แบบ กตน. 2

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 กระทรวงแรงงาน
---------------------------------------------นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)
ข้อ 2 การสร้าง
ความมั่นคง
และความปลอดภัย
ของประเทศ
และความสงบสุข
ประเทศ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒.๑ รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมัน่ คงภายในประเทศ
1. โครงการขับเคลื่อนกลไก
เชิงนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการ
ป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และเพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน
ป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) มีภารกิจในการ
จัดทำนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้
กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention,
Prosecution, Protection และPartnership)
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำแผน
บูรณาการป้องกันการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระทรวงแรงงาน โดยให้ความสำคัญกับการ

92.65

สถานการณ์
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด – 19)
ส่งผลให้ ศปคร.
ไม่สามารถ
จัดประชุมฯ
ตามแผน
ที่กำหนดได้

กำหนดจัดประชุมฯ
หลังจาสถานการณ์
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด – 19) ดีขึ้น

3.8901

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

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

-

7.6143

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กสร.

สร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(NGO) ในพื้นที่ พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการ
ในสถานประกอบกิจการ นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุมแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่อย่างเข้มข้น
โดยร้อยละของความสำเร็จในการนำกลไก
เชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ
92.65 และในระดับพื้นที่ สำนักงานแรงงาน
จังหวัดดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบ
กิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครอง
ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน 14,506 แห่ง/
189,795 คน
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแล 1) กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการเสี่ยง
ให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการ ต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ แรงงาน
คุ้มครองตามกฎหมาย
ขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
เป้าหมาย 1,๑00 แห่ง/๓๒,๕๕0 คน

83.64/79.36
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

-

13.7886

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กสร.

ผลการดำเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ
ที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
จำนวน 920 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจ
จำนวน 25,832 คน
2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
เป้าหมาย ๗๒0 แห่ง
ผลการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพ
สถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานที่ดี (GLP) จำนวน 729 แห่ง
3. โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงาน กิจกรรมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงาน
ประมงทะเล
ในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด
กำกับ ดูแล แรงงานใน
ชายทะเล เป้าหมาย 232 ครั้ง /3,925 คน
เรือประมงทะเล ให้ได้รับการ
ผลการดำเนินงาน บูรณาการตรวจคุ้มครอง
คุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด
ชายทะเล จำนวน 240 ครั้ง ลูกจ้างผ่านการ
ตรวจ จำนวน 2,988 คน
4. โครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว
(1) พิจารณาคำขอ
โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว
และจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว ที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
ที่ยื่นขอใบอนุญาต
เป้าหมาย 578,300 คน/690,600 ครั้ง

101.25

103.45/
76.13

กกจ.
30.85

เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

0. 7528

4

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต
ทำงาน จำนวน 178,420 คน
และจัดทำทะเบียนการทำงาน
ของคนต่างด้าว จำนวน 329,633 ครั้ง

(2) ตรวจสอบการทำงาน
ของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ เป้าหมาย 129,000 คน/
19,240 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบการทำงาน
ของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ
ที่มีการจ้าง หรือลักลอบจ้างคนต่างด้าวทำงาน
จำนวน 191,478 คน/22,442 แห่ง เพื่อให้
มีการปฏิบตั ิให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย
ให้ความรู้/คำแนะนำเกีย่ วกับแนวปฏิบัติ
และโทษของการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก่นายจ้าง/
สถานประกอบการและผูเ้ กี่ยวข้อง

148.43

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง
รัฐบาลกำหนด
มาตรการและแนว
ทางการดำเนินการ
เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรค
จากผู้เดินทางมา
จากนอก
ราชอาณาจักร
ทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
-

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

0.4502

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
5. โครงการป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(1) การให้ความคุ้มครอง
คนหางานตามกฎหมายจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน

(2) การสร้างความตระหนักรู้
แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

โครงการคุม้ ครองป้องกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
เป้าหมาย 312,100 คน
ผลการดำเนินงาน คนหางานได้รบั การคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวง
ไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งป้องกันไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
จำนวน 387,130 คน
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานต่างด้าว เป้าหมาย 13,430 คน
ผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่
แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ หน้าที่ กฎ ระเบียบ
ที่พึงปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 17,217 คน
2) โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางาน
เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ
เป้าหมาย 1,885 คน
ผลงานดำเนินงาน จัดอบรมให้คนหางาน
จำนวน 1,325 คน

124.04

-

-

1.9047

128.20

-

-

1.6143

70.29

-

-

0.0835
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

6. โครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง
การสร้างความตระหนักรู้
และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ในภาคประมง

โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
22 จังหวัด เป้าหมาย 72,500 คน
ผลงานดำเนินงาน แรงงานต่างด้าว
เข้าสู่ระบบการทำงานอย่างถูกต้อง
มีสภาพการทำงานที่เหมาะสม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ประกอบการในการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคประมง จำนวน 90,211 คน
๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
๑. โครงการส่งเสริมระบบ
การจัดการด้านยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

124.43

-

-

1) กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ เป้าหมาย 11,889
แห่ง /695,231 คน
ผลงานดำเนินงาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จำนวน 9,855 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 582,365 คน

82.89/83.77

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
9.6004

5.2252

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

2) กิจกรรมตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์ มยส.
เป้าหมาย 600 แห่ง
ผลงานดำเนินงาน ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์ มยส. จำนวน 337 แห่ง
3) กิจกรรมดำเนินโครงการโรงงานสีขาว
เป้าหมาย 1,611 แห่ง
ผลงานดำเนินงาน ดำเนินโครงการโรงงาน
สีขาว จำนวน 1,534 แห่ง
2. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูผ้ ่านการบำบัดยาเสพติด
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส จำนวน 240 คน
ในการประกอบอาชีพ
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 251 คน
3. โครงการส่ งเสริ มการป้ องกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ
(1) แรงงานกลุ่มเป้าหมาย 1) แรงงานกลุ่มเป้าหมาย
ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า ๑๐ คน
ต่ำกว่า 10 คนลงมา ได้รับการ ลงมา มีความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมป้องกันฯ
ยาเสพติด จำนวน 3๖,๘๒๗ คน
๒) แรงงานกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จำนวน 3๗,๔๗๕ คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

-

-

กพร.

3.7193

สป.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

56.17

95.22

104.58

89.97

115.16

๑. ผลกระทบจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒. ความเสี่ยงต่อ
ชีวิตและร่างกาย
ของอาสาสมัคร

๑. เพิ่มการ
ป้องกันตนเอง
ในการลงพื้นที่
เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
๒. สร้างเครือข่าย
โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือกับ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

ข้อ 4 การสร้าง
บทบาทของไทย
ในเวทีโลก

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

(2) จั ดตั้ งชมรม/ศู นย์ เพื่ อนใจ เป้าหมาย จำนวนชมรม 53 แห่ง/ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
TO BE NUMBER ONE ที่จัดตั้งใหม่ 13 ศูนย์
ผลการดำเนินงาน ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
56 แห่ง/51 ศูนย์
๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก

105.66/
392.31

1. การดำเนินงานความร่วมมือ (1) ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะ
ตามพันธกิจในฐานะสมาชิก
ผู้แทนรัฐบาลไทย และสมาชิกประจำของคณะ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประศาสน์การ ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุด
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 341
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 27 มีนาคม 2564
จากสำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
(2) ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมใหญ่
ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour conference (ILC))
สมัยที่ 109 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม –
9 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แรงงาน ที่ไป
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านยาเสพติดในพื้นที่
-

-

-

-

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
สป.
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(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผ่านจอภาพ โดยมีพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2564
๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
1. การดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสรรหา
และจ้างงานอย่างเป็นธรรมสำหรับแรงงานข้ามชาติ
ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้แทนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนใน CLMT เข้าร่วมการ
ประชุม นอกจากนี้ ได้มีการอภิปรายในมุมมองของ
ตัวแทนบริษัทจัดหางานใน CLMT ภายใต้ 4 หัวข้อ
ได้แก่ 1) พัฒนาการของระบบการจ้างงานใน CLMT
2) แนวปฏิบัติของบริษัทจัดหางานใน CLMT
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเป็นธรรม
3) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19
และ 4) ความท้าทายในปัจจุบัน รวมถึงอุปสรรค
ทางกฎหมาย และทางการตลาดในการปฏิบัติตาม
หลักการสรรหาอย่างมีจริยธรรม โดยเฉพาะระบบ
การสรรหาแรงงานระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรม
(International Recruitment Integrity System:
IRIS) และวิธีการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมสำนัก
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 12
อาคารกระทรวงแรงงาน

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
สป.
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(นโยบายหลัก)

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร (การศึกษา,
นานาชาติเพื่อการพัฒนา
ภาครัฐ) แรงงาน ผู้ประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ จากประเทศ
GMS-IMT-GT และASEAN แรงงานไทยตาม
แนวชายแดน จำนวน 520 คน
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 736 คน
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง

141.54

-

-

1. โครงการขับเคลื่อนกลไก
เชิงนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

92.65

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการ
ป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และเพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน
ป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) มีภารกิจในการ
จัดทำนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้กรอบ
นโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution,
Protection และPartnership) และขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำแผนบูรณาการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้ความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด – 19)
ส่งผลให้ ศปคร.
ไม่สามารถ
จัดประชุมฯ
ตามแผน
ที่กำหนดได้

กำหนดจัดประชุมฯ
หลังจาสถานการณ์
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด – 19) ดีขึ้น

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.6341

3.8901

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพร.

