางานและเลขานุการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตรวจสภาพการจาง สภาพการทํางานและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และรับทราบปญหาอุปสรรคในการประกอบการ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณา
ใหการชวยเหลือในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 คณะทํางานตรวจบูรณาการสถาน
ประกอบการจังหวัดบึงกาฬ ไดรวมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ไดแก
บริษัทสยามโกลบอลเฮาจํสากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ
ผลการตรวจเยี่ยมพบวามีลูกจางจํานวน 203 คน (ชาย 123 คน และหญิง
80 คน) ไมพบการจางแรงงานหญิงและเด็กผิดกฎหมาย ไมมีการจางแรงงานตางดาวแต
อยางใด มีสวัสดิการใหแกลูกจาง มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม และไมมีปญ/หา
อุปสรรคในการประกอบการ
1.3) รายงานผลการ ดําเนินงาน ของศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษย
ดานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
(1) รานแหวนคํา คาราโอเกะ แอนด รีสอรท ต.ปากคาด อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ มีลูกจางแรงงานตางดาว (สปป.ลาว)1 คน พบวาลูกจางมีใบอนุญาตทํางานถูกตอง
และไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมพบการกระทําผิด
เกี่ยวกับการคามนุษยแตอยางใด
(2) รานรีแล็ค คาราโอเกะ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีลูกจางแรงงา
1 คน พบวาลูกจางไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไมพบการ
กระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยแตอยางใด
(3) รานนิกส คาราโอเกะต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีลูกจางแรงงานตา
(สปป.ลาว) 1 คน พบวาลูกจางมีใบอนุญาตทํางานถูกตอง และไดรับการ คุมครองตาม
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมพบการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยแตอยางใด
(4) รานสวนยาง คาราโอเกะ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีลูกจาง
แรงงานไทย 2 คน พบวาลูกจางไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ไมพบการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยแตอยางใด
(5) รานบานริมโขง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีลูกจางแรงงานตางด
(สปป.ลาว) 2 คน พบวาลูกจางมีใบอนุญาตทํางานถูกตอง และไดรับการคุมครองตาม
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไมพบการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยแตอยางใด
(6) รานดาพระจันทร ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีลูกจางแรงงานตาง
(สปป.ลาว) 4 คน พบวาลูกจางมีใบอนุญาตทํางานถูกตอง และไดรับการคุมครองตาม
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมพบการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยแตอยางใด
(7) รานเพ็ญนภา คาราโอเกะ ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีลูกจางแรงงา
(สปป.ลาว) 3 คน พบวาลูกจางมีใบอนุญาตทํางานถูกตอง และไดรับการคุมครองตาม
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไมพบการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยแตอยางใด
8. รานนวลนาง คาราโอเกะ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีลูกจางแรงงานไทย
2 คน พบวาลูกจางไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมพบ
การกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยแตอยางใด
มติที่ประชุม

รับทราบ
2) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นายสรรชัย ชอบพิมาย ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
2.1 แผน/ผลการปฏิบัติการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ดังนี้
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ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
รวมเปาหมายทั้งสิ้น

กรมดําเนินการเอง
สงเสริมเอกชนดําเนินการ
1. โครงการฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับระบบขนสงดานโลจิสติกส และ
การกอสราง
1.1 กิจกรรม: ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับระบบขนสงบริการดานโลจิสติกส
และการกอสราง
2. ผลผลิต : การพัฒนาฝมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
2.1 กิจกรรม : ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
- ฝกอบรมความสามารถดานภาษาใหแกแรงงานไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
- ฝกอบรมผูประกอบอาหารรองรับครัวไทยสูครัวโลก
- ฝกอบรมฝมือแรงงานไทยเพื่อสงเสริมความสามารถของภาค
บริการและการทองเที่ยว
- พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสมรรถนะรวม
วิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน (สพท.)
- ฝกอบรมฝมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
3. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานรวมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3.1 กิจกรรม : ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
4. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานทั้งระบบใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
4.1 กิจกรรม : พัฒนาฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
- พัฒนาศักยภาพและทักษะฝมือของผูประกอบอาชีพ OTOP
4.2 กิจกรรม : พัฒนา/สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4.3 กิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
4.4 กิจกรรมหลัก สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการ
ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน
ตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 2545
- รับรองหลักสูตร และคาใชจายในการฝกอบรมฝมือแรงงานของ
สถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.
สงเสริมฯ พ.ศ.2545 (คน)
- ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการดําเนินการฝกอบรมตาม
พ.ร.บ.สงเสริมฯ (แหง)
4.5 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพรอมในการเขา
รับการประเมินความรู ความสามารถ
ตาม พ.ร.บ. สงเสริมฯ พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน

แผน
(คน)

ผล
(คน)

รอยละ

810
660
150
40

780
484
296
20

เปาหมาย
คงเหลือ
(คน)
96.30
30
73.33
176
197.33
0
50.00
20

40

20

50.00

20

252
252

120
120

47.62
47.62

132
132

60

20

33.33

40

60
32

20
20

33.33
62.50

40
12

20

0

0.00

20

80
32
32

60
20
20

75.00
62.50
62.50

20
12
12

336

324

96.43

12

200
200
16
100
100
150

123
123
20
135
135
296

61.50
61.50
125.00
135.00
135.00
197.33

77
77
0
0
0
0

150

296

197.33

0

2

2

100.00

0

20

46

230.00

0

20

46

230.00

0
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2.2) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559) ดังนี้
งบประมาณ

ไดรับการจัดสรร

งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

มติที่ประชุม

เบิกจาย

คงเหลือ

1,673,150.00 1,000,701.06
9,830,000.00
619,800.00 258,165.51
12,122,950 1,258,866.57

รอยละ

672,448.94
9,830,000.00
361,634.49
10,864,083.43

59.81
41.65
10.38

รับทราบ
3) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นายธานินทร พุมอรุณสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬรายงานผล
การดําเนินงานของสํานักงานของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ดังนี้
3.1 จํานวนสถานประกอบกิจการ (ที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป) จําแนก
ตามขนาดสถานประกอบการและเพศ
ขนาด สปก.
1-4 คน
5-9 คน
10-19 คน
20-49 คน
50-59 คน
100-299 คน
300-499 คน
500-999 คน
1,000 คนขึ้นไป
รวม

จํานวน สปก.
(แหง)
909
255
77
36
6
2
3
1,288

ชาย (คน)
1,040
1,012
585
665
312
151
642
4,407

จํานวนลูกจาง
หญิง (คน)
533
716
477
438
171
104
354
2,793

เด็ก
3
3

3.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2559
ลําดับ

1

2
3

แผนงาน / กิจกรรม

อบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานแกแรงงาน
โยกยายถิ่นฐานเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
งบประมาณ
โครงการสงเสริมวินัยการทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม
งบประมาณ
สงเสริมความรูเพื่อเตรียมความพรอม
เด็กกอนเขาสูตลาดแรงงาน
งบประมาณ

เปาหมาย
ทั้งป

หนวย
นับ

50

คน

ไตรมาส 1
ต.ค.58
แผน
ผล

พ.ย.58
แผน
ผล

ไตรมาส 2
ธ.ค.58
แผน
ผล

25 ธ.ค.
2558
32,400
40

บาท
คน

29,600
100

บาท
คน

6,200

บาท

21 ธ.ค.
2558
23 ธ.ค.
2558

ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59
แผน
แผน
แผน
ผล
ผล
ผล
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ลําดับ

4
5
6
7
8

9
10
11

แผนงาน / กิจกรรม

สงเสริมความรูดานคุมครองแรงงานแก
แรงงานนอกระบบและผูเกี่ยวของ
งบประมาณ
รณรงคสงเสริมสิทธิแรงงานสตรี
(วันสตรีสากล)
งบประมาณ
สรางและพัฒนาเครือขายการคุมครอง
แรงงานในระบบและนอกระบบ
งบประมาณ
รณรงคเผยแพรความรูเรื่องการใช
แรงงานเด็ก
งบประมาณ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตา
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภั
ยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
งบประมาณ
จัดงานวันแรงงานแหงชาติ
งบประมาณ
การปองกันและแกไขปญหาเอดสและ
วัณโรค ในสถานประกอบกิจการ
งบประมาณ
จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทํา
ระบบมาตรฐานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ
งบประมาน

เปาหมาย
ทั้งป

หนวย
นับ

50

คน

23,600
100

บาท
คน

25,000
60

บาท
คน

33,600
1,100

บาท
บาท

29,000
20
20

บาท
แหง
คน

8,000
1
19,000
50

บาท
ครั้ง
บาท
คน

15,000
50

บาท
คน

40,000

บาท

ไตรมาส 1
ต.ค.58
แผน
ผล

พ.ย.58
แผน
ผล

ไตรมาส 2
ธ.ค.58
แผน
ผล

ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59
แผน
แผน
แผน
ผล
ผล
ผล

25 ธ.ค.
2558
8 มี.ค.
2559
30 พ.ย.
2558
88

88

88

110

2,695

2,695

2,695

110

110

3,371 3,371 3,371

29 ธ.ค.
2558
ดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 พ.ค.2559)
2 ธ.ค.
2558
18 ธ.ค.
2558

