แบบ กตน. 2

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 กระทรวงแรงงาน
----------------------------------------------

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

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๒.๑ รักษาและปองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศ
1. โครงการขับเคลื่อนกลไก
เชิงนโยบายในการปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงานไปสูการปฏิบัติ

กระทรวงแรงงาน โดยศูนยบัญชาการปองกัน
การคามนุษยดานแรงงาน (ศปคร.) มีภารกิจ
ในการจัดทํานโยบายดานการปองกันและแกไข
ปญหาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
ภายใตกรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention,
Prosecution, Protection และ Partnership) และ
ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแผน
บูรณาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ภายใต
ความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของในกระทรวง
แรงงาน โดยใหความสําคัญกับการสรางชองทาง
แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารรวมกับภาคีเครือขาย
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (NGO) ในพื้นที่
พรอมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการ
นายจางกลุมเสีย่ งในพื้นที่ ตรวจตามการขาว และ
ตรวจจับกุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและ
การคามนุษยในจังหวัดรวมกับหนวยงานดาน

95.67

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

1.6451

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
สป.

2

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

2. โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
และการใชแรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวราย
(1) กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการทีเ่ สี่ยงตอการ
ใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้ และการคามนุษย
ดานแรงงาน
(2) กิจกรรมสงเสริมความรู
สถานประกอบกิจการดาน
แนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี
(GLP) เพื่อนําไปใชในการบริหาร
กิจการ/ธุรกิจ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ความมั่นคงและฝายปกครองในพื้นทีอ่ ยางเขมขน
ผลการดําเนินงาน
- รอยละของความสําเร็จในการนํากลไกเชิงนโยบาย
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงานไปสูก ารปฏิบตั ิ รอยละ 95.67
- สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการตรวจบูรณา
การสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยงและแรงงาน
ไดรับการคุมครองจากการเปนผูเ สียหายจาก
การบังคับใชแรงงานและการคามนุษย แรงงาน
จํานวน 116,189 คน สถานประกอบกิจการ
จํานวน 5,235 แหง

เพื่อคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
67.36/69.67
ที่เสี่ยงตอการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้ และการคามนุษยดา นแรงงาน
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 741 แหง/24,386 คน
เพื่อใหสถานประกอบกิจการใชเปนแนวทาง
77.20
เพื่อสนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพการจาง
สภาพการทํางาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
แรงงาน เพิ่มผลิตภาพและความรวมมือ
ในสถานที่ทํางาน

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

3.7811

กสร.

3

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
จํานวน 2,316 แหง
3. โครงการคุม ครองสิทธิ
เพื่อคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ไมให
แรงงานประมงทะเล
ตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงาน และ
- กิจกรรมบูรณาการตรวจ ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
คุมครองแรงงานในเรือประมงทะเล ผลการดําเนินงาน
ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
จํานวน 223 แหง/3,128 คน
4. โครงการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว
(1) โครงการจัดทําทะเบียน เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดทําทะเบียนประวัติ
คนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาต
ของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานเปนไป
ทํางาน
อยางถูกตอง เพื่อใหการติดตามและตรวจสอบ
การทํางานของคนตางดาวมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตทํางานใหแก
คนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศเปนไป
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑที่กําหนด
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ และความตองการ
ของนายจาง/สถานประกอบการ
ผลการดําเนินงาน
คนตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางาน จํานวน
230,895 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

92.92/
78.20

70.18

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

-

-

3.2098

กสร.

0.9093

กกจ.

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(2) โครงการตรวจสอบ
การทํางานของคนตางดาว
และสถานประกอบการ

5. โครงการปองกันปญหา
การคามนุษยดานแรงงาน
(1) โครงการคุมครอง
ปองกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปทํางานตางประเทศ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
ที่ทํางานอยูกับนายจาง/สถานประกอบการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
และที่แกไขเพิม่ เติม เพื่อตรวจสอบและปองกัน
ปญหาการคามนุษยดานแรงงาน และเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธใหนายจาง/สถานประกอบการ
และผูทเี่ กี่ยวของใหมีความรูค วามเขาใจ
กฎระเบียบและขอกฎหมายเกี่ยวกับการจาง
คนตางดาวทํางาน ตลอดจนไดรับคําแนะนํา
อยางถูกตองจากพนักงานเจาหนาที่
ผลการดําเนินงาน
ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและ
สถานประกอบการที่มีการจางหรือลักลอบ
จางคนตางดาวทํางาน จํานวน 289,300 คน

116.65

-

-

เพื่อสรางความรูความเขาใจในขั้นตอนและ
วิธีการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย ไดรับสิทธิการคุมครองตามกฎหมาย
ระหวางทํางานในตางประเทศ รวมถึงเพื่อ
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการหางานทํา
อยางถูกวิธี เพื่อปองกันปญหาการหลอกลวงการ
ลักลอบไปทํางานตางประเทศและปองกัน
มิใหตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย

85.40

ผลการดําเนินงาน

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

6.5167

กกจ.

5

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
คนหางานไดรบั การคุม ครองตามกฎหมาย ปองกัน
ปญหาการถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศ
รวมทั้งปองกันไมใหตกเปนเหยื่อของขบวนการ
คามนุษย จํานวน 409,942 คน
(2) โครงการปองกัน
เพื่อใหแรงงานตางดาว นายจาง/สถานประกอบการ
การคามนุษยดานแรงงานตางดาว และผูเ กี่ยวของ มีความรู ความเขาใจในสิทธิ
หนาที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ เพื่อปองกัน
การละเมิดสิทธิ การบังคับใชแรงงาน การกักขัง
หนวงเหนีย่ ว การถูกทารุณกรรม และการคามนุษย
ดานแรงงาน
ผลการดําเนินงาน
ใหคําปรึกษาแนะนําแกแรงงานตางดาว และ
นายจาง จํานวน 16,383 คน
(3) โครงการเตรียมความพรอม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหคนหางานที่ประสงค
ใหคนหางานเพื่อปองกัน
จะไปทํางานในตางประเทศ ประชาชนทั่วไป
การตกเปนเหยื่อการคามนุษย และทหารกองประจําการ ตลอดจนนักเรียน/
ดานแรงงานในการไปทํางาน
นักศึกษา ไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ตางประเทศ
วิธีการและขั้นตอนการไปทํางานตางประเทศ
โดยถูกกฎหมาย เพื่อปองกันการตกเปนเหยื่อ
จากการคามนุษยดานแรงงาน
ผลการดําเนินงาน
จัดอบรมใหคนหางาน จํานวน 518 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

79.14

-

-

86.33

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

6

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเภท
กิจการประมง และสงเสริมใหผูประกอบการ
กิจการประมงไดปฏิบัติตามกฎหมาย และเปนการ
สงเสริมการนําแรงงานตางดาวเขามาทํางาน
ในกิจการประมงอยางถูกตองตามกฎหมาย
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ในรูปแบบแรงงานประมง
ผลการดําเนินงาน
แรงงานตางดาวเขาสูระบบการทํางานอยางถูกตอง
มีสภาพการทํางานที่เหมาะสม ไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย และบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของผูประกอบการในการขาดแคลน
แรงงานในภาคประมง จํานวน 83,194 คน
๒.๕ แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังทั้งระบบ

115.55

-

-

๑. โครงการสงเสริมระบบ
การจัดการดานยาเสพติด
ในสถานประกอบการ
- กิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ ความรูเกีย่ วกับ
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

70.85/
72.72

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

6. โครงการศูนยประสาน
แรงงานประมง 22 จังหวัด

เพื่อรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับ
โทษพิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากปญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 11,336 แหง/581,759 คน

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
6.5472

4.5177

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
2. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
(ผูผานการบําบัดยาเสพติด)

3. โครงการสงเสริมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ
(1) แรงงานกลุมเปาหมาย
ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจาง
ต่ํากวา 10 คนลงมา ไดรับการ
สงเสริมปองกันฯ

ผลการดําเนินงาน
ฝกอาชีพเพิ่มทักษะใหกับกลุมเปาหมายเฉพาะ
ไดแก ผูผ านการบําบัดยาเสพติด ใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะฝมือแรงงาน สามารถ
พึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับ
ในศักยภาพการทํางาน
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม 158 คน

เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก สรางเสริมภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติดแกแรงงานในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คนลงมา และในกลุม
แรงงานนอกระบบ ตระหนักถึงปญหาของ
ยาเสพติด
ผลการดําเนินงาน
แรงงานกลุมเปาหมายในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจางต่ํากวา ๑๐ คนลงมา มีความรูในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน
19,309 คน
(2) จัดตั้งชมรม/ศูนยเพื่ อนใจ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันในการปองกันยาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
แรงงานมีภูมิคุมกันปลอดภัยจากยาเสพติด
ผลการดําเนินงาน
จัดตั้งชมรม 63 ชมรม/ศูนยเพื่อนใจ 52 ศูนย

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

71.82

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
-

2.0157
183.27

-

-

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กพร.

สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)
ขอ 4 การสราง
บทบาทของไทย
ในเวทีโลก

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๔.๑ สรางบทบาทที่สรางสรรคของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก
1. การเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว
ณ ประเทศสิงคโปร

2. การประชุมเครือขาย
ดานแรงงานและการคุมครอง
ทางสังคม (Labour and
Social Protection
Network: LSPN)

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงแรงงาน พรอมดวยนายบุญชอบ
สุทธมนัสวงษ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ณ ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 4 – 8
พฤษภาคม 2565 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ
ยกระดับฝมือแรงงาน การลงทุนในการ
ประกันสังคม (การลงทุนในสินทรัพยนอกตลาด)
ระบบประกันสังคมของสิงคโปรสําหรับแรงงาน
ภาคเอกชน รวมถึงระบบการใหบริการจัดหางาน
และการบริหารจัดการแรงงานตางชาติ
ในประเทศสิงคโปร
การประชุมเครือขายดานแรงงานและ
การคุมครองทางสังคม (Labour and Social
Protection Network: LSPN) โดยการประชุม
ดังกลาวจัดขึ้นภายใตหัวขอหลักการประชุม
“Shaping Smart Citizens with
Digitalization and Eco-Friendly
awareness” โดยเนนดานการพัฒนาทักษะ
ฝมือของแรงงาน การปรับตัวใหเขากับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปของงานและความผันผวนของ
ตลาดแรงงานจากขอทาทาทายตาง ๆ รวมถึง

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

0.4958

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
สป.

-

-

-

0.1641

สป.

9

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ขอทาทายจากโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี การตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม และการบูรณาการเรือ่ งเพศภาวะ
ในนโยบายดานแรงงาน ซึ่งมีผูแทนจาก
กระทรวงแรงงานของฝายไทยและเขตเศรษฐกิจ
เอเปคเขารวมการประชุม จํานวน 70 คน
ในรูปแบบผสมผสาน จัดขึ้นระหวางวันที่
11 – 12 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ขอ 5 การพัฒนา ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ และ
๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก
ความสามารถ
ในการแขงขันของไทย
1. ผลผลิตสงเสริม สนับสนุน
ใหนายจางมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการดานแรงงาน
(1) กิจกรรมสงเสริมความรู เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ
72.94
มาตรฐานแรงงานไทย และ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคม
ดานแรงงาน
ดานแรงงาน (Corporate
ผลการดําเนินงาน
Social Responsibility: CSR) จํานวน 2,553 แหง

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

9.0615
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(2) กิจกรรมดําเนินการให
สถานประกอบกิจการจัดทํา
มาตรฐานแรงงานไทย

ผลการดําเนินงาน
เพื่อใหสถานประกอบกิจการมีการบริหาร
จัดการดานแรงงานสอดคลองตามขอกําหนด
มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563
และธํารงรักษาใหคงอยูในระบบมาตรฐาน
แรงงานไทยอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 539 แหง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

63.41

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม
๕.๙.๒ เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งในภาคการผลิตและการบริการใหสามารถแขงขันได
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ผลิตภาพ
แกผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP
กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ผานกระบวนการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันใหเกิดความคิด
ริเริม่ สรางสรรค นวัตกรรมแปลกใหม
และการประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการพัฒนาสู SME 4.0
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 6,080 คน

76.19

-

-

7.3831

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ขอ 6 การพัฒนา ๖.๑ สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
พื้นที่เศรษฐกิจ
และการกระจาย
๖.๑.๑ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง
ความเจริญสูภ ูมภิ าค
1. โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปรับปรุงอาคารสถานที่ฝกอบรม และมีครุภณ
ั ฑ
ใหเพียงพอตอความตองการพัฒนาฝมือแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ
ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางผูร ับจางจัดสงครุภัณฑการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
ขนสงและการคาระหวางประเทศ ใหมีทักษะ
ดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจ
ขนสงและการคาระหวางประเทศ และสมรรถนะที่ตรงตามความตองการของ
การจางงาน บรรเทาปญหาการขาดแคลน
บุคลากรในธุรกิจรับการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศในระยะเรงดวน
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 160 คน

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

0.0754

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

64.00

-

-

1.9440

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๖.๑.๔ เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางตอเนื่อง
1. โครงการเพิ่มทักษะ
กําลังแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เพื่อเตรียมความพรอมและยกระดับทักษะแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับ
แรงงานในพื้นที่และรองรับความตองการลงทุน
ของผูประกอบกิจการและ SME ในพื้นที่ สูการ
จางงานตามกลุม อุตสาหกรรมเปาหมาย
ของแตละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 6,275 คน
2. โครงการศูนยบริการ
เพื่อสนับสนุนใหมีการใชแรงงานตางดาว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
อยางถูกตองสอดคลองกับความตองการของ
Service) ดานแรงงานตางดาว สถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อํานวยความสะดวกในการพิจารณาออกใบอนุญาต
(ตาก มุกดาหาร ตราด สระแกว การทํางานแกแรงงานตางดาวในกลุมชางฝมือ
สงขลา หนองคาย นราธิวาส
หรือผูชํานาญการและกลุม ซึ่งมิใชชางฝมือหรือ
เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี) ผูชํานาญการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
ประกอบธุรกิจบริเวณชายแดนมากยิ่งขึ้น
เพื่อเปนการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
บริเวณชายแดนที่เขามาทํางานในลักษณะ
ไป – กลับ และตามฤดูกาลอยางเปนระบบ
ลดปญหาการลักลอบเขามาทํางานในเขตพื้นที่
ชั้นในอยางผิดกฎหมาย

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

87.15

-

-

13.4119

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

45.21

-

-

10.0922

กกจ.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
แรงงานตางดาวไดรับอนุญาตทํางาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 35,263 คน
ขอ 7 การพัฒนา 7.2 สรางความเขมแข็งของชุมชน
สรางความเขมแข็ง
7.2.4 สรางพลังในชุมชน
จากฐานราก
1. โครงการขยายโอกาส
การมีงานทําใหผูสูงอายุ
(1) โครงการสงเสริม
การประกอบอาชีพใหผสู ูงอายุ

(2) โครงการสงเสริม
การจางงานผูสูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

5.6457
เพื่อใหผสู ูงอายุไดรบั การสงเสริมการประกอบอาชีพ
ที่ตรงตามความเหมาะสมกับวัย หรือความตองการ
ในทองถิ่น ชุมชน ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม รวมทั้งไดรับการเสริมสรางภาวะ
ทางรางกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณคาและศักยภาพ
ของตนเอง นําไปสูก ารมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
เพื่อใหผูสูงอายุไดประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายได
ผลการดําเนินงาน
สงเสริมการประกอบอาชีพใหผสู ูงอายุ
จํานวน 1,016 คน
เพื่อสงเสริมการจางงานผูส ูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม
กับวัยและประสบการณ ใหผสู ูงอายุไดรับการ
สงเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความตองการ
มีสวนรวมในกิจกรรม และเขารวมทางสังคม
รวมทั้งไดรับการเสริมสรางภาวะทางรางกาย
จิตใจ ตระหนักถึงคุณคา และศักยภาพของตนเอง

67.28

-

-

89.62

1. นายจาง/สถาน
ประกอบการในพื้นที่
สวนใหญไมมีนโยบาย
จางผูสูงอายุทํางาน
เนื่องจากไมคุมทุน
เพราะมีผลิตภาพต่ํา

1. ประชาสัมพันธ
การจางงานผูสูงอายุ
และมาตรการจูงใจ
จากภาครัฐ (นําคาจาง
มาหักภาษีได 2 เทา)
และขอดีของการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กกจ.

14

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
นําไปสูการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ผูสูงอายุมีงานทํา
มีรายได ลดการพึ่งพิง มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ผลการดําเนินงาน
สงเสริมการจางงานผูสูงอายุ จํานวน 9,217 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ
2. พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2551 กําหนด
ใหนายจางจาย
คาชดเชยกรณี
เลิกจาง ซึ่งการรับ
ผูสูงอายุเขาทํางาน
ใหมหากเลิกจาง
ตองจายคาชดเชย
อีกครั้ง ทําใหนายจาง
ตองแบกรับภาระ
คาใชจายที่สูงขึ้น

ขอ 8 การปฏิรูป
๘.๑ สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กระบวนการเรียนรู
๘.๑.๑ ใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ
และการพัฒนา
ศักยภาพคนไทย
ทุกชวงวัย
๑. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของ
100.96
ศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร ผูใชแรงงานที่อยูในความดูแลของศูนยเด็กเล็ก
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ
- กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการดําเนินงาน
จํานวน 2,524 คน
ของศูนยเด็กเล็ก วิทยาเขต
สิรินธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ จังหวัด
นครปฐม และสมุทรปราการ

-

ขอเสนอแนะ
จางงานผูสูงอายุ
2. การปรับปรุง
กฎหมายคุมครอง
แรงงานลดความ
ซ้ําซอนของการ
จายคาชดเชย
อยูระหวาง
การศึกษาของ
กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

