ข้อมูลสาคัญด้านแรงงาน
ประจาเดือน พฤษภาคม 2556

สายด่วนกระทรวง
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ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน >ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สานักงานประกันสังคม

เรื่องอื่น ๆ
 ภาวะการทางานของประชากร
 รายงานกราฟข้อมูลสาคัญและรายได้ส่งกลับของแรงงานไทย
ในต่างประเทศ
 นโยบายค่าแรง 300 บาทกับการพัฒนาธุรกิจ SMEs

1
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556
เดือนพฤษภาคม 2556
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร

งบประมาณหลังโอน
เข้า/โอนออก

สป.

1,346.5581

1,346.5581

กกจ.

1,046.6992

1,046.6992

กพร.

2,126.0334

2,126.0334

กสร.

1,086.0261

1,086.0261

สปส.

30,920.1887

30,920.1887

ภาพรวมกระทรวง

36,525.5055

36,525.5055

ผลการใช้จ่ายเงิน
812.1510
(ร้อยละ 60.31)
615.5920
(ร้อยละ 58.81)
1,088.2920
(ร้อยละ 51.19)
627.1790
(ร้อยละ 57.75)
22,912.4659
(ร้อยละ 74.10)
26,055.6802
(ร้อยละ 71.34)

เบิกจ่าย+ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย + ผูกพัน
952.5296
(ร้อยละ 70.74)
670.5600
(ร้อยละ 64.06)
1,208.9987
(ร้อยละ 56.87)
684.4243
(ร้อยละ 63.02)
22,912.4659
(ร้อยละ 74.10)
26,428.9786
(ร้อยละ 72.36)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร

งบประมาณหลังโอน
เข้า/โอนออก
3,117.6349
3,117.6349

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

1,628.2514

1,600.1074

518.8181

543.9616

งบเงินอุดหนุน

30,209.5076

30,206.0482

งบรายจ่ายอื่น

1,051.2935

1,066.7534

รวม

36,525.5055

36,525.5055

งบลงทุน

1

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

ผลการใช้จ่ายเงิน
1,982.4139
(ร้อยละ 63.59)
933.2385
(ร้อยละ 58.32)
198.2517
(ร้อยละ 37.06)
22,467.4092
(ร้อยละ 74.38)
474.3667
(ร้อยละ 44.47)
26,055.6802
(ร้อยละ 71.34)

เบิกจ่าย+ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย + ผูกพัน
1,982.4139
(ร้อยละ 63.59)
1,033.1312
(ร้อยละ 64.57)
404.3127
(ร้อยละ 75.58)
22,467.4092
(ร้อยละ 74.38)
541.7114
(ร้อยละ 50.78)
26,428.9786
(ร้อยละ 72.36)

2
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
(กิจกรรมข้อ 1.1 นาส่งผลผลิต)
1.1 พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
1.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
1.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน
250,000 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
228,619 คน

250,000 คน
75,000 คน
37,480 คน

ร้อยละ 91.45
228,619 คน
160,661 คน
35,033 คน

2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน
(กิจกรรมข้อ 2.5 ไม่นาส่งผลผลิต)

33 เรื่อง

ร้อยละ 80.90

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการเตือนภัย

11 เรื่อง

2.2 พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน

11 เรื่อง

ร้อยละ 67.05
ร้อยละ 68.31
ร้อยละ 94.62
ร้อยละ 71.32
ร้อยละ 84.09
ร้อยละ 100

2.3 จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ

4 เรื่อง

2.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

6 เรื่อง

2.5 พัฒนาระบบบริหาร
2.6 เตรียมการรับรองการเปิดการเคลื่อนย้ายการค้าเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียน

14 เรื่อง
1 เรื่อง

3. ส่งเสริมการขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ
3.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