3.3 แผน/ผลการปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ
กิจกรรม
1. การคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
1.1 ตรวจแรงงานในระบบ
1.2 รับและพิจารณาวินิจฉัยคํารอง (ม.123)
1.3 ตรวจแรงงานนอกระบบ
2. การเสริมสรางองคความรูดานคุมครองแรงงาน
- รณรงคเผยแพรความรูใหแกแรงงานนอกระบบ
และผูเกี่ยวของ
3. การปองกันและขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวราย
- รณรงคเผยแพรความรูเรื่องการใชแรงงานเด็ก

เปาหมายทั้งป แผน/ผลการปฏิบัติงาน ณ เดือน
(แหง/คน)
กุมภาพันธ 2559
แผน(แหง/คน) ผล(แหง/คน)
105/1,000
30
200

40/380
9
54

39/1,368
33
87

1,400

616

638

1,100

570

549
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4. ตรวจและกํากับดูแลดานความปลอดภัยอาชีวอนา
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
- ตรวจและกํากับสถานประกอบกิจการ/
20/1,800
8/785
6/569
หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
5. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารแรงงาน
สัมพันธในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
- รณรงคสงเสริมใหสถานประกอบกิจการและ
30/30/900 15/15/450 15/15/599
รัฐวิสาหกิจมีการบริหาร
6. สงเสริมการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
- สงเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังค
41
22
20
7. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
7.1 รณรงค ประชาสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับการ 80/1,000
54/670
54/724
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจ
7.2 ตรวจติดตามเพื่อใหสถานประกอบกิจการ
13
2
2
ธํารงรักษาระบบมาตรฐานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอยางตอเนื่อง
7.3 โครงการโรงงานสีขาว
10
4
4

3.4 รายงานผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน ประจําป 2559
- สถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป ทั้ง 2 ดาน (รางวัล
ระดับประเทศ)มีจํานวนทั้งสิ้น 3 แหได
ง แก 1) บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด
2) บริษัทรับเบอรแลนดโปรดักส จํากัด สาขาบึงกาฬ 3) บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาข
- สถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 80 ทั้ง 2 ดา
มีจํานวน 1 แหง ไดแก บริษัทไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ
3.5 การประกวดสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอน
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําป 2559 ประจําจังหวัดบึงกาฬ มีสถานประกอบกิจการสง
ใบสมัครเพื่อเขารับการคัดเลือก จํานวน 3 แหง ไดแก 1) บริษัทรับเบอรแลนดโปรดักส จํากัด สาขา
2) ธกส.จังหวัดบึงกาฬ 3) ธกส.สาขาพรเจริญ
ทั้งนี้อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล และรายงานผลสงใหกรม
ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559
3.6 การรับและวินิจฉัยคํารอง ระหวางเดือนตุลาคม 2558
– 23 กุมภาพันธ 2559
เดือน/ป จํานวน
ผลการดําเนินการ
เรื่อง
ต.ค.58
4
ลูกจางไดรับเงินตามสิทธิ์ จํานวน 3 เรื่อง จํานวนเงิน
82,555 บาท
พ.ย.58
1
ลูกจางไดรับเงินตามสิทธิ์ จํานวน 1 เรื่อง จํานวนเงิน
10,700 บาท
ธ.ค.58
ม.ค.59
ก.พ.59
5
ลูกจางไดรับเงินตามสิทธิ์ จํานวน 2 เรื่อง จํานวนเงิน
12,160 บาท

หมายเหตุ
อยูระหวางดําเนินคดี 1 เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อ
อยูระหวางดําเนินการ 3 เรื่อ
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3.7 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2559 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 255
 งบดําเนินงาน จํานวน 1,217,904.00 บาท
เบิกจาย จํานวน 547,816.61 บาท
คิดเปนรอยละ 44.89
 งบลงทุน จํานวน 10,000.00 บาท
เบิกจาย จํานวน 10,000 บาท
คิดเปนรอยละ 100
มติที่ประชุม

