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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 8 ประจําปงบประมาณ 2559
ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3
-------------------------------

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

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

แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประธานการประชุม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงาน

เปดประชุม เวลา 09.30 น. โดยนางวรรณกานต ขาวลาภ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ เปนประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน
นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ ติดภารกิจ จึงมอบหมายใหแรงงาน
จังหวัดบึงกาฬเปนประธานในการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวัน พุธที่ 27 เมษายน 2559
ประธาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดสรุปรายงานการประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน
2559 จํานวน 9 หนา ทั้งนี้ไดนําขอมูลขึ้นเสนอเว็บไซดของสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
http://buengkan.mol.go.th ในหัวขอการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
- ผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
1) สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นางสาวสุปราณี สระทองจันทร นักวิชาการ แรงงาน ชํานาญการ รายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
1.1) แ ผน/ผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ขอมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
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ที่

แผนงาน/โครงการ

1 จัดทําแผนปฏิบัติการดาน
แรงงานจังหวัด ประจําป
งบประมาณ2559
2 โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรายงาน
สถานการณแรงงาน
จังหวัดรองรับประชาคม
อาเซียน

4 โครงการสํารวจขอมูล
ความตองการและการ
ขาดแคลนแรงงานของ
สถานประกอบการ

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

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

1 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559
- ไดดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดบึงกา
ไตรมาสที่ 4/2558 (ต.ค.-ธ.ค.2558) และฉบับรายป
2558 เสร็จเรียบรอย และไดประชาสัมพันธเผยแพรใหแก
ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลว เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ 2559 ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวม
ขอมูลเพื่อจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ฉบับไตรมาส 1/2559

- 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

- วันที่ 1 ต.ค.- 23 พ.ค. 2559 จํานวน 1,056 คน
คิดเปนรอยละ 66.42
- 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

หนา | 3
ที่

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

10 การใหบริการประชาชน
1,000 คน
ดานแรงงานโดย
ศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน
11 การประเมินผลการ
1 โครงการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
12 โครงการณรงคปองกัน
มีสถานประกอบการจัดตั้งชมรมฯ
และแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน 1 ชมรม
(TO BE NUMBER ONE)

13 โครงการจางงานเรงดวน
และพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
จังหวัดบึงกาฬ

-

14 ผลการเบิกจาย ณ วันที่
26 เมษายน 2559

งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 3,202,233.-บาท

มติที่ประชุม

ผลการดําเนินงาน
- วันที่ 1 ต.ค. - 23 พ.ค. 2559 จํานวน 1,283 คน
คิดเปนรอยละ 128.3
- อยูระหวางรวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ
และดําเนินการสํารวจขอมูลตามกลุมตัวอยางในพื้นที่
เปาหมาย พรอมทั้งบันทึกขอมูลแบบสอบถาม โดยให
รายงานผลการดําเนินงาน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559
- ไดดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธใหสถานประกอบการ
ในจังหวัดบึงกาฬ ที่มีลูกจางไมเกิน 10 คน รวมกันปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด และเชิญชวนใหสมัครเปนสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัด
บึงกาฬ จํานวน 135 แหงลูกจาง 865 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 ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 7 โครงการ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ จํานวน 16 โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 12 โครงการ 4 โครงการ
- เบิกจายไดจํานวน 2,099,986.14 บาท
คิดเปนรอยละ 65.58

รับทราบ
2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
นายประภาส พรหมคําบุตร นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทนจัดหางาน
จังหวัดบึงกาฬ ไดแจงแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2
- 30 กันยายน 2559) ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ขอมูล ณ วัน19
ที่ พฤษภาคม
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

เปาหมาย
จํานวน หนวย
นับ

200
600
400
70
400

คน
คน
คน
คน
คน

ผล

รอยละ

244
931
345
55
411

122
155.16
86.25
78.57
102.75
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1.6 กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสูความเปนเลิศ
1
2. โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
2.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
10
2.2 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
50
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
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการแกไขปญหาและปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
9. โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
60
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานกฎหมายของกรมการจัดหางาน 1
ผลผลิตที่ 2 คนตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางาน
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
10. โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ 2 พิจารณาและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขอใบอนุญาตทํางาน
11. โครงการจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขออนุญาตทํางาน
โครงการภายใตเงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับฯ
12. โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวในสถานประกอบการ
13. โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบแรงงานตางดาว
14. โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบแรงงานตางดาว (ประชุมนายจาง)

100/
20

คน

1

100

คน
คน
คน
คน

10
50
23
1

100
100
115
100

คน
คน
คน
คน

33
300
1,019
66

110
100
101.90
110

คน
คน

813
100

54.20
66.33

รุน/คน
คน
รุน/คน

1/20
20
10

100
133.33
100

คน
คน
คน
รุน/คน
คน

22,459
5,627
75
305

56.14
70.33
52.85
50.83

รุน/คน
คน

1

100

คน/แหง

70/14

70/70

1,608/ คน/ครั้ง 938/1,005
1611

58.33/
62.38

300/
60
200

70/70

คน/แหง

210/42

คน

202

101
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- ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ

งบประมาณที่
ไดรับ

เงินงบประมาณ
เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจาย

2,568,900.00 1,563,608.62
1,227,162.00 748,774.68
3,796,062.00 2,312,383.30

รอยละ
60.89
61.02
60.92

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)
1,014
275
74
36
6
2
3
1,410

ชาย (คน)
1,099
1,089
574
665
312
161
746
4,646

จํานวนลูกจาง
หญิง (คน)
598
766
460
438
171
114
455
3,002

เด็ก
3
3
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3.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2559

หนา | 7

3.3 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2559 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
 งบดําเนินงาน จํานวน 1,267,004.00 บาท
เบิกจาย จํานวน 871,781.94 บาท
คิดเปนรอยละ 69.05
 งบลงทุน จํานวน 10,000.00 บาท
เบิกจาย จํานวน 10,000 บาท
คิดเปนรอยละ 100
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

50/475
12
74

56/1,593
33
87

1,400

756

640

1,100

594

576

20/1,800

11/1,105

13/714

30/30/900

18/18/540

19/19/889

41

25

27

80/1,000

64/800

65/848

13

3

3

10

5

5

รับทราบ
4) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นายสรรชัย ชอบพิมาย ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
2.1 แผน/ผลการปฏิบัติการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
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ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
รวมเปาหมายทั้งสิ้น

แผน
(คน)

ผล
(คน)

รอยละ

810
660
150
40

993
697
296
41

122.59
105.61
197.33
102.50

เปาหมาย
คงเหลือ
(คน)
0
0
0
0

41

102.50

0

240

95.24

12

252

240

95.24

12

60

40

66.67

20

60
32

40
48

66.67
150

20
0

20

23

115.00

0

80
32
32
336

89
20
20
396

111.25
62.50
62.50
117.86

0
12
12
0

200
200
16
100
100
150

153
153
20
177
177
296

76.50
76.50
125.00
177.00
177.00
197.33

47
47
0
0
0
0

150

296

197.33

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
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2.2) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559) ดังนี้
- แหลงเงินงบประมาณ (รวมทุกแหลงเงิน)
งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

ไดรับการจัดสรร

เบิกจาย

คงเหลือ

2,450,250.00 1,593,363.55
856,886.45
9,830,000.00
419,234.00 9,410,766.00
862,000.00
493,655.65
368,344.35
13,142,250 2,506,253.20 10,635,996.80

- แหลงเงินงบประมาณ (ไมรวมงบลงทุน)

งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

มติที่ประชุม

ไดรับการจัดสรร

เบิกจาย

2,450,250.00 1,593,363.55
862,000.00 493,655.65
3,312,250.00 2,087,019.20

คงเหลือ
856,886.45
368,344.35
1,225,230.80

รอยละ
65.03
4.26
57.27
19.07
รอยละ
65.03
57.27
63.01

รับทราบ
5) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
นาวาตรีวิทวัส กูประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ แจงผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ประจําเดือนมกราคม – เมษายน 2559 ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 จํานวนสถานประกอบการ (ม.ค. - เม.ย.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน 499 แหง ผูประกันตน จํานวน 8,191 คน
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 294 แหง ลูกจาง จํานวน 3,837 คน
1.2 ผูประกันตนจังหวัดบึงกาฬ ทั้งสิ้น 22,158 คน ไดแก
1) มาตรา 33 จํานวน 8,191 คน
2) มาตรา 39 จํานวน 1,657 คน
3) มาตรา 40 จํานวน 12,310 คน
1.3 การรับชําระเงินสมทบ (ม.ค. - เม.ย.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน 30,764,102.66 บาท
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 456,556.46 บาท
1.4 การจายเงินประโยชนทดแทน (ม.ค. – เม.ย.59)
1) กองทุนประกันสังคม จํานวน 6,590 ราย จํานวนเงิน 23,646,236.18 บาท
2) กองทุนเงินทดแทน จํานวน 12 ราย จํานวนเงิน 10,875.00 บาท
1.5 สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1มีผแหูใชงบริการ8,191 คน
2. โครงการ/กิจกรรม (ม.ค. – เม.ย.59)
2.1 การรับสมัครแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน มาตรา 40
เปาหมาย
ป 2559 จํานวน 14,200 คน รับสมัครผูประกันตนได จํานวน
216 คน คิดเปนรอยละ1.52
2.2 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการบริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit)
ทุกอําเภอ 36 ครั้ง จํานวน 1,622 คน
2.3 ออกหนวยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จรวมกับโครงการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข สราง
รอยยิ้มใหประชาชน” จํานวน 5 ครั้ง
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2.4 โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูดานประกันสังคม ประจําป
2559 จํานวน 1 รุน มีผูเขารวม จํานวน 70 คน
2.5 โครงการประชุมชี้แจงนายจางเพื่อจัดทําขอมูลประกันสังคมเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
จํานวน 1 รุน มีผูเขารวม จํานวน 45 คน
2.6 ออกเยี่ยมผูทุพพลภาพ และผูปวยนอนโรงพยาบาล (ม.ค. - เม.ย.59)
- ผูทุพพลภาพ จํานวน 1 คน
- ผูปวย
จํานวน 1 คน
- คลอดบุตร
จํานวน - คน
2.7 การติดตามเรียกเงินคืนกรณีที่มีการจายเงินเกินสิทธิ (ม.ค. - เม.ย.59) จํานวน 4 ครั้ง
เปนเงิน 3,499.35 บาท
2.8 นําผูประกันตนเขารับการประเมินเพื่อรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
ณ โรงพยาบาลสกลนคร (ม.ค. - เม.ย.59) จํานวน 3 ราย
3. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
- งบประมาณที่ไดรับ เปนงบคาเชาบาน จํานวน 267 ,600.-บาท ผลการเบิกจาย เปน
เงินจํานวน 154,000 บาท คิดเปนรอยละ 57.54 (ต.ค.58 – มี.ค.59)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการ “การจัดการความรู”
ตามมติที่ประชุม หัวหนาสวนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นควรใหมีการจัดอบรมการเปนพิธีกรงาน
วิชาการและงานตางๆ ใหแกเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นั้น
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จึงไดกําหนดหัวขอในการดําเนินโครงการ
“การจัดการความรู” ดังนี้
1) กิจกรรมการเลาเรื่อง (Story telling)
2) กิจกรรมถายทอดองคความรู (Knowledge Management)
- การเปนพิธีกรงานวิชาการ,พิธีกรงานตางๆ
- การจัดรายการวิทยุ/เสียงตามสาย
จึงขอหารือที่ประชุมวาควรจะดําเนินการในหวงเวลาใด เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับ
ประโยชนมากที่สุด และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

มติที่ประชุม

เห็นชอบจัดอบรมตามหัวขอที่กําหนด
4.2 การจัดโครงการสานสัมพันธกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ตามที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดรวมกันดําเนินโครงการสา
สัมพันธ กระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558ณ หองประชุมสิรินธารา 1 โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรและสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร
ของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไดมีการบูรณาการงบประมาณ
รวมกัน ระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 21,000 บาท
(หนวยงานละ4,200 บาท) นั้น
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จึงขอหารือที่ประชุมวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะดําเนินการจัดโครงการสาน
สัมพันธกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬหรือไม ถาดําเนินการจะดําเนินการในรูปใดและ
ในงบประมาณเทาไร
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติเห็นควรใหจัดโครงการฯ ในหวงเทศกาลปใหม
4.3 โครงการสานสรางเสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดบึงกาฬ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดวยสํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ กําหนดดําเนินการโครงการสานสรางเสริมสุข
แรงงานไทยจังหวัดบึงกาฬ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559
ณ หองประชุมที่วาการอําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 15.00
เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ทั้งที่
เปนแรงงานในระบบและนอกระบบ
สํานักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จึงขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการฯ ดังกลาว ในเวลา 10.00
โดยมีผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ นายพงษศักดิ์ ปรีชาวิทย ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด
และขอความรวมมือทานพิจารณามอบหมายเจาหนาที่เพื่อรวมเปนคณะทํางาน พรอมทั้ง
จัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของหนวยงานของทาน
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ (ไมม)ี
-

มติที่ประชุม
เลิกการประชุม

เวลา 11.00 น.

-------------------------------------ลงชื่อ

(นางสาววารุณี ชัยหมื่น)
นักวิชาการแรงงาน

ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางวรรณกานต ขาวลาภ)
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ

ผูตรวจรายงานการประชุม