ร้อยละ 76.20
500,000 คน

439,431 คน
ร้อยละ 87.89
33,873 คน
ร้อยละ 64.52

3.2 ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

52,500 คน

4. ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า*

77 จังหวัด

77 จังหวัด

- ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า

77 จังหวัด

77 จังหวัด

5. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัชายแดน
ด
ภาคใต้

38,000 คน

30,292 คน

380 คน

ร้อยละ 79.72
380 คน

- จ้างบัณฑิตแรงงาน

3
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (ณ เดือนพฤษภาคม 2556)
สนร./ฝ่ายแรงงาน

จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมาย

1. ซาอุดิอาระเบีย (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

14,620
29,875
16,180
3,972
43,613
18,978
41,207
3,237
9,269
22,500
15,655
13,522
2,257
234,885

หมายเหตุ : ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ
ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

600
125
3,700
26
350
195,000
1,000
3,575
170
204,546

15,220
30,000
19,880
3,972
43,639
18,978
41,557
3,237
204,269
23,500
19,230
13,522
2,427
439,431

4
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
(ณ เดือนพฤษภาคม 2556)
สนร./ฝ่ายแรงงาน
1. ซาอุดิอาระเบีย (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
ไม่เกี่ยวกับเงิน
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์
(ราย)
(บาท)
(ราย)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

80
235

963,923.00
5,477,435.00

342
63

422
298

145
62
1,885
414
785
25
10
817
289
13
60
4,820

10,935,197.00
1,778,536.00
16,298,022.17
22,063,923.00
1,593,068.00
297,937.20
25,027,289.43
16,481,981.00
100,917,312.17

22
661
331
424
534
125
896
331
1,626
5,355

167
723
2,216
838
1,319
150
906
1,148
1,915
13
60
10,175

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

5
กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน
79,900 คน

- การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้

2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนคนหางานได้รับความคุ้มครอง
- จานวนประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
2.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ
2.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
2.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ
2.4 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานฯ
2.5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

3.คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
(กิจกรรมข้อ 3.1 นาส่งผลผลิต)
3.1 พิจารณาคาขออนุญาตทางานและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน
3.2 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
41,894 คน
ร้อยละ 52.43

9,748,131 คน 7,430,611 คน
1,595,320 คน
5,611 คน
143,700 คน
1,003,500 คน
7,000,000 คน
678,831 คน
143,700 คน
922,100 คน
1,003,500 คน
7,000,000 คน

ร้อยละ 76.23
1,200,905 คน
3,726 คน
67,581 คน
672,424 คน
5,485,975 คน
561,602 คน
67,581 คน
680,664 คน
672,424 คน
5,485,975 คน

750,000 คน

585,526 คน
ร้อยละ 78.07

750,000 คน
756,000 ครั้ง
243,790 คน
37,330 แห่ง

585,526 คน
708,743 ครั้ง
156,063 คน
28,375 แห่ง
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – พ.ค. 56

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)

402,329 อัตรา

 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

477,156 คน

 ผู้ได้รับการบรรจุงาน

243,463 คน

2. การส่งเสริมการจัดหางาน
 กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)

108,196 คน

 กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง

66,078 คน

3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
 บริษัทจัดหางานจัดส่ง

18,850 คน

 กรมการจัดหางานจัดส่ง

9,505 คน

 เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry

44,471 คน

 นายจ้างพาไปทางาน

4,290 คน

 นายจ้างพาไปฝึกงาน

2,741 คน

4. การบริการแนะแนวอาชีพและบริการจัดหางานในประเทศ โดยมีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
 การแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
และประชาชนทั่วไป

360,092 คน

 การแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน

254,460 คน

 ส่งเสริมให้คนพิการมีทางานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

2,773 คน

 จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ

1,351 คน

 สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

1,106 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – พ.ค. 56

การคุ้มครองคนหางาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
● โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงในการทางาน
ต่างประเทศ
● โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทางานต่างประเทศ
● โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน

713,368 คน
48,320 คน
7,137 คน

2. รับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืนและดาเนินคดี
ผู้กระทาผิดกฎหมายจัดหางาน
● รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน

546 คน

● ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาผิดกฎหมาย

128 คน

● ช่วยเหลือคนหางาน

534 คน

● รวมเป็นเงินที่คนหางานได้รับคืน

8.02 ล้านบาท

ควบคุมการทางานของคนต่างด้าว
1. ตรวจสอบ สปก. ที่จ้างคนต่างด้าว (ถูกกฎหมาย+ผิดกฎหมาย)
2. แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
● ประเภทตลอดชีพ
● ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป)

32,502 แห่ง
1,074,357 คน
983 คน
81,680 คน

● ประเภทชั่วคราว (MoU) แบบนาเข้า

118,183 คน

● ประเภทชั่วคราว (MoU) แบบพิสูจน์สัญชาติ

843,231 คน

● ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)

30,280 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
3. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ต.ค. 55 – พ.ค. 56
189,947 คน

● ประเภทชนกลุ่มน้อย

22,066 คน

● สัญชาติพม่า

63,768 คน

● สัญชาติลาว

39,704 คน

● สัญชาติกัมพูชา

64,409 คน

กองทุนในความดูแลของกรมการจัดหางาน
1. เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ (คงเหลือ)

762.17 ล้านบาท

2. โครงการสินเชื่อเพื่อไปทางานต่างประเทศ
ตามมติ ครม. 3 ธนาคาร
● ธ.กรุงไทย ประสานงานให้คนหางานกู้เงิน

26 ราย

- อนุมัติเงินกู้

-

- จานวนเงินที่อนุมัติ

-

● ธกส. ประสานงานให้คนหางานกู้เงิน
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ
● ธ.ออมสิน ประสานงานให้คนหางาน กู้เงิน
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ

3. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ

1,250 ราย
645 ราย
128.8 ล้านบาท
152 ราย
2 ราย
0.2 ล้านบาท

20.5 ล้านบาท
151 กลุ่ม
9.4 ล้านบาท
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กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับใบอนุญาตทางาน
ถูกกฎหมาย
1,074,357 คน

ถูกกฎหมาย
940,531 คน
ผิดกฎหมาย
189,947 คน

ผิดกฏหมาย 189,947 คน

ถูกกฏหมาย 1,074,357 คน
ทั่วไป
81,680 คน
นาเข้าตาม
MOU
118,183 คน

ส่งเสริมการ
ลงทุนฯ BOI
30,280 คน

เข้าเมืองถูกกฏหมาย (มาตรา 9)
- พิสูจน์สัญชาติ 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
- ทั่วไป
- นาเข้าตาม MOU
- ตลอดชีพ
เข้าเมืองถูกกฏหมาย (มาตรา 12)
- ส่งเสริมการลงทุน BOI และกฏหมายอื่น

ตลอดชีพ
983 คน

พิสูจน์สัญชาติ 3 สัญชาติ
จานวน 843,231 คน
 พม่า 727,286 คน
 ลาว 30,839 คน
กัมพูชา 85,106 คน

ชนกลุ่มน้อย
22,066 คน

กัมพูชา
64,409 คน

พม่า
63,768 คน

ลาว
39,704 คน

เข้าเมืองผิดกฏหมาย (มาตรา 13)
- ชนกลุ่มน้อย
- มติ ครม. 3 สัญชาติ

ทีม่ า : ข้อมูลMOU (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 ที่แห่ งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ และ (2) หมายถึง คนต่างด้าว เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

10
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 8 เดือน
26,000 คน

ร้อยละ 52.71

- เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่าย
แรงงานนานาชาติ

800 คน

637 คน
ร้อยละ 79.63

- พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ

3. ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

13,704 คน

242,400 คน

127,898 คน
ร้อยละ 52.76

- ยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

4. กาลังแรงงานในตลาดแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ
ฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน
4.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.2 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน
4.3 จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.4 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4.5 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
4.6 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

