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สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
เดือนมกราคม 2555
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน

ได้รับอนุมัติเงินงวด
(บาท)

สป.

413,936,000.00

กกจ.

364,695,700.00

กพร.

566,099,300.00

กสร.

383,285,500.00

สปส.

7,988,886,000.00

ภาพรวม
กระทรวง

9,716,902,500.00

ผลการใช้จ่ายเงิน
(บาท)

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
(บาท)

247,433,452.20
(ร้อยละ 59.78)
215,423,687.52
(ร้อยละ 59.07)
369,453,798.88
(ร้อยละ 65.26)
237,573,272.57
(ร้อยละ 61.98)
7,887,172,846.78
(ร้อยละ 98.73)
8,957,057,057.95
(ร้อยละ 92.18)

258,069,400.71
(ร้อยละ 62.35)
219,859,767.29
(ร้อยละ 60.29)
381,446,543.26
(ร้อยละ 67.38)
242,780,919.92
(ร้อยละ 63.34)
7,887,172,846.78
(ร้อยละ 98.73)
8,989,329,477.96
(ร้อยละ 92.51)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย

ได้รับอนุมัติเงินงวด
(บาท)

งบบุคลากร

1,372,113,700.00

งบดาเนินงาน

591,794,272.00

งบลงทุน

36,808.00

งบเงินอุดหนุน

7,682,646,600.00

งบรายจ่ายอื่น

70,311,120.00

รวม

9,716,902,500.00

ผลการใช้จ่ายเงิน
(บาท)
924,595,003.21
(ร้อยละ 67.38)
320,619,422.13
(ร้อยละ 54.18)
0.00
(ร้อยละ 0.00)
7,676,398,075.76
(ร้อยละ 99.92)
35,444,556.85
(ร้อยละ 50.41)
8,957,057,057.95
(ร้อยละ 92.18)

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
(บาท)
924,595,003.21
(ร้อยละ 67.38)
352,002,300.66
(ร้อยละ 59.48)
0.00
(ร้อยละ 0.00)
7,676,566,875.76
(ร้อยละ 99.92)
36,165,298.33
(ร้อยละ 51.44)
8,989,329,477.96
(ร้อยละ 92.51)
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ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการด้าเนินงานรายผลผลิต ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยใช้แผนการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม

เปูาหมาย
การด้าเนินงาน
6 เดือน

ผลการ
ด้าเนินงาน
4 เดือน

1. การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน
(เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะ 1.1 -1.3)

129,724 คน

109,744 คน

1.1 พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านแรงงาน
1.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชน
ในพื้นที่/ชุมชน
1.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
1.4 จ้างบัณฑิตอาสาสมัคร

100,020 คน

109,744 คน

13,870 คน

10,645 คน

15,540 คน

12,364 คน

294 คน

294 คน

29 เรื่อง

-

8 เรื่อง

-

9 เรื่อง
4 เรื่อง
8 เรื่อง

-

2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านแรงงาน
2.2 พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน
2.3 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน
2.4 พัฒนาระบบบริหาร

3. ส่งเสริมการขยายตลาด
และคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ
(เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะ 3.1 – 3.2)
3.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
3.2 ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
3.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านแรงงาน

450,000 คน
และไม่ต่้ากว่า
22,500 คน

543,135 คน
และ
8,500 คน

ไม่ต่้ากว่า
450,000 คน
22,500 คน
5 เรื่อง

543,135 คน
8,500 คน
-

3

กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยใช้แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
6 เดือน
4 เดือน

1. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
• จานวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา

886,060 คน

677,304 คน

2,561 คน

987 คน

71,770 คน

46,020 คน

532,140 คน

336,715 คน

3,500,000 คน

1,194,358 คน

1.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ

356,481 คน

327,826 คน

1.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

71,770 คน

46,020 คน

1.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ

532,140 คน

350,465 คน

1.4 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานฯ

508,449 คน

336,715 คน

3,500,000 คน

1,194,358 คน

480,150 คน

257,149 คน

480,150 คน
512,550 ครั้ง
120,265 คน
18,719 แห่ง

257,149 คน
321,229 ครั้ง
99,757 คน
18,055 แห่ง

• จานวนผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทา
• จานวนผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทา
• จานวนคนหางานได้รับการคุ้มครอง
• จานวนประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

1.5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

2. คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
(เป็นตัวชี้วัด ผลผลิตเฉพาะ 2.1)
2.1 พิจารณาคาขออนุญาตทางานและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน
2.2 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการด้าเนินงานรายผลผลิต ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยใช้แผนการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ก้าลังแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพ
ได้มาตรฐาน (1.1 1.2 1.4 1.5 1.8)

เปูาหมาย
ผลการ
การด้าเนินงาน ด้าเนินงาน
6 เดือน
4 เดือน
2,240,700 คน

919,355 คน

1.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
18,780 คน
1.2 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน
60,870 คน
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคม
10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจอาเซียน
1.4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5,560 คน
1.5 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5,490 คน
1.6 จัดท้าหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
67 สาขา
1.7 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
85 สาขา
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
2,150,000 คน
ด้าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

8,981 คน
33,328 คน

2. แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน/แรงงานใหม่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ ได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพ
2.1 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
2.2 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

223 คน
3,436 คน
873,387 คน

15,650 คน

13,874 คน

12,810 คน
2,840 คน

12,527 คน
1,347 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยใช้แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
6 เดือน
4 เดือน

1. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัย
ในการทางาน (เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะ 1.1)
แรงงานได้รับการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการทางานสถานประกอบกิจการได้รับการ
กากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายฯ
1.1 กากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้
และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1.2 กากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแรงงาน
1.4 ให้คาปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกากับ
ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงาน

2. สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้จัดทามาตรฐานแรงงานไทย
 สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทา
มาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ

1,178,338 คน
20,654 แห่ง

791,115 คน
13,017 แห่ง

1,178,338 คน
20,654 แห่ง
12,090 แห่ง

791,115 คน
13,017 แห่ง
6,823 แห่ง

6,000 แห่ง

4,156 แห่ง

7,426 แห่ง

4,693 แห่ง

2,660 แห่ง

1,179 แห่ง

2,660 แห่ง

1,179 แห่ง
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ส้านักงานประกันสังคม
ผลการด้าเนินงานรายผลผลิต ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยใช้แผนการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ
ประกันสังคม (เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะ 1.1)
ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม (ณ ธ.ค. 54)
ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน (ณ ธ.ค. 54)
1.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเปูาหมาย
(ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม)
(ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน)
1.2 จัดเก็บเงินสมทบ
ร้อยละจากการเก็บเงินสมทบจาก
สถานประกอบการ
ที่ขึ้นทะเบียนฯ
ร้อยละจากการเก็บเงินสมทบจากนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนฯ
1.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
จ้านวนการรับประโยชน์ทดแทน
จ้านวนการรับเงินทดแทน

เปูาหมาย
ผลการ
การด้าเนินงาน ด้าเนินงาน
6 เดือน
4 เดือน
9,459,400 คน
7,998,100 คน

9,859,978 คน
8,222,960 คน

9,459,400 คน
7,998,100 คน

9,859,978 คน
8,222,960 คน

ร้อยละ 95
ร้อยละ 95

ร้อยละ 96.17
-

16,655,300 ราย
77,200 ราย

3,739,381 ราย
41,324 ราย

2. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครอง
จากการประกันสังคม
(ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)
 ให้ความคุ้มครองประกันสังคม
 รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตน

-

612,517 คน
-
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การส่งเสริมการมีงานทาในต่างประเทศ
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (ณ เดือนมกราคม 2555)
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
สนร./ฝ่ายแรงงาน
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย
1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)
2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี**)
3. ญี่ปุ่น
4. ฮ่องกง
5. ไต้หวัน (ไทเป)
6. ไต้หวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร์
8. บรูไน
9. มาเลเซีย
10. อิสราเอล
11. เกาหลี
12. เยอรมนี
รวม

15,320
14,048
4,268
50,279
21,854
41,207
6,000
17,058
25,800
27,821
54,582
278,237

600
4,264
60
350
100
195,000*
200
14,324
50,000
264,898

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ
2. * เป็นข้อมูลจาก สนร. มาเลเซีย มีแรงงานไทยผิดกฎหมาย
โดยประมาณการจากแรงงานไทยที่ทางานในร้านอาหารประเภทต้มยา
จานวน 6,000 แห่งๆ ละ 25 คน และ แม่บ้าน ค้าขาย เกษตร ประมง และอื่นๆ
3.** ยุบสานักงานแรงงานไทยในประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ และตัดโอนตาแหน่ง
ไปสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตามคาสั่งที่ 227/2554 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554

15,920
18,312
4,268
50,339
21,854
41,557
6,100
212,058
26,000
42,145
104,582
543,135
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ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
(ณ เดือนมกราคม 2555)
จ้านวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์
สนร./ฝุายแรงงาน
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับเงิน
สิทธิประโยชน์
(ราย)
(บาท)
(ราย)
1. ซาอุดิอาระเบีย
(ริยาด)
2. สหรัฐอาหรับฯ
(อาบูดาบี)
3. ญี่ปุน
4. ฮ่องกง
5. ไต้หวัน (ไทเป)
6. ไต้หวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร์
8. บรูไน
9. มาเลเซีย
10. อิสราเอล
11. เกาหลี
12. เยอรมนี
รวมทั้งสิ้น

รวม
ทั้งสิ้น
(ราย)

2

108,200.00

4

6

-

-

-

-

9
6
452
109
266
9
7
502
214
1,576

513,277.00
72,504.00
11,818,388.15
4,860,708.00
7,837,645.73
708,760.00
293,161.00
3,203,000.00
11,299,596.00
40,715,239.88

25
522
250
204
35
49
85
671
1,845

34
6
974
359
470
44
56
587
885
3,421

ที่มา : ส้านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 - ม.ค. 55

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)

145,114 อัตรา

• ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

152,687 คน

• ผู้ได้รับการบรรจุงาน

92,290 คน

2. การส่งเสริมการจัดหางาน
• จัดนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)

34,612 คน

3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

46,020 คน

• บริษัทจัดหางานจัดส่ง
• กรมการจัดหางานจัดส่ง
• เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry

16,105 คน
907 คน
20,386 คน

• นายจ้างพาไปทางาน

6,710 คน

• นายจ้างพาไปฝึกงาน

1,912 คน

4. การบริการแนะแนวอาชีพ
• แนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

187,747 คน

การคุ้มครองคนหางาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน
• โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการทางานต่างประเทศ

336,402 คน
314,550 คน
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กรมการจัดหางาน
การด้าเนินงาน
• โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อปูองกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน

ต.ค. 54 - ม.ค. 55
4,103 คน

• โครงการปูองกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานไปท้างานต่างประเทศ

-

• โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ปูองกันการลักลอบไปท้างานต่างประเทศ

17,749 คน

2. รับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืนและด้าเนินคดี
ผู้กระท้าผิดกฎหมายจัดหางาน
• รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน
• ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระท้าผิดกฎหมาย
• ช่วยเหลือคนหางาน
• รวมเป็นเงิน

233 คน
75 คน
189 คน
5.44 ล้านบาท

ควบคุมการท้างานของคนต่างด้าว
1. ตรวจสอบ สปก. ที่จ้างคนต่างด้าว (ถูกกฎหมาย+ผิดกฎหมาย)

18,055 แห่ง

2. แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

698,777 คน

• ประเภทตลอดชีพ

983 คน

• ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป)

74,291 คน

• ประเภทชั่วคราว (MOU) แบบน้าเข้า

73,246 คน

• ประเภทชั่วคราว (MOU) แบบพิสูจน์สัญชาติ
• ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)

3. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
• ประเภทชนกลุ่มน้อย

525,419 คน
24,838 คน

1,273,727 คน
25,663 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 - ม.ค. 55

• สัญชาติพม่า

905,573 คน

• สัญชาติลาว

106,970 คน

• สัญชาติกัมพูชา

235,521 คน

กองทุนในความดูแลของกรมการจัดหางาน
1. เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ (คงเหลือ)

742.82 ล้านบาท

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

8 ราย

- อนุมัติเงินกู้

-

- จานวนเงินที่อนุมัติ

-

• ธกส. ประสานงานให้คนหางานกู้เงิน

982 ราย

- อนุมัติเงินกู้

893 ราย

- จานวนเงินที่อนุมัติ
• ธ.ออมสิน ประสานงานให้คนหางาน กู้เงิน
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ

3. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
• อนุมัติเงินกู้
• จานวนเงินที่อนุมัติ

131.13 ล้านบาท
9 ราย
1 ราย
0.10 ล้านบาท

22.43 ล้านบาท
123 กลุ่ม
7.47 ล้านบาท
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กรมการจัดหางาน
แผนภูมแ
ิ สดงสัดส่วนคนต่างด้าว
จาแนกตามประเภท ณ เดือนมกราคม 2555

3 สัญ ชาติ
63.27%

ชนกลุม
่ น้อย
1.30%
ส่งเสริมการลงทุน
1.26%
นาเข้า MOU
3.71%

ทัว
่ ไป
3.77%

พิสจ
ู น์สญ
ั ชาติ
ตลอดชีพ
26.64%
0.05%

ทัว
่ ไป
ตลอดชีพ
พิสจ
ู น์สญ
ั ชาติ
นาเข้า MOU
ส่งเสริมการลงทุน
ชนกลุม
่ น้อย
3 สัญ ชาติ

ประเภทคนต่างด้าว
กลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมาย
จ้านวน 698,777 คน
 มาตรา 9
จ้านวน 673,939 คน
(1) ทั่วไป จ้านวน
74,291 คน
(2) จ้าเป็นเร่งด่วน
จ้านวน
- คน
(3) ตลอดชีพ จ้านวน
983 คน
(4) MOU (พม่า ลาว กัมพูชา)
* พิสูจน์สัญชาติ จ้านวน
525,419 คน
* น้าเข้า จ้านวน
73,246 คน
 มาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน จ้านวน
24,838 คน
กลุ่มเข้าเมืองผิดกฎหมาย
จ้านวน
1,273,727 คน
 มาตรา 13
(1) ชนกลุ่มน้อย จ้านวน
25,663 คน
(2) มติ ครม. 3 สัญชาติ จ้านวน 1,248
,064 คน
(พม่า ลาว กัมพูชา)
หมายเหตุ :
มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง
จ้าแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ามาท้างานอันจ้าเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ
(4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท้างานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) และ (2) หมายถึง
(1) คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผัน
ให้ไปประกอบอาชีพ
ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
(2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอก ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ที่มา : กรมการจัดหางาน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 - ม.ค. 55

พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด
1. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
• ผู้ผ่านการฝึกอบรม

3,756 คน
3,531 คน
476 คน
418 คน

2. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มอื่นๆ
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

312 คน

• ผู้ผ่านการฝึกอบรม

301 คน

3. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติ
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
• ผูผ้ ่านการฝึกอบรม

2,968 คน
2,812 คน

พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด
1. พัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
• ผูผ้ ่านการฝึกอบรม

1,347 คน
1,149 คน
1,059 คน
914 คน

2. ส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

288 คน

• ผู้ผ่านการฝึกอบรม

235 คน

พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด

3,436 คน
308 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การด้าเนินงาน

ต.ค.54 - ม.ค. 55

1. ฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2,884 คน

• ผู้ผ่านการฝึกอบรม

279 คน

2. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

552 คน

• ผู้ผ่านการฝึกอบรม

29 คน

ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด
1. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม

30,716 คน
27,750 คน

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

22,389 คน

• ผู้ผ่านการฝึกอบรม

19,969 คน

2. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

7,696 คน

• ผู้ผ่านการฝึกอบรม

7,208 คน

3. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

631 คน

• ผู้ผ่านการฝึกอบรม

573 คน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด
ผู้ผ่านการทดสอบทั้งหมด
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

8,981 คน
6,683 คน

• ผู้เข้ารับการทดสอบ

8,875 คน

• ผู้ผ่านการทดสอบ

6,594 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 - ม.ค. 55

2. ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
• ผู้เข้ารับการทดสอบ

24 คน

• ผู้ผ่านการทดสอบ

17 คน

3. ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
• ผู้เข้ารับการทดสอบ

82 คน

• ผู้ผ่านการทดสอบ

72 คน

4. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์ทดสอบเอกชนฯ
• ผู้เข้ารับการทดสอบ

-

• ผู้ผ่านการทดสอบ

-

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส่งเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

873,387 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 - ม.ค. 55

คุ้มครองสิทธิแรงงาน
1. การคุ้มครองแรงงาน *
• ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ

13,017 แห่ง

• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้อง

499,027 คน
12,472 แห่ง
472,700 คน

2. ความปลอดภัยในการทางาน **
• ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้อง
• ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้อง

5,580 แห่ง
537,526 คน
4,613 แห่ง
390,981 คน

3. วินิจฉัยและยุติคาร้อง
• คาร้องที่วินิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน

1,025 ราย

• ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

2,545 คน

• ลูกจ้างได้รับเงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน

46.33 ล้านบาท

คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
1. การตรวจคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทาที่บ้าน
• นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างที่ได้รับการปฏิบัติถูกต้อง
* ข้อมูลเฉพาะการตรวจคุ้มครองแรงงานใน สปก. ไม่นับรวมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
** ข้อมูลเฉพาะการตรวจความปลอดภัยใน สปก. ไม่นับรวมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

147 แห่ง
1,915 คน
1,872 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การด้าเนินงาน

ต.ค.54 - ม.ค. 55

2. ตรวจคุ้มครองแรงงานเกษตรกรรม
• นายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน

479 แห่ง
4,292 คน

• ลูกจ้างที่ได้รับการปฏิบัติถูกต้อง

2,799 คน

การส่งเสริมสวัสดิการ
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานในระบบ
• สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
• ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

4,658 แห่ง
328,288 คน

2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ
• แรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปท้าที่บ้าน

33,713 คน

การบริหารจัดการด้านแรงงาน
1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์
• กรณีข้อพิพาทแรงงาน
- สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
- ข้อพิพาทที่ยุติ
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานยุติ

29 แห่ง
19,109 คน
26 แห่ง
17,373 คน

• กรณีข้อขัดแย้ง
- สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้ง
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
- สถานประกอบกิจการที่ข้อขัดแย้งยุติ
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งยุติ

70 แห่ง
52,214 คน
65 แห่ง
46,850 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 - ม.ค. 55

• สถานประกอบกิจการที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
• ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

4,117 แห่ง
403,152 คน

2. การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

3. การส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ใน สปก. ที่ส่งออก
• สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย
• สถานประกอบกิจการที่หน่วยงานรับรองตามมาตรฐานแรงงานไทย
(มรท. 8001– 2546)

130 แห่ง
575 แห่ง

กองทุนในความดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (คงเหลือ)
• สหกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
- เงินที่อนุมัติให้สหกรณ์กู้
• ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

114.71 ล้านบาท
-

2. เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
• ยอดเงินฝากธนาคาร
• รับเงินค่าปรับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• รายที่ได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์
- เงินสงเคราะห์ที่จ่าย

258.72 ล้านบาท
2.97 ล้านบาท
441 ราย
4.35 ล้านบาท
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ส้านักงานประกันสังคม
การด้าเนินงาน
หลักประกันความมั่นคงด้านประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (ข้อมูล ณ ธ.ค. 54)

404,195 แห่ง

• ผู้ประกันตน (ข้อมูล ณ ม.ค. 55)

9,859,978 คน

• สถานะเงินกองทุนประกันสังคม (ข้อมูล ณ ธ.ค. 54)

917,794 ล้านบาท

- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

405,647 ล้านบาท

- กรณีชราภาพ

512,147 ล้านบาท

• กองทุนประกันสังคม รวม 7 กรณี (ข้อมูล ณ ม.ค. 55)
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

13,933.06 ล้านบาท
12,183,696 ราย

• กรณีเจ็บปุวย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร (ข้อมูล ณ ม.ค. 55)
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

10,525.91 ล้านบาท
8,259,273 ราย
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สานักงานประกันสังคม
การดาเนินงาน
• กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ (ข้อมูล ณ ม.ค. 55)
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

2,566.72 ล้านบาท
3,826,281 ราย

• กรณีว่างงาน (ข้อมูล ณ ม.ค. 55)
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

840.23 ล้านบาท
98,142 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
• สถานะเงินกองทุนเงินทดแทน
(ข้อมูล ณ ต.ค. 54)

30,242 ล้านบาท

• นายจ้าง (ข้อมูล ณ ธ.ค. 54)

338,270 ราย

• ลูกจ้าง (ข้อมูล ณ ธ.ค. 54)

8,222,960 คน

• เงินทดแทน (ข้อมูล ม.ค. 55)
• การประสบอันตราย (ข้อมูล ม.ค. 55)

337.46 ล้านบาท
41,324 ราย
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ภาวะการท้างานของประชากรประจ้าเดือนธันวาคม 2554*
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
54.24 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมท้างาน)
39.78 ล้านคน

ผู้อยู่นอกก้าลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมท้างาน)
14.46 ล้านคน

ผู้มีงานท้า
39.49 ล้านคน

ท้างานบ้าน
4.26 ล้านคน

นายจ้าง
1.11 ล้านคน

เรียนหนังสือ
4.27 ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล
3.53 ล้านคน

อื่นๆ
5.93 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
13.01 ล้านคน
ท้างานส่วนตัว
12.09 ล้านคน
ท้างานให้ครอบครัว
9.71 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.04 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.12 ล้านคน
ผู้ว่างงาน
0.17 ล้านคน

ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ

* รายงานข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน
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ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือน ธันวาคม ปี 2554 มีผู้มีงานทา จานวน 3 9.49 ล้านคน
เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทาในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2553 พบว่าจานวนผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น 0.30 แสนคน
(จาก 39.19 ล้านคน เป็น 39.49 ล้านคน) ในภาคเกษตรกรรมมีจานวนผู้ทางานลดลง 0.15 แสนคน (จาก 16.95 ล้านคน
เป็น 16.80 ล้านคน) ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมมีผู้ทางาน เพิ่มขึ้น ประมาณ 0.45 แสนคน (จาก 22.24 ล้านคน
เป็น 22.69 ล้านคน) โดยเพิ่มขึ้นในสาขาการบริการอืน่ ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง
การบริการซักรีดและซักแห้ง เป็นต้น มากที่สุด 2 แสนคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ 1.4 แสนคน สาขาการผลิต 1. 1 แสนคน สาขาการศึกษา 7 หมื่นคน สาขากิจกรรม
ทางการเงินและการประกันภัย 5 หมื่นคน ส่วนสาขาที่ลดลงเป็นสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 2.1 แสนคน
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 1.5 แสนคน สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
8 หมื่นคน สาขาการก่อสร้าง 5 หมื่นคน สาขาโรงแรมและบริการด้านอาหาร 3 หมื่นคน ที่เหลือกระจายอยู่ใน
สาขาอื่นๆ
หมายเหตุ รายงานข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2554 กับ ปี 2553
ล้านบาท
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เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับปี 2554 กับปี 2553 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่
รายได้
า ส่งกลับเดือนธันวาคม
2554 (8,275 ล้านบาท) สูกง ว่า ปี 2553 (5, 414 ล้านบาท) จ้านวน 2, 861 ล้านบาท ทั้งนี้ สถิติรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีปัจจัยที่ส้าคัญ คือ มีการปริวรรตเงินตราเสรี มีผลท้าให้รายได้การน้าเข้า
ของแรงงาน ไทยในต่างประเทศแท้จริง มากกว่าตัวเลขรายได้ส่งผ่านระบบธนาคาร เนื่องจากแรงงานไทย
สามารถน้าเงินติดตัวผ่านเข้าออกโดยเสรี ถ้าจ้านวนเงินไม่มากกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ 1. ข้อมูลตามแบบรายงาน ธต. 3 ครั้งละเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์ สรอ. (ตั้งแต่ 2 ก.ย. 2545)
และรายงาน ธต. 40 ที่ผ่านบัญชีเงินบาทผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
2. รายงานรายได้ส่งกลับผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน
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ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 (11 สาขาอาชีพ)
โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เล่ม 128 ตอนพิเศษ 50 ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
หน่วย : บาท/วัน

กลุ่มสาขาอาชีพ/สาขาอาชีพ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

1. ช่างเครื่องกล
1.1 ช่างสีรถยนต์

ไม่น้อยกว่าวันละ

315

380

445

1.2 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์

ไม่น้อยกว่าวันละ

335

420

505

1.3 ช่างซ่อมรถยนต์

ไม่น้อยกว่าวันละ

275

360

445

2.1 ผู้ประกอบอาหารไทย

ไม่น้อยกว่าวันละ

280

360

ไม่มีระดับ 3

2.2 พนักงานนวดไทย

ไม่น้อยกว่าวันละ

310

410

510

2.3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
สปาตะวันตก (หัตถบาบัด)

ไม่น้อยกว่าวันละ

350

460

ไม่มีระดับ 3

2. ภาคบริการ

3. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
3.1 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

ไม่น้อยกว่าวันละ

300

400

500

3.2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ไม่น้อยกว่าวันละ

300

400

500

3.3 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ไม่น้อยกว่าวันละ

300

400

500

3.4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ไม่น้อยกว่าวันละ

300

400

500

3.5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)

ไม่น้อยกว่าวันละ

300

400

ไม่มีระดับ 3
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ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 (11 สาขาอาชีพเพิ่มเติม)
โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เล่ม 128 ตอนพิเศษ 36 ง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
หน่วย : บาท/วัน

กลุ่มสาขาอาชีพ/สาขาอาชีพ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

1. ช่างอุตสาหการ
1.1 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์
1.2 ช่างเชื่อมแม็ก
1.3 ช่างเชื่อมทิก

ไม่น้อยกว่าวันละ

330

430

550

ไม่น้อยกว่าวันละ

300

380

500

ไม่น้อยกว่าวันละ

370

500

690

2.1 ช่างไม้ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่าวันละ

300

410

520

2.2 ช่างก่ออิฐ

ไม่น้อยกว่าวันละ

260

380

500

2.3 ช่างฉาบปูน

ไม่น้อยกว่าวันละ

300

410

520

2.4 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่าวันละ

280

390

500

2. ช่างก่อสร้าง

3. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
3.1 ช่างเย็บ
3.2 ช่างเครื่องประดับ
(ประดับอัญมณี)
3.3 ช่างเครื่องเรือนไม้

ไม่น้อยกว่าวันละ
ไม่น้อยกว่าวันละ

250

340

430

300

400

550

ไม่น้อยกว่าวันละ

300

350

400

3.4 ช่างบุครุภัณฑ์

ไม่น้อยกว่าวันละ

250

315

380
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การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถและทัศนคติ
ในการทางานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่าน
จะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ
สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ

ชื่อ นามสกุล

ฝีมือของตน

เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2. ความปลอดภัยในการทางาน
3. ขั้นตอนวิธีการทางานที่เหมาะสม
4. การใช้และบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง
5. การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด
6. เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
7. ผลงานสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ
เกณฑ์การทดสอบผ่าน
ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งสองภาค โดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์
ที่กาหนดของแต่ละภาค และเมื่อรวมคะแนนทั้งสองภาคแล้วจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนที่กาหนด
ไว้หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ร้อยละ ๗๐
เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2. ความปลอดภัยในการทางาน
3. ขั้นตอนวิธีการทางานที่เหมาะสม
4. การใช้และบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง
5. การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด
6. เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
7. ผลงานสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ
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อัตราค่าจ้างขั้นต่้า
มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2555
เขตท้องที่บังคับใช้
กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ภูเก็ต
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ระยอง
พังงา
ระนอง
กระบี่
นครราชสีมา ปราจีนบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
เชียงใหม่ ราชบุรี
จันทบุรี เพชรบุรี
สงขลา สิงห์บุรี
ตรัง
นครศรีธรรมราช อ่างทอง
เลย ชุมพร พัทลุง สตูล สระแก้ว
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สุราษฎร์ธานี
นราธิวาส อุบลราชธานี อุดรธานี
นครนายก ปัตตานี
หนองคาย ตราด ล้าพูน บึงกาฬ
ก้าแพงเพชร อุทัยธานี
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท สุพรรณบุรี
เชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร
ชัยภูมิ มุกดาหาร ล้าปาง สุโขทัย หนองบัวล้าภู
นครพนม
พิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน อ้านาจเจริญ
อุตรดิตถ์
ตาก สุรินทร์
น่าน
ศรีสะเกษ
พะเยา

1 เม.ย. 55
วันละ

1 ม.ค. 56 - 58
เพิ่มวันละ
เป็นวันละ

300

0

300

273
269
265
264
259
258
257
255
254
252
251
250
246
244
243
241
240
239
237
236
234
233
232
230
229

27
31
35
36
41
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43
45
46
48
49
50
54
56
57
59
60
61
63
64
66
67
68
70
71

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

227

73

300

226
225
223
222

74
75
77
78

300
300
300
300

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่้า ฉบับที่ 6 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
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สาระน่ารู้แรงงาน
ผลการดาเนินงานการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งกับสถานประกอบกิจการและลูกจ้างเป็นจานวนมากมีสถานประกอบกิจการ
ที่ประสบอุทกภัย 28,679 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 993,944 คน สถานประกอบกิจการที่เลิกจ้าง จานวน
122 แห่ง
และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จานวน 46,078 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555)

เรื่องที่ให้ความช่วยเหลือ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1) โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง

- โดยให้นายจ้างทาข้อตกลงกับกระทรวงแรงงานว่าจะไม่เลิกจ้าง
ลูกจ้าง เนื่องจากภาวะอุทกภัย และรัฐบาลจ่ายเงิน ให้แก่
ลูกจ้างในอัตราเดือนละ 2,000 บาท ต่อเดือน
เป็น
เวลา 3 เดือน ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มให้แก่
ลูกจ้าง เมื่อรวมกันแล้วลูกจ้างต้องได้รับเงินไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับก่อนเกิดอุทกภัย
มี
สถานประกอบกิจการที่ขอเข้าร่วมโครงการ จานวน
1,702 แห่ง
ลูกจ้าง จานวน 320,314 คน ปัจจุบันได้พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณให้สถานประกอบกิจการ จานวน
750 แห่ง
ลูกจ้างได้รับการช่วยเหลือ จานวน 182,960 คน

2) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
แก่นายจ้างและลูกจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี

- โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 1 มกราคม – 30
มิถุนายน 2555 ลดอัตราเงินสมทบลงจากเดิม ร้อยละ 5
เป็นร้อยละ 3 และช่วงที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม
– 31
ธันวาคม 2555 ลดอัตราเงินสมทบลงจากเดิม ร้อยละ 5
เป็นร้อยละ 4 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ
การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 255
4
และได้ออกกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

3) โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย - โดยสานักงานประกันสังคม นาเงินไปฝากกับสถาบัน
การเงิน วงเงินจานวน 10,000 ล้านบาท มีธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการ 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารนครหลวงไทย เพื่อดาเนินการ
ช่วยเหลือดังนี้
1) เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบกิจการในการซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่เสียหายจากอุทกภัยรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท
ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3 คงที่ 3 ปี
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ผลการด้าเนินงานการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย
เรื่องที่ให้ความช่วยเหลือ

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
2) ช่วยเหลือลูกจ้างในการนาไปปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านของตนเองหรือพ่อแม่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 คงที่ 2 ปี

4) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

- โดยการยืมตัวลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการที่ประสบ
อุทกภัยไปทางานที่สถานประกอบกิจการใกล้เคียงที่ไม่
ประสบอุทกภัย มีสถานประกอบกิจการร่วมโครงการ956แห่ง
ตาแหน่งงานรองรับ จานวน80,131 อัตรา ลูกจ้างเข้าทางาน
ตามโครงการแล้ว 111 แห่ง จานวน 13,551 คน

5) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

- โดยสานักงานประกันสังคมนาเงินไปฝากกับสถาบันการเงิน
วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อให้สถานประกอบการกู้
เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และเพื่อรักษา
และส่งเสริมการจ้างงาน มีธนาคารเสนอเข้าร่วมโครงการ
4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอิสลาม ธนาคาร
แลนด์
แอนด์เฮ้าส์ และธนาคารเกียรตินาคิน

6) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหลือร้อยละ
0.1 มีระยะเวลา 1 ปี

7) โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ - จะดาเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับ
จากอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการ
ผลกระทบจากอุทกภัยให้มีทักษะที่สูงขึ้นตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบกิจการ โดย ลูกจ้างจะได้รับ
ค่าอาหารระหว่างการฝึกรายละ120 บาท ต่อวัน จานวน 10 วัน
กลุ่มเปูาหมาย 15,000 คน
8) อานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการญี่ปุนที่ประสบ
อุทกภัยจัดส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศซึ่งเป็น
บริษัทแม่

- มีบริษัทมายื่นขออนุญาตพาลูกจ้างคนไทยไปดูงาน เป็น
การชั่วคราวที่ประเทศญี่ปุนและประเทศอื่นๆ จานวน 104
บริษัท ลูกจ้าง 5,855 คน เดินทางไปแล้ว จานวน
92 บริษัท
ลูกจ้าง 5,322 คน

9) จัดหาตาแหน่งงานว่าง

- จัดหาตาแหน่งงานว่างให้กับแรงงานที่ประสบอุทกภัย
จานวน 169,026 อัตรา

30
ผลการดาเนินงานการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย
เรื่องที่ให้ความช่วยเหลือ

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

10) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
ผู้ประสบอุทกภัย

- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผู้ประสบอุทกภัย
ที่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และย้ายไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบุรี
เนื่องจากสถานที่เดิมประสบอุทกภัย มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าไป
พักพิงอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผู้ประสบอุทกภัย
ทั้งสิ้น จานวน 2,014 คน

11) กระทรวงแรงงานได้รับอนุมัติงบกลาง
จานวน 100 ล้านบาท เพื่อให้การช่วยเหลือแก่
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเฉพาะหน้า
ก่อนถึงการเข้าสู่กระบวนการจัดฟื้นฟูและเยียวยา

- ได้จัดสรรให้จังหวัดนครปฐมจานวน 6 8.2377 ล้านบาท
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 7.6046 ล้านบาท จังหวัดปทุมธานี
17.9544 ล้าน บาท และจังหวัดนนทบุรี 6.0330 ล้านบาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99.8299 ล้านบาท เพื่อช่วยประชาชน
และผู้ประกอบการในการทาความสะอาด และกาจัดขยะ
การแก้ปัญหาน้าท่วมขัง และการสัญจรของ ผู้ประสบภัยที่มี
น้าท่วมขังในการเดินทางไปทางานให้สะดวกยิ่งขึ้น
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กระทรวงแรงงาน จับมือญี่ปุนจัดนัดพบแรงงานช่วยลูกจ้าง“ตกงาน”
น้้าท่วม มีงานท้า
กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุน
(JETRO BANGKOK) จัดงานนัดพบแรงงาน “ไทย-ญี่ปุนก้าวไปด้วยกัน
Thai-yipoon Kao pai duay kan” เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกเลิกจ้าง
เนื่องจากสถานประกอบการประสบอุทกภัยต้องปิดกิจการและลดจ้านวน
พนักงาน หรือย้ายฐานการผลิต และเป็นการสอดรับกับนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วย
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2554 ที่ผ่านมา ทาให้สถานประกอบกิจการทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดการหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว
ในช่วงเวลาดังกล่าว ณ ปัจจุบันเป็นจานวน 66 แห่ง มีผู้ถูกเลิกจ้างจานวน 20,699 คน และจากข้อมูลของสานักงานจัดหางาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานตัวเลขระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2554 – 8 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน
กรณีว่างงานแล้วจานวน 23,129 คน
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกิจการและแรงงาน เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้ จึงได้ร่วมกับองค์การ ส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุน ( JETRO BANGKOK) จัดงานนัดพบแรงงาน “ไทย-ญี่ปุนก้าวไปด้วยกัน Thai – yipoon
Kao pai duay kan” ขึ้น ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องมาจากสถานประกอบกิจการประสบอุทกภัยต้องปิด กิจการ
หรือลดจานวนพนักงาน หรือย้ายฐานการผลิต เป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ด้วย
สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มหาอุทกภัย
ในช่วงที่ผ่านมา โดยกิจกรรมหลักของงาน จะมีสถานประกอบการญี่ปุนชั้นนาราว 100 บริษัท จากหลากหลายประเภทกิจการ
อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมต่างๆ มารับสมัครงานและสัมภาษณ์โดยตรงกับนายจ้าง โดยมีตาแหน่งงานว่าง
รองรับกว่า 10,000 อัตรา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยที่ถูกเลิกจ้าง หรือกาลังหางานทา ได้มีโอกาสเลือกสมัครงาน
กับสถานประกอบการญี่ปุนโดยตรง
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