ติดตามตัวชีว้ ัดและรายงาน>ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รำยงำนสำคัญผู้บริหำร






สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
กรมกำรจัดหำงำน
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
สำนักงำนประกันสังคม

สำระสำคัญประกอบด้วย
 ภำวะกำรทำงำนของประชำกร
 รำยงำนกรำฟข้อมูลสำคัญ

1
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เดือนตุลาคม 2557 – มกราคม 2558
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
สป.

งบที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหลัง
(บาท)
โอนเข้า/โอนออก
1,263.5946
1,263.5946

กกจ.

1,160.0531

1,160,0531

กพร.

2,119.5692

2,119.5692

กสร.

1,102.6567

1,102.6567

สปส.

27,992.4582

27,992.4582

ภาพรวม

33,638.3318

33,638.3318

เบิกจ่าย
436.7717
(ร้อยละ 34.57)
345.0773
(ร้อยละ 29.75)
555.9868
(ร้อยละ 26.23)
337.1785
(ร้อยละ 30.58)
17,707.1564
(ร้อยละ 63.26)
19,382.1707
(ร้อยละ 57.64)

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผกู พัน
454.2230
(ร้อยละ 35.95)
391.1168
(ร้อยละ 33.72)
650.7032
(ร้อยละ 30.70)
423.3522
(ร้อยละ 38.39)
17,707.1564
(ร้อยละ 63.26)
19,626.5516
(ร้อยละ 58.35)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย
งบบุคลากร

งบที่ได้รับจัดสรร งบประมาณหลังโอน
(บาท)
เข้า/โอนออก
3,304.7068
3,304.7068

งบดาเนินงาน

1,745.9245

1,723.6225

งบลงทุน

336.8851

362.7011

งบเงินอุดหนุน

27,252.3458

27,252.3458

งบรายจ่ายอื่น

998.4696

994.9556

33,638.3318

33,638.3318

ภาพรวม

ที่มา : กลุ่มงานคลังและพัสดุ สานักบริหารกลาง

เบิกจ่าย
1,054.1511
(ร้อยละ 31.90)
505.3421
(ร้อยละ 29.32)
75.8839
(ร้อยละ 20.92)
17,487.6695
(ร้อยละ 64.17)
259.1241
(ร้อยละ 26.04)
19,382.1707
(ร้อยละ 57.64)

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผกู พัน
1054.1511
(ร้อยละ 31.90)
620.8046
(ร้อยละ 36.02)
180.0349
(ร้อยละ 49.64)
17,487.7826
(ร้อยละ 64.17)
283.7784
(ร้อยละ 28.52)
19,626.5516
(ร้อยละ 58.35)

2
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : กระทรวงแรงงานพบประชาชน
- จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความปรองดอง
2. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
ประพฤติมิชอบ
3. โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงานเพือ่ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.1 สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลความต้องการแรงงานและการ
ขาดแคลนแรงงาน ฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภู มิภาคอาเซียน
และร่างมาตรฐานแรงงานอาเซียน
3.2 จัดทารายงานสถานการณ์และวิเคราะห์ดัชนีชวี้ ดั ภาวะแรงงาน
3.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบคุม้ ครองแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงาน
นอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ)
3.4 เสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
4. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. โครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (เริ่มดาเนินการเดือนเมษายน 2558)
6. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
6.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
6.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
6.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ทั้งปี
100,000 คน
100,000 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน
59,377 คน
59,377 คน

280 คน

244 คน

280 คน

244 คน

3 เรื่อง

ร้อยละ 66.67

380 เล่ม/ปี
1 เรื่อง

76 เล่ม/ปี
- เรือ่ ง

660 คน
380 คน

338 คน
380 คน

380 คน

380 คน

3,800 คน
3,800 คน

- คน
- คน

250,000 คน
250,000 คน
77,500 คน
20,144 คน

256,417 คน
256,417 คน
212,134 คน
38,398 คน

3
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)

