นวาคม
รอบ 12 เดือน (1ธัต.ค.
60 –2560
30 ก.ย.
61)
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วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน
แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวต
ิ ที่ดี
วิสัยทัศน์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่านิยมหลักของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MOL (PLS)
P = มุ่งมั่นทางานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
L = ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong Learning)
S = มีจิตบริการ (Service Mind)

จัดทาโดย
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

3

ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน > ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รายงานสาคั ผู้บริหาร






สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม

สาระสาคั ประกอบด้วย
 ภาวะการทางานของประชากร
 รายงานกราฟข้อมูลสาคั
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ข้อมูลการทางานของประชากรประจาเดือน กันยายน 2561
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
56.34 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน (ผู้ที่พร้อมทางาน)
38.39 ล้านคน (ร้อยละ 68.14)
ผู้มีงานทา
37.95 ล้านคน (ร้อยละ 98.85)

ผู้อยูน่ อกกาลังแรงงาน (ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
17.95 ล้านคน (ร้อยละ 31.86)
ในภาคเกษตรกรรม
12.90 ล้านคน (ร้อยละ 33.99)
นอกภาคเกษตรกรรม
25.05 ล้านคน (ร้อยละ 66.01)

นายจ้าง
0.9 ล้านคน
ลูกจ้างรัฐบาล
3.4 ล้านคน

ทางานส่วนตัว
12.33 ล้านคน

ก่อสร้าง
2.10 ล้านคน
ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
5.76 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.07 ล้านคน (ร้อยละ 0.18)

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
1.25 ล้านคน

งงาน
ผู้ว่าางงาน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.79 ล้านคน

การรวมกลุ
่ม 0.96)
3.28ล้แสนคน
ยละ
0.9)
0.37
านคน (ร้(ร้ออยละ
ลูกจ้างเอกชน
14.6 ล้านคน

การผลิต
6.40 ล้านคน

0.13 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.13 ล้านคน

ทางานให้ครอบครัว
6.7 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.02 ล้านคน

กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.50 ล้านคน
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.19 ล้านคน
บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.53 ล้านคน
การศึกษา
1.18 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.63 ล้านคน
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.83 ล้านคน
อื่น ๆ
1.89 ล้านคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมทีส่ าคั
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 กับเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : ล้านคน

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

ปี 2560
12.44
5.98
1.98
6.02
1.32
2.58
0.53
0.24
1.49
1.15
0.68
0.88
1.96
37.25

ปี 2561
12.90
6.40
2.10
5.76
1.25
2.79
0.50
0.19
1.53
1.18
0.63
0.83
1.89
37.95

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ทา
เหมื อ งแร่ เหมื อ งหิ น ไฟฟ้ า
ก๊ า ซ ไอน้ า และระบบปรั บ
อากาศ การจั ดการและการ
บ าบั ด น้ าเสี ย ของเสี ย สิ่ ง
ปฏิกูล ข้อมูลข่าวสารและการ
สื่ อ สารกิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ
วิ ทยาศาสตร์ และเทคนิ คกิ จ
กรรมการบริ ห ารแ ละ ก า ร
บริการสนับสนุน ศิลปะ ความ
บั น เ ทิ ง แ ล ะ นั น ท น า ก า ร
กิ จ ก ร ร ม ก า ร จ้ า ง ง า น ใ น
ครั ว เรื อ นส่ ว นบุ ค คล และ
กิจกรรมขององค์การระหว่า ง
ประเทศ และไม่ทราบ

จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติเดือ นกันยายน 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทา ในช่วงเวลา
เดียวกันกับปี 2560 พบว่าผู้มีงานทาปี 2561 จานวน 37.95 ล้านคน ปี 2560 จานวน 37.25 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7 แสนคน โดย
ในภาคเกษตรกรรม จ านวนผู้ ท างานปี 2561 จ านวน 12.90 ล้ านคน ปี 2560 จ านวน 12.44 ล้ านคน เพิ่ มขึ้น 4.6 แสนคน
นอกภาคเกษตรกรรม จานวนผู้ท างานปี 2561 จานวน 25.05 ล้านคน ปี 2560 จานวน 24.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.4 แสนคน
ซึ่งจานวนผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อันดับแรก สาขาการผลิต จานวน 420,000 คน อันดับสอง สาขา
ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร จานวน 210,000 คน และสาขาการก่อสร้าง จานวน 120,000 คน ตามลาดับ

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2561 กับ ปี 2560

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2561 กับปี 2560 พบว่ารายได้ส่งกลับ
เดือนสิงหาคม 2561 (12,328 ล้านบาท) สูงกว่าเดือนสิงหาคม 2560 (10,427 ล้านบาท) จานวน 1,901 ล้านบาท
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561)
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : สังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ
- ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจสิทธิหน้าทีต่ ามระบอบประชาธิปไตย
และแนวทางพระราชดาริแก่แรงงานใน/นอกระบบ และประชาชน
2. โครงการ : ป้องกันปั หาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
3. โครงการ : ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปั หายาเสพติด
- ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านแรงงาน
- ศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0
5. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. โครงการ : แก้ไขปั หาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
- จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ
7. โครงการ : สารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ
- สารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ
8. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
- ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
- บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ ชุมชน
9. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน
- จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านแรงงาน
ทั้งในและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- อานวยการ บริหารจัดการ และพัฒนาด้านแรงงาน
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมายการ ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานทั้งปี รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน
2561
(ต.ค.60 -ส.ค.61) (ต.ค.60 -ก.ย.61)