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
สป.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
ในกระทรวงแรงงาน โดยให้ความสำคัญกับการ
สร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคี
เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(NGO) ในพื้นที่ พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการ
ในสถานประกอบกิจการ นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุมแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่อย่างเข้มข้น
โดยร้อยละของความสำเร็จในการนำกลไก
เชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ
92.65 และในระดับพื้นที่ สำนักงานแรงงาน
จังหวัดดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบ
กิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครอง
ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน 14,506 แห่ง/
189,795 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแล 1) กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการเสี่ยง
83.64/79.36
ให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการ ต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ แรงงาน
คุ้มครองตามกฎหมาย
ขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
เป้าหมาย 1,๑00 แห่ง/๓๒,๕๕0 คน
ผลการดำเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ
ที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
จำนวน 920 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจ
จำนวน 25,832 คน
2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบ101.25
กิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
เป้าหมาย ๗๒0 แห่ง
ผลการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพ
สถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานที่ดี (GLP) จำนวน 729 แห่ง
3. โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงาน กิจกรรมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงาน
103.45/
ประมงทะเล
ในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด
76.13
กำกับ ดูแล แรงงานใน
ชายทะเล เป้าหมาย 232 ครั้ง /3,925 คน
เรือประมงทะเล ให้ได้รับการ
ผลการดำเนินงาน บูรณาการตรวจคุ้มครอง
คุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด
ชายทะเล จำนวน 240 ครั้ง
ลูกจ้างผ่านการตรวจ จำนวน 2,988 คน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
7.6143

-

-

13.7886

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กสร.

กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
4. โครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว
(1) พิจารณาคำขอ
และจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาต

(2) ตรวจสอบการทำงาน
ของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
เป้าหมาย 578,300 คน/690,600 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต
ทำงาน จำนวน 178,420 คน
และจัดทำทะเบียนการทำงาน
ของคนต่างด้าว จำนวน 329,633 ครั้ง

30.85

โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ เป้าหมาย 129,000 คน/
19,240 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบการทำงาน
ของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ
ที่มีการจ้าง หรือลักลอบจ้างคนต่างด้าวทำงาน
จำนวน 191,478 คน/22,442 แห่ง เพื่อให้
มีการปฏิบตั ิให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย

148.43

เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
รัฐบาลกำหนด
มาตรการและแนว
ทางการดำเนินการ
เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรค
จากผู้เดินทางมา
จากนอก
ราชอาณาจักร
ทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
-

0.7528

-

0.4502
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(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ให้ความรู้/คำแนะนำเกีย่ วกับแนวปฏิบัติ
และโทษของการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก่นายจ้าง/
สถานประกอบการและผูเ้ กี่ยวข้อง
5. โครงการป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(1) การให้ความคุ้มครอง
คนหางานตามกฎหมายจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน

(2) การสร้างความตระหนักรู้
แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์

กกจ.
โครงการคุม้ ครองป้องกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
เป้าหมาย 312,100 คน
ผลการดำเนินงาน คนหางานได้รบั การคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวง
ไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งป้องกันไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
จำนวน 387,130 คน
1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานต่างด้าว เป้าหมาย 13,430 คน
ผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่
แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ หน้าที่ กฎ ระเบียบ
ที่พึงปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 17,217 คน

124.04

-

-

1.9047

128.20

-

-

1.6143
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

6. โครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง
การสร้างความตระหนักรู้
และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ในภาคประมง

ผลการดำเนินงาน
2) โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางาน
เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ
เป้าหมาย 1,885 คน
ผลงานดำเนินงาน จัดอบรมให้คนหางาน
จำนวน 1,325 คน
โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
22 จังหวัด เป้าหมาย 72,500 คน
ผลงานดำเนินงาน แรงงานต่างด้าว
เข้าสู่ระบบการทำงานอย่างถูกต้อง
มีสภาพการทำงานที่เหมาะสม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ประกอบการในการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคประมง จำนวน 90,211 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

70.29

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.0835

124.43

-

-

9.6004

กกจ.

7.9765

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กสร.

ข้อ 5 การพัฒนา ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ และ
๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก
ความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย
1. ผลผลิตสถานประกอบ
กิจการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้
สถานประกอบกิจการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
แรงงานไทย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน

ผลการดำเนินงาน
1) กิจกรรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย
และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
(Corporate Social Responsibility: CSR)
เป้าหมาย 2,925 แห่ง
ผลงานดำเนินงาน ส่งเสริมความรูม้ าตรฐาน
แรงงานไทย และความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน (Corporate Social
Responsibility: CSR) จำนวน 2,647 แห่ง
2) กิจกรรมดำเนินการให้สถานประกอบกิจการ
จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย เป้าหมาย 756 แห่ง
ผลงานดำเนินงาน ดำเนินการให้
สถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย
จำนวน 484 แห่ง

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

90.50

64.02

๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในภาคการผลิตและการบริการให้สามารถแข่งขันได้
1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ/ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการ SMEs
ผลิตภาพ
OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
จำนวน 5,070 คน
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 7,516 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

148.24

-

-

7.5871

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ข้อ 6 การพัฒนา ๖.๑ ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
พื้นที่เศรษฐกิจ
และการกระจาย
๖.๑.๑ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
ความเจริญสูภ่ ูมภิ าค
1. โครงการพัฒนาทักษะ
กำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน 2,840 คน
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 2,569 คน
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา ผู้วา่ งงาน
ด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง ผู้บริหารและหัวหน้างานของสถานประกอบและการค้าระหว่างประเทศ
กิจการ จำนวน 160 คน
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 156 คน
3. โครงการส่งเสริมการมีงานทำ
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(1) การให้บริการแนะแนว กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการทำงานในพื้นที่
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป้าหมาย
ภาคตะวันออก
14,250 คน
ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการมีงานทำในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้แก่ นักเรียน
นักศึกษา ที่จะจบการศึกษา หรือที่จะศึกษาต่อ
จำนวน 8,041 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

90.46

-

-

6.0954

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

97.50

-

-

1.9574

กพร.

กกจ.
56.43

จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทำให้
ไม่สามารถจัดกิจกรรม
แนะแนวในพื้นทีไ่ ด้

ดำเนินการ
จัดกิจกรรมเมื่อ
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
คลี่คลาย

0.5388
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
(2) การให้บริการจัดหางาน
เชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป้าหมาย
4,860 คน
ผลการดำเนินงาน -

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน
-

ผลการ
ปัญหา/
เบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
งบประมาณ
(ล้านบาท)
- ขาดแคลนกำลัง - รัฐบาลบูรณาการ
แรงงานที่มีความรู้ ความร่วมมือ
ความสามารถ
ระหว่างภาครัฐ
คุณสมบัติ และมี
ภาคเอกชน และ
ศักยภาพ ที่จะ
สถาบันการศึกษา
รองรับต่อ
ร่วมกันวางแผน
กระบวนการทำงาน และพัฒนา
ของ 10
ทรัพยากรมนุษย์
อุตสาหกรรม
-สำรวจความ
เป้าหมาย
ต้องการ นายจ้าง/
- ความต้องการ
สปก. ในพื้นที่เขต
แรงงานของนายจ้าง/ พัฒนาพิเศษภาค
สปก.
ตะวันออก
ยังไม่มคี วามชัดเจน - ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงานว่าง
ของนายจ้าง/สปก.

๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานกลุม่ แนวร่วม
ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มที่มีความขัดแย้ง กลุ่มมีอคติตอ่ ภาครัฐ
แรงงานในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติ
บูโด-สุไหงปาดี ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน
และแรงงานทั่วไป จำนวน 420 คน

123.81

2.0325

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 520 คน
๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง
1. โครงการเพิ่มทักษะ
กำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

2. โครงการศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ด้านแรงงานต่างด้าว
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การพิจารณาอนุญาตทำงาน
แบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่างงาน แรงงานทั่วไป
แรงงานในสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่
10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนักศึกษา
ปีสุดท้าย จำนวน 5,360 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 5,953 คน
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมาย 62,400 คน
ผลการดำเนินงาน จำนวนแรงงานต่างด้าว
ได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จำนวน 32,949 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

111.06

-

-

13.3467

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

52.80

จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทำให้มีการปิดด่าน
เข้า - ออก แรงงาน
ไม่สามารถเดินทาง
มาทำงานได้

-

9.4651

กกจ.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ข้อ 7 การพัฒนา 7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สร้างความเข้มแข็ง
7.2.4 สร้างพลังในชุมชน
จากฐานราก
1. โครงการขยายโอกาส
การมีงานทำให้ผสู้ ูงอายุ
(1) ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระให้ผสู้ ูงอายุ

(2) ส่งเสริมการมีงานทำ
ของผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ
เป้าหมาย 1,500 คน
ผลการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
สู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา
และส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ให้ผู้สูงอายุ จำนวน 1,186 คน
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เป้าหมาย
9,846 คน
ผลการดำเนินงาน ผู้สูงอายุได้รับการจ้างเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เป็นผู้มีคณ
ุ ค่า มีบทบาทและได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปสู่คนในชุมชนได้มีงานทำ มีรายได้
ลดการพึ่งพิง มีความเป็นอยู่ที่ดี และไม่เป็น
ภาระต่อสังคม โดยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
จำนวน 10,062 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กกจ.

