ข้อมูลสำคัญด้ำนแรงงำน
เดือนสิงหาคม 2555

หน้าแรก จัดการตัวชี้วัดและแผน ส่งข้อมูล ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน
บริการข้อมูล
ปรับแต่งระบบ
ระบบตัวชี้วัดคารับรอง ติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ระบบรายงาน สงป. ระบบนโยบายรัฐบาล ระบบข้อมูล
ผู้บริหาร ระบบการวัดผลิตภาพ
ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน > ระบบข้อมูลผู้บริหาร > รายงานสาคัญผู้บริหาร

รายงานสาคัญผู้บริหาร
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สานักงานประกันสังคม
 กองทุน/เงินทุน/เงินกู้

สาระสาคัญประกอบด้วย
 รายงานกราฟข้อมูลสาคัญ
 รายงานข้อมูลสาคัญตามสภาวการณ์
 รายงานภาวะการจ้างงาน
 มาตรการลดภาษีช่วยเหลือผู้ประกอบการ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กระตุน้ เศรษฐกิจในพืน้ ที่

สารบัญ
หน้า
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1

ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ11 เดือน
(ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555) และผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2-4
- กรมการจัดหางาน

5-9

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

10 - 12

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

13 - 16

- สานักงานประกันสังคม

17 - 19

ภาวะการทางานของประชากรประจาเดือ นกรกฎาคม 2555

20

แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
ที่สาคัญเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 กับ พ.ศ. 2554
กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2555 กับ ปี 2554
สาระน่ารู้แรงงาน

21

 มาตรการลดภาษีช่วยเหลือผู้ประกอบการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

22

23 - 24

1
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เดือนสิงหาคม 2555
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน

งบที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

สป.

1,105,005,200.00

กกจ.

992,945,500.00

กพร.

2,009,567,800.00

กสร.

1,043,502,500.00

สปส.

11,165,077,100.00

ภาพรวม
กระทรวง

16,316,098,100.00

ผลการใช้จ่ายเงิน
(บาท)
894,076,915.45
(ร้อยละ 80.91)
815,223,107.14
(ร้อยละ 82.10)
1,530,845,750.87
(ร้อยละ 76.18)
814,888,312.83
(ร้อยละ 78.09)
11,052,432,089.73
(ร้อยละ 98.99)
15,107,466,176.02
(ร้อยละ 92.59)

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
(บาท)
998,800,301.95
( ร้อยละ 89.48)
851,955,342.48
(ร้อยละ 85.80)
1,602,076,824.08
(ร้อยละ 79.72)
862,937,828.54
(ร้อยละ 82.70)
11,052,432,089.73
(ร้อยละ 98.99)
15,358,202,386.78
(ร้อยละ 94.13)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย

งบที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

งบบุคลากร

2,913,675,280.00

งบดาเนินงาน

1,924,543,020.00

งบลงทุน

223,711,400.00

งบเงินอุดหนุน

10,491,000,800.00

งบรายจ่ายอื่น

763,167,600.00

รวม

16,316,098,100.00

ผลการใช้จ่ายเงิน
(บาท)
2,576,115,805.07
(ร้อยละ 88.41)
1,443,984,480.70
(ร้อยละ 75.03)
79,965,713.53
(ร้อยละ 35.75)
10,477,974,895.86
(ร้อยละ 99.88)
529,425,280.86
(ร้อยละ 69.37)
15,107,466,176.02
(ร้อยละ 92.59)

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
(บาท)
2,603,119,805.07
(ร้อยละ 89.34)
1,553,087,412.68
(ร้อยละ 80.70)
167,571,455.13
(ร้อยละ 74.91)
10,478,062,195.86
(ร้อยละ 99.88)
556,361,518.04
(ร้อยละ 72.90)
15,358,202,386.78
(ร้อยละ 94.13)

2
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชน
่
ในพื้นที/่ ชุมชน(ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 1.1)
1.1 พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
1.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
1.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
1.4 จ้างบัณฑิตแรงงาน

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
12 เดือน
250,000 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
11 เดือน
247,706 คน

250,000 คน
75,000 คน
39,530 คน

247,706 คน
140,108 คน
68,968 คน

294 คน

294 คน

2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการ
39 เรื่อง
อยละความก้าวหน้าของ
แรงงาน (ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 2.1– 2.4) (ร้การด
ร้อยละ 85.93
าเนินงานเทียบกับแผนทั้งปี)
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการเตือนภัย
2.2 พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน
2.3 จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดนโยบายด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ
2.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2.5 พัฒนาระบบบริหาร

