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วิสัยทัศนกระทรวงแรงงาน
แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน

ทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
วิสัยทัศนสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เปนองคกรนําในการบริหารจัดการยุทธศาสตรดานแรงงาน
อํานวยการใหเกิดการทํางานเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิผล
คานิยมหลักของกระทรวงแรงงาน
MOL (PLS)
P = มุงมั่นทํางานเปนทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
L = ใฝเรียนรู (Lifelong Learning)
S = มีจิตบริการ (Service Mind)

จัดทําโดย
สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
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ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน > ระบบขอมูลผูบริหาร

รายงานสําคัญผูบริหาร






สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

สาระสําคัญประกอบดวย
 ขอมูลการทํางานของประชากร
 รายงานกราฟขอมูลสําคัญ
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ขอมูลการทํางานของประชากรประจําเดือน พฤษภาคม 2560
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
55.92 ลานคน
ผูอยูในกําลังแรงงาน (ผูที่พรอมทํางาน)
37.98 ลานคน (รอยละ 67.9)
ผูมีงานทํา
37.10 ลานคน (รอยละ 97.7)

นายจาง
1.05 ลานคน
ลูกจางรัฐบาล
3.7 ลานคน
ลูกจางเอกชน
15.2 ลานคน

ผูอยูนอกกําลังแรงงาน (ผูที่ไมพรอมทํางาน)
17.94 ลานคน (รอยละ 32.1)
ในภาคเกษตรกรรม
10.92 ลานคน (รอยละ 29.4)
นอกภาคเกษตรกรรม
26.18 ลานคน (รอยละ 70.6)

ผูรอฤดูกาล
3.75 แสนคน (รอยละ 1.0)

งงาน
ผูวาางงาน
5.01
3.28แสนคน
แสนคน(ร(รออยละ
ยละ 1.3)
0.9)

ทํางานสวนตัว
11.3 ลานคน
ทํางานใหครอบครัว
5.7 ลานคน
การรวมกลุม
0.06 ลานคน

การผลิต
6.63 ลานคน
กอสราง
2.24 ลานคน
ขายสง ขายปลีก ซอมยานยนต
6.43 ลานคน
การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
1.13 ลานคน

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
2.67 ลานคน
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.49 ลานคน
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
0.21 ลานคน
บริหารราชการ ปองกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.79 ลานคน
การศึกษา
1.11 ลานคน
ดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห
0.71 ลานคน
กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
0.83 ลานคน
อื่น ๆ
1.94 ลานคน

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ : ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามอุตสาหกรรมทีส่ ําคัญ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 กับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประเภทอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม ปาไม ประมง
การผลิต
กอสราง
การขายปลีก-สง และซอมรถฯ
ขนสงและสถานที่เก็บสินคา
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
การเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย
บริหารราชการ และประกันสังคม
ดานการศึกษา
สุขภาพและสังคมสงเคราะห
บริการดานอื่น ๆ
อื่น ๆ
รวม

ป 2559
10.27
6.54
2.60
6.34
1.14
2.82
0.50
0.23
1.72
1.12
0.66
0.87
2.00
36.81

หนวย : ลานคน

ป 2560
10.92
6.63
2.24
6.43
1.13
2.67
0.49
0.21
1.79
1.11
0.71
0.83
1.94
37.10

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ทําเหมืองแร เหมือง
หิน ไฟฟ า ก า ซ ไอน้ํ า และระบบปรั บ อากาศ
การจั ด การและการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของเสี ย
สิ่ ง ปฏิ กู ล ข อ มู ล ข า วสารและการสื่ อ สาร
กิ จ กรรมทางวิ ชาชี พวิ ทยาศาสตร และเทคนิ ค
กิ จกรรมการบริ หารและการบริ ก ารสนั บ สนุ น
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรม
การจ า งงานในครั ว เรื อ นส ว นบุ ค คล และ
กิ จ กรรมขององค ก ารระหว า งประเทศ และ
ไมทราบ

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนพฤษภาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทํา ในชวงเวลา
เดียวกันกับป 2559 พบวาผูมีงานทําป 2560 จํานวน 37.10 ลานคน ป 2559 จํานวน 36.81 ลานคน เพิ่มขึ้น 290,000 คน
โดยในภาคเกษตรกรรม จํานวนผูทํางานป 2560 จํานวน 10.92 ลานคน ป 2559 จํานวน 10.27 ลานคน เพิ่มขึ้น 650,000 คน
นอกภาคเกษตรกรรม จํานวนผูทํางานป 2560 จํานวน 26.18 ลานคน ป 2559 จํานวน 26.54 ลานคน ลดลง 360,000 คน ซึ่ง
จํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ไดแก อันดับแรก สาขาการผลิต สาขาการขายสงและการขายปลีก การ
ซ อมยานยนต และรถจั กรยานยนต จํ านวน 90,000 คน อั นดั บสอง สาขาการบริ หารราชการการป องกั นประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน 70,000 คน อันดับสาม สาขากิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห จํานวน 50,000 คน
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ : ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายไดสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ
ผานธนาคารแหงประเทศไทยป 2560 กับ ป 2559

เมื่อเปรียบเทียบรายไดสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ ป 2560 กับป 2559 พบวารายไดสงกลับ
เดือนเมษายน 2560 (9,814 ลานบาท) สูงกวาเดือนเมษายน 2559 (8,694 ลานบาท) จํานวน 1,120 ลานบาท
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560)
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สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ตารางที่ 1 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามหนวยงาน
หนวย : ลานบาท
หนวยงาน

งบที่ไดรับจัดสรร (บาท) งบประมาณหลังโอนเขา/โอนออก

สป.

1,306.3522

1,306.1041

กกจ.

1,236.5131

1,236,1131

กพร.