79.07

-

-

2.4294

102.19

- นายจ้าง/สปก.
ส่วนใหญ่ยังไม่มี
นโยบายจ้างผู้สูงอายุ
ทำงาน
- ผู้สูงอายุมีอัตรา
การลาออกสูง
เนื่องจากสภาพ
การจ้างงาน
ลักษณะการทำงาน
- พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2551
กำหนดให้นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยกรณี

- ประชาสัมพันธ์
การจ้างงานผูส้ ูงอายุ
และมาตรการจูงใจ
จากภาครัฐ
- ให้คำปรึกษาแนะนำ
แนวทางการสมัครงาน
ที่เหมาะสม
และสอดคล้อง
กับความรู้
ความสามารถ
ให้กับผู้สูงอายุ
- ประกาศกระทรวง
แรงงาน ลงวันที่ 8

4.3695
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง
เลิกจ้าง ทำให้
นายจ้างต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่าย
ที่สูงขึ้น

ข้อ 8 การปฏิรูป
๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนา
๘.๑.๑ ให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ
ศักยภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย
๑. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานทีม่ ีบุตร
102.64
ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ เป้าหมาย
ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,500 คน
บุตรของผู้ใช้แรงงาน
ผลการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้
แรงงานที่มีบุตรในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
จำนวน 2,566 คน

-

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีนาคม 2562
เรื่อง ขอความ
ร่วมมือส่งเสริม
และสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีงานทำ
- อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
ลดความซ้ำซ้อน
ของการจ่ายค่าชดเชย

-

7.5481

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
1. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความร่วมมือเครือข่าย และ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบ84.44
กิจการ จำนวน 2,080,110 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1,756,368 คน
๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

๑. โครงการยกระดับผลิตภาพ
และพัฒนากำลังคน
เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

-

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบ129.36
กิจการ นักศึกษาปีสดุ ท้าย ผู้ว่างงาน
และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,200 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 5,433 คน
๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐

-

1. โครงการยกระดับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ
และสมรรถนะแรงงาน

-

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานใหม่ แรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน และแรงงาน
ทั่วไป จำนวน 11,380 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 14,003 คน

123.05

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2.1524

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

8.5984

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

24.5151

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
2. โครงการฝึกอบรม
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ชั้นสูง

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาปีสดุ ท้าย ผู้ว่างงาน
และบุคคลทั่วไป จำนวน 3,380 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 3,718 คน

110.00

เทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบ
ต่อกำลังแรงงาน
และภาคอุตสาหกรรม

3. โครงการยกระดับแรงงานไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานทั่วไป ทั้งที่อยู่ใน
ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระบบการจ้างงาน และไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
เพื่อรองรับการแข่งขัน
รวมทัง้ กลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในสาขาที่จะเข้าทดสอบซึง่ มีอายุ
ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จำนวน 19,620 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/
ทดสอบ จำนวน 26,652 คน
4. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบความร่วมมือเครือข่าย และ
กิจการ จำนวน 2,080,110 คน
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 1,756,368 คน

135.84

-

บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
เพื่อดำเนินการ
กำหนดทิศทาง
การพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มคี วาม
ชัดเจนพร้อมรองรับ
การเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
-

84.44

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
6.9611

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพร.

25.6207

กพร.

2.1524

กพร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
๑. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เกษียณอย่างมีคณ
ุ ภาพของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
1) กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ
สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อม
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย 5,000 คน
เข้าสู่การเกษียณอย่างมีคณ
ุ ภาพ ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
สูงอายุ จำนวน 3,181 คน
2) กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ
สวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพแก่แรงงานสูงอายุ
เป้าหมาย 1,000 คน
ผลการดำเนินงาน ออกหน่วยเคลือ่ นที่เพื่อ
ให้บริการสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพแก่
แรงงานสูงอายุ จำนวน 917 คน
๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน
เข้าถึงระบบการคุ้มครอง
นอกระบบในสังคมสูงวัย เป้าหมาย 450 คน
ทางสังคม
ผลการดำเนินงาน แรงงานสูงอายุ (60 ปี
ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แรงงาน ขึ้นไป) ได้รบั การส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับสิทธิ
สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ หน้าที่ตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานนอกระบบ
กลุ่มผูส้ ูงอายุ
จำนวน 113 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

1.4529

รง.
หน่วยงาน
หลัก
กสร.

-

-

0.7034

กสร.

63.62

91.70

25.11
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
3. โครงการยกระดับแรงงานไทย
ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแข่งขัน

4. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ
5. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
(ไม่รวมกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด)
6. โครงการเตรียมความพร้อม
แก่กำลังแรงงาน
แนะแนวอาชีพและส่งเสริม
อาชีพ

ผลการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานทั่วไป ทั้งที่อยู่ใน
ระบบการจ้างงาน และไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในสาขาที่จะเข้าทดสอบซึง่ มีอายุ
ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จำนวน 19,620 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/
ทดสอบ จำนวน 26,652 คน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูส้ ูงอายุ 50 ปี ขึ้นไป
จำนวน 4,280 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 4,495 คน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ
ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ และแรงงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวน 4,560 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 5,261 คน
1) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เป้าหมาย 120,900 คน
ผลการดำเนินงาน แนะแนวอาชีพให้นักเรียน
นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง
จำนวน 102,052 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

135.84

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
25.6207

105.02

-

-

7.6568

กพร.

115.37

-

-

5.9829

กพร.

84.41

-

-

3.0459

กกจ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพร.
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7. โครงการก้าวสู่งานที่ดี
คนมีคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป้าหมาย
62,310 คน
ผลการดำเนินงาน แนะแนวอาชีพ
ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป
ผู้ที่หางานยาก และส่งเสริมการมีงานทำ
ให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหาร
กองหนุน จำนวน 67,290 คน
3) แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
เป้าหมาย 2,812 คน
ผลการดำเนินงาน เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ให้แก่
ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ
และคนพิการ หรือผูด้ ูแลคนพิการ สามารถ
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และ
ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2,357 คน
กิจกรรมให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย เป้าหมาย 58,100 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้มาใช้บริการ จำนวน
104,351 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

107.99

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.8527

83.82

-

-

3.9837

179.61

ระบบเครือข่าย
ไม่เสถียร สาเหตุ
จาก connection
ของเครื่อง sever

ประสานบริษัท
ผู้พัฒนาระบบ
และประสาน
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ให้ดำเนินการแก้ไข

1.4593

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กกจ.
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8. ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่ม
ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ
(1) การให้บริการจัดหางาน
ในประเทศ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ
เป้าหมาย 244,605 คน
ผลการดำเนินงาน
1) โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำ
อย่างยั่งยืน
2) โครงการนัดพบแรงงานใหญ่
3) โครงการนัดพบแรงงานย่อย
4) โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคน
พิเศษ (กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ,
กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน,
กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ,
กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ)
5) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒกิ ารศึกษาเพิม่ )
6) โครงการจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
(ผู้ประกันตน + 24 ชั่วโมง)
มีประชาชนได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานทำ รวมทั้งสิ้น 707,693 คน

289.32

- การดำเนินงาน
ตามโครงการ มีการ
รวมตัวกันจำนวนมาก
ซึ่งอาจขัดต่อ
พระราชกำหนด
การบริหารราชการ
ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 8
- นายจ้าง/สปก.
ส่วนใหญ่
ไม่ให้ความร่วมมือ
- ไม่มีนายจ้าง/สปก.
เปิดโอกาส
ให้เข้าทำงาน
เนื่องจากยังมีความ
กังวลในการ
จ้างงานผู้พ้นโทษ
- มีตำแหน่งงานว่าง
รองรับน้อย
- นักเรียน นักศึกษา
ไม่มคี วามพร้อม
ในการทำงาน

- ปรับรูปแบบ
การจัดงาน
ให้เหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่
- ประสานและกำหนด
เงื่อนไขกับนายจ้าง/
สถานประกอบการ
ขอความร่วมมือ
ในการแจ้งผลการ
บรรจุงานให้
กับหน่วยปฏิบัติ
หลังจากจบงาน
- ออกมาตรการจูงใจ
ในการจ้างงาน
ผู้พ้นโทษ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจ้างงานคนพิการ

29.0071
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(2) การให้บริการจัดหางาน
ต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน

ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริม
การมีงานทำ เป้าหมาย 47,500 คน
ผลการดำเนินงาน
1) พิจารณาคำขอการจัดส่งคนหางาน
และพาลูกจ้างไปทำงาน/ฝึกงานต่างประเทศ
2) จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ
3). รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทาง
กลับไปทำงานต่างประเทศ (Re - entry)

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

39.27

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง
- นายจ้าง/สปก.
กำหนดคุณสมบัติ
และวุฒิการศึกษา
ของคนพิการไว้
ค่อนข้างสูง รวมทั้ง
ไม่จดั สิ่งอำนวย
ความสะดวก
ให้แก่คนพิการ
- สถานที่ทำงาน
อยู่ห่างไกลจากที่พัก
อาศัยของคนพิการ
- ไม่มีการจัดทำ
ฐานข้อมูลคนพิการ
ที่ต้องการทำงาน
อย่างเป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน
-

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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(3) การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน

9. โครงการวันมหกรรมอาชีพ

10. โครงการออกใบอนุญาต
ทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ

ผลการดำเนินงาน
มีคนหางานได้รับบริการด้านการจัดหางาน
ต่างประเทศ สามารถเดินทางไปทำงานใน
ต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ้น 18,652 คน
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
เป้าหมาย 3,750,000 คน
ผลการดำเนินงาน ประชาชนได้รบั บริการ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
จำนวน 4,569,898 คน
โครงการวันมหกรรมอาชีพ เป้าหมาย 10,000 คน
ผลการดำเนินงาน แรงงานได้รบั บริการส่งเสริม
การมีงานทำ จำนวน – คน

ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ เป้าหมาย
14,220 คน/17,600 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
หรือตามกฎหมายอื่น และจัดทำทะเบียนคนต่าง
ด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน จำนวน 9,680 คน
25,505 ครั้ง

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

121.86

-

-

-

-

จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 ทำให้
ไม่สามารถจัด
กิจกรรมในพื้นที่ได้
-

68.07

ดำเนินการ
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
คลี่คลาย
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

กกจ.

0.3820

กกจ.
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11. การบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย
ครัวเรือน กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 กระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง
1 หน่วยงาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อให้
กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและ
ครอบครัวให้มีความมั่นคง มีความสุข สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยกระทรวงแรงงาน ได้จดั ทำแผนการลงพื้นที่
เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง
รวม 417 หน่วย เป้าหมายรายครัวเรือน
41,422 ครัวเรือน และรายสถานประกอบการ
32,328 แห่ง ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อจัดเก็บข้อมูลแรงงาน ระดับ
ความเปราะบาง และความต้องการช่วยเหลือ
ก่อนกำหนดแผน มาตรการ หรือแนวทาง
ช่วยเหลือต่อไป

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน
-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง
- สปก. ไม่ประสงค์
รับผู้พกิ ารเข้า
ทำงาน ตาม ม. 35
- สปก. ส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็ก ลูกจ้าง
ต่ำกว่า 100 คน
- ประเภทกิจการไม่
เอื้อต่อการจ้างงาน
คนพิการ

ข้อเสนอแนะ
-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.
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ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมทีค่ รอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำ ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม
๑. โครงการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)
ขับเคลื่อนและยกระดับ
การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบกิจการ

1) โครงการยกระดับและประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการ
ทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุ 60
พรรษา เป้าหมาย 4,500 คน
ผลการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ ให้กับ
แรงงาน จำนวน 3,782 คน
2) โครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตร
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
และลดปัจจัยเสีย่ งต่อการสัมผัสสารเคมีอันตราย
เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของประเทศไทย (Safety Thailand)
เป้าหมาย 4,600 คน
ผลการดำเนินงาน สร้างการรับรูค้ วามปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตร
จำนวน 3,661 คน

84.04

79.59

-

6.8104

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กสร.
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ผลการดำเนินงาน
3) กิจกรรมรณรงค์ให้แรงงานในสถานประกอบ
กิจการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เป้าหมาย 99,400 คน
ผลการดำเนินงาน รณรงค์ให้แรงงาน
ในสถานประกอบกิจการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จำนวน 100,943 คน
4) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบระบบการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียน
ประจำปี พ.ศ. 2564
- ระดับจังหวัด (เป้าหมาย 150 แห่ง/150
ครั้ง/15,000 คน)
- ระดับประเทศ (เป้าหมาย 100 แห่ง/100
ครั้ง/45,000 คน)
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการพัฒนา
สถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน
101.55

228.00/
228.00/
308.30
130.00/
130.00/
109.84

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

-

2.8231

กสร.

2.7375

กสร.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ระดับจังหวัด จำนวน 342 แห่ง/342 ครั้ง/
ลูกจ้าง 46,245 คน
- ระดับประเทศ จำนวน 130 แห่ง/130
ครั้ง/ลูกจ้าง 49,430 คน
๒. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

๓. โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1) โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Informal Labour
Fair) เป้าหมาย 500 คน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
88.75
แรงงานนอกระบบ กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ชมรมแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 1,520 คน
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอก
ระบบ จำนวน 1,349 คน
3) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่
108.72
กลุ่มแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 860 คน
ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่
กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 935 คน
กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบ
84.05/84.47
หุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม
/78.21
เป้าหมาย 953 แห่ง /953 ครั้ง /308,300 คน
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แรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
และผลิตภาพแรงงาน
๔. ผลผลิตสถานประกอบ
กิจการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
แรงงานและแรงงานได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายแรงงาน
(1) กำกับ ดูแลให้สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัตติ าม
กฎหมายและสนับสนุนให้
แรงงานมีความรูต้ ามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

-

64.7902

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กสร.

ผลการดำเนินงาน จำนวนแรงงานที่ได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพ จำนวน 959
แห่ง 964 ครั้ง ลูกจ้าง จำนวน 293,402 คน

1) กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบ เป้าหมาย
84.12/88.62
18,459 แห่ง/599,240 คน
ผลการดำเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ
ของแรงงานในระบบ จำนวน 15,527 แห่ง ลูกจ้าง
จำนวน 539,065 คน
2) กิจกรรมตรวจแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย
76.64
28,810 คน
ผลการดำเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ
ของแรงงานนอกระบบ จำนวน 22,080 คน
(2) กำกับ ดูแล ให้สถาน
1) กิจกรรมตรวจและกำกับสถานประกอบ
76.93/
ประกอบกิจการปฏิบัตติ าม
กิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตาม
101.25/
กฎหมายและสนับสนุนให้
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
82.63
แรงงานมีความปลอดภัยและ
และสภาพแวดล้อมในการทำงานขัน้ พื้นฐาน
สุขภาพอนามัยทีด่ ีในการทำงาน เป้าหมาย 9,634 แห่ง /9,634 ครั้ง/
418,989 คน
ผลการดำเนินงาน ตรวจและกำกับ
สถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
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(3) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้แรงงานได้รับความเป็นธรรม
และเกิดความสมานฉันท์
ในวงการแรงงาน

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยฯ จำนวน 7,411 แห่ง 9,754 ครั้ง
ลูกจ้าง จำนวน 346,200 คน
2) กิจกรรมตรวจและกำกับสถานประกอบ
63.74/
กิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตาม
112.75/
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
67.26
และสภาพแวดล้อมในการทำงานขัน้ เทคนิค
วิชาการ เป้าหมาย 1,608 แห่ง /1,608 ครั้ง
/127,200 คน
ผลการดำเนินงาน ตรวจและกำกับ
สถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานขั้นเทคนิค
วิชาการ จำนวน 1,025 แห่ง 1,813 ครั้ง
ลูกจ้าง จำนวน 85,556 คน
1) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบ
74.01/73.68
กิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงาน
/76.64
สัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี เป้าหมาย 6,594
แห่ง /6,594 ครั้ง /414,880 คน
ผลการดำเนินงาน รณรงค์ส่งเสริม
ให้สถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี
จำนวน 5,210 แห่ง 5,255 ครั้ง ลูกจ้าง
จำนวน 326,847 คน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ผลการดำเนินงาน
2) กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาแนะนำ
และติดตามเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้ง
ในสถานประกอบกิจการ เป้าหมาย 304 แห่ง
/304 ครั้ง /108,600 คน
ผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา
แนะนำ และติดตามเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้ง
ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 225 แห่ง
224 ครั้ง ลูกจ้าง จำนวน 83,234 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

-

12.9111

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กสร.

