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ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน>ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สานักงานประกันสังคม

เรื่องอื่น ๆ
 ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
 ภาวะการทางานของประชากร
 รายงานกราฟข้อมูลสาคัญและรายได้ส่งกลับของแรงงานไทย
ในต่างประเทศ
 การสารวจแรงงานนอกระบบ ปี 2555

1
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เดือนสิงหาคม 2556
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
สป.
กกจ.
กพร.
กสร.
สปส.
ภาพรวมกระทรวง

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร

งบประมาณหลังโอน ผลการเบิกจ่ายเงิน
เข้า/โอนออก
1,346.5581
1,346.5581
1,107.2239
(ร้อยละ 82.23)
1,046.6992
1,046.6992
891.8756
(ร้อยละ 85.21)
2,126.0334
2,126.0334
1,635.7287
(ร้อยละ 76.94)
1,086.0261
1,086.0261
896.4853
(ร้อยละ 82.55)
30,920.1887
30,920.1887
24,217.4100
(ร้อยละ 78.32)
36,525.5055
36,525.5055
28,748.7238
(ร้อยละ 78.71)

เบิกจ่าย+ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย + ผูกพัน
1,215.5887
(ร้อยละ 90.27)
937.7502
(ร้อยละ 89.59)
1,728.1393
(ร้อยละ 81.28)
945.3750
(ร้อยละ 87.05)
24,217.4100
(ร้อยละ 78.32)
29,044.2632
(ร้อยละ 79.52)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร งบประมาณหลังโอน ผลการเบิกจ่ายเงิน
เข้า/โอนออก
3,117.6349
3,111.6349
2,713.9347
(ร้อยละ 87.22)
1
1,628.2514
1,610.7718
1,321.9963
(ร้อยละ 82.07)
518.8181
531.3376
312.1672
(ร้อยละ 58.75)
30,209.5076
30,204.9386
23,592.0442
(ร้อยละ 78.11)
1,051.2935
1,066.8224
808.5812
(ร้อยละ 75.79)
36,525.5055
36,525.5055
28,748.7238
(ร้อยละ 78.71)

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย+ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย + ผูกพัน
2,713.9347
(ร้อยละ 87.22)
1,445.7151
(ร้อยละ 89.75)
423.1032
(ร้อยละ 79.63)
23,592.2101
(ร้อยละ 78.11)
869.3001
(ร้อยละ 81.48)
29,044.2632
(ร้อยละ 79.52)

2
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน
250,000 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 11 เดือน
343,828 คน

1.1 พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
1.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพืน้ ที่/ชุมชน
1.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

250,000 คน
75,000 คน
37,480 คน

ร้อยละ 100
343,828 คน
232,454 คน
48,758 คน

2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน
(กิจกรรมข้อ 2.5 ไม่นาส่งผลผลิต)

33 เรื่อง

ร้อยละ 95.63

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย

11 เรื่อง

2.2 พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน

11 เรื่อง

ร้อยละ 87.50
ร้อยละ 91.88
ร้อยละ 100
ร้อยละ 96.30
ร้อยละ 98.08
ร้อยละ 100

ผลผลิต/กิจกรรม
1. การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
(กิจกรรมข้อ 1.1 นาส่งผลผลิต)

2.3 จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ

4 เรื่อง

2.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

6 เรื่อง

2.5 พัฒนาระบบบริหาร
2.6 เตรียมการรับรองการเปิดการเคลื่อนย้ายการค้าเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียน

14 เรื่อง
1 เรื่อง

3. ส่งเสริมการขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ
3.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

ร้อยละ 94.16
500,000 คน

441,630 คน
ร้อยละ 88.33
53,161 คน
ร้อยละ 100

3.2 ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

52,500 คน

4. ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า*

77 จังหวัด

77 จังหวัด
ร้อยละ 100

- ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า

77 จังหวัด

77 จังหวัด

5. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

38,000 คน

38,777 คน

380 คน

ร้อยละ 100
379 คน

- จ้างบัณฑิตแรงงาน

3
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริการจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โดยอาสาสมัครแรงงาน 7,249 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ประกอบด้วย
- ด้านจัดหางาน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- ด้านสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ

27,183 คน
103,713 คน
8,598 คน
81,836 คน
2,154 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยบัณฑิตแรงงาน 379 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ประกอบด้วย
- ด้านจัดหางาน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