3,301,305 คน 2,915,461 คน
ร้อยละ 88.31

37,260 คน
13,460 คน
77 สาขา
600 คน
5,000 คน
85 หลักสูตร
730 คน
16,655 คน
3,227,600 คน

29,614 คน
20,414 คน
10 สาขา
230 คน
4,415 คน
66 หลักสูตร
649 คน
9,555 คน
2,850,584 คน

11
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
5. แรงงานที่ถูกเลิกจ้างว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและแรงงานนอกระบบมีทักษะฝีมือในการ
ประกอบอาชีพ
5.1 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
5.2 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 8 เดือน
11,000 คน

17,338 คน
ร้อยละ 100

10,000 คน
1,000 คน

16,294 คน
1,044 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – พ.ค. 56

พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีโครงการสาคัญดังนี้
1. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่แรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติ
2. ฝึกอบรมฝีมือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. ฝึกอบรมฝีมือเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจา/สถานพินิจ/
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
4. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มคนพิการ
5. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มผู้ยากจน
6. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่ทหาร (ก่อนปลดประจาการ)
7. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
8. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มอื่นๆ

512 คน
368 คน
1,505 คน
79 คน
1,400 คน
2,179 คน
3,597 คน
3,475 คน

พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระ
2. ส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
3. ส่งเสริมภาคเอกชนดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

648 คน
396 คน
84 คน

พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ฝึกเตรียมความพร้อม ให้แรงงานก่อนเข้า สู่ตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
3. พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
4. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ

5,133 คน
3,375 คน
6,694 คน
1,040 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – พ.ค. 56

ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1. ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
2. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
3. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์

9,715 คน
4,339 คน
1,227 คน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2. ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
3. ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

28,269 คน
40 คน
357 คน

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ
- ส่งเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

2,850,584 คน

14
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
2. ประกอบการ

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 8 เดือน
20,000 แห่ง

ร้อยละ 81.72

- ส่งเสริมระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อย
กว่าวันละ 300 บาท

268,800 คน

446,755 คน
ร้อยละ 100

- กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
คุ้มครองสิทธิให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3.แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
(เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะ 3.1)

16,344 แห่ง

2,250,000 คน 1,654,123 คน
ร้อยละ 73.52

3.1 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3.2 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
3.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน
3.4 ให้คาปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกากับ ให้
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงาน

2,250,000 คน

1,654,123 คน

23,900 แห่ง

16,928 แห่ง

11,000 แห่ง
11,000 แห่ง

6,784 แห่ง
8,892 แห่ง

4. สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน

700 แห่ง

393 แห่ง

- จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ สังคมด้าน
แรงงานและสนับสนุนการจัดทามาตรฐานแรงงานไทยใน
สถาน ประกอบกิจการ

700 แห่ง

393 แห่ง

5,200 แห่ง

3,995 แห่ง
ร้อยละ 76.83

ร้อยละ 56.14

15
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – พ.ค. 56

ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 ส่งเสริมมาตรฐานการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 รณรงค์/ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทาระบบมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การจัดทา
ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

16,344 แห่ง
16,344 แห่ง
47 แห่ง

แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
 แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

1,654,123 คน

คุ้มครองสิทธิแรงงาน
1. การคุ้มครองแรงงาน *
 ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ

32,476 แห่ง
1,281,354 คน

 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายฯ

32,113 แห่ง
1,267,625 คน

2. ความปลอดภัยในการทางาน **
 ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

17,088 แห่ง
1,033,816 คน

 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ

10,243 แห่ง

 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ

924,907 คน

3. วินิจฉัยและยุติคาร้อง
 คาร้องที่วินิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน

2,720 ราย

 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

5,920 คน

 ลูกจ้างได้รับเงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน

51.67 ล้านบาท

16
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ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท
 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ300 บาท
 รณรงค์/ส่งเสริม เฝ้าระวังและติดตามให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
 ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง
 ส่งเสริมสวัสดิการที่เป็นเงินเพื่อการดารงชีพ

