เดือนพฤษภาคม 2555

สายด่วน
โทร 1506

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

รายงานสาคัญผู้บริหาร

 รายงานกราฟข้อมูลสาคัญ
 รายงานข้อมูลสาคัญตามสภาวการณ์
 รายงานภาวการณ์จ้างงาน
 รายงานสถิติการทางานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554

รายงานสาคัญผู้บริหาร

ข้อมูล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
กองทุน/เงินทุน/เงินกู้

สารบัญ
หน้า
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 8
เดือน
(ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555) และผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- กรมการจัดหางาน

1

2-4
5-9

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

10 - 12

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

13 – 16

- สานักงานประกันสังคม

17 - 19

ภาวะการทางานของประชากรประจาเดือนพฤษภาคม 2555
แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
ที่สาคัญเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 กับ พ.ศ. 2554
กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2555 กับ ปี 2554
สาระน่ารู้แรงงาน
• รายงานสถิตการทางานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554

20
21
22

23 - 26

1
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เดือนพฤษภาคม 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)

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
(บาท)

620,914,154.61
(ร้อยละ 56.91)
524,833,887.60
(ร้อยละ 52.86)
891,261,208.80
(ร้อยละ 44.35)
555,852,172.92
(ร้อยละ 53.27)
10,878,643,665.80
(ร้อยละ 96.95)
13,471,496,089.73
(ร้อยละ 82.57)

655,053,875.47
(ร้อยละ 59.28)
550,700,259.84
(ร้อยละ 55.46)
942,707,306.46
(ร้อยละ 46.91)
564,788,918.96
(ร้อยละ 54.12)
10,878,643,665.80
(ร้อยละ 96.95)
13,591,885,026.53
(ร้อยละ 83.30)

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)
1,878,596,906.61
(ร้อยละ 64.48)
920,109,971.07
(ร้อยละ 47.81)
27,701,644.80
(ร้อยละ 12.38)
10,470,745,121.53
(ร้อยละ 99.81)
174,342,445.72
(ร้อยละ 22.84)
13,471,496,089.73
(ร้อยละ 82.57)

ที่มา : กลุม่ งานวิเคราะห์และประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
(บาท)
1,878,596,906.61
(ร้อยละ 64.48)
1,014,530,683.33
(ร้อยละ 52.72)
34,580,862.30
(ร้อยละ 15.46)
10,470,745,121.53
(ร้อยละ 99.81)
193,431,452.76
(ร้อยละ 25.35)
13,591,885,026.53
(ร้อยละ 83.30)

2
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชน
ในพื้นที/่ ชุมชน (ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 1.1)

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
12 เดือน

ผลการ
ดาเนินงาน
8 เดือน

250,000 คน

159,031 คน

1.1 พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
1.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
1.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
1.4 จ้างบัณฑิตแรงงาน

250,000 คน
75,000 คน
39,530 คน

159,031 คน
91,976 คน
33,205 คน

294 คน

294 คน

2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการ
แรงงาน (ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 2.1 – 2.4)

39 เรื่อง

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
3.2 ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

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

(ร้ อ ยละความก้ า วหน้ า ของ
การดาเนินงานเทียบกับแผนทั้งปี)

14 เรื่อง
11 เรื่อง
7 เรื่อง
7 เรื่อง
12 เรื่อง

ร้อยละ 96.61
ร้อยละ 93.11
ร้อยละ 98.08
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 95.24
ร้อยละ 87.06

450,000 คน
52,500 คน

544,036 คน
32,720 คน

450,000 คน
52,500 คน

544,036 คน
32,720 คน

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

ขณะนี้ ได้รับอนุมัติ
โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

3
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การส่งเสริมการมีงานทาในต่างประเทศ
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (ณ เดือนพฤษภาคม 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. เจนีวา
12. เกาหลี
13. เยอรมนี
รวม

14,620
1,057
14,048
4,166
49,278
21,986
41,207
5,466
17,058
27,600
27,821
54,582
278,889

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

15,220
1,060
17,762
4,166
49,334
21,986
41,557
5,566
212,058
28,600
42,145
104,582
544,036

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 เดือนพฤษภาคม 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

