
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2564 กระทรวงแรงงาน 
---------------------------------------------- 

 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขอ 2 การสราง
ความมั่นคง 
และความปลอดภัย
ของประเทศ 
และความสงบสขุ
ประเทศ 

๒.๑ รักษาและปองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศ 
 

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการขับเคลื่อนกลไก 
เชิงนโยบายในการปองกัน 
และแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงานไปสูการปฏิบัต ิ

     เพ่ือสรางกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการ
ปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานและการคามนุษย 
ดานแรงงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค  
และเพ่ือกํากับและติดตามผลการดําเนินงาน
ปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานและการคามนุษย
ดานแรงงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล  
     กระทรวงแรงงาน โดยศูนยบัญชาการปองกัน
การคามนุษยดานแรงงาน (ศปคร.) มีภารกิจในการ
จัดทํานโยบายดานการปองกันและแกไขปญหา
การปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ภายใต
กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, 

Prosecution, Protection และPartnership) 

และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแผน
บูรณาการปองกันการการคามนุษยดานแรงงาน 
ภายใตความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในกระทรวงแรงงาน โดยใหความสําคัญกับการ

71.14 สถานการณ 
การระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
(โควิด – 19)  
สงผลให ศปคร.  
ไมสามารถ 
จัดประชุมฯ 
ตามแผน 
ท่ีกําหนดได 

กําหนดจดัประชุมฯ 
หลังจาสถานการณ 
การระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
(โควิด – 19) ดีข้ึน 

3.1556 
 

สป. 

แบบ กตน. 2 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

สรางชองทางแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมกับ
ภาคีเครือขาย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
(NGO) ในพ้ืนท่ี พรอมจัดชุดตรวจบูรณาการ 
ในสถานประกอบกิจการ นายจางกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
ตรวจตามการขาว และตรวจจับกุมแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายและการคามนุษยในจังหวัดรวมกับ
หนวยงานดานความมั่นคงและฝายปกครอง 
ในพ้ืนท่ีอยางเขมขน  
     สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน นําแผนฯ 
สูการปฏิบัติผานสํานักงานแรงงานจังหวัด 
โดยจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการบังคับใช
แรงงานและการคามนุษยดานแรงงาน  
รวม 76 แผน มคีวามสาํเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนฯ คิดเปนรอยละ 71.14 โดยในระดบั
พ้ืนท่ี สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการตรวจ
บูรณาการสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยงและ
แรงงานไดรับการคุมครอง ไมตกเปนผูเสียหายจาก
การบังคับใชแรงงานและการคามนุษยดานแรงงาน 
จํานวน 12,553 แหง/144,101 คน 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2.  โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ
ท่ีเลวราย 
     สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแล 
ใหแรงงานท่ีเปนกลุมเสี่ยงไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย 

 
 
 
 
1) กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการเสี่ยง 
ตอการใชแรงงานเด็กแรงงานบังคบั แรงงาน 
ขัดหน้ี และการคามนุษยดานแรงงาน  
เปาหมาย 1,๑00 แหง/๓๒,๕๕0 คน 
ผลการดําเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ
ท่ีเสี่ยงตอการใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับ 
แรงงานขัดหน้ี และการคามนุษยดานแรงงาน  
จํานวน 624 แหง ลูกจางผานการตรวจ 
จํานวน 18,268 คน 

 
 
 
 

56.73/56.12 

- - 5.9609 กสร. 

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบ-
กิจการตามแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี (GLP)  
เปาหมาย ๗๒0 แหง  
ผลการดําเนินงาน พัฒนาศักยภาพ 
สถานประกอบกิจการตามแนวปฏบัิต ิ
การใชแรงงานท่ีดี (GLP) จํานวน 729 แหง 

101.25     

 3.  โครงการคุมครองสิทธิแรงงาน 
ประมงทะเล 
     กํากับ ดูแล แรงงานใน
เรือประมงทะเล ใหไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย 

กิจกรรมบูรณาการตรวจคุมครองแรงงาน 
ในเรือประมงทะเล ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด
ชายทะเล เปาหมาย 232 ครั้ง /3,925 คน 
ผลการดําเนินงาน บูรณาการตรวจคุมครอง
แรงงานในเรือประมงทะเล ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด
ชายทะเล จํานวน 170 ครั้ง  

73.28/57.17 - - 9.4760 กสร. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

  ลูกจางผานการตรวจ จํานวน 2,244 คน      
4.  โครงการบริหารจัดการ 
แรงงานตางดาว 

     กกจ. 

      (1) พิจารณาคําขอ 
และจัดทําทะเบียนคนตางดาว 
ท่ียื่นขอใบอนุญาต 

โครงการจดัทําทะเบียนคนตางดาว 
ท่ียื่นขอใบอนุญาตทํางาน  
เปาหมาย 408,300 คน/486,900 ครั้ง 
ผลการดําเนินงาน คนตางดาวไดรับใบอนุญาต
ทํางาน จํานวน 110,690 คน  
และจัดทําทะเบียนการทํางาน 
ของคนตางดาว จํานวน 208,277 ครั้ง 

27.11 เน่ืองจากการแพร
ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 
รัฐบาลกําหนด
มาตรการและแนว
ทางการดําเนินการ
เพ่ือปองกัน  
และควบคมุโรค 
จากผูเดินทางมา
จากนอก
ราชอาณาจักร  
ทําใหผลการ
ดําเนินงานไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

 0.3622  

     (2) ตรวจสอบการทํางาน
ของคนตางดาวและสถาน-
ประกอบการ 
 

โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
และสถานประกอบการ เปาหมาย 90,800 คน 
13,560 ครั้ง/ 
ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบการทํางาน 
ของคนตางดาว และสถานประกอบการ 
ท่ีมีการจาง หรือลักลอบจางคนตางดาวทํางาน 
จํานวน 128,022 คน/14,679 แหง เพ่ือให 

140.99 - - 0.3730  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

มีการปฏิบัติใหถูกตอง และเปนไปตามกฎหมาย  
ใหความรู/คําแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัต ิ
และโทษของการฝาฝนพระราชกําหนดการ
บริหารจดัการการทํางานของคนตางดาว  
พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แกนายจาง/ 
สถานประกอบการและผูเก่ียวของ  

5.  โครงการปองกันปญหา 
การคามนุษยดานแรงงาน 

 
 

    กกจ. 

     (1) การใหความคุมครอง
คนหางานตามกฎหมายจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน 

โครงการคุมครองปองกันการหลอกลวง 
และลักลอบไปทํางานตางประเทศ 
เปาหมาย 220,000 คน 
ผลการดําเนินงาน คนหางานไดรบัการคุมครอง
ตามกฎหมาย ปองกันปญหาการถูกหลอกลวง 
ไปทํางานตางประเทศ รวมท้ังปองกันไมให 
ตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย  
จํานวน 259,527 คน 

117.97 - - 1.1431  

    (2) การสรางความตระหนักรู
แกแรงงานเพ่ือปองกันปญหา 
การคามนุษย 

1) โครงการปองกันการคามนุษย 
ดานแรงงานตางดาว เปาหมาย 9,510 คน 
ผลการดําเนินงาน ใหคําปรึกษาแนะนําแก
แรงงานตางดาว และนายจาง ใหมคีวามรู  
ความเขาใจสิทธิประโยชน หนาท่ี กฎ ระเบียบ 
ท่ีพึงปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย  
จํานวน 10,911 คน 
 
 

114.73 - - 1.1363  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

  2) โครงการเตรียมความพรอมใหคนหางาน 
เพ่ือปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษย 
ดานแรงงานในการไปทํางานตางประเทศ 
เปาหมาย 1,235 คน 
ผลงานดําเนินงาน จัดอบรมใหคนหางาน 
จํานวน 1,195 คน 

96.76 - - 0.0835  

6.  โครงการศูนยประสาน
แรงงานประมง 
     การสรางความตระหนักรู
และจัดระเบียบแรงงานตางดาว
ในภาคประมง 

โครงการศูนยประสานแรงงานประมง  
22 จังหวัด เปาหมาย 45,000 คน 
ผลงานดําเนินงาน แรงงานตางดาว 
เขาสูระบบการทํางานอยางถูกตอง  
มีสภาพการทํางานท่ีเหมาะสม  
ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  
และบรรเทาปญหาความเดือดรอน 
ของผูประกอบการในการขาดแคลนแรงงาน 
ในภาคประมง จํานวน 61,699 คน 

137.11 - - 6.2884 กกจ. 

๒.๕ แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังท้ังระบบ รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

 ๑.  โครงการสงเสริมระบบ 
การจัดการดานยาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ 

  - - 4.1717 กสร. 

      สรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
  

1) กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ ความรู
เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ เปาหมาย 11,889  
แหง /695,231 คน 

57.87/59.65 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลงานดําเนินงาน รณรงค ประชาสัมพันธ 
ความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ  
จํานวน 6,880 แหง ลูกจางท่ีเก่ียวของ  
จํานวน 414,692 คน 

     

2) กิจกรรมตรวจประเมินในสถานประกอบ-
กิจการจนกระท่ังผานเกณฑ มยส. 
เปาหมาย 600 แหง 
ผลงานดําเนินงาน ตรวจประเมินในสถาน-
ประกอบกิจการผานเกณฑ มยส. จํานวน 276 แหง 

46.00     

  3) กิจกรรมดําเนินโครงการโรงงานสีขาว 
เปาหมาย 1,611 แหง 
ผลงานดําเนินงาน ดําเนินโครงการโรงงาน 
สีขาว จํานวน 994 แหง 

61.70     

2.  โครงการฝกอบรมแรงงาน 
กลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบอาชีพ  
 

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
จํานวน 160 คน 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 184 คน 

115.00 - - - กพร. 

 3. โครงการสงเสริมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ 

    3.1215 สป. 

      (1) แรงงานกลุมเปาหมาย 
ในสถานประกอบการ ท่ีมีลูกจาง
ต่ํากวา 10 คนลงมา ไดรับการ
สงเสริมปองกันฯ 

1) แรงงานกลุมเปาหมาย 
ในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา ๑๐ คน
ลงมา มีความรูในการปองกัน และแกไขปญหา
ยาเสพตดิ จํานวน 27,868 คน 

70.25 ๑. ผลกระทบจาก
สถานการณการ
แพรระบาด 

๑. เพ่ิมการ
ปองกันตนเอง 
ในการลงพ้ืนท่ี 

 
 

 



8 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 ๒) แรงงานกลุมเปาหมายในกลุมแรงงานนอก
ระบบ มีความรูในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ จํานวน 29,796 คน 

 ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๒. ความเสี่ยงตอ
ชีวิตและรางกาย
ของอาสาสมัคร
แรงงาน ท่ีไป
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร 
ดานยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร 
๒. สรางเครือขาย
โดยการบูรณาการ
ความรวมมือกับ
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

  

     (2) จัดตั้งชมรม/ศูนยเพ่ือนใจ  
TO BE NUMBER ONE 

เปาหมาย จํานวนชมรม 53 แหง/ศูนยเพ่ือนใจ 
TO BE NUMBER ONE ท่ีจัดตั้งใหม 13 ศูนย 
ผลการดําเนินงาน ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
37 แหง/26 ศูนย 

69.81/100 - -   

ขอ 4 การสราง
บทบาทของไทย 
ในเวทีโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ สรางบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. การดําเนินงานความรวมมือ 
ตามพันธกิจในฐานะสมาชิก
องคการแรงงานระหวางประเทศ  

1) เขารวมประชุมในฐานะสมาชิกประจําคณะ
ประศาสนการ (Governing Body (GB)) รวมถึง
การกลาวถอยแถลงท้ังในนามอาเซียนและใน
นามประเทศไทย และการใหความเห็นตอการ
ดําเนินงานของสํานักงานแรงงานระหวางประเทศ 
  