ผลผลิต/กิจกรรม
7. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
7.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน
7.2 จัดทายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน
7.3 จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ
7.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
7.5 อานวยการบริหารจัดการด้านแรงงาน
7.6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
9. ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
9.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
9.2 ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ทั้งปี
28 เรื่อง

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน
28 เรื่อง

7 เรื่อง
10 เรื่อง
4 เรื่อง
6 เรื่อง
8 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

ร้อยละ 35.12
ร้อยละ 47.50
ร้อยละ 71.14
ร้อยละ 47.30
ร้อยละ 53.33
ร้อยละ 19.44
ร้อยละ 42.05

330,000 คน

393,793 คน

330,000 คน
2 เรื่อง

393,793 คน
- เรือ่ ง

4
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานรอบ
4 เดือน

การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โดยอาสาสมัครแรงงาน7,255 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ด้านจัดหางาน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- ด้านสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ

92,730 คน
6,043 คน
33,545 คน
1,748 คน
51,039 คน
355 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ด้านจัดหางาน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

18,012 คน
1,329 คน
12,911 คน
68 คน
3,704 คน

5
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
สนร./ฝ่ายแรงงาน

แรงงาน
ถูกกฎหมาย

แรงงาน
ผิดกฎหมาย

รวม

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

14,620

600

15,220

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

29,875

125

30,000

3. ญี่ปุ่น

15,171

4,391

19,562

4. ฮ่องกง

2,945

1,044

3,989

5. ไต้หวัน (ไทเป)

43,644

18

43,662

6. ไต้หวัน (เกาสง)

16,289

-

16,289

7. สิงคโปร์

8,659

350

9,009

8. บรูไน

1,886

-

1,886

9. มาเลเซีย

38,824

110,000

148,824

10. อิสราเอล

22,500

1,000

23,500

11. เกาหลี

20,347

3,260

23,607

12. เยอรมนี

58,078

-

58,078

167

-

167

273,005

120,788

393,793

13. ลิเบีย
รวม

หมายเหตุ : ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ
ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

6
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)
จานวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์
สนร./ฝ่ายแรงงาน

ไม่เกีย่ วกับเงินสิทธิ
ประโยชน์
(ราย)

เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์
(ราย)

(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

5

-

5

10

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

-

-

22

22

3. ญี่ปุ่น

3

5,181,221.00

5

8

4. ฮ่องกง

11

1,630,217.20

138

149

5. ไต้หวัน (ไทเป)

822

-

103

925

6. ไต้หวัน (เกาสง)

62

1,233,446.48

533

595

235

4,173,204.00

310

545

8. บรูไน

3

951,000

10

13

9. มาเลเซีย

4

212,500

86

90

10. อิสราเอล

334

1,658,750.00

76

410

11. เกาหลี

195

16,284,057.00

825

1,020

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

1

-

-

1

1,675

31,324,395.68

2,113

3,788

7. สิงคโปร์

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7
กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ: สร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
- สร้างงาน สร้างบุญให้ความรูด้ ้านส่งเสริมการมีงานทาและสิทธิ
หน้าทีต่ ามระบอบประชาธิปไตย
2. โครงการ: สร้างเสริมธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ
3. โครงการ : เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ
ระเบียบรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. โครงการ: มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
*เริ่มดาเนินการเดือน ก.พ. 58
5.ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
5.1การให้บริการจัดหางานในประเทศ
5.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
5.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ
5.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
6. โครงการ : ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
6.1 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุม้ ครอง
คนหางาน
6.2 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7. ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทางาน
7.1 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการ
7.2 พิจารณาคาขอและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต
ทางาน

