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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 6 ประจําปงบประมาณ 2559
ในวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3
-------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายชัยธวัช เนียมศิริ
2. นางวรรณกานต ขาวลาภ
3. นายธานินทร พุมอรุณ
4. นาวาตรีวิทวัส กูประเสริฐ
5. นางพิมพพิศา ศรีธรรมมา
6 นางสาววรัชวรรณ งวงคํานาม
ผูไมมาประชุม
- ไมมี
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุปราณี สระทองจันทร

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

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น. โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ เปนประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ (ไมม)ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ 2559
ประธาน
มอบเลขาฯ
เลขาฯ
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดสรุปรายงานการประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25
กุมภาพันธ 2559 จํานวน 12 หนา ทั้งนี้ไดนําขอมูลขึ้นเสนอเว็บไซดของสํานักงานแรงงาน
จังหวัดบึงกาฬ http://buengkan.mol.go.th ในหัวขอการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงแรงงานเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน
มอบเลขาฯ
3.1 การจัดทดสอบเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เลขาฯ
ดวยกระทรวงแรงงาน แจงเรื่องที่จะดําเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน โดยจะจัดทดสอบวัดระดับความรูดานภาษาอังกฤษเพื่อใชเปน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษแกบุคลากรในโอกาสตอไป
จึงไดมอบหมายใหแรงงานจังหวัดดําเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษใหแกขาราชการและ
พนักงานราชการในสังกัดทุกคน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามแนวการปฏิบัติในการทดสอ
ระหวางวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 ณ สถานที่ตามความเหมาะสม รวมทั้งตรวจ
กระดาษคําตอบและกรอกคะแนนสงใหกระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จึงกําหนดจัดทดสอบภาษาอังกฤษ ใหขาราชการ
และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ในวันศุกรที่ 1 เมษายน 2559
เวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4
จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบและมอบหมายใหขาราชการและพนักงานราชการในหนวยงาน
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ของทานเขารวมการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 แผนการลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอ
จังหวัดบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามมติที่ประชุมคณะทํางานศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบ
จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร ที่ 8 มกราคม 2559 ในระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
โดยที่ประชุมพิจารณาวาประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับ
แรงงานนอกระบบ วาคือแรงงานในกลุมใด และมีสิทธิประโยชนที่จะไดรับความคุมครอง ใน
เรื่องใด จึงมีมติใหสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬจัดทําแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพัภารกิ
นธ จ
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ และชี้แจงสิทธิประโยชนที่แรงงานนอกระบบพึงไดรับให
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬรับทราบและเขาใจการขับเคลื่อนนโยบายการขยายความ
คุมครองแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จึงไดจัดทําแผนการลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงภารกิจ
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ และแจงสิทธิประโยชนที่แรงงานนอกระบบพึงไดรับใหประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬไดรับทราบและเขาใจ รวมทั้งสรางเครือขายและพัฒนากลไกในการ
คุมครองแรงงานนอกระบบจังหวัดบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (เมษายนกันยายน 2559) จํานวน 8 อําเภอๆละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ดังนี้
ที่
กําหนดการ
พื้นที่อําเภอ กลุมเปาหมาย
1 วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.
เซกา
ประชาชนทั่วไป
และเจาหนาที่
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลน้ําจั้น
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ผูเกี่ยวของ
2 วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. พรเจริญ จํานวน 8 อําเภอ
อําเภอละ 50 คน
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลพรเจริญ
รวมทั้งสิ้น 800 คน
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น โซพิสัย
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคําแก
อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ
4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น บุงคลา
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบุงคล
อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ
5 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. บึงโขงหลง
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบึงโข
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
6 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ปากคาด
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโนนศิ
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
7 วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ศรีวิไล
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาสะ
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
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8 วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. เมืองบึงกาฬ
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาสว
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ทั้งนี้สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
นโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
21 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลน้ําจั้นตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 การประชุม Teleconference เรื่องการสรางการรับรูและติดตามสถานการณเพื่อ
ปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน กับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ระดับภูมิภาค
ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ไดมอบหมายใหกระทรวง
แรงงานเรงสรางการรับรูและติดตามสถานการณเพื่อปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
กับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับภูมิภาค จึงมอบหมายใหสํานักงานแรงงานจังหวัด
ประสานสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพื่อรวมประชุม Teleconference
เพื่อสรางการรับรูและติดตามสถานการณเพื่อปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงานกับ
หนวยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับภูมิภาค ซึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กําหนดจัดประชุมTeleconference ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.30
– 11.30น.
และขอความรวมมือใหสํานักงานประกันสังคมจังหวัด สนับสนุนอุปกรณและสถานที่ในการจัด
ประชุม Teleconference โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้
1) หนวยงานชี้แจงปญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
2) ชี้แจงแนวทางการคุมครองแรงงานไทย/ตางดาวในกิจการเกี่ยวเนื่องกับไก และ
กิจการโรงแรม/ที่พัก
ทั้งนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬไดแจงเวียนขอสั่งการดังกลาว ใหหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬทราบแลว ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 0027/ว
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.4 ผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
1) สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นางวรรณกานต ขาวลาภ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ รายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
1.1) แผน/ผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประจําเดือนมีนาคม 2559 ขอมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ดังนี้
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ที่
1