100.00 
 

สถานการณ 
การแพรระบาด
ของโควิด- ๑๙ 
สงผลใหตอง
จัดการประชุม 
ในรูปแบบทางไกล
ผานจอภาพ  
และมีความ
แตกตางของเวลา  

มอบหมายให
เจาหนาท่ีสามารถ
เขารวมประชุม
ผานระบบจาก 
ท่ีพักอาศัยได 

0.0067 
 

สป. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 2) ประสานการดําเนินงานโครงการภายใต
องคการวินร็อค อินเตอรเนช่ันแนล 
    2.1) จัดประชุมหารือนําเสนอโครงการ
ตอตานการคามนุษยในประเทศไทยขององคการ
เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ ของสหรัฐอเมริกา 
(United States Agency for International 
Development (USAID)) กับกระทรวงแรงงาน
เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2564 
   2.2) โครงการยกระดับการบังคับใชกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายอาญา เพ่ือแกไขปญหาการ
ใชแรงงานเด็ก การใชแรงงานบังคับ  
และการคามนุษย เพ่ือการเปลีย่นแปลงอยาง
ยั่งยืน (Attaining Lasting Change for Better 
Enforcement of Labour and Criminal 
Law to Address Child Labour, Forced 
Labour and Human Trafficking Project 
(ATLAS)) โดยมีการประสานแจงผูเขารวมการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 3 วัน  
จากกระทรวงแรงงาน สําหรับผูตรวจแรงงาน
และเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน เพ่ือสนับสนุน
งานดานการสืบสวนสอบสวนกรณกีารใชแรงงาน
เด็ก แรงงานบังคับ และการคามนุษย รุนท่ี 2 
ระหวางวันท่ี 24 – 26 มีนาคม 2564 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๔.๓ สงเสรมิความสัมพันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเพ่ือการพัฒนา 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
 
 
 

กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากร (การศึกษา, 
ภาครัฐ) แรงงาน ผูประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการระหวางประเทศ จากประเทศ  
GMS-IMT-GT และASEAN แรงงานไทยตาม
แนวชายแดน จํานวน 370 คน 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 461 คน 

86.61 - - 3.1321 กพร. 

4.4 สงเสรมิความรวมมือระหวางประเทศดานความมั่นคง รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการขับเคลื่อนกลไก 
เชิงนโยบายในการปองกัน 
และแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงานไปสูการปฏิบัต ิ

     เพ่ือสรางกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการ
ปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานและการคามนุษย 
ดานแรงงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค  
และเพ่ือกํากับและติดตามผลการดําเนินงาน
ปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานและการคามนุษย
ดานแรงงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล  
     กระทรวงแรงงาน โดยศูนยบัญชาการปองกัน
การคามนุษยดานแรงงาน (ศปคร.) มีภารกิจในการ
จัดทํานโยบายดานการปองกันและแกไขปญหาการ
ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ภายใตกรอบ
นโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution, 

71.14 สถานการณ 
การระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
(โควิด – 19)  
สงผลให ศปคร.  
ไมสามารถ 
จัดประชุมฯ 
ตามแผน 
ท่ีกําหนดได 

กําหนดจดัประชุมฯ 
หลังจาสถานการณ 
การระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
(โควิด – 19) ดีข้ึน 

3.1556 
 

สป. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

Protection และPartnership) และขับเคลื่อน

นโยบายสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแผนบูรณาการ
ปองกันการการคามนุษยดานแรงงาน ภายใตความ
รวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในกระทรวงแรงงาน โดยใหความสําคัญกับการ
สรางชองทางแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมกับภาคี
เครือขาย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
(NGO) ในพ้ืนท่ี พรอมจัดชุดตรวจบูรณาการ 
ในสถานประกอบกิจการ นายจางกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
ตรวจตามการขาว และตรวจจับกุมแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายและการคามนุษยในจังหวัดรวมกับ
หนวยงานดานความมั่นคงและฝายปกครอง 
ในพ้ืนท่ีอยางเขมขน  
     สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน นําแผนฯ 
สูการปฏิบัติผานสํานักงานแรงงานจังหวัด 
โดยจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการบังคับใช
แรงงานและการคามนุษยดานแรงงาน รวม 76 
แผน มีความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ 
คิดเปนรอยละ 71.14 โดยในระดับพ้ืนท่ี 
สํานักงานแรงงานจงัหวัดดําเนินการตรวจบูรณาการ
สถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยงและแรงงาน 
ไดรับการคุมครอง ไมตกเปนผูเสียหายจากการ
บังคับใชแรงงานและการคามนุษยดานแรงงาน 
จํานวน 12,553 แหง/144,101 คน 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 
 

2.  โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ
ท่ีเลวราย 
     สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแล 
ใหแรงงานท่ีเปนกลุมเสี่ยงไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย 

 
 
 
 
1) กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการเสี่ยง 
ตอการใชแรงงานเด็กแรงงานบังคบั แรงงาน 
ขัดหน้ี และการคามนุษยดานแรงงาน  
เปาหมาย 1,๑00 แหง/๓๒,๕๕0 คน 
ผลการดําเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ
ท่ีเสี่ยงตอการใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับ 
แรงงานขัดหน้ี และการคามนุษยดานแรงงาน  
จํานวน 624 แหง ลูกจางผานการตรวจ 
จํานวน 18,268 คน 

 
 
 
 

56.73/56.12 

- - 5.9606 กสร. 

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบ-
กิจการตามแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี (GLP)  
เปาหมาย ๗๒0 แหง  
ผลการดําเนินงาน พัฒนาศักยภาพ 
สถานประกอบกิจการตามแนวปฏบัิติ 

101.25     
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

การใชแรงงานท่ีดี (GLP) จํานวน 729 แหง 

3.  โครงการคุมครองสิทธิแรงงาน 
ประมงทะเล 
     กํากับ ดูแล แรงงานใน
เรือประมงทะเล ใหไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย 

กิจกรรมบูรณาการตรวจคุมครองแรงงาน 
ในเรือประมงทะเล ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด
ชายทะเล เปาหมาย 232 ครั้ง /3,925 คน 
ผลการดําเนินงาน บูรณาการตรวจคุมครอง
แรงงานในเรือประมงทะเล ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด
ชายทะเล จํานวน 170 ครั้ง  
ลูกจางผานการตรวจ จํานวน 2,244 คน 

73.28/57.17 - - 9.4760 กสร. 

4.  โครงการบริหารจัดการ 
แรงงานตางดาว 

     กกจ. 

     (1) พิจารณาคําขอ 
และจัดทําทะเบียนคนตางดาว 
ท่ียื่นขอใบอนุญาต 

โครงการจดัทําทะเบียนคนตางดาว 
ท่ียื่นขอใบอนุญาตทํางาน  
เปาหมาย 408,300 คน/486,900 ครั้ง 
ผลการดําเนินงาน คนตางดาวไดรับใบอนุญาต
ทํางาน จํานวน 110,690 คน  
และจัดทําทะเบียนการทํางาน 
ของคนตางดาว จํานวน 208,277 ครั้ง 

27.11 เน่ืองจากการแพร
ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 
รัฐบาลกําหนด
มาตรการและแนว
ทางการดําเนินการ
เพ่ือปองกัน  
และควบคมุโรค 
จากผูเดินทางมา
จากนอก
ราชอาณาจักร  

 0.3622  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ทําใหผลการ
ดําเนินงานไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

     (2) ตรวจสอบการทํางาน
ของคนตางดาวและสถาน-
ประกอบการ 
 

โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
และสถานประกอบการ เปาหมาย 90,800 คน 
13,560 ครั้ง/ 
ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบการทํางาน 
ของคนตางดาว และสถานประกอบการ 
ท่ีมีการจาง หรือลักลอบจางคนตางดาวทํางาน 
จํานวน 128,022 คน/14,679 แหง เพ่ือให 
มีการปฏิบัติใหถูกตอง และเปนไปตามกฎหมาย  
ใหความรู/คําแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัต ิ
และโทษของการฝาฝนพระราชกําหนดการ
บริหารจดัการการทํางานของคนตางดาว  
พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แกนายจาง/ 
สถานประกอบการและผูเก่ียวของ  

140.99 - - 0.3730  

5.  โครงการปองกันปญหา 
การคามนุษยดานแรงงาน 

 
 

    กกจ. 

    (1) การใหความคุมครอง
คนหางานตามกฎหมายจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน 

โครงการคุมครองปองกันการหลอกลวง 
และลักลอบไปทํางานตางประเทศ 
เปาหมาย 220,000 คน 
ผลการดําเนินงาน คนหางานไดรบัการคุมครอง
ตามกฎหมาย ปองกันปญหาการถูกหลอกลวง 
ไปทํางานตางประเทศ รวมท้ังปองกันไมให 

117.97 - - 1.1431  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย  
จํานวน 259,527 คน 

    (2) การสรางความตระหนักรู
แกแรงงานเพ่ือปองกันปญหา 
การคามนุษย 

1) โครงการปองกันการคามนุษย 
ดานแรงงานตางดาว เปาหมาย 9,510 คน 
ผลการดําเนินงาน ใหคําปรึกษาแนะนําแก
แรงงานตางดาว และนายจาง ใหมคีวามรู  
ความเขาใจสิทธิประโยชน หนาท่ี กฎ ระเบียบ 
ท่ีพึงปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย  
จํานวน 10,911 คน 

114.73 - - 1.1363  

2) โครงการเตรียมความพรอมใหคนหางาน 
เพ่ือปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษย 
ดานแรงงานในการไปทํางานตางประเทศ 
เปาหมาย 1,235 คน 
ผลงานดําเนินงาน จัดอบรมใหคนหางาน 
จํานวน 1,195 คน 

96.76 - - 0.0835  

6.  โครงการศูนยประสาน
แรงงานประมง 
     การสรางความตระหนักรู
และจัดระเบียบแรงงานตางดาว
ในภาคประมง 

โครงการศูนยประสานแรงงานประมง  
22 จังหวัด เปาหมาย 45,000 คน 
ผลงานดําเนินงาน แรงงานตางดาว 
เขาสูระบบการทํางานอยางถูกตอง  
มีสภาพการทํางานท่ีเหมาะสม  
ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  
และบรรเทาปญหาความเดือดรอน 
ของผูประกอบการในการขาดแคลนแรงงาน 

137.11 - - 6.2884 กกจ. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ในภาคประมง จํานวน 61,699 คน 

ขอ 5 การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
ความสามารถ 
ในการแขงขันของไทย 

๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม   
 ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก 
 

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

 1. ผลผลติสถานประกอบ
กิจการมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับมาตรฐานแรงงานไทย 
ความรับผิดชอบตอสังคม 
ดานแรงงาน 
 

  - - 6.3207 กสร. 

     สงเสริม และสนับสนุนให
สถานประกอบกิจการมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน
แรงงานไทย ความรับผิดชอบ 
ตอสังคมดานแรงงาน 

1) กิจกรรมสงเสริมความรูมาตรฐานแรงงานไทย 
และความรับผดิชอบตอสังคมดานแรงงาน 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 
เปาหมาย 2,925 แหง 
ผลงานดําเนินงาน สงเสริมความรูมาตรฐาน
แรงงานไทย และความรบัผิดชอบตอสังคม 
ดานแรงงาน (Corporate Social 
Responsibility: CSR) จํานวน 1,740 แหง 

59.49 
 
 
 

 

    

  2) กิจกรรมดําเนินการใหสถานประกอบกิจการ
จัดทํามาตรฐานแรงงานไทย เปาหมาย 756 แหง 
ผลงานดําเนินงาน ดําเนินการให 

45.63     
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

สถานประกอบกิจการจัดทํามาตรฐานแรงงานไทย 
จํานวน 345 แหง 
 

 ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกจิยุคใหม  
   ๕.๙.๒ เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ท้ังในภาคการผลิตและการบรกิารใหสามารถแขงขันได รง.

หนวยงาน
สนับสนุน 

 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ  

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูประกอบกิจการ SMEs  
OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ 
จํานวน 3,590 คน 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 6,301 คน 
 
 

175.52 
 

- - 5.6368 
 

กพร. 