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ก.ย. 61

3,730 คน
3,730 คน

4,197 คน
4,197 คน

4,197 คน
4,197 คน

- คน
- คน

1 เรือ่ ง
1 เรื่อง
13,170 คน
13,170 คน
1 เรือ่ ง

- เรื่อง
- เรือ่ ง
35,233 คน
35,233 คน
- เรื่อง

1 เรือ่ ง
1 เรื่อง
38,150 คน
38,150 คน
1 เรือ่ ง

1 เรือ่ ง
1 เรื่อง
2,917 คน
2,917 คน
1 เรือ่ ง

1 เรื่อง
380 คน

- เรือ่ ง
379 คน

1 เรื่อง
380 คน

1 เรื่อง
1 คน

380 คน

379 คน

380 คน

1 คน

19,920 คน 24,077 คน 36,871 คน 12,794 คน
19,920 คน
24,077 คน 36,871 คน 12,794 คน
7 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด - จังหวัด
7 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด - จังหวัด
485,650 คน 652,276 คน 714,668 คน 62,392 คน
485,650 คน 652,276 คน 714,668 คน 62,392 คน
194,260 คน 337,945 คน 380,773 คน 42,828 คน
27 เรื่อง
5 เรือ่ ง
27 เรื่อง 22 เรือ่ ง
9 เรื่อง
18 เรื่อง

3 เรื่อง
2 เรื่อง

7 เรื่อง
ร้อยละ 100

- เรือ่ ง
ร้อยละ 100

9 เรื่อง
16 เรือ่ ง

6 เรื่อง
14 เรือ่ ง

7 เรื่อง
7 เรื่อง
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
10. ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ
- คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
- ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
11. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานคนพิการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

เป้าหมายการ ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานทั้งปี รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน
2561
(ต.ค.60 -ส.ค.61) (ต.ค.60 -ก.ย.61)

350,000 คน 466,601 คน 474,503 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ก.ย. 61

7,902 คน

350,000 คน 466,601 คน 474,503 คน
7,902 คน
2 เรื่อง
- เรือ่ ง
2 เรื่อง
2 เรื่อง
400,000 คน 331,157 คน 2,077,138 คน 1,745,981 คน
400,000 คน

331,157 คน 2,077,138 คน 1,745,981 คน

12. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการ
300 คน
360 คน
445 คน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
200 คน
207 คน
207 คน
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิดทุจริตและประพฤติมชิ อบ
100 คน
153 คน
238 คน
- เสริมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
800 คน
825 คน
825 คน
- การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงาน ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับพืน้ ที่
13. โครงการ : เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยทีล่ งทะเบียน ร้อยละ 65.00 ร้อยละ 67.60 ร้อยละ 59.84
สวัสดิการแห่งรัฐฯ

85 คน
- คน
85 คน
- คน
-
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน 19,834 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

254,161 คน

- ด้านจัดหางาน

21,584 คน

- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

94,492 คน

- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- ด้านสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ

5,650 คน
130,176 คน
2,259 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ด้านจัดหางาน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

53,086 คน
2,562 คน
44,136 คน
444 คน
5,944 คน
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
สนร./ฝ่ายแรงงาน
1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมาย
6,026

4,000

10,026

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

12,025

-

12,025

3. ี่ปุ่น

21,703

6,557

28,260

4. ฮ่องกง

16,778

-

16,778

5. ไต้หวัน (ไทเป)

43,558

20

43,578

6. ไต้หวัน (เกาสง)

17,629

9

17,638

7. สิงคโปร์

20,000

150

20,150

1,604

-

1,604

9. มาเลเซีย

40,037

100,000

140,037

10. อิสราเอล

22,696

1,296

23,992

11. เกาหลี

21,384

125,582

146,966

12. เยอรมนี

13,449

-

13,449

-

-

-

236,889

237,614

474,503

8. บรูไน

13. ลิเบีย
รวม

หมายเหตุ : ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ
ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
สนร./ฝ่ายแรงงาน

จานวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์
ไม่เกีย่ วกับเงิน
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์
(ราย)
(บาท)
(ราย)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

36

1,414,265.86

55

91

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

223

14,347,855.80

35

258

4

775,150.00

11

15

152

38,719,929.23

1,690

1,842

5. ไต้หวัน (ไทเป)

2,037

30,342,234.69

412

2,449

6. ไต้หวัน (เกาสง)