6,125 คน
22,139 คน
188 คน
10,325 คน

4
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (ณ เดือนสิงหาคม 2556)
สนร./ฝ่ายแรงงาน

จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
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
13. ลิเบีย
รวม

14,620
29,875
16,180
3,961
43,613
18,515
41,207
3,237
9,269
22,500
18,210
13,522
2,456
237,165

หมายเหตุ : ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ
ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

600
125
3,700
26
350
195,000
1,000
3,494
170
204,465

15,220
30,000
19,880
3,961
43,639
18,515
41,557
3,237
204,269
23,500
21,704
13,522
2,626
441,630

5
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
(ณ เดือนสิงหาคม 2556)
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. เกาหลี
12. เยอรมนี
13. ลิเบีย
รวมทั้งสิ้น

จานวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับเงิน รวมทั้งสิ้น
สิทธิประโยชน์
(ราย)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
80
963,923.00
240
5,522,435.00
218 16,240,555.00
101
2,256,531.00
1,885 22,943,287.11
574 16,298,022.17
976 23,545,350.00
29
1,627,868.00
11
310,937.20
918 29,381,339.43
446 29,671,148.37
13
122
3,311,611
5,613 152,073,007.28

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

342
65
27
697
331
606
662
164
1,203
361
2,244
6,702

422
305
245
798
2,216
1,180
1,638
193
1,214
1,279
2,690
13
122
12,315

6
กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 11 เดือน
79,900 คน

- การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้

ร้อยละ 100

2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา

84,694 คน
ร้อยละ 97.02

1,595,320 คน

1,840,578 คน
ร้อยละ 100

- จานวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา

5,611 คน

5,841 คน
ร้อยละ 100 คน

- จานวนผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทา

143,700 คน

122,305 คน
ร้อยละ 85.11

- จานวนคนหางานได้รับความคุ้มครอง

1,003,500 คน

1,010,644 คน
ร้อยละ 100

- จานวนประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

7,000,000 คน

7,655,687 คน
ร้อยละ 100

2.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ
2.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
2.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ
2.4 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานฯ
2.5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

3.คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
(กิจกรรมข้อ 3.1 นาส่งผลผลิต)
3.1 พิจารณาคาขออนุญาตทางานและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน
3.2 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

678,831 คน
143,700 คน
922,100 คน
1,003,500 คน
7,000,000 คน

901,009 คน
122,305 คน
945,410 คน
1,010,644 คน
7,655,687 คน

750,000 คน

941,717 คน

750,000 คน
756,000 ครั้ง
243,790 คน
37,330 แห่ง

ร้อยละ 100
941,717 คน
ร้อยละ 100
1,178,593 ครั้ง
264,610 คน
46,616 แห่ง

7
กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)
 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
 ผูไ้ ด้รับการบรรจุงาน

469,578 อัตรา
705,823 คน
409,307 คน

2. การส่งเสริมการจัดหางาน
 กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)
 กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง

144,933 คน
83,220 คน

3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ






บริษัทจัดหางานจัดส่ง
กรมการจัดหางานจัดส่ง
เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
นายจ้างพาไปทางาน
นายจ้างพาไปฝึกงาน

29,788 คน
13,909 คน
62,338 คน
12,387 คน
3,883 คน

4. การบริการแนะแนวอาชีพและบริการจัดหางานในประเทศ โดยมีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
 การแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
และประชาชนทั่วไป
 การแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน
 ส่งเสริมให้คนพิการมีทางานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
 จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
 สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

455,726 คน
326,420 คน
3,379 คน
1,742 คน
1,541 คน

การคุ้มครองคนหางาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
● โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงในการทางาน
ต่างประเทศ
● โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทางานต่างประเทศ
● โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน

939,634 คน
61,401 คน
8,576 คน

8
กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

2. รับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืนและดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมายจัดหางาน
●
●
●
●

รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน
ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาผิดกฎหมาย
ช่วยเหลือคนหางาน
รวมเป็นเงินที่คนหางานได้รับคืน

857 คน
177 คน
900 คน
15.20 ล้านบาท

ควบคุมการทางานของคนต่างด้าว
1. ตรวจสอบ สปก. ที่จ้างคนต่างด้าว (ถูกกฎหมาย+ผิดกฎหมาย)
2. แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
●
●
●
●
●