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
ทั้งปี
2,000 คน
2,000 คน

ผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน
2,828 คน
2,828 คน

1,000 คน

- คน

1,000 คน

- คน

500 คน
500 คน

270 คน
270 คน

20,000 คน
20,000 คน

4,020 คน*
4,020 คน

8,325,910 คน
700,000 คน
100,000 คน
525,910 คน
7,000,000 คน
1,016,358 คน

3,590,982 คน
316,313 คน
36,720 คน
215,103 คน
3,022,846 คน
408,828 คน

1,000,000 คน

393,720 คน

16,358 คน

15,108 คน

242,000 คน
36,000 แห่ง
1,380,138 คน
1,431,844 ครั้ง

90,770 คน
13,359 แห่ง
267,047 คน
397,497 ครั้ง
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58

โครงการสร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
- สร้างงาน สร้างบุญให้ความรู้ดา้ นส่งเสริมการมีงานทาและสิทธิหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
* เริ่มดาเนินการเดือน พ.ย. 57 ยังไม่มีการรายงานผล
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
* เริ่มดาเนินการเดือน ก.พ. 58
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)

2,828 คน

- คน*

270 คน

4,020 คน*

135,258 อัตรา

2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

142,915 คน

3. ผู้ได้รับการบรรจุงาน

116,375 คน

4. การบริการจัดหางานในประเทศ
4.1 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
4.2 โครงการส่งเสริมการมีงานทาอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมให้บริการจัดหางาน ณ สานักงาน
- กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีวา่ งงาน
- กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
- กิจกรรมการเคลือ่ นย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)
- กิจกรรมบริการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางานตลอด 24 ชัว่ โมง

316,313 คน
- คน
312,429 คน
56,452 คน
174,279 คน
38,961 คน
2,007 คน
34,080 คน
6,650 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
4.3 การให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
- จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
- จัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
- จัดหางานให้คนพิการมีงานทา
- ส่งเสริมคนพิการมีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
- สร้างโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
5. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
- บริษัทจัดส่งคนหางาน
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
- บริษัท/นายจ้างพาไปทางาน
- บริษัท/นายจ้างพาไปฝึกงาน
6. การให้บริการแนะแนวอาชีพ
- แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
- แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
- แนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทัว่ ไป
- ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร
- แนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจาการ
- สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
- โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้
- โครงการรับงานสูบ่ ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินจิ
- โครงการส่งเสริมการรับงานไปทาทีบ่ ้าน
- กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาผู้สูงอายุ
7. การให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตลาดแรงงาน
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
- โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงในการทางานต่างประเทศ
- โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน
- โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางาน
ต่างประเทศ

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58
3,884 คน
413 คน
1,934 คน
1,475 คน
50 คน
12 คน
36,720 คน
11,863 คน
3,589 คน
18,763 คน
1,122 คน
1,383 คน
215,103 คน
36,936 คน
52,956 คน
112,545 คน
7,015 คน
302 คน
1,982 คน
717 คน
287 คน
1794 คน
387 คน
182 คน
3,022,846 คน
393,720 คน
359,745 คน
3,847 คน
29,636 คน
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การดาเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58

- การรับเรือ่ งร้องทุกข์ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รบั เงินคืนและดาเนินคดีผกู้ ระทาผิดกฎหมายจัดหางาน
 รับเรือ่ งร้องทุกข์คนหางาน
 ร้องทุกข์กล่าวโทษผูก้ ระทาผิดกฎหมาย
 จานวนคนหางานได้รับการช่วยเหลือ
 สิทธิประโยชน์เป็นจานวนเงินที่คนหางานได้รับคืน
2.การสนับสนุนแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
- โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
- โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 7 จังหวัด
คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
1. ตรวจสอบการทางานต่างด้าว และสถานประกอบกิจการ
- คนงานต่างด้าว
- สถานประกอบกิจการ
2. พิจารณาและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน
2.1 การพิจารณาคาขออนุญาตทางาน (คนต่างด้าวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจาเป็นเร่งด่วน
- ประเภทชัว่ คราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สญ
ั ชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
- คนต่างด้าวทางานประมงมาตรา 13 (2)
- ชนกลุม่ น้อย
2.2 การจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทางาน (คนต่างด้าวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจาเป็นเร่งด่วน
- ประเภทชัว่ คราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สญ
ั ชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
- คนต่างด้าวทางานประมงมาตรา 13 (2)
- ชนกลุ่มน้อย

