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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2559
ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายโสภณ สุวรรณรัตน์
2. นายสรรชัย ชอบพิมาย
3. นางสาวภัทรมน ชมชื่น
4. นางสาวสุปราณี สระทองจันทร์
5. นายอนุรักษ์ ไทยทอง
6 นายไพรัช หมื่นตูม
ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววารุณี ชัยหมื่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธานการประชุม
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

นักวิชาการแรงงาน

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบ เรื่องงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 -27 มกราคม 2559 จังหวัดบึงกาฬได้มอบหมายให้
สานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ จัดทาแบบสอบถาม เพื่อสารวจและประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ มาร่วมงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจะได้นามาปรับปรุงแก้ไขในการ
จัดงานครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558
ประธาน
มอบเลขาฯ
เลขาฯ
สานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้สรุปรายงานการประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม
2558 จานวน 11 หน้าทั้งนีไ้ ด้นาข้อมูลขึ้นเสนอเว็บไซด์ของสานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
http://buengkan.mol.go.th ในหัวข้อการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน
มอบเลขาฯ
เลขาฯ
3.1 รายงานผลการตรวจบูรณาการสถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามคาสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1179/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ได้แต่งตั้ง
คณะทางานตรวจบูรณาการสถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬเป็นประธานคณะทางาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทางาน และมี
แรงงานจังหวัดเป็นคณะทางานและเลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมสถาน
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ประกอบการ ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการประกอบการ เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาให้การช่วยเหลือใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 คณะทางานตรวจบูรณาการสถานประกอบการ
จังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทซันนี่เวย์
รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จากัด ในพื้นที่ ตาบลคาแก้ว อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ผลการตรวจเยี่ยม พบว่ามีลูกจ้างจานวน 81 คน (ชาย 56 คน,หญิง 25 คน) ไม่พบ
การจ้างแรงงานหญิงและเด็กผิดกฎหมาย และไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด
ปัญหา/อุปสรรคในการประกอบการ มีดังนี้
1) เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่เปิดกิจการใหม่ลูกจ้างยังขาดความรู้และทักษะ
ฝีมือในการทางานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลและความปลอดภัยในการทางาน
2) ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการทางาน จึงทาให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตาม
กาหนดเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 แนวทางการประเมินผลการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบในพื้นที่
ในปีงบประมาณ 2559 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้กาหนดให้สานักงานแรงงาน
จังหวัดทุกจังหวัด ดาเนินโครงการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบในพื้นที่
สานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จึงขอชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการฯ ให้ที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การประเมินผล
1) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบใน
พื้นที่พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
2) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการขับเคลื่อนงานแรงงาน
นอกระบบในจังหวัดบึงกาฬที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
3) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และนาเสนอข้อมูลให้
ผู้บริหารกระทรวงแรงงานทราบ
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานและกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
(1) ขั้นตอนและการรายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงแรงงานทราบ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ประเมินผลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่อง “การขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบใน
พ้นที่” โดยให้รายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด ปี 2559 (แบบ สนศ.วป.) ส่งให้
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาโครงการประเมินผลเพื่อขออนุมัติดาเนินการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยให้รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ สนศ.วป. พร้อมทั้งสาเนาโครงการ
ประเมินผลที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จานวน 1 ชุด ส่งให้สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
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ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม โดยให้รายงาน
ผลการดาเนินงานตามแบบ สนศ.วป. ส่งให้สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิเคราะห์
และประเมินผล ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และยกร่างผลการ
ประเมินเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นสาหรับการปรับปรุง
รายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยให้รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ สนศ.วป. ส่งให้สานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
ขั้นตอนที่ 5 นาข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการมาปรับปรุง
รายงาน และจัดทารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ ส่งให้สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559
(2) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่
1) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จานวน 5 คน
2) หัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบในจังหวัด จานวน 3 คน
3) ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเอกชน/เครือข่ายภาคประชาชน จานวน 2 คน
4) แรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จานวน 400 คน
รวมจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 410 คน
ทั้งนี้ สาหรับแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบจาก
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.3 ผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
1) สานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
- นางสาวสุปราณี สระทองจันทร์ แทนแรงงานจังหวัดบึงกาฬ แจ้งแผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน ของสานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือน ธันวาคม 2558 ข้อมูล ณ
วันที่ 2๕ ธันวาคม 2558 ดังนี้