ขอ 6 การพัฒนา 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
และการกระจาย 
ความเจริญสูภูมภิาค 

๖.๑ สงเสรมิพ้ืนท่ีเศรษฐกจิพิเศษเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
 

 

 ๖.๑.๑ พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเน่ือง รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

 1. โครงการพัฒนาทักษะ 
กําลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานในสถานประกอบ-
กิจการท่ีเก่ียวของกับ 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย และเทคโนโลยีช้ันสูง จาํนวน 2,100 คน 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 1,706 คน 

81.24 - - 4.5658 กพร. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 2. โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสง
และการคาระหวางประเทศ  
 

กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษา ผูวางงาน 
ผูบริหารและหัวหนางานของสถานประกอบ-
กิจการ จํานวน 120 คน 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 104 คน 

86.67 
 

- - 0.3032 กพร. 

3. โครงการสงเสริมการมีงานทํา
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

     กกจ. 

     (1) การใหบริการแนะแนว
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการทํางานในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปาหมาย 
7,950 คน 
ผลการดําเนินงาน สงเสริมการมีงานทําในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหแก นักเรียน 
นักศึกษา ท่ีจะจบการศึกษา หรือท่ีจะศึกษาตอ  
จํานวน 6,896 คน 

86.74 จากสถานการณ 
การแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ทําให
ไมสามารถจดักิจกรรม
แนะแนวในพ้ืนท่ีได 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมเมื่อ
สถานการณ 
การแพรระบาด
คลี่คลาย 

0.3359  

     (2) การใหบริการจัดหางาน
เชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

กิจกรรมจดัหางานเชิงรุกเพ่ือการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปาหมาย 
2,000 คน 
ผลการดําเนินงาน - 

- - ขาดแคลนกําลัง
แรงงานท่ีมีความรู
ความสามารถ 
คุณสมบัติ และมี
ศักยภาพ ท่ีจะ
รองรับตอ
กระบวนการทํางาน 
ของ 10 
อุตสาหกรรม
เปาหมาย 

- รัฐบาลบูรณาการ
ความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา
รวมกันวางแผน 
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
-สํารวจความ
ตองการ นายจาง/ 

-  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

- ความตองการ
แรงงานของนายจาง/
สถานประกอบการ 
ยังไมมคีวามชัดเจน 

สถานประกอบการ
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาตะวันออก 
- ประชาสัมพันธ
ตําแหนงงานวาง 
ของนายจาง/
สถาน-
ประกอบการ 

  ๖.๑.๒ สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงเสรมิศักยภาพพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานกลุมแนวรวม 
ผูกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
กลุมท่ีมีความขัดแยง กลุมมีอคติตอภาครัฐ
แรงงานในพ้ืนท่ีรอบอุทยานแหงชาต ิ
บูโด-สุไหงปาดี ผูเขารวมโครงการพาคนกลับบาน 
และแรงงานท่ัวไป จํานวน 300 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 460 คน 
 

128.00 
 

  1.8744 กพร. 

 ๖.๑.๔ เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางตอเน่ือง รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการเพ่ิมทักษะ 
กําลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูวางงาน แรงงานท่ัวไป 
แรงงานในสถานประกอบกิจการ ในพ้ืนท่ี  

129.66 
 

- - 12.4632 กพร. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

เศรษฐกิจพิเศษ  10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนักศึกษา 
ปสุดทาย จํานวน 3,780 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 4,901 คน 
 

 2. โครงการศูนยบริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ดานแรงงานตางดาว
เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    การพิจารณาอนุญาตทํางาน
แบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 
 
 

โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ดานแรงงานตางดาวเพ่ือสนับสนุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปาหมาย 44,000 คน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนแรงงานตางดาว
ไดรับอนุญาตทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จํานวน 23,939 คน 

54.41 จากสถานการณ 
การแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019  
ทําใหมีการปดดาน
เขา - ออก แรงงาน 
ไมสามารถเดนิทาง
มาทํางานได 

- 6.1625 กกจ. 

ขอ 7 การพัฒนา 
สรางความเขมแข็ง
จากฐานราก 

7.2 สรางความเขมแข็งของชุมชน  
 7.2.4 สรางพลังในชุมชน รง.

หนวยงาน
สนับสนุน 

 1. โครงการขยายโอกาส 
การมีงานทําใหผูสูงอาย ุ

     กกจ. 

     (1) สงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระใหผูสูงอาย ุ
 

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพใหผูสูงอายุ 
เปาหมาย 820 คน 
ผลการดําเนินงาน พัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุ
สูการเปนวิทยากรถายทอดภูมิปญญา  

110.61 - - 1.5243  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

และสงเสรมิการประกอบอาชีพอิสระ 
ใหผูสูงอายุ จํานวน 907 คน 

     (2) สงเสริมการมีงานทํา 
ของผูสูงอายุ 
 
  

โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพ 
ท่ีเหมาะสมกับวัยและประสบการณ เปาหมาย 
5,937 คน 
ผลการดําเนินงาน ผูสูงอายุไดรับการจางเปน
วิทยากรถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนผูมีคณุคา มบีทบาทและไดถายทอด 
องคความรูไปสูคนในชุมชนไดมีงานทํา มีรายได 
ลดการพ่ึงพิง มีความเปนอยูท่ีดี และไมเปน
ภาระตอสังคม โดยสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ 
จํานวน 7,797 คน 
 

131.33 -  นายจาง/สถาน-
ประกอบการสวนใหญ
ยังไมมีนโยบายจาง
ผูสูงอายุทํางาน      
-  ผูสูงอายมุีอัตรา
การลาออกสูง 
เน่ืองจากสภาพ 
การจางงาน 
ลักษณะการทํางาน  
- พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2551 
กําหนดใหนายจาง
จายคาชดเชยกรณี
เลิกจาง ทําให
นายจางตองแบก
รับภาระคาใชจาย 
ท่ีสูงข้ึน 
 

- ประชาสัมพันธ
การจางงานผูสูงอายุ
และมาตรการจูงใจ
จากภาครฐั  
-  ใหคําปรึกษา
แนะนําแนวทางการ
สมัครงาน 
ท่ีเหมาะสม 
และสอดคลอง 
กับความรู
ความสามารถ  
ใหกับผูสูงอาย ุ
- ประกาศกระทรวง
แรงงาน ลงวันท่ี 8 
มีนาคม 2562 
เรื่อง ขอความ
รวมมือสงเสรมิ 
และสนับสนุนให
ผูสูงอายุมีงานทํา     
-  อยูระหวางการ
ปรับปรุงกฎหมาย
คุมครองแรงงาน 
ลดความซ้ําซอน 

3.1156  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ของการจายคาชดเชย 
ขอ 8 การปฏริูป
กระบวนการเรียนรู 
และการพัฒนา
ศักยภาพคนไทย 
ทุกชวงวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๑ สงเสรมิการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 

 ๘.๑.๑ ใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเน่ืองจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ 
 

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสริินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ  
    สงเสริม พัฒนาคณุภาพชีวิต
บุตรของผูใชแรงงาน 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตผูใชแรงงานท่ีมีบุตร
ในความดูแลของศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสริินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ เปาหมาย 
2,500 คน 
ผลการดําเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผูใช
แรงงานท่ีมีบุตรในความดูแลของศนูยเด็กเล็ก 
วิทยาเขตสริินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ  
จํานวน 2,566 คน 
 

102.64 - - 5.1458 กสร. 

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม  
  ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัย สําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. ผลผลติ พัฒนา/ขับเคลื่อน 
ความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานในสถานประกอบ-
กิจการ จํานวน 1,468,090 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 1,130,945 คน 

77.04 
 

- - - กพร. 

  ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน รง.
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑. โครงการยกระดับผลิตภาพ
และพัฒนากําลังคน 
เพ่ือสรางความสามารถ 
ในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานในสถานประกอบ-
กิจการ นักศึกษาปสดุทาย ผูวางงาน  
และบุคคลท่ัวไป จํานวน 3,000 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 5,433 คน 

181.10 
 

- - 8.2457 กพร. 

๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการยกระดับ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือ 
และสมรรถนะแรงงาน  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานใหม แรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการ ผูวางงาน และแรงงาน
ท่ัวไป จํานวน 8,020 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 10,631 คน 

132.56 
 

- - 24.2635 
 

กพร. 

2. โครงการฝกอบรม 
ความเปนเลิศดานเทคโนโลยี
ช้ันสูง  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานในสถานประกอบ-
กิจการ นักศึกษาปสดุทาย ผูวางงาน  
และบุคคลท่ัวไป จํานวน 2,380 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 2,894 คน 

121.60 
 

เทคโนโลย ี
มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 
สงผลกระทบ 
ตอกําลังแรงงาน
และภาคอุตสาหกรรม 

บูรณาการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
สถาบันการศกึษา  
เพ่ือดําเนินการ
กําหนดทิศทาง 
การพัฒนาฝมือ
แรงงานใหมคีวาม 

6.4521 
 

กพร. 

    ชัดเจนพรอมรองรับ
การเปลีย่นแปลง 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ของเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

3. โครงการยกระดบัแรงงานไทย 
ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน 
เพ่ือรองรับการแขงขัน 

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานท่ัวไป ท้ังท่ีอยูใน
ระบบการจางงาน และไมอยูในระบบการจางงาน 
รวมท้ังกลุมนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา 
ท่ีจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในสาขาท่ีจะเขาทดสอบซึง่มีอายุ 
ไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ จํานวน 13,860 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม/
ทดสอบ จํานวน 26,652 คน 

192.29 
 

- - 11.5122 กพร. 

4. ผลผลติ พัฒนา/ขับเคลื่อน 
ความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานในสถานประกอบ-
กิจการ จํานวน 1,468,090 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 1,130,945 คน 
 

77.04 
 
 
 

- - - กพร. 

๘.๖ สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย  
  ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย รง.

หนวยงาน
หลัก 

๑. โครงการสงเสริมสวัสดิการ
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการ
เกษียณอยางมีคณุภาพของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ป 

  - - 0.9661 กสร. 

    สงเสริมสวัสดิการแรงงาน 1) กิจกรรมสงเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ 63.62     
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

สูงอายุเพ่ือเตรียมความพรอม
เขาสูการเกษียณอยางมีคณุภาพ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เปาหมาย 5,000 คน 
ผลการดําเนินงาน สงเสริมสวัสดกิารแรงงาน
สูงอายุ จํานวน 3,181 คน 

 2) กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการ
สวัสดิการดานการดูแลสุขภาพแกแรงงานสูงอายุ 
เปาหมาย 1,000 คน 
อยูระหวางดําเนินการ 

-     

๒. โครงการสงเสริมใหผูสูงอายุ
เขาถึงระบบการคุมครอง 
ทางสังคม 
    สงเสริมสิทธิหนาท่ีแรงงาน
สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ
กลุมผูสูงอาย ุ
 
 

โครงการสรางเครือขายการคุมครองแรงงาน
นอกระบบในสังคมสูงวัย เปาหมาย 450 คน 
ผลการดําเนินงาน แรงงานสูงอายุ (60 ป 
ข้ึนไป) ไดรบัการสงเสริมความรูเก่ียวกับสิทธิ
หนาท่ีตามกฎหมายคุมครองแรงงานนอกระบบ  
จํานวน 113 คน 

25.11 - - 0.2643 กสร. 

3. โครงการยกระดับแรงงานไทย 
ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน 
เพ่ือรองรับการแขงขัน  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานท่ัวไป ท้ังท่ีอยูใน
ระบบการจางงาน และไมอยูในระบบการจางงาน 
รวมท้ังกลุมนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา 
ท่ีจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในสาขาท่ีจะเขาทดสอบซึง่มีอายุ 
ไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ จํานวน 13,860 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม/
ทดสอบ จํานวน 26,652 คน 

192.29 
 

- - 11.5122 กพร. 