9.4123

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัย สําหรับศตวรรษที่ ๒๑
1. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาองคความรู ทักษะ และวิธีการคิด
40.47
ดานเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ดิจิตอล
ความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน อิเล็กทรอนิกส ใหมคี วามชํานาญในการปฏิบตั ิงาน
การบํารุงรักษาและการปรับปรุงแกไขปญหาเบื้องตน
สงเสริมและวางรากฐานใหมีทักษะในการคิด
สรางสรรค สรางนวัตกรรมใหม ๆ ตลอดจน
แนวคิดเพื่อนํามาใชประกอบการพัฒนาวิชาชีพ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 1,625,640 คน
๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน

-

๑. โครงการยกระดับผลิตภาพ
และพัฒนากําลังคน เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขัน
ภาคอุตสาหกรรม

-

เพื่อพัฒนากําลังแรงงานหรือพัฒนาผูประกอบการ
ใหมีความรูและทักษะฝมือ สอดคลองกับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย 6 กลุม (ดิจิทัล ระบบ
อัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ชีวภาพ
ปญญาประดิษฐ และหุนยนต) สามารถใชเทคโนโลยี
มาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการตอยอด
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมได
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 4,382 คน

79.67

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

182.2856

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

9.4405

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐
1. โครงการยกระดับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือ
และสมรรถนะแรงงาน

2. โครงการฝกอบรม
ความเปนเลิศดานเทคโนโลยี
ชั้นสูง

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม ใหมีทักษะ
องคความรูสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเพื่อ Up skill และ Re skill
แรงงาน ใหสามารถทํางานที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน เตรียมความพรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรองรับการ
ปรับเปลีย่ นอาชีพ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 9,832 คน
เพื่อพัฒนากําลังแรงงานหรือพัฒนาผูประกอบการ
ใหมีความรูและทักษะฝมือ สอดคลองกับ
อุตสาหกรรม 6 กลุมเปาหมาย (ดิจิทัล ระบบ
อัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ชีวภาพ
ปญญาประดิษฐ และหุนยนต) สามารถใช
เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการ
ตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 4,382 คน

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

93.64

-

-

20.5265

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กพร.

79.67

-

-

9.4405

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
3. โครงการยกระดับแรงงานไทย
ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแขงขัน

4. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

ผลการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีทกั ษะ ความรู
เขาสูเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน และ
เตรียมความพรอมใหแรงงานมีมาตรฐานฝมือ
เพื่อเขาสูเกณฑตามประกาศอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 24,682 คน
เพื่อพัฒนาองคความรู ทักษะ และวิธีการคิด
ดานเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส ใหมคี วามชํานาญในการปฏิบตั ิงาน
การบํารุงรักษาและการปรับปรุงแกไขปญหา
เบื้องตน สงเสริมและวางรากฐานใหมีทักษะ
ในการคิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมใหม ๆ
ตลอดจนแนวคิดเพื่อนํามาใชประกอบการพัฒนา
วิชาชีพ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 1,625,640 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

94.00

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
2.0386

40.47

-

-

182.2856

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กพร.

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

๘.๖ สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย
๑. โครงการสงเสริมสวัสดิการ
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
การเกษียณอยางมีคุณภาพ
ของประชากรวัยแรงงานอายุ
25 - 59 ป
(1) กิจกรรมสงเสริม
สวัสดิการแรงงานสูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อสงเสริมใหความรูแกแรงงาน (อายุตั้งแต
๒๕ - ๕๙ ป) เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
การเกษียณอยางมีคณ
ุ ภาพ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5,403 คน
เพื่อสงเสริมใหความรูแกแรงงาน (อายุตั้งแต
(2) กิจกรรมออกหนวย
เคลื่อนที่เพื่อใหบริการสวัสดิการ ๒๕ - ๕๙ ป) โดยมุงเนนการเขาสงเสริมกิจกรรม
ดานการดูแลสุขภาพแกแรงงาน ดานการดูแลสุขภาพอนามัย
ผลการดําเนินงาน
สูงอายุ
ดําเนินการ จํานวน 579 คน

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

1.7128

77.19

-

-

57.90

-

-

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

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
๒. โครงการสงเสริมใหผูสูงอายุ
เขาถึงระบบการคุม ครองทาง
สังคม
- โครงการสรางเครือขาย
การคุมครองแรงงานนอกระบบ
ในสังคมสูงวัย
3. โครงการฝกอบรมแรงงาน
ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

4. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุม เปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
(ไมรวมกลุมเปาหมาย
ผูผานการบําบัดยาเสพติด)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

เพื่อใหแรงงานนอกระบบกลุมผูสูงอายุรวมตัวกัน
เปนเครือขาย เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและ
ขอมูลตาง ๆ
ผลการดําเนินงาน
สรางเครือขาย จํานวน 234 คน

52.00

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
0.4677

เพื่อฝกอาชีพ เพิ่มทักษะใหกับผูสูงอายุ
ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือ มีอาชีพ
มีรายได เพื่อสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
สามารถพึ่งพาตนเองได
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 5,404 คน
เพื่อฝกอาชีพเพิ่มทักษะใหกับกลุมเปาหมายเฉพาะ
ไดแก ผูต องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/
ผูดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ
กอนปลดประจําการ และแรงงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะฝมือแรงงาน สามารถ
พึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับ
ในศักยภาพการทํางาน
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 5,218 คน

65.90

-

-

10.4737

กพร.

79.96

-

-

-

กพร.

ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กสร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
5. โครงการเตรียมความพรอม
แกกําลังแรงงาน
- แนะแนวและสงเสริมอาชีพ

6. โครงการบริการจัดหางาน
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํา
(1) การใหบริการจัดหางาน
ในประเทศ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

1) แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
ใหนักเรียน นักศึกษา และสงเสริมอาชีพใหเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจ ผูถูกคุมประพฤติ
และผูต องขัง
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา ใหผูประกันตน
กรณีวางงาน ประชาชนทั่วไป ผูทหี่ างานยาก
และสงเสริมการมีงานทําใหทหารกองประจําการ
ที่จะปลดเปนทหารกองหนุน
3) แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบการจางงาน
เพิ่มอาชีพเพิม่ รายไดใหแก ผูวา งงาน ผูถูกเลิกจาง
ผูที่รอฤดูกาล ผูประสบภัยธรรมชาติ แรงงาน
นอกระบบ และคนพิการ หรือผูดแู ลคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
และสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
ผลการดําเนินงาน
แนะแนวและสงเสริมอาชีพ จํานวน 197,565 คน

74.38

-

-

1) โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart
Jobs Smart Workers) เพื่อใหประชาชน
วัยแรงงานไดรบั บริการสงเสริมการมีงานทํา
อยางครบวงจร
2) โครงการยกระดับการใหบริการจัดหางาน
ในประเทศ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดมีอาชีพ มีงานทํา

131.69

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
17.9696

119.0957
-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

กกจ.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ที่มั่นคง ยั่งยืน มีรายได
ผลการดําเนินงาน
ใหบริการจัดหางานในประเทศ จํานวน
668,683 คน
(2) การใหบริการจัดหางาน ประชาชนไดรับบริการจัดหางานตางประเทศ
ตางประเทศ
และผูล งทะเบียนแจงความประสงคจะเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศไดรับอนุมตั ใิ หเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศตามพระราชบัญญัตจิ ัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ไดแก
บริษัทจัดหางานจัดสง กรมการจัดหางานจัดสง
(รัฐจัดสง) นายจางพาลูกจางไปทํางานตางประเทศ
นายจางสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ และ
คนหางานเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
และเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (Re-entry)
ผลการดําเนินงาน
ใหบริการจัดหางานตางประเทศ จํานวน
33,996 คน
7. โครงการวันมหกรรมอาชีพ เพื่อเปดโลกทัศนและจุดประกายความคิด
(นครนายก สุรินทร ขอนแกน
ทางอาชีพใหแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา
แพร สุโขทัย ราชบุรี
ใหมีโอกาสไดรูจักอาชีพและลักษณะการทํางาน/
นครศรีธรรมราช)
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน ขอมูลดานอาชีพ
ขอมูลดานการศึกษาเพื่อการวางแผน/
ใชเปนแนวทางในการเลือกศึกษาตอ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

34.00

-

-

73.60

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2.2940

กกจ.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

8. โครงการออกใบอนุญาต
ทํางานใหผูเชี่ยวชาญ

9. ผลผลิตสนับสนุนบริการ
จัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการ
มีงานทํา
10. โครงการกองทุนเพื่อ
ผูรับงานไปทําที่บานและ
บริหารจัดการกองทุน

ผลการดําเนินงาน
เลือกประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 7,360 คน
เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตทํางานใหแกคนตางดาว
โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญที่เขามาทํางานในประเทศ
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ
ที่กําหนด สอดคลองกับนโยบายของรัฐ มีการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหกบั คนไทย
โดยไมใหกระทบตอความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม และสาธารณสุข
ผลการดําเนินงาน
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมาย
วาดวยการปโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่น
และจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ทํางาน จํานวน 14,845 คน
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
ใหประชาชนทราบ
ผลการดําเนินงาน
ประชาชนไดรับบริการขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน จํานวน จํานวน 6,849,575 คน
เพื่อใหผูรับงานไปทําที่บานกูเ งินไปซื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณในการผลิตหรือขยายการผลิต
เพื่อสรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับผูรับงาน
ไปทําที่บาน

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

0.7877

กกจ.