786

6,936,503.00

2,206

2,992

7. สิงคโปร์

274

9,789,864.00

514

788

6

186,000.00

11

17

9. มาเลเซีย

81

1,028,262.00

152

233

10. อิสราเอล

1,485

8,654,820.00

237

1,722

320

35,730,342.00

2,716

3,036

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

-

-

-

-

5,404

147,925,226.58

8,039

13,443

3. ี่ปุ่น
4. ฮ่องกง

8. บรูไน

11. เกาหลี

รวมทั้งสิ้น

ประมาณการรายได้ส่งกลับของแรงงานไทย (พื้นที่ดูแลของ สนร.ไทย) จานวน 53,485.85 ล้านบาท
ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี
2561

1. โครงการ : มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
20,000 คน
- สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
20,000 คน
2. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
909,000 คน
- พิจารณาคาขอและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ
909,000 คน
ใบอนุญาตทางาน
909,000 ครั้ง
3. โครงการ : ป้องกันปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
1,482,700 คน
- ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
242,000 คน
36,000 แห่ง
- การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและ 1,000,000 คน
คุ้มครองคนหางาน
- สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
240,700 คน
4. โครงการ : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
125 คน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย
125 คน
กฎ ระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. โครงการ : ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
50,000 คน
ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การพิจารณาอนุญาตทางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
50,000 คน
6. โครงการ : เตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
413,020 คน
- แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
413,020 คน
7. โครงการ : ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ
150,000 คน
- พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการมีงานทา
1 ระบบ
- ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
150,000 คน
8. โครงการ : กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
80 ราย
- ปล่อยกู้เงินกองทุนให้กับผู้รับงานไปทาที่บ้า นและบริหาร
80 ราย
จัดการเงินกองทุน
9. ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา 7,560,000 คน
- การให้บริการจัดหางานในประเทศ
460,000 คน
- การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
100,000 คน
- การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
7,000,000 คน

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน
(ต.ค.60 -ส.ค.61) (ต.ค.60 -ก.ย.61)

21,610 คน
21,610 คน
3,292,874 คน
3,292,874 คน
3,893,764 ครั้ง
1,979,694 คน
345,895 คน
41,160 แห่ง
1,013,967 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ก.ย. 61

21,610 คน
- คน
21,610 คน
- คน
3,416,908 คน 124,034 คน
3,416,908 คน 124,034 คน
4,076,484 ครั้ง 182,720 ครั้ง
2,147,533 คน 167,839 คน
377,196 คน 31,301 คน
44,301 แห่ง 3,141 แห่ง
1,061,358 คน 47,391 คน

619,832 คน
135 คน
135 คน

708,979 คน
135 คน
135 คน

89,147 คน
- คน
- คน

159,034 คน

174,956 คน

15,922 คน

159,034 คน
443,390 คน
443,390 คน
180,964 คน
1 ระบบ
180,964 คน
41 ราย
41 ราย

174,956 คน
460,583 คน
460,583 คน
196,332 คน
1 ระบบ
196,332 คน
45 ราย
45 ราย

15,922 คน
17,193 คน
17,193 คน
15,368 คน
- ระบบ
15,368 คน
4 ราย
4 ราย

8,783,215 คน
947,582 คน
106,403 คน
7,729,230 คน

9,521,051 คน 737,836 คน
1,029,550 คน 81,968 คน
114,701 คน
8,298 คน
8,376,800 คน 647,570 คน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
10. โครงการ : ขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
- สารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทางาน
- กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ
- สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
11. โครงการ : ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม
กับวัย และประสบการณ์
- 1 อาเภอ 1 ภูมิปัญญา
- ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที่ยว
12. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบ
13. โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ
- จัดทาระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
14. โครงการ : เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
- การสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
- ตู้งาน (Job Box)

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี
2561

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน
(ต.ค.60 -ส.ค.61) (ต.ค.60 -ก.ย.61)

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ก.ย. 61

18,180 คน
15,600 คน
1,720 คน
860 คน
2,850 คน

18,254 คน
15,607 คน
1,762 คน
885 คน
2,606 คน

19,101 คน
16,444 คน
1,762 คน
895 คน
2,884 คน

847 คน
837 คน
- คน
10 คน
278 คน

1,650 คน
1,200 คน

1,550 คน
1,056 คน

1,707 คน
1,177 คน

157 คน
121 คน

300 คน

301 คน

301 คน

- คน

300 คน

301 คน

301 คน

- คน

1 ระบบ
1 ระบบ
100,000 คน

0 ระบบ
0 ระบบ
28,871 คน

1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
40,953 คน 12,136 คน

100,000 คน
1 ระบบ

28,871 คน
1 ระบบ

40,953 คน 12,136 คน
1 ระบบ
- ระบบ
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. พิจารณาและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุ าตทางาน
1.1 การพิจารณาคาขออนุ าตทางาน (คนต่างด้าวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจาเป็นเร่งด่วน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 9)
- คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
- ชนกลุ่มน้อย
- อื่นๆ (มติ ครม.)
1.2 การจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุ าตทางาน (คนต่างด้าวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจาเป็นเร่งด่วน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 9)
- คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
- ชนกลุ่มน้อย
- อื่นๆ (มติ ครม.)