4. โครงการฝกอบรมแรงงาน
ผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาส 

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุ 50 ป ข้ึนไป 
จํานวน 3,040 คน 

118.49 
 

- - 6.1014 กพร. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ในการประกอบอาชีพ  ผลการดําเนินงาน มผีูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 3,602 คน 

5. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพ  
(ไมรวมกลุมเปาหมาย 
ผูผานการบําบัดยาเสพติด)  

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูตองขัง/เยาวชนสถานพินิจ 
คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ 
ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ และแรงงาน
ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
จํานวน 2,864 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 5,852คน 

204.33 
 

- - 6.9590 
 

กพร. 

6. โครงการเตรียมความพรอม 
แกกําลังแรงงาน  
    แนะแนวอาชีพและสงเสรมิ
อาชีพ 

1) แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน 
เปาหมาย 59,920 คน 
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพใหนักเรียน 
นักศึกษา และสงเสรมิอาชีพใหเดก็และเยาวชน
ในสถานพินิจ ผูถูกคุมประพฤติและผูตองขัง 
จํานวน 88,209 คน 

147.21 - - 2.3560 กกจ. 

 2) แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทํา เปาหมาย 
43,395 คน 
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพ 
ใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนท่ัวไป  
ผูท่ีหางานยาก และสงเสริมการมีงานทํา 
ใหทหารกองประจําการท่ีจะปลดเปนทหาร
กองหนุน จํานวน 48,014 คน 

110.64 - - 2.6203  

3) แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบการจางงาน  
เปาหมาย 1,944 คน 
ผลการดําเนินงาน เพ่ิมอาชีพเพ่ิมรายได ใหแก 

91.77 - - 3.1628  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง ผูท่ีรอฤดูกาล 
ผูประสบภยัธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ  
และคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ สามารถ
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสรมิ และ
สงเสริมการรบังานไปทําท่ีบาน จาํนวน 1,784 คน 
 

7. โครงการกาวสูงานท่ีด ี
คนมีคุณภาพ  
 

กิจกรรมใหบริการจดัหางานของศนูยบริการ
จัดหางานเพ่ือคนไทย เปาหมาย 29,600 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูมาใชบริการ จํานวน 
67,028 คน 

226.44 ระบบเครือขาย 
ไมเสถียร สาเหตุ
จาก connection 
ของเครื่อง sever  
 

ประสานบริษัท
ผูพัฒนาระบบ 
และประสาน 
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
ใหดําเนินการแกไข 
 
 

0.6230 กกจ. 

8. ผลผลิตประชาชนทุกกลุม 
ไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา 

     กกจ. 

    (1) การใหบรกิารจดัหางาน 
ในประเทศ 

ประชาชนไดรับบริการสงเสรมิการมีงานทํา 
เปาหมาย 161,110 คน 
ผลการดําเนินงาน 
1) โครงการจัดหางานเชิงรุกเพ่ือการมีงานทํา
อยางยั่งยืน 
2) โครงการนัดพบแรงงานใหญ  
3) โครงการนัดพบแรงงานยอย 
4) โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคน

292.85 - การดาํเนินงาน
ตามโครงการ มีการ
รวมตัวกันจํานวนมาก 
ซึ่งอาจขัดตอ 
พระราชกําหนด 
การบริหารราชการ 
ในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

- ปรับรูปแบบ 
การจดังาน 
ใหเหมาะสม 
ในแตละพ้ืนท่ี 
- ประสานและกําหนด
เง่ือนไขกับนายจาง/
สถานประกอบการ
ขอความรวมมือ 

19.4854  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พิเศษ (กิจกรรมจดัหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ, 
กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสรางยุวแรงงาน, 
กิจกรรมจดัหางานใหคนพิการมีงานทํา, 
กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงาน
ภาครัฐ) 
5) โครงการ 3 ม. (มีงาน มเีงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม) 
6) โครงการจัดหางานเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต 
(ผูประกันตน + 24 ช่ัวโมง) 
 
มีประชาชนไดรับบริการสงเสรมิ 
การมีงานทํา รวมท้ังสิ้น 471,818 คน 

ฉบับท่ี 8   
- นายจาง/สถาน-
ประกอบการสวนใหญ 
ไมใหความรวมมือ 
- ไมมีนายจาง/
สถานประกอบการ
เปดโอกาส 
ใหเขาทํางาน 
เน่ืองจากยังมีความ
กังวลในการ 
จางงานผูพนโทษ 
- มีตําแหนงงานวาง
รองรับนอย 
- นักเรียน นักศึกษา 
ไมมคีวามพรอม 

ในการแจงผลการ
บรรจุงานให 
กับหนวยปฏิบัติ 
หลังจากจบงาน 
-  ออกมาตรการจูงใจ
ในการจางงาน 
ผูพนโทษ 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจางงานคนพิการ 

   ในการทํางาน 
- นายจาง/สถาน-
ประกอบการ 
กําหนดคณุสมบัติ  
และวุฒิการศกึษา
ของคนพิการไว
คอนขางสูง รวมท้ัง
ไมจดัสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
ใหแกคนพิการ 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

-  สถานท่ีทํางาน 
อยูหางไกลจากท่ีพัก
อาศัยของคนพิการ 
- ไมมีการจัดทํา
ฐานขอมลูคนพิการ
ท่ีตองการทํางาน
อยางเปนระบบ 
และเปนปจจุบัน 

    (2) การใหบริการจัดหางาน
ตางประเทศ 

ผ ูประสงคไปทํางานตางประเทศไดรับการสงเสริม
การมีงานทํา เปาหมาย 30,200 คน 
ผลการดําเนินงาน 
1) พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางาน 
และพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงานตางประเทศ 
2) จัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ 
3). รับแจงการเดินทางดวยตนเองและเดินทาง 

34.74 - - -  

 กลับไปทํางานตางประเทศ (Re - entry) 
    มีคนหางานไดรับบริการดานการจัดหางาน
ตางประเทศ สามารถเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  
รวมท้ังสิ้น 10,492 คน 

     

    (3) การใหบริการขอมูล
ขาวสารตลาดแรงงาน  

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน 
เปาหมาย 2,500,000 คน 
ผลการดําเนินงาน ประชาชนไดรบับริการ
ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน  
จํานวน 3,041,180 คน 

121.65 - - -  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

9. โครงการวันมหกรรมอาชีพ  โครงการวันมหกรรมอาชีพ เปาหมาย 6,000 คน 
ผลการดําเนินงาน แรงงานไดรับบริการสงเสริม
การมีงานทํา จํานวน – คน 

- จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 ทําให 
ไมสามารถจัด
กิจกรรมในพ้ืนท่ีได 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ 
การแพรระบาด
คลี่คลาย 

- กกจ. 

10. โครงการออกใบอนุญาต
ทํางานใหผูเช่ียวชาญ 

ออกใบอนุญาตทํางานใหผูเช่ียวชาญ เปาหมาย 
9,060 คน 11,600 ครั้ง 
ผลการดําเนินงาน คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาต
ใหทํางานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) กฎหมายวาดวยการปโตรเลียม  
หรือตามกฎหมายอ่ืน และจดัทําทะเบียนคนตาง
ดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางาน จํานวน 6,138 คน 
15,943 ครั้ง 

67.75 - - 0.1755 กกจ. 

ขอ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสขุ 
และหลักประกัน
ทางสังคม 

9.4 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลมุดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทํา ท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุม รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑. โครงการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย 
(Safety Thailand)  

  - - 4.8172 กสร. 

    ขับเคลื่อนและยกระดับ 
การบริหารจัดการดาน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบกิจการ 

1) โครงการยกระดับและประชาสมัพันธ 
ศูนยพัฒนาองคความรูความปลอดภัยในการ
ทํางานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุ 60 

51.60     
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พรรษาเปาหมาย 4,500 คน 
ผลการดําเนินงาน การประชาสัมพันธศูนย
พัฒนาองคความรูความปลอดภยัฯ ใหกับ
แรงงาน จํานวน 2,322 คน 

2) โครงการสรางการรับรูความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตร  

เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน  
และลดปจจยัเสีย่งตอการสัมผสัสารเคมีอันตราย 
เพ่ือขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของประเทศไทย (Safety Thailand) 
เปาหมาย 4,600 คน 
ผลการดําเนินงาน สรางการรับรูความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตร  
จํานวน 3,661 คน 

79.59     

3) กิจกรรมรณรงคใหแรงงานในสถานประกอบ
กิจการรับรูเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
เปาหมาย 99,400 คน 
ผลการดําเนินงาน รณรงคใหแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการรับรูเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
จํานวน 29,794 คน 

29.97     
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 

4) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ
ตนแบบระบบการบรหิารและการจัดการ 
ดานความปลอดภยั อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานสูอาเซียน  

-     

 ประจําป พ.ศ. 2564 
- ระดับจังหวัด (เปาหมาย 150 แหง /150 
ครั้ง /15,000 คน) 
- ระดับประเทศ (เปาหมาย 100 แหง /100 
ครั้ง /45,000 คน)  
อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 

     

๒. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

  - - 1.9767 กสร. 

 1) โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต (Informal Labour 
Fair) เปาหมาย 500 คน 
อยูระหวางดําเนินการ 

-     

2) โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
แรงงานนอกระบบ กิจกรรมสรางความเขมแข็ง
ชมรมแรงงานนอกระบบ เปาหมาย 1,520 คน 

5.46     
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการสรางความเขมแข็งชมรมแรงงานนอก
ระบบ จาํนวน 83 คน 

3) กิจกรรมสงเสริมความปลอดภยัใหแก 
กลุมแรงงานนอกระบบ เปาหมาย 860 คน 
ผลการดําเนินงาน สงเสริมความปลอดภัยใหแก
กลุมแรงงานนอกระบบ จํานวน 935 คน 

108.72     

๓. โครงการยกระดับคณุภาพ
ชีวิตและผลิตภาพแรงงาน  
    สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
และผลิตภาพแรงงาน 
 
 

กิจกรรมสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธแบบ
หุนสวนดวยรูปแบบ (Model) ท่ีเหมาะสม 
เปาหมาย 953 แหง /953 ครั้ง /308,300 คน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนแรงงานท่ีไดรับการ
สงเสริมคณุภาพชีวิตและผลิตภาพ จํานวน 625 
แหง 625 ครั้ง ลูกจาง จํานวน 187,572 คน 

65.58/ 
65.58/ 
60.84 

  2.2789 กสร. 

๔. ผลผลติสถานประกอบ
กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานและแรงงานไดรับสิทธิ
ตามกฎหมายแรงงาน  

  - - 45.3806 กสร. 