85.62

-

-

29.4207

กกจ.

29.55

-

-

2.2400

กกจ.

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

87.32
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ขอ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
และหลักประกัน
ทางสังคม

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ
ผูรับงานไปทําที่บาน กูยมื เงินกองทุนเพื่อผูรับ
งานไปทําที่บาน จํานวน 2 ราย/11 กลุม
9.4 สรางหลักประกันทางสังคมทีค่ รอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทํา ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุม
๑. โครงการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)
(1) โครงการยกระดับและ
ประชาสัมพันธศูนยพัฒนา
องคความรูความปลอดภัย
ในการทํางานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
พระชนมายุ 60 พรรษา
(2) โครงการสรางการรับรูความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยแรงงาน
นอกระบบภาคเกษตร เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอมการทํางาน และลด
ปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมี
อันตราย เพื่อขับเคลื่อนความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทย (Safety Thailand)
ใหครอบคลุมแรงงานทุกกลุม

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

5.9442
เพื่อยกระดับและประชาสัมพันธศนู ยพัฒนา
องคความรูความปลอดภัยในการทํางาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุ
60 พรรษา
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 4,821 คน
เพื่อสรางการรับรูม าตรการเชิงปองกัน
ความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับสารเคมี
อันตรายแกแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม
รณรงคใหแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหเกิดความปลอดภัย
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 4,908 คน

96.42

-

-

102.25

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(3) กิจกรรมรณรงคใหแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการรับรู
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
(4) โครงการพัฒนา
สถานประกอบกิจการตนแบบ
ระบบการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
สูอาเซียน ประจําป พ.ศ. 2565
ระดับประเทศ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

เพื่อใหสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กกลุมเสี่ยง มีการพัฒนาระบบการจัดการ
ความปลอดภัยฯ ภายในสถานประกอบกิจการ
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 90,053 คน

102.68

-

-

เพื่อสงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีระบบ
การบริหารและเสริมสรางการมีสวนรวมของ
นายจางและลูกจางในดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
อยางเปนระบบ และกาวสูม าตรฐานสากล
ภายใตการปฏิบัติอยางถูกตองตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 151 แหง/53,352 คน

151.00/
101.62

-

-

ผลการดําเนินงาน

๒. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
(1) กิจกรรมสรางความเขมแข็ง เพื่อใหสมาชิกชมรมรับทราบทิศทางการพัฒนา
ชมรมแรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 1,086 คน

71.45

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2.9111

กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(2) กิจกรรมสงเสริม
ความปลอดภัยใหแกเครือขาย
แรงงานนอกระบบ

ผลการดําเนินงาน

เพื่อสงเสริมใหมีการประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน โดยขับเคลื่อนภารกิจในลักษณะของ
การบูรณาการใหบรรลุเปาหมายรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 1,843 คน
๓. โครงการยกระดับคุณภาพ เพื่อใหสถานประกอบกิจการมีแรงงานสัมพันธ
ชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
เชิงสรางสรรค มุงเนนการบริหารจัดการ
- กิจกรรมสงเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธแบบหุนสวนโดยการสราง
แรงงานสัมพันธแบบหุนสวน
รูปแบบ Model
ดวยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม ผลการดําเนินงาน
จํานวน 663 แหง/182,210 คน
๔. ผลผลิตแรงงานไดรับการ
คุมครองสิทธิ และนายจาง
มีการบริหารจัดการดานแรงงาน
ตามกฎหมายสอดคลองกับ
มาตรฐานแรงงาน
(1) โครงการดําเนินงานให เพื่อกํากับ ดูแลใหนายจางปฏิบัตติ ามกฎหมาย
สถานประกอบกิจการปฏิบัติ
คุมครองแรงงาน และคุม ครองใหลูกจางไดรับ
ตามกฎหมายแรงงานและแรงงาน คาตอบแทนในการทํางาน สิทธิประโยชนไมต่ํากวา
ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงไดรับสวัสดิการทีด่ ี
แรงงาน
จากนายจาง
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 13,828แหง/442,405 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

74.31

-

-

73.64/
72.88

-

-

69.14/
72.53

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2.3078

กสร.

109.1727

กสร.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(2) กิจกรรมตรวจแรงงาน
นอกระบบ

(3) กิจกรรมสรางการรับรู
ใหแกแรงงานนอกระบบและ
ผูที่เกี่ยวของ

(4) กิจกรรมตรวจและ
กํากับสถานประกอบกิจการ/
หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานขั้นพื้นฐาน

ผลการดําเนินงาน
เพื่อคุมครอง กํากับ ดูแล ใหผูจา งงาน/ผูส งมอบงาน
ที่รับไปทําที่บาน/ตัวแทนหรือผูรับเหมาชวง
ในงานที่รับไปทําที่บาน/ผูรับงานไปทําที่บาน
นายจาง/ลูกจางทํางานบานอันมิไดมีการ
ประกอบธุรกิจรวมอยูดวย และนายจาง/ลูกจาง
ในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางงานตลอดป
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 10,605 คน
เพื่อสนับสนุนองคความรูดานคุม ครองแรงงาน
แกแรงงานนอกระบบ กับผูจางงาน/ผูรบั งาน
ไปทําที่บาน นายจาง/ลูกจางทํางานบานอันมิได
มีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย นายจาง/ลูกจาง
ในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางงานตลอดป
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 7,504 คน
เพื่อตรวจและกํากับสถานประกอบกิจการ/
หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานขั้นพื้นฐาน
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 9,972 แหง/332,435 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

70.70

-

-

75.04

-

-

71.74/
72.97

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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(5) กิจกรรมตรวจและกํากับ
สถานประกอบกิจการ/หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจใหปฏิบัตติ าม
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานขั้นเทคนิควิชาการ
๕. โครงการจัดสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน และครอบครัว
- กิจกรรมสงเสริมใหมีการ
จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานหญิง
ในสถานประกอบกิจการ
6. โครงการ ลูกจาง
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชนภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม

ผลการดําเนินงาน
เพื่อตรวจและกํากับสถานประกอบกิจการ/
หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานขั้นเทคนิค
วิชาการ
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 806 แหง/63,339 คน
เพื่อสงเสริมความรู การดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน
โดยมุงเนนใหแรงงานหญิงมีความตระหนักรู
ในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง เพือ่ การมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี และเพื่อสงเสริม
ใหนายจาง ลูกจางในสถานประกอบกิจการ
เห็นความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 103 แหง/1,974 คน
ณ เดือนพฤษภาคม 2565
กองทุนประกันสังคม
- สถานประกอบการ จํานวน 497,915 แหง
- ผูประกันตน จํานวน 13.15 ลานคน
การจายสิทธิประโยชน (เหตุไมเนื่องจากการทํางาน)
(เดือน ต.ค. 64 – เม.ย. 65)
จํานวน 24,812,219 ราย
เปนเงิน 60,963.50 ลานบาท

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

58.92/
57.90

-

-

68.67/
65.80

-

-

0.9039

กสร.

-

-

-

-

สปส.
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เรื่อง/ประเด็น/
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7. โครงการแรงงานนอกระบบ
ผูมีสิทธิไดสมัครเขาสู
ความคุมครองภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม

ผลการดําเนินงาน
กองทุนเงินทดแทน
- นายจาง จํานวน 443,757 ราย
- ลูกจาง จํานวน 11.29 ลานคน
- การจายสิทธิประโยชน ใหแกลูกจาง
(เหตุเนื่องจากการทํางาน)
(เดือน ต.ค. 64 – พ.ค. 65)
จํานวน 49,811 ราย
เปนเงิน 790.12 ลานบาท
ณ เดือนพฤษภาคม 2565
- มีผูประกันตนตามมาตรา 40
จํานวน 10,796,045 ราย
- การจายประโยชนทดแทน
ของผูประกันตนมาตรา 40
จํานวน 368,113 ราย
เปนเงิน 1,318.69 ลานบาท

8. การดําเนินงานดาน
ประกันสังคม
(1) การขับเคลื่อนเครือขาย เพื่อสรางเครือขาย การขยายความคุมครอง
ประกันสังคมทั่วไทยผานกลไก ประกันสังคมมาตรา 40 โดยใหเครือขาย
“บวร”
มีสวนรวมในการประชาสัมพันธ การเขาถึงสิทธิ
ประโยชนประกันสังคม
ผลการดําเนินงาน มีจํานวน“หมูบาน
ประกันสังคม”จํานวน 808 หมูบา น/ชุมชน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

-

-

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

สปส.