2
3

แผนงาน/โครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานแรงงานจังหวัด
ประจําปงบประมาณ
2559
โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดรองรับ
ประชาคมอาเซียน

เปาหมาย
จัดทําแผนปฏิบัติการฯจํานวน 1
แผน โดยกําหนดจัดสงภายในวันที่
6 พฤศจิกายน 2558

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 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

- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559

4

โครงการสํารวจขอมูล
ความตองการและการ
ขาดแคลนแรงงานของ
สถานประกอบการ

5

การสํารวจและวิเคราะห
จํานวน 1 ครั้ง
ขอมูลคาใชจายที่จําเปน
ของแรงงานเพื่อพัฒนา
ฝมือ (แรงงานทั่วไป แรก
เขา) ใน
ภาคอุตสาหกรรม
กําหนดใหจัดประชุม จํานวนครั3้ง
การจัดประชุม
ดังนี้
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้น 1. ครั้งที่ 1 กําหนดจัดประชุมใน
ไตรมาสที่ 2/2559
ต่ําจังหวัด
2. ครั้งที่ 2 กําหนดจัดประชุมใน
ไตรมาสที่ 3/2559
3. ครั้งที่ 3 กําหนดจัดประชุมใน
ไตรมาสที่ 4/2559
การใหบริการดาน
1,590 คน
แรงงานในพื้นที่โดย
อาสาสมัครแรงงาน

6

7

8

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ อาสาสมัคร
แรงงานรวมใจประสาน
พัฒนาบานเกิด

1 โครงการ

- ไดดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดบึง
กาฬ ไตรมาสที่ 4/2558 (ต.ค.-ธ.ค.2558) และฉบับราย
ป 2558 เสร็จเรียบรอย และไดประชาสัมพันธเผยแพร
ใหแกประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลว เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวม
ขอมูลเพื่อจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ฉบับไตรมาส 1/2559

- ไดดําเนินการสํารวจขอมูลของสถานประกอบการจังหวัด
บึงกาฬที่มีลูกจางตั้งแต 201 คนขึ้นไป จํานวน 3 แหง
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ขณะนี้
อยูระหวางการสํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
2557
- กําหนดใหดําเนินการชวงเดือนเมษายน
- กรกฎาคม2559

- สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ กําหนดจัดประชุม ครั้งที่
1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอง
ประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3

- วันที่ 1 ต.ค.- 24 มี.ค. 2559 จํานวน 844 คน
คิดเปนรอยละ 53.08
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
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โครงการเสริมสราง
ศักยภาพเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานเพื่อ
บูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน
10 การใหบริการประชาชน
ดานแรงงานโดย
ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน
11 การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผน
ของสํานักงานแรงงาน
จังหวัด
12 โครงการณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER
ONE)
13 โครงการจางงานเรงดวน
และพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
จังหวัดบึงกาฬ
14 ผลการเบิกจาย ณ วันที่
24 มีนาคม 2559

