แบบ กตน. 2

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2564 กระทรวงแรงงาน
----------------------------------------------

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)
ขอ 2 การสราง
ความมั่นคง
และความปลอดภัย
ของประเทศ
และความสงบสุข
ประเทศ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๒.๑ รักษาและปองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศ
1. การปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษยดานแรงงาน และการใช
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
(1) กิจกรรมตรวจสถานประกอบ
กิจการ ที่เสี่ยงตอการใชแรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
และการคามนุษยดานแรงงาน

(2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาน
ประกอบ-กิจการตามแนวปฏิบตั ิ
การใชแรงงานที่ดี (GLP)

เปาหมาย 1,๑00 แหง/๓๒,๕๕0 คน 38.36/32.51
ผลการดําเนินงาน ตรวจสถานประกอบ
กิจการที่เสีย่ งตอการใชแรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
และการคามนุษยดานแรงงาน
จํานวน 422 แหง ลูกจางผานการตรวจ
จํานวน 10,581 คน
เปาหมาย ๗๒0 แหง
70.28
ผลการดําเนินงาน พัฒนาศักยภาพ
สถานประกอบกิจการ
ตามแนวปฏิบตั ิการใชแรงงานที่ดี (GLP)
จํานวน 506 แหง

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

2.6379

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กสร.

2

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
๒. การคุมครองสิทธิแรงงานประมงทะเล
กิจกรรมบูรณาการตรวจคุมครอง
แรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่
22 จังหวัดชายทะเล
3. โครงการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาว

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

เปาหมาย 232 ครั้ง /3,925 คน
48.71/31.95
ผลการดําเนินงาน การบูรณาการตรวจ
คุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล
ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
จํานวน 113 ครั้ง ลูกจางผานการตรวจ
จํานวน 1,254 คน
25.85
เนื่องจากการแพร
1) โครงการจัดทําทะเบียน
ระบาดของโรค
คนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
ติดเชื้อไวรัส
เปาหมาย 215,400 คน/256,600 ครั้ง
โคโรนา 2019
ผลการดําเนินงาน คนตางดาวไดรับ
รัฐบาลจึงกําหนด
ใบอนุญาตทํางาน จํานวน 55,683 คน
มาตรการและแนว
และจัดทําทะเบียนการทํางานของคน
ทางการดําเนินการ
ตางดาว จํานวน 98,635 ครั้ง
เพื่อปองกัน
และควบคุมโรค
จากผูเดินทางมาจาก
นอกราชอาณาจักร
ทําใหผลการ
ดําเนินงาน
ไมเปนไปตาม
เปาหมาย

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
4.7641

-

0.1033

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กสร.

กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

4. โครงการปองกันปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน
(1) การใหความคุมครองคนหางาน
ตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

2) โครงการตรวจสอบการทํางาน
ของคนตางดาวและสถานประกอบการ
เปาหมาย 48,000 คน/7,150 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบการทํางาน
ของคนตางดาว และสถานประกอบการ
ที่มีการจาง หรือลักลอบจางคนตางดาว
ทํางาน จํานวน 82,631 คน/8,074 แหง
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหถูกตอง และเปนไป
ตามกฎหมาย ใหความรู/คําแนะนํา
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและโทษของการฝาฝน
พระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
และที่แกไขเพิ่มเติม แกนายจาง/สถานประกอบการและผูเกี่ยวของ

172.15

-

-

โครงการคุม ครองปองกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทํางานตางประเทศ
เปาหมาย 115,800 คน
ผลการดําเนินงาน คนหางานไดรบั การ
คุมครองตามกฎหมาย ปองกันปญหา
การถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศ
รวมทั้งปองกันไมใหตกเปนเหยื่อ
ของขบวนการคามนุษย จํานวน 128,511 คน

110.98

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
0.2259

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กกจ.
-

-

0.7586
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(2) การสรางความตระหนักรู
แกแรงงานเพื่อปองกันปญหา
การคามนุษย

5. โครงการศูนยประสานแรงงาน
ประมง

ผลการดําเนินงาน
1) ใหคําปรึกษาแนะนําแกแรงงาน
ตางดาวและนายจาง เปาหมาย 5,020 คน
ผลการดําเนินงาน นายจาง และคนตางดาว
มีความรู ความเขาใจสิทธิประโยชน
หนาที่ กฎ ระเบียบที่พึงปฏิบัติอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 5,752 คน
2) การเตรียมความพรอมใหคนหางาน
เพื่อปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษย
ดานแรงงานในการไปทํางาน
ตางประเทศ เปาหมาย 650 คน
ผลงานดําเนินงาน จัดอบรม
ใหคนหางาน จํานวน 658 คน
เปาหมาย 20,500 คน
ผลงานดําเนินงาน แรงงานตางดาว
เขาสูระบบการทํางานอยางถูกตอง
มีสภาพการทํางานที่เหมาะสม
ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
และบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของผูประกอบการในการขาดแคลน
แรงงานในภาคประมงจํานวน 27,691 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

114.58

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
0.6502

101.23

-

-

0.4619

30.39

-

-

0.5573

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๒.๕ แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังทั้งระบบ
๑. การสงเสริมระบบการจัดการ
ดานยาเสพติด
(1) กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ
ความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

(2) กิจกรรมตรวจประเมิน
ในสถานประกอบกิจการจนกระทั่ง
ผานเกณฑ มยส
(3) กิจกรรมดําเนินโครงการ
โรงงานสีขาว

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

1.9334

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กสร.

-

-

-

กพร.

เปาหมาย 11,889 แหง /695,231 คน 37.85/36.60
ผลงานดําเนินงาน รณรงค
ประชาสัมพันธ ความรูเกีย่ วกับ
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จํานวน 4,500 แหง ลูกจางที่เกี่ยวของ
จํานวน 254,467 คน
เปาหมาย 600 แหง
- อยูระหวางดําเนินการ

เปาหมาย 1,611 แหง
ผลงานดําเนินงาน ดําเนินโครงการ
โรงงานสีขาวจํานวน 556 แหง
2. การฝกอบรมแรงงาน กลุมเปาหมายเฉพาะ เปาหมาย จํานวน 80 คน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ผลงานดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 128 คน
(ผูผานการบําบัดยาเสพติด)
- ผูผานการฝกอบรม 128 คน

34.51

160.00
100.00
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

3. โครงการสงเสริมการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
(1) แรงงานกลุมเปาหมาย
1) แรงงานกลุมเปาหมาย
ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจางต่าํ กวา ในสถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา
10 คนลงมา ไดรับการสงเสริมปองกันฯ ๑๐ คนลงมา มีความรูในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน 10,๑๓๗ คน สถานประกอบการ
จํานวน ๒,๙๑๕ แหง
๒) แรงงานกลุมเปาหมาย
ในกลุมแรงงานนอกระบบ มีความรู
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน 11,๓๘๖ คน

(2) จั ดตั้ งชมรม/ศู นย เพื่ อนใจ เปาหมาย จํานวนชมรม 53 แหง/
TO BE NUMBER ONE
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ที่จัดตั้งใหม 16 ศูนย
ผลการดําเนินงาน ตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE 9 แหง ลูกจาง 1,036 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

29.83

16.37

ปญหา/
ขอขัดของ

๑. ผลกระทบจาก
สถานการณการ
แพรระบาด
ของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19)
๒. ความเสี่ยงตอ
ชีวิตและรางกาย
ของอาสาสมัคร
แรงงาน ที่ไป
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ดานยาเสพติด
ในพื้นที่
-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๑. เพิ่มการ
ปองกันตนเอง
ในการลงพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
๒. สรางเครือขาย
โดยการบูรณาการ
ความรวมมือ
กับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

๑.๑๖๗1

สป.

-

0.1753

สป.