ที่
1
2
3

แผนงาน/โครงการ
จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
แรงงานจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2559
โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัดรองรับ
ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
จัดทาแผนปฏิบัติการฯจานวน 1 แผน
ดาเนินการแล้ว
โดยกาหนดจัดส่งภายในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2558
ทบทวนแผนฯ จานวน 1 ครั้ง
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559
โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 29 มกราคม 2559
รายไตรมาสละ1 ฉบับ/ รายปี 1 ฉบับ - อยู่ระหว่างการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
- ไตรมาสที่ 3/2558
ไตรมาสที่ 4/2558 (ต.ค. - ธ.ค.58) และฉบับประจาปี 2558
กาหนดส่ง 15 พ.ย. 2558
โดยมีกาหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
- ไตรมาสที่ 4/2558
กาหนดส่ง 15 ก.พ. 2559
- รายปี 2558
กาหนดส่ง 15 ก.พ.2559
- ไตรมาสที่ 1/2559
กาหนดส่ง 15 พ.ค. 2559
- ไตรมาสที่ 2/2559
กาหนดส่ง 15 ส.ค. 2559
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ที่
4

แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย
โครงการสารวจข้อมูลความ
จานวน 1 ครั้ง
ต้องการและการขาดแคลน
แรงงานของสถาน
ประกอบการ
5 การสารวจและวิเคราะห์
จานวน 1 ครั้ง
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของ
แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
(แรงงานทั่วไปแรกเข้า) ใน
ภาคอุตสาหกรรม
6 การจัดประชุม
กาหนดให้จัดประชุม จานวนครั3้ง ดังนี้
คณะอนุกรรมการพิจารณา
1. ครั้งที่ 1 กาหนดจัดประชุมใน
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
ไตรมาสที่ 2/2559
2. ครั้งที่ 2 กาหนดจัดประชุมใน
ไตรมาสที่ 3/2559
3. ครั้งที่ 3 กาหนดจัดประชุมใน
ไตรมาสที่ 4/2559
7 การให้บริการด้านแรงงานใน
1,590 คน
พื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
8 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
1 โครงการ
อาสาสมัครแรงงานร่วมใจ
ประสานพัฒนาบ้านเกิด
9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
1 โครงการ
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อบูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน
10 การให้บริการประชาชนด้าน
1,000 คน
แรงงานโดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
11 การประเมินผลการ
1 โครงการ
ดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด
12 โครงการณรงค์ป้องกันและ
มีสถานประกอบการจัดตั้งชมรมฯ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO
จานวน 1 ชมรม
BE NUMBER ONE)
13 โครงการจ้างงานเร่งด่วน
และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนด้าน
อาชีพจังหวัดบึงกาฬ

14 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่
26 มกราคม 2559

ติที่ประชุม

รับทราบ

-

งบประมาณที่ได้รับ
จานวน1,389,115.-บาท

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ให้ดาเนินการช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2559

- กาหนดจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 ในไตรมาสที่ 2/2559

วันที่ 1 ต.ค.- 26 ม.ค. 2559 จานวน 804 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.56
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
กาหนดดาเนินการในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์2559

- วันที่ 1 ต.ค.- 26 ม.ค. 2559 จานวน 226 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.6
- อยู่ระหว่างดาเนินการ -