(1) กํากับ ดูแลใหสถาน
ประกอบกิจการปฏิบัตติาม
กฎหมายและสนับสนุนให
แรงงานมีความรูตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน 

1) กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบ เปาหมาย 
18,459 แหง/599,240 คน 
ผลการดําเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ
ของแรงงานในระบบ จํานวน 10,379 แหง ลูกจาง 
จํานวน  348,259 คน 

56.23/58.12     

 2) กิจกรรมตรวจแรงงานนอกระบบ เปาหมาย 36.65     
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

28,810 คน 
ผลการดําเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ
ของแรงงานนอกระบบ จํานวน 11,135 คน 

(2) กํากับ ดูแล ใหสถาน
ประกอบกิจการปฏิบัตติาม
กฎหมายและสนับสนุนให
แรงงานมีความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยท่ีดีในการทํางาน 

1) กิจกรรมตรวจและกํากับสถานประกอบ
กิจการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานข้ันพ้ืนฐาน 
เปาหมาย 9,634 แหง /9,634 ครั้ง/
418,989 คน 
ผลการดําเนินงาน ตรวจและกํากับ 
สถานประกอบกิจการ/หนวยงานรฐัวิสาหกิจ 

40.73/ 
58.93/ 
63.46 

    

 ใหปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยฯ จํานวน 4,426 แหง  6,199 ครั้ง  
ลูกจาง จํานวน 238,938 คน 

     

2) กิจกรรมตรวจและกํากับสถานประกอบ
กิจการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานข้ันเทคนิค
วิชาการเปาหมาย 1,608 แหง /1,608 ครั้ง 
/127,200 คน 
ผลการดําเนินงาน ตรวจและกํากับ 
สถานประกอบกิจการ/หนวยงานรฐัวิสาหกิจ 
ใหปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

29.35/ 
61.01/ 
35.13 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

และสภาพแวดลอมในการทํางานข้ันเทคนิค
วิชาการ จํานวน 472 แหง 981 ครั้ง ลูกจาง 
จํานวน 44,689 คน 

(3) สงเสริมและสนับสนุน
ใหแรงงานไดรับความเปนธรรม
และเกิดความสมานฉันท 
ในวงการแรงงาน 

1) กิจกรรมรณรงคสงเสรมิใหสถานประกอบ
กิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงาน
สัมพันธดวยระบบทวิภาคี เปาหมาย 6,594 
แหง /6,594 ครั้ง /414,880 คน 
ผลการดําเนินงาน รณรงคสงเสรมิ 
ใหสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารแรงงานสัมพันธดวยระบบทวิภาค ี
จํานวน 3,285 แหง 3,303 ครั้ง ลกูจาง 
จํานวน 208,439 คน 
 
 
 

49.82/ 
50.09/ 
50.24 

    

 2) กิจกรรมตรวจเยี่ยม ใหคําปรึกษาแนะนํา 
และตดิตามเฝาระวังปญหาความขัดแยง 
ในสถานประกอบกิจการ เปาหมาย 304 แหง 
/304 ครั้ง /108,600 คน 
ผลการดําเนินงาน ตรวจเยี่ยม ใหคําปรึกษา
แนะนํา และติดตามเฝาระวังปญหาความขัดแยง  
ในสถานประกอบกิจการ จํานวน 152 แหง 151 
ครัง้ ลูกจาง จํานวน 53,442 คน 

50.00/ 
49.67/ 
49.21 

    

๕. โครงการจดัสวัสดิการเพ่ือ   - - 10.1938 กสร. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและ
ครอบครัว  

  

  1) กิจกรรมสงเสริมสวัสดิการเพ่ือแรงงานครอบครัว
และสังคม เปาหมาย 9,164 แหง /536,208 คน 
ผลการดําเนินงาน สงเสริมสวัสดกิารเพ่ือ
แรงงาน ครอบครัว และสังคม จํานวน 3,789 
แหง ลูกจาง จํานวน 195,644 คน 

41.35/36.49 
 

    

2) กิจกรรมสงเสริมใหมีการจดัสวัสดิการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง 
ในสถานประกอบกิจการ 
เปาหมาย 138 แหง /2,760 คน 
ผลการดําเนินงาน สงเสริมใหมีการ 
จัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
หญิงในสถานประกอบกิจการ จํานวน 89 แหง 
ลูกจางหญงิ 1,748 คน 

64.49/63.33     

6. โครงการ ลูกจาง 
ผูประกันตนมสีิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชนภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม 
 

จํานวนลูกจาง ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชนกับสํานักงานประกันสังคม เปาหมาย 
13.42 ลานคน 
ผลการดําเนินงาน  
กองทุนประกันสังคม ณ เดือนมีนาคม 2564 
- สถานประกอบการ จาํนวน 484,731 แหง  
- ผูประกันตน จํานวน 12.94 ลานคน 

96.42 - - - สปส. 

 การจายสิทธิประโยชน (เหตไุมเน่ืองจากการ
ทํางาน) (ม.ค. – ก.พ. 64) 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

จํานวน 6.12 ลานราย 
เปนเงิน 22,101.30 ลานบาท 
กองทุนเงินทดแทน ณ เดือนมีนาคม 2564 

-นายจาง จํานวน 431,471 ราย 
-ลูกจาง จํานวน 11.12 ลานคน 
- การจายสิทธิประโยชน ใหแกลูกจาง  
(เหตุเน่ืองจากการทํางาน) (ม.ค. – ก.พ. 64)   
จํานวน 12,702 ราย 
เปนเงิน 160.39 ลานบาท 

7. โครงการแรงงานนอกระบบ 
ผูมีสิทธิไดสมัครเขาสูความ
คุมครองภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม 

จํานวนแรงงานนอกระบบท่ีเขาสูระบบ
ประกันสังคมมาตรา 40 มสีิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชนกับสํานักงานประกันสังคม  
เปาหมาย 3,600,000 คน 

99.63 - - - สปส. 

 ผลการดําเนินงาน (ณ เดือนเมษายน 2564)  
- มีผูประกันตนตามมาตรา 40  
จํานวน 3,586,714 ราย  
คิดเปนรอยละ 99.63 
- การจายประโยชนทดแทน 
ของผูประกันตนมาตรา 40  
จํานวน 44,233 ราย 
เปนเงิน 227.08 ลานบาท 

     

8. การดาํเนินงานดาน
ประกันสังคม 

     สปส. 

     (1) การขับเคลื่อนเครือขาย เปาหมาย จาํนวน“หมูบานประกันสังคม”  90.59   -  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ประกันสังคมท่ัวไทยผานกลไก 
“บวร” 

850 หมูบาน/ชุมชน ในระดับอําเภอท่ัวประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
มีจํานวน“หมูบานประกันสังคม”จาํนวน  
770 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 90.59 

     (2) โครงการสงเสริมสุขภาพ 
และปองกันโรคเชิงรุก/วัคซีน
ไขหวัด  

เปาหมาย รอยละ 20 ของจํานวนผูประกันตนท่ี
มีอายุ 50 ป ข้ึนไป ไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ  
ผลการดําเนินงาน 
มีผูประกันตนขอรับบริการฉีดวัคซนีไขหวัดใหญ 
(ตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 – 28 
กุมภาพันธ 2564) จํานวน 262,597 คน  
คิดเปนรอยละ 62 ของเปาหมาย 

62.00   129.0000  

    (3) การจายคาบริการ
ทางการแพทยตรวจโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 และการตรวจ
คัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เชิงรุกในสถาน
ประกอบการสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยง 

1) การจายคาบริการทางการแพทยตรวจโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 เปาหมาย ผูประกันตนท่ี
ไดรับการยืนยันวาติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือตองสงสัยวาติดเช้ือ ตองไดรับการรักษา 
ผลการดําเนินงาน (เดือนมีนาคม 2563 – 
มีนาคม 2564)  
มีสถานพยาบาล 392 แหง ยื่นเบิกสิทธิ
ประโยชนการใหบริการทางการแพทยของ
ผูประกันตน จํานวน 37,151 ราย เปนเงิน 
392.49 ลานบาท  

-    392.49   

 
 
 
 
 
 
 
 

2) การตรวจคัดกรองโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เชิงรุกในสถานประกอบการสาํหรับพ้ืนท่ี
เสี่ยง เปาหมาย ตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ 
ไมนอยกวา 100,000 คน ใน 28 พ้ืนท่ีเสี่ยง  

-   -  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 
 

ผลการดําเนินงาน (วันท่ี 9 มกราคม - 31 
มีนาคม 2564) ผูประกันตนไดรบัการตรวจคัด
กรองเชิงรุก 116,685 ราย 
ในจํานวนน้ีมีผูตดิเช้ือยืนยันสะสม 9,288 ราย 
(คนไทย 815 ราย/แรงงานตางดาว 8,473 ราย) 

     

     (4) การปรับเพ่ิมสิทธิ
ประโยชนกรณีคลอดบุตร  
ฝากครรภ และสงเคราะหบุตร 

ผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชน ดังน้ี 
1. กรณีคลอดบุตรเหมาจาย จากเดิม 13,000 
บาทตอครั้ง 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
สงเคราะหบุตรเพ่ิมข้ึน จาก 600 เปน 800 บาท 
ตอบุตร 1 คน โดยใหไดรับคราวละไมเกิน 3 คน 
ผลการดําเนินงาน การเบิกจายสิทธิประโยชน 
(ขอมูลเดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 
 

-   -  

 - กรณีคลอดบุตร จํานวน 58,518 ราย เปนเงิน 
856,364,000 บาท 
- เงินสงเคราะหการหยุดงาน จํานวน 43,210 
ราย เปนเงิน 674,054,734.50 บาท 
- คาตรวจและรับฝากครรภ จํานวน 24,861 
ราย เปนเงิน 7,313,017.25 บาท 
- การเบิกจายสิทธิประโยชนกรณีสงเคราะหบุตร
อัตราใหมเดือนมกราคม 2564 จะเริ่ม
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ดําเนินการจายในเดือนเมษายน 2564 เปนตน
ไป (ปจจุบันมีผูประกันตนรับสิทธิประโยชนกรณี
สงเคราะหบุตรในอัตราเดิม จํานวน 1,358,629 
ราย เปนเงิน 2,866,590,400 บาท (เดือน
มกราคม – มีนาคม 2564) 

     (5) การปรับเพ่ิมอัตราเงิน
สมทบกรณีชราภาพ เพ่ือจาย
บําเหน็จใหผูประกันตนเพ่ิมข้ึน 

เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2564 ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2564 คณะกรรมการประกันสังคมฯ (ชุดท่ี 
13) มีมติเห็นชอบในหลักการจายบําเหน็จชรา
ภาพใหแกผูประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเขา
กองทุน ในชวงท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ ในงวด
เดือนมกราคม 2564 (ตามกฎกระทรวงกําหนด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563)  
โดยใหคํานวณจากอัตราเงินสมทบเพ่ิมในอัตรา
รอยละ 0.45 ของคาจาง และในงวดเดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 (ตามกฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564) โดยใหคํานวณจากอัตรา 

-   -  

 เงินสมทบเพ่ิมในอัตรารอยละ 1.30 ของคาจาง 
และใหดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนด 

     

 หลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจาย
ประโยชนทดแทนในกรณชีราภาพเปนการเฉพาะ
ในชวงเวลาท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
     การปรับเพ่ิมอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ  
เพ่ือจายบําเหน็จใหผูประกันตนเพ่ิมข้ึน จะทําให
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผูประกันตนไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเพ่ิมข้ึน
ในชวงท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ ดังน้ี 
1. ผูประกันตนตามมาตรา 33 ท่ีสงเงินสมทบ 
ในงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2564  
ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ จะไดรับ
เงินบําเหน็จชราภาพเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 458 บาท ตอคน 
2. ผูประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีสงเงินสมทบ 
ในงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2564  
ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ จะไดรับ
เงินบําเหน็จชราภาพเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 147 บาท ตอคน 

     (6) การขยายกําหนดเวลา
การแสดงความจํานงเปน
ผูประกันตน และการนําสงเงิน
สมทบของผูประกันตน 
ตามมาตรา 39 

1. ผูประกันตนตามมาตรา 33 ท่ีสิ้นสภาพ 
การเปนลูกจาง ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2562  
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดรับการขยาย
กําหนดเวลาการแสดงความจํานงเพ่ือสมัครเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 39 โดยสามารถสมัครได
ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
2. ผูประกันตนตามมาตรา 39 ไดรับการขยาย
กําหนดเวลาการนําสงเงินสมทบ งวดเดือนมีนาคม 
2563 ถึง งวดเดือนพฤษภาคม 2564 โดย
สามารถนําสงเงินสมทบไดภายในวันท่ี 15 
มิถุนายน 2564 

-   -  

     (7) โครงการ ม33เรารักกัน โครงการ ม33เรารักกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ชวยเหลือ เยียวยา และแบงเบาภาระคาครองชีพ
ใหแกผูประกันตนมาตรา 33 เน่ืองจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