ขอเสนอแนะ

สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)
ขอ 4 การสราง
บทบาทของไทย
ในเวทีโลก

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๔.๑ สรางบทบาทที่สรางสรรคของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก
1. การดําเนินงานความรวมมือ
ตามพันธกิจในฐานะสมาชิกองคการ
แรงงานระหวางประเทศ

1. การใหความเห็นในฐานะสมาชิก
ประจําคณะประศาสนการ (Governing
Body (GB)) ตอการดําเนินงาน
ของสํานักงานแรงงานระหวางประเทศ
และการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการ
ประชุมคณะประศาสนการ (Governing
Body (GB)),การประชุมใหญประจําป
(International Labour Conference (ILC))
๒. รายงานการดําเนินงานภายใต
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
เชน การจัดทํารายงานขอมูลเพิม่ เติม
การอนุวัติการอนุสัญญาตามมาตรา ๑๙
แหงธรรมนูญองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (อนุสญ
ั ญาที่ยังไมไดให
สัตยาบัน) และการจัดทํารายงานขอมูล
เพิ่มเติมการอนุวัติการอนุสญ
ั ญาตาม
มาตรา ๒๒ แหงธรรมนูญองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (อนุสัญญา
ที่ใหสัตยาบันแลว)

100.00

- สถานการณการ
แพรระบาด
ของโควิด-19
สงผลใหยกเลิก/
เลื่อนการประชุม
และการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการ
ประชุมในหอง
ประชุมเปนการ
ประชุมทางไกล
ผานจอมากขึ้น
และเหตุจากเวลา
ที่แตกตางทําให
ตองประชุมในชวง
นอกเวลาราชการ
เปนภาระงาน
ที่เพิ่มขึ้นของ
ผูบริหาร
และเจาหนาที่

- การมอบหมาย
เวรเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบการ
ประชุมสลับกัน
ในแตละวัน
เพื่อแบงเบาความ
รับผิดชอบ
และอนุญาตใหเขา
รวมประชุมผาน
ระบบจากที่พัก
อาศัยในบางวาระ
การประชุมที่สมควร

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

0.0012

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๓. การตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจ
ขอคิดเห็นของประเทศสมาชิก
จากองคการแรงงานระหวางประเทศ
เชน แบบสอบถามการสํารวจตัวชี้วัด
เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด
๘.บี.๑ การจางงานเยาวชน ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๓ สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
๑. การพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย 190 คน
ผลงานดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 152 คน
- ผูผานการฝกอบรม 130 คน
4.4 สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานความมั่นคง
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิง
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานนําแผน
นโยบายในการปองกันและแกไขปญหา ฯ สูการปฏิบัติ ผานสํานักงานแรงงาน
การคามนุษยดานแรงงานไปสูการปฏิบัติ จังหวัด โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการบังคับใชแรงงานและการคา
มนุษยดานแรงงาน รวม 76 แผน
มีความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนฯ คิดเปนรอยละ 50

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

0.5013

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

2.1326

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
สป.

80.00
85.53

รอยละ 50

เนื่องจากการเกิด
สถานการณการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
สงผลให
ศูนยบัญชาการ

กําหนดจัดประชุมฯ
หลังจากสถานการณ
การระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
โดยในระดับพื้นที่ สํานักงานแรงงาน
จังหวัดดําเนินการตรวจบูรณาการสถาน
ประกอบกิจการกลุมเสี่ยง และแรงงาน
ไดรับการคุมครอง ไมตกเปนผูเ สียหาย
จากการบังคับใชแรงงานและการคา
มนุษยดานแรงงาน 3,425 แหง/
88,559 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ปองกันการคา
มนุษยดานแรงงาน
ไมสามารถจัด
ประชุมสรางการ
รับรูตาม
พระราชกําหนด
แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติ
ปองกันและ
ปราบปราม
การคามนุษย
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอ 5 การพัฒนา ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ และ
๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก
ความสามารถ
ในการแขงขันของไทย
1. สถานประกอบกิจการมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
แรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคม
ดานแรงงาน

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

3.0484

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

(1) กิจกรรมสงเสริมความรู
มาตรฐานแรงงานไทย และ
ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
(Corporate Social Responsibility:
CSR)

เปาหมาย 2,925 แหง
37.06
ผลงานดําเนินงาน สงเสริมความรู
มาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบ
ตอสังคมดานแรงงาน (Corporate
Social Responsibility: CSR)
จํานวน 1,084 แหง
(2) กิจกรรมดําเนินการใหสถาน
เปาหมาย 756 แหง
10.58
ประกอบกิจการจัดทํามาตรฐานแรงงาน ผลงานดําเนินงาน ดําเนินการ
ใหสถานประกอบกิจการจัดทํามาตรฐาน
ไทย
แรงงานไทย จํานวน 80 แหง
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม
๕.๙.๒ เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งในภาคการผลิตและการบริการใหสามารถแขงขันได
1. การเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

เปาหมาย จํานวน 1,880 คน
ผลงานดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 1,178 คน
- ผูผานการฝกอบรม 716 คน

62.66
60.78

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

0.7155

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ขอ 6 การพัฒนา ๖.๑ สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
พื้นที่เศรษฐกิจ
และการกระจาย
ความเจริญสูภ ูมภิ าค
๖.๑.๑ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง
1. การพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส
รองรับธุรกิจขนสงและการคา
ระหวางประเทศ
3. โครงการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
เพื่อการทํางานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

เปาหมาย จํานวน 980 คน
ผลงานดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 973 คน
- ผูผานการฝกอบรม 510 คน
เปาหมาย จํานวน 40 คน
ผลงานดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 50 คน
- ผูผานการฝกอบรม - คน

เปาหมาย 6,150 คน
ผลการดําเนินงาน สงเสริมการมีงานทํา
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ใหแก นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบ
การศึกษา หรือที่จะศึกษาตอ
จํานวน 105 คน

99.29
52.42

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

-

-

6.1081

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

-

-

-

กพร.

125
-

1.71

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กกจ.
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทําให
ไมสามารถจัดกิจกรรม
แนะแนวในพื้นทีไ่ ด

ดําเนินการ
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ
การแพรระบาด
คลี่คลาย

0.1119
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(2) กิจกรรมจัดหางานเชิงรุก
เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย 5,000 คน
ดําเนินการเดือน มี.ค. – มิ.ย.64

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
-

๖.๑.๒ สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

เปาหมาย จํานวน 160 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 244 คน
- ผูผานการฝกอบรม 241 คน

ปญหา/
ขอขัดของ
- ขาดแคลน
กําลังแรงงาน
ที่มีความรู
ความสามารถ
- ความตองการ
แรงงานของนายจาง/
สถานประกอบการ
ยังไมมคี วามชัดเจน

ขอเสนอแนะ
- รัฐบาลบูรณาการ
ความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษา
รวมกันวางแผน
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
-สํารวจความ
ตองการ นายจาง/
สถานประกอบการ
ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาตะวันออก
- ประชาสัมพันธ
ตําแหนงงานวาง
ของนายจาง/สถานประกอบการ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
-

0.4861
152.50
98.77

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๖.๑.๔ เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางตอเนื่อง
1. การเพิ่มทักษะกําลังแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ดานแรงงาน
ตางดาวเพื่อสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขอ 7 การพัฒนา 7.2 สรางความเขมแข็งของชุมชน
สรางความเขมแข็ง
7.2.4 สรางพลังในชุมชน
จากฐานราก
1. โครงการขยายโอกาสการมีงานทํา
ใหผูสูงอายุ

เปาหมาย จํานวน 1,980 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 3,029 คน
- ผูผานการฝกอบรม 2,537 คน
โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ดานแรงงาน
ตางดาวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เปาหมาย 23,200 คน
ผลการดําเนินงาน จํานวนแรงงาน
ตางดาวไดรับอนุญาตทํางาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 16,705 คน

152.98
83.76
72.00

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

3.1055

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทําใหมีการปดดาน
เขา - ออก แรงงาน
ไมสามารถเดินทาง
มาทํางานได

-

2.9289

กกจ.