74.01/73.68
/76.64

๕. โครงการจัดสวัสดิการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและ
ครอบครัว
1) กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัว 69.97/66.46
และสังคม เป้าหมาย 9,164 แห่ง /536,208 คน
ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อ
แรงงาน ครอบครัว และสังคม จำนวน 6,412
แห่ง ลูกจ้าง จำนวน 356,385 คน
2) กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ
81.88/81.12
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง
ในสถานประกอบกิจการ
เป้าหมาย 138 แห่ง /2,760 คน
ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้มีการ
จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
หญิงในสถานประกอบกิจการ จำนวน 113 แห่ง
ลูกจ้างหญิง 2,498 คน
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6. โครงการ ลูกจ้าง
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม

7. โครงการแรงงานนอกระบบ
ผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสูค่ วาม
คุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม

ผลการดำเนินงาน
จำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม เป้าหมาย
13.42 ล้านคน
ผลการดำเนินงาน
กองทุนประกันสังคม ณ เดือนพฤษภาคม 2564
- สถานประกอบการ จำนวน 484,444 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 12.97 ล้านคน
การจ่ายสิทธิประโยชน์ (เหตุไม่เนือ่ งจากการ
ทำงาน) (ม.ค. – เม.ย. 64) จำนวน 15.39
ล้านราย เป็นเงิน 35,817.37 ล้านบาท
กองทุนเงินทดแทน ณ เดือนพฤษภาคม 2564
-นายจ้าง จำนวน 432,260 ราย
-ลูกจ้าง จำนวน 11.09 ล้านคน
- การจ่ายสิทธิประโยชน์ ให้แก่ลูกจ้าง
(เหตุเนื่องจากการทำงาน) (ม.ค. – เม.ย. 64)
จำนวน 26,680 ราย เป็นเงิน 403.76
ล้านบาท
จำนวนแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมมาตรา 40 มีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม
เป้าหมาย 3,600,000 คน
ผลการดำเนินงาน (ณ เดือนมิถุนายน 2564)
- มีผู้ประกันตนตามมาตรา 40
จำนวน 3,611,621 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

96.65

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

100

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สปส.

สปส.
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ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- การจ่ายประโยชน์ทดแทน
ของผู้ประกันตนมาตรา 40
จำนวน 121,726 ครั้ง
เป็นเงิน 500.115 ล้านบาท
8. การดำเนินงานด้าน
ประกันสังคม
(1) การขับเคลื่อนเครือข่าย เป้าหมาย จำนวน“หมู่บ้านประกันสังคม”
ประกันสังคมทั่วไทยผ่านกลไก 850 หมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับอำเภอทั่วประเทศ
“บวร”
ผลการดำเนินงาน
มีจำนวน“หมู่บ้านประกันสังคม”จำนวน
782 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 92.00
(2) โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ประกันตนที่
และป้องกันโรคเชิงรุก/วัคซีน
มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัด
ผลการดำเนินงาน
มีผู้ประกันตนขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
(ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 28
กุมภาพันธ์ 2564) จำนวน 262,597 คน
คิดเป็นร้อยละ 62 ของเป้าหมาย
(3) การจ่ายค่าบริการ
ผู้ประกันตนที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส
ทางการแพทย์ตรวจโรคไวรัส
โคโรนา 2019 หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ
โคโรนา 2019
องได้รับการรักษา
ผลการดำเนินงาน (มกราคม – เมษายน 2564)
ผู้ประกันตนที่เบิกสิทธิประโยชน์ 19,486 ราย
เป็นเงิน 339.44 ล้านบาท

สปส.
92.00

-

62.00

129.0000

-

339.4400
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(4) การตรวจคัดกรองโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิง
รุกในสถานประกอบการสำหรับ
พื้นที่เสี่ยง

(5) จัดหาเตียงเพื่อรองรับ
ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรค
โควิด 19

ผลการดำเนินงาน
1. การตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด 19
ในสถานประกอบการ ระลอกที่ 2 (มกราคม –
มีนาคม 2564) ผู้ประกันตนได้รบั การตรวจ
คัดกรองเชิงรุก 116,685 ราย ในจำนวนนี้
มีผู้ตดิ เชื้อยืนยันสะสม 9,288 ราย
2. การตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด 19
ในสถานประกอบการ ระลอกที่ 3
(พฤษภาคม – มิถุนายน 2564)
การตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้ประกันตน
ภายใต้โครงการ “แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน”
ดำเนินการใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ
ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี
เชียงใหม่ สมุทรสาคร ภูเก็ต ระยอง
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สงขลา และฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 2564
มีผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจคัดกรอง จำนวน
350,198 คน พบว่า ติดเชื้อ จำนวน 9,331 คน
ไม่ตดิ เชื้อ จำนวน 335,883 คน และรอผล
จำนวน 4,984 คน
(ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564)
จัดหาโรงพยาบาล Hospital ในเครือข่าย
ประกันสังคมรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรค
โควิด 19 จำนวน 16,407 เตียง ดังนี้
- Hospitel จำนวน 11,104 เตียง
- โรงพยาบาล จำนวน 5,303 เตียง

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
200.0000

-

-

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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(6) การปรับเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์กรณีคลอดบุตร
ฝากครรภ์ และสงเคราะห์บุตร

ผลการดำเนินงาน
ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. กรณีคลอดบุตรเหมาจ่าย จากเดิม 13,000
บาทต่อครั้ง เป็น เหมาจ่าย 15,000 บาทต่อครั้ง
2. ค่าฝากครรภ์ จากเดิม จำนวน 3 ครั้ง ในอัตรา
ไม่เกิน 1,000 บาท เป็น จำนวน 5 ครั้ง ในอัตรา
ไม่เกิน 1,500 บาท
3. ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์กรณี
สงเคราะห์บตุ รเพิม่ ขึ้น จาก 600 เป็น 800 บาท
ต่อบุตร 1 คน โดยให้ได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน
ผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์
(ข้อมูลเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564)
- กรณีคลอดบุตร จำนวน 98,012 ราย เป็นเงิน
1,447,253,000 บาท
- ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ จำนวน 55,756 ราย
เป็นเงิน 16,011,682.25 บาท
- กรณีสงเคราะห์บุตร จำนวน 1,219,116 ราย
จำนวนบุตร 1,350,705 ราย
เป็นเงิน 5,132,736,650 บาท

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน
-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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(7) การขยายกำหนดเวลา
การแสดงความจำนงเป็น
ผู้ประกันตน และการนำส่งเงิน
สมทบของผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39

ผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
1. การขยายระยะเวลาการแสดงความจำนงเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สำหรับผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 ที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,472,297 ราย
มีผู้ประกันตนมาสมัครแล้ว จำนวน 6,748 ราย
คิดเป็นร้อยละ 0.46
2. การคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา 39
ที่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ด้วยสาเหตุไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน และ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้ว
ไม่ครบ 9 เดือน มีจำนวนทั้งสิ้น 100,358 ราย
มีผู้ประกันตนมาชำระเงินแล้ว จำนวน 11,221
ราย คิดเป็นร้อยละ 11.18
(8) โครงการ ม33เรารักกัน โครงการ ม33เรารักกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ด้วยวิธีการโอนวงเงิน
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) เพื่อใช้
จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” (G-wallet)

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

-

48,185

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
- ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ
โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 8,138,627 คน
- ผู้ประกันตนใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 48,185.8472
ล้านบาท
(9) ศูนย์บริหารสถานการณ์ (ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564)
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ รวมจำนวน 11,641 ราย ดังนี้
โควิด 19 และสายด่วน 1506 - สอบถามข้อมูล จำนวน 9,369 ราย
กด 6
- ประสานโรงพยาบาลเพื่อหาเตียง จำนวน
2,272 ราย (ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. จำนวน
553 ราย กลับบ้าน จำนวน 1,506 ราย ติดต่อ
ไม่ได้ จำนวน 230 ราย และเสียชีวิต 3 ราย)
9. โครงการความปลอดภัย
สถานประกอบกิจการกลุม่ เป้าหมายได้รับการ
และอาชีวอนามัยของประเทศ ส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ไทย (Safety Thailand)
ในการทำงาน เป้าหมาย 4,400 แห่ง
ผลการดำเนินงาน
สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมที่ปรึกษา
ด้านความปลอดภัยฯ , การให้คำปรึกษาด้าน
ความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการ ,
การจัดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยภูมิภาค , และสื่อประชาสัมพันธ์

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

53.18

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

สถานการณ์
โควิด 19 ส่งผลให้
ไม่สามารถ
ดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมาย

-

-

สสปท.
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10. ผลผลิตสถานประกอบ
กิจการได้รับการส่งเสริม และ
พัฒนาการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

11. โครงการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานพิการ

ผลการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ ต่าง ๆ เป็นต้น จำนวน
2,340 แห่ง
รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการ
ทำงานให้เป็นศูนย์ เป้าหมาย 600 แห่ง
ผลการดำเนินงาน
1) ถ่ายทอดให้ความรูเ้ กี่ยวกับงาน Zero
Accident Online
- ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค. 64 : แนะนำ
การสมัคร และการกรอกเอกสารในระบบ
- ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 64 : สัมภาษณ์
ผู้บริหารบริษัท TOYOTA ซึ่งได้รางวัลระดับ
Gold ในปี 63
2) รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบกิจการ
ที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64
โดยมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วม
จำนวน 1,211 แห่ง โดยขณะนี้มสี ถานประกอบกิจการทีผ่ ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว
1,142 แห่ง
เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนคุ้มครอง และพัฒนา มีโอกาส
ในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี เป้าหมาย จำนวน
1,000,000 คน

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

สสปท.

-

-

-

สป.