ประเภทตลอดชีพ
ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป)
ประเภทชั่วคราว (MoU) แบบนาเข้า
ประเภทชั่วคราว (MoU) แบบพิสูจน์สัญชาติ
ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)

3. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
●
●
●
●

ประเภทชนกลุม่ น้อย
สัญชาติพม่า
สัญชาติลาว
สัญชาติกัมพูชา

46,616 แห่ง
1,206,200 คน
983 คน
87,349 คน
174,175 คน
911,526 คน
32,167 คน

187,731 คน
19,850 คน
63,768 คน
39,704 คน
64,409 คน

โครงการสินเชื่อเพื่อไปทางานต่างประเทศ (ตามมติ ครม.)
● ธ.กรุงไทย ประสานงานให้คนหางานกู้เงิน
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ
● ธกส. ประสานงานให้คนหางานกู้เงิน
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ
● ธ.ออมสิน ประสานงานให้คนหางาน กู้เงิน
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ

47 ราย
4,895 ราย
3,871 ราย
350 ล้านบาท
227 ราย
4 ราย
0.35 ล้านบาท

9
กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับใบอนุญาตทางาน
ถูกกฎหมาย
1,206,200 คน

ถูกกฎหมาย
940,531 คน
ผิดกฎหมาย
187,731 คน

ผิดกฎหมาย 187,731 คน

ถูกกฎหมาย 1,206,200 คน
ทั่วไป
87,349 คน
นาเข้าตาม
MOU
174,175 คน

ส่งเสริมการ
ลงทุนฯ BOI
32,167 คน

ตลอดชีพ
983 คน

พิสูจน์สัญชาติ 3 สัญชาติ
จานวน 911,526 คน
 พม่า 771,174 คน
 ลาว
37,932 คน
กัมพูชา 102,420 คน

เข้าเมืองถูกกฎหมาย (มาตรา 9)
- พิสูจน์สัญชาติ 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
- ทั่วไป
- นาเข้าตาม MOU
- ตลอดชีพ
เข้าเมืองถูกกฎหมาย (มาตรา 12)
- ส่งเสริมการลงทุน BOI และกฏหมายอื่น

ชนกลุ่มน้อย
19,850 คน

กัมพูชา
64,409 คน

พม่า
63,768 คน

ลาว
39,704 คน

เข้าเมืองผิดกฎหมาย (มาตรา 13)
- ชนกลุ่มน้อย
- มติ ครม. 3 สัญชาติ

ทีม่ า : ข้อมูล MOU (นาเข้าและพิสูจน์สัญชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ฝ่ายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จาแนกเป็น 4 ประเภท
ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ามาทางานอันจาเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับ
ประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผัน ให้ไปประกอบอาชีพ
ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนต่างด้าวเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

10
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. เพิม่ ประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 11 เดือน
26,000 คน

ร้อยละ 86.78

- เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่าย
แรงงานนานาชาติ
- พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ

22,564 คน

800 คน

915 คน
ร้อยละ 100

800 คน

915 คน

3. ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

242,400 คน

216,088 คน

- ยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

242,400 คน

ร้อยละ 89.15
216,088 คน

4. กาลังแรงงานในตลาดแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ
ฝีมอื และศักยภาพได้มาตรฐาน
4.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.2 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน
4.3 จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.4 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4.5 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
4.6 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

5. แรงงานที่ถูกเลิกจ้างว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สงู อายุ ผู้พิการ
และแรงงานนอกระบบมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ
5.1 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
5.2 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

3,301,305 คน 4,100,416 คน
ร้อยละ 100

37,260 คน
13,460 คน
77 สาขา
600 คน
5,000 คน
85 หลักสูตร
730 คน
16,655 คน
3,227,600 คน

36,762 คน
28,261 คน
43 สาขา
503 คน
6,754 คน
93 หลักสูตร
1,137 คน
15,514 คน
4,011,485 คน

11,000 คน

23,210 คน
ร้อยละ 100
21,861 คน
1,349 คน

10,000 คน
1,000 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีโครงการสาคัญดังนี้
1. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่แรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติ
2. ฝึกอบรมฝีมือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. ฝึกอบรมฝีมอื เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผตู้ ้องขังในเรือนจา/สถานพินิจฯ/
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
4. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มคนพิการ
5. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มผู้ยากจน
6. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่ทหาร (ก่อนปลดประจาการ)
7. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
8. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มอื่นๆ