3. ส่งเสริมการขยายตลาด
และคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ
3.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
3.2ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

4. ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า
4.1 ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า

14 เรื่อง
11 เรื่อง
7 เรื่อง
7 เรื่อง
12 เรื่อง

ร้อยละ 93.26
ร้อยละ 83.54
ร้อยละ 69.29
ร้อยละ 97.65
ร้อยละ 87.41

450,000 คน
52,500 คน

544,150 คน
40,577 คน

450,000 คน
52,500 คน

544,150คน
40,577 คน

77 จังหวัด
77,000 ตัวอย่าง
77 จังหวัด
77,000 ตัวอย่าง

อยู่ระหว่างการจัดจ้าง
ที่ปรึกษา

3
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (ณ เดือนสิงหาคม 2555)
สนร./ฝ่ายแรงงาน
1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)
2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี**)
3. ญี่ปุ่น
4. ฮ่องกง
5. ไต้หวัน (ไทเป)
6. ไต้หวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร์
8. บรูไน
9. มาเลเซีย
10. อิสราเอล
11. เจนีวา
12. เกาหลี
13. เยอรมนี
รวม

จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย
14,620
1,057
14,048
4,066
49,278
22,200
41,207
5,466
17,058
27,600
27,821
54,582
279,003

600
3
3,714
56
350
100
195,000*
1,000
14,324
50,000
265,147

15,220
1,060
17,762
4,066
49,334
22,200
41,557
5,566
212,058
28,600
42,145
104,582
544,150

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

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

4
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
(ณ เดือนสิงหาคม 2555)
จานวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์
สนร./ฝ่ายแรงงาน
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับเงิน รวม
สิทธิประโยชน์ ทั้งสิ้น
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(ราย)
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. เจนีวา
12. เกาหลี
13. เยอรมนี
รวมทั้งสิ้น

26

2,728,044.00

31

57

821

6,084,550.00

92

913

24
20
1,071
386
963
39
45
2,129
214
5,738

513,277.00
652,332.20
23,052,982.16
21,102,871.00
25,944,289.61
1,833,160.00
655,361.20
16,086,862.52
11,299,596.00
109,963,325.69

48
1,179
916
649
149
218
373
671
4,326

72
20
2,250
1,302
1,612
188
263
2,502
885
10,064

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

5
กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้
1.1 การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้

2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
(ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 2.1 – 2.4)

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
12 เดือน
11 เดือน
90,000 คน

74,223 คน

90,000 คน

74,223 คน

2,766,331 คน 3,062,783 คน

2.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ

685,131 คน

984,322 คน

2.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

143,700 คน

129,661 คน

2.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ

937,500 คน

978,427 คน

2.4 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานฯ

1,000,000 คน

970,373 คน

2.5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

7,000,000 คน 9,858,731 คน

3. คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
(ตัวชี้วัด ผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 3.1)
3.1 พิจารณาคาขออนุญาตทางานและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน
3.2 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ

836,800 คน 1,056,150 คน
836,800 คน 1,056,150 คน
860,300 ครั้ง 1,238,492 ครั้ง
243,790 คน 280,530 คน
37,330 แห่ง
54,630 แห่ง

6
กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – ส.ค. 55

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)

411,958 อัตรา

• ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

458,363 คน

• ผู้ได้รับการบรรจุงาน

331,290 คน

2. การส่งเสริมการจัดหางาน
• จัดนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)

159,379 คน

3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
• บริษัทจัดหางานจัดส่ง

39,944 คน

• กรมการจัดหางานจัดส่ง

5,950 คน

• เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry

62,492 คน

• นายจ้างพาไปทางาน

16,555 คน

• นายจ้างพาไปฝึกงาน

4,720 คน

4. การบริการแนะแนวอาชีพและบริการจัดหางานในประเทศ โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
• โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

488,503คน

• โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน

330,320 คน

• ส่งเสริมให้คนพิการมีทางานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

3,613 คน

• จัดหางานพิเศษสาหรับผู้ต้องโทษ

1,651 คน

• สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

1,579 คน

7
กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – ส.ค. 55

การคุ้มครองคนหางาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
• โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงในการทางาน
ต่างประเทศ

