นโยบายด้านแรงงาน(๑)
ของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(นายสุชาติ นพวรรณ)
-----------------------------------

นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบนโยบายด้านแรงงาน
(ข้อสั่งการ) ในการประชุม หั วหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคายครั้งที่
1/2559 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานจัดหา
งานจังหวัดหนองคาย ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ดังนี้ให้ทุก
หน่วยงานร่วมกันพิจารณา
๑. ให้ส่งรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน งานที่ทา เป้าหมายและผลลัพธ์ที่
ได้ไปให้สานักงานจังหวัด พร้อมรูปภาพกิจกรรมและขอให้มีคาอธิบายสั้นๆ ว่าประชาชนได้
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นอย่างไร เพื่อให้งานไปปรากฏในผลงานของรัฐบาลในแต่ละเดือน เช่น มี
งานทา มั่นคง (มีอาชีพมีความปลอดภัย) มั่งคั่ง (มีรายได้)
๒. การจัดทาข้อมูลแรงงานต่างด้าว ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(๒)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบแนวทางการทางานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ปัญหา
ภัยแล้ง โครงการเงินอุดหนุนตาบลละ 5 ล้านบาท และกิจกรรมใหญ่ ไบค์ ฟอร์ แด้ด ปั่นเพือ่ พ่อ
วันนี้ (14 ต.ค. 58) ที่ห้องประชุมที่ทาการปกครอง ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและมอบแนวทางการทางาน
หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางไปรับนโยบายของรัฐบาลเมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยได้ย้าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแลการดาเนินโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนตาบลละ 5 ล้านบาท
ให้เป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง หน่วยงานต้อง
ตรวจสอบโครงการก่อนการพิจารณาอนุมัติ , การแก้ปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้า แหล่งอาหาร ของประชาชน
เตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และหาอาชีพเสริม รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง, โครงการสาคัญ
ในช่วงปลายปีนี้ คือ กิจกรรมจักรยานเพื่อพ่อ ไบค์ ฟอร์ แด้ด ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวการจัดงานใน
วันที่ 21 ตุลาคม นี้ จากนั้นวันที่ 22-26 ตุลาคม จะรับสมัครนักปั่นจักรยาน 100 คน ที่ต้องการไปปั่น
จักรยานที่กรุงเทพฯ และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จะเป็นการรับสมัครทั่วไปของแต่ละจังหวัด
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ให้แต่ละฝ่ายช่วยกันวางกรอบแผนการทางาน กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ส่วนเส้นทางการปั่นนั้นให้แขวงการทางจังหวัด
หนองคายเป็นผู้พิจารณา ระยะทาง 29 กิโลเมตร เน้นจุดที่ต้องผ่านเป็นบ้าน วัด และโรงเรียน ที่สาคัญคือ
การนาปัญหาเมื่อการปั่นไบค์ฟอร์มัม ครั้งที่ผ่านมา นามาแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาซ้าอีก ซึ่งจะมีการประชุม
คณะทางานอีกครั้ง.
---------------------------

~1~
รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ศูนย์ราชการจังหวัด
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

-----------------------------ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

นายสุชาติ
นางนภสร
นายวิสูตร
นางสาวสุมาลี

นพวรรณ
ทุ่งสุกใส
จ้อนเมือง
สุวรรณเกต

5. นายเกษมสันต์
5. นายมานะชัย
7. นางสมหมาย

เครือเจริญ
โชติสุวรรณ
เทียมกัน

1. นายนพดล

จงสมชัย

2. นางสาวศศิธร

ชานิยันต์

3. นางสาววิกานดา

ตั้งเตรียมใจ

4. นายธนวัฒน์

นิลเกต

5. นายสุดใจ

โกนากัน

6. นางมยุรา

สุขนอก

7. นายนิพนธ์

เหล่าราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธาน
แรงงานจังหวัดหนองคาย
จัดหางานจังหวัดหนองคาย
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดหนองคาย
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
แทน ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
นักวิชาการแรงงานชานาญการ เลขานุการ
สานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม

นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
เจ้าพนักงานแรงงานชานาญการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดหนองคาย
เจ้าพนักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการดาเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวง

กรม ได้สั่งการ
2.ให้สรุปข้อมูล
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2. ให้สรุปข้อมูลผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการส่งให้
สานักงานจังหวัดหนองคาย ทุกเดือนเพื่อจะได้สรุปรวบรวมส่งให้สานักงานจังหวัดเพื่อให้มีข้อมูลไปปรากฏในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย และไปปรากฏใน กนพ. ซึ่งต้องให้เห็นว่าได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ
อย่างไรบ้าง
3. ประมาณเดือนมีนาคม 2559 นายกรัฐมนตรีจะมาเยี่ยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจังหวัดหนองคาย ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านและจะต้องกาหนดรูปแบบที่จะต้องนาเสนอด้วย
4. แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ 2 หน่วยงาน คือ
4.1 นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
หนองคาย ย้ายมาจากหัวหน้าฝุายพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและ
ผู้ประกอบการ
4.2 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
หนองคาย ย้ายมาจาก ผู้อานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 3 (นครราชสีมา)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ประธาน
มอบฝุายเลขานุการ
นางสมหมาย เทียมกัน รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มีทั้งหมด 14 หน้า
ซึ่งฝุายเลขานุการ ได้จัดส่งให้หน่วยงานพิจารณารับรองรายงาการประชุมตามหนังสือที่ นค 0027/ว 031 ลง
วันที่ 5 มกราคม 2559 ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีก
ครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(เดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
ประธาน
เชิญแต่ละหน่วยงานรายงานให้ที่ประชุทราบ
แรงงานจังหวัดหนองคาย สานักงานแรงงานจังหวัด ขอสรุปผลการดาเนินงานปี 2559 (ตุลาคม 2558 –
มกราคม 2559) ดังนี้
1) โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ(แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ
และแรงงานผู้สูงอายุ) เปูาหมายดาเนินการ 7 กิจกรรม ประกอบด้วย
(1) จัดทาทะเบียนข้อมูลแรงงานนอกระบบและเครือข่าย(รวมแรงงานคนพิการ
และแรงงานสูงอายุ)
(2) สร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
(3) วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบในจังหวัด
(4) จัดทายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด 5 ปี
(5) ประสานสนับสนุน บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มองค์กร
ผู้นาแรงงานนอกระบบและเครือข่ายในการวางแผนการดาเนินงาน ประสาน
ทรัพยากรติดต่อประสานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
/ (6)รับเรื่องราวร้องทุกข์
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(6) รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของแรงงานนอกระบบส่งต่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(7) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
(1) จัดทาทะเบียนแรงงานนอกระบบ 3 ครั้ง ดังนี้
- ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2558 จานวน 16,492 คน
- ปรับปรุงเดือนธันวาคม 2558 จานวน 314 คน
- ปรับปรุงเดือนมกราคม 2559 จานวน 929 คน
(2) สร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 2 ครั้ง ดังนี้
- เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมอาเภอโพธิ์ตาก มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 38 คน
- เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ หอประชุมอาเภอเฝูาไร่ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 139 คน
(3) สาหรับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและแรงงานนอกระบบจะ
ดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองคาย
รองรับ AEC เปูาหมาย 5 เล่ม (รายไตรมาส 4 เล่ม และรายปี 1 เล่ม) ผลการดาเนินงาน 1 เล่ม (ไตรมาสที่
3/2558)
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองคาย รองรับ
AEC เปูาหมาย 5 เล่ม (รายไตรมาส 4 เล่ม และรายปี 1 เล่ม) ผลการดาเนินงาน 1 เล่ม (ไตรมาส 3/2558)
3) โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.
2560-2564 เปูาหมาย 1 เล่ม อยู่ระหว่างดาเนินการ
4) การประสานให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน เปูาหมาย
1,860 คน ผลการดาเนินการ 918 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35
5) การให้บริการเชิงบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือ และติดตามผลการจัดบริการ
ด้านแรงงานในพืน้ ที่ชุมชน
(1) ประชาชนวัยแรงงานได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ เปูาหมาย 577 คน ผลการ
ดาเนินงาน 418 คน คิดเป็นร้อยละ 72.44
(2) ผู้ได้รับการบรรจุงาน/จบการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหรือได้รับสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย เปูาหมาย 179 คน ผลการดาเนินงาน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 165.36
6) การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(อาเภอโพนพิสัย)
(1) เชิงปริมาณ เปูาหมาย 4,000 คน ผลการดาเนินงาน 1,610 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.25
(2) เชิงคุณภาพ
- บริหารจัดการ เปูาหมาย 2,400 คน ผลการดาเนินงาน 634 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.42
- ติดตามผล เปูาหมาย 720 คน ผลการดาเนินงาน 217 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.14
/7) โครงการรณรงค์
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7) โครงการรณรงค์ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)
เปูาหมาย 1 แห่ง อยู่ระหว่างดาเนินการ
8) โครงการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ผลการดาเนินงาน