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(1) โครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพใหผูสูงอายุ

(2) โครงการสงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม
กับวัยและประสบการณ

ผลการดําเนินงาน
พัฒนาศักยภาพผูส ูงอายุสูการเปน
วิทยากรถายทอดภูมิปญญา
และสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ใหผูสูงอายุ เปาหมาย 330 คน
ผลการดําเนินงาน
สงเสริมการประกอบอาชีพใหผสู ูงอายุ
จํานวน 477 คน
กิจกรรมประสานพลังประชารัฐ
จัดหางานใหผสู ูงอายุ (Civil State
Project for Elderly) กิจกรรม 1 อําเภอ
1 ภูมิปญ
 ญา และกิจกรรมสรางโอกาส
การมีงานทําใหผสู ูงอายุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน
เปาหมาย 2,742 คน
ผลการดําเนินงาน สงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุ จํานวน 4,209 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

144.54

-

-

153.50

- นายจาง/สถานประกอบการ
สวนใหญยังไมมี
นโยบายจางผูสูงอายุ
ทํางาน
- ผูสูงอายุมีอัตรา
การลาออกสูง
เนื่องจากสภาพ
การจางงาน
ลักษณะการทํางาน
- พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2551
กําหนดใหนายจาง
จายคาชดเชยกรณี
เลิกจาง ทําให
นายจางตองแบก
รับภาระคาใชจาย

- ประชาสัมพันธ
การจางงานผูส ูงอายุ
และมาตรการจูงใจ
จากภาครัฐ
- ใหคําปรึกษา
แนะนําแนวทาง
การสมัครงาน
ที่เหมาะสม
และสอดคลอง
กับความรู
ความสามารถ
ใหกับผูสูงอายุ
- ประกาศกระทรวง
แรงงาน ลงวันที่ 8
มีนาคม 2562
เรื่อง ขอความ
รวมมือสงเสริม

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
0.8177

1.5530

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ
ที่สูงขึ้น

ขอ 8 การปฏิรูป
๘.๑ สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กระบวนการเรียนรู
และการพัฒนา
๘.๑.๑ ใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ
ศักยภาพคนไทย
ทุกชวงวัย
๑. การพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็ก เปาหมาย 2,500 คน
102.64
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ในพระราชูปถัมภ
ผูใชแรงงานที่มีบุตรในความดูแลของ
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศูนยเด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราช
ผูใชแรงงานมีบุตรในความดูแลของ
วิทยาลัยในพระราชูปถัมภ
ศูนยเด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราช
จํานวน 2,566 คน
วิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ)

ขอเสนอแนะ
และสนับสนุนให
ผูสูงอายุมีงานทํา
- อยูระหวางการ
ปรับปรุงกฎหมาย
คุมครองแรงงาน
ลดความซ้ําซอน
ของการจายคาชดเชย

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

2.4143

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัย สําหรับศตวรรษที่ ๒๑
1. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความรวมมือเครือขาย และสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน

เปาหมาย จํานวน 772,000 คน
ผลการดําเนินงาน
91.72
- ผูเขารับการฝกอบรม 708,090 คน
- ผูผานการฝกอบรม 708,090 คน
100
๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน

๑. ยกระดับผลิตภาพและพัฒนา
กําลังคนเพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม

-

เปาหมาย จํานวน 1,650 คน
ผลการดําเนินงาน
120.79
- ผูเขารับการฝกอบรม 1,993 คน
- ผูผานการฝกอบรม 1,598 คน
80.18
๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐

-

1. ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือ
และสมรรถนะแรงงาน

-

เปาหมาย จํานวน 4,200 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 6,686 คน
- ผูผานการฝกอบรม 14,736 คน

159.19
70.83

-

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

1.8298

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

5.5772

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

2. ฝกอบรมความเปนเลิศ
ดานเทคโนโลยีชั้นสูง

เปาหมาย จํานวน 1,250 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 1,748 คน
- ผูผานการฝกอบรม 1,474 คน

3. ยกระดับแรงงานไทย
ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแขงขัน

เปาหมาย จํานวน 7,280 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 8,071 คน
- ผูผานการฝกอบรม 5,327 คน
เปาหมาย จํานวน 772,000 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 708,090 คน
- ผูผานการฝกอบรม 708,090 คน

4. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความรวมมือเครือขาย และสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

139.84
84.32

เทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว
สงผลกระทบ
ตอกําลังแรงงาน
และภาคอุตสาหกรรม

110.87
66.00
91.72
100

ขอเสนอแนะ

-

บูรณาการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
เพื่อดําเนินการ
กําหนดทิศทาง
การพัฒนาฝมือ
แรงงานใหมคี วาม
ชัดเจนพรอมรองรับ
การเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
-

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
1.3430

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กพร.

5.5737

กพร.

-

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๘.๖ สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย
๑. การสงเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูการเกษียณอยางมี
คุณภาพของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 25 - 59 ป
(1) กิจกรรมสงเสริมสวัสดิการ
แรงงานสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(2) กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
เพื่อใหบริการสวัสดิการดานการดูแล
สุขภาพแกแรงงานสูงอายุ
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
สูงอายุ (๖๐ ปขึ้นไป)
(สรางเครือขายการคุม ครองแรงงาน
นอกระบบในสังคมสูงวัย)
3. ยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน

เปาหมาย 5,000 คน
ผลการดําเนินงาน สงเสริมสวัสดิการ
แรงงานสูงอายุ จํานวน 2,923 คน
เปาหมาย 1,000 คน
อยูระหวางดําเนินการ

58.46

เปาหมาย 450 คน
ผลการดําเนินงาน สรางเครือขาย
การคุมครองแรงงานนอกระบบ
ในสังคมสูงวัย จํานวน 113 คน
เปาหมาย จํานวน 7,280 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 8,071 คน
- ผูผานการฝกอบรม 5,327 คน

25.11

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

0.6573

รง.
หนวยงาน
หลัก
กสร.

-

-

0.2629

กสร.

-

-

5.5737

กพร.

-

110.87
66.00
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
4. ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
5. ฝกอบรมแรงงานกลุม เปาหมายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
(ไมรวมกลุมเปาหมายผูผ านการบําบัด
ยาเสพติด)
6. โครงการเตรียมความพรอมแกกําลัง
แรงงาน (แนะแนวอาชีพและสงเสริม
อาชีพ)

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย จํานวน 1,400 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 2,282 คน
- ผูผานการฝกอบรม 2,321 คน
เปาหมาย จํานวน 1,750 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 2,499 คน
- ผูผานการฝกอบรม 2,273 คน
1) แนะแนวอาชีพกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน เปาหมาย 55,760 คน
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพ
ใหนักเรียน นักศึกษา และสงเสริมอาชีพ
ใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
ผูถูกคุมประพฤติและผูต องขัง
จํานวน 33,644 คน
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการ
มีงานทํา เปาหมาย 16,265 คน
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพ
ใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชน
ทั่วไป ผูที่หางานยาก และสงเสริมการ
มีงานทําใหทหารกองประจําการ
ที่จะปลดเปนทหารกองหนุน
จํานวน 22,269 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
1.1748

-

-

-

142.80
90.96
60.34

-

-

0.8327

136.91

-

-

0.1153

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

176.00
101.71

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กพร.

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

7. โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคณ
ุ ภาพ

ผลการดําเนินงาน
3) แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบ
การจางงาน เปาหมาย 946 คน
ผลการดําเนินงาน เพิ่มอาชีพ
เพิ่มรายได ใหแก ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง
ผูที่รอฤดูกาล ผูประสบภัยธรรมชาติ
แรงงานนอกระบบ และคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการสามารถประกอบ
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และสงเสริม
การรับงานไปทําที่บาน จํานวน 1,038 คน
กิจกรรมใหบริการจัดหางาน
ของศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
เปาหมาย 10,015 คน
ผลการดําเนินงาน ผูสมัครงาน
37,656 คน บรรจุงาน 34,099 คน

8. ผลผลิตประชาชนทุกกลุม
ไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
(1) การใหบริการจัดหางานในประเทศ เปาหมาย 78,608 คน
ผลการดําเนินงาน
1) โครงการจัดหางานเชิงรุก
เพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน
2) โครงการนัดพบแรงงานใหญ
3) โครงการนัดพบแรงงานยอย

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
1.7168

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

109.72

-

-

375.99

ระบบเครือขาย
ไมเสถียร สาเหตุ
จาก connection
ของเครื่อง sever

ประสานบริษัท
ผูพัฒนาระบบ
และประสาน
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ใหดําเนินการแกไข

0.2125

- ปรับรูปแบบ
การจัดงาน
ใหเหมาะสม
ในแตละพื้นที่
- ประสานและกําหนด
เงื่อนไขกับนายจาง/

6.3543

340.82

- การดําเนินงาน
ตามโครงการ มีการ
รวมตัวกันจํานวนมาก
ซึ่งอาจขัดตอ
พระราชกําหนด
การบริหารราชการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กกจ.

กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
4) โครงการใหบริการจัดหางาน
แกกลุมคนพิเศษ (กิจกรรมจัดหางาน
พิเศษสําหรับผูพนโทษ, กิจกรรมประชารัฐ
รวมพลังสรางยุวแรงงาน, กิจกรรม
จัดหางานใหคนพิการมีงานทํา, กิจกรรม
สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงาน
ภาครัฐ)
5) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน
มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
6) โครงการจัดหางานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต (ผูประกันตน + 24 ชัว่ โมง)
มีประชาชนไดรับบริการสงเสริม
การมีงานทํา รวมทั้งสิ้น 267,914 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 8
- นายจาง/สถานประกอบการ
สวนใหญ
ไมใหความรวมมือ

สถานประกอบการ
ขอความรวมมือ
ในการแจงผลการ
บรรจุงานให
กับหนวยปฏิบัติ
หลังจากจบงาน

- ไมมีนายจาง/
สถานประกอบการ
เปดโอกาส
ใหเขาทํางาน
เนื่องจากยังมีความ
กังวลในการ
จางงานผูพนโทษ
- มีตําแหนงงานวาง
รองรับนอย
- นักเรียน นักศึกษา
ไมมคี วามพรอม
ในการทํางาน
- นายจาง/สถานประกอบการ
กําหนดคุณสมบัติ

- ออกมาตรการจูงใจ
ในการจางงาน
ผูพนโทษ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจางงานคนพิการ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

(2) การใหบริการจัดหางาน
ตางประเทศ

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย 15,300 คน
ผลการดําเนินงาน
1) พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางาน
และพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงาน
ตางประเทศ
2) จัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ
โดยรัฐ
3). รับแจงการเดินทางดวยตนเองและ
เดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ
(Re - entry)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

30.83

ปญหา/
ขอขัดของ
และวุฒิการศึกษา
ของคนพิการไว
คอนขางสูง รวมทั้ง
ไมจดั สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ใหแกคนพิการ
- สถานที่ทํางาน
อยูหางไกลจากที่พัก
อาศัยของคนพิการ
- ไมมีการจัดทํา
ฐานขอมูลคนพิการ
ที่ตองการทํางาน
อยางเปนระบบ
และเปนปจจุบัน
-

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

(3) การใหบริการขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน (โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารตลาดแรงงาน)

คนหางานไดรับบริการดานการจัดหางาน
ตางประเทศ สามารถเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 4,713 คน
เปาหมาย 1,300,000 คน
ผลการดําเนินงาน ประชาชนไดรับบริการ
ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
จํานวน 1,474,856 คน
เปาหมาย 4,000 คน
ผลการดําเนินงาน แรงงานไดรับบริการ
สงเสริมการมีงานทํา จํานวน – คน

9. โครงการวันมหกรรมอาชีพ

10. โครงการออกใบอนุญาตทํางาน
ใหผูเชี่ยวชาญ

เปาหมาย 4,280 คน 5,700 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน คนตางดาวที่ไดรับ
อนุญาตใหทํางานตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน (BOI)
กฎหมายวาดวยการปโตรเลียม
หรือตามกฎหมายอื่น และจัดทํา
ทะเบียนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ทํางาน จํานวน 3,215 คน
7,967 ครั้ง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

113.45

-

-

-

-

จากสถานการณ
การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทําใหไมสามารถ
จัดกิจกรรม
ในพื้นที่ได
-

75.12

ดําเนินการ
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ
การแพรระบาด
คลี่คลาย
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

กกจ.

0.3988

กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)
ขอ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
และหลักประกัน
ทางสังคม

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

9.4 สรางหลักประกันทางสังคมทีค่ รอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทํา ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุม
๑. การดําเนินงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
(1) โครงการยกระดับและ
ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาองคความรู
ความปลอดภัยในการทํางาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา
(2) โครงการสรางการรับรู
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แรงงานนอกระบบภาคเกษตร
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน
และลดปจจัยเสีย่ งตอการสัมผัสสารเคมี
อันตราย เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(3) กิจกรรมรณรงคใหแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการรับรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

เปาหมาย 4,500 คน
ผลการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ
ศูนยพัฒนาองคความรูค วามปลอดภัยฯ
ใหกับแรงงาน จํานวน 1,642 คน

36.49

เปาหมาย 4,600 คน
ผลการดําเนินงาน สรางการรับรู
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน
นอกระบบภาคเกษตรฯ
จํานวน 2,717 คน

59.07

เปาหมาย 99,400 คน
ผลการดําเนินงาน รณรงคใหแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการรับรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย

1.63

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

1.9343

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

และสภาพแวดลอมในการทํางาน
จํานวน 1,621 คน
(4) โครงการพัฒนาสถานประกอบ- - ระดับจังหวัด (เปาหมาย 150 แหง
กิจการตนแบบระบบการบริหาร
/150 ครั้ง /15,000 คน)
และการจัดการดานความปลอดภัย
- ระดับประเทศ (เปาหมาย 100 แหง
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
/100 ครั้ง /45,000 คน)
อยูระหวางดําเนินการ
ในการทํางานสูอาเซียน
ประจําป พ.ศ. 2564
๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ
(1) โครงการขับเคลื่อนแรงงาน
เปาหมาย 500 คน
นอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อยูระหวางดําเนินการ
(2) กิจกรรมสรางความเขมแข็ง
เปาหมาย 1,520 คน
ชมรมแรงงานนอกระบบ
อยูระหวางดําเนินการ
(3) กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย เปาหมาย 860 คน
ใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ
ผลการดําเนินงาน สงเสริม
ความปลอดภัยใหแกกลุมแรงงาน
นอกระบบ จํานวน 389 คน
๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต
เปาหมาย 953 แหง /953 ครั้ง
และผลิตภาพแรงงาน
/308,300 คน
(กิจกรรมสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ ผลการดําเนินงาน สงเสริมระบบ
แบบหุนสวนดวยรูปแบบ (Model)
แรงงานสัมพันธแบบหุนสวนดวยรูปแบบ
ที่เหมาะสม)
(Model) ที่เหมาะสม จํานวน 410 แหง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

-

-

0.7297

กสร.

0.8058

กสร.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

45.23

43.02/
43.23/
36.08
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
412 ครั้ง ลูกจาง จํานวน 111,247 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

๔. สถานประกอบกิจการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานและแรงงานไดรบั สิทธิ
ตามกฎหมายแรงงาน
(1) กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบ เปาหมาย 18,459 แหง/599,240 คน 38.24/35.54
ผลการดําเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการของแรงงานในระบบ จํานวน
7,059 แหง ลูกจาง จํานวน 212,989 คน
(2) กิจกรรมตรวจแรงงานนอกระบบ เปาหมาย 28,810 คน
25.01
ผลการดําเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการของแรงงานนอกระบบ
จํานวน 7,206 คน
เปาหมาย 9,634 แหง /9,634 ครั้ง
(3) กิจกรรมตรวจและกํากับ
30.61/
/418,989 คน
สถานประกอบกิจการ/หนวยงาน
42.75/
รัฐวิสาหกิจใหปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
37.80
ผลการดําเนินงาน ตรวจและกํากับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สถานประกอบกิจการ/หนวยงาน
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
รัฐวิสาหกิจใหปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ
จํานวน 2,949 แหง 4,119 ครั้ง
ลูกจาง จํานวน 158,368 คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

-

-

29.0282

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(4) กิจกรรมตรวจและกํากับ
สถานประกอบกิจการ/หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจใหปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขั้นเทคนิควิชาการ

(5) กิจกรรมรณรงคสงเสริม
ใหสถานประกอบกิจการ
และรัฐวิสาหกิจมีการบริหาร
แรงงานสัมพันธดวยระบบทวิภาคี

(6) กิจกรรมตรวจเยี่ยม
ใหคําปรึกษาแนะนํา และติดตาม
เฝาระวังปญหาความขัดแยง
ในสถานประกอบกิจการ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย 1,608 แหง /1,608 ครั้ง
/127,200 คน
ผลการดําเนินงาน ตรวจและกํากับ
สถานประกอบกิจการ/หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจใหปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขั้นเทคนิควิชาการ จํานวน 353 แหง
589 ครั้ง ลูกจาง จํานวน 33,585 คน
เปาหมาย 6,594 แหง /6,594 ครั้ง
/414,880 คน
ผลการดําเนินงาน รณรงคสงเสริม
ใหสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจ
มีการบริหารแรงงานสัมพันธดวยระบบ
ทวิภาคี จํานวน 1,998 แหง 2,009 ครั้ง
ลูกจาง จํานวน 121,942 คน
เปาหมาย 304 แหง /304 ครั้ง
/108,600 คน
ผลการดําเนินงาน ตรวจเยี่ยม
ใหคําปรึกษาแนะนํา และติดตาม
เฝาระวังปญหาความขัดแยง
ในสถานประกอบกิจการ จํานวน 95 แหง
98 ครั้ง ลูกจาง จํานวน 22,231 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
21.95/
36.63/
26.40

30.30/
30.47/
29.39

31.25/
32.24/
20.47

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
๕. การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว
(1) กิจกรรมสงเสริมสวัสดิการ
เพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม

(2) กิจกรรมสงเสริมใหมีการ
จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ
6. การดําเนินงานดานประกันสังคม
(1) ลูกจางและผูประกันตนมีสิทธิ
ไดรับสิทธิประโยชนภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย 9,164 แหง /536,208 คน
ผลการดําเนินงาน สงเสริมสวัสดิการ
เพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม
จํานวน 2,396 แหง ลูกจาง จํานวน
124,344 คน
เปาหมาย 138 แหง /2,760 คน
ผลการดําเนินงาน สงเสริมใหมีการ
จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ
จํานวน 19 แหง ลูกจางหญิง 6 คน

26.15/23.19

เปาหมาย จํานวนลูกจางและ
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน
กับสํานักงานประกันสังคม
13.42 ลานคน
ผลการดําเนินงาน
กองทุนประกันสังคม
ณ เดือนกุมภาพันธ 2564
- สถานประกอบการ จํานวน
484,672 แหง
- ผูประกันตน จํานวน 12.94 ลานคน
การจายสิทธิประโยชน

-

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
4.1914

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กสร.

13.77/0.22

-

-

-

สปส.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

(2) แรงงานนอกระบบผูมสี ิทธิ
เขาสูความคุมครองภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม

ผลการดําเนินงาน
(เหตุไมเนื่องจากการทํางาน)
จํานวน 5.72 ลานราย
เปนเงิน 8,983.62 ลานบาท
กองทุนเงินทดแทน
-นายจาง จํานวน 431,271 ราย
-ลูกจาง จํานวน 11.14 ลานคน
- การจายสิทธิประโยชน ใหแกลูกจาง
(เหตุเนื่องจากการทํางาน)
จํานวน 12,702 ราย
เปนเงิน 160.39 ลานบาท
เปาหมาย จํานวนแรงงานนอกระบบ
ที่เขาสูระบบประกันสังคมมาตรา 40
มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนกับสํานักงาน
ประกันสังคม 3,600,000 คน
ผลการดําเนินงาน
(ขอมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564)
- มีผูประกันตนตามมาตรา 40
จํานวน 3.55 ลานราย
คิดเปนรอยละ 98.54
- จํานวนการจายประโยชนทดแทน
ของผูประกันตนมาตรา 40
จํานวน 21,646 ราย
เปนเงิน 105.32 ลานบาท

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

98.54

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(3) โครงการออกหนวยเคลื่อนที่
บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
(SDU)

(4) โครงการ 1 ตําบล 1 หมูบา น
ประกันสังคมทั่วไทย

(5) โครงการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคเชิงรุก/วัคซีนไขหวัด

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผูเขารับบริการผานหนวย
เคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ
Service Delivery Unit (SDU)
จํานวน 328,800 คน
ผลการดําเนินงาน
ผูเขารับบริการผานหนวยเคลื่อนทีบ่ ริการ
เบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit (SDU)
จํานวน 217,253 คน
เปาหมาย จํานวนหมูบาน/ชุมชน
ประกันสังคม 850 หมูบาน/ชุมชน
ผลการดําเนินงาน
ขยายความคุม ครองทั่วประเทศ 737
หมูบาน/ชุมชน และมีผปู ระกันตน
ขึ้นทะเบียนภายใตโครงการ
28,366 คน
เปาหมาย รอยละ 20 ของจํานวน
ผูประกันตนที่มีอายุ 50 ป ขึ้นไป
ไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ
ผลการดําเนินงาน
มีผูประกันตนขอรับบริการฉีดวัคซีน
ไขหวัดใหญ (ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม
2563 – 28 กุมภาพันธ 2564)
จํานวน 262,597 คน คิดเปนรอยละ
62 ของเปาหมาย

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

-

-

-

62.00

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
-

129.0000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(6) การจายคาบริการทางการแพทย
ตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019
และการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เชิงรุกในสถานประกอบการสําหรับพื้นที่เสี่ยง

ผลการดําเนินงาน
1) การจายคาบริการทางการแพทย
ตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019
เปาหมาย ผูประกันตนที่ไดรับการยืนยัน
วาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือตองสงสัยวาติดเชื้อ ตองไดรับการ
รักษา
ผลการดําเนินงาน
มีผูประกันตนที่ขอรับคาบริการ
ทางการแพทย จํานวน 18,323 คน
เปนเงินทั้งสิ้น 184,957,138 บาท
(มีนาคม 2563 - มกราคม 2564)
2) การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เชิงรุกในสถานประกอบการ
สําหรับพื้นที่เสี่ยง
เปาหมาย ตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ
ไมนอยกวา 100,000 คน ใน 28 พื้นที่เสี่ยง
ผลการดําเนินงาน
ผูประกันตนไดรับการตรวจคัดกรอง
เชิงรุกประมาณ 106,998 ราย
ในจํานวนนี้มีผูตดิ เชื้อยืนยันสะสม
9,260 ราย (คนไทย 813 ราย/
แรงงานตางดาว 8,447 ราย)
(ตั้งแตวันที่ 9 มกราคม - 10 มีนาคม
2564)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจาย
หนวยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(ลานบาท)
184.9571
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)
ขอ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทําธุรกิจ และการใชชีวิตประจําวัน

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ
1. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัตสิ งเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

จัดทํารางหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใหความเห็นชอบหลักสูตร
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวของ และรายการ
คาใชจายที่ใชในการฝกยกระดับฝมือ
แรงงาน และการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
ดวยวิธีการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพิ่มชองทาง 1) เพิ่มชองทางใหบริการรับชําระ
ใหบริการรับ – จายเงินผานธนาคาร
เงินกองทุนประกันสังคม และกองทุน
และหนวยบริการ
เงินทดแทน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Payment) ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) เริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

-

การพัฒนาปรับปรุง
ระบบหรือเพิม่
ชองทางใหบริการ
รับ -จายเงิน
ขึ้นอยูกับความ
พรอมของ
สํานักงาน
ประกันสังคม/
ธนาคาร/หนวย
บริการ บางครั้ง
อาจใชระยะเวลา
คอนขางนานทําให
เกิดความลาชา

ติดตามสอบถาม
ความคืบหนา
ในการพัฒนาระบบ
ของธนาคาร/
หนวยบริการ
เปนระยะ ๆ

-

สปส.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

2) เพิ่มชองทางใหบริการรับชําระ
เงินกองทุนประกันสังคมผูประกันตน
ตามมาตรา 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารออมสิน ขณะนี้อยูร ะหวาง
ทดสอบระบบรวมกัน
3) เพิ่มชองทางใหบริการจายเงิน
กองทุนเงินทดแทน ผานบริการ
พรอมเพย (Prompt Pay)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ขอ 12 การปองกัน 12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
และปราบปราม
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 1. โครงการสนับสนุนและสรางการ
1) กระทรวงแรงงาน โดยศูนยปฏิบัติการ
และกระบวนการ มีสวนรวมของประชาชนในการตอตาน
ตอตานการทุจริต ดําเนินการจัดโครงการ
ยุติธรรม
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน”
สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตอตานการทุจริต
“ดวงตาแรงงาน” ระหวางวันที่ 16 – 18
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพิมานการเดน
บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแกน
โดยมีกลุมเปาหมายเปนขาราชการ/
เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานแรงงาน
จังหวัด ภาคประชาชนและเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานภาคเหนือและภาค
อีสาน ผูเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 154 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

50.00

ปญหา/
ขอขัดของ

-

ขอเสนอแนะ

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

0.7826

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
2. โครงการพัฒนาการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

3. โครงการกระทรวงแรงงาน
รวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใสสะอาด
ปราศจากทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand)
4. โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

กระทรวงแรงาน โดยศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต จัดโครงการ
พัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับ
ขีดคาดัชนีการรับรูการทุจริต
โดยใชแนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด ณ หองจอมพล ป.พิบลู สงคราม
ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
ประกอบดวยขาราชการและเจาหนาที่
สังกัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 75 คน
กําหนดจัดโครงการในเดือนพฤษภาคม
– มิถุนายน 2564

100

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
0.0951

-

-

-

-

กิจกรรมใหความรู ความเขาใจ
เรื่องวินัยและเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ในโครงการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ของสํานักงาน
ประกันสังคม เผยแพรขอมูลคําพิพากษา
ของศาลปกครอง กรณีกระทําผิดวินัย
ที่นาสนใจ เพื่อเปนแนวทางในการ
เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

39.13

ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สป.

สป.

สปส.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
บัญชากระทําผิดวินัย และเผยแพร
บทความธรรมะในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานประกันสังคม
เพื่อสรางองคความรูและสงเสริม
ใหขาราชการและเจาหนาของสํานักงาน
ประกันสังคม ประพฤติตนปฏิบตั ิ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตยสุจริต และใหมีจรรยา
และคานิยมที่ดีในการปฏิบัติหนาที่
เปาหมาย จํานวน 23 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน ตั้งแตเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2564 มีการจัด
กิจกรรมทั้งหมด 9 ครั้ง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)
ขอ 1 การแกไข
ปญหาในการ
ดํารงชีวิต
ของประชาชน

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

1.1 ลดขอจํากัดในการประกอบอาชีพ
1. ฝกอบรมแรงงานผูส ูงอายุ
เพื่อเพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ

เปาหมาย จํานวน 1,400 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 2,282 คน
- ผูผานการฝกอบรม 2,321 คน
2. ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ เปาหมาย จํานวน 2,000 คน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 2,591 คน
- ผูผานการฝกอบรม 2,401 คน
3. โครงการแกไขปญหาความเดือดรอน กําลังแรงงานไดรับการเสริมสราง
ดานอาชีพ
ศักยภาพ จํานวน 12,460 คน
(จางงานเรงดวนและพัฒนาฝมือ
ดังนี้
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ) - จางงานเรงดวน จํานวน 5,891 คน
- พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน จํานวน
6,569 คน
4. ประสานการใหบริการดานแรงงาน ประสานการใหบริการดานแรงงาน
ในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
ในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
จํานวน 54,๘82 คน ดังนี้
- งานจัดหางาน 4,869 คน
- งานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
11,739 ตน
- งานสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

176.00
101.71
129.55
92.67
62.30

21.61

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

1.7135

รง.
หนวยงาน
หลัก
กพร.

-

-

1.3728

กพร.

-

-

25.3600

สป.

การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙
สงผลตอการประสาน
การใหบริการดาน
แรงงานในพื้นที่ของ
อาสาสมัครแรงงาน

ทําความเขาใจกับ
อาสาสมัครแรงงาน
ใหมีความเขาใจ
เพื่อปองกันตนเอง
ในการลงพื้นที่
เพื่อประสาน
การใหบริการ

12.9007

สป.
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ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

2,415 คน
ดานแรงงาน
- งานสิทธิประโยชนดานประกันสังคม
28,234 คน
- สิทธิประโยชนแรงงานไทย
ในตางประเทศ 363 คน
- งานจางงานเรงดวนโดย อสร. 7,262 คน
ขอ 5 การยกระดับ 5.1 การยกระดับรายได หรือคาแรงขั้นต่ํา ตองสอดคลองกับการพัฒนา “ทักษะฝมือ” ผานกลไก “คณะกรรมการไตรภาคี”
ศักยภาพของ
แรงงาน
1. การจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนด
- จัดประชุมคณะกรรมการคาจาง
การแพรระบาดของ จัดประชุม
อัตราคาจางขั้นต่ํา
ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13
โรคติดเชื้อไวรัส
ในรูปแบบออนไลน
มกราคม 2564 ณ กระทรวงแรงงาน
โคโรนา ๒๐๑๙
ผานโปรแกรม
โดยผานระบบประชุมทางไกลออนไลน
Zoom
โปรแกรม Zoom เพื่อพิจารณาแผน
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. การจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนด
- จัดประชุมคณะกรรมการคาจาง
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ 2564 ณ กระทรวงแรงงาน
เพื่อพิจารณาแผนการดําเนินการกําหนด
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
ป 2564

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

0.2288

รง.
หนวยงาน
หลัก
สป.

0.0737

สป.
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ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ปญหา/
ขอเสนอแนะ
ผลการเบิกจาย
ผลการ
ขอขัดของ
งบประมาณ
ดําเนินงาน
(ลานบาท)
5.2 สนับสนุนการปรับ “เปลี่ยนทักษะ” และ “เปลี่ยนสายอาชีพ” ใหตรงกับความตองการของ “ตลาดแรงงาน” “อุตสาหกรรมเปาหมาย”
และ “ความกาวหนาของเทคโนโลยี”
1. ฝกอบรมความเปนเลิศ
ดานเทคโนโลยีชั้นสูง

เปาหมาย จํานวน 1,250 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 1,748 คน
- ผูผานการฝกอบรม 1,474 คน

2. ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือ
และสมรรถนะแรงงาน

เปาหมาย จํานวน 4,200 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 6,686 คน
- ผูผานการฝกอบรม 14,736 คน
เปาหมาย จํานวน 1,880 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 1,178 คน
- ผูผานการฝกอบรม 716 คน

3. เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

139.84
84.32

159.19
70.83
62.66
60.78

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1.3430

-

บูรณาการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
เพื่อดําเนินการ
กําหนดทิศทางการ
พัฒนาฝมือแรงงาน
ใหมีความชัดเจน
พรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
-

รง.
หนวยงาน
หลัก
กพร.

5.5772

กพร.

-

-

0.7155

กพร.

เทคโนโลยี
มีการเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็ว
สงผลกระทบตอ
กําลังแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม
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4. การพัฒนาวิสาหกิจ
ความเปนมืออาชีพ
5. เพิ่มทักษะกําลังแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
7. การพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ
8. การพัฒนาบุคลากร
ดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสง
และการคาระหวางประเทศ
9. การพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย จํานวน 160 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 36 คน
- ผูผานการฝกอบรม - คน
เปาหมาย จํานวน 1,980 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 3,029 คน
- ผูผานการฝกอบรม 2,537 คน
เปาหมาย จํานวน 980 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 973 คน
- ผูผานการฝกอบรม 510 คน
เปาหมาย จํานวน 190 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 152 คน
- ผูผานการฝกอบรม 130 คน
เปาหมาย จํานวน 40 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 50 คน
- อยูระหวางจัดฝกอบรม
เปาหมาย จํานวน 160 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 244 คน
- ผูผานการฝกอบรม 241 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
22.50
152.98
83.76
99.29
52.42
80.00
85.53
125
152.50
98.77

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
0.8063

-

-

-

3.1055

กพร.

-

-

0.6108

กพร.

-

-

3.1055

กพร.

-

-

-

กพร.

-

-

0.4861

กพร.