897,953 คน

• โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน

8,741 คน

• โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทางานต่างประเทศ

62,702คน

2. รับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืนและดาเนินคดี
ผู้กระทาผิดกฎหมายจัดหางาน
• รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน

780 คน

• ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาผิดกฎหมาย

197 คน

• ช่วยเหลือคนหางาน

838 คน

• รวมเป็นเงิน

32.81 ล้านบาท

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

54,630 แห่ง

2. แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

974,505 คน

• ประเภทตลอดชีพ
• ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป)

983 คน
78,805 คน

• ประเภทชั่วคราว (MOU) แบบนาเข้า

122,850 คน

• ประเภทชั่วคราว (MOU) แบบพิสูจน์สัญชาติ

743,538 คน

• ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)

28,329 คน

8
กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
3. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
• ประเภทชนกลุ่มน้อย

ต.ค. 54 – ส.ค. 55
154,976 คน
24,588 คน

• สัญชาติพม่า

47,504 คน

• สัญชาติลาว

28,946 คน

• สัญชาติกัมพูชา

53,938 คน

กองทุนในความดูแลของกรมการจัดหางาน
1. เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ(คงเหลือ)

752.13 ล้านบาท

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

18 ราย

- อนุมัติเงินกู้

-

- จานวนเงินที่อนุมัติ

-

• ธกส. ประสานงานให้คนหางานกู้เงิน

4,996 ราย

- อนุมัติเงินกู้

4,607 ราย

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

3. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
• อนุมัติเงินกู้
• จานวนเงินที่อนุมัติ

407.9 ล้านบาท
94 ราย
6 ราย
0.45 ล้านบาท

22.11 ล้านบาท
128 กลุ่ม
7.79 ล้านบาท

9
กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนคนต่างด้าว
จาแนกตามประเภท ณ เดือนสิงหาคม 2555
นาเข้า MOU
9.92%

ชนกลุม่ น้อย
1.54%
ส่งเสริมการลงทุน
2.52%
3 สัญชาติ
8.16%
ทัว่ ไป
4.93%

พิ สูจน์ สัญ ชาติ
68.08%

ตลอดชีพ
0.06%

ประเภทคนต่างด้าว
กลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมาย
จานวน
 มาตรา 9
(1) ทั่วไป จานวน
(2) จาเป็นเร่งด่วน
จานวน
(3) ตลอดชีพ จานวน
(4) MOU (พม่า ลาว กัมพูชา)
* พิสูจน์สัญชาติ จานวน
* นาเข้า จานวน
 มาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน จานวน
กลุ่มเข้าเมืองผิดกฎหมาย
จานวน
 มาตรา 13
(1) ชนกลุ่มน้อย จานวน
(2) มติ ครม. 3 สัญชาติ (คงเหลือ) จานวน
(พม่า ลาว กัมพูชา)

ทั่ วไป
ตลอดชีพ
พิสูจน์สัญชาติ
นาเข้า MOU
ส่งเสริมการลงทุ น
ชนกลุ่มน้อ ย
3 สัญชาติ

1,442013 คน
78,805 คน
- คน
983 คน
1,175,486 คน
158,410 คน
28,329 คน
154,976 คน
24,588 คน
130,388 คน

หมายเหตุ :
มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จาแนกเป็น
4 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ามาทางานอันจาเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการ
จ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) และ (2) หมายถึง
(1) คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผัน ให้ไปประกอบอาชีพณ ที่แห่งใด
แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
(2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญให้
าตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ที่มา : กรมการจัดหางาน

10
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
12 เดือน
11 เดือน

1. แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และ
ผู้จบการศึกษาใหม่มีรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้น
1.1 ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
รองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น
1.2 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1.3 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
1.4 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

2. กาลังแรงงานในสถานประกอบกิจการได้รับ
การพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน
(ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ2.1 2.2 2.3 2.4 2.7)
2.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.2 ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2.4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.5 จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.6 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

272,930 คน 177,755 คน
232,700 คน

123,420 คน

10,980 คน
23,570 คน
5,680 คน

11,010 คน
37,096 คน
6,229 คน

3,343,570 คน 3,630,742 คน
37,260 คน
91,310 คน
9,000 คน

37,310 คน
104,155 คน
2,847 คน

6,000 คน
4,473 คน
135 สาขา
87 สาขา
171 สาขา
116 สาขา
3,200,000 คน 3,481,957 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – ส.ค. 55

