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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 10 ประจําปงบประมาณ 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3
-------------------------------

ผูมาประชุม
1. นางวรรณกานต ขาวลาภ
2. นายสรรชัย ชอบพิมาย
3. นาวาตรีวิทวัส กูประเสริฐ
4. นายธานินทร พุมอรุณ
5. นายประภาส พรหมคําบุตร

ผูไมมาประชุม
- ไมมี
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุปราณี สระทองจันทร
2. นางสาววารุณี ชัยหมื่น

แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประธานการประชุม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงาน

เปดประชุม เวลา 13.30 น. โดยนางวรรณกานต ขาวลาภ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ เปนประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน
นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ ติดภารกิจ จึงมอบหมายใหแรงงาน
จังหวัดบึงกาฬเปนประธานในการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวัน อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
ประธาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดสรุปรายงานการประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30
มิถุนายน 2559 จํานวน 11 หนา ทั้งนี้ ไดนําขอมูลขึ้นเสนอเว็บไซดของสํานักงานแรงงาน
จังหวัดบึงกาฬ http://buengkan.mol.go.th ในหัวขอการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงแรงงานเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปขอมูลจากแบบสอบถามโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบ
ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามที่สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได ดําเนินโครงการติดตาม ประเมินผล การ
ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบในพื้นทีจั่ งหวัดบึงกาฬ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ ดําเนินการสํารวจขอมูลตามกลุมตัวอยางใน
พื้นที่เปาหมาย พรอมทั้งบันทึกขอมูลแบบสอบถามนั้น
บัดนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดดําเนินการวิเคราะหและประมวลผล การ
สํารวจขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
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1. ผูตอบแบบสอบถาม
1) หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
2) หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ จํานวน 2 คน
3) ผูแทน/กลุม/องคกร จํานวน 2 คน
4) แรงงานนอกระบบ จํานวน 416 คน

จํานวน 5 คน

2. แรงงานนอกระบบที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 416 คน แบงเปน
2.1 เพศ

- เพศชาย จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 60.82 ของผูตอบแบบสอบถาม
- เพศหญิง จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 39.18 ของผูตอบแบบสอบถาม
2.2 อาชีพ
อาชีพ
คาขาย
ผูรับงานไปทําที่บาน
เกษตรกรรม
สามลอรับจาง
กลุมอาชีพอิสระ
รวม