- ได้ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ
ในจังหวัดบึงกาฬ ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 10 คน ร่วมกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัด
บึงกาฬ จานวน 75 แห่ง
- ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้
ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจาจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผน ปฏิบัติการตามโครงการฯ
จานวน 28 โครงการ งบประมาณ 1,230,850.-บาท โดย
ได้ส่งแผนงานดังกล่าวไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงแรงงานแล้ว
เบิกจ่ายได้จานวน 522,878.77 บาท
คิดเป็นร้อยละ 37.64
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2) สานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
- นายอนุรักษ์ ไทยทอง แทนประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬแจ้งผลการดาเนินงานของ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬประจาเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 ดังนี้
2.1 จานวนสถานประกอบการ 1) กองทุนประกันสังคม จานวน
499 แห่ง
ผู้ประกันตน จานวน 8,251 คน 2) กองทุนเงินทดแทน จานวน 28 9 แห่ง ลูกจ้าง
จานวน 3,737 คน
2.2 ผู้ประกันตนจังหวัดบึงกาฬ ทั้งสิ้น 2 2,065 คน ได้แก่ 1) มาตรา 33
จานวน 8,251 คน 2) มาตรา 39 จานวน ,1๖36 คน 3) มาตรา 40 จานวน 21,178 คน
2.3 การรับชาระเงินสมทบ (ม.ค. –ธ.ค. 2558) 1) กองทุนประกันสังคม
จานวน 88,309,717.05 บาท 2) กองทุนเงินทดแทน จานวน 4,015,701.79 บาท
2.4 การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน (ม.ค. – ธ.ค. 2558)
1) กองทุนประกันสังคม จานวน 5,122 ราย จานวนเงิน 49,692,676.93 บาท
2) กองทุนเงินทดแทน จานวน 44 ราย จานวนเงิน 322,179.00 บาท
2.5 สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ จานวน 1 แห่ง มี
ผู้ใช้บริการ 8,251 คน
2.6 การรับสมัครแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา(ม.ค.
40– พ.ย.58)
เป้าหมาย ปี 2558 จานวน 13,500 คน รับสมัครผู้ประกันตนได้ จานวน 12,178 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.20
2.7 โครงการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจาปี 2558
จานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วม จานวน 130 คน
2.8 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สถานศึกษา ประจาปี 2558 จานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วม
จานวน 100 คน
2.9 โครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) ประจาปี 2558 จานวน 1 รุ่น
มีผู้เข้าร่วม จานวน 17 คน
2.10 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสานักงานประกันสังคมด้านจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ จานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าร่วม จานวน 17 คน
2.11 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการบริการเบ็ดเสร็จService
(
Delivery Unit)
ทุกอาเภอ 112 ครั้ง จานวน 5,470 คน
2.12 โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างชาติ
จานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าร่วม จานวน 70 คน
2.13 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบงานประกันสังคม
มาตรา 40 จานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วม จานวน 100 คน
2.14 โครงการ “ประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรักสามัคคี 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม”ารีจานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าร่วม จานวน 150 คน
2.15 โครงการอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” จานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าร่วม จานวน 18 คน
2.16 โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและการเพิ่ม
สิทธิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 จานวน 1 รุ่น มี
ผู้เข้าร่วม จานวน 120 คน
2.17 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค จานวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจานวน
250 คน
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2.18 การจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดทั่วไทย ( Big Cleaning Day)
ประจาปี 2558 จานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จานวน 18 คน
2.19 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จร่วมกับโครงการ “บาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จานวน 12 ครั้ง
2.20 ออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ และผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล (ม.ค.-พ.ย.58)
- ผู้ทุพพลภาพ จานวน
24 คน
- ผู้ป่วย จานวน
20 คน
- คลอดบุตร จานวน 1
9 คน
2.21 การติดตามเรียกเงินคืนกรณีที่มีการจ่ายเงินเกินสิทธิ (ม.ค. – ธ.ค.58)
จานวน 36 ครั้ง เป็นเงิน 131,306.30.-บาท
2.22 นาผู้ประกันตนเข้ารับการประเมินเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ทุพพลภาพ ณ โรงพยาบาลสกลนคร จานวน 4 ราย
2.2 3 งบประมาณที่ได้รับ เป็นงบค่าเช่าบ้าน จานวน133 ,800 บาท ผลการ
เบิกจ่าย ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นเงินจานวน 76
,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.47
มติที่ประชุม

รับทราบ
3) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
- นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้แจ้ง
แผน/ผลการปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 ดังนี้
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
รวมเป้าหมายทั้งสิ้น

แผน
(คน)

ผล
(คน)

810
660
150
40

734
438
296
20

เป้าหมาย
คงเหลือ
(คน)
90.62
76
66.36
222
197.33
0
50.00
20

40

50.00

20

100
100

39.68
39.68

152
152

0

0.00

60

20
20

33.33
62.50

40
12

0

0.00

20

60
20
20

75.00
62.50
62.50

20
12
12

กรมดาเนินการเอง
ส่งเสริมเอกชนดาเนินการ
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ และ
การก่อสร้าง
1.1 กิจกรรม: ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการด้านโลจิสติกส์ 40
และการก่อสร้าง
2. ผลผลิต : การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
252
2.1 กิจกรรม : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่
252
ประชาคมอาเซียน
- ฝึกอบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับ
60
ประชาคมอาเซียน
- ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
60
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาค
32
บริการและการท่องเที่ยว
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วม
20
วิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (สพท.)
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 80
3. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
32
3.1 กิจกรรม : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
32
พระราชดาริ

ร้อยละ
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ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

แผน
(คน)

ผล
(คน)

ร้อยละ

4. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
4.1 กิจกรรม : พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
- พัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือของผู้ประกอบอาชีพ OTOP
4.2 กิจกรรม : พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4.3 กิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
4.4 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545
- รับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของ
สถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 (คน)
- ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการดาเนินการฝึกอบรมตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ (แห่ง)
4.5 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
รับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

336

298

88.69

เป้าหมาย
คงเหลือ
(คน)
38

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

20

100.00

0

20

20

100.00

0

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2559) ดังนี้
งบประมาณ

ได้รับการจัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

งบดาเนินงาน 1,476,450.00 818,934.62
657,515.38
งบลงทุน
9,830,000.00
- 9,830,000.00
งบรายจ่ายอื่น
619,800.00 181,945.51
437,854.49
รวม
11,926,250 1,00,880.13 10,925,369.87
มติที่ประชุม

ร้อยละ
55.47
29.36
8.39

รับทราบ
4) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
- นางสาวภัทรมน ชมชื่น แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่า
แผนงาน/โครงการ ของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงการฝึกอบรม ซึ่งโครงการส่วนมากได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ดังนี้
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- แผน / ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

แผนงาน / กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตาม
50
กฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
งบประมาณ
32,400
โครงการส่งเสริมวินัยการทางานใน
40
ภาคอุตสาหกรรม
งบประมาณ
29,600
ส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
100
เด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
งบประมาณ
6,200
ส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่
50
แรงงานนอกระบบและผู้เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
23,600
รณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี
100
(วันสตรีสากล)
งบประมาณ
25,000
สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครอง
60
แรงงานในระบบและนอกระบบ
งบประมาณ
33,600
รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้
1,100
แรงงานเด็ก
งบประมาณ
29,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตาม 20
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภั
ยอาชีวอนา 20
มัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
งบประมาณ
8,000
จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ
1
งบประมาณ
19,000
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และ
50
วัณโรค ในสถานประกอบกิจการ
งบประมาณ
15,000
จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทา 50
ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ
งบประมาน
40,000

หน่วย
นับ

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

คน
25 ธ.ค.
2558
บาท
คน

21 ธ.ค.
2558

บาท
คน

23 ธ.ค.
2558

บาท
คน

25 ธ.ค.
2558

บาท
คน

8 มี.ค.
2559

บาท
คน
บาท
บาท
บาท
แห่ง
คน
บาท
ครั้ง
บาท
คน
บาท
คน

30 พ.ย.
2558
88

88

88

2,695

2,695

2,695

110

ดาเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 พ.ค.2559)
2 ธ.ค.
2558

110

3,371 3,371 3,371

29 ธ.ค.
2558

18 ธ.ค.
2558
บาท

110
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- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2559
 งบประมาณที่ได้รับ
จานวน 1,661,804 บาท
 งบดาเนินงาน
จานวน 1,217,904 บาท
 งบอุดหนุน
จานวน
บาท
 งบลงทุน
จานวน 10,000 บาท
 อื่นๆ (งบบุคลากร)
จานวน 656,300 บาท
คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 1 ต.ค.58 – 27 ม.ค. 59 = 45.80 %
มติที่ประชุม

รับทราบ
5) สานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
- นายไพรัช หมื่นตูม แทนจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ได้แจ้งแผน/ผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) ของสานักงาน
จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ
1. โครงการส่งเสริมการมีงานทาอย่างยั่งยืน
1.1 กิจกรรมให้บริการ ณ สานักงาน
1.2 กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
1.3 กิจกรรมการมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
1.4 กิจกรรมเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
1.5 กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย
1.6 กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
2. โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
2.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
2.2 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
2.3 กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
2.4 กิจกรรมส่งเสริมคนพิการมีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมที่ 2 การให้บริการแนะแนวอาชีพ
3. โครงการแนะแนวอาชีพ
3.1 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3.1.1 โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
3.1.2 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
3.1.3 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
3.1.4 โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
3.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา
3.2.1 แนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป
3.2.2 กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร
3.3 แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
3.4 โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้
3.5 โครงการจัดทาฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
3.6 โครงการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
กิจกรรมที่ 3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
5. โครงการจัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน(กาหนดให้สารวจในเดือนสิงหาคม 2558)