1 โครงการ

2,000 คน

1 โครงการ

มีสถานประกอบการจัดตั้งชมรมฯ
จํานวน 1 ชมรม

-

งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 2,945,373.-บาท

- ไดดําเนินโครงการ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2559 ใน
พื้นที่ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวยเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลจังหวัด
บึงกาฬ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
รวมจํานวน 41 คน
- วันที่ 1 ต.ค.- 24 มี.ค. 2559 จํานวน 769 คน
คิดเปนรอยละ 38.45
- อยูระหวางดําเนินการ

- ไดดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธใหสถานประกอบการ
ใน
จังหวัดบึงกาฬ ที่มีลูกจางไมเกิน 10 คนรวมกันปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด และเชิญ ชวนใหสมัครเปนสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัด
บึงกาฬ จํานวน 135 แหงลูกจาง 865 คน
- ไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจําจังหวัดบึง
กาฬ ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามโครงการฯ จํานวน 28 โครงการ
- เบิกจายไดจํานวน 915ม728.59 บาท
คิดเปนรอยละ 31.09

2) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นางพิมพพิศา ศรีธรรมมา แทนผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
2.1 แผน/ผลการปฏิบัติการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 ดังนี้
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
รวมเปาหมายทั้งสิ้น

แผน
(คน)

ผล
(คน)

810
660
150
40

911
615
296
41

เปาหมาย
คงเหลือ
(คน)
112.47
0
93.18
45
197.33
0
102.50
0

41

102.50

0

209
209

82.94
82.95

43
43

40

66.67

20

กรมดําเนินการเอง
สงเสริมเอกชนดําเนินการ
1. โครงการฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับระบบขนสงดานโลจิสติกส และ
การกอสราง
1.1 กิจกรรม: ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับระบบขนสงบริการดานโลจิสติกส 40
และการกอสราง
2. ผลผลิต : การพัฒนาฝมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
252
2.1 กิจกรรม : ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเขาสู
252
ประชาคมอาเซียน
- ฝกอบรมความสามารถดานภาษาใหแกแรงงานไทยเพื่อรองรับ
60
ประชาคมอาเซียน

รอยละ
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ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
- 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

60
32

40
46

เปาหมาย
คงเหลือ
(คน)
66.67
20
143.75
0

20

23

115.00

0

80
32
32

60
20
20

75.00
62.50
62.50

20
12
12

336

345

102.68

0

200
200
16
100
100
150

123
123
20
156
156
296

61.50
61.50
125.00
156.00
156.00
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

2.2) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559) ดังนี้
งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ไดรับการจัดสรร

เบิกจาย

2,450,250.00 1,169,368.91
9,830,000.00 419,234.00
862,000.00 425,752.52
13,142,250 2,014,355.43

คงเหลือ
1,280,881.09
9,410,766.00
436,247.48
11,127,894.57

รอยละ
47.72
4.26
49.39
15.33
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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)
925
262
76
36
6
2
3
1,310

ชาย (คน)
1,062
1,037
586
665
312
151
726
4,539

จํานวนลูกจาง
หญิง (คน)
550
727
470
438
171
104
452
2,912

เด็ก
3
3

3.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2559
ลําดับ

1

2
3
4
5
6

แผนงาน / กิจกรรม

อบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานแกแรงงาน
โยกยายถิ่นฐานเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
งบประมาณ
โครงการสงเสริมวินัยการทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม
งบประมาณ
สงเสริมความรูเพื่อเตรียมความพรอม
เด็กกอนเขาสูตลาดแรงงาน
งบประมาณ
สงเสริมความรูดานคุมครองแรงงานแก
แรงงานนอกระบบและผูเกี่ยวของ
งบประมาณ
รณรงคสงเสริมสิทธิแรงงานสตรี
(วันสตรีสากล)
งบประมาณ
สรางและพัฒนาเครือขายการคุมครอง
แรงงานในระบบและนอกระบบ
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

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

25 ธ.ค.
2558
32,400
40

บาท
คน

29,600
100

บาท
คน

6,200
50

บาท
คน

23,600
100

บาท
คน

25,000
60

บาท
คน

33,600

บาท

21 ธ.ค.
2558
23 ธ.ค.
2558
25 ธ.ค.
2558
8 มี.ค.
2559
30 พ.ย.
2558
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ลําดับ