จํานวน (คน)
51
18
317
10
20
416

รอยละ
12.25
4.33
76.20
2.40
4.81
100.00

1) คาขาย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.25 ของผูตอบแบบสอบถาม
2) ผูรับงานไปทําที่บาน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.33 ของผูตอบ
แบบสอบถาม
3) เกษตรกรรม จํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 76.20 ของผูตอบแบบสอบถาม
4) สามลอรับจาง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.40 ของผูตอบแบบสอบถาม
5) กลุมอาชีพอิสระ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 4.81 ของผูตอบแบบสอบถาม
2.3 ประเภทการไดรับการคุมครอง
1) แรงงานที่ไมไดรับการคุมครอง จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 64.90
2) แรงงานที่ไดรับการคุมครองบางสวนฯ จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ
จากการดําเนินงานสํารวจขอมูลฯ ดังกลาว จะเห็นไดวา
 ดานบริบท ปญหาเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบในพื้นที่ พบวา หัวหนาสวนราชการ
สังกัดกระทรวงแรงงานและหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ รับทราบประเด็นปญหา
เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ซึ่งปญหาสวนใหญ ไดแก
1. ความไมมั่นคงในการทํางาน เชน ไมมีอาชีพหลัก วางงาน
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2. ความไมปลอดภัยในการทํางาน เชน แพสารเคมี โดนมีดกรีดยางบาด
3. คาตอบแทน/คาจาง/รายได นอยเกินไป
สินคาราคาเกษตรตกต่ํา
4. ไมไดรับการฝกอบรมความรูทักษะฝมือในการทํางาน
5. ไมมีแหลงสนับสนุนเงินทุน
6. แรงงานนอกระบบสวนใหญยังไมรูตัวตนวาตนเปนแรงงานนอกระบบ
โดยประเด็นปญหาเหลานี้เกิดกับกลุมแรงงานนอกระบบ ไดแก
1. กลุมคนทํางานบาน
2. กลุมเกษตรกร
3. กลุมคาขาย
4. กลุมทํากระเปาผา
5. กลุมทําปลาราบอง
6. กลุมโอทอป
ซึ่งหากไมไดรับการแกไขปญหาผลเสียที่อาจเกิดขึ้น คือ
1. แรงงานขาดโอกาสในการไดรับการคุมครองแรงงาน
2. ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากรายไดไมเพียงพอกับรายจาย
3. แรงงานขาดการพัฒนาฝมือใหมีมาตรฐาน
4. ขาดอํานาจในการตอรองอยางแทจริง เนื่องจากการรวมกลุมไมเขมแข็ง
ประเด็นการจัดลําดับความสําคัญการดําเนินการเพื่อใหแรงงานนอกระบบมีหลักประ
ความมั่นคงในการทํางาน แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก
1) ไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
2) มีสวัสดิการที่ดีในการทํางาน
3) ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมและมั่นคง
4) มีหลักประกันทางสังคม
5) มีความปลอดภัยในการทํางาน
จากการสอบถามแรงงานนอกระบบ ในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญการ
ดําเนินการเพื่อใหแรงงานนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน ไดแก
1) กลุมเกษตรกร ไดจัดลําดับความสําคัญและใหน้ําหนักคะแนนมากที่สุด คือ
ในดานการไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน น้ําหนักคะแนน 839 คะแนน
รองลงมา ดานการไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมและมั่นคง น้ําหนักคะแนน 692 คะแนน
และดานการมีสวัสดิการที่ดีในการทํางาน น้ําหนักคะแนน 677 คะแนน ตามลําดับ
2) กลุมคาขาย ไดจัดลําดับความสําคัญและใหน้ําหนักคะแนนมากที่สุด คือ
ในดานการไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน น้ําหนักคะแนน 106 คะแนน
รองลงมา คือ ดานการมีสวัสดิการที่ดีในการทํางาน น้ําหนักคะแนน 101 คะแนน และ
ดานการไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมและมั่นคง น้ําหนักคะแนน 80 คะแนน ตามลําดับ
3) กลุมผูรับงานไปทําที่บาน ไดจัดลําดับความสําคัญและใหน้ําหนักคะแนนมากที่สุด
ในดานการไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานและมีสวัสดิการในการทํางาน
น้ําหนักคะแนน 42 คะแนน รองลงมา คือ ดานการไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมและมั่นคง
น้ําหนักคะแนน 33 คะแนน และดานหลักประกันทางสังคม น้ําหนักคะแนน 24 คะแนน
ตามลําดับ
โดยสรุปแรงงานนอกระบบสวนใหญตองการไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน
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 ดานกระบวนการ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงทําความ
เขาใจใหกับผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ประชุมคณะทํางานบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จํานวน 3 ครั้ง
2. ประชุมเครือขายแรงงานอกระบบ จํานวน 1 ครั้ง
3. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดบึงกาฬ 1 ครั้ง
4. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจของแรงงานนอกระบบ จํานวน 4 ครั้ง
 ดานผลผลิต มีการดําเนินการสํารวจและจัดทําทะเบียนขอมูลแรงงานนอกระบบและ
เครือขายของจังหวัด ดังนี้
1. แรงงานนอกระบบทราบวามีศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอก
ระบบจังหวัด ตั้งอยูที่สํานักงานแรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
- ไมทราบ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 9.86
ของผูตอบแบบสอบถาม
- ทราบ/แตไมทราบวาศูนยประสานงานฯ มีหนาที่บริการเรื่องใด จํานวน 19 คน
คิดเปนรอยละ 4.56 ของผูตอบแบบสอบถาม
- ทราบและทราบวาศูนยประสานงานฯ มีหนาที่บริการเรื่องใด จํานวน 356 คน
คิดเปนรอยละ 85.57 ของผูตอบแบบสอบถาม
2. แรงงานนอกระบบคิดวาการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาดานแรงงานของ
หนวยงานภาครัฐและองคกรตางๆ เพียงพอแลว จํานวน 364 คน คิดเปนรอยละ 87.5
ของผูตอบแบบสอบถาม
3. แรงงานนอกระบบมีความพึงพอใจตอการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาดาน
แรงงานของภาครัฐ
ระดับมากที่สุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.49 ของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับมาก จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 57.21 ของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับปานกลาง จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 35.09 ของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับนอย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.20 ของผูตอบแบบสอบถาม
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 ผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
1) สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นางสาวสุปราณี สระทองจันทร นักวิชาการ แรงงาน ชํานาญการ รายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
1.1) แ ผน/ผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ดังนี้