สปส.
95.06
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ผลการดําเนินงาน

(2) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน ผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
กรณีคลอดบุตร ฝากครรภ และ 1. กรณีคลอดบุตรเหมาจาย จากเดิม 13,000
สงเคราะหบุตร
บาทตอครัง้ เปน เหมาจาย 15,000 บาทตอครั้ง
2. คาฝากครรภ จากเดิม จํานวน 3 ครั้ง ในอัตรา
ไมเกิน 1,000 บาท เปน จํานวน 5 ครั้ง ในอัตรา
ไมเกิน 1,500 บาท
3. ผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนกรณี
สงเคราะหบตุ รเพิม่ ขึ้น จาก 600 เปน 800 บาท
ตอบุตร 1 คน โดยใหไดรับคราวละไมเกิน 3 คน
ผลการดําเนินงาน การเบิกจายสิทธิประโยชน
(ม.ค. – เม.ย. 65)
1) กรณีคลอดบุตร จํานวน 73,135 ราย
เปนเงิน 1,096.44 ลานบาท
2) คาตรวจและรับฝากครรภ จํานวน
78,178 ราย เปนเงิน 22.58 ลานบาท
3) กรณีสงเคราะหบตุ ร จํานวนผูป ระกันตน
1,184,489 ราย จํานวนบุตร 1,313,318 ราย
เปนเงิน 4,459.76 ลานบาท
(3) ศูนยบริหารสถานการณ ผลการดําเนินงาน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 1. ผูประกันตนเขารับการตรวจคัดกรอง
โควิด-19 และสายดวน 1506 โรคโควิด-19 (วันที่ 16 เม.ย. – 31 ก.ค. 2564)
จํานวน 526,657 คน
2. จัดหาโรงพยาบาล Hospital ในเครือขาย
ประกันสังคม รองรับผูประกันตนที่ปวยดวย
โรคโควิด-19 จํานวน 61,046 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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(4) โครงการสินเชื่อเพื่อ
สงเสริมการจางงาน ระยะที่ 2

ผลการดําเนินงาน
3. ใหบริการสายดวน 1506 กด 1 กด 6 และ
กด 7 เพื่อใหบริการสอบถามขอมูลประกันสังคม
รับเรื่องรองเรียน เพื่อประสานและจัดหา
สถานพยาบาลในการดูแลผูประกันตนที่ติดเชื้อ
โควิด-19 ใหไดรับการดูแลโดยเร็ว และเรื่องการ
ใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีผูใชบริการทั้งสิ้น
1,661,563 ราย
เพื่อใหสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ
สํานักงานประกันสังคมขอสินเชื่อกับธนาคาร
ที่เขารวมโครงการ นําไปเปนทุนหมุนเวียน
ในกิจการเสริมสรางสภาพคลองสถานประกอบการ
และมีการรักษาการจางงานอยางตอเนื่อง
มีธนาคารที่เขารวมโครงการ 5 แหง ไดแก
1) ธ.ยูโอบี 2) ธ.เพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 3) ธ.กรุงเทพ 4) ธ.กรุงไทย
และ 5) ธ. กสิกรไทย
ผลการดําเนินงาน
ยอดปลอยสินเชื่อใหแกสถานประกอบการ
จํานวน 1,178 ราย วงเงิน 7,244.494 ลานบาท
สามารถรักษาการจางงานลูกจางในระบบได
จํานวน 73,627 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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(5) การฉีดวัคซีนโควิด-19

ผลการดําเนินงาน

สํานักงานประกันสังคม บูรณาการรวมกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) พรอมทั้งเชื่อมโยงขอมูล
กับแอพพลิเคชั่น “หมอพรอม” กระทรวงการคลัง
โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือขาย
ประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหบริการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ใหกับผูประกันตน
มาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามความ
ประสงคที่แจงกับนายจาง ผานระบบ e-service
ของสํานักงานประกันสังคม
ผลการดําเนินงาน
ฉีดวัคซีนใหผปู ระกันตน จํานวน 3,962,206 โดส
(6) โครงการเยียวยา
เพื่อชวยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดรอน
นายจางและผูประกันตน
แกนายจางและผูประกันตนมาตรา 33 ใน 9
มาตรา 33 ในกิจการที่ไดรับ
ประเภทกิจการ ที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ของรัฐตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)
ขอกําหนด (ฉบับที่ 27) ขอกําหนด (ฉบับที่ 28)
และขอกําหนด (ฉบับที่ 30) ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเขมงวด 29 จังหวัด โดย
- นายจางจะไดรับเงินเยียวยา ในอัตรา 3,000
บาท ตอผูประกันตนมาตรา 33 ที่เปนลูกจาง
ของนายจางหนึ่งคน แตสูงสุดไมเกิน 200 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

32,542.27

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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(7) โครงการเยียวยา
ผูประกันตน มาตรา 3๙ และ
มาตรา 40 ที่ไดรับผลกระทบ
จากมาตรการของรัฐในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเขมงวด

ผลการดําเนินงาน
ตอ 1 เดือน
- ผูประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย จะไดรับ
เงินเยียวยาในอัตรา 2,500 บาท ตอคนตอเดือน
ผลการดําเนินงาน
โอนเงินเยียวยานายจางและผูประกันตน
มาตรา 33 ทั้งสิ้น จํานวน 3.75 ลานราย
รวมเปนเงิน 32,542.27 ลานบาท
เพื่อชวยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดรอน
แกผูประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40
ที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ
ตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9
แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25
ฉบับที่ 28 และฉบับที่ 30) ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเขมงวด 29 จังหวัด กลุมเปาหมาย
ผูประกันตนมาตรา 39 จํานวน 1.43 ลานคน
และผูป ระกันตนมาตรา 40 จํานวน 7.95 ลานคน
ผลการดําเนินงาน
โอนเงินใหผูประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40
ทั้งสิ้นจํานวน 8.58 ลานราย เปนเงิน
71,214.63 ลานบาท

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

71,214.63

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

(8) โครงการ Factory
โดยมุงเปาไปที่โรงงานภาคการผลิตสงออกขนาดใหญ
Sandbox (ตรวจ รักษา ควบคุม ซึ่งถือเปนกลไกหลักที่พยุงประเทศ ไดแก
ยานยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อาหาร และ
ดูแล)
อุปกรณการแพทย โดยดําเนินการ ดังนี้
1) ตรวจ หาเชื้อแบบ RT-PCR เพื่อแยกคนปวย
ออกจากคนไมปวยใหลูกจางทั้งหมด และ
ตรวจแบบ Self-ATK (Antigen Test Kit)
ในกลุมเสีย่ ง ทุก 7 วัน
2) รักษา โดยจัดใหมี FAI (Factory
Accommodation Isolation) มีแผนรองรับ
กลุมผูปวยสีเหลืองซึ่งเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสนาม ICU และกลุมสีแดง
เขารับการรักษาในหองผูปวยวิกฤติ
3) ควบคุม ดําเนินการ Bubble and Seal
โดยกําหนดใหลูกจางเดินทางกลับที่พักโดยตรง
ไมแวะระหวางทาง และอยูแตในเคหะสถานเทานัน้
4) ดูแล โดยการฉีดวัคซีนใหลูกจางที่มีผลตรวจ
RT-PCR เปนลบ โดยนายจางสนับสนุนคาฉีดวัคซีน
ใหกับสถานพยายาล จํานวน 100 บาท/คน
ระยะที่ 1 เริม่ ดําเนินการตั้งแตวันที่ 23
สิงหาคม 2564 เปนตนไป สําหรับโรงงาน
ที่เปนภาคการผลิตเพื่อการสงออกและมีลูกจาง
ตั้งแต 500 คนขึ้นไป ในพื้นที่ 4 จังหวัดนํารอง
ไดแก นนทบุรี ปทมุธานี สมุทรสาคร และชลบุรี
ระยะที่ 2 เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ตุลาคม 2564 เปนตนไป ในพื้นที่ 11 จังหวัด
ในสถานประกอบการที่มีลูกจาง ตั้งแต 100 คน
ขึ้นไป ไดแกจังหวัดนํารอง 4 จังหวัด และ
เพิ่มเติม 7 จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง ลพบุรี
สระบุรี และปราจีนบุรี
ผลการดําเนินงาน ณ 31 มี.ค. 65
(ระยะที่ 1 + ระยะที่ 2) สถานประกอบการ
เขารวมโครงการและไดรับการตรวจคัดกรอง
โรคโควิด-19 มีผูประกันตนไดรับการคัดกรอง
จํานวน 407,770 คน และ มีผูประกันตน
ไดรับการฉีดวัคซีน จํานวน 112,746 โดส
(9) โครงการเยียวยา
เพื่อชวยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือนรอน
ผูประกันตน ในกิจการ
แกผูประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและ
สถานบันเทิง และผูป ระกอบอาชีพ ผูประกอบอาชีพอิสระที่ทํางานเกีย่ วของกับ
สถานบันเทิง ที่ไดรบั ผลกระทบจากมาตรการ
อิสระ ที่ทํางานเกี่ยวของกับ
สถานบันเทิงที่ไดรับผลกระทบ ของรัฐ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ไดรับเงินเยียวยา
ในอัตรา 5,000 บาทตอคน
จากมาตรการของรัฐ
ผลการดําเนินงาน
โอนเงินเยียวยาผูประกันตนแลวทั้งสิ้น จํานวน
147,720 ราย เปนเงิน 738.60 ลานบาท