23

1,789,164.00

27

50

821

6,084,550.00

92

913

15
6
1,071
154
718
39
25
1,427
214
4,513

513,277.00
439,714.00
23,052,982.16
11,744,738.00
17,391,913.00
1,833,160.00
504,904.20
11,426,261.00
11,299,596.00
86,080,259.36

32
1,179
383
504
149
90
304
671
3,431

47
6
2,250
537
1,222
188
115
1,731
885
7,944

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

5
กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้
1.1 การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้

2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
(ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 2.1 – 2.4)

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

10,603 คน

90,000 คน

10,603 คน

2,766,331 คน 2,312,37 คน

2.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ

685,131 คน

730,082 คน

2.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

143,700 คน

91,993 คน

2.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ

937,500 คน

740,747 คน

2.4 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานฯ

1,000,000 คน

749,556 คน

2.5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

7,000,000 คน 5,297,448 คน

3. คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
(ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 3.1)
3.1 พิจารณาคาขออนุญาตทางานและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน
3.2 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ

836,800 คน 614,400 คน
836,800 คน
860,300 ครั้ง
243,790 คน
37,330 แห่ง

614,400 คน
736,542 ครั้ง
191,083 คน
37,202 แห่ง

6
กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – พ.ค. 55

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)

297,584 อัตรา

• ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

348,303 คน

• ผู้ได้รับการบรรจุงาน

214,512 คน

2. การส่งเสริมการจัดหางาน
• จัดนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)

109,656 คน

3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

91,993 คน

• บริษัทจัดหางานจัดส่ง

29,907 คน

• กรมการจัดหางานจัดส่ง

4,002 คน

• เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry

44,930 คน

• นายจ้างพาไปทางาน

9,611 คน

• นายจ้างพาไปฝึกงาน

3,543 คน

4. การบริการแนะแนวอาชีพ โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
• โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

376,991 คน

• โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน

263,233 คน

• สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

829 คน

การคุ้มครองคนหางาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้

748,869 คน

7
กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – พ.ค. 55

การคุ้มครองคนหางาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
• โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการทางานต่างประเทศ
• โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน
• โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการลักลอบ
ไปทางานต่างประเทศ

748,869 คน
691,442 คน
7,601 คน
49,826 คน

2. รับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืนและดาเนินคดี
ผู้กระทาผิดกฎหมายจัดหางาน
• รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน

541 คน

• ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาผิดกฎหมาย

146 คน

• ช่วยเหลือคนหางาน

473 คน

• รวมเป็นเงิน

20.28 ล้านบาท

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

37,202 แห่ง

2. แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

857,587 คน

• ประเภทตลอดชีพ
• ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป)

983 คน
76,019 คน

• ประเภทชั่วคราว (MOU) แบบนาเข้า

100,507 คน

• ประเภทชั่วคราว (MOU) แบบพิสูจน์สัญชาติ

653,174 คน

• ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)

26,904 คน

8
กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
3. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
• ประเภทชนกลุ่มน้อย

ต.ค. 54 – พ.ค. 55
911,898 คน
25,391 คน

• สัญชาติพม่า

565,058 คน

• สัญชาติลาว

99,019 คน

• สัญชาติกัมพูชา

222,430 คน

กองทุนในความดูแลของกรมการจัดหางาน
1. เงินกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ (คงเหลือ)

748.85 ล้านบาท

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

17 ราย

- อนุมัติเงินกู้

-

- จานวนเงินที่อนุมัติ

-

• ธกส. ประสานงานให้คนหางานกู้เงิน

1,522 ราย

- อนุมัติเงินกู้

1,213 ราย

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

3. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
• อนุมัติเงินกู้
• จานวนเงินที่อนุมัติ

176.38 ล้านบาท
83 ราย
5 ราย
0.4 ล้านบาท

22.11 ล้านบาท
128 กลุ่ม
7.79 ล้านบาท

9
กรมการจัดหางาน

แผนภูมแิ สดงสัดส่วนคนต่างด้าว
จาแนกตามประเภท ณ เดือนพฤษภาคม 2555
3 สัญชาติ
50.10%