(1) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ณ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด หนองคาย ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด
หนองคาย ที่ 2380/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(2) จั ด ท าแผนตรวจบู ร ณาการปู อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า นแรงงานจั ง หวั ด
หนองคาย พ.ศ. 2559 กาหนดเปูาหมาย 2 ประเภทกิจการ รวม 74 แห่ง ดังนี้
(2.1) ประเภทกิจการโรงแรม/ให้บริการที่พัก เปูาหมาย จานวน 54 แห่ง
(2.2) สถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไก่ เปูาหมาย จานวน 20 แห่ง
(ฟาร์มเลี้ยงไก่ 18 แห่ง, แปรรูปไก่ 2 แห่ง)
9) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ มกราคม 2559 ได้รับ 1,193,260 บาท
เบิกจ่าย 491,638.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.20
มติที่ประชุม
รับทราบ
จัดหางานจังหวัดหนองคาย สานักงานจัดหางานจังหวัด ขอสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2559
(ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559) ดังนี้
1) การให้บริการจัดหางานภายในประเทศ เปูาหมาย 4,324 คน ผลการดาเนินการ
2,393 คน คิดเป็นร้อยละ 55.34
2) การให้บริการงานจัดหางานต่างประเทศ เปูาหมาย
ผลการดาเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ
3) การให้บริการแนะแนวอาชีพ เปูาหมาย 5,367 คน ผลการดาเนินงาน
2,781 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81
4) การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เปูาหมาย 42,225 คน ผลการ
ดาเนินงาน 12,900 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57
5) โครงการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดาเนินการ 2 กิจกรรม
ประกอบด้วย
5.1) การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายและคุ้มครองคนหางาน
เปูาหมาย 9,750 คน ผลการดาเนินงาน 1,777 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04
5.2) สนับสนุนการแก้ไขและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เปูาหมาย
202 คน ผลการดาเนินงาน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.07
6) การตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ เปูาหมาย 250
คน /100 แห่ง ผลการดาเนินงาน 51 คน / 55 แห่ง
7) การพิจารณาและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน เปูาหมาย
730 คน ผลการดาเนินงาน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.77
มติที่ประชุม
รับทราบ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคายสรุปผล
การดาเนินงาน ปี 2559 (ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559) ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่ 1
(1) โครงการฝึกอบรม
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(1) โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการโลจิสติกส์และการ
ก่อสร้างเปูาหมาย 40 คน ผลการดาเนินงาน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50
(2) โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปูาหมาย
1,500 คน ผลการดาเนินงาน 770 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33
(3) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เปูาหมาย 31 คน ผลการดาเนินงาน 40
คน คิดเป็นร้อยละ 129.03
(4) ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เปูาหมาย 40 คน ผลการ
ดาเนินงาน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50
(5) ฝึกอบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน เปูาหมาย 40 คน ยังไม่ได้ดาเนินการ
(6) ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว เปูาหมาย 100 คน ผลการดาเนินงาน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45
(7) ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
เปูาหมาย 188 คน ผลการดาเนินงาน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 62.77
(8) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สมรรถนะร่วมวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวอาเซียน เปูาหมาย 20 คน ยังไม่ได้ดาเนินการ
2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่ 2
(1) ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เปูาหมาย
16 คน ยังไม่ได้ดาเนินการ
(2) ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ เปูาหมาย 20 คน ผลการดาเนินการ 75 คน
คิดเป็นร้อยละ 375
3) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่ 4
(1) พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
เปูาหมาย 20 คน ยังไม่ได้ดาเนินการ
(2) พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เปูาหมาย 16 คน
ยังไม่ได้ดาเนินการ
(3) พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เปูาหมาย 16 คน
ยังไม่ได้ดาเนินการ
(4) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปูาหมาย 300 คน ผลการดาเนินงาน
211 คน คิดเป็นร้อยละ 70.33
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 เปูาหมาย 1,000 คน ผลการดาเนินงาน 1,704 คน คิดเป็นร้อยละ
170.40
4) การเบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับ 7,910,550 บาท เบิกจ่าย 4,514,594.96
คิดเป็นร้อยละ 57.07
มติที่ประชุม
รับทราบ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย สรุปผลการ
ดาเนินงาน ปี 2559 (ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559) ดังนี้
1) เผยแพร่รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานอาเซียน จานวน 10 แห่ง
2) โครงการเสริมสร้าง
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2)
3)
4)
5)
แรงงาน จานวน 414 คน
6)