กพร.
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10. ยกระดับแรงงานไทย
ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแขงขัน
๑1. การพัฒนาทักษะแรงงาน
ดานทองเที่ยวและบริการ

๑2. การพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส
๑3. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความรวมมือเครือขาย และสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย จํานวน 7,280 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 8,071 คน
- ผูผานการฝกอบรม 5,327 คน
เปาหมาย จํานวน 760 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 1,314 คน
- ผูผานการฝกอบรม 1,070 คน

เปาหมาย จํานวน 600 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 688 คน
- ผูผานการฝกอบรม 616 คน
เปาหมาย จํานวน 772,000 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 708,090 คน
- ผูผานการฝกอบรม 708,090 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
110.87
66.00
172.89
81.43

114.67
89.53
91.72
100.00

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
5.5737

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

0.8807

กพร.

-

ติดตามสถานการณ
การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
อยางใกลชิด
และปรับแผน
การดําเนินงาน
ตามสถานการณ
โดยการฝกอบรม
ออนไลน
ในบางหลักสูตร
-

0.8026

กพร.

-

-

-

กพร.

การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

กพร.

41
นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
14. การเสริมสมรรถนะแรงงาน
ดานเทคโนโลยีรองรับการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21
15. โครงการเตรียมความพรอม
แกกําลังแรงงาน

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย จํานวน 1,220 คน
ผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการฝกอบรม 1,978 คน
- ผูผานการฝกอบรม 1,405 คน
1) แนะแนวอาชีพกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน เปาหมาย 55,760 คน
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพ
ใหนักเรียน นักศึกษา และสงเสริม
อาชีพใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
ผูถูกคุมประพฤติ และผูตองขัง
จํานวน 33,644 คน
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
เปาหมาย 16,265 คน
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพ
ใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชน
ทั่วไป ผูที่หางานยาก และสงเสริม
การมีงานทําใหทหารกองประจําการ
ที่จะปลดเปนทหารกองหนุน
จํานวน 22,269 คน
3) แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบ
การจางงาน เปาหมาย 946 คน
ผลการดําเนินงาน เพิ่มอาชีพ
เพิ่มรายได ใหแก ผูวางงาน
ผูถูกเลิกจาง ผูที่รอฤดูกาล ผูประสบภัย
ธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
1.1748

-

162.13
71.03
60.34

-

-

0.8328

กกจ.

136.91

-

-

1.1538

109.72

-

-

1.7169

กพร.
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16. โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ

17. ผลผลิตประชาชนทุกกลุม
ไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
(1) การใหบริการจัดหางาน
ในประเทศ

ผลการดําเนินงาน
และคนพิการหรือผูด ูแลคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริม และสงเสริมการ
รับงานไปทําที่บาน จํานวน 1,038
คน
กิจกรรมใหบริการจัดหางาน
ของศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
เปาหมาย 10,015 คน
ผลการดําเนินงาน ผูสมัครงาน
37,656 คน บรรจุงาน 34,099 คน

เปาหมาย 78,608 คน
ผลการดําเนินงาน
1) โครงการจัดหางานเชิงรุก
เพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน
2) โครงการนัดพบแรงงานใหญ
3) โครงการนัดพบแรงงานยอย
4) โครงการใหบริการจัดหางาน
แกกลุมคนพิเศษ (กิจกรรมจัดหางาน
พิเศษสําหรับผูพนโทษ , กิจกรรม
ประชารัฐรวมพลังสรางยุวแรงงาน ,
กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

375.99

ระบบเครือขาย
ไมเสถียร สาเหตุ
จาก connection
ของเครื่อง sever

ประสานบริษัท
ผูพัฒนาระบบ
และประสานศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ใหดําเนินการแกไข

0.2126

กกจ.

- ปรับรูปแบบ
การจัดงาน
ใหเหมาะสม
ในแตละพื้นที่
- ประสานและ
กําหนดเงื่อนไข
กับนายจาง/สถานประกอบการ
ขอความรวมมือ
ในการแจงผล
การบรรจุงานใหกับ

6.3543

340.82

- การดําเนิน
โครงการ มีการ
รวมตัวกันจํานวน
มาก ซึ่งอาจขัดตอ
พระราชกําหนด
การบริหารราชการ
ในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 8
- นายจาง/สถานประกอบการ

กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
, กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางาน
ในหนวยงานภาครัฐ)
5) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน
มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
6) โครงการจัดหางานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต (ผูป ระกันตน + 24 ชั่วโมง)
มีประชาชนไดรับบริการสงเสริม
การมีงานทํา จํานวน 267,914 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

สวนใหญ ไมให
ความรวมมือ
- ไมมีนายจาง/
สถานประกอบการ
เปดโอกาสใหเขา
ทํางาน เนื่องจาก
ยังมีความกังวล
ในการจางงาน
ผูพนโทษ
- มีตําแหนงงานวาง
รองรับนอย
- นักเรียน นักศึกษา
ไมมคี วามพรอม
ในการทํางาน
- นายจาง/สถาน ประกอบการ
กําหนดคุณสมบัติ
และวุฒิการศึกษา
ของคนพิการไว
คอนขางสูง รวมทั้ง
ไมจดั สิ่งอํานวย
ความสะดวกใหแก
คนพิการ
- สถานที่ทํางาน
อยูหางไกลจากที่พัก

หนวยปฏิบัติ
หลังจากจบงาน
- ออกมาตรการ
จูงใจในการจางงาน
ผูพนโทษ
- ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจางงาน
คนพิการ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

(2) การใหบริการจัดหางาน
ตางประเทศ

(3) การใหบริการขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน
(โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน)

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย 15,300 คน
ผลการดําเนินงาน
1) พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางาน
และพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงาน
ตางประเทศ
2) จัดสงคนหางานไปทํางาน
ตางประเทศโดยรัฐ
3. รับแจงการเดินทางดวยตนเอง
และเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ
(Re - entry)
คนหางานไดรับบริการดานการ
จัดหางานตางประเทศ สามารถเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 4,713 คน
เปาหมาย 1,300,000 คน
ผลการดําเนินงาน ประชาชนไดรับ
บริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
จํานวน 1,474,856 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

30.83

อาศัยของคนพิการ
- ไมมีการจัดทํา
ฐานขอมูลคนพิการ
ที่ตองการทํางาน
อยางเปนระบบ
และเปนปจจุบัน
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

-

-

113.45

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
18. โครงการวันมหกรรมอาชีพ

19. โครงการออกใบอนุญาตทํางาน
ใหผูเชี่ยวชาญ

ขอ 6 การ
วางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของ
ประเทศสูอนาคต

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย 4,000 คน
ผลการดําเนินงาน แรงงานไดรับบริการ
สงเสริมการมีงานทํา จํานวน – คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
-

ปญหา/
ขอขัดของ
จากสถานการณ
การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทําใหไมสามารถจัด
กิจกรรมในพื้นทีไ่ ด
-

ขอเสนอแนะ
ดําเนินการ
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ
การแพรระบาด
คลี่คลาย
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
-

เปาหมาย 4,280 คน 5,700 ครั้ง
75.12
0.0399
ผลการดําเนินงาน คนตางดาวที่ไดรับ
อนุญาตใหทํางานตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน (BOI)
กฎหมายวาดวยการปโตรเลียม หรือ
ตามกฎหมายอื่น และจัดทําทะเบียน
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน
จํานวน 3,215 คน 7,967 ครั้ง
20. โครงการสงเสริมการจางงานใหม เปาหมาย 260,000 คน
6.02
การจายคาจางของ ปรับปรุงคุณสมบัติ
218.1004
สําหรับผูจบการศึกษาใหมโดยภาครัฐ ผลการดําเนินงาน ผูจบการศึกษา
ผูจบการศึกษาใหม และเงื่อนไข
และเอกชน
ไดรับอนุมัติเขารวมโครงการ จํานวน
ผูจบการศึกษาใหม
15,648 คน
(ขอมูล 1 ต.ค. 63 – 5 มี.ค.64)
6.2 สนับสนุนการลงทุน “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” “เมืองอัจฉริยะ” และการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย

1. โครงการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

กกจ.

กกจ.