7
8

9
10
11

แผนงาน / กิจกรรม

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

1,100

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.58
แผน
ผล

พ.ย.58
แผน
ผล

ธ.ค.58
แผน
ผล

บาท

88

88

88

29,000
20
20

บาท
แหง
คน

2,695

2,695

2,695

8,000
1
19,000
50

บาท
ครั้ง
บาท
คน

15,000
50

บาท
คน

40,000

บาท

ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59
แผน
แผน
แผน
ผล
ผล
ผล
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 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2559 ณ วันที่ 24 มีนาคม 255
 งบดําเนินงาน จํานวน 1,217,904.00 บาท
เบิกจาย จํานวน 666,578.67 บาท
คิดเปนรอยละ 54.13
 งบลงทุน จํานวน 10,000.00 บาท
เบิกจาย จํานวน 10,000 บาท
คิดเปนรอยละ 100
มติที่ประชุม

110

รับทราบ
4) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
นาวาตรีวิทวัส กูประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ แจงผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 จํานวนสถานประกอบการ (ม.ค. - ก.พ.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน
496 แหง ผูประกันตน จํานวน
8,217 คน
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน291 แหง ลูกจาง จํานวน 3,859 คน
1.2 ผูประกันตนจังหวัดบึงกาฬ ทั้งสิ้น 2 2,457 คน ไดแก
1) มาตรา 33 จํานวน 8,217 คน
2) มาตรา 39 จํานวน 1,962 คน
3) มาตรา 40 จํานวน 12,278 คน
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1.3 การรับชําระเงินสมทบ (ม.ค. - ก.พ.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน 15,408,762.00 บาท
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 332,612.64 บาท
1.4 การจายเงินประโยชนทดแทน (ม.ค. - ก.พ.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน
829 ราย
จํานวนเงิน8,539,118.59 บาท
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 6 ราย จํานวนเงิน 3,559.00 บาท
1.5 สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 แหง
มีผูใชบริการ 9,637 คน
2. โครงการ/กิจกรรม (ม.ค. - ก.พ.59)
2.1 การรับสมัครแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน มาตรา 40
เปาหมาย ป 2559 จํานวน 14,200 คน รับสมัครผูประกันตนได จํานวน 110 คน คิดเปน
รอยละ 0.77
2.2 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการบริการเบ็ดเสร็จService
(
Delivery
Unit) ทุกอําเภอ 18 ครั้ง จํานวน 927 คน
2.3 ออกหนวยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จรวมกับโครงการ “บําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จํานวน 3 ครั้ง
2.4 ออกเยี่ยมผูทุพพลภาพ และผูปวยนอนโรงพยาบาล (ม.ค. - ก.พ.59)
- ผูทุพพลภาพ จํานวน - คน
- ผูปวย จํานวน
- คน
- คลอดบุตร จํานวน - คน
2.5 การติดตามเรียกเงินคืนกรณีที่มีการจายเงินเกินสิทธิ (ม.ค. - ก.พ.59)
จํานวน 4 ครั้ง เปนเงิน 3,499.35 บาท
2.6 นําผูประกันตนเขารับการประเมินเพื่อรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพล
ณ โรงพยาบาลสกลนคร (ม.ค. - ก.พ.59) จํานวน 2 ราย
2.7 งบประมาณที่ไดรับ เปนงบคาเชาบาน จํานวน 133,800 บาท ผลการ
เบิกจาย เปนเงินจํานวน 109,400 บาท คิดเปนรอยละ 81.76(ต.ค.58 - ก.พ.59)
มติที่ประชุม

รับทราบ
5) สํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
นางสาววรัชวรรณ งวงคํานาม แทน จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ไดแจงแผน/ผล
การปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) ข
สํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 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

เปาหมาย
จํานวน หนวย
นับ

200
600
400

คน
คน
คน

ผล

รอยละ

178
637
343

89
106.16
85.75
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1.4 กิจกรรมเคลื่อนยายแรงงานอยางเปนระบบ
1.5 กิจกรรมนัดพบแรงงานยอย
1.6 กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสูความเปนเลิศ

70
400
1

คน
คน
คน

2. โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
2.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
10
คน
2.2 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
100
คน
2.3 กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
20
คน
2.4 กิจกรรมสงเสริมคนพิการมีงานทําในหนวยงานภาครัฐ
1
คน
กิจกรรมที่ 2 การใหบริการแนะแนวอาชีพ
3. โครงการแนะแนวอาชีพ
3.1 แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
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/ 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

48
411
1

68.57
102.75
100

10
23
1

100
115
100

33
300
1,019
66

110
100
101.90
110

813
80

54.20
53.33

1/20
20
10

100
133.33
100

18,697
4,824
75
305

46.75
60.30
52.85
50.83

1

100

60/12

60/60

804/870

50/
50.27

180/36

60/60

202

101
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- ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ
เงินงบประมาณ
เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ไดรับ

ผลการเบิกจาย

รอยละ

1,671,000.00
1,227,162.00

1,185,714.82
562,047.68

70.96
45.80

2,898,162.00

1,747,762.50

60.30

- ผลการดําเนินงานตางดาว/ตางประเทศ เดือนมีนาคม 2559
เรื่องดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
1. แรงงานตางดาวที่ตรวจ
37 คน
สัญชาติ และมาตออายุ
ใบอนุญาตทํางาน
2. จัดประชุม
-เกี่ยวกับการเปดศูนยOSS ใน
วันที่ 22 มี.ค.59 โดยมีรอง
ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(นาย
ชัยธวัช เนียมศิริ) เปนประธาน
3. ตรวจสถาน
-วันที่ 8 มี.ค.59 ในพื้นที่
ประกอบการ
อ.เมืองบึงกาฬ จํานวน 5 แหง
-วันที่ 18 มี.ค.59 ในพื้นที่
อ.ศรีวิไล จํานวน 4 แหง
4.จับกุมดําเนินคดี
-จํานวน 4 คน เปนสัญชาติจีน -ดําเนินคดีผูตองหาเปนคน
ณ สถานที่กอสรางโรงงานรับซื้อ ตางดาวทํางานโดยไมไดรับ
ยางพารายางฉาน ต.โคกกอง อนุญาตทํางาน
อ.เมืองบึงกาฬ
5. การไปทํางาน
- แจงการเดินทางดวยตนเอง 1 -ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร
ตางประเทศ
-Re-entry 16 คน
6. ดําเนินการเผยแพร
-ณ เทศบาลตําบลปากคาด อ.
ความรูเพื่อปองกันการ
ปากคาด ในวันที่ 28 มี.ค.59
หลอกหลวงคนหางาน
มีประชาชนและผูนําชุมชนเขา
รวมอบรม จํานวน 60 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- การกําหนดกลุมเปาหมายในการบูรณาการการทํางานตามนโยบายการขับเคลื่อน
แรงงานนอกระบบ
ตามนโยบายการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ใหพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย โดยใช
ขอมูลจากทะเบียนแรงงานนอกระบบที่หนวยงานตางๆ ในจังหวัดมีอยู และวิเคราะหความ
เหมาะสมวาจะใชแรงงานนอกระบบกลุมใด เปนฐานในการบูรณาการการทํางานรวมกันของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งอาจพิจารณากลุมที่สามารถสงเสริม หรือตอยอดใหมี
ความเขมแข็ง และมีศักยภาพในดานตางๆ มากขึ้น หรือกลุมที่ยังออนแอใหไดรับบริการและ
เขาถึงความคุมครองมากขึ้น
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จึงขอหารือใหที่ประชุมพิจารณาเสนอและคัดเลือกกําหนดกลุมเปาหมายแรงงานนอกระบ
เพื่อจะไดเปนฐานในการบูรณาการการทํางานรวมกัน ตอไป
มติที่ประชุม

โดยที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบจังหวัดบึงกาฬและ
พิจารณาคัดเลือกกลุมแรงงานนอกระบบ กลุมมอเตอรไซดรับจาง ซึ่งไดมีการขึ้นทะเบียนไวที่
สํานักงานขนสงจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 343 คน ในการเขาไปสงเสริมในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ การใหบริการผูโดยสาร วินัยจราจร การบํารุงรักษายานพาหน
การอบรมดานภาษาตางประเทศและการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว เพื่อรองรับนักทองเที่ยว
และการใหบริการ รวมถึงการขยายความคุมครองมาตรา 40 ใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไมม)ี
มติที่ประชุม

-

เลิกการประชุม

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

ลงชื่อ

ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสุปราณี สระทองจันทร)
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

ลงชื่อ

(นางวรรณกานต ขาวลาภ)
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ

ผูตรวจรายงานการประชุม