2,105.7987

2,105.7987

กสร.

1,048.5159

1,048.5159

สปส.

41,463.8290

41,463.8290

สสปท.

29.9190

29.9190

47,190.9279

47,190.9279

ภาพรวม

เบิกจาย
854.7643
(รอยละ 65.44)
770.4542
(รอยละ 62.33)
1,235.2123
(รอยละ 58.66)
690.8527
(รอยละ 65.89)
41,162.7768
(รอยละ 99.27)
11.8913
(รอยละ 39.75)
44,714.0604
(รอยละ 94.75)

เบิกจาย + กอหนี้ผูกพัน
941.6914
(รอยละ 72.10)
843.6347
(รอยละ 68.25)
1,430.2225
(รอยละ 67.92)
734.3794
(รอยละ 70.04)
41,162.7768
(รอยละ 99.27)
11.8913
(รอยละ 39.75)
45,112.7049
(รอยละ 95.60)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย
หนวย : ลานบาท
งบรายจาย

งบที่ไดรับจัดสรร (บาท) งบประมาณหลังโอนเขา/โอนออก

งบบุคลากร

3,454.8378

3,454.8378

งบดําเนินงาน

1,700.3422

1,701.1994

งบลงทุน

459.4416

458.4593

งบเงินอุดหนุน

40,665.9373

40,695.8563

งบรายจายอื่น

880.4499

879.9269

47,190.9279

47,190.2798

ภาพรวม

ที่มา : กลุมงานคลังและพัสดุ สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เบิกจาย
2,295.9046
(รอยละ 66.45)
1,044.0154
(รอยละ 61.37)
255.3098
(รอยละ 55.69)
40,654.7153
(รอยละ 99.90)
464.1153
(รอยละ 52.74)
44,714.0604
(รอยละ 94.75)

เบิกจาย + กอหนี้ผูกพัน
2,295.9046
(รอยละ 66.45)
1,205.7513
(รอยละ 70.88)
444.2134
(รอยละ 96.89)
40,654.7153
(รอยละ 99.90)
512.0523
(รอยละ 58.19)
45,112.7049
(รอยละ 95.60)
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สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)

กราฟที่ 1 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามหนวยงาน

กราฟที่ 2 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : สาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
- จัดบริการดานแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสราง
ความปรองดอง
2. โครงการ : ปองกันปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน
- จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันการคามนุษยดา นแรงงาน
3. โครงการ : สงเสริมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- ดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
4. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
- จางบัณฑิตแรงงานเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดาน
แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5. โครงการ : ศึกษาวิจัยความตองการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
- วิจัยความตองการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. โครงการ : แกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
- จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
7. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดาน
แรงงาน
7.1 ประสานการใหบริการดานแรงงาน
7.2 บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ ชุมชน
8. ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
8.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน
8.2 จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตรแผนดานแรงงาน ทั้งใน
และตางประเทศ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
พฤษภาคม
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน
60
(ต.ค.59–เม.ย.60) (ต.ค.59–พ.ค.60)

32,000 คน
32,000 คน

- คน 60,304 คน 60,304 คน
- คน 60,304 คน 60,304 คน

1 เรื่อง
72,500 คน
380 คน

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

56,450 คน 64,480 คน 8,030 คน
1 คน
379 คน
380 คน

380 คน

379 คน

380 คน

1 คน

1 เรือ่ ง

0 เรือ่ ง

0 เรือ่ ง

0 เรื่อง

1 เรื่อง
20,144 คน
20,144 คน

0 เรื่อง
0 เรื่อง 0 เรื่อง
12,787 คน 14,117 คน 1,330 คน
12,787 คน 14,117 คน 1,330 คน

485,650 คน 635,532 คน 661,451 คน 25,919 คน
485,650 คน 447,472 คน 438,302 คน - 9,170 คน
155,408 คน 188,060 คน 223,149 คน 35,089 คน
- เรื่อง
37 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
9 เรื่อง
20 เรื่อง

- เรือ่ ง
- เรือ่ ง

- เรือ่ ง
- เรือ่ ง

- เรื่อง
- เรื่อง

10

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
พฤษภาคม
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน
60
(ต.ค.59–เม.ย.60)) (ต.ค.59–พ.ค.60)

- เรื่อง
8.3 อํานวยการบริหารจัดการดานแรงงาน
7 เรื่อง
- เรื่อง
- เรื่อง
- เรื่อง
8.4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
9. ผลผลิต : การสงเสริมขยายตลาดและคุมครองแรงงานไทยใน 330,000 คน 404,374 คน 404,076 คน - 298 คน
ตางประเทศ
8.1 คุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
330,000 คน 404,374 คน 404,076 คน - 298 คน
- เรื่อง
8.2 ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
2 เรื่อง
- เรือ่ ง
- เรือ่ ง
- เรื่อง
10. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ
1 เรื่อง
- เรือ่ ง
- เรือ่ ง
และแรงงานพิการ
- เรือ่ ง
- พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
1 เรื่อง
- เรือ่ ง
- เรือ่ ง
และแรงงานคนพิการ
- คน
11. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริตและ
300 คน 1,310 คน 1,310 คน
ประพฤติมิชอบ
- คน
11.1 เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสีย่ งในการ
200 คน
234 คน
234 คน
เกิดทุจริตประพฤติมิชอบ
- คน
11.2 เสริมสรางกลไกในการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมี
100 คน
276 คน
276 คน
ประสิทธิภาพ
- คน
11.3 การพัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงาน ดานการปองกันและ
800 คน
800 คน
800 คน
ปราบปรามการทุจริต
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
เดือน เม.ย. 60
เดือน พ.ค. 60

การบริหารจัดการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน 7,255 คน
• การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

88,354 คน

102,013 คน

- ดานจัดหางาน

11,477 คน

12,744 คน

- ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

35,820 คน

39,537 คน

3,559 คน

4,153 คน

36,641 คน

44,463 คน

857 คน

1,116 คน

- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชนประกันสังคม
- ดานสิทธิประโยชนแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน
• การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ดานจัดหางาน
- ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชนประกันสังคม

29,368 คน

32,709 คน

1,311 คน

1,574 คน

26,177 คน

29,046 คน

122 คน

143 คน

1,758 คน

1,946 คน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สงเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
สนร./ฝายแรงงาน

จํานวนแรงงานไทยในตางประเทศ (คน)
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมาย

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

7,611

7,000

14,611

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

12,025

-

12,025

3. ญี่ปุน

20,691

6,507

27,198

4. ฮองกง

4,381

-

4,381

5. ไตหวัน (ไทเป)

42,845

21

42,866

6. ไตหวัน (เกาสง)

16,983

24

16,707

7. สิงคโปร

20,000

150

20,150

2,021

-

2,021

9. มาเลเซีย

39,496

100,000

139,496

10. อิสราเอล

27,368

1,518

28,886

11. เกาหลี

21,882

60,404

82,286

12. เยอรมนี

13,449

-

13,449

-

-

-

228,452

175,624

404,076

8. บรูไน

13. ลิเบีย
รวม
หมายเหตุ : ขอมูลแรงงานผิดกฎหมาย เปนขอมูลประมาณการ

ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
จํานวนแรงงานไทยที่มารองทุกข
สนร./ฝายแรงงาน

ไมเกีย่ วกับเงิน
สิทธิประโยชน
(ราย)

เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน
(ราย)

(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

29

149,780.00

1

30

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

181

7,011,077.24

152

333

3. ญี่ปุน

11

156,368.00

16

27

4. ฮองกง

37

4,115,667.10

865

902

5. ไตหวัน (ไทเป)

1,371

-

523

1,894

6. ไตหวัน (เกาสง)

282

-

3,944

4,226

7. สิงคโปร

203

484,840.00

591

794

7

1,417,260.00

6

13

9. มาเลเซีย

229

6,767,466.00

102

331

10. อิสราเอล

935

5,545,310.00

169

1,104

11. เกาหลี

319

23,363,549.00

1,918

2,237

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

-

-

-

-

3,604

49,011,317.34

8,287

11,891

8. บรูไน

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ: มหกรรมสรางงาน สรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงาน สรางอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
2. โครงการ: สรางงาน สรางคนเพื่อความปรองดองสมานฉันท
- สรางงาน สรางบุญใหความรูดานสงเสริมการมีงานทําและสิทธิ
หนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย
3. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานตางดาว
- พิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตทํางาน
4. โครงการ : ปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
6.1 ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบ
กิจการ
6.2 การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน
6.3 สนับสนุนการแกไขและปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
5. โครงการ : การจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ดานแรงงานตางดาวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
- การใหบริการพิจารณาอนุญาตทํางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตฯ
6. โครงการ : รองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ
ระเบียบรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
7. โครงการ : เตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน
- แนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ
8. ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
8.1 การใหบริการจัดหางานในประเทศ
8.2 การใหบริการจัดหางานตางประเทศ
8.3 การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

20,000 คน
20,000 คน
500 คน
500 คน

1,380,200 คน
1,380,200 ครั้ง
1,348,000 คน
242,000 คน
36,000 แหง
1,000,000 คน

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน พฤษภาคม 60
(ต.ค.59–เม.ย.60)) (ต.ค.59–พ.ค.60)

10,297 คน
10,297 คน
1,126 คน
1,126 คน

10,297 คน
10,297 คน
1,126 คน
1,126 คน

0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

622,757 คน 784,355 คน 161,598 คน
893,147 ครั้ง 1,101,554 ครั้ง 208,407 ครั้ง
1,077,015 คน 1,224,829 คน 147,814 คน
214,466 คน 243,261 คน 28,795 คน
28,746 แหง 33,093 แหง 4,347 แหง
681,166 คน 782,085 คน 100,919 คน

106,000 คน
50,000 คน

181,383 คน
27,675 คน

50,000 คน
240 คน
240 คน

27,675 คน
201 คน
201 คน

199,483 คน 18,100 คน
35,665 คน 7,990 คน

35,665 คน
221 คน
221 คน

7,990 คน
20 คน
20 คน

525,750 คน
378,706 คน 416,413 คน
7,611,200 คน 7,571,999 คน 8,756,498 คน
511,200 คน
334,316 คน 432,624 คน
100,000 คน
63,709 คน
73,587 คน
7,000,000 คน 7,173,974 คน 8,250,287 คน

37,707 คน
1,184,499 คน

98,308 คน
9,878 คน
1,076,313 คน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 เมษายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
9. โครงการ: กาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Job Smart
Workers)
- ขยายศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
10. โครงการ: ขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ
- การสงเสริมการประกอบอาชีพ และขยายโอกาสการมีงานทํา
ผูสูงอายุ
11. โครงการ: สรางเสริมธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อเสริมสราง
ธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน พฤษภาคม 60
(ต.ค.59–เม.ย.60)) (ต.ค.59–พ.ค.60)

160,000 คน

125,768 คน

150,024 คน 24,256 คน

160,000 คน
9,520 คน
9,520 คน

125,768 คน
6,058 คน
6,058 คน

150,024 คน 24,256 คน
7,895 คน 1,837 คน
7,895 คน 1,837 คน

400 คน

316 คน

316 คน

0 คน

400 คน

316 คน

316 คน

0 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน
โครงการมหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงาน สรางอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
โครงการสรางงาน สรางคน เพื่อความปรองดองสมานฉันท
- สรางงาน สรางคนใหความรูดานสงเสริมการมีงานทําและสิทธิหนาที่
ตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
1. พิจารณาและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
1.1 การพิจารณาคําขออนุญาตทํางาน (คนตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจําเปนเรงดวน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผานการพิสูจนสัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรฯ (ประมงทะเล)
- คนตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรฯ (แปรรูปสัตวน้ํา)
- ชนกลุมนอย
1.2 การจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขออนุญาตทํางาน (คนตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจําเปนเรงดวน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผานการพิสูจนสัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรฯ (ประมงทะเล)
- คนตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรฯ (แปรรูปสัตวน้ํา)
- ชนกลุมนอย

1 ต.ค.59 – 31 พ.ค. 60

10,297 คน
1,126 คน

12,209 คน
87,898 คน
223,684 คน
296,663 คน
25,358 คน
33,634 คน
58,071 คน
46,838 คน
12,209 ครั้ง
138,265 ครั้ง
279,823 ครั้ง
452,747 ครั้ง
42,593 ครั้ง
33,634 คน
58,071 คน
84,212 ครั้ง

โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
1. ตรวจสอบการทํางานตางดาว และสถานประกอบกิจการ
- คนงานตางดาว
- สถานประกอบกิจการ
2. การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน
- โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันการหลอกลวงคนหางาน

243,261 คน
33,093 แหง
782,085 คน
726,285 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน
- โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตูบาน)
- โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ
• รับเรื่องรองทุกขคนหางาน
• รองทุกขกลาวโทษผูกระทําผิดกฎหมาย
- ตรวจสอบควบคุมบริษัทจัดหางานในประเทศ/ตางประเทศ
- พิจารณาอนุญาตจดทะเบียนเปนผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศและงานทะเบียนฯ
3. การสนับสนุนแกไขและปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
- โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
• แรงงานตางดาว

1 ต.ค.59 – 31 พ.ค. 60
7,398 คน
47,965 คน
437 คน
272 คน
570 ราย
1,303 ราย
199,483 คน
3,150 คน
2,699 คน

451 คน
• นายจาง
- โครงการจัดตั้งศูนยประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด
196,333 คน
- โครงการเตรียมความพรอมใหคนหางานเพื่อปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงานในทํางานตาง ฯ
1,129 คน
• อบรมคนหางาน
• จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานกฎหมายของกรมการจัดหางาน
- โครงการเสริมสรางและพัฒนาความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย

0 แผน
28 คน
103 คน

โครงการการจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานตางดาวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
35,665 คน
- การใหบริการพิจารณาอนุญาตทํางานแบบเบ็ดเสร็จฯ
โครงการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับ
221 คน
การเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน
1. แนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ
416,413 คน
1.1 แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
158,170 คน
- แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา
151,139 คน
- แนะแนวอาชีพใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
2,193 คน
- สรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
4,838 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน
1.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
- แนะแนวอาชีพใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนทั่วไป
- ศูนยตรีเทพเพื่อการจางงานแบบครบวงจร
- สงเสริมการมีงานทําใหทหารกองประจําการที่จะปลดเปนทหารกองหนุน
1.3 แนะแนวอาชีพผูไมอยูใ นระบบการจางงาน
- โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได
- โครงการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
2. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (ใหม)
- พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย
- พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
1. ตําแหนงงานวาง (ในประเทศ)
2. ผูลงทะเบียนสมัครงาน
3. ผูไดรับการบรรจุงาน
4. การบริการจัดหางานในประเทศ
4.1 โครงการจัดนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ
4.2 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอยางยั่งยืน
- กิจกรรมใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
- กิจกรรมมีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ+ยอย)
- กิจกรรมบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชัว่ โมง
- กิจกรรมการเคลื่อนยายแรงงานอยางเปนระบบ
- กิจกรรมพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสูความเปนเลิศ
4.3 โครงการบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
- จัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
- จัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
- จัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
- สงเสริมคนพิการมีงานทําในหนวยงานภาครัฐ
- สรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

1 ต.ค.59 – 31 พ.ค. 60

256,343 คน
229,082 คน
23,594 คน
3,667 คน
1,900 คน
1,124 คน/56 รุน
776 คน
1,000 อาชีพ
0 อุตสาหกรรม
257,244 อัตรา
103,655 คน
179,103 คน
432,624 คน
10,721 คน
403,566 คน
259,879 คน
84,198 คน
40,528 คน
12,827 คน
6,134 คน
87 คน
76 คน
15,244 คน
828 คน
11,290 คน
2,967 คน
92 คน
67 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค.59 – 31 พ.ค. 60

4.4 โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
5. การใหบริการจัดหางานตางประเทศ
- พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางานและพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงานตางประเทศ
- จัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ
- เดินทางดวยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
- พัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแขงขันไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี
- พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความตองการของตลาดแรงงานไทยไปตางประเทศ
- เสริมสรางความสัมพันธดา นแรงงานในการสงเสริมการไปทํางานตางประเทศ
- สินเชื่อเพื่อการไปทํางานตางประเทศ
- ศูนยประสานบริการการไปทํางานตางประเทศในสวนภูมิภาค
6. การใหบริการเผยแพรขอ มูลขาวสารตลาดแรงงาน
- เผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
- จัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน
- การพัฒนาและเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
- ขยายเครือขายขอมูลขาวสารตลาดแรงงานสูตาํ บลหมูบ าน
โครงการ: กาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Job Smart Workers)
- ขยายศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
- สรางระบบและเครื่องมือในการ Recruitment
โครงการขยายโอกาสมีงานทําใหผูสูงอายุ
- การสงเสริมการประกอบอาชีพ และขยายโอกาสการมีงานทําผูสูงอายุ
โครงการสงเสริมธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล
ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบ

3,093 คน
73,587 คน
25,848 คน
7,869 คน
39,870 คน
439 คน
607 คน
1 ประเทศ
841 คน
10 แหง
8,250,287 คน
8,250,287 คน
284,833 คน
109,940 ฉบับ
524 แหง
150,024 คน
1 ระบบ
7,895 คน
316 คน
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กรมการจัดหางาน

แผนภูมิแสดงสัดสวนแรงงานตางดาวคงเหลือทํางานอยูทั่วราชอาณาจักร

แผนภูมิแสดงสัดสวนแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานถูกกฎหมาย

ที่มา : ขอมูล MoU (นําเขาและพิสูจนสัญชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกสเมล ฝายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน (ขอมูล ณ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2560)
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง จําแนกเปน 4 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเขามาทํางานอันจําเปนเรงดวน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทขอตกลงวาดวยการจางแรงงานกับประเทศคูภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนตางดาวซึ่งเขามาทํางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ไดแก กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนตางดาวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ และไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทน
การเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนตางดาวเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมืองแตไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมือง
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : พัฒนาฝมือแรงงานรวมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
1.1 ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.2 ฝกอบรมคนพิการรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
1.3 จัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
2. โครงการ : ฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- ฝกทักษะอาชีพใหกับกลุมเปาหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- ฝกอบรมฝมือใหกับกลุมเปาหมายตามโครงการพาคนกลับบาน
3. โครงการ : ฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. โครงการ : จัดหาครุภัณฑฝกและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก
- จัดหาครุภัณฑฝกและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานพนักงานควบคุม
เครื่องจักรรถยก
5. โครงการ : ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับระบบขนสง ดานโลจิสติกส
และการกอสราง
- ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับระบบขนสงบริการดานโลจิสติกสและการ
กอสราง
6. โครงการ : พัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (GMS-ASEAN)

- พัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ
7. โครงการ : เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
- เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
8. โครงการ : พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อการแขงขัน
8.1 ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ
8.2 จัดทําแผนการพัฒนากําลังคนระดับชาติ
8.3 ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน พฤษภาคม 60
(ต.ค.59–เม.ย.60) (ต.ค.59–พ.ค.60)

5,000 คน
4,980 คน
20 คน

3,952 คน
3,931 คน
21 คน

4,504 คน
4,483 คน
21 คน

552 คน
552 คน
0 คน

78 แหง
800 คน
600 คน
200 คน
16,000 คน

68 แหง
807 คน
607 คน
200 คน
13,476 คน

77 แหง
827 คน
627 คน
200 คน
14,181 คน

9 แหง
20 คน
20 คน
0 คน
705 คน

16,000 คน
5 แหง

13,476 คน
5 แหง

14,181 คน
5 แหง

705 คน
0 แหง

5 แหง

5 แหง

5 แหง

0 แหง

17,000 คน

12,752 คน

13,825 คน 1,073 คน

17,000 คน

12,752 คน

13,825 คน

1,073 คน

2,000 คน

1,433 คน

1,648 คน

215 คน

2,000 คน
1,433 คน
1,648 คน
215 คน
180 แหง
180 แหง
180 แหง
- แหง
180 แหง
180 แหง
180 แหง
- แหง
102,700 คน 119,224 คน 131,454 คน 12,230 คน
78,500 คน

63,488 คน

71,281 คน

7,793 คน

3 อุตสาหกรรม 0 อุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรม
24,200 คน 55,736 คน 60,173 คน 4,437 คน
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน พฤษภาคม 60
(ต.ค.59–เม.ย.60) (ต.ค.59–พ.ค.60)

9. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานทั้งระบบใหสอดคลองกับ 3,516,240 คน 2,791,552 คน 3,014,185 คน 222,633 คน
ความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
9.1 พัฒนาฝมือเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ
17,020 คน 17,250 คน 19,787 คน 2,537 คน
9.2 จัดทําหลักเกณฑ พัฒนาระบบสงเสริมและรับรองมาตรฐาน
10 สาขา
15 สาขา
15 สาขา
0 สาขา
ฝมือแรงงาน
9.3 พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน
35 หลักสูตร 13 หลักสูตร 13 หลักสูตร 0 หลักสูตร
9.4 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการ
3,499,220 คน 2,774,302 คน 2,994,398 คน 220,096 คน
ฝกอบรมฝมือแรงงานตาม พ.ร.บ.สงเสริมฯ พ.ศ. 2545
9.5 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพรอมในการเขารับ
1,020 คน
0 คน
0 คน
0 คน
การประเมินความรูความสามารถตาม พ.ร.บ.สงเสริมฯ พ.ศ. 2545
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
10. โครงการ : ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน
6,560 คน 8,782 คน 9,565 คน
783 คน
การประกอบอาชีพ
- ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
6,560 คน
8,782 คน
9,565 คน
783 คน
อาชีพ
11. โครงการ : ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
6,160 คน 5,638 คน 6,649 คน 1,011 คน
อาชีพ
- ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
6,160 คน
5,638 คน
6,649 คน 1,011 คน
12. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกัน ปราบปราม และลด
200 คน
171 คน
171 คน
0 คน
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกัน ปราบปราม และลดความเสี่ยงใน
200 คน
171 คน
171 คน
0 คน
การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการ : สมานฉันท สรางสรรคเศรษฐกิจไทย

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน พฤษภาคม 60
(ต.ค.59–เม.ย.60) (ต.ค.59–พ.ค.60)

2,500 คน
2,500 คน
52,000 คน

2,668 คน
2,668 คน
69,117 คน

2,668 คน
2,668 คน
77,014 คน

0 คน
0 คน
7,897 คน

20,000 แหง

16,959 แหง

18,203 แหง

1,244 แหง

4,500 คน

2,921 คน

3,652 คน

731 คน

4,500 คน

2,921 คน

3,652 คน

731 คน

100 แหง

102 แหง

102 แหง

0 แหง

1 เรื่อง
1 เรื่อง
11,900 คน
11,900 คน

1 เรื่อง
1 เรื่อง
12,786 คน
12,786 คน

1 เรื่อง
1 เรื่อง
12,786 คน
12,786 คน

- เรื่อง
- เรื่อง
0 คน
0 คน

- สงเสริม สนับสนุนใหแรงงานมีความปรองดองสมานฉันท
2. โครงการ : ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและ
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
- สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุมเสี่ยงไดรับ
46,450 คน 62,537 คน
69,992 คน 7,455 คน
การคุมครองตามกฎหมาย
- กํากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงใหไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
5,550 คน
6,580 คน
7,022 คน
442 คน
3. โครงการ : สงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถาน
1,000,000 คน 1,169,252 คน 1,244,152 คน 74,900 คน
ประกอบกิจการ
3.1 จํานวนแรงงานที่ไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไข 1,000,000 คน 1,169,252 คน 1,244,152 คน 74,900 คน
ปญหายาเสพติด
3.2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
4. โครงการ: รณรงคสงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4.1 สงเสริม สนับสนุนใหแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
4.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตอแรงงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายความปลอดภัยฯ
5. โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อการคุมครองแรงงาน
- ศึกษาวิเคราะหสภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย
6. โครงการ : สงเสริมสิทธิดานมาตรฐานแรงงานในเขตการคาเสรีอาเซียน
- สงเสริมดานมาตรฐานแรงงานในเขตการคาเสรีอาเซียนแกแรงงาน
โยกยายถิ่นฐาน
7. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ
แรงงานไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
7.1 กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
สนับสนุนใหแรงงานมีความรู และไดรับการคุมครองตามกฎหมายฯ

40,000 แหง 21,853 แหง 26,853 แหง 5,000 แหง
839,300 คน 840,614 คน 1,030,174 คน 189,560 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
7.2 กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและ
สนับสนุนใหแรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและ
เกิดความสมานฉันทในวงการแรงงาน
7.4 กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัด
สวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย
7.5 สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรกรมและประชาชนเขาใช
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
8. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
8.1 จํานวนสถานประกอบกิจการที่เขารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงาน
8.2 สงเสริม และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการมีความรู
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
9. โครงการ : จัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน
9.1 สงเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบ
กิจการอยางยั่งยืน
9.2 สงเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูการเกษียณอยางมีคุณภาพ
10. โครงการ : พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ
- สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผูใชแรงงาน
11. โครงการ : ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

16,000 แหง 10,091 แหง
700,000 คน 657,972 คน
12,000 แหง 7,920 แหง
650,000 คน 505,099 คน
12,000 แหง 8,571 แหง

11,850 แหง 1,759 แหง
775,768 คน 117,796 คน
9,048 แหง 1,128 แหง
585,514 คน 80,415 คน
9,620 แหง 1,049 แหง

350,000 ครั้ง 266,534 ครั้ง 317,955 ครั้ง 51,421 ครั้ง
5,200 แหง

5,406 แหง

5,406 แหง

0 แหง

700 แหง

932 แหง

932 แหง

0 แหง

5,200 แหง

5,406 แหง

5,406 แหง

0 แหง

900 คน
200 คน

935 คน
235 คน

935 คน
235 คน

0 คน
0 คน

700 คน

700 คน

700 คน

0 คน

1,600 คน

1,600 คน

1,585 คน

-15 คน

1,600 คน
1,700 คน
1,700 คน

1,600 คน
881 คน
881 คน

1,585 คน
980 คน
980 คน

-15 คน
99 คน
99 คน

หมายเหตุ. – โครงการศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูรบั
งานไปทําที่บานในประเทศไทย

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน พฤษภาคม 60
(ต.ค.59–เม.ย.60) (ต.ค.59–พ.ค.60)
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 59 – 31 พ.ค. 60

โครงการแรงงานสมานฉันท สรางเศรษฐกิจไทย
- สงเสริม สนับสนุนใหแรงงานมีความปรองดองสมานฉันท
โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
- สงเสริม พัฒนาและกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุมเสี่ยงไดรบั การคุมครองตามกฎหมาย
- กํากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลใหไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
1. จํานวนแรงงานไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการรณรงค สงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- สงเสริม สนับสนุนใหแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการคุมครองฯ
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการการปฏิบัติตอแรงงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุมครองแรงงาน
- ศึกษาวิเคราะหสภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย
โครงการสงเสริมสิทธิดานมาตรฐานแรงงานในเขตการคาเสรีอาเซียน
- สงเสริมดานมาตรฐานแรงงานในเขตการคาเสรีอาเซียน แกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
ผลผลิตสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดรับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
1. กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนใหแรงงาน
มีความรูตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
2. กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนใหแรงงาน
มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
3. สงเสริมและสนับสนุนใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและเกิดความสมานฉันทใน
วงการแรงงาน
4. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย และนอกเหนือ
กฎหมาย
5. สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรกรมและประชาชนเขาใชบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม

2,668 คน
69,992 คน
7,022 คน
1,244,152 คน
18,203 แหง
3,652 คน
102 แหง

1 เรื่อง
12,786 คน
26,853 แหง
1,030,174 คน

11,850 แหง
775,768 คน
9,048 แหง
585,514 คน
9,620 แหง
317,955 ครั้ง
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 59 – 31 พ.ค. 60

แรงงานไดรับการตรวจคุมครองตามกฎหมาย ประกอบดวย
- การคุมครองแรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตรกรรม
• นายจาง/สถานประกอบกิจการที่ไดรับการตรวจคุมครอง

1,873 แหง

• ลูกจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงาน

17,565 คน

• ลูกจางที่ผานการคุมครองแรงงานและไดรับการปฏิบัติถูกตอง
- ความปลอดภัยในการทํางาน

17,565 คน

• ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

11,558 แหง

• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองดานความปลอดภัยฯ

10,539 แหง

• ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองดานความปลอดภัยฯ
- ปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง
(1) กรณีขอพิพาทแรงงาน
• สถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงาน
• ลูกจางที่เกี่ยวของ
• ขอพิพาทแรงงานที่ยุติ
• ลูกจางที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงานยุติ
(2) กรณีขอขัดแยง
• สถานประกอบกิจการที่เกิดขอขัดแยง
• ลูกจางที่เกี่ยวของ
• สถานประกอบกิจการที่ขอขัดแยงยุติ
• ลูกจางที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการที่เกิดขอขัดแยงยุติ
(3) วินิจฉัยและยุติคํารอง

680,648 คน

86 แหง
67,101 คน
80 แหง
64,576 คน
117 แหง
71,406 คน
101 แหง
62,368 คน

• คํารองที่วินิจฉัยแลวมีสิทธิไดรับเงิน

4,801 ราย

• ลูกจางที่เกี่ยวของกับคํารอง

12,883 คน

• ลูกจางไดรับเงินสิทธิประโยชนเปนเงิน
1. การตรวจคุมครองแรงงานสตรี
• ตรวจคุมครองแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางที่เปนแรงงานสตรีที่ผานการตรวจและไดรับการปฏิบัติถูกตอง

372.98 ลานบาท
25,522 คน
477,153 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 59 – 31 พ.ค. 60

2. การตรวจคุมครองแรงงานเด็ก
• ตรวจคุมครองแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางที่เปนแรงงานเด็กที่ผานการตรวจและไดรับการปฏิบัติถูกตอง

605 คน
2,250 คน

สถานประกอบกิจการมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
932 แหง
1. จํานวนสถานประกอบกิจการทีเ่ ขารับการพัฒนาศักยภาพตามขอกําหนด
มาตรฐานแรงงานไทย
5,406 แหง
2. สรางความรู ความเขาใจ สงเสริม สนับสนุนและติดตามใหสถานประกอบ
กิจการปฏิบัตติ ามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงาน
โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน
235 คน
1. สงเสริม และพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการอยางยั่งยืน
700 คน
2. สงเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเกษียณ
อยางมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ
1,585 คน
- สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผูใชแรงงาน
โครงการความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
980 คน
หมายเหตุ. – โครงการศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูรบั งานไปทําที่บานในประเทศไทย ผลการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2558 เนื่องจากมีการปรับกระบวนงานเพิ่มขึ้น
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สํานักงานประกันสังคม
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ผลผลิต : ลูกจาง ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชนภายใตกฎหมายประกันสังคม
1.1 บริหารจัดการระบบประกันสังคม สําหรับลูกจาง
ผูประกันตน
- จํานวนผูประกันตน
- จํานวนการรับเงินสมทบจากผูประกันตน
- จํานวนการจายเงินทดแทน
- จํานวนการจายประโยชนทดแทน
2. ผลผลิต : แรงงานนอกระบบผูมีสิทธิไดสมัครเขาสูความ
คุมครองภายใตกฎหมายประกันสังคม
2.1 ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบที่สมัครเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 40
2.2 จัดเก็บเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 40
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชนสําหรับผูประกันตนตาม
มาตรา 40
3. ผลผลิต : ผูประกันตนมีสทิ ธิไดรับสิทธิประโยชนดา น
บริการทางการแพทยภายใตกฎหมายประกันสังคม
- จัดระบบบริการทางการแพทยใหผูประกันตน
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

ผลการดําเนินงาน
รอบ 7 เดือน
(ต.ค.59–เม.ย.60)

ผลการดําเนินงาน
รอบ 8 เดือน
(ต.ค.59–พ.ค.60)

พฤษภาคม 60

11,980,000 คน 11,838,422 คน 11,866,394 คน

27,972 คน

11,980,000 คน 11,838,422 คน 11,866,394 คน

27,972 คน

11,980,000 คน
11,980,000 คน
237,500 ครั้ง
49,530,000 ครั้ง
1,532,000 คน

147,821 ครัง้

27,972 คน
- คน
20,424 ครั้ง

31,545,318 ครั้ง
0 ครั้ง
2,272,384 คน 2,281,916 คน

0 ครั้ง
9,532 คน

11,838,442 คน 11,866,394 คน
12,020,500 คน 11,970,737 คน

127,397 ครัง้

1,532,000 คน 2,272,384 คน

2,281,916 คน

9,532 คน

รอยละ 50 รอยละ 38.89
198,000 ครั้ง 52,280 ครั้ง

รอยละ 38.85
59,718 ครั้ง

รอยละ 7,438 ครั้ง

12,340,000 คน 12,287,486 คน 12,329,650 คน

42,164 คน

12,340,000 คน 12,287,486 คน 12,329,650 คน

42,164 คน
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สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : สงเสริมและพัฒนาการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
1.1 การสงเสริมการจัดการความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ
1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
2. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- คาใชจายในการดําเนินงานสถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป

ผลการดําเนินงาน
รอบ 7 เดือน
(ต.ค.59–เม.ย.60)

ผลการดําเนินงาน
รอบ 8 เดือน
(ต.ค.59–พ.ค.60)

พฤษภาคม 60

300 แหง

0 แหง

0 แหง

0 แหง

300 แหง

0 แหง

0 แหง

0 แหง

1 ระบบ

0 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

25 ครั้ง

12 ครั้ง

15 ครั้ง

3 ครั้ง

25 ครั้ง

12 ครั้ง

15 ครั้ง

3 ครั้ง
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบกิจการที่มีลกู จางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
• สถานะเงินกองทุน (ณ 30 เมษายน 2560)
- กรณีไมรวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ
• ประโยชนทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ
1) กรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ
2) กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ
3) กรณีวางงาน
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ
2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน)
• สถานะเงินกองทุน (ณ 30 เมษายน 2560)
• จํานวนลูกจางผูประกันตนทีไ่ ดรบั เงินทดแทน (กรณีประสบ
อันตรายเนือ่ งจากการทํางาน)
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
• กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2560)
- รับชําระหนี้
- รับเงินสมทบ

1 ต.ค. 59 - 31 พ.ค. 60
437,781 แหง
1,712,7095 ลานบาท
573,006.31 ลานบาท
36,634.75 ลานบาท
30,093,807 ราย
22,439.6 ลานบาท
19,867,873 ราย
10,379.98 ลานบาท
10,078,096 ราย
3,815.17 ลานบาท
147,838 ราย
57.2093 ลานบาท
5,671 ราย

1 ต.ค. 59 - 31 พ.ค. 60
855 ลานบาท
35.908 ลานบาท
- ลานบาท
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ (คงเหลือ)
- จํานวนคนหางานที่ไดรับเงินสงเคราะหจากกองทุน
- รายจาย
2. เงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู
- จํานวนเงินที่อนุมัติ
3. กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ไดรับ
จัดสรรตัวเลขจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ป 2559 โดยกองทุนฯ
ตองเรียกเก็บเงินจากแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา)
ที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมายนําเงินสมทบเขากองทุน)
- จัดสรรเงินสนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางาน
ของคนตางดาวตาม พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 จํานวน
10 หนวยงาน ไดแก 1. กรมการจัดหางาน 2. กรมการปกครอง 3. สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 4. กทม. 5. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 6. สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง 7. กรมประชาสัมพันธ 8. กองทัพเรือ 9. กองทัพบก และ
10. กอ.รมน.
หมายเหตุ : จัดสรรเงินกองทุนและเงินคงเหลือจากปงบประมาณ 2557
ใหกับทั้ง 10 หนวยงานดังกลาวดวย
- จํานวนเงิน (คงเหลือ) จากการใชจายเงินกองทุนฯ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน (คงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2560)
• สหกรณที่ไดรับอนุมัติเงินกู
- เงินที่อนุมัติใหสหกรณกู

2. กองทุนสงเคราะหลกู จาง (คงเหลือ ณ 30 เมษายน 2560)
• รับเงินคาปรับตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
• ลูกจางที่ไดรับการจายเงินสงเคราะหจากกองทุน
- ยอดเงินสงเคราะหที่จา ย
3.กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (ณ 31 พฤษภาคม 2560)

1 ต.ค. 59 - 31 พ.ค. 60
828.7917 ลานบาท
168 คน
5,030,323.66 บาท
17.7404 ลานบาท
39 กลุม
4.07 ลานบาท
580 ลานบาท

685.334 ลานบาท

85.099 ลานบาท

1 ต.ค. 59 - 31 พ.ค. 60
182.8714 ลานบาท
11 แหง
95.5 ลานบาท
182.9363 ลานบาท
6.68 ลานบาท
743 ราย
9.8957 ลานบาท
254.587 ลานบาท
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รายชื่อผูบริหาร
ชื่อ - สกุล
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอก เจริญ นพสุวรรณ
นายอารักษ พรหมณี
พลโท ธนิส พิพิธวณิชการ
หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ
นายอนุรักษ ทศรัตน
นายสิงหเดช ชูอํานาจ
นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
นายประวิทย เคียงผล
นายสุทธิ สุโกศล
นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ
นางเพชรรัตน สินอวย
นายวิชัย คงรัตนชาติ
นายวิวัฒน ตังหงส
นายวิวัฒน จิระพันธุวานิช
นายสมเกียรติ บุญทอง
พันตํารวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร
นายวรานนท ปติวรรณ
นายธีรพล ขุนเมือง
นายสุเมธ มโหสถ
นายแพทยสุรเดช วลีอิทธิกุล
0

0

0

ตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (รักษาการ)
อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรศัพท
มือถือ
ที่ทํางาน
09 2246 2412 0 2246 1521
0 2232 1079
0 2643 4369
08 1174 9494 0 2232 1081-4
08 9814 1584 0 2232 1097
08 9810 6582 0 2232 1124-5
08 8244 4545
08 1805 7394 0 2232 1123
06 1414 3883 0 2232 1118
08 1867 9164 0 2232 1057
08 4700 9967 0 2245 2300
08 9949 4203 0 2232 1120
08 3265 3162
08 1996 0712 0 2232 1071
09 8964 9882 0 2232 1327
08 1938 4227 0 2248 6866
08 1752 9101 0 2247 6600
08 1926 8383 0 2245 7787
08 1807 8016 0-2956 2024-5
0 2232 1096
-
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นโยบายกระทรวงแรงงาน
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8 วาระปฏิรูปแรงงาน

แนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงาน
รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน ยึดนโยบาย zero tolerance
2. เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู Thailand 4.0
3. Safety Thailand
4. การจางงานคนพิการ และผูสูงอายุ
5. การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ มุงเนน 3 เรื่องหลัก
6. การปฏิรูปโครงสรางกฎหมาย การบริหารจัดการ
7. การตอตานการทุจริต คอรัปชั่น สรางจิตสํานึกใหกับขาราชการและเจาหนาที่
8. การปฏิรูป Information Technology