ที่

แผนงาน/โครงการ

1 จัดทําแผนปฏิบัติการดาน
แรงงานจังหวัด ประจําป
งบประมาณ2559
2 โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด

เปาหมาย
จัดทําแผนปฏิบัติการฯจํานวน 1
แผน โดยกําหนดจัดสงภายในวันที่
6 พฤศจิกายน 2558
ทบทวนแผนฯ จํานวน 1 ครั้ง
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559
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ที่

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ รายไตรมาสละ1 ฉบับ/ รายป 1 ฉบับ
- ไตรมาสที่ 3/2558
การรายงานสถานการณ
กําหนดสง 15 พ.ย. 2558
แรงงานจังหวัดรองรับ
- ไตรมาสที่ 4/2558
ประชาคมอาเซียน
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
4 โครงการสํารวจขอมูล
ความตองการและการ
ขาดแคลนแรงงานของ
สถานประกอบการ
5 การสํารวจและวิเคราะห
จํานวน 1 ครั้ง
ขอมูลคาใชจายที่จําเปน
ของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ
(แรงงานทั่วไป แรกเขา)
ในภาคอุตสาหกรรม
กําหนดใหจัดประชุม จํานวนครั3้ง ดังนี้
6 การจัดประชุม
1. ครั้งที่ 1 กําหนดจัดประชุมใน
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้น ไตรมาสที่ 2/2559
2. ครั้งที่ 2 กําหนดจัดประชุมใน
ต่ําจังหวัด
ไตรมาสที่ 3/2559
3. ครั้งที่ 3 กําหนดจัดประชุมใน
ไตรมาสที่ 4/2559
7 การใหบริการดาน
1,590 คน
แรงงานในพื้นที่โดย
อาสาสมัครแรงงาน
8 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
1 โครงการ
อาสาสมัครแรงงานรวมใจ
ประสานพัฒนาบานเกิด
9 โครงการเสริมสราง
ศักยภาพเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานเพื่อ
บูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน
10 การใหบริการประชาชน
ดานแรงงานโดยศูนย
บริการรวมกระทรวงแรงงาน
11 การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด

1 โครงการ

1,000 คน
1 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
- ไดดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดบึงกา
ไตรมาสที่ 4/2558 (ต.ค.-ธ.ค.2558) และฉบับรายป 255
เสร็จเรียบรอย และไดประชาสัมพันธเผยแพรใหแก
ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลว เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ 2559
-ไดดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ฉบับไตรมาส 1/2559 เสร็จเรียบรอย และไดประชาสัมพันธ
เผยแพรใหแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
-ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ฉบับไตรมาส 2/2559
- ไดดําเนินการสํารวจขอมูลของสถานประกอบการจังหวัด
บึงกาฬที่มีลูกจางตั้งแต 201 คนขึ้นไป จํานวน 3 แหง
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
- ไดดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2557 (ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษา
ตอนตนขึ้นไป) แลวเสร็จเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
- ไดดําเนินการขออนุมัติโครงการและจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลคาใชจา
จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือในภาคอุตสาหกรรม โดยมี
กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
- ไดดําเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 25
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงก
ชั้น 3 โดยมีคณะอนุกรรมการฝายภาครัฐ ฝายนายจาง
ฝายลูกจาง และผูเขารวมประชุม จํานวน 15 คน
- ไดดําเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานแรงงาน
จังหวัดบึงกาฬ
- วันที่ 1 ต.ค.- 27 ก.ค. 2559 จํานวน 1,278 คน
คิดเปนรอยละ 80.38
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดย
ผูเขารวมโครงการประกอบดวย อาสาสมัครแรงงานจังหวัด
บึงกาฬ เจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดบึงกาฬและประชาชนในทองถิ่น รวมจํานวน 89 คน
- ไดดําเนินโครงการ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2559
ในพื้นที่ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวยเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลจังหวัด
บึงกาฬ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
รวมจํานวน 41 คน
- วันที่ 1 ต.ค. - 24 มิ.ย. 2559 จํานวน 1,777 คน
คิดเปนรอยละ 177.7
- อยูระหวางรวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ
และดําเนินการสํารวจขอมูลตามกลุมตัวอยางในพื้นที่
เปาหมาย พรอมทั้งบันทึกขอมูลแบบสอบถาม โดยให
รายงานผลการดําเนินงาน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559
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ที่