492 คน
391 คน
101 คน
384 ราย
840,862 บาท
15,108 คน
3,516 คน
11,592 คน

90,770 คน
13,359 แห่ง
267,047 คน
5,287 คน
44,651 คน
56,084 คน
125,520 คน
12,565 คน
- คน
- คน
22,940 คน
397,497 ครั้ง
5,287 ครั้ง
67,733 ครั้ง
70,023 ครั้ง
196,434 ครั้ง
18,404 ครั้ง
- คน
- คน
39,616 คน
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กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าวคงเหลือทางานอยู่ทั่วราชอาณาจักร

แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานถูกกฎหมาย

ที่ ม า : ข้ อ มู ล MOU (น าเข้ า และพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ) จากแบบรายงานอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เมล์ ฝ่ า ยสารสนเทศฯ
กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
จาแนกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภททั่ วไป (2) ประเภทเข้ ามาท างานอันจ าเป็ นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชี พ
(4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผัน ให้ ไป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนต่างด้าวเข้ามา
หรื อ อยู่ ในราชอาณาจั ก รโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่า ด้ว ยคนเข้า เมือ งแต่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้อ ยู ่ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

12
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2. ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
2.1 พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ
2.2 เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
3. โครงการ : ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
3.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
3.2 ฝึกอบรมคนพิการร่วมกับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
3.3 ฝึกอาชีพแรงงานกลุม่ เฉพาะ
3.4 จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานในสถานประกอบ
กิจการเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
4. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
4.1 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
4.2 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4.3 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.4 จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
4.5 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545
4.7 ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีศกั ยภาพและผลิตภาพเพื่อ
การแข่งขัน
4.8 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.9 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
ทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน

500 คน

589 คน

1,980 คน
120,349 คน

431 คน
58,301 คน

3,000 คน

1,658 คน

20 คน

- คน

4,000 คน
77 แห่ง

2,349 คน
- แห่ง

1,413 คน
1,400 คน
36,910 คน
20 สาขา
70 หลักสูตร
3,417,708 คน

3,286 คน
1,290 คน
14,457 คน
- สาขา
2 หลักสูตร
1,149,381 คน

200 แห่ง

- แห่ง

14,250 คน

6,694 คน

79 แห่ง

79 แห่ง
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
589 คน
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ
431 คน
2. เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
58,301 คน
2.1 พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
9,127 คน
2.2 พัฒนาฝีมอื แรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน
1,828 คน
2.3 พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว
10,126 คน
2.4 เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลือ่ นการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่
7,763 คน
ประชาคมอาเซียน
2.5 พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการขนส่ง
7,022 คน
2.6 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจชายแดน
19,899 คน
2.7 ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
2,150 คน
2.8 พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการในเขตอุตสาหกรรม
386 คน
โครงการ : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1,658 คน
2. ฝึกอบรมคนพิการร่วมกับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- คน
3. ฝึกอาชีพแรงงานกลุม่ เฉพาะ
2,349 คน
4. จัดตัง้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเทิดไท้พระบิดา
- คน
แห่งมาตรฐานการช่างไทย
พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
3,286 คน
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
1,290 คน
3. ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
14,457 คน
- คน
4. จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2 หลักสูตร
5. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
1,149,381 คน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการฝึกอบรมฝีมอื แรงงานฯ
- คน
7. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มศี ักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน
6,694 คน
8. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
- แห่ง
9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการ : แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย
- ส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดองสมานฉันท์
2. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงใน
การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. โครงการ: ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็น
มาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน
3.1 กากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบตั ติ ่อแรงงาน
โยกย้ายถิน่ ฐานตามมาตรฐานแรงงาน
3.2 ส่งเสริมสิทธิดา้ นแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
4. ผลผลิต : แรงงานได้รบั สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
4.1 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ และได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
4.2 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและ
เกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงานในการทางาน
4.4 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัด
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของกรมและประชาชนเข้าใช้
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
5. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
5.1 จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงาน
5.2 สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามให้
สถานประกอบกิจการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงาน

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
ทั้งปี
5,200 คน

ผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน
5,471 คน

5,200 คน

5,471 คน

1,500 คน

509 คน

10,250 คน

9,718 คน

700 แห่ง

328 แห่ง

10,250 คน

9,718 คน

1,700,000 คน

542,747 คน

600,000 คน

287,473 คน

500,000 คน

262,444 คน

11,000 แห่ง

4,037 แห่ง

300,000 ครั้ง

131,861 ครั้ง

700 แห่ง

538 แห่ง

5,200 แห่ง

3,264 แห่ง
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มกราคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
6. โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุม่ เสี่ยงได้รบั
การคุม้ ครองตามกฏหมาย
7. โครงการ : ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ
7.1 จานวนแรงงานทีไ่ ด้รบั ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
7.2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
8. โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
- ศึกษาวิจัยการกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทาที่บ้านใน
ประเทศไทย * (เริ่มดาเนินการเดือน ก.พ. 58 เสร็จสิ้นเดือน ส.ค. 58)

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
ทั้งปี
50,500 คน

ผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน
20,805 คน

50,500 คน

20,805 คน

1,200,000 คน

823,183 คน

20,000 แห่ง

9,529 แห่ง

1 เรื่อง

- เรื่อง

1 เรื่อง

- เรื่อง *
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การดาเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58

โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างเศรษฐกิจไทย
-ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดองสมานฉันท์
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีอาเซียน
1. กากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบตั ิต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐาน
แรงงาน
2. ส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิน่ ฐาน
แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
1. กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ และได้รบั การคุ้มครองตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
2. กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยทีด่ ีในการ
ทางาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ใน
วงการแรงงาน
4. กากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม
แรงงานได้รับการตรวจคุ้มครองตามกฎหมาย ประกอบด้วย
- การคุ้มครองแรงงานในระบบ
 ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัตถิ ูกต้องตามกฎหมายฯ
- การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 2 กรณี
(1) ผู้รับงานไปทาที่บ้าน
 นายจ้าง/ผู้วา่ จ้างที่ผา่ นการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
 ลูกจ้างที่ผ่านการคุ้มครองแรงงานและได้รับการปฏิบตั ิถูกต้อง

5,471 คน
509 คน

328 แห่ง
9,718 คน
542,747 คน
287,473 คน
262,444 คน
4,037 แห่ง
131,861 ครั้ง

9,604 แห่ง
360,135 คน
8,878 แห่ง
326,781 คน

77 คน
1,108 คน
1,060 คน
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การดาเนินงาน
(2) แรงงานภาคเกษตรกรรม
 นายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ได้รบั การตรวจคุ้มครอง
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการคุ้มครองแรงงานและได้รับการปฏิบตั ิถูกต้อง
- ความปลอดภัยในการทางาน
 ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถกู ต้องด้านความปลอดภัยฯ
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
(1) กรณีข้อพิพาทแรงงาน
 สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 ข้อพิพาทแรงงานที่ยุติ
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานยุติ
(2) กรณีข้อขัดแย้ง
 สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้ง
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 สถานประกอบกิจการที่ข้อขัดแย้งยุติ
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการทีเ่ กิดข้อขัดแย้งยุติ
(3) วินิจฉัยและยุติคาร้อง
 คาร้องที่วนิ ิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับคาร้อง
 ลูกจ้างได้รบั เงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน
1.การตรวจคุ้มครองแรงงานสตรี