ชนกลุ่มน้อย
1.43%
ส่งเสริมการลงทุน
1.52%
นาเข้า MOU
5.68%

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

ทัว่ ไป
4.30%

ทัว่ ไป
ตลอดชีพ
พิสูจน์สัญชาติ
นาเข้า MOU
ส่งเสริมการลงทุน
ชนกลุ่มน้อย
3 สัญชาติ

ตลอดชีพ
0.06%

พิสูจน์สัญชาติ
36.91%

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

857,587
830,683
76,019
983

คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

653,714
100,507
26,904
911,898

คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน

25,391 คน
886,507 คน

หมายเหตุ :
มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
จาแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ามาทางานอันจาเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ
(4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอืน่
มาตรา 13 (1) และ (2) หมายถึง
(1) คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผัน ให้ไปประกอบอาชีพ
ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
(2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ที่มา : กรมการจัดหางาน

10
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และ
ผู้จบการศึกษาใหม่มีรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้น
1.1 ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
รองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น
1.2 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1.3 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
1.4 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

2. กาลังแรงงานในสถานประกอบกิจการได้รบั
การพัฒนาทักษะฝีมอื และศักยภาพได้มาตรฐาน
(ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 2.1 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

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
12 เดือน
8 เดือน
272,930 คน

55,391 คน

232,700 คน

13,341 คน

10,980 คน
23,570 คน
5,680 คน

6,616 คน
30,704 คน
4,730 คน

3,343,570 คน 2,852,134 คน
37,260 คน
91,310 คน
9,000 คน

30,531 คน
79,737 คน
298 คน

6,000 คน
890 คน
135 สาขา
16 สาขา
171 สาขา
35 สาขา
3,200,000 คน 2,740,960 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – พ.ค. 55

พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีโครงการสาคัญดังนี้
1. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
2. ฝึกอบรมฝีมอื ให้แก่แรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติ
3. ฝึกอบรมเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ตอ้ งขัง/สถานพินิจ/
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
4. ฝึกอบรมฝีมอื ฝีมอื ให้แก่กลุ่มคนพิการ/ผู้สูงอายุ
5. ฝึกอบรมฝีมือกลุ่มผูย้ ากจน

2. ฝึกอบรมฝีมอื ให้แก่กลุ่มอื่นๆ

1,551 คน
9,208 คน

10,058 คน
3,439 คน
14,912 คน
843 คน

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

3,799 คน
931 คน

พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
1. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม

2.ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานกลุ่ม อุตสาหกรรมท่อ งเที่ยวและ
บริการ

5,221 คน
1,259 คน

ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1. ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม
2. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ

56,087 คน
19,137 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน
3. ฝึกยกระดับฝีมอื และพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์

ต.ค. 54 – พ.ค. 55
2,162 คน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2. ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
3. ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

30,067 คน
42 คน
422 คน

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส่งเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

2,740,960 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
12 เดือน
8 เดือน

1. นายจ้างและลูกจ้างได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับ
รายได้เพิ่มขึ้น

194,520 แห่ง

104,839 แห่ง

1.1 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้
และคุ้มครองสิทธิให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

194,520 แห่ง

104,839 แห่ง

2,250,000 คน

1,739,345 คน

40,055 แห่ง

26,437 แห่ง

2.1 กากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้
และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2.2 กากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน

2,250,000 คน
40,055 แห่ง
24,900 แห่ง

1,739,345 คน
26,437 แห่ง
16,784 แห่ง

11,000 แห่ง

8,134 แห่ง

2.4 ให้คาปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกากับ
ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงาน

12,000 แห่ง

9,525 แห่ง

5,500 แห่ง

3,399 แห่ง

5,500 แห่ง

3,399 แห่ง

2. แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง
ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์
จากการทางาน
- แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและ
พัฒนา ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทางาน
- สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจแรงงาน

(ตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะกิจกรรมข้อ 2.1)

3. สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้จัดทามาตรฐานแรงงานไทย
 สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทา
มาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ

14
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – พ.ค. 55

คุ้มครองสิทธิแรงงาน
1. การคุ้มครองแรงงาน *
• ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถกู ต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัตถิ ูกต้อง

26,437 แห่ง
1,739,487 คน
26,089 แห่ง
1,013,360 คน

2. ความปลอดภัยในการทางาน **
• ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถกู ต้อง
• ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัตถิ ูกต้อง