โครงการเสริมสร้างวินัยการทางานในภาคอุตสาหกรรม จานวน 41 คน
ตรวจแรงงานในระบบ จานวน 51 แห่ง ลูกจ้าง 1,784 คน
รับและพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง (ตามมาตรา ๑๒๓) จานวน 54 คน
ให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนา ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง

ติดตามรายงานแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานของสถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จานวน 106 แห่ง
7) ตรวจแรงงานนอกระบบ จานวน 214 คน
8) สนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ

จานวน 422 คน
9) ส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 57 คน
10) รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 664 คน
11) ส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
จานวน 100 คน
12) สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
จานวน 92 คน
13) รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก จานวน 426 คน
14) ตรวจและกากับ สปก./รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ
ขั้นพื้นฐาน จานวน 26 แห่ง ลูกจ้าง 1,741 คน
15) ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานระดับจังหวัด 1 ครั้ง 16 คน
16) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน 4แห่ง 4 ครั้ง
17) โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน 22 แห่ง 25 คน
18) รณรงค์ส่งเสริมให้ สปก. และรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบ
ทวิภาคี จานวน 35 ครั้ง 35 แห่ง ลูกจ้าง 2,012 คน
19) โครงการบริหารจัดการและการดาเนินงานศูนย์อานวยการแรงงานสัมพันธ์และ
ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ 1 ครั้ง
20) ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัวและสังคม จานวน 32 แห่ง
21) การจัดสวัสดิการนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จานวน 1 แห่ง
22) ส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
(CSR) จานวน 40 แห่ง
23) การปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ 50 แห่ง
24) ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกิจการกลุ่มเสี่ยง 4 แห่ง
จานวน 30 คน
25) ให้สถานประกอบการ
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25) ให้สถานประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยและหรือประกาศ
แสดงตนเอง จานวน 1 แห่ง
26) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ จานวน 54 แห่ง ลูกจ้าง 903 คน
27) ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว จานวน 3 แห่ง
28) จัดประชุมชี้แจงการจัดทาระบบมาตรฐานการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ 50 แห่ง
29) ตรวจติดตามการธารงรักษามาตรฐานโรงงานสีขาว 1 แห่ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับ 3,015,762 บาท เบิกจ่าย 1,597,615.72 บาท
คิดเป็นร้อยละ 52.98
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด
สานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย สรุปผลการดาเนินงาน ประจาเดือน
มกราคม 2559 ดังนี้
๑) สถานประกอบการในความดูแลของสานักงานประกันสังคม จานวน 1,430 แห่ง
2) ผู้ประกันตนในความคุ้มครองของสานักงานประกันสังคม จานวน 39,635 คน
ประกอบด้วย ผู้ประกันตนมาตรา 33 จานวน 17,300 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จานวน 4,340 คน และ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จานวน 17,995 คน
3) กองทุนประกันสังคม
(1) จานวนเงินสมทบรับชาระในเดือนธันวาคม 2558
จานวน 17,182,716.10 บาท
(2) การจ่ายสิทธิประโยชน์ 7 กรณี
- กรณีเจ็บปุวย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร 506 ราย
เงิน 4,029,620.40 บาท
- กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 213 ราย
เงิน 2,382,057.85บาท
- กรณีว่างงาน จานวน 36 ราย จานวน 141,010.85 บาท
4) กองทุนเงินทดแทน
(1) จานวนเงินสมทบรับชาระในเดือนธันวาคม 2558
จานวน 96,883.50 บาท
(2) จ่ายเงินทดแทน จานวน 374,906.40 บาท ดังนี้
- ค่าทดแทน 370,486.40 บาท
- จ่ายค่ารักษาพยาบาล จานวน 4,420 บาท
- จ่ายค่าทาศพ จานวน 0 บาท
(3) จานวนผู้ประสบอันตราย 4 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 รายงานผลการแก้ไข
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4.2 รายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานของประชาชนในพืน้ ที่
ของหน่วยงาน ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๙
นายนพดล จงสมชัย จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แจ้งการจัดทาการรายงานผลการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงานโดยขอความร่วมมือหน่วยงานในสัง กัดกระทรวง
แรงงานจังหวัดหนองคายจัดทาข้อมูลตามแบบรายงาน ร.รง. ๑ ในประเภทร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน ๒๐
เรื่องนั้น
ขอแจ้งสรุปการรายงานของ กรง.นค. ในเดือนมกราคม ๒๕๕9 ให้ที่ประชุมทราบ
โดยสรุป ดังนี้
๑) จานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนรวม ๔๔ เรื่อง แยกเป็น
๑.๑) จานวนเรื่องที่ยังไม่ยุติยกมาจากรอบที่แล้ว จานวน ๓๖ เรื่อง
๑.๒) จานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รอบปัจจุบัน จานวน ๘ เรื่อง
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กรง.นค. ทั้งหมด (ไม่มีผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
๒) สรุปผลการดาเนินการเรื่องทั้งหมด ได้ดังนี้
2.๑) จานวนเรื่องที่ดาเนินการจนได้ข้อยุติ จานวน ๖ เรื่อง
2.๒) จานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (ยังไม่ยุติ) จานวน 2 เรื่อง
รวมเรื่องที่ยังไม่ยุติ จานวน ๓๘ เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานจังหวัดหนองคาย
นางสมหมาย เทียมกัน รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรอบวันที่
16 มกราคม 2559 สาหรับการรายงานครั้งต่อไป ขอให้หน่วยงานได้จัดทาผลการปฏิบัติงานให้สานักงาน
แรงงานจังหวัดหนองคายในระยะเวลาที่กาหนดด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสาน
พัฒนาบ้านเกิดจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แรงงานจังหวัดหนองคาย ด้วยสานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดหนองคาย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะดาเนินการในกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านซาเจียงดงปุาเปือย หมู่ที่ 6 บ้านดงปุาเปือย ตาบลนางิ้ว อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ทั้งอยู่ห่างไกลความเจริญ ในวันศุกร์ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559
ในโอกาสนี้ สานักงานแรงงานจัง หวัดหนองคาย ขอเชิญ หั วหน้าส่วนราชการพร้อ ม
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้าน
ซาเจียงดงปุาเปือย หมู่ที่ 6 บ้านดงปุาเปือย ตาบลนางิ้ว อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 การรายงานข่าวสาร
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4.5 การรายงานข่าวสารสาคัญที่จาเป็นเร่งด่วนผ่าน Application Line
กลุ่มศูนย์ข่าว รง.
นางสมหมาย เทียมกัน กระทรวงแรงงาน มีหนังสือที่ รง 0203.3/ว 126 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 แจ้งการ
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการรายงานข่าวสารสาคัญที่จาเป็นเร่งด่วนผ่าน Application Line กลุ่มศูนย์ข่าว รง.ดังนี้
1) ให้รายงานเฉพาะเหตุการณ์สาคัญดังต่อไปนี้
- เหตุด่วน เหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุระเบิด เหตุเพลิงไหม้อาคาร
สถานที่ราชการ โรงงาน สถานประกอบการ
- การชุมนุมเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน
- สถานการณ์สาคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
- เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงาน
โดยขอให้รายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ ในการรายงานให้มีสาระสาคัญประกอบการ
ด้วยข้อมูลทั่วไป สาระสาคัญของเหตุการณ์ การช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
2) ในการส่งรูปภาพ ให้ส่งเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตามข้อ 1
3) ในการรายงาน ขอให้มีการตรวจสอบข้อความให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้แรงงานจังหวัด และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่ยังไม่ได้สมัครเป็น
สมาชิกขอให้เพิ่มรายชื่อ โดยสแกนเข้าคิวอาร์โค๊ต โดยขอให้ใช้ชื่อตาแหน่งในการเพิ่มเป็นสมาชิกกลุ่ม และขอให้
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สาหรับสมาชิกที่ไม่ได้ระบุชื่อ ตาแหน่ง และไม่ได้ถูก
กาหนดให้เป็นผู้รายงานเข้าระบบ ผู้ดูแลระบบจะได้ปรับปรุงรายชื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
จัดหางานจังหวัดหนองคาย ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558
ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่องกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 จานวน 5 จังหวัด ดัง นี้
(1) จัง หวัดหนองคาย คืออาเภอเมืองหนองคาย และอาเภอสระใคร (2) จัง หวัดนราธิวาส คืออาเภอเมือง
นราธิวาส อาเภอตากใบ อาเภอยี่งอ อาเภอแว้ง และอาเภอสุไหงโกลก (3) จังหวัดเชียงราย คืออาเภอเชียงของ
อ าเภอเชี ย งแสน และอ าเภอแม่ สาย (4) จั ง หวั ด นครพนม คื อ อ าเภอนครพนม และอ าเภอท่ า อุ เ ทน และ
(5) จังหวัดกาญจนบุรี คืออาเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดหนองคาย ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีคาสั่งจังหวัดหนองคายที่ 1775/2557 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย และคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายเขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด หนองคาย ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบ 4 คณะประกอบด้ ว ย (1)
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย (2) คณะทางานด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่าน
ศุ ล กากร (3) คณะท างานด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อบเขตพื้ น ที่ แ ละศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ด้ า นการลงทุ น และ
(4) คณะทางานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานการสาธารณสุขและความมั่นคง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานคณะทางาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทางาน และแรงานจังหวัดเป็นคณะทางานและ
เลขานุการ โดยมีหน้ าที่หลักในการพิจารณากาหนดแนวทางการจัดระเบียบการจ้างงานต่างด้าวที่เข้ามาทางาน
ในลักษณะไป-กลับ แนวทางการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยและต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
พิจารณาจัดทาแผนการจัดตั้งศูนย์บริการ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว โดย
ครอบคลุมสาธารณสุขและตรวจคนเข้าเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
/และมติคณะรัฐมนตรี
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และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 เห็ น ชอบแนวทางการ
ดาเนินการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะ ไป-กลับ หรือ
งานตามฤดูกาลเพื่อแก้ไขปัญ หาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ช ายแดนและพื้ นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ
ประกอบกั บ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี ค าสั่ ง ที่ 72/2557 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2557 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษ (กนพ.) และได้มี คาสั่ ง คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนา
เศรษฐกิจกิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ง ตั้ง คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็ จ
ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานอนุกรรมการและ
อธิบดี กรมการจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาและขับเคลื่อนการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ พิจารณาจัดทาและขับเคลื่อนแผนการจัดตั้ง ศูนย์บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว ดังนั้นจึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการกาหนดสถานที่
จัดตั้ง ศูนย์ฯ ดังกล่าว และจะได้สรุปความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคายต่อไป
มติที่ประชุม
1. ใช้บริเวณศูนย์ OSS ด้านการลงทุน ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ด้านแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
2. มอบหมายสานักงานแรงงานจังหวัดเสนอเปลี่ยนแปลงเลขานุการในคณะทางานที่
4 ของจังหวัดจากแรงงานจังหวัดหนองคายเป็นจัดหางานจังหวัดหนองคาย
5.2 สรุปผลการสารวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
นายนพดล จงสมชัย
กระทรวงแรงงานด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๙.๑/ว ๑๘๒๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ได้แ จ้งการดาเนินโครงการสารวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
ภายใต้ความร่วมมือของคณะอนุกรรมาธิการแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ
การแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สานักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน การขาดแคลน
แรงงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงงาน รวมถึงความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ
และผู้ใช้แรงงาน และกระทรวงแรงงานจะนาเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่ง ชาติรับทราบและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป โดยกาหนดเป้าหมายสารวจในสถานประกอบ ปี ๒๕๕๙ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐๑ คนขึ้นไป
ทุกแห่ง ซึ่งในจังหวัดหนองคายมีสถานประกอบการที่ มีลูกจ้าง ๒๐๑ คนขึ้นไป ที่เป็นเป้าหมายการสารวจ
จานวน ๓ แห่ง คือ ๑) บริษัท ฟิวเจอร์ เทค เอ็นเตอร์ไ พรส์ จากัด ๒) บริษัท ไทยซุนฟู๊ ดส์ จากัด
และ ๓) บริษัท เทพอรุโณทัย จากัด และสานักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้มีหนังสือขอความร่วมมือจาก
สถานประกอบการทั้ง ๓ แห่ง กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสาคัญการสารวจ ได้ดังนี้
๑) ความต้องการแรงงาน การขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
๑.๑) ความต้ อ งการแรงงาน พบว่ า สถานประกอบการต้ อ งการแรงงานใน
แต่ละด้าน ดังนี้ ๑) ต้องการแรงงานที่มีความรู้ ด้านสามารถท่อง A - Z ได้ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และความรู้เฉพาะในสาขาวิชาชีพ ๒) ต้องการแรงงานที่มีทักษะ ด้านมีประสบการณ์เคย
ทางานในโรงงานหรือเคยผ่านการฝึกงานมาจากโรงงานต่าง ๆ ช่างอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๓) ต้องการแรงงานทีมีคุณลักษณะหรือนิสัยอุตสาหกรรม ที่มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และ
ความขยันและอดทน
๑.๒) การขาดแคลนแรงงาน
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๑.๒) การขาดแคลนแรงงาน พบว่ามีเพียงบริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จากัด จานวน
๑ แห่ง ที่ขาดแคลน / ต้องการทันที โดยขาดแคลนจานวน ๕๒ คน ซึ่งแยกแรงงานตามระดับการศึกษาเป็น
ระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมตอนต้น จานวน ๕๐ คน ระดับ และระดับปริญ ญาตรี จานวน ๒ คน โดย
สาเหตุของการขาดแคลนเป็นเพราะการจ้างานตามฤดูเฉพาะกาลของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส่วนจานวนแรงงาน
ที่ต้องการในอนาคตสถานประกอบการทั้ง ๓ แห่ง ไม่มีความต้องการแต่อย่างใด
๒) สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
สถานประกอบการได้แสดงความเห็นถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถาน ดังนี้
๒.๑) สาเหตุการขาดแคลนแรงงาน เพราะแรงงานไปทางานต่างจัง หวัด หรือ
กทม. และเป็นการจ้างงานเป็นการจ้างงานชั่วคราวตามฤดูกาลของวัตถุดิบที่ผลิต
๒.๒) แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน สถานประกอบการ
ดาเนินการโดย
2.2.๑) เพิ่มจานวน Order จากลูกค้าให้มากขึ้น
2.2.๒) จ้างทางานล่วงเวลา
2.2.๓) เพิ่มค่าจ้างเพื่อจูงใจ
2.2.๔) พิจารณา “ผู้ว่างงาน” ที่ปรับทักษะฝีมือ
2.2.๕) พร้อม “สวัสดิการ/ค่าตอบแทน” เพื่อลดการเข้าออกงาน
2.2.๖) ปรับกระบวนการผลิต/เทคโนโลยี โดยขอการสนับสนุนด้านทักษะ
ฝีมือและการส่งเสริมลงทุน
2.2.๗) Outsource การทางานบางส่วน หรือจ้างเหมาช่วงงาน
Subcontract
2.2.8) รับสมัครคนงานผ่านกรมการจัดหางาน และ/หรือ ช่องทางอื่น
๓) ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือของสถานประกอบการ สถานประกอบการมี
ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ เช่น การลดภาษีเงินได้ของธุรกิจ การจัดหา ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
การแก้ไขหรือผ่อนปรน ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ การให้สิทธิพิเศษทางภาษี หรือ BOI และการลด
ภาษีนาเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจั กร เป็นต้น รายละเอียดตามสรุปผลการสารวจความต้องการและขาด
แคลนแรงงาน ปี ๒๕๕๙
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเสนอหารือแนวทางการช่วยเหลือตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
ประธาน
ให้ข้อสังเกตสถานประกอบการต้องมีการวางแผนการจ้างแรงงานหรือต้องบริการจัดการ
วางแผนหาวัตถุดิบและจ้างแรงงาน เช่น ถ้าเป็นแรงงานชั่วคราวขาดแคลนไม่ตรงภารกิจแต่ถ้าแรงงานประจาขาด
แคลนให้เข้าไปดูแลช่วยเหลือ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ในส่วนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เข้าไป
ดาเนินการพัฒนาฝีมือให้กับลูกจ้างบริษัทไทยซุนฟู๊ดส์จากัดเพื่อเพิ่มทักษะการผลิต
จัดหางานจังหวัดหนองคาย สาหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง สานักงานจัดหา
งานจังหวัดหนองคาย จักได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือต่อไป
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ทุกหน่วยพิจารณาช่วยเหลือตามกรอบภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
/5.3 การดาเนินการ