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

12 โครงการณรงคปองกัน
มีสถานประกอบการจัดตั้งชมรมฯ
และแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน 1 ชมรม
(TO BE NUMBER ONE)

13 โครงการจางงานเรงดวน
และพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
จังหวัดบึงกาฬ

-

14 ผลการเบิกจาย ณ วันที่
27 กรกฎาคม 2559

งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 3,297,087.60.-บาท

มติที่ประชุม

ผลการดําเนินงาน
- ไดดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธใหสถานประกอบการ
ในจังหวัดบึงกาฬ ที่มีลูกจางไมเกิน 10 คน รวมกันปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด และเชิญชวนใหสมัครเปนสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัด
บึงกาฬ จํานวน 197 แหงลูกจาง 1,256 คน
- ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไดมีสถานประกอบการ
จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้น จํานวน 1 แหง
ไดแก โรงแรม THE ONE บึงกาฬ
- ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559
จํานวน 1,100,000.-บาท จังหวัดบึงกาฬไดอนุมัติ
โครงการจํานวน 24 โครงการ ประกอบดวย
1. กิจกรรมจางงานเรงดวน จํานวน 8 โครงการ ดําเนินการแ
ทุกโครงการ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ จํานวน 17 โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ
- เบิกจายไดจํานวน 2,753,029.01 บาท
คิดเปนรอยละ 83.50

รับทราบ
2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
นายประภาส พรหมคําบุตร นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทนจัดหางาน
จังหวัดบึงกาฬ ไดแจงแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม
2558 - 30 กันยายน 2559) ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ขอมูล ณ วันที่ 24
มิถุนายน 2559 ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
กิจกรรมที่ 1 การใหบริการจัดหางานในประเทศ
1. โครงการสงเสริมการมีงานทําอยางยั่งยืน
1.1 กิจกรรมใหบริการ ณ สํานักงาน
1.2 กิจกรรมใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
1.3 กิจกรรมการมีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง
1.4 กิจกรรมเคลื่อนยายแรงงานอยางเปนระบบ
1.5 กิจกรรมนัดพบแรงงานยอย
1.6 กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสูความเปนเลิศ
2. โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
2.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
2.2 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
2.3 กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
2.4 กิจกรรมสงเสริมคนพิการมีงานทําในหนวยงานภาครัฐ
กิจกรรมที่ 2 การใหบริการแนะแนวอาชีพ
3. โครงการแนะแนวอาชีพ
3.1 แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน

เปาหมาย
จํานวน หนวย
นับ

ผล

รอยละ

200
600
400
70
400
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

295
1,134
468
63
411
1

147.5
189
117
90
102.75
100

10
50
20
1

คน
คน
คน
คน

10
50
23
1

100
100
115
100
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3.1.1 โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
30
คน
3.1.2 แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา
300
คน
3.1.3 แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
1,000
คน
3.1.4 โครงการสรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
60
คน
3.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
3.2.1 แนะแนวอาชีพผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนทั่วไป
1,500
คน
3.2.2 กิจกรรมศูนยตรีเทพเพื่อการจางงานครบวงจร
150
คน
3.3 แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบการจางงาน
3.4 โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได
1/20 รุน/คน
3.5 โครงการจัดทําฐานขอมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
15
คน
3.6 โครงการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
10
รุน/คน
กิจกรรมที่ 3 การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
4. เผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
40,000
คน
5. โครงการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน(กําหนดใหสํารวจในเดือนสิงหาคม 2558) 1,600
คน
6. โครงการเผยแพรความรูความเขาใจเพื่อปองกันการหลอกลวงคนหางาน
8,000
คน
7. โครงการเคาะประตูบานเพื่อปองกันปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํางานตาง 140
รุน/คน
8. โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบไป
600
คน
ทํางานตางประเทศ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการแกไขปญหาและปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
9. โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
60
รุน/คน
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานกฎหมายของกรมการจัดหางาน 1
คน
ผลผลิตที่ 2 คนตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางาน
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
10. โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวในสถานประกอบการ
100/2 คน/แหง
0
กิจกรรมที่ 2 พิจารณาและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขอใบอนุญาตทํางาน
11. โครงการจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขออนุญาตทํางาน
1,608/ คน/ครั้ง
1,611
โครงการภายใตเงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับฯ
12. โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวในสถานประกอบการ
300/ คน/แหง
60
13. โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบแรงงานตางดาว
14. โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบแรงงานตางดาว (ประชุมนายจาง)
200
คน

33
300
1,019
66

110
100
101.90
110

1,436
164

95.73
109.33

1/20
20
10

100
133.33
100

35,399
8,032
144
605

88.49
100.4
102.85
100.83

60
1

100
100

100/20

100/100

1,340/
1,350

83.33/
83.79

300/54

100/100

202

101

- ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ

งบประมาณที่
ไดรับ

เงินงบประมาณ
เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
รวมทั้งสิ้น

ผลการเบิกจาย

รอยละ

2,829,900.00 2,242,235.98
1,227,162.00 892,724.74
4,057,062.00 3,134,960.45

79.23
72.75
77.27

- ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2559
เรื่องดําเนินการ
1. การจดทะเบียนแรงงานตางดาว
ณ ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 4
จังหวัดบึงกาฬ

ผลการดําเนินการ
- สัญชาติเมียนมา จํานวน 3 คน
- สัญชาติลาว จํานวน 78 คน
- สัญชาติกัมพูชา จํานวน 4 คน
รวมทั้งหมด จํานวน 85 คน

หมายเหตุ
* ขอมูลแรงงานตางดาวที่จดทะเบียน
ฯ ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. - 25 ก.ค. 59
รวมจํานวน 337 คน
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2. ยื่นขอโควตาแรงงานตางดาว

- สัญชาติเมียนมา จํานวน - คน
- สัญชาติลาว จํานวน 25 คน
- สัญชาติกัมพูชา จํานวน - คน
รวมทั้งหมด จํานวน 25 คน

3. ตรวจนายจาง/สถานประกอบการ

- วันที่ 14 ก.ค. 59 ในพื้นที่
อําเภอศรีวิไล จํานวน 4 แหง

- แยกตามประเภทกิจการ ไดแก
1. จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
จํานวน 17 คน
2. รับใชในบาน จํานวน 3 คน
3. แปรรูปหิน จํานวน 5 คน
- ตรวจสอบพบแรงงานตางดาว
สัญชาติลาว จํานวน 8 คน มี
ใบอนุญาตทํางานถูกตอง ไมพบการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.การ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551