-   8,102.19  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โคโรนา 2019 ระลอกใหม โดยจายวงเงินจํานวน 
4,000 บาทตอคน ใหแกผูประกันตนมาตรา 33 
ดวยวิธีการโอนวงเงินผานแอปพลิเคชัน “เปาตัง”     
(G-wallet) เพ่ือใชจายซื้อสินคาและบริการ 
ผานแอปพลิเคชัน “เปาตัง” (G-wallet) 
ผูประกอบการ/รานคา/บริการ ท่ีตกลงยินยอม 
เขารวมโครงการ ม33เรารักกัน ในชวงเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม 2564 
ผลการดําเนินงาน (ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564) 
ผูประกันตนมาตรา 33 ท่ีไดรับสิทธิโครงการ  
มีจํานวนท้ังสิ้น 8,110,245 คน 
   - ผูกดยืนยันเขารวมโครงการ ม33เรารักกัน 
จํานวน 8,000,140 คน  
   - ผูประกันตนใชจายซื้อสินคาและบริการ รวม
เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 29,587,110,277.42 
บาท  

9. โครงการความปลอดภยั 
และอาชีวอนามัยของประเทศ
ไทย (Safety Thailand) 

สถานประกอบกิจการกลุมเปาหมายไดรับการ
สงเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน เปาหมาย 4,400 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
สถานประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม 
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
จากกิจกรรมตาง ๆ เชน การอบรมท่ีปรึกษา 
ดานความปลอดภยัฯ , การใหคําปรึกษาดาน
ความปลอดภัยฯ แกสถานประกอบกิจการ , 

39.34 ดวยสถานการณ 
โควิด 19 สงผลให
การดําเนินงาน
บางอยาง 
ไมสามารถ 
กระทําได 

- - สสปท. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

การจัดงานสมัมนาวิชาการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยภูมิภาค , และสื่อประชาสัมพันธ
ดานความปลอดภยัฯ ตาง ๆ เปนตน จํานวน 
1,731 แหง 

10. ผลผลติสถานประกอบ
กิจการไดรับการสงเสริม และ
พัฒนาการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

รณรงคลดสถิติการประสบอันตรายจากการ
ทํางานใหเปนศูนย เปาหมาย 600 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
1) กิจกรรม ถายทอดใหความรูเก่ียวกับงาน 
Zero Accident Online  
     - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 16 ม.ค. 64 : แนะนํา 
การสมคัร และการกรอกเอกสารในระบบ 
     - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 18 ก.พ. 64 : เชิญ
ผูบริหารบริษัท TOYOTA ซึ่งไดรางวัลระดับ 
Gold ในป 63 มาใหสมัภาษณ 
2) กิจกรรม รับสมัครและคดัเลือก 
สถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการ 
     - เปดรับสมัครสถานประกอบกิจการ 
เขารวมโครงการ วันท่ี 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 
โดยมสีถานประกอบกิจการสมัครเขารวม 
จํานวน 1,211 แหง โดยขณะน้ีมสีถาน-
ประกอบกิจการท่ีผานเกณฑการพิจารณาแลว 
380 แหง  

100.00 - - - สสปท. 

ขอ 11 การปฏิรูป 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือตอการทําธุรกิจ และการใชชีวิตประจําวัน 
 

 

 11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครฐั รง.
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1. ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
รองรับพระราชบัญญตัิสงเสรมิ
การพัฒนาฝมือแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

จัดทํารางหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดท่ี
เก่ียวของ และรายการคาใชจายท่ีใชในการฝก
ยกระดับฝมือแรงงาน และการฝกเปลี่ยนสาขา
อาชีพดวยวิธีการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- - - - กพร. 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพ่ิม
ชองทางใหบริการรับ – จายเงิน
ผานธนาคารและหนวยบริการ 

1) เพ่ิมชองทางใหบริการรับชําระเงินกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน  
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
ผลการดําเนินงาน  
บริการรบัชําระเงินกองทุนประกันสังคม  
จํานวนรายการ 9 ราย เปนเงิน จาํนวน 
445,145  บาท 
2) เพ่ิมชองทางใหบริการรับชําระเงินกองทุน
ประกันสังคมผูประกันตนตามมาตรา 39 โดย
วิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสนิ  
อยูระหวางทดสอบระบบการรับชําระเงินรวมกัน 
3) เพ่ิมชองทางใหบริการจายเงินกองทุน 
เงินทดแทน ผานบริการพรอมเพย (Prompt Pay) 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
อยูระหวางสํานักงานประกันสังคม 
พัฒนาระบบการใหบริการรวมกับธนาคาร 
และราง MoU อยูระหวางธนาคารพิจารณา 

- การพัฒนาปรบัปรงุ
ระบบหรือเพ่ิม
ชองทางใหบริการ
รับ - จายเงิน 
ข้ึนอยูกับความ
พรอมของ สปส./
ธนาคาร/หนวย
บริการ บางครั้ง 
อาจใชระยะเวลา 
คอนขางนานทําให
เกิดความลาชา 

ติดตามสอบถาม
ความคืบหนา 
ในการพัฒนาระบบ
ของธนาคาร/ 
หนวยบริการ 
เปนระยะ ๆ  

- สปส. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
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ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขอ 12 การปองกัน 
และปราบปราม 
การทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการ
ยุติธรรม 

12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการสนับสนุนและสราง
การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการตอตานการทุจรติ “ดวงตา
แรงงาน” 

1) กระทรวงแรงงาน โดยศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต ดําเนินการจัดโครงการสนับสนุนและ
สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตาน
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ระหวางวันท่ี 16 – 
18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพิมานการเดน 
บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแกน  
โดยมีกลุมเปาหมายเปนขาราชการ/เจาหนาท่ีใน
สังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด ภาคประชาชนและ
เครือขายอาสาสมัครแรงงานภาคเหนือและภาค
อีสาน ผูเขารวมโครงการฯ ท้ังสิ้น 154 คน 

50.00 
 

- - 0.7826  สป. 

2. โครงการพัฒนาการประเมิน 
ระดับคณุธรรมและความโปรงใส 
(ITA) 
 

กระทรวงแรงาน โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต จัดโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของกระทรวงแรงงาน เพ่ือยกระดบัขีดคาดัชนี
การรับรูการทุจรติ โดยใชแนวทางและเครื่องมือ 
การประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ณ 
หองจอมพล ป.พิบูลสงคราม ช้ัน 5 อาคาร
กระทรวงแรงงาน ประกอบดวยขาราชการ 
และเจาหนาท่ีสังกัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 
75 คน 

100 - - 0.0951 สป. 

3. โครงการกระทรวงแรงงาน 
รวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหใส

กําหนดจัดโครงการในเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 2564 

- - - - สป. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายหลัก) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน 
รอยละของ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

สะอาดปราศจากทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand) 

 

4. โครงการเสรมิสรางธรรมาภิบาล 
ปองกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิดทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 

- ใหความรู ความเขาใจเรื่องวินัยและเรื่องการ

ปองกันผลประโยชนทับซอน ในโครงการ
ฝกอบรมเจาหนาท่ีของสํานักงานประกันสังคม 
เพ่ือสรางองคความรูและสงเสริมใหขาราชการ
และเจาหนา ประพฤติตนปฏบัิติตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม และความซื่อสัตยสุจรติ  
- กิจกรรม SSO Zero Tolerance  
รวมประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต
ภายใตแนวคิด “สํานักงานประกันสังคมโปรงใส 
รวมใจตานการทุจริต (SSO Zero Tolerance)  
เพ่ือรวมกันสรางวัฒนธรรม ความซื่อสัตยสุจรติ
ใหเกิดข้ึนในสํานักงานประกันสังคมอยางยั่งยืน 
สอดรับกับเจตจํานงของรัฐบาลท่ีใหความสําคัญ
ในการแกไขปญหาการทุจรติ โดยกําหนดเปน
วาระแหงชาติ  
ผลการดําเนินงาน  
มีการจัดกิจกรรมท้ังหมด 17 ครั้ง  

73.91    สปส. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขอ 1 การแกไข
ปญหาในการ
ดํารงชีวิต 
ของประชาชน 

1.1 ลดขอจํากัดในการประกอบอาชีพ รง. 
หนวยงาน

หลัก 
1. โครงการฝกอบรมแรงงาน
ผูสูงอายเุพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ  

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุ 50 ป ข้ึนไป 
จํานวน 3,040 คน 
ผลการดําเนินงาน มีเขารับการฝกอบรม  
จํานวน 3,602 คน 

118.49 
 

- - 6.9590 
 

กพร. 

 2. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ 
ประกอบอาชีพ  

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
ผูตองขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผูดูแล 
คนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ 
กอนปลดประจําการ และแรงงานตามโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 3,200 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 6,036 คน 

188.63 
 

- - 5.1239 กพร. 

 3. โครงการแกไขปญหา 
ความเดือดรอนดานอาชีพ  
 
 

จางงานเรงดวนและพัฒนาฝมือ เพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนดานอาชีพ เพ่ือชวยเหลือ ฟนฟู 
เยยีวยา ผูประสบความเดือดรอนดานอาชีพ  
หลังประสบภัยพิบัติ อันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ 

80.42 - - 32.6337 สป. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

และภยัจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การวางงาน  
ไมมีรายได และชวยเหลือกําลังแรงงาน 
ผูเดือดรอนดานอาชีพ ใหมีโอกาสในการเพ่ิมพูน
ศักยภาพในทักษะใหม (Re-skill)  
มีกําลังแรงงานไดรับการเสริมสรางศักยภาพ 
จํานวน 16,084 คน (ต.ค. 63 – เม.ย. 64) 
 

4. ประสานการใหบริการ 
ดานแรงงานในพ้ืนท่ี  
โดยอาสาสมัครแรงงาน 

ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีไดรับบริการ 
ดานแรงงาน จํานวน 148,123 คน ดังน้ี 
- งานจัดหางาน  9,915 คน 
- งานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 33,693  คน 
- งานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 3,983 คน 
- งานสิทธิประโยชนดานประกันสังคม 81,676 คน 
- สิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ 
2,026  คน 
- งานจางงานเรงดวน โดย อสร. 16,830  คน 

58.33 การแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 
สงผลตอการประสาน 
การใหบริการดาน
แรงงานในพ้ืนท่ีของ
อาสาสมัครแรงงาน 

ทําความเขาใจกับ
อาสาสมัครแรงงาน 
ใหมีความเขาใจ
เพ่ือปองกันตนเอง
ในการลงพ้ืนท่ี 
เพ่ือประสาน 
การใหบริการ 
ดานแรงงาน 
 

27.0641 
 

สป. 

ขอ 5 การยกระดับ
ศักยภาพของ
แรงงาน 
 
 
 
 

5.1 การยกระดับรายได หรือคาแรงขั้นตํ่า ตองสอดคลองกับการพัฒนา “ทักษะฝมือ” ผานกลไก “คณะกรรมการไตรภาคี” 
 

รง. 
หนวยงาน

หลัก 
1. การจดัทําขอเสนอ 
เพ่ือกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา  

ประชุมคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 21 ครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2564  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดใหสาํนักงาน
แรงงานจังหวัด ดําเนินการจดัประชุม

80 - - 0.3564 สป. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

คณะอนุกรรมการฯ จาํนวน 1 ครั้ง  
ในเดือนสิงหาคม 2564 และติดตามและพิจารณา
สถานการณทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน 
สังคม และผลกระทบของจังหวัดในชวงท่ีผานมา
จนถึงปจจุบัน 
 
 

2. การจดัทําขอเสนอ 
เพ่ือกําหนดอัตราคาจาง 
ตามมาตรฐานฝมือ  

(1) ประชุมคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 21  
ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564 
เห็นชอบแผนการดําเนินการกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ ป 2564 และองคประกอบ
ของคณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ 3 กลุมสาขาอาชีพ จํานวน 15 สาขาอาชีพ 
ไดแก  
1) กลุมสาขาอาชีพชางกอสราง  
2) กลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป และ  
3) กลุมสาขาอาชีพภาคบริการ 
(2) ประชุมคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 21  
ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2564  
ท่ีประชุมมติเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมอื 
3 คณะ 3 กลุมสาขาอาชีพ จํานวน 16 สาขา
อาชีพ ดังน้ี  
1) กลุมสาขาอาชีพชางกอสราง  
2) กลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป และ  

- - - - สป. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

3) กลุมสาขาอาชีพภาคบริการ  
ท้ังน้ี สํานักงานคณะกรรมการคาจางอยูระหวาง
จัดทําคําสั่งเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน ประธาน
กรรมการคาจางลงนามแตงตั้งฯ ดังกลาว 
 
 
 

5.2 สนับสนุนการปรับ “เปลี่ยนทักษะ” และ “เปลี่ยนสายอาชีพ” ใหตรงกับความตองการของ “ตลาดแรงงาน” “อุตสาหกรรมเปาหมาย”  
และ “ความกาวหนาของเทคโนโลยี” 

รง. 
หนวยงาน

หลัก 
1. โครงการฝกอบรม 
ความเปนเลิศดานเทคโนโลยี
ช้ันสูง  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานใหม แรงงานใน
สถานประกอบกิจการ ผูวางงาน และบุคคล
ท่ัวไป จํานวน 2,380 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 2,894 คน 

121.60 
 

- - 6.4521 
 

กพร. 

2. โครงการยกระดับ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือ 
และสมรรถนะแรงงาน  

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูประกอบกิจการ SMEs  
OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ 
จํานวน 8,020 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 10,631 คน 

132.56 
 

- - 24.2635 
 

กพร. 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานท่ีประกอบอาชีพ
อิสระและแรงงานในวิสาหกิจรายยอยกลุมอาชีพ  
กลุม OTOP แรงงานท่ัวไปท่ีตองการปรับปรุง
ธุรกิจและพัฒนาฝมือ จํานวน 3,590 คน 
ผลงานดําเนินงาน  มผีูเขารับการฝกอบรม 

175.65 - - 5.6368 
 

กพร. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

จํานวน 6,301 คน 
4. โครงการพัฒนาวิสาหกิจ 
สูความเปนมืออาชีพ 

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ และแรงงานในวิสาหกิจรายยอย 
กลุมอาชีพ กลุม OTOP แรงงานท่ัวไป  
ท่ีตองการปรับปรุงธุรกิจ และพัฒนาฝมือ 
จํานวน 340 คน 
 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 356 คน 

104.71 
 

- - 1.4821 
 

กพร. 

5. โครงการเพ่ิมทักษะ 
กําลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูวางงาน แรงงานท่ัวไป 
แรงงานในสถานประกอบกิจการ ในพ้ืนท่ี  
10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนักศึกษา 
ปสุดทาย จํานวน 7,780 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม  
จํานวน 4,901 คน 

129.66 
 

- - 12.4632 
 

กพร. 

6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานในสถานประกอบ-
กิจการท่ีเก่ียวของกับ 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย และเทคโนโลยีช้ันสูง จาํนวน  
2,100 คน 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 1,706 คน 

81.24 
 

- - 4.5658 
 

กพร. 

7. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเพ่ือการพัฒนา 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ  

กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากร (การศึกษา, ภาครฐั) 
แรงงาน ผูประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
ระหวางประเทศ จากประเทศ GMS-IMT-GT และ ASEAN 
แรงงานไทยตามแนวชายแดน จํานวน 370 คน 

86.61 - - 3.1321 
 

กพร. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลงานดําเนินงาน มผีูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 461 คน 

8. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจ
ขนสงและการคาระหวาง
ประเทศ  

กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษา ผูวางงาน 
ผูบริหาร และหัวหนางานของสถานประกอบ-
กิจการ จํานวน 120 คน 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 104 คน 

86.67 - - 0.3032 กพร. 

9. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงเสรมิศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานกลุมแนวรวม 
ผูกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
กลุมท่ีมีความขัดแยง กลุมมีอคติตอภาครัฐ
แรงงานในพ้ืนท่ีรอบอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาด ี
ผูเขารวมโครงการพาคนกลับบาน  
และแรงงานท่ัวไป จํานวน 300 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 460 คน 

128.00 - - 1.8744 กพร. 

10. โครงการยกระดับแรงงานไทย 
ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน 
เพ่ือรองรับการแขงขัน  
 

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานท่ัวไปท้ังท่ีอยูใน
ระบบการจางงาน และไมอยูในระบบการจางงาน 
รวมท้ังกลุมนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา 
ท่ีจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในสาขาท่ีจะเขาทดสอบซึ่งมีอายุไมต่ํากวา 
18 ป บริบูรณ จํานวน 13,860 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม/
ทดสอบ จํานวน 26,652 คน 

192.29 
 

- - 11.5122 

 
กพร. 

๑1. โครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานดานทองเท่ียวและ

กลุมเปาหมาย ไดแก กําลังแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการ ผูวางงานท่ีเคยทํางาน

139.45 
 

การระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสั 

ปรับแผนการ
ดําเนินงาน 

3.6902 
 

กพร. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บริการ  ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว จํานวน 1,480 คน 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 2,064 คน 

โคโรนา 2019 
ทําใหไมสามารถจดั
ดําเนินการ
ฝกอบรมตามแผน 

ตามสถานการณ
โดยการฝกอบรม    
ออนไลนในบาง
หลักสตูร 

๑2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
รองรบัอุตสาหกรรมโลจสิติกส  

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูวางงาน แรงงาน 
ท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกส แรงงานนอกระบบ 
และนักศึกษา จํานวน 1,120 คน 
ผลงานดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 1,075 คน 

95.98 
 

- - 3.8064 กพร. 

๑3. ผลผลติ พัฒนา/ขับเคลื่อน 
ความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  

กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานในสถานประกอบ-
กิจการ จํานวน 1,468,090 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 1,130,945 คน 

77.04 
 

- - - กพร. 

14. โครงการเสรมิสมรรถนะ
แรงงานดานเทคโนโลย ี
รองรับการทํางานในศตวรรษ 
ท่ี 21 

กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษา ผูวางงาน  
และแรงงานในสถานประกอบกิจการ  
จํานวน 2,340 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการฝกอบรม  
จํานวน 4,542 คน 

194.10 
 

- - 6.7184 
 

กพร. 

15. โครงการเตรยีมความพรอม 
แกกําลังแรงงาน  
    แนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ 

1) แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน 
เปาหมาย 59,920 คน 
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพใหนักเรียน 
นักศึกษา และสงเสรมิอาชีพใหเดก็และเยาวชน
ในสถานพินิจ ผูถูกคุมประพฤติและผูตองขัง 
จํานวน 88,209 คน 

147.21 - - 2.3560 กกจ. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

  2) แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทํา เปาหมาย 
43,395 คน 
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพ 
ใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนท่ัวไป  
ผูท่ีหางานยาก และสงเสริมการมีงานทํา 
ใหทหารกองประจําการท่ีจะปลดเปนทหาร
กองหนุน จํานวน 48,014 คน 

110.64 - - 2.6203  

3) แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบการจางงาน  
เปาหมาย 1,944 คน 
ผลการดําเนินงาน เพ่ิมอาชีพเพ่ิมรายได ใหแก 
ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง ผูท่ีรอฤดูกาล 
ผูประสบภยัธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ  
และคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ สามารถ
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสรมิ และสงเสริม
การรบังานไปทําท่ีบาน จํานวน 1,784 คน 

91.77 - - 3.1628  

16. โครงการกาวสูงานท่ีดีคนมี
คุณภาพ  
 
 
 
 

กิจกรรมใหบริการจดัหางานของศนูยบริการ
จัดหางานเพ่ือคนไทย เปาหมาย 29,600 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูมาใชบริการ จํานวน 
67,028 คน 

226.44 ระบบเครือขาย 
ไมเสถียร สาเหตุ
จาก connection 
ของเครื่อง sever  
 

ประสานบริษัท
ผูพัฒนาระบบ 
และประสาน 
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
ใหดําเนินการแกไข 

0.6230 กกจ. 

17. ผลผลติประชาชนทุกกลุม 
ไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา 

     กกจ. 

      (1) การใหบริการจัดหางาน ประชาชนไดรับบริการสงเสรมิการมีงานทํา 292.85 - การดาํเนินงานตาม - ปรับรูปแบบ 19.4854  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ในประเทศ เปาหมาย 161,110 คน 
ผลการดําเนินงาน 
1) โครงการจัดหางานเชิงรุกเพ่ือการมีงานทํา
อยางยั่งยืน 
2) โครงการนัดพบแรงงานใหญ  
3) โครงการนัดพบแรงงานยอย 
4) โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ 
(กิจกรรมจดัหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ, 
กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสรางยุวแรงงาน, 
กิจกรรมจดัหางานใหคนพิการมีงานทํา, 
กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงาน
ภาครัฐ) 
5) โครงการ 3 ม. (มีงาน มเีงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม) 
6) โครงการจัดหางานเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต 
(ผูประกันตน + 24 ช่ัวโมง) 
 
มีประชาชนไดรับบริการสงเสรมิ 
การมีงานทํา รวมท้ังสิ้น 471,818 คน 

โครงการ มกีาร
รวมตัวกันจํานวนมาก 
ซึ่งอาจขัดตอ 
พระราชกําหนด 
การบริหารราชการ 
ในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ฉบับท่ี 8   
- นายจาง/สถาน-
ประกอบการ 
สวนใหญ 
ไมใหความรวมมือ 
- ไมมีนายจาง/สถาน
ประกอบการเปด
โอกาส 
ใหเขาทํางาน 
เน่ืองจากยังมีความ
กังวลในการ 
จางงานผูพนโทษ 
- มีตําแหนงงานวาง
รองรับนอย 
- นักเรียน นักศึกษา 
ไมมคีวามพรอม 
ในการทํางาน 
- นายจาง/สถาน-

การจดังาน 
ใหเหมาะสม 
ในแตละพ้ืนท่ี 
- ประสานและกําหนด
เง่ือนไขกับนายจาง/
สถานประกอบการ
ขอความรวมมือ 
ในการแจงผลการ
บรรจุงานให 
กับหนวยปฏิบัติ 
หลังจากจบงาน 
-  ออกมาตรการจูงใจ
ในการจางงาน 
ผูพนโทษ 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจางงานคนพิการ 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ประกอบการ 
กําหนดคณุสมบัต ิ
 และวุฒิการศกึษา
ของคนพิการไว
คอนขางสูง รวมท้ัง
ไมจดัสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

    ใหแกคนพิการ 
-  สถานท่ีทํางาน 
อยูหางไกลจากท่ีพัก
อาศัยของคนพิการ 
- ไมมีการจัดทํา
ฐานขอมลูคนพิการ
ท่ีตองการทํางาน
อยางเปนระบบ  
และเปนปจจุบัน 

   

      (2) การใหบริการจัดหางาน
ตางประเทศ 

ผ ูประสงคไปทํางานตางประเทศไดรับการสงเสริม
การมีงานทํา เปาหมาย 30,200 คน 
ผลการดําเนินงาน 
1) พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางาน 
และพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงานตางประเทศ 
2) จัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ 

34.74 - - -  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 3). รับแจงการเดินทางดวยตนเองและเดินทาง 
กลับไปทํางานตางประเทศ (Re - entry) 
    มีคนหางานไดรับบริการดานการจัดหางาน
ตางประเทศ สามารถเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  
รวมท้ังสิ้น 10,492 คน 

    (3) การใหบริการขอมูล
ขาวสารตลาดแรงงาน  

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน 
เปาหมาย 2,500,000 คน 
ผลการดําเนินงาน ประชาชนไดรบับริการขอมลู
ขาวสารตลาดแรงงาน  
จํานวน 3,041,180 คน 
 

121.65 - - -  

18. โครงการวันมหกรรมอาชีพ  
 
 
 
 
 

โครงการวันมหกรรมอาชีพ เปาหมาย 6,000 คน 
ผลการดําเนินงาน แรงงานไดรับบริการสงเสริม
การมีงานทํา จํานวน – คน 

- จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 ทําให 
ไมสามารถจัด
กิจกรรมในพ้ืนท่ีได 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ 
การแพรระบาด
คลี่คลาย 

- กกจ. 