รับทราบ
4) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
นายภควัต อัมวรรณ แทน ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ แจงผลการดําเนินงานของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬประจําเดือนมกราคม 2559 ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 จํานวนสถานประกอบการ
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน503 แหง ผูประกันตน จํานวน8,125 คน
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 291 แหง ลูกจาง จํานวน 3,785 คน
1.2 ผูประกันตนจังหวัดบึงกาฬ ทั้งสิ้น 2 2,039 คน ไดแก
1) มาตรา 33 จํานวน 8,125 คน
2) มาตรา 39 จํานวน 1,๖46 คน
3) มาตรา 40 จํานวน 12,268 คน
1.3 การรับชําระเงินสมทบ (ม.ค.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน 7,799,563.68 บาท
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 248,446 บาท
1.4 การจายเงินประโยชนทดแทน (ม.ค.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน
417 ราย จํานวนเงิน4,345,151.46 บาท
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 1,907.00 บาท
1.5 สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 แหง
มีผูใชบริการ 9,231 คน
2. โครงการ/กิจกรรม
2.1 การรับสมัครแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน มาตรา 40
(ม.ค.59)
เปาหมาย ป 2559 จํานวน 14,200 คน รับสมัครผูประกันตนได จํานวน
61 คน คิดเปนรอยละ0.42
2.2 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการบริการเบ็ดเสร็จService
( Delivery Unit)
ทุกอําเภอ 8 ครั้ง จํานวน 380 คน
2.3 ออกหนวยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จรวมกับโครงการ “บําบัดทุกข บํารุง
สุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จํานวน 2 ครั้ง
2.4 ออกเยี่ยมผูทุพพลภาพ และผูปวยนอนโรงพยาบาล (ม.ค.59)
- ผูทุพพลภาพ จํานวน - คน
- ผูปวย จํานวน
- คน
- คลอดบุตร จํานวน - คน
2.5 การติดตามเรียกเงินคืนกรณีที่มีการจายเงินเกินสิทธิ (ม.ค.59) จํานวน
1 ครั้ง เปนเงิน 1,600.00.-บาท
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2.6 นําผูประกันตนเขารับการประเมินเพื่อรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
ณ โรงพยาบาลสกลนคร จํานวน - ราย
2.7 งบประมาณที่ไดรับ เปนงบคาเชาบาน จํานวน133 ,800 บาท ผลการ
เบิกจาย เปนเงินจํานวน 76,900 บาท คิดเปนรอยละ 57.47(ต.ค.58-ม.ค.59)
มติที่ประชุม

รับทราบ
5) สํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
นายไพรัช หมื่นตูม แทนจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ไดแจงแผน/ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) ของสํานักงานจัดหา
จังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
จํานวน หนวย
นับ

แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
กิจกรรมที่ 1 การใหบริการจัดหางานในประเทศ
1. โครงการสงเสริมการมีงานทําอยางยั่งยืน
1.1 กิจกรรมใหบริการ ณ สํานักงาน
200
1.2 กิจกรรมใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
500
1.3 กิจกรรมการมีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง
400
1.4 กิจกรรมเคลื่อนยายแรงงานอยางเปนระบบ
70
1.5 กิจกรรมนัดพบแรงงานยอย
400
1.6 กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสูความเปนเลิศ
1
2. โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
2.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
10
2.2 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
100
2.3 กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
20
2.4 กิจกรรมสงเสริมคนพิการมีงานทําในหนวยงานภาครัฐ
1
กิจกรรมที่ 2 การใหบริการแนะแนวอาชีพ
3. โครงการแนะแนวอาชีพ
3.1 แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
3.1.1 โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
30
3.1.2 แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา
300
3.1.3 แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
1,000
3.1.4 โครงการสรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
60
3.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
3.2.1 แนะแนวอาชีพผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนทั่วไป
1,500
3.2.2 กิจกรรมศูนยตรีเทพเพื่อการจางงานครบวงจร
150
3.3 แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบการจางงาน
3.4 โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได
1/20
3.5 โครงการจัดทําฐานขอมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
15
3.6 โครงการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
10
กิจกรรมที่ 3 การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
4. เผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
40,000
5. โครงการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน(กําหนดใหสํารวจในเดือนสิงหาคม 2558) 1,600
6. โครงการเผยแพรความรูความเขาใจเพื่อปองกันการหลอกลวงคนหางาน
8,000
7. โครงการเคาะประตูบานเพื่อปองกันปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํางานตาง 140
8. โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบไป
600
ทํางานตางประเทศ