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

5,255 คน
7,824 คน
2,616 คน
9,107 คน
4,781 คน
1,733 คน
1,067 คน

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

4,766 คน
1,463 คน

พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
1. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม
2. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ

8,351 คน
2,113 คน

ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1. ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม
2. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
3. ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์

71,262 คน
26,301คน
3,692 คน

12
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค.54 – ส.ค. 55

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2. ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
3. ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

36,589 คน
68 คน
509 คน

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ส่งเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตาม พ.ร.บ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

3,481,957 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
12 เดือน
11 เดือน

1. นายจ้างและลูกจ้างได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับ
รายได้เพิ่มขึ้น

194,520 แห่ง

274,770 แห่ง

1.1 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้
และคุ้มครองสิทธิให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

194,520 แห่ง

274,770 แห่ง

2,250,000 คน

2,517,710 คน

40,055 แห่ง
2,250,000 คน
40,055 แห่ง
24,900 แห่ง

39,015 แห่ง
2,517,710 คน
39,015 แห่ง
24,588 แห่ง

11,000 แห่ง

11,042 แห่ง

12,000 แห่ง

13,438 แห่ง

5,500 แห่ง

5,653 แห่ง

5,500 แห่ง

5,653 แห่ง

2. แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครองส่งเสริม
และพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทางาน
- แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและ
พัฒนา ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทางาน
- สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจแรงงาน

(ตัวชี้วัด ผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 2.1)
2.1 กากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้
และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2.2 กากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน
2.4 ให้คาปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกากับ
ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงาน

3. สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้จัดทามาตรฐานแรงงานไทย
 สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทา
มาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ

14
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – ส.ค. 55

คุ้มครองสิทธิแรงงาน
1. การคุ้มครองแรงงาน *
• ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ

39,015 แห่ง
1,444,459 คน

• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องฯ

38,699 แห่ง
1,423,375 คน

2. ความปลอดภัยในการทางาน **
• สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัยฯ
• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ
• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน
กฎหมายฯ
• ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องฯ

16,736 แห่ง
1,598,472 คน
15,918 แห่ง
1,466,713 คน

3. วินิจฉัยและยุติคาร้อง
• คาร้องที่วินิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน

6,976 ราย

• ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

14,720 คน

• ลูกจ้างได้รับเงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน

248.59 ล้านบาท

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

706 แห่ง
10,284 คน
9,980 คน
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2. ตรวจคุ้มครองแรงงานเกษตรกรรม
• นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน

1,953 แห่ง
19,632 คน

• ลูกจ้างที่ได้รับการปฏิบัติถูกต้อง

15,723 คน

การส่งเสริมสวัสดิการ
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานในระบบ
• สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริการจั
ม ดสวัสดิการแรงงาน

11,156 แห่ง

• ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

977,896 คน

2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ
• แรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทาที่บ้าน

109,585 คน

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

93 แห่ง
54,278 คน
88 แห่ง
50,692 คน

• กรณีข้อขัดแย้งแรงงาน
- สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้งแรงงาน
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
- สถานประกอบกิจการที่ข้อขัดแย้งแรงงานยุติ
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งแรงงานยุติ

186 แห่ง
101,846 คน
169 แห่ง
94,436 คน
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2. การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
• สถานประกอบกิจการที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
• ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

11,023 แห่ง
1,081,516 คน

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

764 แห่ง
669 แห่ง

กองทุนในความดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (คงเหลือ)

63.45 ล้านบาท

• สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้

11 แห่ง

• ยอดเงินที่อนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์กู้
• ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

113.74 ล้านบาท
10,849 คน

2. เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
• ยอดเงินฝากธนาคาร
• รับเงินค่าปรับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างที่ได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์
• ยอดเงินสงเคราะห์ที่สั่งจ่าย

267.42 ล้านบาท
6.01ล้านบาท
2,654 ราย
32.98 ล้านบาท
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สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ
ประกันสังคม (เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะผู้ประกันตน
ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม)
1.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
ลูกจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
สถานประกอบการที่ข้นึ ทะเบียนกองทุนประกันสังคม
1.2 จัดเก็บเงินสมทบ
ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
1.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
จานวนการรับประโยชน์ทดแทน
จานวนการรับเงินทดแทน

2. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครอง
จากการประกันสังคม
• ให้ความคุ้มครองประกันสังคม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
12 เดือน
11 เดือน
9,910,000 คน 10,253,772 คน

8,280,000 คน 8,445,293 คน
337,000 ราย
340,736 ราย
9,910,000 คน 10,253,727 คน
402,000 แห่ง
407,800 แห่ง
ร้อยละ 49.50

ร้อยละ 56.95

34,000,000 ราย
140,000 ราย

30,293,542ราย
117,278 ราย

1,200,000 คน 1,052,897 คน
1,200,000 คน

1,052,897 คน
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หลักประกันความมั่นคงด้านประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
• ผู้ประกันตน
• สถานะเงินกองทุนประกันสังคม

407,800 แห่ง
10,253,772 คน
984,617 ล้านบาท

- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

389,313.25 ล้านบาท

- กรณีชราภาพ

595,303.75 ล้านบาท

• ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

39,814.14 ล้านบาท
39,797,005 ราย

1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

25,882.93 ล้านบาท
26,933,669 ราย
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2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

9,710.54 ล้านบาท
12,743,071 ราย

3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

4,220.67 ล้านบาท
120,265 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
• สถานะเงินกองทุนเงินทดแทน

36,746 ล้านบาท

• นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

340,736 ราย

• ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

8,445,293 คน

• เงินประโยชน์ทดแทน
• การประสบอันตราย

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

1,371.06 ล้านบาท
117,278 ราย

1,052,897 คน
5,124 คน
1,047,773 คน
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ภาวะการทางานของประชากรประจาเดือนกรกฎาคม 2555
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
54.54 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
40.10 ล้านคน
ผู้มีงานทา
39.85 ล้านคน
นายจ้าง
0.99 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
14.44 ล้านคน
ในภาคเกษตรกรรม
16.87 ล้านคน
นอกภาคเกษตรกรรม
22.98 ล้านคน

กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.42 ล้านคน
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.17 ล้านคน

ทางานส่วนตัว
12.46 ล้านคน

บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.61 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
1.78 หมื่นคน
การรวมกลุ่ม
0.13 ล้านคน
ผู้ว่างงาน
2.26 แสนคน
การรวมกลุ่ม
0.13 ล้านคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
5.80 ล้านคน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.44 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
13.06 ล้านคน

การรวมกลุ่ม
0.07 ล้านคน

ก่อสร้าง
2.15 ล้านคน

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
0.92 ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล
3.42 ล้านคน

ทางานให้ครอบครัว
9.85 ล้านคน

การผลิต
5.35 ล้านคน

การศึกษา
1.16 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.67 ล้านคน
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.63 แสนคน
อื่น ๆ
1.66 ล้านคน
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แผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนผู้มงี านทาจาแนกตามอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 กับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554
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2554

จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม ปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
ผู้มีงานทาในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2554 พบว่าจานวนผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น 0.3 แสนคน (จาก 39.55 ล้านคน
เป็น 39.85ล้านคน) ในภาคเกษตรกรรมมีจานวนผู้ทางานเพิ่มขึ้น 3.2 แสนคน (จาก 16.55 ล้านคนเป็น
16.87 ล้านคน ) ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมมีผู้ทางาน ลดลง 2.0 หมื่นคน (จาก 23.00 ล้านคนเป็น
23.18 ล้านคน ) โดยลดลงในสาขาบริการอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง
การบริการซักรีดซักแห้ง เป็นต้น มากที่สุด 1.5 แสนคน รองลงมาเป็นสาขาการผลิต 8.0 หมื่นคน สาขา
การศึกษา และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ลดลงเท่ากัน 7.0 หมื่นคน ส่วนสาขาที่
เพิ่มขึ้นเป็นสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยายยนต์ 1.4 แสนคน สาขาการ
ก่อสร้าง และสาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่ากับ 9.0 หมื่นคน ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่น ๆ

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2555 กับ ปี 2554
ล้านบาท
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เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2555 กับปี 2554
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า รายได้ส่งกลับเดือน กรกฎาคม 2555 (8,450 ล้านบาท) สูงกว่า
เดือนกรกฎาคม 2554 (5,938 ล้านบาท) จานวน2,512 ล้านบาท