11,276 แห่ง
1,106,909 คน
10,604 แห่ง
1,022,307 คน

3. วินิจฉัยและยุติคาร้อง
• คาร้องที่วินิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน

3,539 ราย

• ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

9,378 คน

• ลูกจ้างได้รับเงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน

135.90 ล้านบาท

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

391 แห่ง
4,908 คน
4,793 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – พ.ค. 55

2. ตรวจคุ้มครองแรงงานเกษตรกรรม
• นายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
• ลูกจ้างที่ได้รับการปฏิบตั ิถูกต้อง

1,005 แห่ง
11,333 คน
8,348 คน

การส่งเสริมสวัสดิการ
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานในระบบ
• สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
• ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

8,846 แห่ง
747,797 คน

2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ
• แรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทาที่บ้าน

80,939 คน

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

64 แห่ง
41,637 คน
62 แห่ง
40,709 คน

• กรณีข้อขัดแย้ง
-

สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้ง
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
- สถานประกอบกิจการที่ข้อขัดแย้งยุติ
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งยุติ

133 แห่ง
86,862 คน
125 แห่ง
81,461 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 54 – พ.ค. 55

2. การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
• สถานประกอบกิจการที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
• ลูกจ้างทีเ่ กี่ยวข้อง

8,132 แห่ง
871,862 คน

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

660 แห่ง
643 แห่ง

กองทุนในความดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (คงเหลือ)
• สหกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
- เงินที่อนุมัติให้สหกรณ์กู้
• ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมตั ิเงินกู้

89.18 ล้านบาท
6 แห่ง
56.75 ล้านบาท
4,404 คน

2. เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
• ยอดเงินฝากธนาคาร
• รับเงินค่าปรับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• รายที่ได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์
- เงินสงเคราะห์ที่จ่าย

261.27 ล้านบาท
5.07 ล้านบาท
1,418 ราย
18.27 ล้านบาท
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สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ
ประกันสังคม (เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะผู้ประกันตน
ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม)
1.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
ลูกจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
สถานประกอบการทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
1.2 จัดเก็บเงินสมทบ
ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
1.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
จานวนการรับประโยชน์ทดแทน
จานวนการรับเงินทดแทน

2. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครอง
จากการประกันสังคม
• ให้ความคุ้มครองประกันสังคม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
12 เดือน
8 เดือน
9,910,000 คน 10,017,552 คน

8,280,000 คน 8,258,273 คน
337,000 ราย 339,444 ราย
9,910,000 คน 10,071,552 คน
402,000 แห่ง 406,139 แห่ง
ร้อยละ 49.50

ร้อยละ 56.01

34,000,000 ราย 26,449,260 ราย
140,000 ราย 84,448 ราย

1,200,000 คน 829,255 คน
1,200,000 คน

829,255 คน
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สานักงานประกันสังคม
การดาเนินงาน
หลักประกันความมั่นคงด้านประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบการทีม่ ีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
• ผู้ประกันตน
• สถานะเงินกองทุนประกันสังคม

406,139 แห่ง
10,017,552 คน
966,272 ล้านบาท

- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

370,968.25 ล้านบาท

- กรณีชราภาพ

595,303.75 ล้านบาท

• ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

28,318.69 ล้านบาท
27,598,287 ราย

1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

19,234.46 ล้านบาท
18,545,892 ราย

19
สานักงานประกันสังคม
การดาเนินงาน
2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

6,698.76 ล้านบาท
8,921,678 ราย

3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

2,376.47 ล้านบาท
130,717 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
• สถานะเงินกองทุนเงินทดแทน

36,437 ล้านบาท

• นายจ้าง

339,769 ราย

• ลูกจ้าง

8,258,273 คน

• เงินประโยชน์ทดแทน
• การประสบอันตราย

918.05 ล้านบาท
84,448 ราย

3. การขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)
829,255 คน
• จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
• จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)

3,864 คน
825,391 คน
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ภาวะการทางานของประชากรประจาเดือนเมษายน 2555
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
54.41 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
15.50 ล้านคน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
38.91 ล้านคน
ผู้มีงานทา
38.14 ล้านคน