446,755 คน
76,200 คน
111,608 คน
258,947 คน

คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
1. การตรวจคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทาที่บ้าน
 ตรวจแรงงานนอกระบบ
 นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุม้ ครองแรงงานและได้รับการปฏิบัติถูกต้อง

22,727 คน
423 แห่ง
6,252 คน

2. ตรวจคุ้มครองแรงงานเกษตรกรรม
 นายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ได้รับการปฏิบัติถูกต้อง
3. สนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ

1,189 แห่ง
16,001 คน
14,065 คน
106,919 คน

การส่งเสริมสวัสดิการ
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานในระบบ
 สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
 ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน

20,904 แห่ง
2,450,740 คน

2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ
 แรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทาที่บ้าน
*ข้อมูลเฉพาะการตรวจคุ้มครองแรงงานใน สปก. ไม่นับรวมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
** ข้อมูลเฉพาะการตรวจความปลอดภัยใน สปก. ไม่นับรวมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
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83,945 คน
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การบริหารจัดการด้านแรงงาน
1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์
 กรณีข้อพิพาทแรงงาน

- สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
- ข้อพิพาทที่ยุติ
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานยุติ

70 แห่ง
69,103 คน
66 แห่ง
60,518 คน

 กรณีข้อขัดแย้ง

- สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้ง
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
- สถานประกอบกิจการที่ข้อขัดแย้งยุติ
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งยุติ

81 แห่ง
32,158 คน
71 แห่ง
28,500 คน

2. การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
 สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ด้วย
ระบบทวิภาคี
 ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี

6,784 แห่ง
629,124 คน

3. การส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ใน สปก.
 สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนามาตรฐาน
แรงงานไทย
 ส่งเสริมความรู้การจัดมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility)

393 แห่ง
81 แห่ง
3,995 แห่ง

18
สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล
จากระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สาหรับผู้ประกันตน
2. ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
(เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะจานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน
กองทุนประกันสังคม)
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
- ลูกจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
- นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
- ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
- สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
- จานวนการรับเงินทดแทน
- จานวนการรับประโยชน์ทดแทน

3. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครอ
งจากการประกันสังคม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 8 เดือน
10,150,000 คน 10,875,143 คน
ร้อยละ 100

10,150,000 คน

10,875,143 คน

10,150,000 คน 10,547,861 คน

ร้อยละ 100

8,370,000 คน
340,000 ราย
10,150,000 คน
406,500 แห่ง

8,671,367 คน
343,910 ราย
10,547,861 คน
412,595 แห่ง

ร้อยละ 52.00

ร้อยละ 59.01

134,600 ราย
72,140 ราย
34,530,000 ราย 23,859,751 ราย

1,400,000 คน 1,415,268 คน
ร้อยละ 100

- รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1,400,000 คน

1,415,268 คน
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หลักประกันความมั่นคงด้านประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 ผู้ประกันตน
 สถานะเงินกองทุนประกันสังคม (ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 56)

412,459 แห่ง
10,547,861 คน
1,1078,098 ล้านบาท

- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

427,344.26 ล้านบาท

- กรณีชราภาพ

679,753.74 ล้านบาท

 ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

25,096.23 ล้านบาท
28,933,835 ราย

1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

15,619.79 ล้านบาท
19,686,713 ราย

20
สานักงานประกันสังคม
การดาเนินงาน
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2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

7,233.85 ล้านบาท
9,142,483 ราย

3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

2,242.59 ล้านบาท
104,639 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
 สถานะเงินกองทุนเงินทดแทน (ข้อมูล ณ เดือน ก.พ. 56)

39,580 ล้านบาท

 นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

343,910 ราย

 ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

8,671,367 คน

 เงินประโยชน์ทดแทน
 การประสบอันตราย

3. การขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)
- จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
- จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)

436.87 ล้านบาท
31,875 ราย

1,415,268 คน
7,794 คน
1,407,474 คน
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ภาวะการทางานของประชากรประจาเดือนเมษายน 2556
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
54.92 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
38.79 ล้านคน
. ล้านคน
ผู้มีงานทา
38.02 ล้านคน
นายจ้าง
1.01 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
16.13 ล้านคน
ในภาคเกษตรกรรม
12.75 ล้านคน
นอกภาคเกษตรกรรม
25.27 ล้านคน

ก่อสร้าง
3.07 ล้านคน
ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
6.50 ล้านคน
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
0.96 ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล
3.55 ล้านคน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.42 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
14.61 ล้านคน

กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.50 ล้านคน

ทางานส่วนตัว
11.64 ล้านคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.13 ล้านคน

ทางานให้ครอบครัว
7.10 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.11 ล้านคน

การผลิต
5.85 ล้านคน

บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.66 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
0.35 ล้านคน

การศึกษา
1.20 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.65 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.42 ล้านคน

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.64 แสนคน
อื่น ๆ
1.69 ล้านคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมที่สาคัญ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กับเดือนเมษายน พ.ศ. 2555

ปี 2556

ปี 2555
12.75

เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
5.85
6.13

การผลิต
3.07
2.8

ก่อสร้าง

6.5
6.04

การขายปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ
ข่นส่งและสถานที่เก็บสินค้า

0.96
0.85
2.42
2.34

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์
บริหารราชการ และประกันสังคม
ด้านการศึกษา
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
บริการด้านอื่น ๆ
อื่น ๆ

13.57

0.40
0.48
0.13
0.12
1.66
1.67
1.19
1.13
0.55
0.63
0.65
0.77

1.85
1.62

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือน เมษายน ปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับ จานวน
ผู้มีงานทาในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2555 พบว่าจานวนผู้มีงานทาลดลง 1.2 แสนคน (จาก 38.14 ล้านคนเป็น
38.02 ล้านคน) ในภาคเกษตรกรรม มีจานวนผู้ทางาน ลดลง 8.2 แสนคน (จาก 13.57 ล้านคนเป็น
12.75 ล้านคน ) ส่วนนอกภาคเกษตรกรรม มีผู้ทางาน เพิ่มขึ้น 7.0 แสนคน (จาก 24.57 ล้านคนเป็น
25.27 ล้านคน ) ในจานวนนี้เป็นการเพิ่มขึ้นในสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์มากที่สุด 4.6 แสนคน รองลงมาเป็นสาขาการก่อสร้าง 2.7 แสนคน สาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า 1.1 แสนคน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 8.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมด้าน
สุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 6.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 2.0 หมื่นคน
และสาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์และสาขาการศึกษาเพิ่มขึ้นเท่ากัน 1.0 หมื่นคน ส่วนสาขาที่ลดลงคือ
สาขาการผลิต 2.8 แสนคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
1.0 แสนคน และสาขากิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแล
สัตว์เลี้ยง การบริการซักรีด และซักแห้ง เป็นต้น 8.0 หมื่นคนที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่น ๆ
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2556 กับ ปี 2555
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ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศปี 2556 กับปี 2555
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ารายได้ส่งกลับเดือน เมษายน 2556 (6,359 ล้านบาท) ต่ากว่า
เดือนเมษายน 2555 (7,319 ล้านบาท) จานวน 960 ล้านบาท
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สาระน่ารู้แรงงาน
นโยบายค่าแรง 300 บาท กับการพัฒนาธุรกิจ SMEs
ผ่านไปเกือบครึ่งปีแล้ว ที่ประเทศไทยประกาศใช้นโยบายค่าแรง 300 บาท ซึ่งจากการ
สารวจ SMEsไทย จานวน 3 ล้านราย ยังเผชิญปัญหาสารพัดด้านไม่หยุดหย่อน ทั้งเรื่องการส่งออก
หดตัวที่มีผลจากตลาดหลัก คือ สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและวิกฤตจากค่าเงินบาท
ที่แข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและสนับสนุนอุตสาหกรรม
และSMEsไทย ได้
ประกาศยุทธศาสตร์หลักส่งเสริมผู้ประกอบการแบบครบวงจรให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตและทุ ก
ปัจจัยลบผ่านบันได 4 ขั้น ได้แก่
1. สนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่เอื้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งแหล่งข้อมูล แหล่งเงินทุน
การให้บริการทดสอบสินค้าแก่ผู้ประกอบการ
2. การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายเดิมและรายใหม่ โดยการสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่
3. การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ทั้งพัฒนาโรงงาน ธุรกิจ บริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น
พัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้นวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการแข่งขันในตลาดโลก
4. ทาให้ผู้ประกอบการแข่งขันในตลาดโลก เพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) และเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งพา
ผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานและจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนในต่างประเทศ
โสภณ ผลประสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า แผนงานในปีงบประมาณ
2557 มี 3 โครงการใหญ่ที่เตรียมเร่งผลักดัน ได้แก่ กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ในระยะ(เฟส) 2 ทาให้ไทย
เป็นศูนย์กลางแฟชั่นและศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่นในอาเซียน ภายใต้งบประมาณ 160 ล้านบาท โดยเป็น
โครงการที่กลับมาทาอีกครั้งตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นให้
ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้ ได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร (ไทยแลนด์ ฟู๊ด วัลเลย์)
เพื่อเพิ่มมูลค่ าสินค้าให้มากที่สุดและยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปให้แข่งขันได้ในอาเซียน
และ
ทาโครงการห่วงโซ่สีเขียวอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยงบประมาณสนับสนุน 2 โครงการอยู่ที่
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50 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่า SMEsไทยที่มีจานวน 3 ล้านราย จะสามารถแข่งขันและอยู่รอดในตลาดได้
ต่อไป รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน เมื่อมีการเปิด AECปี 2558 ขณะที่ SMEs 8 กลุ่ม
ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนและถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมดาวเด่น ได้แก่
1. กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป มุ่งให้ SMEsรวมกลุ่ม ร่วมทุนขยายธุรกิจและฐานการผลิตใน
AEC ทั้งนโยบายและแหล่งเงินทุน ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลก ทั้งโครงการฟู๊ด วัลเลย์ ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์หรือฟู๊ด ซิตี้ ของประเทศเกาหลีใต้
2. กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับสนับสนุนการนาเทคโนโลยีการออกแบบ การผลิตและสร้าง
เรื่องราวของอัญมณีในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
3. กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนให้สร้างเครือข่ายการผลิต และการร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับงานนอกภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มุ่งสร้างเครือข่ายการผลิตและโลจิสติกส์
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค
และวิศวกรรม
6. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน สนับสนุนให้ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
7. กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน
และส่งเสริมสร้างนวัตกรรมและป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ
8. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสร้างมาตรฐานอาหารไทยให้สาเเร็จและให้
การรับรองคุณภาพในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ 8 กลุ่ม เป็นกลุ่มผู้ประกอบการและ SMEsไทย ที่มี
ความสาคัญในการสร้างรายได้และทาให้เกิดการจ้างงาน จากแผนพัฒนาดังกล่าว กรมส่งเสริมการส่งออก
จะสามารถพัฒนา ผู้ประกอบการไม่ต่ากว่า 7,000 รายทั่วประเทศ ทาให้SMEs สามารถปรับตัวและพัฒนา
ตัวเองให้แข่งขันได้ในอนาคตคาดว่า SMEsไทยร่วม 3 ล้านราย จะผ่านพ้นทุกปัจจัยลบและสามารถแข่งขัน
ในตลาด AEC ได้
*************************
ที่มา : โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์
(เข้าถึงได้จาก www.posttoday.com/e-paper.php)
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