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

738.60

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
(10) การปรับลดอัตรา
เงินสมทบ

ผลการดําเนินงาน
(1) ลดอัตราเงินสมทบนายจางและ
ผูประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2565 ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565
มีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
รวม 6 ครั้ง นายจาง 496,442 ราย และ
ผูประกันตน 13.14 ลานคน มีเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ เปนเงิน 143,206 ลานบาท
(2) ลดอัตราเงินสมทบใหกับผูประกันตน
ตามมาตรา 40เหลือรอยละ 60 ของอัตรา
เงินสมทบเดิม เปนระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565)
(ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม 2565)
- ทางเลือกที่ 1 จากเดิม จํานวน 70 บาท เหลือ
42 บาท
- ทางเลือกที่ 2 จากเดิม จํานวน 100 บาท
เหลือ 60 บาท
- ทางเลือกที่ 3 จากเดิม จํานวน 300 บาท
เหลือ 180 บาท
ผูประกันตนมาตรา 40 จายเงินสมทบลดลง
จํานวน 10.78 ลานคน รวมเปนเงิน 3,242
ลานบาท

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
9. โครงการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทย (Safety
Thailand)

10. ผลผลิตสถานประกอบ
กิจการไดรับการสงเสริม และ
พัฒนาการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผลการดําเนินงาน
เพื่อใหการสงเสริมและการพัฒนาความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสีย่ งสูง
และอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0
รวมทั้งนโยบายกระทรวงแรงงานที่เนนการขับเคลื่อน
Safety Thailand ดวยรูปแบบประชารัฐ
ผลการดําเนินงาน
สถานประกอบกิจการกลุม เปาหมายไดรับการ
สงเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน จํานวน 3,172 แหง
เพื่อสงเสริมใหสถานประกอบกิจการดําเนินการ
รณรงคลดสถิติการประสบอันตรายจากการ
ทํางานของลูกจางในสถานประกอบกิจการ
ใหเปนศูนย โดยการมีสวนรวมของทุกคน
ในองคกร
ผลการดําเนินงาน
สถานประกอบกิจการที่เขารวมกิจกรรม
ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ จํานวน
1,246 แหง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

83.47

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
12.9961

207.67

-

-

5.9098

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สสปท.

สสปท.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
11. โครงการจัดทําดัชนีชี้วัด
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
และสํารวจขอมูลแรงงานนอก
ระบบ

12. โครงการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานพิการ

ผลการดําเนินงาน
เพื่อสํารวจและจัดเก็บขอมูลรายทะเบียนของ
แรงงานนอกระบบ และจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตแรงงานนอกระบบ สําหรับวัดการดํารงชีวิต
ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในแตละ
พื้นที่จังหวัด และเปนขอมูลประกอบการ
กําหนดมาตรการ แผน และนโยบาย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตอไป
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบและ
บันทึกเขาสูระบบฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ
จํานวน 61,034 คน
เพื่อบริหารจัดการใหแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนคุมครอง และพัฒนา มีโอกาส
ในการประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายไดเพิ่มขึ้น
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ผลการดําเนินงาน
สงเสริม คุมครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ จํานวน 15,544,782 คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

50.00

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
1.4136

292

-

-

1.1881

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สป.

สป.
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ขอ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทําธุรกิจ และการใชชีวิตประจําวัน

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ
1. พัฒนาปรับปรุงระบบหรือ
เพิ่มชองทางใหบริการรับ –
จายเงินผานธนาคารและ
หนวยบริการ

1) เพิ่มชองทางใหบริการรับชําระเงินกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ธนาคาร
ออมสิน
ผลการดําเนินงาน
เริ่ ม ให บ ริ ก ารตั้ ง แต วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2565
เปนตนไป
2) เพิ่มชองทางใหบริการรับชําระเงินกองทุน
ประกันสังคมผูประกันตนตามมาตรา 39
โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
ผลการดําเนินงาน
เริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 28 เมษายน
2565 เปนตนไป โดยมีผลการดําเนินงาน
รับชําระเงินเดือนพฤษภาคม 2565 จํานวน
4 ราย เปนเงิน 1,728 บาท
3) เพิ่มชองทางใหบริการจายเงินกองทุน
ประกันสังคมมาตรา 40 และกองทุนทดแทน
ผานบริการพรอมเพย (Prompt Pay)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1. การพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
ขึ้นอยูกับความ
พรอมของทุก
หนวยงาน
2. ใชระยะเวลานาน
ทําใหเกิดความลาชา

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
สปส.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางสํานักงานประกันสังคมพัฒนาระบบ
การใหบริการรวมกับธนาคาร
ขอ 12 การปองกัน 12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
และปราบปราม
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 1. โครงการเสริมสราง
ผลการดําเนินงาน ผูเขารับการอบรม จํานวน
และกระบวนการ ธรรมาภิบาลและตอตาน
208 คน
ยุติธรรม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
เปาหมาย 338 คน
(1) โครงการสนับสนุนและ เพื่อสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชน
สรางการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครแรงงาน สถานประกอบกิจการ และ
ประชาชนในการตอตาน
ผูใชแรงงานในการเปนเครือขายเฝาระวังในพื้นที่
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน”
ปองกัน และปดกั้นโอกาสในการทุจริต และใหมี
ทักษะในการเปนวิทยากร ใหสามารถถายทอด
ความรู และเผยแพรประชาสัมพันธ สรางการรับรู
ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใหกับประชาชนในพื้นที่
(2) โครงการพัฒนา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายบุญชอบ
การประเมินคุณธรรมและ
สุทธมนัสวงษ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธาน
ความโปรงใสการดําเนินงานของ เปดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมิน
กระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
คาดัชนีการรับรูการทุจริต
กระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับคาดัชนีการรับรู
การทุจริต ณ หองประชุมประสงค รณะนันทน
ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ในรูปแบบ Video
Conference ผานระบบ Zoom

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

61.54

ปญหา/
ขอขัดของ

-

ขอเสนอแนะ

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

0.3625

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน
สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2565) ไดกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติดานทุจริต (Zero
Tolerance and Clean Thailand)” โดยมี
เปาประสงค “ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50” และเปนไปตาม
มาตรฐาน เปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ตางประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ไดนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการดานการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญคือ
“รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) และระดมความคิดเห็น
เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนไปตามกฎเกณฑ
ที่กําหนด สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหทุกหนวยงานตอง
ผานเกณฑการประเมินไมนอยกวารอยละ 80
และนอกจากนั้นไดรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายหลัก)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ประกาศตนเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐ
ทุกคนไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหนาที่และไดกําหนดเปนตัวชี้วัด
ในการประเมิน ITA เพื่อมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐที่เขารับการประเมินไดมีการปรับปรุง
พัฒนาเชื่อมโยงและตอเนื่อง
(3) โครงการกระทรวงแรงงาน เพื่อเสริมสรางวินัย ความรูด านกฎหมาย และ
รวมขับเคลื่อนประเทศไทย
สรางความเขาใจระเบียบพระราชบัญญัตจิ ัดซื้อ
ใหใสสะอาดปราศจากทุจริต
จัดจาง ใหแกบุคลากร และเพื่อใหการดําเนินการ
(Zero Tolerance & Clean
ดานการปองกันปราบปรามการทุจริตของ
Thailand)
กระทรวงแรงงาน รวมเปนกลไกขับเคลื่อน
ประเทศไทยใหใสสะอาด ปราศจากการทุจริต
ดําเนินการในไตรมาสที่ 3
2. โครงการเสริมสรางธรรมา เพื่อสรางองคความรูและสงเสริมใหขาราชการ
ภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยง และเจาหนาที่ของสํานักงานประกันสังคม
ในการเกิดทุจริตและประพฤติ ประพฤติตนปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม
มิชอบ
และความซื่อสัตยสุจริตและใหมจี รรยาและ
คานิยมที่ดีในการปฏิบัติหนาที่
ผลการดําเนินงาน
ใหความรู ความเขาใจเรื่องวินัยและเรื่องการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน ในโครงการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ จํานวน 25 ครั้ง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

96.59

-

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

สปส.

42
นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)
ขอ 1 การแกไข
ปญหาในการ
ดํารงชีวิต
ของประชาชน

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

1.1 ลดขอจํากัดในการประกอบอาชีพ
1. โครงการฝกอบรมแรงงาน
ผูสูงอายุเพื่อเพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ

2. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

เพื่อฝกอาชีพ เพิ่มทักษะใหกับผูสูงอายุ
ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือ มีอาชีพ
มีรายได เพื่อสรางความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 5,404 คน
เพื่อฝกอาชีพเพิ่มทักษะใหกับกลุมเปาหมายเฉพาะ
ไดแก ผูผ านการบําบัดยาเสพติด ผูตองขัง/
เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผูด ูแลคนพิการ
แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ
และแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ใหมีความรู ความสามารถ
ทักษะฝมือแรงงาน เตรียมความพรอมทางดาน
จรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเขาสูกระบวนการ
ทํางาน สามารถพึ่งพาตนเองได และสังคม
ใหการยอมรับในศักยภาพการทํางาน
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 6,213 คน

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

65.90

-

-

8.7670

รง.
หนวยงาน
หลัก
กพร.

88.76

-

-

8.6867

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
3. โครงการแกไขปญหา
ความเดือดรอนดานอาชีพ

4. ประสานการใหบริการ
ดานแรงงานในพื้นที่
โดยอาสาสมัครแรงงาน
(อสร.)

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
16.9969

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
อันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ วิกฤต
เศรษฐกิจและผูวางงานใหมีอาชีพ มีงานทํา
มีรายได เปนการชั่วคราว และมีโอกาสไดรับการ
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อตอยอด
อาชีพเดิม และรองรับการประกอบอาชีพใหม
ในอนาคต
ผลการดําเนินงาน
ประชาชนวัยแรงงานเขารวมกิจกรรมจางงาน
เรงดวน และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน จํานวน
10,685 คน
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
โดยผานเครือขายอาสาสมัครแรงงาน
ผลการดําเนินงาน
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการ
ดานแรงงาน จํานวน 169,237 คน

128.73

-

66.65

-

-

32.3800

สป.

สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอ 5 การยกระดับ 5.1 การยกระดับรายได หรือคาแรงขั้นต่ํา ตองสอดคลองกับการพัฒนา “ทักษะฝมือ” ผานกลไก “คณะกรรมการไตรภาคี”
ศักยภาพของ
แรงงาน
1. การจัดทําขอเสนอ
เพื่อกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของประเทศใหเปน
เพื่อกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา อัตราคาจางทีเ่ พียงพอสําหรับแรงงานทั่วไปแรกเขา
ทํางาน 1 คน ใหสามารถดํารงชีพอยูได
ตามสมควรแกสภาพเศรษฐกิจและสังคม
โดยมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม
ตามความสามารถของธุรกิจในทองถิ่นนั้น
ผลการดําเนินงาน
๑. จัดทํารายงานสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในประเด็น
ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
การจางงาน คาจางและรายไดของแรงงาน
ในจังหวัด และความเห็นเกี่ยวกับการกําหนด
อัตราคาจางขั้นต่ํา เสนอคณะกรรมการคาจาง
๒. การประชุมคณะกรรมการคาจางชุดที่ 21
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2565 ไดพิจารณากรอบแนวทางและ
หลักเกณฑการทบทวนความเหมาะสมของอัตรา
คาจางขั้นต่ําจังหวัด ป 2565 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหชดเชยที่ไมไดปรับคาจางขั้นต่ํา
ตั้งแตป 2564 เนื่องจากอัตราเงินเฟอติดลบ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

0.4474

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รง.
หนวยงาน
หลัก
สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

2. การจัดทําขอเสนอ
เพื่อกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ

ผลการดําเนินงาน

ประกอบกับลูกจางไมไดรบั การปรับขึ้นคาจาง
และในปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลายมากขึ้น
3. สํานักงานคณะกรรมการคาจางและ
สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการ
สํารวจคาใชจายที่จาํ เปนของแรงงานทั่วไป
แรกเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
จํานวน 16,315 ตัวอยาง เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
เพื่อคุมครองลูกจางทีผ่ านการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติในแตละสาขาอาชีพ
ในแตละระดับ ใหไดคาจางที่เหมาะสมและ
เปนธรรม สอดคลองกับทักษะฝมอื ความรู
ความสามารถ มีสภาพบังคับตามกฎหมาย
ผลการดําเนินงาน
1. การจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ ป 2564 คณะกรรมการ
คาจางชุดที่ 21 มีมติเห็นชอบ (ราง) อัตรา
คาจางตามมาตรฐานฝมือ 3 กลุมสาขาอาชีพ
16 สาขา ไดแก กลุมสาขาอาชีพภาคบริการ
กลุมสาขาอาชีพชางกอสราง และ กลุมสาขา
อาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ตามที่
คณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ 3 คณะเสนอ โดยกําหนดวันที่จะ
ประกาศใชบังคับอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

0.0725

สป.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

เปนเกาสิบวันหลังจากวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
2. การจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ ป 2565 คณะกรรมการ
คาจางชุดที่ 21 มีมติเห็นชอบใหดําเนินการ
กําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือป 2565
ใน 3 กลุมสาขาอาชีพ จํานวน 17 สาขา ไดแก
1) สาขาอาชีพชางอุตสาหการ 2) สาขาอาชีพ
ชางเครื่องกล และ 3) สาขาอาชีพภาคบริการ
และจัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ 3 คณะ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ (ราง) แบบสอบถามของสถานประกอบกิจการและลูกจาง เพื่อใชประกอบการจัดทํา
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ และจํานวน
ตัวอยาง/พื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจและวิธีการ
สํารวจ
5.2 สนับสนุนการปรับ “เปลี่ยนทักษะ” และ “เปลี่ยนสายอาชีพ” ใหตรงกับความตองการของ “ตลาดแรงงาน” “อุตสาหกรรมเปาหมาย”
และ “ความกาวหนาของเทคโนโลยี”
1. โครงการฝกอบรม
ความเปนเลิศดานเทคโนโลยี
ชั้นสูง

เพื่อพัฒนากําลังแรงงานหรือพัฒนา
ผูประกอบการ ใหมีความรูและทักษะฝมือ
สอดคลองกับอุตสาหกรรม 6 กลุม เปาหมาย
(ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
ชีวภาพ ปญญาประดิษฐ และหุนยนต) สามารถ
ใชเทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน

79.67

เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว สงผล
กระทบตอกําลัง
แรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม

บูรณาการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษา เพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนา
ฝมือแรงงานใหมี

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

8.0679

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รง.
หนวยงาน
หลัก
กพร.

47
นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

เพื่อการตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 4,382 คน
2. โครงการยกระดับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือ
และสมรรถนะแรงงาน

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม ใหมีทักษะ
องคความรูสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเพื่อ Up skill และ Re skill
แรงงาน ใหสามารถทํางานที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน เตรียมความพรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรองรับ
การปรับเปลี่ยนอาชีพ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 9,832 คน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแก
ผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน หรือสหกรณ ผานกระบวนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน ผลักดันใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
นวัตกรรมแปลกใหม และการประยุกตใชประโยชน
จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู SME 4.0
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 6,080 คน

93.64

-

76.19

-

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

ความชัดเจนพรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
18.1877

-

5.8473

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กพร.

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
4. โครงการพัฒนาผูประกอบ
กิจการสมัยใหมเพิ่มมูลคาสินคา
หรือบริการในชุมชน

ผลการดําเนินงาน

เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานและ
วิสาหกิจขนาดยอมใหสามารถประกอบธุรกิจ
อยางมืออาชีพ และผลักดันใหเกิดความคิดริเริม่
สรางสรรคในการทําธุรกิจแนวใหม และการ
ประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีนวัตกรรม
แปลกใหม
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 920 คน
5. โครงการเพิ่มทักษะ
เพื่อเตรียมความพรอมและยกระดับทักษะแรงงาน
กําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ
และรองรับความตองการลงทุนของผูป ระกอบกิจการ
และ SME ในพื้นที่สูการจางงานตามกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมายของแตละจังหวัด
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 6,275 คน
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน ปรับปรุงอาคารสถานที่ฝกอบรม และมีครุภณ
ั ฑ
เขตพัฒนาพิเศษ
ใหเพียงพอตอความตองการพัฒนาฝมือแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
ภาคตะวันออก
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ
ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางผูร ับจางจัดสงครุภัณฑการฝกอบรม

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
2.0351

54.12

-

87.15

-

-

11.8444

กพร.

-

-

-

0.0754

กพร.

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

7. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

เพื่อดําเนินการฝกทักษะดานอาชีพและพัฒนา
ฝมือ ในสาขาตาง ๆ ใหแกแรงงานกลุมที่มีความ
ขัดแยง กลุมอคติตอภาครัฐ กลุมผูกอความไมสงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต แรงงานทั่วไป
และแรงงานที่ยากจน ที่อยูในจังหวัดนราธิวาส
ปตตานี ยะลา และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 700 คน
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีทกั ษะ ความรู
เขาสูเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน และ
เตรียมความพรอมใหแรงงานมีมาตรฐานฝมือ
เพื่อเขาสูเกณฑตามประกาศอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 24,682 คน
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมใหมีทักษะ
องคความรูสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานดานการทองเที่ยว และเพื่อ Up skill
และ Re skill แรงงาน ใหสามารถทํางาน
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของภาคทองเที่ยวและบริการ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 3,727 คน

87.50

-

94.03

80.60

8. โครงการยกระดับ
แรงงานไทยใหไดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานเพื่อรองรับ
การแขงขัน

9. โครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานดานทองเที่ยวและ
บริการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
1.6844

-

-

8.0679

กพร.

-

-

5.9985

กพร.

