แบบ กตน. 2

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงแรงงาน
---------------------------------------------นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)
ข้อ 2 การสร้าง
ความมั่นคง
และความปลอดภัย
ของประเทศ
และความสงบสุข
ประเทศ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒.๑ รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศ
1. โครงการขับเคลื่อนกลไก
เชิงนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) มีภารกิจ
ในการจัดทานโยบายด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ภายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention,
Prosecution, Protection และ Partnership) และ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาแผน
บูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวง
แรงงาน โดยให้ความสาคัญกับการสร้างช่องทาง
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (NGO) ในพื้นที่
พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการ
นายจ้างกลุ่มเสีย่ งในพื้นที่ ตรวจตามการข่าว และ
ตรวจจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้าน

24.86

-

-

0.2166

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
สป.

2

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.2570

กสร.

ความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นทีอ่ ย่างเข้มข้น
ผลการดาเนินงาน
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน จัดประชุมและจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกัน
การค้ามนุษย์ในพื้นที่ ตรวจบูรณาการป้องกัน
การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการในสถานประกอบการ 1,011 แห่ง
และแรงงานได้รับการตรวจเฝ้าระวัง จานวน
18,973 คน และร่วมกับทีมสหวิชาชีพคัดแยก
ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ โดยสามารถนาแผน
ไปสู่การปฏิบตั ิได้บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ
24.86
2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย
(1) กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการทีเ่ สี่ยงต่อการ
ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

เพื่อคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
ผลการดาเนินงาน
จานวน 138 แห่ง/4,304 คน

12.55/12.30

-

-

3

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
(2) กิจกรรมส่งเสริมความรู้
สถานประกอบกิจการด้าน
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(GLP) เพื่อนาไปใช้ในการบริหาร
กิจการ/ธุรกิจ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทาง
13.57
เพื่อสนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพการจ้าง
สภาพการทางาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
แรงงาน เพิ่มผลิตภาพและความร่วมมือ
ในสถานที่ทางาน
ผลการดาเนินงาน
จานวน 407 แห่ง
3. โครงการคุม้ ครองสิทธิ
เพื่อคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ไม่ให้
11.25/9.80
แรงงานประมงทะเล
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และ
- กิจกรรมบูรณาการตรวจ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
คุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ผลการดาเนินงาน
ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
จานวน 27 แห่ง/392 คน
4. โครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว
(1) โครงการจัดทาทะเบียน เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทาทะเบียนประวัติ
18.40
คนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต
ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานเป็นไป
ทางาน
อย่างถูกต้อง เพื่อให้การติดตามและตรวจสอบ
การทางานของคนต่างด้าวมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตทางานให้แก่
คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศเป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่กาหนด
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และความต้องการ
ของนายจ้าง/สถานประกอบการ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.4028

กสร.

0.1394

กกจ.

4

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

(2) โครงการตรวจสอบ
การทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ

5. โครงการป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(1) โครงการคุ้มครอง
ป้องกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปทางานต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน จานวน
60,526 คน
ควบคุมและตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
ที่ทางานอยู่กับนายจ้าง/สถานประกอบการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิม่ เติม เพื่อตรวจสอบและป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องให้มีความรูค้ วามเข้าใจ
กฎระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้าง
คนต่างด้าวทางาน ตลอดจนได้รับคาแนะนา
อย่างถูกต้องจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผลการดาเนินงาน
ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการที่มีการจ้างหรือลักลอบ
จ้างคนต่างด้าวทางาน จานวน 110,847 คน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและ
วิธีการเดินทางไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย
ระหว่างทางานในต่างประเทศ รวมถึงเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหางานทา

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

44.70

-

-

20.46

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.1881

กกจ.

5

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง
การลักลอบไปทางานต่างประเทศและป้องกัน
มิให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
ผลการดาเนินงาน
คนหางานได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย
ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงไปทางาน
ต่างประเทศ รวมทั้งป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ของขบวนการค้ามนุษย์ จานวน 98,211 คน
(2) โครงการป้องกัน
เพื่อให้แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อป้องกัน
การละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง
หน่วงเหนีย่ ว การถูกทารุณกรรม และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
ผลการดาเนินงาน
ให้คาปรึกษาแนะนาแก่แรงงานต่างด้าว และ
นายจ้าง จานวน 3,146 คน
(3) โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่ประสงค์
ให้คนหางานเพื่อป้องกัน
จะไปทางานในต่างประเทศ ประชาชนทั่วไป
การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และทหารกองประจาการ ตลอดจนนักเรียน/
ด้านแรงงานในการไปทางาน
นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ต่างประเทศ
วิธีการและขั้นตอนการไปทางานต่างประเทศ
โดยถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
จากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

15.20

-

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
6. โครงการศูนย์ประสาน
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเภท
แรงงานประมง 22 จังหวัด
กิจการประมง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
กิจการประมงได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการ
ส่งเสริมการนาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน
ในกิจการประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในรูปแบบแรงงานประมง
ผลการดาเนินงาน
แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการทางานอย่างถูกต้อง
มีสภาพการทางานที่เหมาะสม ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย และบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในการขาดแคลน
แรงงานในภาคประมง จานวน 27,029 คน
๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
๑. โครงการส่งเสริมระบบ
การจัดการด้านยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ
- กิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกีย่ วกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โทษพิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ผลการดาเนินงาน
จานวน 2,280แห่ง/114,618 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

37.54

-

14.25/14.32

-

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

0.8117

กกจ.

0.2930

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กสร.

-
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
2. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
(ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด)

3. โครงการส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ
(1) แรงงานกลุ่มเป้าหมาย
ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง
ต่ากว่า 10 คนลงมา ได้รับการ
ส่งเสริมป้องกันฯ

ผลการดาเนินงาน
ฝึกอาชีพเพิม่ ทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ได้แก่ ผูผ้ ่านการบาบัดยาเสพติด ให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับ
ในศักยภาพการทางาน
ผลการดาเนินงาน
-

เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึก สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดแก่แรงงานในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมา และในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ตระหนักถึงปัญหาของ
ยาเสพติด
ผลการดาเนินงาน
แรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คนลงมา มีความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน
2,771 คน
(2) จัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่ อนใจ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
แรงงานมีภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด
ผลการดาเนินงาน
-

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพร.

สป.
26.30

-

-

0.0874

-

-

-

-
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)
ข้อ 4 การสร้าง
บทบาทของไทย
ในเวทีโลก

ข้อ 5 การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
ความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก
1. การประชุมคณะประศาสน์การ
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิก GB
(Governing Body (GB))
และกลับเป็นสมาชิกอีกครั้งในปี พ.ศ. 2582
สมัยที่ ๓๔3
โดยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะ
ประศาสน์การ (Governing Body (GB)) สมัยที่
๓๔3 ระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2564
๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก
1. ผลผลิตส่งเสริม สนับสนุน
ให้นายจ้างมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการด้านแรงงาน
(1) กิจกรรมส่งเสริมความรู้
มาตรฐานแรงงานไทย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน (Corporate
Social Responsibility: CSR)
(2) กิจกรรมดาเนินการให้
สถานประกอบกิจการจัดทา
มาตรฐานแรงงานไทย

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน
ผลการดาเนินงาน
จานวน 438 แห่ง
เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการบริหาร
จัดการด้านแรงงานสอดคล้องตามข้อกาหนด
มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563
และธารงรักษาให้คงอยู่ในระบบมาตรฐาน
แรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง

-

12.51

-

-

7.76

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
สป.

1.1450

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
จานวน 66 แห่ง
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในภาคการผลิตและการบริการให้สามารถแข่งขันได้

ข้อ 6 การพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ
และการกระจาย
ความเจริญสูภ่ ูมภิ าค

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผลิตภาพ
แก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ผ่านกระบวนการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 111 คน
๖.๑ ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย

1.39

-

-

0.1585

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

-

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

๖.๑.๑ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
1. โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในพืน้ ที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก รองรับการทางาน การลงทุน
ในพื้นที่ ในสาขาที่รองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และเทคโนโลยีชั้นสูง

-

-

-
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจ
ขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ให้มีทักษะ
ขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของ
การจ้างงาน บรรเทาปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรในธุรกิจรับการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศในระยะเร่งด่วน
ผลการดาเนินงาน
๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง
1. โครงการเพิ่มทักษะ
กาลังแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับ
แรงงานในพื้นที่และรองรับความต้องการลงทุน
ของผู้ประกอบกิจการและ SME ในพื้นที่ สู่การ
จ้างงานตามกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของแต่ละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 1,211 คน
2. โครงการศูนย์บริการ
เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
Service) ด้านแรงงานต่างด้าว สถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อานวยความสะดวกในการพิจารณาออกใบอนุญาต

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

-

-

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

กพร.

16.82

-

-

1.8583

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

15.94

-

-

1.8923

กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

การทางานแก่แรงงานต่างด้าวในกลุ่มช่างฝีมือ
หรือผู้ชานาญการและกลุม่ ซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือ
ผู้ชานาญการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ประกอบธุรกิจบริเวณชายแดนมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
บริเวณชายแดนที่เข้ามาทางานในลักษณะ
ไป – กลับ และตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบ
ลดปัญหาการลักลอบเข้ามาทางานในเขตพื้นที่
ชั้นในอย่างผิดกฎหมาย
ผลการดาเนินงาน
แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทางาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จานวน 12,434 คน
ข้อ 7 การพัฒนา 7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สร้างความเข้มแข็ง
7.2.4 สร้างพลังในชุมชน
จากฐานราก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว
สงขลา หนองคาย นราธิวาส
เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี)

1. โครงการขยายโอกาส
การมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
(1) โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพให้ผสู้ ูงอายุ

0.5522
เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้รบั การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ที่ตรงตามความเหมาะสมกับวัย หรือความต้องการ
ในท้องถิ่น ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะ
ทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพ
ของตนเอง นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ มีงานทา มีรายได้

3.38

-

-

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผสู้ ูงอายุ
จานวน 51 คน
(2) โครงการส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผูส้ ูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม
10.70
การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
กับวัยและประสบการณ์ ให้ผสู้ ูงอายุได้รับการ
ที่เหมาะสมกับวัยและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
ประสบการณ์
มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเข้าร่วมทางสังคม
รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย
จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่า และศักยภาพของตนเอง
นาไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุมีงานทา
มีรายได้ ลดการพึ่งพิง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ จานวน 1,100 คน
ข้อ 8 การปฏิรูป
๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กระบวนการเรียนรู้
๘.๑.๑ ให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ
และการพัฒนา
ศักยภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย
๑. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของ
79.84
ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร ผู้ใช้แรงงานทีอ่ ยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
- กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการดาเนินงาน
ของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขต
จานวน 1,996 คน
สิรินธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัด
นครปฐม และสมุทรปราการ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

0.9010

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย สาหรับศตวรรษที่ ๒๑
1. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิด
9.64
ความร่วมมือเครือข่าย และ
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิตอล
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ให้มคี วามชานาญในการปฏิบตั ิงาน
การบารุงรักษาและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะในการคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจน
แนวคิดเพื่อนามาใช้ประกอบการพัฒนาวิชาชีพ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 387,115 คน
๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

-

๑. โครงการยกระดับผลิตภาพ
และพัฒนากาลังคน เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม

-

เพื่อพัฒนากาลังแรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการ
ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 กลุม่ (ดิจิทัล ระบบ
อัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ
ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์) สามารถใช้เทคโนโลยี
มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการต่อยอด
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 868 คน

15.78

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.0030

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

0.8447

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐
1. โครงการยกระดับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ
และสมรรถนะแรงงาน

2. โครงการฝึกอบรม
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ชั้นสูง

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะ
องค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเพื่อ Up skill และ Re skill
แรงงาน ให้สามารถทางานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรองรับการ
ปรับเปลีย่ นอาชีพ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 2,011 คน
เพื่อพัฒนากาลังแรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการ
ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม 6 กลุ่มเป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบ
อัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ
ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์) สามารถใช้
เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 868 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

19.15

-

-

2.2240

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กพร.

15.78

-

-

0.8447

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

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

4. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความร่วมมือเครือข่าย และ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผลการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทกั ษะ ความรู้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และ
เตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ
เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 4,203 คน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิด
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มคี วามชานาญในการปฏิบตั ิงาน
การบารุงรักษาและการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะ
ในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ตลอดจนแนวคิดเพื่อนามาใช้ประกอบการพัฒนา
วิชาชีพ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 387,115 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

16.01

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1.6221

9.64

-

-

0.0030

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพร.

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
๑. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
ของประชากรวัยแรงงานอายุ
25 - 59 ปี
(1) กิจกรรมส่งเสริม
สวัสดิการแรงงานสูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงาน (อายุตั้งแต่
๒๕ - ๕๙ ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเกษียณอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ เดือน มี.ค. 65
(2) กิจกรรมออกหน่วย
เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงาน (อายุตั้งแต่
เคลื่อนที่เพื่อให้บริการสวัสดิการ ๒๕ - ๕๙ ปี) โดยมุ่งเน้นการเข้าส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการดูแลสุขภาพแก่แรงงาน ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย
สูงอายุ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ เดือน ก.พ. 65

0.0130

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รง.
หน่วยงาน
หลัก
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึงระบบการคุม้ ครองทาง
สังคม
- โครงการสร้างเครือข่าย
การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
ในสังคมสูงวัย
3. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

4. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
(ไม่รวมกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุรวมตัวกัน
เป็นเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ข้อมูลต่าง ๆ
ผลการดาเนินงาน
62 คน

13.78

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.0917

เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุ
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ
มีรายได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 588 คน
เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ได้แก่ ผูต้ ้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/
ผู้ดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์
ก่อนปลดประจาการ และแรงงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับ
ในศักยภาพการทางาน
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 918 คน

7.17

-

-

0.7389

กพร.

13.11

-

-

-

กพร.

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
5. โครงการเตรียมความพร้อม
แก่กาลังแรงงาน
- แนะแนวและส่งเสริมอาชีพ

6. โครงการบริการจัดหางาน
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทา
(1) การให้บริการจัดหางาน
ในประเทศ

ผลการดาเนินงาน
1) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ให้นักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ
และผูต้ ้องขัง
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา ให้ผู้ประกันตน
กรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป ผู้ทหี่ างานยาก
และส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการ
ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
3) แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
เพิ่มอาชีพเพิม่ รายได้ให้แก่ ผู้วา่ งงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง
ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงาน
นอกระบบ และคนพิการ หรือผู้ดแู ลคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
และส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
ผลการดาเนินงาน
แนะแนวและส่งเสริมอาชีพ จานวน 25,882 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

9.74

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1.3924

7.4922
1) โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart
Jobs Smart Workers) เพื่อให้ประชาชน
วัยแรงงานได้รบั บริการส่งเสริมการมีงานทา
อย่างครบวงจร
2) โครงการยกระดับการให้บริการจัดหางาน
ในประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานทา

39.10

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ที่มั่นคง ยั่งยืน มีรายได้
ผลการดาเนินงาน
ให้บริการจัดหางานในประเทศ จานวน
198,553 คน
(2) การให้บริการจัดหางาน ประชาชนได้รับบริการจัดหางานต่างประเทศ
ต่างประเทศ
และผูล้ งทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศได้รับอนุมตั ใิ ห้เดินทาง
ไปทางานต่างประเทศตามพระราชบัญญัตจิ ัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ได้แก่
บริษัทจัดหางานจัดส่ง กรมการจัดหางานจัดส่ง
(รัฐจัดส่ง) นายจ้างพาลูกจ้างไปทางานต่างประเทศ
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ และ
คนหางานเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง
และเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re-entry)
ผลการดาเนินงาน
ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ จานวน
3,974 คน
7. โครงการวันมหกรรมอาชีพ เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิด
(นครนายก สุรินทร์ ขอนแก่น
ทางอาชีพให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
แพร่ สุโขทัย ราชบุรี
ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการทางาน/
นครศรีธรรมราช)
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพ
ข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อการวางแผน/
ใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

3.97

-

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

กกจ.

20

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

8. โครงการออกใบอนุญาต
ทางานให้ผู้เชี่ยวชาญ

9. ผลผลิตสนับสนุนบริการ
จัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการ
มีงานทา
10. โครงการกองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทาที่บ้านและ
บริหารจัดการกองทุน

ผลการดาเนินงาน
เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตทางานให้แก่คนต่างด้าว
โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทางานในประเทศ
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
ที่กาหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กบั คนไทย
โดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม และสาธารณสุข
ผลการดาเนินงาน
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมาย
ว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่น
และจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ทางาน จานวน 3,820 คน
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ให้ประชาชนทราบ
ผลการดาเนินงาน
ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน จานวน 1,643,798 คน
เพื่อให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านกูเ้ งินไปซื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต
เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงาน
ไปทาที่บ้าน

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

กกจ.

20.55

-

-

-

กกจ.

-

-

-

-

กกจ.

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

22.47
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ข้อ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
และหลักประกัน
ทางสังคม

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินการ
9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมทีค่ รอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทา ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม
๑. โครงการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)
(1) โครงการยกระดับและ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
องค์ความรู้ความปลอดภัย
ในการทางานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
พระชนมายุ 60 พรรษา
(2) โครงการสร้างการรับรู้
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
แรงงานนอกระบบภาคเกษตร
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การทางาน และลดปัจจัยเสีย่ ง
ต่อการสัมผัสสารเคมีอันตราย
เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)
ให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม

0.4504
เพื่อยกระดับและประชาสัมพันธ์ศนู ย์พัฒนา
องค์ความรู้ความปลอดภัยในการทางาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุ
60 พรรษา
ผลการดาเนินงาน
จานวน 800 คน
เพื่อสร้างการรับรูม้ าตรการเชิงป้องกัน
ความปลอดภัยในการทางานเกีย่ วกับสารเคมี
อันตรายแก่แรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม
รณรงค์ให้แรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้เกิดความปลอดภัย
ผลการดาเนินงาน
จานวน 102 คน

7.06

-

-

2.13

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
(3) กิจกรรมรณรงค์ให้แรงงาน
ในสถานประกอบกิจการรับรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
(4) โครงการพัฒนา
สถานประกอบกิจการต้นแบบ
ระบบการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สู่อาเซียน ประจาปี พ.ศ. 2565
ระดับประเทศ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กกลุ่มเสี่ยง มีการพัฒนาระบบการจัดการ
ความปลอดภัยฯ ภายในสถานประกอบกิจการ
ผลการดาเนินงาน
จานวน 681 คน

0.78

-

-

เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบ
การบริหารและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
นายจ้างและลูกจ้างในด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
อย่างเป็นระบบ และก้าวสูม่ าตรฐานสากล
ภายใต้การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ เดือน มิ.ย.65

-

-

-

ผลการดาเนินงาน

๒. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
(1) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้สมาชิกชมรมรับทราบทิศทางการพัฒนา
ชมรมแรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ
ผลการดาเนินงาน
จานวน 212 คน

13.95

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.2099

กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
(2) กิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัยให้แก่เครือข่าย
แรงงานนอกระบบ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

เพื่อส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
3.91
หน่วยงาน โดยขับเคลื่อนภารกิจในลักษณะของ
การบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
จานวน 97 คน
๓. โครงการยกระดับคุณภาพ เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีแรงงานสัมพันธ์ 12.67/12.01
ชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
เชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
- กิจกรรมส่งเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนโดยการสร้าง
แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน
รูปแบบ Model
ด้วยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม ผลการดาเนินงาน
จานวน 114 แห่ง/30,025 คน
๔. ผลผลิตแรงงานได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ และนายจ้าง
มีการบริหารจัดการด้านแรงงาน
ตามกฎหมายสอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงาน
(1) โครงการดาเนินงานให้ เพื่อกากับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัตติ ามกฎหมาย 14.90/16.45
สถานประกอบกิจการปฏิบัติ
คุ้มครองแรงงาน และคุม้ ครองให้ลูกจ้างได้รับ
ตามกฎหมายแรงงานและแรงงาน ค่าตอบแทนในการทางาน สิทธิประโยชน์ไม่ต่ากว่า
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ที่กฎหมายกาหนด รวมถึงได้รับสวัสดิการทีด่ ี
แรงงาน
จากนายจ้าง
ผลการดาเนินงาน
จานวน 2,980 แห่ง/100,342 คน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.1697

กสร.

16.9179

กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
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(2) กิจกรรมตรวจแรงงาน
นอกระบบ

(3) กิจกรรมสร้างการรับรู้
ให้แก่แรงงานนอกระบบและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(4) กิจกรรมตรวจและ
กากับสถานประกอบกิจการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานขั้นพื้นฐาน

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

เพื่อคุ้มครอง กากับ ดูแล ให้ผู้จา้ งงาน/ผูส้ ่งมอบงาน
12.07
ที่รับไปทาที่บ้าน/ตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วง
ในงานที่รับไปทาที่บ้าน/ผู้รับงานไปทาที่บ้าน
นายจ้าง/ลูกจ้างทางานบ้านอันมิได้มีการ
ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย และนายจ้าง/ลูกจ้าง
ในงานเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้างงานตลอดปี
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ผลการดาเนินงาน
จานวน 1,810 คน
เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ด้านคุม้ ครองแรงงาน
12.90
แก่แรงงานนอกระบบ กับผู้จ้างงาน/ผู้รบั งาน
ไปทาที่บ้าน นายจ้าง/ลูกจ้างทางานบ้านอันมิได้
มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย นายจ้าง/ลูกจ้าง
ในงานเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้างงานตลอดปี
ผลการดาเนินงาน
จานวน 1,290 คน
เพื่อตรวจและกากับสถานประกอบกิจการ/
14.96/14.62
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานขั้นพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน
จานวน 2,079 แห่ง/66,608 คน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
(5) กิจกรรมตรวจและกากับ
สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัตติ าม
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางานขั้นเทคนิควิชาการ
๕. โครงการจัดสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน และครอบครัว
- กิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานหญิง
ในสถานประกอบกิจการ
6. โครงการ ลูกจ้าง
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

เพื่อตรวจและกากับสถานประกอบกิจการ/
11.18/10.95
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานขั้นเทคนิค
วิชาการ
ผลการดาเนินงาน
จานวน 153 แห่ง/11,974 คน
เพื่อส่งเสริมความรู้ การดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน
1.33/1.37
โดยมุ่งเน้นให้แรงงานหญิงมีความตระหนักรู้
ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพือ่ การมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี และเพื่อส่งเสริม
ให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
ผลการดาเนินงาน
จานวน 2 แห่ง/41 คน
ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
กองทุนประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 490,327 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 13 ล้านคน
การจ่ายสิทธิประโยชน์ (เหตุไม่เนือ่ งจากการ
ทางาน) จานวน 5,263,469 ราย
เป็นเงิน 8,743.40 ล้านบาท
กองทุนเงินทดแทน
- นายจ้าง จานวน 436,292 ราย

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

0.0259

กสร.

-

-

-

สปส.
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7. โครงการแรงงานนอกระบบ
ผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่
ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม

ผลการดาเนินงาน
- ลูกจ้าง จานวน 11.09 ล้านคน
- การจ่ายสิทธิประโยชน์ ให้แก่ลูกจ้าง
(เหตุเนื่องจากการทางาน) จานวน 13,092 ราย
เป็นเงิน 218.2133 ล้านบาท
ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
- มีผู้ประกันตนตามมาตรา 40
จานวน 10,569,831 ราย
- การจ่ายประโยชน์ทดแทน
ของผู้ประกันตนมาตรา 40
จานวน 43,976 ราย
เป็นเงิน 221.9334 ล้านบาท

8. การดาเนินงานด้าน
ประกันสังคม
(1) การขับเคลื่อนเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่าย การขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมทั่วไทยผ่านกลไก ประกันสังคมมาตรา 40 โดยให้เครือข่าย
“บวร”
มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ประกันสังคม
ผลการดาเนินงาน มีจานวน“หมู่บ้าน
ประกันสังคม”จานวน 800 หมูบ่ ้าน/ชุมชน
(2) ศูนย์บริหารสถานการณ์ เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลประกันสังคม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ รับเรื่องร้องเรียน ประสานและจัดหาสถานพยาบาล
โควิด-19 และสายด่วน 1506 ในการดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19
ให้ได้รับการดูแลโดยเร็ว และเรื่องการให้บริการ
ฉีดวัคซีนโควิด-19

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

-

-

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

สปส.

สปส.
94.12

ยังไม่สามารถ
ให้บริการได้
ครอบคลุม
ทุกพื้นที่

-

-
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน (16 เม.ย. – 30 พ.ย. 64)
การให้บริการผ่านสายด่วน 1506 เรื่องวัคซีน
และการตรวจคัดกรองเชิงรุก รวมทั้งสิ้นจานวน
125,482 ราย
(3) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
กรณีคลอดบุตร ฝากครรภ์ และ 1. กรณีคลอดบุตรเหมาจ่าย จากเดิม 13,000 บาท
สงเคราะห์บุตร
ต่อครั้ง เป็น เหมาจ่าย 15,000 บาทต่อครั้ง
2. ค่าฝากครรภ์ จากเดิม จานวน 3 ครั้ง ในอัตรา
ไม่เกิน 1,000 บาท เป็น จานวน 5 ครั้ง ในอัตรา
ไม่เกิน 1,500 บาท
3. ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์กรณี
สงเคราะห์บตุ รเพิม่ ขึ้น จาก 600 เป็น 800 บาท
ต่อบุตร 1 คน โดยให้ได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน
ผลการดาเนินงาน การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์
(ม.ค. – ต.ค. 64)
1) กรณีคลอดบุตร จานวน 207,575 ราย
เป็นเงิน 3,088.743ล้านบาท
2) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
จานวน 153,049 ราย
เป็นเงิน 43.9473 ล้านบาท
3) กรณีสงเคราะห์บตุ ร
จานวนผู้ประกันตน 1,215,708 ราย
จานวนบุตร 1,353,513 ราย
เป็นเงิน 10,758.315 บาท

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
(4) โครงการสินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 2
(17 พ.ค. - 31 ธ.ค. 64)

(5) การฉีดวัคซีนโควิด-19

ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ
สานักงานประกันสังคมขอสินเชื่อกับธนาคาร
ที่เข้าร่วมโครงการ นาไปเป็นทุนหมุนเวียน
ในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ
และมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
มีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่
1) ธ.ยูโอบี 2) ธ.เพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย 3) ธ.กรุงเทพ 4) ธ.กรุงไทย
และ 5) ธ. กสิกรไทย
ผลการดาเนินงาน
ยอดปล่อยสินเชื่อให้แก่สถานประกอบการ
จานวน 807 ราย วงเงิน 4,866.043 ล้านบาท
สามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างในระบบไว้ได้
จานวน 46,772 คน
สานักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล
กับแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” กระทรวงการคลัง
โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่าย
ประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน
มาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด
พื้นที่สีแดง รวม 18 จังหวัด ผ่านระบบ
e-service ของสานักงานประกันสังคม

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน ฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน
จานวน 3,285,553 โดส
(6) โครงการเยียวยา
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประกันตน มาตรา 3๙ และ
แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40
มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบ
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ
จากมาตรการของรัฐในพื้นที่
ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25
ฉบับที่ 28 และฉบับที่ 30) ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกันตนมาตรา 39 จานวน 1.43 ล้านคน
และผูป้ ระกันตนมาตรา 40 จานวน 7.95 ล้านคน
ผลการดาเนินงาน
โอนเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40
สาเร็จแล้ว ทั้งสิ้นจานวน 8.51 ล้านราย
เป็นเงิน 70,564.64 ล้านบาท
(7) โครงการ Factory
โดยมุ่งเป้าไปที่โรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่
Sandbox (ตรวจ รักษา ควบคุม ซึ่งถือเป็นกลไกหลักที่พยุงประเทศ ได้แก่
ดูแล)
ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และ
อุปกรณ์การแพทย์ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) ตรวจ หาเชื้อแบบ RT-PCR เพื่อแยกคนป่วย
ออกจากคนไม่ป่วยให้ลูกจ้างทั้งหมด และ
ตรวจแบบ Self-ATK (Antigen Test Kit)
ในกลุ่มเสีย่ ง ทุก 7 วัน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

90.72

-

-

70,564.64

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ผลการดาเนินงาน
2) รักษา โดยจัดให้มี FAI (Factory
Accommodation Isolation) มีแผนรองรับ
กลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสนาม ICU และกลุ่มสีแดง
เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ
3) ควบคุม ดาเนินการ Bubble and Seal
โดยกาหนดให้ลูกจ้างเดินทางกลับที่พักโดยตรง
ไม่แวะระหว่างทาง และอยู่แต่ในเคหะสถานเท่านัน้
4) ดูแล โดยการฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างที่มีผลตรวจ
RT-PCR เป็นลบ โดยนายจ้างสนับสนุนค่าฉีดวัคซีน
ให้กับสถานพยายาล จานวน 100 บาท/คน
ระยะที่ 1 เริม่ ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 23
สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สาหรับโรงงาน
ที่เป็นภาคการผลิตเพื่อการส่งออกและมีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ในพื้นที่ 4 จังหวัดนาร่อง
ได้แก่ นนทบุรี ปทมุธานี สมุทรสาคร และชลบุรี
ระยะที่ 2 เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในพื้นที่ 11 จังหวัด
ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 100 คน
ขึ้นไป ได้แก่จังหวัดนาร่อง 4 จังหวัด และ
เพิ่มเติม 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง ลพบุรี
สระบุรี และปราจีนบุรี
ผลการดาเนินงาน
สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รับ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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9. โครงการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทย (Safety
Thailand)

10. ผลผลิตสถานประกอบ
กิจการได้รับการส่งเสริม และ
พัฒนาการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผลการดาเนินงาน
การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 มีผู้ประกันตน
ได้รับการคัดกรอง จานวน 232,211 คน
และ มีผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีน จานวน
80,715 คน
เพื่อให้การส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสีย่ งสูง
และอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0
รวมทั้งนโยบายกระทรวงแรงงานที่เน้นการขับเคลื่อน
Safety Thailand ด้วยรูปแบบประชารัฐ
ผลการดาเนินงาน
สถานประกอบกิจการกลุม่ เป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน จานวน 257 แห่ง
เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดาเนินการ
รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการ
ทางานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
ให้เป็นศูนย์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
ในองค์กร
ผลการดาเนินงาน
เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วม
โครงการ เดือน ม.ค. - มี.ค. 2565

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

สสปท.

-

-

-

สสปท.

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

6.76

-
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

11. โครงการจัดทาดัชนีชี้วัด
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
และสารวจข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ

ข้อ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เพื่อสารวจและจัดเก็บข้อมูลรายทะเบียนของ
แรงงานนอกระบบ และจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตแรงงานนอกระบบ สาหรับวัดการดารงชีวิต
ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในแต่ละ
พื้นที่จังหวัด และเป็นข้อมูลประกอบการ
กาหนดมาตรการ แผน และนโยบาย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบต่อไป
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทาธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจาวัน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ
1. พัฒนาปรับปรุงระบบหรือ
เพิ่มช่องทางให้บริการรับ –
จ่ายเงินผ่านธนาคารและ
หน่วยบริการ

(1) เพิ่มช่องทางให้บริการ
รับชาระเงินกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

-

1) กองทุนประกันสังคม
จานวน 2,071 ราย เป็นเงิน 123.95 ล้าน
บาท (เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2564)
2) กองทุนเงินทดแทน
จานวน 2 ราย เป็นเงิน 6,105 บาท

1. การพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของทุก
หน่วยงาน
2. ใช้ระยะเวลานาน
ทาให้เกิดความล่าช้า

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
สปส.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

(2) เพิ่มช่องทางให้บริการ อยู่ระหว่างทดสอบระบบการรับชาระเงิน
รับชาระเงินกองทุนประกันสังคม
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39
โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ออมสิน
(3) เพิ่มช่องทางให้บริการ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการให้บริการร่วมกับ
จ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน
ธนาคาร
ผ่านบริการพร้อมเพย์
(Prompt Pay) ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
ข้อ 12 การป้องกัน 12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
และปราบปราม
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 1. โครงการเสริมสร้าง
และกระบวนการ ธรรมาภิบาลและต่อต้าน
ยุติธรรม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
(1) โครงการสนับสนุนและ เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
สร้างการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครแรงงาน สถานประกอบกิจการ และ
ประชาชนในการต่อต้าน
ผู้ใช้แรงงานในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน”
ป้องกัน และปิดกั้นโอกาสในการทุจริต และให้มี
ทักษะในการเป็นวิทยากร ให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้กับประชาชนในพื้นที่

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หน่วยงาน
สนับสนุน
สป.
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(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
(2) โครงการพัฒนา
เพื่อประเมินและวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานในภาพรวมของ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ กระทรวงแรงงาน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
กระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
กระทรวงแรงงาน ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
ผลการดาเนินงาน
(3) โครงการกระทรวงแรงงาน เพื่อเสริมสร้างวินัย ความรูด้ ้านกฎหมาย และ
ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย
สร้างความเข้าใจระเบียบพระราชบัญญัตจิ ัดซื้อ
ให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต
จัดจ้าง ให้แก่บุคลากร และเพื่อให้การดาเนินการ
(Zero Tolerance & Clean
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตของ
Thailand)
กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
2. โครงการเสริมสร้างธรรมา เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้ข้าราชการ
ภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคม
ในการเกิดทุจริตและประพฤติ ประพฤติตนปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม
มิชอบ
และความซื่อสัตย์สุจริตและให้มจี รรยาและ
ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

17.39

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

สปส.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยและเรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จานวน 4 ครั้ง

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน)
ข้อ 1 การแก้ไข
ปัญหาในการ
ดารงชีวิต
ของประชาชน

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

1.1 ลดข้อจากัดในการประกอบอาชีพ
1. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ

2. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

3. โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ

เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุ
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ
มีรายได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 588 คน
เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ได้แก่ ผูผ้ ่านการบาบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง/
เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผูด้ ูแลคนพิการ
แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจาการ
และแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ให้มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะฝีมือแรงงาน เตรียมความพร้อมทางด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ทางาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคม
ให้การยอมรับในศักยภาพการทางาน
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 968 คน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
อันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ วิกฤต
เศรษฐกิจและผู้ว่างงานให้มีอาชีพ มีงานทา
มีรายได้ เป็นการชั่วคราว และมีโอกาสได้รับการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7.17

-

-

0.7389

รง.
หน่วยงาน
หลัก
กพร.

13.83

-

-

0.9111

กพร.

6.63

-

-

0.6793

สป.
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(นโยบายเร่งด่วน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อต่อยอด
อาชีพเดิม และรองรับการประกอบอาชีพใหม่
ในอนาคต
ผลการดาเนินงาน
ประชาชนวัยแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจ้างงาน
เร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จานวน
550 คน
4. ประสานการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
28.81
ด้านแรงงานในพื้นที่
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
โดยอาสาสมัครแรงงาน
โดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
(อสร.)
ผลการดาเนินงาน
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการ
ด้านแรงงาน จานวน 54,030 คน
ข้อ 5 การยกระดับ 5.1 การยกระดับรายได้ หรือค่าแรงขั้นต่า ต้องสอดคล้องกับการพัฒนา “ทักษะฝีมือ” ผ่านกลไก “คณะกรรมการไตรภาคี”
ศักยภาพของ
แรงงาน
1. การจัดทาข้อเสนอ
เพื่อกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าของประเทศให้เป็น
เพื่อกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า อัตราค่าจ้างทีเ่ พียงพอสาหรับแรงงานทั่วไปแรกเข้า
ทางาน ให้สามารถดารงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่
สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมาตรฐาน
การครองชีพที่เหมาะสมตามความสามารถของ
ธุรกิจในท้องถิ่นนั้น
ผลการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ครั้งที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมได้พิจารณา

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

6.0328

สป.

0.0337

รง.
หน่วยงาน
หลัก
สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

2. การจัดทาข้อเสนอ
เพื่อกาหนดอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
และมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการ
วางแผนเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดเตรียมความพร้อมสาหรับ
การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
เพื่อคุ้มครองลูกจ้างทีผ่ ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพ
ในแต่ละระดับ ให้ได้ค่าจ้างที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมอื ความรู้
ความสามารถ มีสภาพบังคับตามกฎหมาย
ผลการดาเนินงาน
- สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ (16 สาขา
อาชีพ) ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ
กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง และ กลุ่มสาขาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อวันที่ 11 - 15
พฤศจิกายน 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การ
ลูกจ้าง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน นายจ้าง เจ้าของ
สถานประกอบกิจการ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของการปูพื้นความรู้ เรื่อง การกาหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการกาหนดอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และการระดมข้อคิดเห็น

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สป.

39
นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขา
- อยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมข้อมูล เพือ่ จัดทา
ข้อเสนอเพื่อกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ ปี 2565
5.2 สนับสนุนการปรับ “เปลี่ยนทักษะ” และ “เปลี่ยนสายอาชีพ” ให้ตรงกับความต้องการของ “ตลาดแรงงาน” “อุตสาหกรรมเป้าหมาย”
และ “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี”
1. โครงการฝึกอบรม
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ชั้นสูง

เพื่อพัฒนากาลังแรงงานหรือพัฒนา
ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 6 กลุม่ เป้าหมาย
(ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์) สามารถ
ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 868 คน

15.78

เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อกาลัง
แรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม

2. โครงการยกระดับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ
และสมรรถนะแรงงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะ
องค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเพื่อ Up skill และ Re skill
แรงงาน ให้สามารถทางานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ

19.15

-

บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษา เพื่อกาหนด
ทิศทางการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้มี
ความชัดเจนพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.8447

รง.
หน่วยงาน
หลัก
กพร.

2.2240

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรองรับ
การปรับเปลี่ยนอาชีพ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 2,011 คน
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่
ผลิตภาพ
ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรือสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 111 คน
4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบ
เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานและ
กิจการสมัยใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้า วิสาหกิจขนาดย่อมให้สามารถประกอบธุรกิจ
หรือบริการในชุมชน
อย่างมืออาชีพ และผลักดันให้เกิดความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ในการทาธุรกิจแนวใหม่ และการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรม
แปลกใหม่
ผลการดาเนินงาน
5. โครงการเพิ่มทักษะ
เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงาน
กาลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ
และรองรับความต้องการลงทุนของผูป้ ระกอบกิจการ
และ SME ในพื้นที่สู่การจ้างงานตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจังหวัด

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.39

-

-

0.1585

กพร.

-

-

-

-

กพร.

16.82

-

-

1.8583

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 1,211 คน
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในพืน้ ที่เขตพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษ
พิเศษภาคตะวันออก รองรับการทางาน การลงทุน
ภาคตะวันออก
ในพื้นที่ ในสาขาที่รองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และเทคโนโลยีชั้นสูง
ผลการดาเนินงาน
7. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อดาเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่
ฝีมือ ในสาขาต่างๆ ให้แก่แรงงานกลุ่มที่มีความ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขัดแย้ง กลุ่มอคติต่อภาครัฐ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แรงงานทั่วไป
และแรงงานที่ยากจน ที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา
ผลการดาเนินงาน
8. โครงการยกระดับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทกั ษะ ความรู้
แรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และ
ฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ
เตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ
การแข่งขัน
เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 4,203 คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

กพร.

-

-

-

-

กพร.

16.01

-

-

1.6221

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
9. โครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานด้านท่องเที่ยวและ
บริการ

๑0. โครงการพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

๑1. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความร่วมมือเครือข่าย และ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.7790

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ให้มีทักษะ
องค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว และเพื่อ Up skill
และ Re skill แรงงาน ให้สามารถทางาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 775 คน
เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในทุกสาขา
อาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย
และสามารถแข่งขันได้
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 452 คน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิด
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มคี วามชานาญในการปฏิบตั ิงาน
การบารุงรักษาและการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะ
ในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ตลอดจนแนวคิดเพื่อนามาใช้ประกอบการพัฒนา
วิชาชีพ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 387,115 คน

16.76

-

17.66

-

-

0.0007

กพร.

9.64

-

-

0.0030

กพร.

กพร.

43
นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

12. โครงการเสริมสมรรถนะ
แรงงานด้านเทคโนโลยี
รองรับการทางาน
ในศตวรรษที่ 21

เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ สาหรับเป็นฐานในการ
ต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
อันจะช่วยสร้างโอกาสและทางเลือกในการทางาน
ให้มากขึ้น ให้แก่นักศึกษา ผู้ว่างงาน และ
แรงงานในสถานประกอบกิจการ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 505 คน
1) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ให้นักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและ
ผู้ต้องขัง
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา ให้ผู้ประกันตน
กรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป ผู้ทหี่ างานยาก
และส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการ
ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
3) แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ให้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง
ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงาน
นอกระบบ และคนพิการ หรือผู้ดแู ลคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
และส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน

7.94

-

9.74

-

13. โครงการเตรียมความพร้อม
แก่กาลังแรงงาน
- แนะแนวอาชีพและส่งเสริม
อาชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.4512

-

1.3924

กกจ.

กพร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7.4922

กกจ.

ผลการดาเนินงาน
แนะแนวและส่งเสริมอาชีพ จานวน 25,882 คน
14. โครงการบริการจัดหางาน
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทา
(1) การให้บริการจัดหางาน 1) โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ
ในประเทศ
(Smart Jobs Smart Workers) เพื่อให้
ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานทาอย่างครบวงจร
2) โครงการยกระดับการให้บริการจัดหางาน
ในประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานทา
ที่มั่นคง ยั่งยืน มีรายได้
ผลการดาเนินงาน
ให้บริการจัดหางานในประเทศ จานวน
198,553 คน
(2) การให้บริการจัดหางาน ประชาชนได้รับบริการจัดหางานต่างประเทศ
ต่างประเทศ
และผูล้ งทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศได้รับอนุมตั ใิ ห้เดินทาง
ไปทางานต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจดั หางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ได้แก่
บริษัทจัดหางานจัดส่ง กรมการจัดหางานจัดส่ง
(รัฐจัดส่ง) นายจ้างพาลูกจ้างไปทางานต่างประเทศ
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ
และคนหางานเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ด้วยตนเองและเดินทางกลับไปทางาน

39.10

-

-

3.97

-

-
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มติ/ข้อสั่งการ

15. โครงการวันมหกรรมอาชีพ
(นครนายก สุรินทร์ ขอนแก่น
แพร่ สุโขทัย ราชบุรี
นครศรีธรรมราช)

16. โครงการออกใบอนุญาต
ทางานให้ผู้เชี่ยวชาญ

ผลการดาเนินงาน

ต่างประเทศ (Re-entry)
ผลการดาเนินงาน
ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ จานวน 3,974 คน
เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพ
ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาส
ได้รู้จักอาชีพและลักษณะการทางาน/การประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษา
เพื่อการวางแผน/ใช้เป็นแนวทางในการเลือก
ศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตทางานให้แก่คนต่างด้าว
โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทางานในประเทศ
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
ที่กาหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กบั คนไทย
โดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และสาธารณสุข
ผลการดาเนินงาน
คนต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตให้ทางานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมาย
ว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่นและ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

-

กกจ.

22.47

-

-

-

กกจ.
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17. โครงการส่งเสริม
การจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบ
การศึกษาใหม่โดยภาครัฐ
และเอกชน

18. โครงการกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
และบริหารจัดการกองทุน

19. โครงการสารวจข้อมูล
ความต้องการแรงงานของ
สถานประกอบการ

ผลการดาเนินงาน

จัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน
จานวน 3,820 คน
เพื่อช่วยเหลือผู้จบการศึกษาใหม่ให้มีรายได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ เพิม่ ทักษะและประสบการณ์
ในการทางาน รวมถึงเพื่อช่วยเหลือนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการให้สามารถดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย
ในกิจการครัวเรือน เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้
ผลการดาเนินงาน
ผู้จบการศึกษาได้รับอนุมัตเิ ข้าร่วมโครงการ จานวน
56,205 คน (ณ 30 พ.ย. 64)
เพื่อให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านกูเ้ งินไปซื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต
เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงาน
ไปทาที่บ้าน
ผลการดาเนินการ
สารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน
ในสถานประกอบการ ในระบบฐานข้อมูล
อุปสงค์และอุปทานกาลังคน เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

112.41

-

-

1,670.84

กกจ.

-

-

-

-

กกจ.

-

-

-

-

สป.
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ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการฯ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