เป้าหมาย
จานวน หน่วย
นับ

ผล

ร้อยละ

200
500
400
70
400
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

119
378
233
30
277
1

59.50
75.60
58.25
42.85
69.25
100

10
100
20
1

คน
คน
คน
คน

23
1

115
100

30
300
1,000
60

คน
คน
คน
คน

286
1,019
66

95.33
101.90
110

1,500
60

คน
คน

304
40

20.26
66.66

1/20
15
10

รุ่น/คน
คน
รุ่น/คน

10

100

40,000
1,600

คน
คน

10,894
-

27.23
-
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6. โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
7. โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปทางาน
ต่างประเทศ
8. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไป
ทางานต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
9. โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน
ผลผลิตที่ 2 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
10. โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ 2 พิจารณาและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ขอใบอนุญาตทางาน
11. โครงการจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทางาน
โครงการภายใต้เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ
12. โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการ
13. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว
14. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประชุมนายจ้าง)

8,000
140

คน
รุ่น/คน

3,212
75

40.15
52.85

600

คน

305

50.83

60
1

รุ่น/คน
คน

1

100

100/
20

คน/แห่ง

40/8

40/40

1,608/ คน/ครั้ง
1611

536/540

33.33/
33.51

300/
60
200

คน/แห่ง

120/24

40/40

คน

202

101

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ

งบประมาณที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ

เงินงบประมาณ
เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
รวมทั้งสิ้น

1,671,000.00
1,227,162.00

840,547.50
405,946.14

50.30
33.08

2,898,162.00

1,246,080.50 43.01

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- (ไม่ม)ี

มติที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
- การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธีรพล ขุนเมือง)
- นางสาวสุปราณี สระทองจันทร์ แทนแรงงานจังหวัดบึงกาฬ แจ้งที่ประชุมให้ทราบ
กาหนดการตรวจราชการ เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบที่ 1
Project
Review) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธีรพล ขุนเมือง) เขตตรวจราชการที่ 10
ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์
2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
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กาหนดการ
15 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 10.35 - 11.35 น.
เวลา 13.30 น.

16 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 09.30 น.

เวลา 12.00 น.
เวลา 13.30 น.
เวลา 18.00 น.

กิจกรรม
- ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร - อุดรธานี
- ประชุมหัวส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานของพื้นที่ตรวจ
ราชการเขต 10 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ เลย
หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบที่ 1 Project
Review) ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
- ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
(นายวีระชัย ชมสาคร) เพื่อรับฟังรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดอุดรธานี
- พักรับประธานอาหารกลางวัน
- ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม
สานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
- ออกเดินทางจากอุดรธานี – กรุงเทพมหานคร

- นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่า
ตามคาสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1802/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬได้รับผิดชอบให้ตรวจติดตามในพื้นที่อาเภอพรเจริญ
จานวน 18 โครงการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้ลงพื้นที่ตรวจ พบว่า ได้ดาเนินการ
แล้วจานวน 1 โครงการ ส่วนอีก 17 โครงการ นายช่างได้รับสัญญาจ้างและแบบแปลนแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการขั้นต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นางสาวสุปราณี สระทองจันทร์ แทนแรงงานจังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่าสานักงานแรงงาน
จังหวัดบึงกาฬได้รับผิดชอบให้ตรวจติดตาม ประเมินผล โครงการตามมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับตาบล ในพื้นที่ตาบลน้าจั้น อาเภอเซกา จานวน 15 โครงการ สานักงานฯ ได้ลง
พื้นทีเ่ พื่อตรวจติดตามเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จานวน 6 โครงการ พบว่า อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ การดาเนินการส่วนมากเป็นไปตามเป้าหมาย มีเพียงบางโครงการที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาแล้ว สานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬได้รายงานการ
ตรวจตามแบบตรวจติดตามและประเมินผลให้จังหวัดทราบแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกการประชุม

เวลา 11.00 น.
--------------------------------------

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาววารุณี ชัยหมื่น)
นักวิชาการแรงงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุปราณี สระทองจันทร์)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ รักษาราชการแทน
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ