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
๑0. โครงการพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส

๑1. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

12. โครงการเสริมสมรรถนะ
แรงงานดานเทคโนโลยี
รองรับการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
3.1216

เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรดานโลจิสติกสในทุกสาขา
อาชีพ ใหมีความรูความสามารถและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย
และสามารถแขงขันได
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 2,398 คน
เพื่อพัฒนาองคความรู ทักษะ และวิธีการคิด
ดานเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส ใหมคี วามชํานาญในการปฏิบตั ิงาน
การบํารุงรักษาและการปรับปรุงแกไขปญหา
เบื้องตน สงเสริมและวางรากฐานใหมีทักษะ
ในการคิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมใหม ๆ
ตลอดจนแนวคิดเพื่อนํามาใชประกอบการพัฒนา
วิชาชีพ
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 1,625,640 คน
เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
ของคนในชวงวัยทํางานใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและ
ความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับเปนฐานในการ
ตอยอดความรูไปสูการสรางสรรคงานใหม ๆ
อันจะชวยสรางโอกาสและทางเลือกในการทํางาน
ใหมากขึ้น ใหแกนักศึกษา ผูวางงาน และ
แรงงานในสถานประกอบกิจการ

93.67

-

40.47

-

-

0.8482

กพร.

89.32

-

-

7.3705

กพร.

กพร.
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นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

13. โครงการเตรียมความพรอม
แกกําลังแรงงาน
- แนะแนวอาชีพและสงเสริม
อาชีพ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ผูเขาฝกอบรม จํานวน 5,681 คน
1) แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
ใหนักเรียน นักศึกษา และสงเสริมอาชีพใหเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจ ผูถูกคุมประพฤติและ
ผูตองขัง
2) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา ใหผูประกันตน
กรณีวางงาน ประชาชนทั่วไป ผูทหี่ างานยาก
และสงเสริมการมีงานทําใหทหารกองประจําการ
ที่จะปลดเปนทหารกองหนุน
3) แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบการจางงาน
เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได ใหแก ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง
ผูที่รอฤดูกาล ผูประสบภัยธรรมชาติ แรงงาน
นอกระบบ และคนพิการ หรือผูดแู ลคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
และสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
ผลการดําเนินงาน
แนะแนวและสงเสริมอาชีพ จํานวน 197,565 คน

14. โครงการบริการจัดหางาน
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํา
(1) การใหบริการจัดหางาน 1) โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ
ในประเทศ
(Smart Jobs Smart Workers) เพื่อให
ประชาชนวัยแรงงานไดรับบริการสงเสริม
การมีงานทําอยางครบวงจร

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

74.38

-

-

17.9696

กกจ.

119.0957

กกจ.

131.69

-

-
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

34.00

-

-

73.60

-

-

2) โครงการยกระดับการใหบริการจัดหางาน
ในประเทศ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดมีอาชีพ มีงานทํา
ที่มั่นคง ยั่งยืน มีรายได
ผลการดําเนินงาน
ใหบริการจัดหางานในประเทศ จํานวน
668,683 คน

(2) การใหบริการจัดหางาน ประชาชนไดรับบริการจัดหางานตางประเทศ
ตางประเทศ
และผูล งทะเบียนแจงความประสงคจะเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศไดรับอนุมตั ใิ หเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศตามพระราชบัญญัติจดั หางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ไดแก
บริษัทจัดหางานจัดสง กรมการจัดหางานจัดสง
(รัฐจัดสง) นายจางพาลูกจางไปทํางานตางประเทศ
นายจางสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ
และคนหางานเดินทางไปทํางานตางประเทศ
ดวยตนเองและเดินทางกลับไปทํางาน
ตางประเทศ (Re-entry)
ผลการดําเนินงาน
ใหบริการจัดหางานตางประเทศ จํานวน
33,996 คน
15. โครงการวันมหกรรมอาชีพ เพื่อเปดโลกทัศนและจุดประกายความคิดทางอาชีพ
(นครนายก สุรินทร ขอนแกน
ใหแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใหมีโอกาส
แพร สุโขทัย ราชบุรี
ไดรูจักอาชีพและลักษณะการทํางาน/การประกอบ
นครศรีธรรมราช)
อาชีพที่หลากหลาย เพื่อใหประชาชนทั่วไป

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2.2940

กกจ.
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(นโยบายเรงดวน)

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

87.32

-

-

0.7877

กกจ.

นักเรียน นักศึกษา ไดรับทราบขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน ขอมูลดานอาชีพ ขอมูลดานการศึกษา
เพื่อการวางแผน/ใชเปนแนวทางในการเลือก
ศึกษาตอ เลือกประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
ผลการดําเนินงาน
แรงงานไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา

16. โครงการออกใบอนุญาต
ทํางานใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 7,360 คน
เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตทํางานใหแกคนตางดาว
โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญที่เขามาทํางานในประเทศ
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ
ที่กําหนด สอดคลองกับนโยบายของรัฐ มีการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหกบั คนไทย
โดยไมใหกระทบตอความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และสาธารณสุข
ผลการดําเนินงาน
คนตางดาวที่ไดรบั อนุญาตใหทํางานตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมาย
วาดวยการปโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่นและ
จัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน
จํานวน 14,845 คน
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
17. โครงการสงเสริม
การจางงานใหมสําหรับผูจบ
การศึกษาใหมโดยภาครัฐ
และเอกชน

18. โครงการกองทุน
เพื่อผูรับงานไปทําที่บาน
และบริหารจัดการกองทุน

๑๙. โครงการสงเสริมและ
รักษาระดับการจางงานใน
ธุรกิจ SMEs

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
1,823.10

เพื่อชวยเหลือผูจบการศึกษาใหมใหมีรายได
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ เพิม่ ทักษะและประสบการณ
ในการทํางาน รวมถึงเพื่อชวยเหลือนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการใหสามารถดําเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนือ่ ง ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดการใชจาย
ในกิจการครัวเรือน เปนสวนชวยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได
ผลการดําเนินงาน
ผูจบการศึกษาใหมไดรับการจางงาน จํานวน
56,492 คน
เพื่อใหผูรับงานไปทําที่บานกูเ งินไปซื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณในการผลิตหรือขยายการผลิต
เพื่อสรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับผูรับงาน
ไปทําที่บาน
ผลการดําเนินการ
ผูรับงานไปทําที่บาน กูยมื เงินกองทุนเพื่อผูรับ
งานไปทําที่บาน จํานวน 2 ราย/11 กลุม
เพื่อเสริมสภาพคลอง ฟนฟูและสรางความแข็งแรง
ในธุรกิจ SMEs ใหดําเนินกิจการไดตอเนื่อง และ
สามารถสงเสริมและรักษาระดับการจางงานลูกจาง
สัญชาติไทย ใหมีงานทํา มีรายไดอยางตอเนื่อง
และไมถูกเลิกจาง โดยรัฐบาลจายอุดหนุนเงินคา
สงเสริมและรักษาระดับการจางงานใหแกนายจาง
ตามจํานวนลูกจางสัญชาติไทย จํานวนไมเกิน
๒๐๐ คน ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทตอคนตอเดือน

112.41

-

29.55

-

-

2.2400

กกจ.

-

การกําหนดเงื่อนไข
ในโครงการ ทําให
นายจางมีขอจํากัด
ในการเขารวม
โครงการฯ

มีมติ ครม. อนุมัติ 27,019.47
ใหปรับปรุง
รายละเอียด
โครงการเพื่อให
การดําเนิน
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค

กกจ.

กกจ.
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา ๓ เดือน (พฤศจิกายน 2564 มกราคม 2565) และจายเงินอุดหนุนสําหรับการ
จางงานลูกจางสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น โดย
เปรียบเทียบกับขอมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน
2564 ในอัตรา 3,000 บาท ตอคนตอเดือน
ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อใหผูประกอบการในธุรกิจ
SMEs ไดดําเนินธุรกิจและฟนตัวไดอยางรวดเร็ว
ในชวงของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ผลการดําเนินการ
- ผลการลงทะเบียน นายจาง 246,099 ราย
ลูกจาง 3,274,018 คน
- ผลการอนุมตั ิ นายจาง 245,008 คน ลูกจาง
3,243,018 คน
- นายจางไดรับเงินอุดหนุนคารักษาระดับการ
จางงานไมต่ํากวารอยละ 95 จํานวน
235,933 แหง ลูกจางสัญชาติไทย จํานวน
3,039,214 คน
- คาสงเสริมการจางงานใหม จํานวน 66,201
แหง ลูกจางสัญชาติไทย จํานวน 177,063 คน
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
๒๐. โครงการสํารวจขอมูล
ความตองการแรงงานของ
สถานประกอบการ

ผลการดําเนินงาน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

สํารวจขอมูลความตองการแรงงาน
ในสถานประกอบการ ในระบบฐานขอมูล
อุปสงคและอุปทานกําลังคน เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย วิเคราะหขอ มูล
เพื่อนําไปใชในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการแรงงาน
ของสถานประกอบการ ต่าํ กวา 50 คนลงมา
และบันทึกขอมูลทีไ่ ดจาการสํารวจเขาสูร ะบบ
ฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย
จํานวน 11,839 แหง

75.00

-

-

ผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
0.7270

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สป.