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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มาตรการลดภาษี
ช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
สานักนโยบายภาษี สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ได้พิจารณาขยายเวลามาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประกอบด้วย จังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อาเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี
สะบ้าย้อย และเทพา) ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ใต้ ถือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว สาหรับมาตรการช่วยเหลือ
นักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้
ที่มีการขยายเวลา ได้แก่
1. มาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่จัดเก็บจากกาไรสุทธิ ในปี
2555 ที่ร้อยละ 23 และในปี 2556 ที่ร้อยละ 20 เหลือเพียงร้อยละ 3
2. มาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้สามารถนาเงินพึงประเมิน
มาตรา 40(7) และ (8) มาคานวณในอัตราร้อยละ 0.1 ของยอดเงินพึงประเมิน โดย
สามารถเลือกที่จะไม่นาเงินได้นั้นไปรวมคานวณภาษีปลายปี และในส่วนของเงินได้ที่ได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เหลือร้อยละ 0.1 ด้วย
เช่นกัน
3. ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้า
หรือหากาไรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.1
4. มาตรการลดค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธินิติกรรม การจด
ทะเบียนการโอนและการจดทะเบียนการจานองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินในกรณีการ
โอน และเหลือร้อยละ 1 ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท กรณีการจานอง
อสังหาริมทรัพย์
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5. มาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกัน โดยการสนับสนุนส่วนต่างของ
เบี้ยประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ระหว่าง
ร้อยละ 0.3 – 2
6. มาตรการสินเชื่อผ่อนปรน ให้ธนาคารออมสินสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
จานวน 25,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจกู้ใน
อัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.01 และปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการในอัตราผลตอบแทน
ร้อยละ 1.5
7. มาตรการพักชาระหนี้เกษตรกร ให้มีการพักชาระหนี้ลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)พักชาระหนี้เกษตรกร 3 ปีโดยในปีแรก
รัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยวงเงินต้นไม่เกิน 200,000 บาท ในอัตรา MRR และ
ในปี 2 และ 3 สาหรับดอกเบี้ยในส่วนเงินต้นที่เกิน 200,000 บาท เกษตรกรต้อง
รับภาระเอง
8. มาตรการลดค่าธรรมเนียมกึ่งหนึ่งเกี่ยวกับการจดทะเบียน การขอ
ตรวจเอกสาร การขอสาเนาเอกสาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
9. มาตรการสนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม เพื่อใช้เป็นสินเชื่อ
ผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยให้
ผู้ประกอบการกู้เงินในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และ ผู้ประกันตนกู้ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
10. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าการลงทุน สาหรับโครงการใหม่จะได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล
เป็นเวลา 8 ปี

**************************************

รายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์
นายวิสา คัญทัพ
นางนฤมล ธารดารงค์
นายสง่า ธนสงวนวงศ์
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
นายนคร ศิลปอาชา
นางสาวส่งศรี บุญบา
นางผจงสิน วรรณโกวิท
นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์
นางปราณิน มุตตาหารัช
นางศรีสุดา สิงห์ไพร
นายพานิช จิตร์แจ้ง
นายปกรณ์ อมรชีวิน
นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ
นางอัญชลี เสรีรักษ์
นายสฤษดิเดช ขาปัญญา
นายประวิทย์ เคียงผล
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
นายอาทิตย์ อิสโม
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
081-752-5544 0-2246-1881
แรงงาน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง 086-085-2626 0-2232-1489
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง 081-3713119 0-2232-1487
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการสานักงาน
ประกันสังคม

089-030-6995
081-862-4567
087-908-8888
081-174-7676
081-816-9846
081-846-7567

0-2232-1021
0-2643-4389
0-2232-1081
0-2245-2555
0-2245-8193
0-2643-4467

081-926-2445 0-2245-3756
081-875-0024
081- 859-1392
081-174-6565
084-438-0622
081-583-0160
081-853-2314
081-847-4853
081-805-7394
081-174-9191

0-2245-4018
0-2643-4453
0-2245-3394
0-2245-2300
0-2232-1134
0-2247-6291
0-2245-2416
0-2248-6866
0-2247-6600

089-891-9387 0-2245-7787
081-832-1414 0-2527-7002
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