นายจ้าง
1.08 ล้านคน
ลูกจ้างรัฐบาล
3.53 ล้านคน
ลูกจ้างเอกชน
14.33 ล้านคน
ทางานส่วนตัว
11.80 ล้านคน
ทางานให้ครอบครัว
7.29 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.11 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.39 ล้านคน
ผู้ว่างงาน
0.38 ล้านคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผูม้ ีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 กับเดือนเมษายน พ.ศ. 2554
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2554

จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนเมษายน ปี 2555 มีผู้มีงานทา จานวน 38.14
ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทาในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2554 พบว่าจานวนผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น
0.77 แสนคน (จาก 37.37 ล้านคน เป็น 38.14 ล้ านคน) ในภาคเกษตรกรรมมีจานวนผู้ ทางานเพิ่มขึ้ น
9.1 แสนคน (จาก 12.66 ล้านคน เป็น 13.57 ล้านคน) ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมมีผู้ทางานลดลง 1.4 แสนคน
(จาก 24.71 ล้านคน เป็น 24.57 ล้านคน) ในจานวนนี้เป็นการลดลงในสาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร มากที่สุด 4.4 แสนคน รองลงมาเป็นสาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 1.7 แสนคน
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 8 หมื่นคน สาขาการก่อสร้าง 6 หมื่นคน สาขากิจกรรม
บริการด้านอื่น ๆ 4 หมื่นคน เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์ เลี้ยง
การบริการซักรีดและซักแห้ง เป็นต้น สาขาการศึกษา 3 หมื่นคน และสาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
1 หมื่นคน ส่วนสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็นสาขาการผลิตเพิ่มขึ้น 3.4 แสนคน สาขาการขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 2.6 แสนคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และประกันสังคมภาคบังคับเพิ่มขึ้น 1.5 แสนคน และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยเพิ่มขึ้น
1 แสนคน ที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่น ๆ
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2555 กับ ปี 2554
ล้านบาท
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พ.ย.

ธ.ค.

ปี 2554
ปี 2555

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับปี 2555 กับปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า รายได้ส่งกลับ
เดือนเมษายน 2555 (7,191 ล้านบาท) ต่ากว่าเดือนเมษายน 2554 (7,634 ล้านบาท) จานวน 433 ล้านบาท

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การทางานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผลการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทย มีจานวน
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยที่ในปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นสังคมของผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว และจากการสารวจภาวะการทางานของ
ประชากรหรือการสารวจแรงงาน พบว่า ในปี 2554 มีผู้สูงอายุที่ทางาน 3.2 ล้านคน
จากจานวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 8.3 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 38.6
ทั้งนี้ จากการสารวจยังพบว่า การทางานของผู้สูงอายุเหล่านี้ ส่วนใหญ่ทางานในฐานะของแรงงานนอกระบบถึง
ร้อยละ 90.3 ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ทางานที่ไม่ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากการทางาน และอีกส่วนหนึ่งเป็นแรงงานในระบบ
แผนภูมิที่ 1 จานวนผู้สงู อายุที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ. 2554

จากการทางานของผู้สูงอายุที่เป็นทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบส่วน
ใหญ่ ประกอบอาชีพ ขั้ น พื้น ฐานต่ า ง ๆ อาชี พ ขั้ น พื้ น ฐานต่ า งๆในด้า นการขายร้ อ ยละ 25.4 รองลงมาเป็น ผู้ ป ฏิบั ติ ง านด้ า น
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าร้อยละ 16.7 พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าร้อยละ 16.4 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ
ในด้านการเกษตรและประมงผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 67.0 รองลงมาเป็นพนักงานบริการและ
พนักงานขายในร้านค้าร้อยละ 19.9 และผู้ปฏิบัติงานด้าน ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า ร้อยละ 6.8 เป็นต้น
แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้สูงอายุทที่ างาน จาแนกตามอาชีพ พ.ศ.2554
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เมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจที่สาคัญของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบ พบว่าส่วนใหญ่ทางาน ในภาค
การค้าและการบริการร้อยละ 51.9 รองลงมาเป็นภาคการผลิตร้อยละ 31.2 และภาคเกษตรกรรมร้อยละ 17.0 ตามลาดับ
แผนภูมิ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุทที่ างาน จาแนกตามภาคทางเศรษฐกิจที่สาคัญ พ.ศ.2554

