ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน >ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รายงานสาคัญผู้บริหาร
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สานักงานประกันสังคม

สาระสาคัญประกอบด้วย
 ภาวะการทางานของประชากร
 รายงานกราฟข้อมูลสาคัญ
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สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เดือนตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
สป.

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร
งบประมาณหลังโอน
(บาท)
เข้า/โอนออก
1,211.0712
1,211.0712

กกจ.

1,103.7681

1,103,7681

กพร.

2,070.7470

2,070.7470

กสร.

1,069.0265

1,069.0265

สปส.

24,898.6137

24,898.6137

ภาพรวม

30,353.2265

30,353.2265

เบิกจ่าย
944.1707
(ร้อยละ 77.96)
795.6163
(ร้อยละ 72.08)
1,225.6020
(ร้อยละ 59.19)
794.6345
(ร้อยละ 74.33)
22,132.2341
(ร้อยละ 88.89)
25,892.2576
(ร้อยละ 80.30)

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
973.8964
(ร้อยละ 80.42)
842.1677
(ร้อยละ 76.30)
1,302.3933
(ร้อยละ 62.89)
813.1226
(ร้อยละ 76.06)
22,149.7622
(ร้อยละ 88.96)
26,081.3422
(ร้อยละ 85.93)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร
งบประมาณหลังโอน
(บาท)
เข้า/โอนออก
3,185.1973
3,185.1973

งบดาเนินงาน

2,032.1287

2,012.0559

งบลงทุน

261.8836

270.3215

งบเงินอุดหนุน

24,008.1352

24,007.8289

งบรายจ่ายอื่น

865.8817

877.8229

30,353.2265

30,353.2265

ภาพรวม

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

เบิกจ่าย
2,559.3871
(ร้อยละ 80.35)
1,367.6996
(ร้อยละ 67.98)
125.3423
(ร้อยละ 46.37)
21,485.9524
(ร้อยละ 89.50)
353.8761
(ร้อยละ 40.31)
25,892.2576
(ร้อยละ 85.30)

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
2,559.3871
(ร้อยละ 80.35)
1,478.6801
(ร้อยละ 73.49)
152.0916
(ร้อยละ 56.26)
21,485.9886
(ร้อยละ 89.50)
405.1948
(ร้อยละ 46.16)
26,081.3422
(ร้อยละ 85.93)
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

เป้าหมายการ
ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 10 เดือน
250,000 คน 471,861 คน

(กิจกรรมข้อ 1.1 นาส่งผลผลิต)
1.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
1.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพืน้ ที่/ชุมชน
1.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

250,000 คน
77,500 คน
22,166 คน

471,861 คน
628,975 คน
35,420 คน

2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน

30 เรื่อง

ร้อยละ 94.57

(กิจกรรมข้อ 2.5 ไม่นาส่งผลผลิต)
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย
2.2 จัดทายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน
2.3 จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ
2.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2.5 อานวยการการบริหารจัดการด้านแรงงาน
2.6 เตรียมการรับรองการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียน

9 เรื่อง
10 เรื่อง
4 เรื่อง
6 เรื่อง
7 เรื่อง
1 เรื่อง

ร้อยละ 91.30
ร้อยละ 85.41
ร้อยละ 100
ร้อยละ 96.15
ร้อยละ 95.09
ร้อยละ 100

450,000 คน
2 เรื่อง

373,459 คน
2 เรื่อง

3.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
3.2 ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

450,000 คน
2 เรื่อง

373,459 คน
2 เรื่อง

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5 เรื่อง
380 เล่ม/ปี

5 เรื่อง
304 เล่ม/ปี

2 เรื่อง

2 เรื่อง

380 ครั้ง/เล่ม
3 เรื่อง

303 ครั้ง/เล่ม
3 เรื่อง

380 คน

380 คน

380 คน

380 คน

3. ส่งเสริมการขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

4.1 สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลความต้องการแรงงานและ
การขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างรายได้
4.2 จัดทารายงานสถานการณ์และวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
4.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานกลุ่มเฉพาะ
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)

การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โดยอาสาสมัครแรงงาน 7,255 คน


การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

215,226 คน

- ด้านจัดหางาน

24,376 คน

- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

69,384 คน

- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- ด้านสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ

9,525 คน
109,855 คน
11,350 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน


การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน
- ด้านจัดหางาน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

34,228 คน
3,668 คน
22,810 คน
111 คน
7,639 คน
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
สนร./ฝ่ายแรงงาน
1. ซาอุดอิ าระเบีย (ริยาด)
2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)
3. ญี่ปุ่น
4. ฮ่องกง
5. ไต้หวัน (ไทเป)
6. ไต้หวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร์
8. บรูไน
9. มาเลเซีย
10. อิสราเอล
11. เกาหลี
12. เยอรมนี
13. ลิเบีย
รวม

แรงงาน
ถูกกฎหมาย

แรงงาน
ผิดกฎหมาย

14,620
28,300
15,171
3,879
43,427
16,379
11,189
2,303
16,205
22,500
18,793
58,078
2,758
253,602

หมายเหตุ : ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ
ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

600
4,391
26
26
350
110,000
1,000
3,364
100
119,857

รวม
15,220
28,300
19,562
3,879
43,427
16,405
11,539
2,303
126,205
23,500
22,157
58,078
2,858
373,459
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
สนร./ฝ่ายแรงงาน
1. ซาอุดอิ าระเบีย (ริยาด)
2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)
3. ญี่ปุ่น
4. ฮ่องกง
5. ไต้หวัน (ไทเป)
6. ไต้หวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร์
8. บรูไน
9. มาเลเซีย
10. อิสราเอล
11. เกาหลี
12. เยอรมนี
13. ลิเบีย
รวมทั้งสิ้น

จานวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับเงิน รวมทั้งสิ้น
สิทธิประโยชน์
(ราย)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
-

2,866,193.00

23

23

176

1,637,867.00

100

276

2,579,079
107
4,494,206
4,135
558
571
6,377,314
18
3,144,203
134
1,344,323.97
1,321 43,801,794.70
241 32,216,020.00
69
1,995,000.00
7,330 100,456,000.67

3
330
419
1,682
789
57
2,958
280
1,418
6
228
8,293

3
437
4,554
2,240
1,360
75
3,092
1,601
1,659
6
297
15,623

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 10 เดือน

1. โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

250 คน

-

คน

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบสารสนเทศและกฎหมาย
กฎ ระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

250 คน

-

คน

2. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
2.1 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน
2.2 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

3. คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
(กิจกรรมข้อ 3.2 นาส่งผลผลิต)
3.1 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
3.2 พิจารณาคาขอและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตทางาน

4. โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้
แรงงาน
- สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้

5. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
5.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ
5.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
5.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ
5.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

1,000,000 คน

946,499 คน

17,200 คน

13,282 คน

787,500 คน

865,141 คน

242,000 คน
36,000 แห่ง
787,500 คน

246,026 คน
36,557 แห่ง
865,141 คน

124,240 คน

125,158 คน

124,240 คน

125,158 คน

8,541,460 คน

8,252,694 คน

636,700 คน
120,000 คน
784,760 คน
7,000,000 คน

869,528 คน
100,186 คน
746,927 คน
6,536,053 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
1. แรงงานต่างด้าว/นายจ้าง ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
2. คนหางานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน

13,282 คน
946,499 คน

การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
1. โครงการเผยแพร่ความรูเ้ พื่อป้องกันการหลอกลวงในการทางานต่างประเทศ
2. โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน
3. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทางานต่างประเทศ

878,184 คน
8,465 คน
59,365 คน

การรับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืนและดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายจัดหางาน
1. รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน
2. ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาผิดกฎหมาย
3. ช่วยเหลือคนหางาน
4. สิทธิประโยชน์เป็นจานวนเงินที่คนหางานได้รับคืน

402 คน
83 คน
394 คน
2,710,350 บาท

การตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
1. ตรวจสอบคนทางานต่างด้าว
2. ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว

246,026 คน
36,557 แห่ง

การพิจารณาและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน
1. พิจารณาคาขออนุญาตทางาน (คนต่างด้าวถูกกฎหมาย)
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ชนกลุ่มน้อย (มาตรา 13)
2. จัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทางานคน (ต่างด้าวถูกกฎหมาย)
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) แบบนาเข้า (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ชนกลุ่มน้อย (มาตรา 13)

865,141 คน
104,065 คน
149,167 คน
537,366 คน
27,682 คน
46,861 คน
1,212,702 ครั้ง
150,072 ครั้ง
191,105 ครั้ง
756,839 ครั้ง
41,520 ครั้ง
73,166 ครั้ง

8

กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

การส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้
1. โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร

18,186 คน

2. โครงการตลาดนัดพบงานเชิงคุณภาพ

53,950 คน

3. โครงการรับงานสู่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
- รับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
- ส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
4. โครงการวันมหกรรมอาชีพ

1,740 คน
835 คน
905/76 คน/รุ่น
35,787 คน

5. โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

4,020 คน

6. โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา
- แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
- แนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ
- แนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจาการที่ปลดเป็นทหารกองหนุน
- แนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
- แนะแนวอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

9,704 คน
1,536 คน
2,460 คน
3,807 คน
1556/151 รุ่น/คน
345 คน

ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
1. การบริการจัดหางานในประเทศ
- กิจกรรมให้บริการจัดหางาน ณ สานักงาน
- กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
- กิจกรรมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)
- กิจกรรมบริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง
2. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)
- ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
- ผู้ได้รับการบรรจุงาน

849,596 คน
156,951 คน
470,085 คน
96,058 คน
4,739 คน
106,124 คน
15,639 คน
691,891 อัตรา
417,822 คน
274,069 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
•
- เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
- บริษัท/นายจ้างพาไปทางาน
- บริษัท/นายจ้างพาไปฝึกงาน
4. การให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
4.1 จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
4.2 จัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
4.3 จัดหางานให้ผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการส่งเสริมการมีงานทา
- จัดหางานให้คนพิการมีงานทา
- ส่งเสริมคนพิการมีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
- สร้างโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
5. การให้บริการแนะแนวอาชีพ
- แนะแนวอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- แนะแนวอาชีพผู้ประกันตน (กรณีว่างงาน)/ประชาชนทั่วไป
- แนะแนวอาชีพระดับหมู่บา้ น

ต.ค. 56 – ก.ค. 57
100,186 อัตรา
27,705 คน
8,516 คน
53,441 คน
6,488 คน
4,036 คน
19,932 อัตรา
1,740 คน
14,424 คน
3,768 คน
3,646 คน
88 คน
34 คน
746,927 คน
194,510 คน
256,143 คน
296,274 คน

6. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

6,536,053 คน

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

6,536,053 คน

7. การจัดทาฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
8. การจัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน
- นักเรียน/นักศึกษา
- ทหารกองประจาการ
9. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานทั่วประเทศ
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานประกอบการ/สถานศึกษา)

4,024 คน
263,591 คน
252,043 คน
11,548 คน
801 แห่ง

10

กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่ วนแรงงานต่ างด้ าว
คงเหลือทั่วราชอาณาจักร
แรงงาน
ผิดกฏหมาย
20,991 คน

แรงงาน
ถูกกฎหมาย
1,549,555 คน

แผนภูมิแสดงสัดส่ วนแรงงานต่ างด้ าวที่ได้ รับใบอนุ ญาติทางาน
ตลอดชีพ
983 คน

ส่งเสริมการลงทุน
BOI
35,619 คน

ทั่วไป
91,501 คน
นาเข้าตาม
MOU
251,373 คน

พิสูจน์สัญชาติ 3 สัญชาติ
 พม่า
1,007,924 คน
 ลาว
37,913 คน
 เวียดนาม 103,251 คน

ทีม่ า : ข้อมูล MOU (นาเข้าและพิสูจน์สัญชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ฝ่ายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จาแนกเป็น 4 ประเภท
ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ามาทางานอันจาเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับ
ประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผัน ให้ไปประกอบอาชีพ
ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนต่างด้าวเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 10 เดือน
39,860 คน

33,282 คน

1.1 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ

1,000 คน

1,420 คน

1.2 เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

38,860 คน

31,862 คน

2. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน

3,303,303 คน 3,230,661 คน

2.1 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

1,413 คน

10,154 คน

2.2 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

1,400 คน

1,668 คน

36,910 คน

43,069 คน

1,400 คน

10,114 คน

2.5 จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

20 สาขา

13 สาขา

2.6 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1,400 คน

2,957 คน

70 หลักสูตร

128 หลักสูตร

3,260,780 คน

3,162,705 คน

121,200 คน

107,936 คน

121,200 คน

107,936 คน

14,250 คน

13,434 คน

14,250 คน

13,434 คน

2.3 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.4 ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน

2.7 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545

3. พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มี ผลิตภาพสูงขึ้นเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
- ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
1. พัฒนาฝีมือพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ
2. เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

1,420 คน
31,862 คน

การพัฒนาฝีมือศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพทั้งหมด 12 กิจกรรมย่อย โดยมีโครงการสาคัญ อาทิ
1.1. ฝึกอบรมฝีมือเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจา/สถานพินิจ/ผู้ผ่าน
1,208 คน
การบาบัดยาเสพติด
1.2 ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มคนพิการ
63 คน
1.3 ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มผู้ยากจน
575 คน
1.4 ฝึกอบรมฝีมือให้แก่ทหาร (ก่อนปลดประจาการ)
2,354 คน
1.5 ฝึกอบรมฝีมือให้แก่นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
1,465 คน
1.6 ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มอื่นๆ
1,640 คน
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งหมด 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
2.1 พัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระ
1,962 คน
117 คน
2.2 ส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด 10 กิจกรรมย่อย โดยมีโครงการสาคัญ อาทิ
3.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3.2 ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
3.3 ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
3.4 ทดสอบฝีมือช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
4. ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
- ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม
5. จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
6. พัฒนาฝีมือและศักยภาพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม

41,854 คน
45 คน
1,025 คน
139 คน
10,114 คน
13 สาขา
2,957 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

7. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545

128 หลักสูตร
3,162,705 คน

การพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีผลผลิตสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน
ได้แก่ ฝึกอบรมแรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ แรงงาน
ในภาคเกษตร/อุตสาหกรรม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

107,936 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
13,434 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่าง
เป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน
(กิจกรรม 1.2 นาส่งผลผลิต)

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 10 เดือน
8,900 คน

9,347 คน

1,200 คน

845 คน

8,900 คน

9,347 คน

40,300 คน

28,196 คน

40,300 คน

28,196 คน

180,300 คน

193,706 คน

- ส่งเสริม พัฒนา และติดตามเฝ้าระวังให้แรงงานได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

180,300 คน

193,706 คน

4. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ

20,000 คน

20,429 คน

- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000 คน

20,429 คน

5. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
(กิจกรรม 5.1 และ 5.2 นาส่งผลผลิต)

2,500,000 คน

2,894,755 คน

5.1 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้
และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
5.2 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน

1,900,000 คน

1,931,443 คน

600,000 คน

963,312 คน

1.1 ส่งเสริมและกากับดูแลสถานประกอบกิจการให้มีระบบ
บริหารจัดการแรงงานตามมาตรฐาน
1.2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน ไม่น้อยกว่า

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

3. โครงการพัฒนาความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ
เพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน
5.4 ให้คาปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกากับ
ให้กับสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงาน

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 10 เดือน
11,000 แห่ง
11,000 แห่ง

10,115 แห่ง
11,822 แห่ง

700 แห่ง

799 แห่ง

5,200 แห่ง

5,411 แห่ง

6. สถานประกอบกิ จการมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
แรงงาน
- จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ไม่น้อยกว่า
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงานและสนับสนุนการจัดทามาตรฐานแรงงานไทย
ในสถานประกอบกิจการ
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีอาเซียน
- ส่งเสริมและกากับดูแลสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการ
แรงงานตามมาตรฐาน
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานไม่น้อยกว่า (8,900 คน) (นาส่งผลผลิต)

845 คน
9,347 คน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย โดยมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สาคัญ (ไม่นาส่งผลผลิต) ดังนี้
1. การตรวจคุ้มครองแรงงานสตรี
 ตรวจคุ้มครองแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่เป็นแรงงานสตรีที่ผ่านการตรวจและได้รับการปฎิบัติถูกต้อง
2. การตรวจคุ้มครองแรงงานเด็ก
 ตรวจคุ้มครองแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่เป็นแรงงานเด็กที่ผ่านการตรวจและได้รับการปฎิบัติถูกต้อง
- รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก

28,196 คน

657,918 คน
649,274 คน
4,424 คน
4,388 คน
187,790 คน

โครงการพัฒนาความร่วมมือในสถานประกอบกิจการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

193,706 คน

โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ส่งเสริมการจัดทาระบบมาตรฐานการป้องและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ
- ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การ
จัดทาระบบมาตรฐานการป้องและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

20,429 แห่ง
20,429 แห่ง
406 แห่ง
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน (กิจกรรม 1 และ 2 นาส่งผลผลิต)
1. กากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และการคุ้มครอง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1.1 ให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนา ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
1.2 สนับสุนนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
1.3 การคุ้มครองแรงงานในระบบ
 ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายฯ
1.4 การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 2 กรณี
- ผู้รับงานไปทาที่บ้าน
 ตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
 นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการคุ้มครองแรงงานและได้รับการปฎิบัติถูกต้อง
- แรงงานภาคเกษตรกรรม
 นายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ได้รับการตรวจคุ้มครอง
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการคุ้มครองแรงงานและได้รับการปฎิบัติถูกต้อง
2. กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีในการทางาน
- ความปลอดภัยในการทางาน
 ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ

1,931,443 คน
147,150 คน
138,158 คน
39,891 แห่ง
1,345,259 คน
39,542 แห่ง
1,327,292 คน

28,479 คน
453 คน
5,209 คน
2,134 แห่ง
23,260 คน
21,711 คน
963,312 คน

14,643 แห่ง
831,158 คน
13,860 แห่ง
763,386 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
- กรณีข้อพิพาทแรงงาน
 สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 ข้อพิพาทที่ยุติ
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานยุติ
- กรณีข้อขัดแย้ง
 สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้ง
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 สถานประกอบกิจการที่ข้อขัดแย้งยุติ
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้งยุติ
- วินิจฉัยและยุติคาร้อง
 คาร้องที่วินิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 ลูกจ้างได้รับเงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน
4. ให้คาปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกากับให้กับสถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานในระบบ
 สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
 ลูกจ้างทีไ่ ด้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57
10,115 แห่ง
87 แห่ง
51,530 คน
71 แห่ง
45,927 คน
143 แห่ง
75,954 คน
123 แห่ง
71,575 คน
4,555 ราย
12,418 คน
258.59 ล้านบาท
11,822 แห่ง

28,072 แห่ง
2,733,036 คน

สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน
1. สถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกาหนด
มาตรฐานแรงงานไทย
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
และสนับสนุนการจัดทามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ

779 แห่ง
5,411 แห่ง
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สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล
จากการประกันสังคม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 10 เดือน
10,700,000 คน 11,372,094 คน
11,372,094 คน

- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สาหรับผู้ประกันตน

2. ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ
ประกันสังคม (เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะจานวน
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนฯ)
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
- จานวนลูกจ้าง
- จานวนนายจ้าง
- จานวนผู้ประกันตน
- จานวนสถานประกอบการ
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
- จานวนการรับเงินทดแทน
- จานวนการรับประโยชน์ทดแทน

3. แรงงานนอกระบบได้รบั ความคุ้มครองจากการ
ประกันสังคม
3.1 ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
3.2 จัดเก็บเงินสมทบผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40
3.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์สาหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40
3.4 โครงการออกหน่วยเคลือ่ นที่สาหรับผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40

10,150,000 คน 10,989,850 คน

8,789,000 คน
346,000 ราย
10,700,000 คน
415,000 แห่ง

8,988,978 คน
349,590 ราย
10,989,850 คน
419,228 แห่ง

ร้อยละ 52.00

ร้อยละ 96.37

129,000 ราย
34,875,000 ราย

84,903 ราย
21,790,201 ราย

1,759,000 คน

1,842,789 คน

1,759,000 คน
ร้อยละ 60
22,000 ราย
4,224 ครั้ง

1,842,789 คน
ร้อยละ 47.23
33,115 ราย
6,958 ครั้ง

20

สานักงานประกันสังคม
การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

1. ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากการประกันสังคม
 จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสาหรับ
ผู้ประกันตน

11,372,094 คน

2. ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
 ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลโดยการ
จัดบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

10,989,850 คน

2.1 การขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย





ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
ลูกจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

10,989,850 คน
419,228 แห่ง
8,988,978 คน
349,590 ราย

2.2 การจัดเก็บเงินสงเคราะห์
 ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

ร้อยละ 96.37

2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
 จานวนการรับเงินทดแทน
 จานวนการรับประโยชน์ทดแทน

84,903 ราย
21,790,201 ราย

3. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
 รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1,752,711 คน

- ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)

8,104 คน

- ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)

1,498,496 คน

- ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 200 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท)

82,725 คน

- ทางเลือกที่ 4 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน (จ่ายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130บาท)

380 คน

- ทางเลือกที่ 5 จ่ายเงินสมทบ 350 บาท/เดือน (จ่ายเอง 200 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาท)

253,084 คน
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

 1. กองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 สถานะเงินกองทุน
- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

419,228 แห่ง
1,260,986 ล้านบาท
473,160.29 ล้านบาท

 ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

33,933.64 ล้านบาท
32,231,704 ราย

1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

21,330.35 ล้านบาท
20,204,624 ราย

2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

9,227.71 ล้านบาท
11,903,971 ราย

3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

3,375.58 ล้านบาท
123,109 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)






สถานะเงินกองทุน
ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน
นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน
เงินประโยชน์ทดแทน
จานวนการรับเงินทดแทน (กรณีการประสบอันตราย)

45,091 ล้านบาท
8,988,978 คน
349,590 ราย
1,487.06 ล้านบาท
75,663 ราย
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (คงเหลือ)
- จานวนคนหางานที่ได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน
- จานวนเงิน

2. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ

7,851.65 ล้านบาท
331 คน
9.69 ล้านบาท

16.40 ล้านบาท
187 กลุ่ม
13.49 ล้านบาท

การดาเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (คงเหลือ) ณ เดือน มิ.ย. 57
- รับเงินสมทบ
- รับชาระหนี้

การดาเนินงาน

760.58 ล้านบาท
50.05 ล้านบาท
25.27 ล้านบาท

ต.ค. 56 – ก.ค. 57

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (คงเหลือ)
 สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
- เงินที่อนุมัติให้สหกรณ์กู้
 ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมตั ิเงินกู้
2. กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง (คงเหลือ)
 รับเงินค่าปรับตามกฎหมายหมายคุ้มครองแรงงาน
 รับเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง
- ยอดเงินสงเคราะห์ที่จา่ ย

54.73 ล้านบาท
9 แห่ง
67.69 ล้านบาท
7,789 คน
228.25 ล้านบาท
4.25 ล้านบาท
4,728 ราย
70.76 ล้านบาท
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ภาวะการทางานของประชากรประจาเดือนมิถุนายน 2557
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
54.83 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
38.93 ล้านคน (ร้อยละ 71.0)

ผู้มีงานทา
38.38 ล้านคน (ร้อยละ 98.6)

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
15.90 ล้านคน (ร้อยละ 29.0)
ในภาคเกษตรกรรม
13.60 ล้านคน (ร้อยละ 35.4)
นอกภาคเกษตรกรรม
24.78 ล้านคน (ร้อยละ 64.6)

นายจ้าง
1.1 ล้านคน

ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
5.70 ล้านคน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.47 ล้านคน
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.51 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
14.17 ล้านคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.15 ล้านคน

ทางานส่วนตัว
12.28 ล้านคน

การรวมกลุ่ม
0.07 ล้านคน

ก่อสร้าง
2.22 ล้านคน

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
1.22 ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล
3.51 ล้านคน

ทางานให้ครอบครัว
7.25 ล้านคน

การผลิต
6.27 ล้านคน

บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.62 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.1 ล้านคน (ร้อยละ 0.3)

การรวมกลุ่ม
ผู้ว่าล้งงาน
0.13
านคน

0.44 ล้านคน (ร้อยละ 1.1)

การศึกษา
1.16 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.65 ล้านคน
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.82 แสนคน
อื่น ๆ
1.99 ล้านคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

24
แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมที่สาคัญ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 กับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
ปี 2557

ปี 2556
13.6
14.16

เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
6.27
6.32

การผลิต
2.22
2.21

ก่อสร้าง
การขายปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ
1.22
1.16

ข่นส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์
บริหารราชการ และประกันสังคม
ด้านการศึกษา
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
บริการด้านอื่น ๆ
อื่น ๆ

5.7
6.04

2.47
2.58

0.51
0.55
0.15
0.15
1.62
1.59
1.16
1.13
0.65
0.61
0.82
0.71
1.99
1.86

จากการส ารวจของส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ เดื อนมิ ถุ นายน ปี 2557 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บจ านวน
ผู้มีงานท าในช่ วงเวลาเดียวกั นกับปี 2556 พบว่ าผู้มี งานทาเดือนมิ ถุนายน 2556 จานวน 39.07 ล้ านคน และ
เดือนมิถุนายน 2557 จานวน 38.38 ล้านคน ลดลง 6.9 แสนคน โดยในภาคเกษตรมีจานวนผู้ทางานเดือน
มิถุนายน 2556 จานวน 14.16 ล้านคน และเดือนมิถุนายน 2557 จานวน 13.60 ล้านคน ลดลง 5.6 แสนคน
นอกภาคเกษตรกรรมมีจานวนผู้ทางานเดือ นมิถุน ายน 2556 จานวน 24.91 และเดือ นมิถุน ายน 2557
จานวน 24.78 ล้านคน ลดลง 1.3 แสนคน และนอกภาคเกษตรกรรมมีจานวนผู้ทางานลดลงในสาขาการขายส่ง
การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์มากที่สุด 3.4 แสนคน รองลงมาเป็นสาขาที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร 1.1 แสนคน สาขาการผลิต 5.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 4.0 หมื่นคน ส่วนสาขา
ที่เพิ่มขึ้นคือ สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแล
สัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดและซักแห้ง เป็นต้น สาหรับ สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วง
เดียวกันของปีที่แล้วและที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่น ๆ

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2557 กับ ปี 2556
9000
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7000
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7,825
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6000
5000

6,344

6347
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มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2557 กับปี 2556
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ารายได้ส่งกลับเดือนมิถุนายน 2557 (7,002 ล้านบาท) ต่ากว่าเดือน
มิถุนายน 2556 (7,538 ล้านบาท) จานวน 536 ล้านบาท

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายชื่อผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

-

0-2246-1881

-

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง

-

0-2232-1489

-

ที่ปรึกษารัฐมนตรี

-

0-2232-1021

-

เลขานุการรัฐมนตรี

-

0-2232-1038

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ

ปลัดกระทรวง

081-832-1414

0-2643-4452

นางปราณิน มุตตาหารัช

รองปลัดกระทรวง

081-875-0024

0-2643-4467

นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ

รองปลัดกระทรวง

081-926-8383

0-2245-2555

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ

รองปลัดกระทรวง

081-174-9494

0-2254-8193

นายประวิทย์ เคียงผล

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

081-805-7394

0-2232-1122-3

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

089-890-7746

0-2232-1118

นายวิษณุ ปาณวร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

085- 483-8607

0-2232-1116-7

นายอารักษ์ พรหมมณี

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

085-660-9916

0-2232-1118-9

นายวินัย ลู่วิโรจน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

081-375-3471

0-2232-1118-9

นายกรีฑา สพโชค

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษากฎหมาย
รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน

084-438-7133
081-816-9854

0-2232-1134
0-2247-6291

-

0-2245-1327

081-805-7394

0-2248-6866

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม

081-174-7676

0-2247-6600

081-174-6565

0-2245-7787

081-826-1452

0-2525-2814

นายสุเมธ มโหสถ
นายนคร ศิลปอาชา
นายพานิช จิตร์แจ้ง
นางอามร เชาวลิต

รง. www.mol.go.th
กกจ. www.doe.go.th
กพร. www.dsd.go.th
กสร. www.labour.go.th
สปส. www.sso.go.th
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สนศ. สป.