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61

21,610 คน

3,416,908 คน
18,012 คน
144,697 คน
36,902 คน
554,455 คน
1,151,303 คน
257,988 คน
65,748 คน
1,187,803 คน
4,076,484 ครั้ง
18,012 ครั้ง
222,755 ครั้ง
65,424 ครั้ง
680,194 ครั้ง
1,528,697 ครั้ง
268,701 ครั้ง
104,898 ครั้ง
1,187,803 คน

โครงการป้องกันปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
1. ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และสถานประกอบกิจการ
- ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
- ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวทางาน
2. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
- โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
- โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตาม พ.ร.บ. จัดหางานฯ
- ร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดีทางอาญากับผู้กระทาผิดกฎหมายจัดหางาน

377,196 คน
44,301 แห่ง
1,061,358 คน
986,491 คน
9,197 คน
64,724 คน
946 คน
459 คน

15

กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
- ตรวจสอบควบคุมบริษัทจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ
735 ราย
- พิจารณาคาขอเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดหางานในประเทศ
2,136 แห่ง
- พิจารณาคาขอเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในต่างประเทศ
772 แห่ง
3. สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
708,979 คน
- โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
6,915 คน
5,880 คน
 อบรมแรงงานต่างด้าว
1,035 คน
 อบรมนายจ้าง
- โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด
222,149 คน
- โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในทางานต่าง ฯ
3,003 คน
 อบรมคนหางาน
30,000 ฉบับ
 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
- โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้าง
431,276 คน
- โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
45,636 คน

โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

135 คน

โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพือ่ สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การให้บริการพิจารณาอนุญาตทางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
1. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
1.1 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
- แนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
- สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
1.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา
- แนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทัว่ ไป
- ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร
- ส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

174,956 คน

460,583 คน
268,817 คน
260,467 คน
3,059 คน
5,291 คน
189,175 คน
153,406 คน
27,228 คน
8,541 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
1.3 แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยูใ่ นระบบการจ้างงาน
- โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้
- โครงการส่งเสริมการรับงานไปทาทีบ่ ้าน
โครงการ: ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Job Smart Workers)
- ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
- พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการมีงานทา
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)
2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
3. ผู้ได้รับการบรรจุงาน
4. การให้บริการจัดหางานในประเทศ
4.1 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
4.2 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีวา่ งงาน
- กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน
- กิจกรรมบริการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางานตลอด 24 ชัว่ โมง
- กิจกรรมการเคลือ่ นย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
4.3 โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
- จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
- จัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
- จัดหางานให้คนพิการมีงานทา
- ส่งเสริมคนพิการมีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
- สร้างโอกาสการมีงานทาให้ผู้สงู อายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
4.4 โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
5. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
- พิจารณาคาขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทางาน/ฝึกงานต่างประเทศ
- จัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ
- รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61

2,591 คน
1,545 คน/76 รุน่
1,046 คน
196,332 คน
1 ระบบ
358,248 อัตรา
135,345 คน
267,944 คน
1,029,550 คน
9,324 คน
991,050 คน
839,607 คน
102,103 คน
27,917 คน
17,025 คน
4,398 คน
25,925 คน
617 คน
23,141 คน
2,060 คน
87 คน
20 คน
3,251 คน
114,701 คน
41,075 คน
10,846 คน
62,780 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61

- จัดทาทะเบียนคนหางานทีป่ ระสงค์ไปทางานต่างประเทศ
86,310 คน
- ให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ
496 คน
- อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทางานต่างประเทศ
41,814 คน
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
199,132 คน
- พัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทางานสาธารณรัฐเกาหลี
384 คน
- พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ
712 คน
- คนหางานได้รับบริการจัดหางานต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการ ณ ศูนย์ฯ
320,363 ครัง้
6. การให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
8,376,800 คน
- จัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน
298,786 คน
- การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
128,090 ฉบับ
- ขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสูต่ าบลหมูบ่ า้ น
1,003 แห่ง
โครงการขยายโอกาสมีงานทาให้ผู้ สูงอายุ
- สารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทางาน
16,444 คน
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ
1,762 คน
- สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
895 คน
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
- 1 อาเภอ 1 ภูมิปัญญา
1,707 คน
- ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
1,177 คน
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
301 คน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
14. โครงการ : เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

- การสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
- ตู้งาน (Job Box)

40,953 คน
1 ระบบ
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กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าวคงเหลือทางานอยู่ทั่วราชอาณาจักร

แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุ าตทางานถูกกฎหมาย

ที่มา : ข้อมูล MoU (นาเข้าและพิสูจน์สั ชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ฝ่ายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมื อง จาแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ามาทางานอันจาเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทน
การเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนต่างด้าวเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
รอบ 12 เดือน
ดาเนินงาน
การดาเนินงาน รอบ 11 เดือน
ทั้งปี 2561 (ต.ค.60– ส.ค.61) (ต.ค.60– ก.ย.61) เดือน ก.ย. 61

1. โครงการ : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
800 คน
- ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
600 คน
- ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคนกลับบ้าน
200 คน
98,800 คน
2. โครงการ : เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
- เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายอนาคต
12,000 คน
- เพิ่มศักยภาพกาลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 86,800 คน
3. โครงการ : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10,000 คน
- ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
10,000 คน
4. โครงการ : บูรณาการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนา
10 สาขา
หลักสูตรรองรับ Thailand 4.0
60 หลักสูตร
- จัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และวิธีการทดสอบมาตรฐาน
10 สาขา
ฝีมือเพื่อรองรับ Thailand 4.0
- พัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือตามความสามารถ (CBC)
60 หลักสูตร
5. โครงการ : เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
10,000 คน
- เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
10,000 คน
6. โครงการ : เพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัดในพื้นที่
9,920 คน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- เพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
9,920 คน
7. โครงการ : วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
3 เรื่อง
- วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
3 เรื่อง
8. โครงการ : พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรม
9,200 คน
แห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
- พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน
9,200 คน
พื้นที่ภายในประเทศ
9. โครงการ : ควบคุมและกากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตราย 32,000 คน

800 คน
600 คน
200 คน
138,317 คน

800 คน
600 คน
200 คน
55,834 คน

- คน
- คน
- คน
- คน

13,427 คน
124,890 คน
10,486 คน

13,427 คน
42,407 คน
10,939 คน

- คน
- คน
453 คน

10,486 คน
0 สาขา
0 หลักสูตร
0 สาขา

10,939 คน
10 สาขา
0 หลักสูตร
10 สาขา

453 คน
10 สาขา
- หลักสูตร
10 สาขา

0 หลักสูตร
11,290 คน
11,290 คน
11,669 คน

0 หลักสูตร
12,479 คน
12,479 คน
11,869 คน

- หลักสูตร
1,189 คน
1,189 คน
200 คน

11,669 คน
0 เรื่อง
0 เรื่อง
7,657 คน

11,869 คน
3 เรื่อง
3 เรื่อง
10,939 คน

200 คน
3 เรื่อง
3 เรื่อง
3,282 คน

7,657 คน

10,939 คน

3,282 คน

21,032 คน

25,924 คน

4,892 คน

32,000 คน

21,032 คน

25,924 คน

4,892 คน

ต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work
- ควบคุมและกากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
10. โครงการ : ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแข่งขัน
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ
- ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
11. โครงการ : พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย
- พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย
12. โครงการ : พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
รอบ 12 เดือน
ดาเนินงาน
การดาเนินงาน รอบ 11 เดือน
ทั้งปี2561 (ต.ค.60– ส.ค.61) (ต.ค.60– ก.ย.61) เดือน ก.ย. 61

23,340 คน

40,349 คน

42,407 คน

2,058 คน

4,100 คน
20,000 คน
102 แห่ง
100 คน
3,840 คน
3,840 คน
2,000 คน

4,930 คน
35,297 คน
0 แห่ง
122 คน
4,023 คน
4,023 คน
1,901 คน

5,071 คน
36,832 คน
0 แห่ง
246 คน
4,063 คน
4,063 คน
2,003 คน

141 คน
1,535 คน
- แห่ง
124 คน
40 คน
40 คน
102 คน

- พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
2,000 คน
1,901 คน
2,003 คน
102 คน
13. ผลผลิต : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและ
3,505,570 คน 4,194,991 คน 4,392,129 คน 197,138 คน
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
20 สาขา
11 สาขา
11 สาขา
- สาขา
- พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
35 หลักสูตร
0 หลักสูตร
0 หลักสูตร - หลักสูตร
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,505,510 คน 4,194,877 คน 4,392,015 คน 197,138 คน
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนระดับชาติรองรับการ
5 ครัง้
0 ครัง้
0 ครั้ง
- ครัง้
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ
- พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม
60 คน
114 คน
114 คน
- คน
14. โครงการ : ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาส 20,000 คน
29,206 คน
31,569 คน 2,363 คน
ในการประกอบอาชีพ
- ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 20,000 คน
29,206 คน
31,569 คน 2,363 คน
6,800 คน
7,989 คน
8,200 คน
211 คน
15. โครงการ : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
- ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
6,800 คน
7,989 คน
8,200 คน
211 คน
16. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน และลดความเสี่ยง
170 คน
170 คน
170 คน
- คน
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการ
170 คน
170 คน
170 คน
- คน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการ : แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
การดาเนินงาน รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดาเนินงาน
ทั้งปี 2561 (ต.ค.60-ส.ค.61)
(ต.ค.60-ก.ย.61) เดือน ก.ย. 61

2,500 คน
2,500 คน
2,065 คน

2,726 คน
2,726 คน
2,147 คน

2,726 คน
2,726 คน
2,147 คน

- คน
- คน
- คน

- ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดองสมานฉันท์
2. โครงการ : แรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลอดภัยสร้างสรรค์
เศรษฐกิจไทย
- พัฒนาให้แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในการทางาน
2,065 คน
2,147 คน
2,147 คน
- คน
3. โครงการ : ขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้
580 คน
82 คน
664 คน
582 คน
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กใน
580 คน
82 คน
664 คน
582 คน
รูปแบบที่เลวร้าย
4. โครงการ: ป้องกันและแก้ไขปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและ 46,450 คน 112,609 คน 120,568 คน 7,959 คน
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
46,450 คน 112,609 คน 120,568 คน 7,959 คน
คุ้มครองตามกฎหมาย
1,600 แห่ง
1,623 แห่ง
1,691 แห่ง
68 แห่ง
5. โครงการ : คุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล
5,550 คน
6,485 คน
7,005 คน
520 คน
- กากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
5,550 คน
6,485 คน
7,005 คน
520 คน
6. โครงการ : ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดใน
1,200,000 คน 1,545,418 คน 1,586,068 คน 40,650 คน
สถานประกอบกิจการ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,200,000 คน 1,545,418 คน 1,586,068 คน 40,650 คน
20,000 แห่ง 21,455 แห่ง
21,721 แห่ง
266 แห่ง
7. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
4,000 แห่ง
4,000 แห่ง
4,000 แห่ง
- แห่ง
ปลอดภัยสร้างเสริมเศรษฐกิจไทย
- พัฒนาให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มีความ
4,000 แห่ง
4,000 แห่ง
4,000 แห่ง
- แห่ง
ปลอดภัยในการทางาน
8. ผลผลิต : รณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานใน
5,000 คน
5,187 คน
5,187 คน
- คน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2,600 คน
2,667 คน
2,667 คน
- คน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ
5,000 คน
5,187 คน
5,187 คน
- คน
คุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมีความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติต่อแรงงานในเขต
2,600 คน
2,667 คน
2,667 คน
- คน
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
9. โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงานและพัฒนา
มาตรฐานแรงงาน
- ศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงานและพัฒนามาตรฐานแรงงาน
10. โครงการ : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
- เร่งรัดลดการประสบอันตรายจากการทางาน ขับเคลื่อนและ
ยกระดับการดาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประเทศไทย
11. โครงการ : ส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน

เป้าหมายการ ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ดาเนินงานทั้งปี รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดาเนินงาน
2561
(ต.ค.60-ส.ค.61)
(ต.ค.60-ก.ย.61) เดือน ก.ย. 61

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

- เรื่อง

1 เรื่อง
150,990 คน
150,990 คน
1,620 แห่ง
5,200 คน
5,200 คน

1 เรื่อง
204,847 คน
204,847 คน
1,629 แห่ง
5,643 คน
5,643 คน

1 เรื่อง
209,123 คน
209,123 คน
1,656 แห่ง
5,643 คน
5,643 คน

- เรื่อง
4,276 คน
4,276 คน
27 แห่ง
- คน
- คน

- ส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน
แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
12. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
54,080 แห่ง 54,414 แห่ง 55,757 แห่ง 1,343 แห่ง
และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
1,732,000 คน 2,449,064 คน 2,495,875 คน 46,811 คน
- กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน 40,000 แห่ง 40,257 แห่ง
41,301 แห่ง 1,044 แห่ง
ให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1,082,000 คน 1,651,387 คน 1,690,880 คน 39,493 คน
- กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน 14,080 แห่ง 14,157 แห่ง
14,456 แห่ง
299 แห่ง
ให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
600,000 คน 1,033,985 คน 1,064,990 คน 31,005 คน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิด
12,000 แห่ง 12,125 แห่ง
12,388 แห่ง
263 แห่ง
ความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน
650,000 คน 797,677 คน 804,995 คน 7,318 คน
- กากับ ดูแลและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการ
12,000 แห่ง 12,863 แห่ง
13,010 แห่ง
147 แห่ง
ตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย
- ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบ
350,000 ครั้ง 410,277 ครั้ง 447,653 ครั้ง 37,376 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
13. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
650 แห่ง
744 แห่ง
744 แห่ง
- แห่ง
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้เกี่ยวกับ
5,200 แห่ง
5,637 แห่ง
5,771 แห่ง
134 แห่ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
- จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกาหนด
650 แห่ง
744 แห่ง
744 แห่ง
- แห่ง
มาตรฐานแรงงานไทย
14. โครงการ : ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
5,000 คน
6,666 คน
6,678 คน
12 คน
- ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ
5,000 คน
6,666 คน
6,678 คน
12 คน
อย่างมีคุณภาพ
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายการ ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ดาเนินงานทั้งปี รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดาเนินงาน
2561
(ต.ค.60-ส.ค.61)
(ต.ค.60-ก.ย.61) เดือน ก.ย. 61

15. โครงการ : พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

1,600 คน

1,510 คน

1,530 คน

20 คน

- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน
16. โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
- ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
17. โครงการ : จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและ
ครอบครัว
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
อย่างยั่งยืน
18. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

1,600 คน
4,300 คน
4,300 คน

1,510 คน
4,533 คน
4,533 คน

1,530 คน
4,533 คน
4,533 คน

20 คน
- คน
- คน

500 คน

501 คน

501 คน

70 คน

500 คน

501 คน

501 คน

70 คน

400 คน

413 คน

463 คน

50 คน

400 คน

413 คน

463 คน

50 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61

โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างเศรษฐกิจไทย
- ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดองสมานฉันท์
2,726 คน
โครงการแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลอดภัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย
- พัฒนาให้แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในการทางาน
2,147 คน
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย
664 คน
โครงการป้องกันและแก้ไขปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
120,568 คน
โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล
- กากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
7,005 คน
โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1,586,068 คน
โครงการสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมปลอดภัยสร้างเสริมเศรษฐกิจไทย
- พัฒนาให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มีความปลอดภัยในการทางาน
4,000 แห่ง
ผลผลิต รณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการคุ้มครองฯ
5,187 คน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการการปฏิบัติต่อแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
2,667 คน
พิเศษตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
โครงการวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงานและพัฒนามาตรฐานแรงงาน
- ศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงานและพัฒนามาตรฐานแรงงาน
1 เรื่อง
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
- เร่งรัดลดการประสบอันตรายจากการทางาน ขับเคลื่อนและยกระดับการดาเนินงาน
209,123 คน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประเทศไทย
1,656 แห่ง
โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน
- ส่งเสริมด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
5,643 คน
ผลผลิตสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
1. กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนให้แรงงาน
41,301 แห่ง
มีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1,690,880 คน
กากับดูแลแรงงานไทย
- ตรวจแรงงานในระบบ
1,367,840 คน/41,301 แห่ง
- ให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนา ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
105,165 คน
การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน
5,568 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน
กากับดูแลแรงงานนอกระบบ
- ตรวจแรงงานนอกระบบ
- สนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงาน
- รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนให้แรงงาน
มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ใน
วงการแรงงาน
- รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี
- การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

4. กากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย และ
นอกเหนือกฎหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
31,330 คน
84,956 คน
96,021 คน
14,456 แห่ง
1,064,990 คน
12,388 แห่ง
804,995 คน
11,002 แห่ง/539,195 คน
1,386 แห่ง/265,800 คน
13,010 แห่ง
447,653 ครั้ง

ผลผลิตสถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
744 แห่ง
ต่อสังคมด้านแรงงาน
โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
6,678 คน
1. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมี
คุณภาพ
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวติ บุตรของผู้ใช้แรงงาน
1,530 คน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานสูงอายุ (60 ปี ขึน้ ไป)
- ส่งเสริมสิทธิหน้าทีแ่ ก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขนึ้ ไป) เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
4,533 คน
สังคมด้านแรงงาน
โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน
501 คน
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
463 คน
หมายเหตุ. – โครงการศึกษาวิจัยการกาหนดอัตราค่าตอ
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บแทนของผู้รับงานไปทาที่บา้ นในประเทศไทย ผลการ

สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
การดาเนินงานทั้ง รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดาเนินงาน
ปี 2561
(ต.ค.60-ส.ค.61)
(ต.ค.60-ก.ย.61) เดือน ก.ย. 61

1. โครงการ : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ 12,110,000 คน 13,055,201 คน 13,111,689 คน 56,488 คน
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
1.1 บริหารจัดการระบบประกันสังคม สาหรับลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
- จานวนผูป้ ระกันตน
- จานวนการรับเงินสมทบจากผูป้ ระกันตน
- จานวนการจ่ายเงินทดแทน
- จานวนการจ่ายประโยชน์ทดแทน
2. โครงการ : แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่
ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม
2.1 บริหารจัดการระบบประกันสังคม สาหรับผู้ประกันตน
มาตรา 40 ตามกฎหมาย
- จานวนผูป้ ระกันตนมาตรา 40
- ร้อยละของผูป้ ระกันตนมาตรา 40 ที่ชาระเงินสมทบ
- จานวนการจ่ายประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา 40
3. โครงการ : ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
- จัดระบบบริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตนอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

12,110,000 คน 13,055,201 คน 13,111,689 คน

56,488 คน

12,110,000 คน 13,055,201 คน 13,111,689 คน 56,488 คน
12,110,000 คน 12,510,831 คน 12,568,968 คน 58,137 คน
250,000 ครั้ง 201,665 ครั้ง 219,481 ครั้ง 17,816 ครั้ง
52,674,000 ครั้ง 53,634,130 ครั้ง 53,634,130 ครั้ง
2,290,000 คน 2,679,553 คน 2,717,711 คน
2,290,000 คน

2,679,553 คน

2,717,711 คน

- ครั้ง

38,158 คน
38,158 คน

2,290,000 คน 2,679,553 คน 2,717,711 คน 38,158 คน
ร้อยละ 38.5 ร้อยละ 0.03
ร้อยละ 50 ร้อยละ 38.47
90,521 ครั้ง
100,095 ครั้ง 9,574 ครั้ง
218,000 ครั้ง
12,470,000 คน 13,048,323 คน 13,179,721 คน 131,398 คน
12,470,000 คน 13,048,323 คน 13,179,721 คน 131,398 คน
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
ทั้งปี 2561