ผล

รอยละ

คน
คน
คน
คน
คน
คน

126
516
233
30
277
1

63
86
58.25
42.85
69.25
100

คน
คน
คน
คน

10
23
1

100
115
100

คน
คน
คน
คน

33
300
1,019
66

110
100
101.90
110

คน
คน

665
80

44.33
53.33

รุน/คน
คน
รุน/คน

1/20
20
10

100
133.33
100

คน
คน
คน
รุน/คน
คน

14,756
4,017
75
305

36.89
50.21
52.85
50.83
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กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการแกไขปญหาและปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
9. โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
60
รุน/คน
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานกฎหมายของกรมการจัดหางาน 1
คน
ผลผลิตที่ 2 คนตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางาน
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
10. โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวในสถานประกอบการ
100/ คน/แหง
20
กิจกรรมที่ 2 พิจารณาและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขอใบอนุญาตทํางาน
11. โครงการจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขออนุญาตทํางาน
1,608/ คน/ครั้ง
1611
โครงการภายใตเงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับฯ
12. โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวในสถานประกอบการ
300/ คน/แหง
60
13. โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบแรงงานตางดาว
14. โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบแรงงานตางดาว (ประชุมนายจาง)
200
คน

1

100

50/10

50/50

670/675

41.66/
41.89

150/30

50/50

202

101

- ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ

งบประมาณที่ไดรับ

ผลการเบิกจาย

รอยละ

เงินงบประมาณ
เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
รวมทั้งสิ้น

1,671,000.00
1,227,162.00

994,508.82
444,904.75

59.52
36.25

2,898,162.00

1,439,413.57

49.67

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การดําเนินโครงการ สาน-สราง-เสริมสุขแรงงานไทย
ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กําหนดใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
ดําเนินโครงการสาน-สราง-เสริมสุขแรงงานไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ทั้งที่
เปนแรงงานในระบบและนอกระบบ รวมถึงการเสริมสรางความรู ใหประชาชนมีความ
เขาใจในสิทธิหนาที่ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันจะ
นํามาซึ่งความสามัคคีและปรองดองในชาติ
2. เพื่อเทิดพระเกียรติและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย และนอมนําแนวทางตาม
พระราชดําริมาใชในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เพื่อนําภารกิจการใหบริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน และหนวยงาน
ภาครัฐอื่นๆ ใหบริการแกประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึง รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งและ
ปรองดองในกลุมแรงงานนอกระบบ
4. เพื่อลดความขัดแยง และเสริมสรางสุขแรงงานไทย เกิดความสุขทั้งในการทํางาน
และในพื้นที่/ชุน
วิธีดําเนินงาน
โดยการนําภารกิจของกระทรวงแรงงานเชื่อมโยงกับภารกิจแรงงานนอกระบบ โดย
สอดแทรกความรู ความเขาใจในสิทธิหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท มี 2 กิจกรรม ดังนี้
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(1) กิจกรรมตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนการสรางงาน สรางอาชีพ ใหแก
แรงงานในระบบและนอกระบบ สรางรายได สรางหลักประกัน และความมั่นคงในการดํารงชีวิ
อาทิเชน การนัดพบแรงงาน มหกรรมสงเสริมอาชีพ การใหบริการผูประกันตน มาตรา 40
(2) กิจกรรมสงเสริมแรงงานนอกระบบใหเขมแข็ง เชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น สงเสริมความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ความปลอดภัยในการทํางาน การประกันสังคมและการคุมครองแรงงานใหไดรับสิทธิ
ประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหแรงงานนอกระบบในพื้นที่มีหลักประกัน และมีการ
ดํารงชีวิตที่มั่นคง
จึงขอหารือที่ประชุมวาควรจะนําโครงการดังกลาวบูรณาการรวมกับโครงการใด และ
ควรจะนํากิจกรรมใดมาบรรจุไวในโครงการดังกลาวบาง
มติที่ประชุม

เห็นควรดําเนินการรวมกับการจัดงานวันแรงงานแหงชาติ โดยเบื้องตนมีมติใหมีกิจกรรม
แขงขันกีฬา การประกวดรองเพลง ซึ่งจะไดหารือรูปแบบของการจัดงาน และนํากิจกรรม
อื่นๆ เสริมเพื่อสรางความนาสนใจของงานดังกลาวเพิ่มเติมตอไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ไมม)ี

มติที่ประชุม

-

เลิกการประชุม

เวลา 12.00 น.
--------------------------------------

ลงชื่อ

(นางสาววารุณี ชัยหมื่น)
นักวิชาการแรงงาน

ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางวรรณกานต ขาวลาภ)
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ

ผูตรวจรายงานการประชุม