ซึ่งแตกต่างกับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ทางานในภาคเกษตรกรรมถึงร้อยละ 68.8 รองลงมาเป็น
ภาคการค้าและการบริการร้อยละ 24.1 และภาคการผลิตร้อยละ 7.2 ตามลาดับ

ระดับการศึกษาที่สาเร็จของผู้สูงอายุที่ทางาน
เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่สาเร็จของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบ พบว่า ส่วนใหญ่ สาเร็จการศึกษาต่า
กว่าระดับประถมศึกษาร้อยละ 64.5 รองลงมาเป็น สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 13.2 และไม่มีการศึกษาร้อยละ 7.7
ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาต่ากว่าระดับ ประถมศึกษามากถึงร้อยละ 83.0 รองลงมาเป็น ไม่มี
การศึกษาร้อยละ 7.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 3.1 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทางาน จาแนกตามการศึกษาทีส่ าเร็จ พ.ศ. 2554

25
ค่าจ้างหรือเงินเดือนของผู้สูงอายุที่ทางาน
เมื่อพิจารณาถึงค่าจ้าง/เงินเดือนของผู้ สู งอายุที่เป็นแรงงานในระบบ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 12,609 บาท ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคการค้าและบริการได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดประมาณ 18,417 บาทรองลงมา
ภาคการผลิต 7,381 บาท และภาคเกษตรกรรม 4,427 บาท ส่ว นผู้สูงอายุที่เป็น แรงงาน นอกระบบ มีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 3,833 บาทเท่านั้น โดยในภาคการผลิตได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนมาก ที่สุดประมาณ 4,754 บาท รองลงมาเป็น ภาค
การค้าและการบริการประมาณ 3,898 บาท ขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ใน แรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรมได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยที่สุดประมาณ 3,464 บาท
แผนภูมิที่ 5 ค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยผู้สงู อายุที่ทางาน จาแนกตามภาคทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญ พ.ศ. 2554

หมายเหตุ : เป็นค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของเฉพาะลูกจ้าง

การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางานของผู้สูงอายุที่ทางาน
จากผลการส ารวจ มีผู้ สู งอายุ ที่เป็ นแรงงานในระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางานประมาณ
34,521 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 ของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบทั้งหมด สาหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอก ระบบที่ได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทางานมีประมาณ 4.3 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.6 ของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ ได้รับบาดเจ็บจากของมี คมบาด/ทิ่ม/แทง มากที่สุด (ร้อยละ
65.1 และ 68.7) รองลงมาเป็นการพลัดตกหกล้ม (ร้อยละ 15.3 และ 17.9) การชน/กระแทก (ร้อยละ 9.9 และ 7.2) ได้รับอุบัติเหตุ
จากยานพาหนะ (ร้อยละ 3.7 และ 1.1) ถูกไฟ/น้าร้อนลวก (ร้อยละ 2.5 และ 3.0) ที่เหลือเป็นอื่นๆ
แผนภูมิ 6 ร้อยละของผู้สงู อายุที่ทางาน จาแนกตามการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาการทางาน พ.ศ. 2554
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ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น แรงงานทั้ ง ในระบบและนอกระบบ ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท างานนั้ น
ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยจึงไม่ได้รับการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 71.8 และ 71.1) และ ซื้อยาจากร้าน
ขายยาและนาไปรักษาที่บ้าน (ร้อยละ 19.8 และ 24.0) สาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุและจาเป็นต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลนั้น เป็นผู้ที่ต้องไปรับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลไม่
เกิน 3 วัน (ร้อยละ 2.0 และ 3.3) ผู้ที่ต้องไปรับการรักษาพยาบาลต่อ ในสถานพยาบาลเกิน 3 วัน (ร้อยละ 6.4 และ 1.4)
สาหรับผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุและต้องไปรับ การรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลเพราะสูญเสียอวัยวะบางส่วน จะ
เป็นแรงงานผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ เท่านั้นร้อยละ 0.2
แผนภูมิที่ 7 ร้อยละของผู้สงู อายุที่ทางาน จาแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2554

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

รง. www.mol.go.th
กกจ. www.doe.go.th
กพร. www.dsd.go.th
กสร. www.labour.go.th
สปส. www.sso.go.th
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