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

190.33

191.15

44

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

12. การส่งเสริมการจ้างงาน
คนพิการเชิงสังคม

13. การบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย
ครัวเรือน กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการ ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา
จำนวน 1,911,502 คน
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กรมการจัดหางาน
และสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด ส่งเสริม
การจ้างงานคนพิการ ตามคู่มือการจ้างงานคนพิการ
เชิงสังคม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
และเชิญชวนให้สถานประกอบการจ้างงาน
คนพิการ ทางเว็บไซต์ เฟชบุ๊ค และไลน์กลุ่ม
e-service รวมจำนวน 876 แห่ง และ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ส่งหนังสือถึง
สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
คนพิการ จำนวน 2,596 แห่ง
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 กระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง
1 หน่วยงาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อให้
กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและ
ครอบครัวให้มีความมั่นคง มีความสุข สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

สป.

-

-

-

สป.

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

-

-
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

ข้อ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โดยกระทรวงแรงงาน ได้จดั ทำแผนการลงพื้นที่
เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง
รวม 417 หน่วย เป้าหมายรายครัวเรือน
41,422 ครัวเรือน และรายสถานประกอบการ
32,328 แห่ง ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อจัดเก็บข้อมูลแรงงาน ระดับ
ความเปราะบาง และความต้องการช่วยเหลือ
ก่อนกำหนดแผน มาตรการ หรือแนวทาง
ช่วยเหลือต่อไป
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวัน
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ
1. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
รองรับพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕

จัดทำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขา
อาชีพด้วยวิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพิ่ม 1) เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระเงินกองทุน
ช่องทางให้บริการรับ – จ่ายเงิน ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
ผ่านธนาคารและหน่วยบริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผลการดำเนินงาน บริการรับชำระเงิน
(1) กองทุนประกันสังคม จำนวน 154 ราย

-

-

-

-

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

-

การพัฒนาปรับปรุง
ระบบหรือเพิม่
ช่องทางให้บริการ
รับ - จ่ายเงิน
ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของ สปส./

ติดตามสอบถาม
ความคืบหน้า
ในการพัฒนาระบบ
ของธนาคาร/
หน่วยบริการ
เป็นระยะ ๆ

-

สปส.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

เป็นเงินจำนวน 7.556 ล้านบาท
(2) กองทุนเงินทดแทน จำนวน 2 ราย
เป็นเงินจำนวน 6,105 บาท
2) เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระเงินกองทุน
ประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 39
โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
อยู่ระหว่างทดสอบระบบการรับชำระเงินร่วมกัน
3) เพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงินกองทุน
เงินทดแทน ผ่านบริการพร้อมเพย์
(Prompt Pay) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อยู่ระหว่างสำนักงานประกันสังคม
พัฒนาระบบการให้บริการร่วมกับธนาคาร
และร่าง MoU อยูร่ ะหว่างธนาคารพิจารณา
ข้อ 12 การป้องกัน 12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
และปราบปราม
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 1. โครงการเสริมสร้าง
และกระบวนการ ธรรมาภิบาลและต่อต้าน
ยุติธรรม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
(1) โครงการสนับสนุนและ กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
สร้างการมีส่วนร่วมของ
การทุจริต ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนและ
ประชาชนในการต่อต้านการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
ทุจริต “ดวงตาแรงงาน”
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ระหว่างวันที่
16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพิมาน
การ์เด้นบูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ธนาคาร/หน่วย
บริการ บางครั้ง
อาจใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานทำให้
เกิดความล่าช้า

0.9020
48.18

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

(2) โครงการพัฒนา
การประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

ผลการดำเนินงาน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด ภาคประชาชน
และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานภาคเหนือและ
ภาคอีสาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิน้ 159 คน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวง
แรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จัดโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวง
แรงงาน เพื่อยกระดับขีดค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.
ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รูปแบบออนไลน์) มารองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) เพื่อทำให้การ
ประเมินมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ณ ห้องจอมพล
ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการ
ประเมิน ITA และสามารถนำข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อยกระดับการ
ประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง และ

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

124.29

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

(3) โครงการกระทรวง
แรงงานร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใสสะอาด
ปราศจากทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand)

ผลการดำเนินงาน
สร้างการตระหนักรู้
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กรซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน
จำนวน 87 คน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ปลัดกระทรวง
แรงงาน นายสุทธิ สุโกศล เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)
ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม
ปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและ
ช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวคิดในการป้องกัน
การทุจริตสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจากทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 404 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

367.27

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

2. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล - ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยและเรื่องการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในโครงการ
เกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม
เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้า ประพฤติตนปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
- กิจกรรม SSO Zero Tolerance
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ภายใต้แนวคิด “สำนักงานประกันสังคมโปร่งใส
ร่วมใจต้านการทุจริต (SSO Zero Tolerance)
เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
ให้เกิดขึ้นในสำนักงานประกันสังคมอย่างยั่งยืน
สอดรับกับเจตจำนงของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกำหนดเป็น
วาระแห่งชาติ
ผลการดำเนินงาน
มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 24 ครั้ง

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

100.00

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สปส.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน)
ข้อ 1 การแก้ไข
ปัญหาในการ
ดำรงชีวิต
ของประชาชน

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

1.1 ลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ
1. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ
2. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

3. โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูส้ ูงอายุ 50 ปี ขึ้นไป
จำนวน 4,280 คน
ผลการดำเนินงาน มีเข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 4,495 คน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูผ้ ่านการบำบัดยาเสพติด
ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแล
คนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์
ก่อนปลดประจำการ และแรงงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,800 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 5,512 คน
จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลังประสบ
ภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และภัยจาก
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การว่างงาน ไม่มีรายได้ และ
ช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ
ให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่
(Re-skill) กำลังแรงงานได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพ เป้าหมายทั้งปี จำนวน 20,000 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม
จำนวน 20,952 คน (ต.ค. 63 – มิ.ย. 64)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

105.02

-

-

7.6568

รง.
หน่วยงาน
หลัก
กพร.

114.83

-

-

7.2342

กพร.

104.76

-

-

40.6647

สป.
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4. ประสานการให้บริการ
ด้านแรงงานในพื้นที่
โดยอาสาสมัครแรงงาน

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการ
100.00 การแพร่ระบาดของ ทำความเข้าใจกับ
ด้านแรงงาน จำนวน 1๙๐,๔๔๑ คน ดังนี้
โรคติดเชื้อไวรัส
อาสาสมัครแรงงาน
- งานจัดหางาน 15,282 คน
โคโรนา ๒๐๑๙
ให้มีความเข้าใจ
- งานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 45,367 คน
ส่งผลต่อการประสาน เพื่อป้องกันตนเอง
- งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5,843 คน
การให้บริการด้าน ในการลงพื้นที่
- งานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม 102,563 คน
แรงงานในพื้นที่ของ เพื่อประสาน
- สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
อาสาสมัครแรงงาน การให้บริการ
2,979 คน
ด้านแรงงาน
- งานจ้างงานเร่งด่วน โดย อสร. 18,407 คน
ข้อ 5 การยกระดับ 5.1 การยกระดับรายได้ หรือค่าแรงขั้นต่ำ ต้องสอดคล้องกับการพัฒนา “ทักษะฝีมือ” ผ่านกลไก “คณะกรรมการไตรภาคี”
ศักยภาพของ
แรงงาน
1. การจัดทำข้อเสนอ
(1) ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันนี้ 13 มกราคม 64
ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สำนักงาน
แรงงานจังหวัดดำเนินการจัดประชุคณะอนุกรรมการฯ
จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2564
(2) ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และแนวปฏิบตั ิ
ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำจังหวัดในคณะอนุกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
34.6422

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.

รง.
หน่วยงาน
หลัก
สป.

52
นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

2. การจัดทำข้อเสนอ
เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ

ผลการดำเนินงาน

(3) ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ที่ประชุมได้พจิ ารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด
(1) ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เห็นชอบแผนการดำเนินการกำหนดอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ ปี 2564 และองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ จำนวน 15 สาขาอาชีพ
ได้แก่
1) กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
2) กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ และ
3) กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ
(2) ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
ที่ประชุมมติเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
3 คณะ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ จำนวน 16 สาขา
อาชีพ ดังนี้
1) กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
2) กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ และ
3) กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

สป.
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ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

5.2 สนับสนุนการปรับ “เปลี่ยนทักษะ” และ “เปลี่ยนสายอาชีพ” ให้ตรงกับความต้องการของ “ตลาดแรงงาน” “อุตสาหกรรมเป้าหมาย”
และ “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี”
1. โครงการฝึกอบรม
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ชั้นสูง
2. โครงการยกระดับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ
และสมรรถนะแรงงาน
3. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ

4. โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
สู่ความเป็นมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานใหม่ แรงงานใน
สถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน และบุคคล
ทั่วไป จำนวน 3,380 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 3,718 คน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการ SMEs
OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
จำนวน 11,380 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 14,003 คน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานที่ประกอบอาชีพ
อิสระและแรงงานในวิสาหกิจรายย่อยกลุ่มอาชีพ
กลุ่ม OTOP แรงงานทั่วไปที่ต้องการปรับปรุง
ธุรกิจและพัฒนาฝีมือ จำนวน 5,070 คน
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 7,516 คน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานที่ประกอบอาชีพ
อิสระ และแรงงานในวิสาหกิจรายย่อย
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP แรงงานทัว่ ไป
ที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจ และพัฒนาฝีมือ
จำนวน 460 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

110.00

-

-

6.9611

รง.
หน่วยงาน
หลัก
กพร.

123.05

-

-

27.0110

กพร.

148.24

-

-

7.5871

กพร.

103.48

-

-

7.5871

กพร.
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ผลการดำเนินงาน

ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 476 คน
5. โครงการเพิม่ ทักษะ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่างงาน แรงงานทั่วไป
กำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
แรงงานในสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ
10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนักศึกษา
ปีสุดท้าย จำนวน 5,360 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 5,953 คน
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจการที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน
2,840 คน
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 2,569 คน
7. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร (การศึกษา, ภาครัฐ)
นานาชาติเพื่อการพัฒนา
แรงงาน ผู้ประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ จากประเทศ GMS-IMT-GT และ ASEAN
แรงงานไทยตามแนวชายแดน จำนวน 520 คน
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 736 คน
8. โครงการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา ผู้วา่ งงาน
ด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจ
ผู้บริหาร และหัวหน้างานของสถานประกอบขนส่งและการค้าระหว่าง
กิจการ จำนวน 160 คน
ประเทศ
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 156 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

111.06

-

-

13.3467

กพร.

90.46

-

-

6.0954

กพร.

141.54

-

-

3.6341

กพร.

97.50

-

-

1.9574

กพร.
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9. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานกลุม่ แนวร่วม
ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มที่มีความขัดแย้ง กลุ่มมีอคติตอ่ ภาครัฐ
แรงงานในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน
และแรงงานทั่วไป จำนวน 420 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 520 คน
10. โครงการยกระดับแรงงานไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานทั่วไปทั้งที่อยู่ใน
ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระบบการจ้างงาน และไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
เพื่อรองรับการแข่งขัน
รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในสาขาที่จะเข้าทดสอบซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า
18 ปี บริบรู ณ์ จำนวน 19,620 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/
ทดสอบ จำนวน 26,652 คน
๑1. โครงการพัฒนาทักษะ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำลังแรงงาน
แรงงานด้านท่องเที่ยวและ
ในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงานที่เคยทำงาน
บริการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 2,080 คน
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 2,666 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
2.0325

123.81

-

135.84

-

-

25.6207

กพร.

128.17

การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทำให้ไม่สามารถจัด
ดำเนินการ
ฝึกอบรมตามแผน

5.9323

กพร.

ปรับแผนการ
ดำเนินงาน
ตามสถานการณ์
โดยการฝึกอบรม
ออนไลน์ในบาง
หลักสูตร

กพร.
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๑2. โครงการพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่างงาน แรงงาน
ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ แรงงานนอกระบบ
และนักศึกษา จำนวน 1,560 คน
ผลงานดำเนินงาน มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 1,440 คน
๑3. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบความร่วมมือเครือข่าย และ
กิจการ จำนวน 2,080,110 คน
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 1,756,368 คน
14. โครงการเสริมสมรรถนะ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา ผู้วา่ งงาน
แรงงานด้านเทคโนโลยี
และแรงงานในสถานประกอบกิจการ
รองรับการทำงานในศตวรรษ
จำนวน 3,300 คน
ที่ 21
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 5,519 คน
15. โครงการเตรียมความพร้อม
1) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
แก่กำลังแรงงาน
เป้าหมาย 120,900 คน
แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ผลการดำเนินงาน แนะแนวอาชีพให้นักเรียน
นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง
จำนวน 102,052 คน
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป้าหมาย
62,310 คน
ผลการดำเนินงาน แนะแนวอาชีพ
ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
4.0600

92.31

-

84.44

-

-

2.1526

กพร.

167.24

-

-

7.2674

กพร.

84.41

-

-

3.0459

กกจ.

107.99

-

-

3.8527

กพร.
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16. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมี
คุณภาพ

ผลการดำเนินงาน

ผู้ที่หางานยาก และส่งเสริมการมีงานทำ
ให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหาร
กองหนุน จำนวน 67,290 คน
3) แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
เป้าหมาย 2,812 คน
ผลการดำเนินงาน เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ให้แก่
ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ
และคนพิการ หรือผูด้ ูแลคนพิการ สามารถ
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และส่งเสริม
การรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2,357 คน
กิจกรรมให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย เป้าหมาย 58,100 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้มาใช้บริการ จำนวน
104,351 คน

17. ผลผลิตประชาชนทุกกลุม่
ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ
(1) การให้บริการจัดหางาน ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ
ในประเทศ
เป้าหมาย 244,605 คน
ผลการดำเนินงาน
1) โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำ
อย่างยั่งยืน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

83.82

-

-

3.9837

179.61

ระบบเครือข่าย
ไม่เสถียร สาเหตุ
จาก connection
ของเครื่อง sever

ประสานบริษัท
ผู้พัฒนาระบบ
และประสาน
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ให้ดำเนินการแก้ไข

1.4593

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กกจ.

กกจ.
289.32

- การดำเนินงานตาม
โครงการ มีการ
รวมตัวกันจำนวนมาก
ซึ่งอาจขัดต่อ
พระราชกำหนด

- ปรับรูปแบบ
การจัดงาน
ให้เหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่
- ประสานและกำหนด

29.0071
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ผลการดำเนินงาน

2) โครงการนัดพบแรงงานใหญ่
3) โครงการนัดพบแรงงานย่อย
4) โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
(กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผูพ้ ้นโทษ,
กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน,
กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ,
กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ)
5) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒกิ ารศึกษาเพิม่ )
6) โครงการจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
(ผู้ประกันตน + 24 ชั่วโมง)
มีประชาชนได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานทำ รวมทั้งสิ้น 707,693 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

การบริหารราชการ
ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 8
- นายจ้าง/สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่
ไม่ให้ความร่วมมือ
- ไม่มีนายจ้าง/สถาน
ประกอบการเปิด
โอกาส
ให้เข้าทำงาน
เนื่องจากยังมีความ
กังวลในการ
จ้างงานผู้พ้นโทษ
- มีตำแหน่งงานว่าง
รองรับน้อย
- นักเรียน นักศึกษา
ไม่มคี วามพร้อม
ในการทำงาน
- นายจ้าง/สถานประกอบการ กำหนด
คุณสมบัติ
และวุฒิการศึกษา
ของคนพิการไว้

เงื่อนไขกับนายจ้าง/
สถานประกอบการ
ขอความร่วมมือ
ในการแจ้งผลการ
บรรจุงานให้
กับหน่วยปฏิบัติ
หลังจากจบงาน
- ออกมาตรการจูง
ใจในการจ้างงาน
ผู้พ้นโทษ
- ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจ้างงาน
คนพิการ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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(2) การให้บริการจัดหางาน
ต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน

ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริม
การมีงานทำ เป้าหมาย 47,500 คน
ผลการดำเนินงาน
1) พิจารณาคำขอการจัดส่งคนหางาน
และพาลูกจ้างไปทำงาน/ฝึกงานต่างประเทศ
2) จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ
3). รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทาง
กลับไปทำงานต่างประเทศ (Re - entry)
มีคนหางานได้รับบริการด้านการจัดหางาน
ต่างประเทศ สามารถเดินทางไปทำงานใน
ต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ้น 18,652 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

39.27

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ค่อนข้างสูง รวมทั้ง
ไม่จดั สิ่งอำนวยความ
สะดวก
ให้แก่คนพิการ
- สถานที่ทำงาน
อยู่ห่างไกลจากที่พัก
อาศัยของคนพิการ
- ไม่มีการจัดทำ
ฐานข้อมูลคนพิการ
ที่ต้องการทำงาน
อย่างเป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน
-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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(3) การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน

18. โครงการวันมหกรรมอาชีพ

19. โครงการออกใบอนุญาต
ทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ

20. โครงการส่งเสริมการจ้าง
งานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษา
ใหม่โดยภาครัฐและเอกชน

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
เป้าหมาย 3,750,000 คน
ผลการดำเนินงาน ประชาชนได้รบั บริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน
จำนวน 4,569,898 คน
โครงการวันมหกรรมอาชีพ เป้าหมาย 10,000 คน
ผลการดำเนินงาน แรงงานได้รบั บริการส่งเสริม
การมีงานทำ จำนวน – คน

121.86

-

-

-

ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ เป้าหมาย
14,220 คน/17,600 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้
ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
หรือตามกฎหมายอื่น และจัดทำทะเบียนคนต่าง
ด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน จำนวน 9,680 คน
25,505 ครั้ง
เป้าหมาย ผูจ้ บการศึกษาใหม่ จำนวน 50,000 คน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่างงาน
ไม่มีงานทำ ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าสู่
ตลาดแรงงาน เกิดการจ้างงาน ได้มีงานทำ

68.07

จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 ทำให้
ไม่สามารถจัด
กิจกรรมในพื้นที่ได้
-

64.53

ดำเนินการ
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
คลี่คลาย
-

การจ่ายค่าจ้างของ ปรับปรุงคุณสมบัติ
ผู้จบการศึกษาใหม่ และเงือ่ นไข
ผู้จบการศึกษาใหม่

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

กกจ.

0.3820

กกจ.

790.5920

กกจ.
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ข้อ 6 การ
วางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของ
ประเทศสู่อนาคต

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

มีรายได้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิต
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
ผลการดำเนินงาน ผู้จบการศึกษาได้รับอนุมัติ
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32,266 คน (ข้อมูล
1 ต.ค. 63 – 5 ก.ค. 64)
6.2 สนับสนุนการลงทุน “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” “เมืองอัจฉริยะ” และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทนั สมัย
1. โครงการส่งเสริมการมีงานทำ
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(1) การให้บริการแนะแนว
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

(2) การให้บริการจัดหางาน
เชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการทำงานในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป้าหมาย
14,250 คน
ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการมีงานทำในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้แก่ นักเรียน
นักศึกษา ที่จะจบการศึกษา หรือที่จะศึกษาต่อ
จำนวน 8,041 คน
กิจกรรมจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป้าหมาย
4,860 คน
ผลการดำเนินงาน -

56.43

จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทำให้
ไม่สามารถจัดกิจกรรม
แนะแนวในพื้นทีไ่ ด้

ดำเนินการ
จัดกิจกรรมเมื่อ
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
คลี่คลาย

-

- ขาดแคลน
กำลังแรงงาน
ที่มีความรู้
ความสามารถ
- ความต้องการ
แรงงานของนายจ้าง/

- รัฐบาลบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษา
ร่วมกันวางแผน
และพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กกจ.
0.5388

-
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2. โครงการศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ด้านแรงงานต่างด้าว
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การพิจารณาอนุญาตทำงาน
แบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
ข้อ 7 การเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษ
ที่ 21

ผลการดำเนินงาน

โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมาย 62,400 คน
ผลการดำเนินงาน จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับ
อนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน
32,949 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

52.80

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

สถานประกอบการ
ยังไม่มคี วามชัดเจน

ทรัพยากรมนุษย์
-สำรวจความ
ต้องการ นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาตะวันออก
- ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงานว่าง
ของนายจ้าง/สถานประกอบการ
-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

จากสถานการณ์
9.4651
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทำให้มีการปิดด่าน
เข้า - ออก แรงงาน
ไม่สามารถเดินทาง
มาทำงานได้
7.3 การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม สร้างความปลอดภัย ดูแล
ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เกิดความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ในการดำเนินชีวิต
1. โครงการเตรียมความพร้อม
1) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
84.41
3.0459
แก่กำลังแรงงาน
เป้าหมาย 120,900 คน
แนะแนวอาชีพและส่งเสริม ผลการดำเนินงาน แนะแนวอาชีพให้นักเรียน
อาชีพ
นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กกจ.

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กกจ.
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2. โครงการก้าวสู่งานที่ดี
คนมีคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน

ในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง
จำนวน 102,052 คน
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป้าหมาย
62,310 คน
ผลการดำเนินงาน แนะแนวอาชีพ
ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป
ผู้ที่หางานยาก และส่งเสริมการมีงานทำ
ให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหาร
กองหนุน จำนวน 67,290 คน
3) แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
เป้าหมาย 2,812 คน
ผลการดำเนินงาน เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ให้แก่
ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ
และคนพิการ หรือผูด้ ูแลคนพิการ สามารถ
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และส่งเสริม
การรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2,357 คน
กิจกรรมให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย เป้าหมาย 58,100 คน
ผลการดำเนินงาน มีผู้มาใช้บริการ จำนวน
104,351 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

107.99

-

-

3.8527

83.82

-

-

3.9837

179.61

ระบบเครือข่าย
ไม่เสถียร สาเหตุ
จาก connection
ของเครื่อง sever

ประสานบริษัท
ผู้พัฒนาระบบ
และประสาน
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ให้ดำเนินการแก้ไข

1.4593

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กกจ.
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ผลการดำเนินงาน

3. ผลผลิตประชาชนทุกกลุม่
ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ
(1) การให้บริการจัดหางาน ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ
ในประเทศ
เป้าหมาย 244,605 คน
ผลการดำเนินงาน
1) โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำ
อย่างยั่งยืน
2) โครงการนัดพบแรงงานใหญ่
3) โครงการนัดพบแรงงานย่อย
4) โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
(กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ,
กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน,
กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ,
กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ)
5) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒกิ ารศึกษาเพิม่ )
6) โครงการจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
(ผู้ประกันตน + 24 ชั่วโมง)
มีประชาชนได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานทำ รวมทั้งสิ้น 707,693 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

289.32

- การดำเนินงานตาม
โครงการ มีการ
รวมตัวกันจำนวนมาก
ซึ่งอาจขัดต่อ
พระราชกำหนด
การบริหารราชการ
ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 8
- นายจ้าง/สถานประกอบการส่วนใหญ่
ไม่ให้ความร่วมมือ
- ไม่มีนายจ้าง/สถาน
ประกอบการเปิด
โอกาสให้เข้าทำงาน
เนื่องจากยังมีความ
กังวลในการ
จ้างงานผู้พ้นโทษ
- มีตำแหน่งงานว่าง
รองรับน้อย
- นักเรียน นักศึกษา
ไม่มคี วามพร้อม
ในการทำงาน

- ปรับรูปแบบ
การจัดงาน
ให้เหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่
- ประสานและกำหนด
เงื่อนไขกับนายจ้าง/
สถานประกอบการ
ขอความร่วมมือ
ในการแจ้งผลการ
บรรจุงานให้
กับหน่วยปฏิบัติ
หลังจากจบงาน
- ออกมาตรการจูงใจ
ในการจ้างงาน
ผู้พ้นโทษ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจ้างงานคน
พิการ

29.0071
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(2) การให้บริการจัดหางาน
ต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน

ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริม
การมีงานทำ เป้าหมาย 47,500 คน
ผลการดำเนินงาน
1) พิจารณาคำขอการจัดส่งคนหางาน
และพาลูกจ้างไปทำงาน/ฝึกงานต่างประเทศ
2) จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ
3). รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทาง
กลับไปทำงานต่างประเทศ (Re - entry)

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

39.27

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

- นายจ้าง/สถานประกอบการ กำหนด
คุณสมบัติ และวุฒิ
การศึกษาของคน
พิการไว้ค่อนข้างสูง
รวมทั้งไม่จดั สิ่ง
อำนวยความสะดวก
ให้แก่คนพิการ
- สถานที่ทำงาน
อยู่ห่างไกลจากที่พัก
อาศัยของคนพิการ
- ไม่มีการจัดทำ
ฐานข้อมูลคนพิการ
ที่ต้องการทำงาน
อย่างเป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน
-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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(3) การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน

4. โครงการวันมหกรรมอาชีพ

5. โครงการออกใบอนุญาต
ทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ

ผลการดำเนินงาน

มีคนหางานได้รับบริการด้านการจัดหางาน
ต่างประเทศ สามารถเดินทางไปทำงานใน
ต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ้น 18,652 คน
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
เป้าหมาย 3,750,000 คน
ผลการดำเนินงาน ประชาชนได้รบั บริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน
จำนวน 4,569,898 คน
โครงการวันมหกรรมอาชีพ เป้าหมาย 10,000 คน
ผลการดำเนินงาน แรงงานได้รบั บริการส่งเสริม
การมีงานทำ จำนวน – คน

ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ เป้าหมาย
14,220 คน/17,600 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้
ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
หรือตามกฎหมายอื่น และจัดทำทะเบียนคนต่าง
ด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน จำนวน 9,680 คน
25,505 ครั้ง

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

121.86

-

-

-

-

จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 ทำให้
ไม่สามารถจัด
กิจกรรมในพื้นที่ได้
-

68.07

ดำเนินการ
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
คลี่คลาย
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

กกจ.

0.3820

กกจ.
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6. โครงการส่งเสริมการจ้าง
งานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษา
ใหม่โดยภาครัฐและเอกชน

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

เป้าหมาย ผูจ้ บการศึกษาใหม่ จำนวน 50,000 คน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่างงาน
ไม่มีงานทำ ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าสู่
ตลาดแรงงาน เกิดการจ้างงาน ได้มีงานทำ
มีรายได้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิต
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
ผลการดำเนินงาน ผู้จบการศึกษาได้รับอนุมัติ
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32,266 คน (ข้อมูล
1 ต.ค. 63 – 5 ก.ค. 64)

64.53

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

การจ่ายค่าจ้างของ ปรับปรุงคุณสมบัติ
ผู้จบการศึกษาใหม่ และเงือ่ นไข
ผู้จบการศึกษาใหม่

ผลการ
หน่วยงาน
เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
งบประมาณ
(ล้านบาท)
790.5920
กกจ.

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักตรวจและประเมินผล