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58
725 แห่ง
9,524 คน
5,109 คน
4,457 แห่ง
271,398 คน
3,680 แห่ง
210,778 คน

62 แห่ง
44,497 คน
52 แห่ง
41,720 คน
44 แห่ง
39,854 คน
42 แห่ง
38,279 คน
7,301 ราย
4,163 คน
23.51 ล้านบาท

 ตรวจคุ้มครองแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่เป็นแรงงานสตรีที่ผา่ นการตรวจและได้รับการปฏิบัติถกู ต้อง
2.การตรวจคุ้มครองแรงงานเด็ก

174,316 คน/8,671 แห่ง
158,415 คน/7,945 แห่ง

 ตรวจคุ้มครองแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างทีเ่ ป็นแรงงานเด็กที่ผา่ นการตรวจและได้รับการปฏิบัติถกู ต้อง

359 คน/103 แห่ง
280 คน/98 แห่ง
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58

สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน
1. จานวนสถานประกอบกิจการทีเ่ ข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกาหนด
538 แห่ง
มาตรฐานแรงงานไทย
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามให้สถานประกอบกิจการ
3,264 แห่ง
ปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนาและกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสีย่ งได้รับการคุ้มครอง
20,805 คน
ตามกฎหมาย
โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
1. จานวนแรงงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
823,183 คน
ยาเสพติด
9,529 แห่ง
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
- ศึกษาวิจัยการกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทาที่บ้านในประเทศไทย
- เรื่อง
* (เริ่มดาเนินการเดือน ก.พ. 58 เสร็จสิ้นเดือน ส.ค. 58)
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สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ผลผลิต : ผู้ประกันตนได้รบั ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจาก
ระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สาหรับผู้ประกันตน
2. ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ
ประกันสังคม
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
- จานวนผูป้ ระกันตน
- จานวนสถานประกอบกิจการ
- จานวนลูกจ้าง
- จานวนนายจ้าง
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคารไปรษณีย์
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
- จานวนการรับเงินทดแทน
- จานวนการรับประโยชน์ทดแทน
3. ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
3.1 ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
3.2 จัดเก็บเงินสมทบผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40
3.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์สาหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
ทั้งปี
11,570,000 คน

ผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน
11,393,568 คน
11,393,568 คน

11,230,000 คน

11,135,495 คน

11,230,000 คน
420,000 แห่ง
9,220,000 คน
350,000 ราย

11,135,495 คน
423,820 แห่ง
9,106,676 คน
388,230 ราย

ร้อยละ 52.00

-

128,000 ราย
35,940,000 ราย
2,150,000 คน

32,967 ราย
11,932,964 ราย
2,505,092 คน

2,150,000 คน
ร้อยละ 50
57,900 ราย

2,505,092 คน
ร้อยละ 55.45
25,089 ราย
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สานักงานประกันสังคม
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 57 - 31 ม.ค. 58

1. ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสาหรับผู้ประกันตน
2. ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รบั ความคุ้มครองจากการประกันสังคม
- ผู้ประกันตนได้รบั ความคุม้ ครองด้านการรักษาพยาบาลโดยการจัดบริการ
รักษาพยาบาลทีม่ ีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.1 การขึ้นทะเบียนกลุม่ เป้าหมาย
 ผู้ประกันตนทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบการทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
 ลูกจ้างขึน้ ทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
 นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
2.2 การจัดเก็บเงินสงเคราะห์
 ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
 จานวนการรับเงินทดแทน
 จานวนการรับประโยชน์ทดแทน
3. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
- ขึน้ ทะเบียนกลุ่มแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

(จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
 ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)
 ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 200 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท)
 ทางเลือกที่ 4 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130บาท)
 ทางเลือกที่ 5 จ่ายเงินสมทบ 350 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 200 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาท)

11,393,568 คน
11,135,495 คน

11,135,495 คน
423,220 แห่ง
9,106,676 คน
388,230 ราย
32,967 ราย
9,236,618 ราย
2,505,092 คน
8,147 คน
1,459,756 คน
358,871 คน
654 คน
677,664 คน
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
สานักงานประกันสังคม

1 ต.ค. 57 - 31 ม.ค. 58

1. กองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 สถานะเงินกองทุน
- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

423,220 แห่ง
787,825.71 ล้านบาท
540,044.29 ล้านบาท

 ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

65,056.40 ล้านบาท
37,437,513 ราย

1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

38,510.22 ล้านบาท
33,340,533 ราย

2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

19,502.38 ล้านบาท
3,990,182 ราย

3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

7,043.80 ล้านบาท
106,798 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
 สถานะเงินกองทุน

43,928 ล้านบาท

 ลูกจ้างที่ขนึ้ ทะเบียนกองทุน

9,106,676 คน

 นายจ้างทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุน

388,230 ราย

 เงินประโยชน์ทดแทน

405 ล้านบาท

 จานวนการรับเงินทดแทน (กรณีการประสบอันตราย)

153,840 ราย
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (คงเหลือ)
- จานวนคนหางานที่ได้รบั เงินสงเคราะห์จากกองทุน
- จานวนเงิน
2. เงินกองทุนเพื่อผูร้ ับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
- อนุมตั ิเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมตั ิ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (คงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2557)
- รับชาระหนี้
- รับเงินสมทบ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (คงเหลือ ณ เดือนตุลาคม 2557)
 สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัตเิ งินกู้
- เงินทีอ่ นุมตั ิให้สหกรณ์กู้
 ลูกจ้างทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัตเิ งินกู้
2. กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง (คงเหลือ)
 รับเงินค่าปรับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 รับเงินสงเคราะห์ลกู จ้าง
- ยอดเงินสงเคราะห์ที่จา่ ย

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58
790.72 ล้านบาท
193 คน
2.18 ล้านบาท
23.80 ล้านบาท
205 กลุ่ม
15.991 ล้านบาท

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58
773.26 ล้านบาท
32.27 ล้านบาท
47.26 ล้านบาท

1 ต.ค. 57 – 31 ม.ค. 58
146.45 ล้านบาท
9 แห่ง
67.69 ล้านบาท
7,954 คน
241.99 ล้านบาท
2.13 ล้านบาท
803 ราย
13.44 ล้านบาท
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ข้อมูลการทางานของประชากรประจาเดือน มกราคม 2558
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
55.06 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
38.01 ล้านคน (ร้อยละ 69.03)

ผู้มีงานทา
37.36 ล้านคน (ร้อยละ 98.3)

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
17.05 ล้านคน (ร้อยละ 30.97)
ในภาคเกษตรกรรม
11.23 ล้านคน (ร้อยละ 30.1)
นอกภาคเกษตรกรรม
26.13 ล้านคน (ร้อยละ 69.9)

นายจ้าง
1.08 ล้านคน

ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
6.29 ล้านคน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.64 ล้านคน
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.53 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
15.27 ล้านคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.21 ล้านคน

ทางานส่วนตัว
11.56 ล้านคน

การรวมกลุ่ม
0.06 ล้านคน

ก่อสร้าง
2.28 ล้านคน

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
1.21 ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล
3.62 ล้านคน

ทางานให้ครอบครัว
5.77 ล้านคน

การผลิต
6.65 ล้านคน

บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.63 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.25 ล้านคน (ร้อยละ 0.7)

การรวมกลุ่ม
ผู้ว่าล้งงาน
0.13
านคน

0.40 ล้านคน (ร้อยละ 1)

การศึกษา
1.17 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.67 ล้านคน
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.72 แสนคน
อื่น ๆ
2.13 ล้านคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมที่สาคัญ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 กับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557

ประเภทอุตสาหกรรม
อื่น ๆ
บริการด้านอื่น ๆ
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
ด้านการศึกษา
บริหารราชการ และประกันสังคม
อสังหาริมทรัพย์
การเงินและประกันภัย
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
การขายปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ
ก่อสร้าง
การผลิต
เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง

ปี 2557

ปี 2558
1.96
0.75
0.64
1.16
1.65
0.17
0.59
2.69
1.28
6.71
2.18
6.30
11.71

2.13
0.72
0.67
1.17
1.63
0.21
0.53
2.64
1.21
6.29
2.28
6.65
11.23

จากการสารวจของสานัก งานสถิติแ ห่ง ชาติเ ดือ นมกราคม 2558 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ จานวน
ผู ้ม ีง านท าใน ช่ว งเวลาเดีย วกัน กับ ปี 255 7 พ บว่า ผู ้ม ีง าน ท าปี 2558 จ าน วน 37.36 ล้า นคน
ปี 2557 จานวน 37.79 ล้า นคน ลดลง 4.3 แสนคน โดยในภาคเกษตรกรรม จานวนผู้ทางานปี 2558
จานวน 11.23 ล้านคน ปี 2557 จานวน 11.71 ล้านคน ลดลง 4.8 แสนคน นอกภาคเกษตรกรรม จานวน
ผู้ทางานปี 2558 จานวน 26.13 ล้านคน ปี 2557 จานวน 26.08 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.0 หมื่นคน ซึ่งจานวน
ผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดสามอันดับ ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง สาขาการผลิต จานวน 3.5 แสนคน
อันดับที่สอง สาขาก่อสร้าง จานวน 1.0 แสนคน อันดับที่สาม สาขาอสังหาริมทรัพย์ จานวน 4.0 หมื่นคน
ที่มา : สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2557 กับ ปี 2556

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2557 กับปี 2556 พบว่า
รายได้ส่งกลับ เดือนธันวาคม 2557 (7,880 ล้านบาท) สูงกว่าเดือนธันวาคม 2556 (7,679 ล้านบาท)
จานวน 201 ล้านบาท

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

-

0 2246 1881

พลเอกกิตติ ปทุมมาศ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง

08 6993 7898

0 2248 2572

ดร.นพดล กรรณิกา

ที่ปรึกษารัฐมนตรี

08 7335 5599

0 2232 1044

พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์

เลขานุการรัฐมนตรี

08 1735 9144

0 2643 4368

นายนคร ศิลปอาชา

ปลัดกระทรวง

08 1174 7676

0 2232 1081-4

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์

รองปลัดกระทรวง

08 9890 7746

0 2245 8193

นายอารักษ์ พรหมณี

รองปลัดกระทรวง

08 5660 9916

0 2245 2555

นายวินัย ลู่วโิ รจน์

รองปลัดกระทรวง

08 1375 3471

0 2643 4467

นายประวิทย์ เคียงผล

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

08 1805 7394

0 2232 1116-7

นายวิษณุ ปาณวร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

08 5483 8607

0 2232 1126-7

นายกรีฑา สพโชค

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

08 4438 7133

0 2232 1133-4

นายสุรเดช วลีอิทธิกลุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

08 1807 8016

0 2232 1118-9

นายธนิช นุ่มน้อย

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

08 1805 8261

0 2232 1121

นายสุวิทย์ สุมาลา

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

08 1831 5724

0 2232 1057

นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง

08 9891 9677

0 2246 2015

นายสมเกียรติ บุญทอง

รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย
รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน

08 1996 0712

0 2232 1071

08 8244 4545

0 2232 1327

08 1926 8383

0-2248-6866

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

08 1174 9494

0-2247-6600

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

08 4700 9972

0-2245-7787

นางปราณิน มุตตาหารัช

เลขาธิการสานักงานประกันสังคม

09 8269 9933

0-2525-2814

นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
นายสุเมธ มโหสถ