~ 12 ~
5.3 การดาเนินการโครงการกระทรวงแรงงานพบสถานประกอบการจังหวัด
หนองคาย
แรงงานจังหวัดหนองคาย
ตามที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการสั ง กั ด กระทรวงแรงงานจั ง หวั ด หนองคาย ได้
เห็นชอบร่วมกันมอบหมายให้ สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทาโครงการกระทรวงแรงงานพบสถานประกอบการ
จังหวัดหนองคายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ นานโยบายด้ า นแรงงานของรั ฐ บาล
กระทรวงแรงงานและจังหวัดหนองคายไปสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างในสถานประกอบการเพื่อการปฏิบัติที่
ถูกต้อง และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ประกอบการและส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประจาจังหวัดหนองคาย ซึ่ง
ได้กาหนดเปูาหมายเป็นสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จานวน 10 แห่ง จาก 40 แห่ง
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการตามเอกสารแนบท้าย
ตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
1) ด้า นแรงงาน เช่น การจ้ า งแรงงานต่า งด้ าว ความปลอดภัย ในการทางาน การ
คุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
และกองทุนประกันสังคม เป็นต้น
2) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการผลิต การตลาด
เป็นต้น เพื่อสานักงานแรงงานจังหวัดจักได้ดาเนินการจัดทาแผนการออกตรวจเยี่ยมต่อไป
ประธาน
ให้แยกเป็นกลุ่มออกมาแล้วพิจารณาว่าในแต่ละกลุ่มจะเลือกสถานประกอบการใด เช่น
กลุ่มค้าปลีกค้าส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร ซึ่งจะได้เห็นภาพที่ชัดเจน แล้วค่อยประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจเยี่ยม
มติที่ประชุม
มอบหมายสานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการแยกกลุ่มกิจการของสถานประกอบ
กิจการ และให้คณะทางานคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้าดาเนินการตรวจเยี่ยม
5.4 การจัดกิจรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
นายนพดล จงสมชัย ด้วยกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้แรงงานจังหวัดประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานในจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตามแก่น
แกน (THEME) การจัดงาน “การเดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูง อายุ) โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่ง เป็ น
๓ ด้าน ได้แก่ ๑) งานวิชาการ ๒) งานบริการ และ ๓) งานประชาสัมพันธ์ โดยกาหนดให้ส่งแผนการจัด
กิจกรรมฯ ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
สานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ประสานเบื้องต้นกับสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายถึงแนวทางการจัดกิจกรรมได้รับทราบว่า ในปี ๒๕๕๙ ทางกระทรวง/ กรม
ยังไม่ได้แจ้งแนวทางและงบประมาณให้ดาเนินการแต่อย่างใด แต่ตามแนวทางเดิมของปีก่อนๆ จะจัดพิธีรดน้า
ขอพร,การแสดงผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เป็นต้น มีผู้เข้ารวมประมาณ ๒๐๐ คน สถานที่จัดในตัวเมืองฯ สานักงานฯ
จึงได้ประสานไว้ว่าจะขอเข้าร่วมจัดกิจกรรมด้วยโดยจะประสานในรายละเอียดอีกครั้ ง เมื่อแนวทางดาเนินการ
ชัดเจน นอกจากนั้น สานักงานฯ ยังได้กาหนดแผนที่จะจัดร่วมกับการจัดประชุมชี้แจงเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๓ ใน
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอาเภอศรีเชียงใหม่ด้วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
จึงขอเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธาน
วันผู้สูงอายุในเดือนเมษายน 2559 แต่ทางแรงงานจังหวัดจัดในเดือนมีนาคมดูจะยัง
ไม่ค่อยเหมาะสม หรือให้ประสานสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด
ว่าหน่วยงานเหล่านั้นจัดในช่วงใดแล้วให้มีการบูรณาการก็จะเป็นภาพที่ดูเหมาะสมขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบและมอบหมายสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการต่อไป
5.5 การตรวจราชการ
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5.5 การตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559
นางสมหมาย เทียมกัน กระทรวงแรงงาน มีหนังสือที่ รง 0203.1/ว 111 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 ส่ง
สาเนาคาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 25/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 เรื่อง แผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมี 8 ประเด็นเรื่อง ดังนี้
1) การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) การตรวจติดตามการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการกระทรวงแรงงาน
3) การตรวจติดตามภารกิจตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน
3.1) การพัฒนากระบวนงานการมีงานทาของคนไทย
3.2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
3.3) การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ
4) การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5) การตรวจติดตามโครงการภายใต้นโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญเพิ่มเติมของ
รัฐบาลในส่วนของกระทรวงแรงงาน
6) การตรวจติดตามโครงการของจัง หวัดที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านแรงงานและมี
หน่วยงานของกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ
7) การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
8) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญ ชาเห็นชอบหรือมอบหมาย รวมทั้งเรื่องที่เป็นปัญ หา
สาคัญในพื้นที่การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดาเนินการของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงแรงงาน
และหนังสือกระทรวงแรงงาน รง 0203.1/ว 117 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 แจ้ง
กาหนดการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธี รพล ขุน เมือง) ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 (Project Review) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี และสั่งการให้สานักงานแรงงานจังหวัดประสานส่วนราชกรสังกัดกระทรวง
แรงงานในจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทารายงานผลการตรวจราชการของทุกหน่วยงาน เข้าร่วม
การประชุมพร้อมทั้งนาเอกสารคู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปในวันประชุมด้วย ซึ่งสานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดทาเอกสาร
คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ แจกจ่ายให้ที่ป ระชุมแล้ว หน่วยงานละ 1 เล่ม พร้อม CD
1 แผ่น
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมขอให้หัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานได้มีการประชุมหารือเบื้องต้น เพื่อกาหนดแนวทางการบูรณาการในประเด็นการตรวจ
ติดตามตามภารกิจนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานใน 3 ประเด็นเรื่อง ตามข้อ 3.1-3.3 เพื่อกาหนด
กลุ่มเปูาหมาย และแนวทางการบูรณาการร่วมกัน โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จะได้สอบถามเป็นรายจังหวัด
ในวันประชุมชี้แจง
ประธาน
ขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานด าเนิ น การตามข้ อ สั่ ง การ ซึ่ ง ทุ ก วั น นี้ จ ะต้ อ งดู เ รื่ อ งฐานข้ อ มู ล
ซึ่งฐานข้อมูลต่างๆ จะต้องถูกต้องและทันสมัย
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.6 การจัดทาข้อมูลด้านแรงงานเพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
หนองคาย ปี พ.ศ. 2561-2564
แรงงานจังหวัดหนองคาย
ตามที่จังหวัดหนองคายประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
(นายประสงค์ คงเคารพธรรม) ได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผน 3 ปี
ย้อนหลัง (ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558) ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมว่าให้ดาเนินการจัดทาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน ซึง่ เป็นข้อมูลหลักของทุกหน่วยงานส่งให้สานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมซึ่งต้องทา
ข้อมูลเชือ่ มโยงกันหลายหน่วยงานส่งให้จังหวัดต่อไป
ประธาน
ขอให้ทุกหน่วยงานมององค์รวมเช่นแรงงานภาคอุตสาหกรรมแรงงานภาคเกษตร จะ
ดาเนินการขับเคลื่อนอย่างไร หรือแรงงานที่ต้องใช้ทักษะจะประสานกับสถาบันการศึกษาอย่างไร ซึ่ง สานักงาน
แรงงานจังหวัดจะต้องมองภาพแรงงานให้ออกว่าปัจจุบันแรงงานหนองคายเป็นอย่างไร แล้วจะให้หน่วยงาน
แต่ละหน่วยเข้าไปดาเนินการตรงส่วนใดบ้างซึ่งหมายความว่าทั้ง 4 หน่วยงานจะต้องเป็นผู้สนับสนุนฐานข้อมูล
และให้สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นผู้วิเคราะห์เพื่อให้เห็นเป็นภาพรวมด้านแรงงานของจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 ข้อสั่งการของประธาน
ประธาน
ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณา
1. ให้ส่งรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน งานที่ทา เปูาหมายและ
ผลลัพธ์ที่ได้ไปให้สานักงานจังหวัด พร้อมรูปภาพกิจกรรมและขอให้มีคาอธิบายสั้นๆ ว่าประชาชนได้ประโยชน์จาก
กิจกรรมนั้นอย่างไร เพื่อให้งานไปปรากฏในผลงานของรัฐบาลในแต่ละเดือน เช่น มีงานทา มั่นคง (มีอาชีพมีความ
ปลอดภัย) มั่งคั่ง (มีรายได้)
2. การจัดทาข้อมูลแรงงานต่างด้าว ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) นางสมหมาย เทียมกัน ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสมหมาย เทียมกัน)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ