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

(1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
เปาหมาย 6,150 คน
เพื่อการทํางานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ผลการดําเนินงาน สงเสริมการมีงาน
ภาคตะวันออก
ทําในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ใหแก นักเรียน
นักศึกษา ที่จะจบการศึกษา หรือ
ที่จะศึกษาตอ จํานวน 105 คน
(2) กิจกรรมจัดหางานเชิงรุก
เปาหมาย 5,000 คน
เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ดําเนินการเดือน มี.ค. – มิ.ย.64
ภาคตะวันออก

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
1.71

-

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

จากสถานการณ
การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทําใหไมสามารถจัด
กิจกรรมได
- ขาดแคลนกําลัง
แรงงาน ที่มคี วามรู
ความสามารถ
- ความตองการ
แรงงาน ของ
นายจาง/สถานประกอบการ
ยังไมมีความชัดเจน

ดําเนินการ
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ
การแพรระบาด
คลี่คลาย
- รัฐบาลบูรณาการ
ความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา
รวมกันวางแผน
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
-สํารวจความ
ตองการ นายจาง/
สถานประกอบการ
ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
- ประชาสัมพันธ
ตําแหนงงานวาง
ของนายจาง/สถานประกอบการ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
0.1119

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
2. โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ดานแรงงาน
ตางดาวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

ขอ 7 การเตรียม
คนไทยสูศตวรรษ
ที่ 21

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย 23,200 คน
ผลการดําเนินงาน จํานวนแรงงาน
ตางดาวไดรับอนุญาตทํางาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จํานวน 16,705 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
72.00

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
2.9290

สถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทําใหมีการปดดาน
แรงงานไมสามารถ
เดินทางมาทํางานได
7.3 การสรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล สื่อออนไลน และเครือขายสังคมออนไลน เพื่อปองกันผลกระทบในเชิงสังคม สรางความปลอดภัย ดูแล
ปญหาอาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขาวสารที่ถูกตอง เกิดความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชีวิต
1. เตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน 1) แนะแนวอาชีพกอนเขาสูต ลาดแรงงาน
60.34
0.8328
เปาหมาย 55,760 คน
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพ
ใหนักเรียน นักศึกษา และสงเสริม
อาชีพใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
ผูถูกคุมประพฤติและผูต องขัง
จํานวน 33,644 คน
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
136.91
1.1538
เปาหมาย 16,265 คน
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพ
ใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชน
ทั่วไป ผูที่หางานยาก และสงเสริมการ
มีงานทําใหทหารกองประจําการ
ที่จะปลดเปนทหารกองหนุน
จํานวน 22,269 คน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

2. โครงการกาวสูงานที่ดี
คนมีคุณภาพ

3. ผลผลิตประชาชนทุกกลุม
ไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
(1) การใหบริการจัดหางาน
ในประเทศ

ผลการดําเนินงาน
3) แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบ
การจางงาน เปาหมาย 946 คน
ผลการดําเนินงาน เพิ่มอาชีพ
เพิ่มรายได ใหแก ผูวางงาน
ผูถูกเลิกจาง ผูที่รอฤดูกาล ผูประสบภัย
ธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ
และคนพิการหรือผูด ูแลคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
และสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
จํานวน 1,038 คน
กิจกรรมใหบริการจัดหางาน
ของศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
เปาหมาย 10,015 คน
ผลการดําเนินงาน ผูสมัครงาน
37,656 คน บรรจุงาน 34,099 คน

เปาหมาย 78,608 คน
ผลการดําเนินงาน
1) โครงการจัดหางานเชิงรุก
เพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน
2) โครงการนัดพบแรงงานใหญ
3) โครงการนัดพบแรงงานยอย

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
109.72

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

-

-

375.99

ระบบเครือขาย
ไมเสถียร สาเหตุ
จาก connection
ของเครื่อง sever

340.82

- การดําเนิน
โครงการ มีการ
รวมตัวกันจํานวน
มาก ซึ่งอาจขัดตอ
พระราชกําหนดการ
บริหารราชการ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
1.7169

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประสานบริษัท
ผูพัฒนาระบบ
และประสาน
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารให
ดําเนินการแกไข

0.2125

กกจ.

- ปรับรูปแบบ
การจัดงานให
เหมาะสมในแตละ
พื้นที่
- ประสานและ
กําหนดเงื่อนไขกับ

6.3543

กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
4) โครงการใหบริการจัดหางานแก
กลุมคนพิเศษ (กิจกรรมจัดหางาน
พิเศษสําหรับผูพนโทษ , กิจกรรม
ประชารัฐรวมพลังสรางยุวแรงงาน ,
กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา ,
กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางาน
ในหนวยงานภาครัฐ)
5) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ
การศึกษาเพิ่ม)
6) โครงการจัดหางานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต (ผูประกันตน + 24
ชั่วโมง)
มีประชาชนไดรับบริการสงเสริมการมี
งานทํา จํานวน 267,914 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 8
- นายจาง/สถานประกอบการ
สวนใหญไมให
ความรวมมือ
- ไมมีนายจาง/
สถานประกอบการ
เปดโอกาสใหเขา
ทํางาน เนื่องจาก
ยังมีความกังวลใน
การจางงาน
ผูพนโทษ
- มีตําแหนงงานวาง
รองรับนอย
- นักเรียน นักศึกษา
ไมมคี วามพรอม
ในการทํางาน
- นายจาง/สถานประกอบการ
กําหนดคุณสมบัติ
และวุฒิการศึกษา
ของคนพิการไว
คอนขางสูง รวมทั้ง

นายจาง/สถาน ประกอบการ
ขอความรวมมือ
ในการแจงผล
การบรรจุงานใหกับ
หนวยปฏิบัติ
หลังจากจบงาน
- ออกมาตรการ
จูงใจในการจางงาน
ผูพนโทษ
- ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจางงาน
คนพิการ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

(2) การใหบริการจัดหางาน
ตางประเทศ

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย 15,300 คน
ผลการดําเนินงาน
1) พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางาน
และพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงานตางประเทศ
2) จัดสงคนหางานไปทํางาน
ตางประเทศโดยรัฐ
3. รับแจงการเดินทางดวยตนเอง
และเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ
(Re - entry)
คนหางานไดรับบริการดานการ
จัดหางานตางประเทศ สามารถ
เดินทางไปทํางานในตางประเทศได
อยางถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน 4,713 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

30.83

ปญหา/
ขอขัดของ
ไมจดั สิ่งอํานวย
ความสะดวกใหแก
คนพิการ
- สถานที่ทํางาน
อยูหางไกลจากที่พัก
อาศัยของคนพิการ
- ไมมีการจัดทํา
ฐานขอมูลคนพิการ
ที่ตองการทํางาน
อยางเปนระบบ
และเปนปจจุบัน
-

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

(3) การใหบริการขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน
(โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน)
4. โครงการวันมหกรรมอาชีพ

เปาหมาย 1,300,000 คน
ผลการดําเนินงาน ประชาชนไดรบั
บริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
จํานวน 1,474,856 คน
เปาหมาย 4,000 คน
ผลการดําเนินงาน แรงงานไดรับ
บริการสงเสริมการมีงานทํา
จํานวน – คน

5. โครงการออกใบอนุญาตทํางาน
ใหผูเชี่ยวชาญ

เปาหมาย 4,280 คน 5,700 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน คนตางดาว
ที่ไดรับอนุญาตใหทํางานตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน (BOI)
กฎหมายวาดวยการปโตรเลียม หรือ
ตามกฎหมายอื่น และจัดทําทะเบียน
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน
จํานวน 3,215 คน 7,967 ครั้ง
เปาหมาย 260,000 คน
ผลการดําเนินงาน ผูจบการศึกษา
ไดรับอนุมัติเขารวมโครงการ
จํานวน 15,648 คน
(ขอมูล 1 ต.ค. 63 – 5 มี.ค.64)

6. โครงการสงเสริมการจางงานใหม
สําหรับผูจบการศึกษาใหมโดยภาครัฐ
และเอกชน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
113.45

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

-

-

-

สถานการณ
การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทําใหไมสามารถ
จัดกิจกรรมได
-

ดําเนินการ
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ
การแพรระบาด
คลีค่ ลาย
-

การจายคาจาง
ของผูจบ
การศึกษาใหม

ปรับปรุงคุณสมบัติ
และเงื่อนไข
ผูจบการศึกษาใหม

75.12

6.02

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

กกจ.

0.0399

กกจ.

218.1004

กกจ.
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