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดาเนินงาน
(ต.ค.60-ส.ค.61) (ต.ค.60 -ก.ย. 61) เดือน ก.ย. 61

1. โครงการ : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
ไทย (Safety Thailand)

100,000 คน 105,131 คน 105,240 คน

109 คน

- จานวนแรงงานที่ได้รบั การส่งเสริม/บริการ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
2. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

100,000 คน

105,131 คน

105,240 คน

109 คน

500 แห่ง

326 แห่ง

380 แห่ง

54 แห่ง

500 แห่ง

326 แห่ง

380 แห่ง

54 แห่ง
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (คงเหลือ)
- จานวนคนหางานที่ได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน
- รายจ่าย
2. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ
3. กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ได้รับ
จัดสรรตัวเลขจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปี 2561 โดยกองทุนฯ
ต้องเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนาเงินสมทบเข้ากองทุน)
- จัดสรรเงินสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางาน
ของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จานวน
10 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมการจัดหางาน 2. กรมการปกครอง 3. สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ 4. กทม. 5. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6. สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 7. กรมประชาสัมพันธ์ 8. กองทัพเรือ 9. กองทัพบก และ
10. กอ.รมน.
หมายเหตุ : จัดสรรเงินกองทุนและเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2557
ให้กับทั้ง 10 หน่วยงานดังกล่าวด้วย
- จานวนเงิน (คงเหลือ) จากการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (คงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2561)
- รับชาระหนี้
- รับเงินสมทบ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
848,718,300 ล้านบาท
512 คน
7,684,889 บาท
13,564,000 ล้านบาท
38 กลุ่ม
170,000 ล้านบาท
500.00 ล้านบาท

700.00 ล้านบาท

- ล้านบาท

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
760.5863 ล้านบาท
1,101,878.80 ล้านบาท
393,870.24 บาท

29

ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561)
 สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
- เงินที่อนุมัติให้สหกรณ์กู้
 ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
2. กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง (คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561)

 รับเงินค่าปรับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุน
- ยอดเงินสงเคราะห์ที่จา่ ย
3.กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (ณ 31 กรกฎาคม 2561)
- รับเงินรายได้ตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
- จ่ายเงินตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง (คน)

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
171.66 ล้านบาท
18 แห่ง
101.38 ล้านบาท
18,961 คน
204.23 ล้านบาท
15.26 ล้านบาท
734 ราย
11.34 ล้านบาท
292.971 ล้านบาท
34.07 ล้านบาท
11.52 ล้านบาท
17,645 คน
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 สถานะเงินกองทุน (ณ 30 กันยายน 2561)
- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ
 ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
 สถานะเงินกองทุน (ณ 30 กันยายน 2561)
 จานวนลูกจ้างผู้ประกันตนทีไ่ ด้รบั เงินทดแทน (กรณีประสบ
อันตรายเนือ่ งจากการทางาน)

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
467,860 แห่ง
1,958,230 ล้านบาท
689,230 ล้านบาท
62,522.34 ล้านบาท
55,446,057 ราย
37,969.03 ล้านบาท
38,944,558 ราย
18,188.96 ล้านบาท
16,332,823 ราย
6,364.35 ล้านบาท
168,676 ราย
60,690 ล้านบาท
78,752 ราย
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รายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
พลตารวจเอก อานาจ อันอาตม์งาม
พลตารวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
พลตารวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์
นายจรินทร์ จักกะพาก
นายสุเมธ มโหสถ
นายวรานนท์ ปีติวรรณ
นางเพชรรัตน์ สินอวย
นายวิวัฒน์ ตังหงส์
นายวิชัย คงรัตนชาติ
นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
นายสมเกียรติ บุ ทอง
พันตารวจตรีห ิง รมยง สุรกิจบรรหาร
นางอัจฉรา แก้วกาชัยเจริ
นายอภิ า สุจริตตานนท์
นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
นายสมภพ ปราบณรงค์
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์
นายสุทธิ สุโกศล
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล
นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
- ว่าง -

ตาแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ผู้ทรงคุณวุฒิประจากระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (รักษาการ)
ที่ปรึกษากฎหมาย (รักษาการ)
อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
0 2232 1015
08 1877 9191
0 2232 1044
0 2232 1069
08 1371 5666
0 2232 1044
06 2597 8855
0 2232 1434
08 1926 8383
0 2232 1125
08 1938 4227
0 2232 1097
08 4700 9967
0 2232 1091
06 3265 3162 0 2232 1186
08 9949 4203 0 2232 1134
08 9870 0015 0 2232 1121
08 1996 0712 0 2232 1116
09 8964 9882 0 2232 1117
06 3217 9155 0 2232 1131
08 1806 9838 0 2232 1022
08 9814 1584 0 2248 6866
06 1414 3883 0 2247 6600
08 1867 9164 0 2245 7787
08 1807 8016 0-2956 2024-5
08 1923 5045 0 2232 1095
-
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นโยบายกระทรวงแรงงาน