19. โครงการออกใบอนุญาต
ทํางานใหผูเช่ียวชาญ 

ออกใบอนุญาตทํางานใหผูเช่ียวชาญ เปาหมาย 
9,060 คน 11,600 ครั้ง 
ผลการดําเนินงาน คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตให
ทํางานตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการ
ลงทุน (BOI) กฎหมายวาดวยการปโตรเลียม  
หรือตามกฎหมายอ่ืน และจดัทําทะเบียนคนตาง

67.75 - - 0.1755 กกจ. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางาน จํานวน 6,138 คน 
15,943 ครั้ง 

 20. โครงการสงเสริมการจาง
งานใหมสําหรับผูจบการศึกษา
ใหมโดยภาครัฐและเอกชน 

เปาหมาย ผูจบการศึกษาใหม จํานวน 
๒๖๐,๐๐๐ คน ท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 วางงาน ไมมีงานทํา ไดรับความ
ชวยเหลือใหเขาสูตลาดแรงงาน เกิดการจางงาน 
ไดมีงานทํา มรีายได มีคณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 
ผลการดําเนินงาน ผูจบการศึกษาไดรับอนุมัติ
เขารวมโครงการ จํานวน 23,274 คน (ขอมูล 
1 ต.ค. 63 – 6 พ.ค. 64)   

8.95 การจายคาจางของ
ผูจบการศึกษาใหม 

ปรับปรุงคณุสมบัติ
และเง่ือนไข  
ผูจบการศึกษาใหม 

453.2881 กกจ. 

ขอ 6 การ
วางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของ
ประเทศสูอนาคต 

6.2 สนับสนุนการลงทุน “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” “เขตเศรษฐกจิพิเศษ” “เมืองอัจฉริยะ” และการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการสงเสริมการมีงานทํา
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

     กกจ. 

     (1) การใหบริการแนะแนว
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการทํางานในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปาหมาย 
7,950 คน 
ผลการดําเนินงาน สงเสริมการมีงานทําในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหแก นักเรียน 
นักศึกษา ท่ีจะจบการศึกษา หรือท่ีจะศึกษาตอ  

86.74 จากสถานการณ 
การแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ทําให
ไมสามารถจดักิจกรรม
แนะแนวในพ้ืนท่ีได 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมเมื่อ
สถานการณ 
การแพรระบาด
คลี่คลาย 

0.3359  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

จํานวน 6,896 คน 
    (2) การใหบริการจัดหางาน
เชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

กิจกรรมจดัหางานเชิงรุกเพ่ือการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปาหมาย 
2,000 คน 
ผลการดําเนินงาน - 

- - ขาดแคลน 
กําลงัแรงงาน 
ท่ีมีความรู
ความสามารถ  
- ความตองการ
แรงงานของนายจาง/
สถานประกอบการ 
ยังไมมคีวามชัดเจน 

- รัฐบาลบูรณาการ
ความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และสถาบันการศึกษา
รวมกันวางแผน 
และพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย 
 -สํารวจความ
ตองการ นายจาง/ 
สถานประกอบการ
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาตะวันออก  
- ประชาสัมพันธ
ตําแหนงงานวาง 
ของนายจาง/สถาน-
ประกอบการ 

-  

2. โครงการศูนยบริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ดานแรงงานตางดาว
เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    การพิจารณาอนุญาตทํางาน
แบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ดานแรงงานตางดาวเพ่ือสนับสนุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปาหมาย 44,000 คน 
ผลการดําเนินงาน จํานวนแรงงานตางดาวไดรับ
อนุญาตทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 
23,939 คน 

54.41 จากสถานการณ 
การแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019  
ทําใหมีการปดดาน
เขา - ออก แรงงาน 
ไมสามารถเดนิทาง
มาทํางานได 

- 6.1625 กกจ. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขอ 7 การเตรียม
คนไทยสูศตวรรษ 
ท่ี 21 

7.3 การสรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล สื่อออนไลน และเครือขายสังคมออนไลน เพ่ือปองกันผลกระทบในเชิงสังคม สรางความปลอดภัย ดูแล
ปญหาอาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขาวสารท่ีถูกตอง เกิดความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชีวิต 

รง.
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการเตรียมความพรอม 
แกกําลังแรงงาน  
    แนะแนวอาชีพและสงเสรมิ
อาชีพ 

1) แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน 
เปาหมาย 59,920 คน 
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพใหนักเรียน 
นักศึกษา และสงเสรมิอาชีพใหเดก็และเยาวชน
ในสถานพินิจ ผูถูกคุมประพฤติและผูตองขัง 
จํานวน 88,209 คน 
 

147.21 - - 2.3560 กกจ. 

2) แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทํา เปาหมาย 
43,395 คน 
ผลการดําเนินงาน แนะแนวอาชีพ 
ใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนท่ัวไป  
ผูท่ีหางานยาก และสงเสริมการมีงานทํา 
ใหทหารกองประจําการท่ีจะปลดเปนทหาร
กองหนุน จํานวน 48,014 คน 

110.64 - - 2.6203  

3) แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบการจางงาน  
เปาหมาย 1,944 คน 
ผลการดําเนินงาน เพ่ิมอาชีพเพ่ิมรายได ใหแก 
ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง ผูท่ีรอฤดูกาล 
ผูประสบภยัธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ  
และคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ สามารถ
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสรมิ และสงเสริม
การรบังานไปทําท่ีบาน จํานวน 1,784 คน 

91.77 - - 3.1628  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2. โครงการกาวสูงานท่ีด ี
คนมีคุณภาพ  

กิจกรรมใหบริการจดัหางานของศนูยบริการ
จัดหางานเพ่ือคนไทย เปาหมาย 29,600 คน 
ผลการดําเนินงาน มีผูมาใชบริการ จํานวน 
67,028 คน 

226.44 ระบบเครือขาย 
ไมเสถียร สาเหตุ
จาก connection 
ของเครื่อง sever  
 

ประสานบริษัท
ผูพัฒนาระบบ 
และประสาน 
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
ใหดําเนินการแกไข 
 
 
 

0.6230 กกจ. 

3. ผลผลติประชาชนทุกกลุม 
ไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา 

     กกจ. 

     (1) การใหบริการจัดหางาน 
ในประเทศ 

ประชาชนไดรับบริการสงเสรมิการมีงานทํา 
เปาหมาย 161,110 คน 
ผลการดําเนินงาน 
1) โครงการจัดหางานเชิงรุกเพ่ือการมีงานทํา
อยางยั่งยืน 
2) โครงการนัดพบแรงงานใหญ  
3) โครงการนัดพบแรงงานยอย 
4) โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ 
(กิจกรรมจดัหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ, 
กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสรางยวุแรงงาน, 
กิจกรรมจดัหางานใหคนพิการมีงานทํา, 
กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงาน
ภาครัฐ) 

292.85 - การดาํเนินงานตาม
โครงการ มีการ
รวมตัวกันจํานวนมาก 
ซึ่งอาจขัดตอ 
พระราชกําหนด 
การบริหารราชการ 
ในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ฉบับท่ี 8   
- นายจาง/สถาน-
ประกอบการสวนใหญ 
ไมใหความรวมมือ 
- ไมมีนายจาง/สถาน

- ปรับรูปแบบ 
การจดังาน 
ใหเหมาะสม 
ในแตละพ้ืนท่ี 
- ประสานและกําหนด
เง่ือนไขกับนายจาง/
สถานประกอบการ
ขอความรวมมือ 
ในการแจงผลการ
บรรจุงานให 
กับหนวยปฏิบัติ 
หลังจากจบงาน 
-  ออกมาตรการจูงใจ

19.4854  
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

5) โครงการ 3 ม. (มีงาน มเีงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม) 
6) โครงการจัดหางานเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต 
(ผูประกันตน + 24 ช่ัวโมง) 
 
มีประชาชนไดรับบริการสงเสรมิ 
การมีงานทํา รวมท้ังสิ้น 471,818 คน 

ประกอบการเปด
โอกาสใหเขาทํางาน 
เน่ืองจากยังมีความ
กังวลในการ 
จางงานผูพนโทษ 
- มีตําแหนงงานวาง
รองรับนอย 
- นักเรียน นักศึกษา 
ไมมคีวามพรอม 
ในการทํางาน 

ในการจางงาน 
ผูพนโทษ 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจางงานคนพิการ 

   - นายจาง/สถาน-
ประกอบการ 
กําหนดคณุสมบัติ 
และวุฒิการศกึษา
ของคนพิการไว
คอนขางสูง รวมท้ัง
ไมจดัสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหแก
คนพิการ 
-  สถานท่ีทํางาน 
อยูหางไกลจากท่ีพัก
อาศัยของคนพิการ 
- ไมมีการจัดทํา
ฐานขอมลูคนพิการ 
ท่ีตองการทํางาน
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

อยางเปนระบบ  
และเปนปจจุบัน 

     (2) การใหบริการจัดหางาน
ตางประเทศ 

ผ ูประสงคไปทํางานตางประเทศไดรับการสงเสริม
การมีงานทํา เปาหมาย 30,200 คน 
ผลการดําเนินงาน 
1) พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางาน 
และพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงานตางประเทศ 
2) จัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ 
3). รับแจงการเดินทางดวยตนเองและเดินทาง 
กลับไปทํางานตางประเทศ (Re - entry) 

34.74 - - -  

     มีคนหางานไดรับบริการดานการจัดหางาน
ตางประเทศ สามารถเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  
รวมท้ังสิ้น 10,492 คน 

     

    (3) การใหบริการขอมูล
ขาวสารตลาดแรงงาน  

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน 
เปาหมาย 2,500,000 คน 
ผลการดําเนินงาน ประชาชนไดรบับริการขอมลู
ขาวสารตลาดแรงงาน  
จํานวน 3,041,180 คน 

121.65 - - -  

 4. โครงการวันมหกรรมอาชีพ  โครงการวันมหกรรมอาชีพ เปาหมาย 6,000 คน 
ผลการดําเนินงาน แรงงานไดรับบริการสงเสริม
การมีงานทํา จํานวน – คน 

- จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 ทําให 
ไมสามารถจัด

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรม
ตามปกติเมื่อ
สถานการณ 
การแพรระบาด
คลี่คลาย 

- กกจ. 
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นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน) 

เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรมในพ้ืนท่ีได 
 5. โครงการออกใบอนุญาต

ทํางานใหผูเช่ียวชาญ 
ออกใบอนุญาตทํางานใหผูเช่ียวชาญ เปาหมาย 
9,060 คน 11,600 ครั้ง 
ผลการดําเนินงาน คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตให
ทํางานตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการ
ลงทุน (BOI) กฎหมายวาดวยการปโตรเลียม  
หรือตามกฎหมายอ่ืน และจดัทําทะเบียนคนตาง
ดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางาน จํานวน 6,138 คน 
15,943 ครั้ง 
 

67.75 - - 0.1755 กกจ. 

 6. โครงการสงเสริมการจาง
งานใหมสําหรับผูจบการศึกษา
ใหมโดยภาครัฐและเอกชน 

เปาหมาย ผูจบการศึกษาใหม จํานวน 
๒๖๐,๐๐๐ คน ท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 วางงาน ไมมีงานทํา ไดรับความ
ชวยเหลือใหเขาสูตลาดแรงงาน เกิดการจางงาน 
ไดมีงานทํา มรีายได มีคณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 
ผลการดําเนินงาน ผูจบการศึกษาไดรับอนุมัติ
เขารวมโครงการ จํานวน 23,274 คน (ขอมูล 
1 ต.ค. 63 – 6 พ.ค. 64)   

8.95 การจายคาจางของ
ผูจบการศึกษาใหม 

ปรับปรุงคณุสมบัติ
และเง่ือนไข  
ผูจบการศึกษาใหม 

453.2881 กกจ. 

 
  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
  สํานักตรวจและประเมินผล  
  