- Re-entry จํานวน 16 คน แยกเปน
1. ประเทศไตหวัน 8 คน
2. ประเทศเกาหลีใต 4 คน
3. ประเทศสิงคโปร 4 คน
- แจงความประสงค จํานวน 45 คน
- แจงการเดินทางดวยตนเอง จํานวน
8 คน คือ
1. เก็บผลไมปาประเทศฟนแลนด
จํานวน 6 คน
2. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรทส
จํานวน 1 คน
3. ประเทศสวีเดน จํานวน 1 คน
5. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ - เปรียบเทียบนายจาง จํานวน 4 ราย - ขอหา รับคนตางดาวไมมี
ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคน คือ
ใบอนุญาตเขาทํางาน มาตรา 27
ตางดาว พ.ศ.2551
1. บริษัท ชิโดไฮโดร (ไทยแลนด) จํากัด แหง พ.ร.บ. การทํางานของคนตาง
สถานที่กอสรางโรงงานรับซื้อยางพารา ดาว พ.ศ.2551 มีโทษตามมาตรา 5
ยานฉาง ต.โคกกอง อ.เมืองบึงกาฬ จาง คณะกรรมการมีมติเปรียบเทียบปรับ
แรงงานตางดาวสัญชาติจีน ไมมี
เปนเงิน จํานวน 40,000 บาท
ใบอนุญาตทํางาน จํานวน 4 คน
2. บริษัท ชุงยี่ จํากัด Zhongyi
(
Ltd.,co.) - ขอหา รับคนตางดาวไมมี
สถานที่กอสรางโรงงานรับซื้อยางพารา ใบอนุญาตเขาทํางาน มาตรา 27
ยานฉาง ต.โคกกอง
แหง พ.ร.บ.การทํางานของคนตาง
อ.เมืองบึงกาฬ จางงานแรงงานตางดาว ดาว พ.ศ.2551 มีโทษตามมาตรา 5
สัญชาติจีน ไมมีใบอนุญาตทํางาน จํานวน คณะกรรมการมีมติเปรียบเทียบปรับ
21 คน
เปนเงินจํานวน 210,000 บาท
3. นางสาวเยาวเรศ ชาวงษ เจาของราน - ขอหา รับคนตางดาวไมมี
กอซอด คาราโอเกะ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงก ใบอนุญาตเขาทํางาน มาตรา 27
จางแรงงานตางดาวสัญชาติลาว ไมมี แหง พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดา
พ.ศ.2551 มีโทษตามมาตรา 54
ใบอนุญาตทํางาน จํานวน 1 คน
คณะกรรมการมีมติเปรียบเทียบปรับ
เปนเงินจํานวน 10,000 บาท
4. การไปทํางานตางประเทศ

หนา | 9

4. นายศราวุธ ผงพิลา เจาของราน
นองไอซ คาราโอเกะ ต.วังชมภู
อ.พรเจริญ จางแรงงานตางดาว
สัญชาติลาว ไมมีใบอนุญาตทํางาน
จํานวน 2 คน
-รวมเปนเงิน จํานวน 280,000 บาท
7. ใหบริการผูประกันตนกรณีวางงาน - ลาออก จํานวน 121 คน
ชาย จํานวน 63 คน
หญิง จํานวน 58 คน
- เลิกจาง จํานวน 9 คน
ชาย จํานวน 7 คน
หญิง จํานวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 130 คน
8. ใหบริการศูนยขอมูลอาชีพ ณ
44 คน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
มติที่ประชุม

- ขอหา รับคนตางดาวไมมี
ใบอนุญาตเขาทํางาน มาตรา 27
แหง พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดา
พ.ศ.2551 มีโทษตาม มาตรา 54
คณะกรรมการมีมติเปรียบเทียบปรับ
เปนเงินจํานวน 10,000 บาท

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)
1,046
279
74
42
5
2
3
1,452

ชาย (คน)
1,130
1,094
575
802
255
161
746
4,763

จํานวนลูกจาง
หญิง (คน)
626
780
465
506
140
114
455
3,086

เด็ก
3
4
7

3.3 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2559 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2
 งบดําเนินงาน จํานวน 1,271,324.00 บาท
เบิกจาย จํานวน 998,288.08 บาท
คิดเปนรอยละ 78.52
 งบลงทุน จํานวน 10,000.00 บาท
เบิกจาย จํานวน 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
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กิจกรรม
1. การคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
1.1 ตรวจแรงงานในระบบ
1.2 รับและพิจารณาวินิจฉัยคํารอง (ม.123)
1.3 ตรวจแรงงานนอกระบบ
2. การเสริมสรางองคความรูดานคุมครองแรงงาน
- รณรงคเผยแพรความรูใหแกแรงงานนอกระบบและผูเกี่ยวของ
3. การปองกันและขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวราย
- รณรงคเผยแพรความรูเรื่องการใชแรงงานเด็ก
4. ตรวจและกํากับดูแลดานความปลอดภัยอาชีวอนามั
และย
สภาพแวดลอมในการทํางาน
- ตรวจและกํากับสถานประกอบกิจการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ใหปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
5. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารแรงงานสัมพันธในสถาน
ประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
- รณรงคสงเสริมใหสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการ
บริหาร
6. สงเสริมการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
- สงเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม
7. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
7.1 รณรงค ประชาสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
7.2 ตรวจติดตามเพื่อใหสถานประกอบกิจการธํารงรักษาระบบ
มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการอยางตอเนื่อง
7.3 โครงการโรงงานสีขาว

มติที่ประชุม

เปาหมายทั้งป
(แหง/คน)

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ณ เดือน
กุมภาพันธ 2559
แผน(แหง/คน) ผล(แหง/คน)

105/1,000
30
200

80/760
23
122

88/1,765
66
151

1,400

1,288

1,456

1,100

924

1,037

20/1,800

17/1,705

22/1,289

30/30/900

26/26/780

28/28/1,097

41

36

75

80/1,000

78/970

85/1,178

13

12

12

10

9

9

รับทราบ
4) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นายสรรชัย ชอบพิมาย ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
2.1 แผน/ผลการปฏิบัติการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ขอมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ดังนี้
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ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
รวมเปาหมายทั้งสิ้น

แผน
(คน)

ผล
(คน)

รอยละ

810
660
150
40

1,463
884
579
41

180.62
133.94
386.00
102.50

เปาหมาย
คงเหลือ
(คน)
0
0
0
0

41

102.50

0

280

111.11

0

252

280

111.11

0

60

60

100.00

20

60
32

60
48

100.00
150.00

0
0

20

23

115.00

0

80
32
32
336

89
42
42
521

111.25
131.25
131.25
155.06

0
0
0
0

200
200
16
100
100
150

241
241
20
214
214
579

120.50
120.50
125.00
214.00
214.00
386.00

0
0
0
0
0
0

150

579

386.00

0

2

2

100.00

0

20

46

230.00

0

20

46

230.00

0

กรมดําเนินการเอง
สงเสริมเอกชนดําเนินการ
1. โครงการฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับระบบขนสงดานโลจิสติกส และ
การกอสราง
1.1 กิจกรรม: ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับระบบขนสงบริการดานโลจิสติกส 40
และการกอสราง
2. ผลผลิต : การพัฒนาฝมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
252
2.1 กิจกรรม : ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
- ฝกอบรมความสามารถดานภาษาใหแกแรงงานไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
- ฝกอบรมผูประกอบอาหารรองรับครัวไทยสูครัวโลก
- ฝกอบรมฝมือแรงงานไทยเพื่อสงเสริมความสามารถของภาค
บริการและการทองเที่ยว
- พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสมรรถนะรวม
วิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน (สพท.)
- ฝกอบรมฝมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
3. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานรวมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3.1 กิจกรรม: ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา
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

2.2) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ขอมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) ดังนี้
- แหลงเงินงบประมาณ (รวมทุกแหลงเงิน)
งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

ไดรับการจัดสรร

เบิกจาย

2,498,700.00 2,157,252.86
9,830,000.00 2,934,638.00
826,300.00
576,279.65
13,155,000 5,668,170.51

- แหลงเงินงบประมาณ (ไมรวมงบลงทุน)

งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

ไดรับการจัดสรร

เบิกจาย

2,498,700.00 2,157,252.86
826,300.00 576,279.65
3,325,000.00 2,733,532.51

คงเหลือ
341,447.14
6,895,362.00
250,020.35
7,486,829.49
คงเหลือ
341,447.14
250,020.35
591,467.49

รอยละ
86.34
29.85
69.74
43.09
รอยละ
86.34
69.77
82.21

- นายสรรชัย ชอบพิมาย ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
แจงที่ประชุมวา ทางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬไดเสนอของบประมาณจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 40 ,000.-บาท เพื่อจะดําเนินการฝกอบรม
ทําขนมคุกกี้ คัฟเคก ลูกชุปและขาวไรซเบอรี่ ใหเปนรูปบักมี่ (นกเปดน้ําสัญลักษณของ
จังหวัดบึงกาฬ) ณ รานมุกดาเบเกอรี่ และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ จะจัดประชุมสัมมนาจัดทําแผนพัฒนากําลังคนรายอุตสาหกรรม
จังหวัดบึงกาฬ ณ หองประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
มติที่ประชุม

รับทราบ
5) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
นาวาตรีวิทวัส กูประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ แจงผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ประจําเดืมกราคม
อน – มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 จํานวนสถานประกอบการ (ม.ค. - มิ.ย.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน 504 แหง ผูประกันตน จํานวน 8,297 คน
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 299 แหง ลูกจาง จํานวน 3,898 คน
1.2 ผูประกันตนจังหวัดบึงกาฬ ทั้งสิ้น 22,336 คน ไดแก
1) มาตรา 33 จํานวน 8,297 คน
2) มาตรา 39 จํานวน 1,653 คน
3) มาตรา 40 จํานวน 12,386 คน
1.3 การรับชําระเงินสมทบ (ม.ค. - มิ.ย.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน 47,024,567.75 บาท
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 476,276.63 บาท
1.4 การจายเงินประโยชนทดแทน (ม.ค. – มิ.ย.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน 12,597 ราย จํานวนเงิน 37,018,482.97 บาท
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 15 ราย จํานวนเงิน 10,875.00 บาท
1.5 สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1มีผแหูใชงบริการ9,775 คน
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2. โครงการ/กิจกรรม (ม.ค. – มิ.ย.59)
2.1 การรับสมัครแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน มาตรา 40
เปาหมาย
ป 2559 จํานวน 14,200 คน รับสมัครผูประกันตนได จํานวน
258 คน คิดเปนรอยละ1.81
2.2 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการบริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit)
ทุกอําเภอ 55 ครั้ง จํานวน 2,547 คน
2.3 ออกหนวยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จรวมกับโครงการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข สราง
รอยยิ้มใหประชาชน” จํานวน 7 ครั้ง
2.4 โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม ประจําป
2559 จํานวน 1 รุน มีผูเขารวม จํานวน 70 คน
2.5 โครงการประชุมชี้แจงนายจางเพื่อจัดทําขอมูลประกันสังคมเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
จํานวน 1 รุน มีผูเขารวม จํานวน 45 คน
2.6 โครงการเผยแพรความรูสูสถานศึกษา ประจําปจํ2559
านวน 2 รุน มีผูเขารวม จํานวน 100
2.7 ออกเยี่ยมผูทุพพลภาพ และผูปวยนอนโรงพยาบาล (ม.ค. - พ.ค.59)
- ผูทุพพลภาพ จํานวน 2 คน
- ผูปวย
จํานวน 6 คน
- คลอดบุตร
จํานวน 1 คน
2.8 การติดตามเรียกเงินคืนกรณีที่มีการจายเงินเกินสิทธิ (ม.ค. - มิ.ย.59) จํานวน 8 ครั้ง
เปนเงิน 10,066.60 บาท
2.8 นําผูประกันตนเขารับการประเมินเพื่อรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
ณ โรงพยาบาลสกลนคร (ม.ค. - มิ.ย.59) จํานวน 3 ราย
3. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
- งบประมาณที่ไดรับ เปนงบคาเชาบาน จํานวน 267 ,600.-บาท ผลการเบิกจาย เปน
เงินจํานวน 190,232.30.-บาท คิดเปนรอยละ 71.09 (ต.ค.58 – มิ.ย.59)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา (ไมมี)
-

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ไมม)ี
-

เลิกการประชุม

เวลา 15.30 น.
--------------------------------------

ลงชื่อ

(นางสาววารุณี ชัยหมื่น)
นักวิชาการแรงงาน

ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางวรรณกานต ขาวลาภ)
แรงงานจังหวัด ปฏิบัติหนาที่แรงงานจังหวัดบึงกาฬ