589 คน
403 คน
2,493 คน
208 คน
2,197 คน
2,603 คน
4,022 คน
4,905 คน

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

806 คน
543 คน
99 คน

พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
3. พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
4. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ

7,309 คน
5,321 คน
9,578 คน
1,433 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1. ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
2. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
3. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์

12,863 คน
5,849 คน
2,200 คน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2. ทดสอบฝีมอื คนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
3. ทดสอบฝีมอื แรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

35,769 คน
44 คน
809 คน

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ
- ส่งเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545

4,011,485 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ส่ ง เสริม ระบบการจัด การด้ า นยาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการ

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 11 เดือน
20,000 แห่ง

21,019 แห่ง
ร้อยละ 100

- ส่งเสริมระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้
ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท

268,800 คน

579,949 คน
ร้อยละ 100

- กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
คุ้มครองสิทธิให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
(เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะ 3.1)
3.1 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3.2 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
3.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน
3.4 ให้คาปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกากับ ให้
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน

2,250,000 คน 2,493,472 คน
ร้อยละ 100
2,250,000 คน

2,493,472 คน

23,900 แห่ง

23,921 แห่ง

11,000 แห่ง
11,000 แห่ง

10,849 แห่ง
12,080 แห่ง

4. สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน

700 แห่ง

758 แห่ง

- จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงานและสนับสนุนการจัดทามาตรฐานแรงงานไทย
ในสถานประกอบกิจการ

700 แห่ง

758 แห่ง

5,200 แห่ง

5,558 แห่ง
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

14
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 ส่งเสริมมาตรฐานการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 รณรงค์/ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทาระบบมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การจัดทา
ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

21,019 แห่ง
21,019 แห่ง
1,265 แห่ง

แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
 แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

2,493,472 คน

คุ้มครองสิทธิแรงงาน
1. การคุ้มครองแรงงาน *
 ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ

48,168 แห่ง
2,045,915 คน

 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายฯ

47,774 แห่ง
2,056,343 คน

2. ความปลอดภัยในการทางาน **
 ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ

16,246 แห่ง
1,448,919 คน
15,444 แห่ง
1,306,095 คน

3. วินิจฉัยและยุติคาร้อง
 คาร้องที่วินิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 ลูกจ้างได้รับเงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน

4,601 ราย
10,025 คน
86.96 ล้านบาท

15
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท
 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท
 รณรงค์/ส่งเสริม เฝ้าระวังและติดตามให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
 ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง
 ส่งเสริมสวัสดิการที่เป็นเงินเพื่อการดารงชีพ

579,949 คน
95,645 คน
167,940 คน
316,364 คน

คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
1. การตรวจคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทาที่บ้าน
 ตรวจแรงงานนอกระบบ
 นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานและได้รับการปฏิบัติถูกต้อง

30,936 คน
598 แห่ง
8,106 คน

2. ตรวจคุ้มครองแรงงานเกษตรกรรม
 นายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ได้รับการปฏิบัตถิ ูกต้อง
3. สนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ

1,671 แห่ง
22,581 คน
20,435 คน
154,043 คน

การส่งเสริมสวัสดิการ
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานในระบบ
 สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
 ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน

27,269 แห่ง
2,982,330 คน

2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ
 แรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทาที่บ้าน
* ข้อมูลเฉพาะการตรวจคุ้มครองแรงงานใน สปก. ไม่นับรวมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
** ข้อมูลเฉพาะการตรวจความปลอดภัยใน สปก. ไม่นับรวมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
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107,279 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

การบริหารจัดการด้านแรงงาน
1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์
 กรณีข้อพิพาทแรงงาน

- สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
- ข้อพิพาทที่ยุติ
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานยุติ

93 แห่ง
81,554 คน
88 แห่ง
77,072 คน

 กรณีข้อขัดแย้ง

-

สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้ง
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
- สถานประกอบกิจการที่ข้อขัดแย้งยุติ
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งยุติ

117 แห่ง
47,971 คน
108 แห่ง
44,353 คน

2. การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
 สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ด้วย
ระบบทวิภาคี
 ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี

10,849 แห่ง
950,398 คน

3. การส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ใน สปก.
 สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนามาตรฐาน
แรงงานไทย
 ส่งเสริมความรู้การจัดมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility)

758 แห่ง
758 แห่ง
5,558 แห่ง

17
สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล
จากระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สาหรับผู้ประกันตน

2. ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ
ประกันสังคม (เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะจานวน
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม)
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
- สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
- ลูกจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
- นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
- จานวนการรับเงินทดแทน
- จานวนการรับประโยชน์ทดแทน

3. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 11 เดือน
10,150,000 คน 11,033,194 คน
ร้อยละ 100
10,150,000 คน

11,033,194 คน

10,150,000 คน 10,720,420 คน
ร้อยละ 100

10,150,000 คน 10,720,420 คน
406,500 แห่ง
414,666 แห่ง
8,370,000 คน 8,802,460 คน
340,000 ราย
345,568 ราย
ร้อยละ 52.00

ร้อยละ 59.07

134,600 ราย
106,414 ราย
34,530,000 ราย 31,219,450 ราย

1,400,000 คน 1,485,964 คน
ร้อยละ 100

- รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1,400,000 คน

1,485,964 คน
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สานักงานประกันสังคม
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

1. ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม
 จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสาหรับ
ผู้ประกันตน

11,033,194 คน

2. ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
 ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบ
โ
จ บ
ษ พ บ ี่ ี ุณภ พ ไ ต ฐ

10,720,420 คน

2.1 การขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม

10,720,420 คน

 สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม

414,666 แห่ง

 ลูกจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

8,802,460 คน

 นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

345,568 ราย

2.2 การจัดเก็บเงินสงเคราะห์
 ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
 จานวนการรับเงินทดแทน
 จานวนการรับประโยชน์ทดแทน

ร้อยละ 59.07

106,414 ราย
31,219,450 ราย

3. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
 รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1,485,964 คน

19
ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

กองทุนหลักประกันความมั่นคงด้านประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 สถานะเงินกองทุน
- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ
- กรณีชราภาพ
 ผู้ประกันตน
 ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

414,666 แห่ง
1,132,863 ล้านบาท
453,109.26 ล้านบาท
679,753.74 ล้านบาท
10,720,420 คน
36,396.31 ล้านบาท
40,554,567 ราย

1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

22,162.13 ล้านบาท
27,358,073 ราย

2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

10,814 ล้านบาท
13,079,519 ราย

3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

3,420.18 ล้านบาท
116,975 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)






สถานะเงินกองทุน
นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน
ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน
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)

40,122 ล้านบาท
345,568 ราย
8,802,460 คน
2,549.6 ล้านบาท
64,741 ราย

1,485,964 คน
8,009 คน
1,477,955 คน
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (คงเหลือ)
2. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ

776.02 ล้านบาท
20.27 ล้านบาท
153 กลุม่
9.6 ล้านบาท

การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (คงเหลือ)
- รับเงินสมทบ
- รับชาระหนี้

693.92 ล้านบาท
52.09 ล้านบาท
37.46 ล้านบาท

การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ส.ค. 56

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (คงเหลือ)
 สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
- เงินที่อนุมัติให้สหกรณ์กู้
 ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมตั ิเงินกู้
2. กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง (คงเหลือ)
 รับเงินค่าปรับตามกฎหมายหมายคุ้มครองแรงงาน
 รับเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง
- ยอดเงินสงเคราะห์ที่จ่าย

17.81 ล้านบาท
12 แห่ง
150.2 ล้านบาท
17,048 คน
252.28 ล้านบาท
4.18 ล้านบาท
2,386 ราย
28.11 ล้านบาท
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ภาวะการทางานของประชากรประจาเดือนกรกฎาคม 2556
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
55.05 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
39.75 ล้านคน
. ล้านคน
ผู้มีงานทา
39.36 ล้านคน
นายจ้าง
1.06 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
15.30 ล้านคน
นอกภาคเกษตรกรรม
23.12 ล้านคน
ในภาคเกษตรกรรม
16.24 ล้านคน

ก่อสร้าง
2.29 ล้านคน
ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
5.76 ล้านคน
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
0.95 ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล
3.48 ล้านคน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.16 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
13.08 ล้านคน

กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.47 ล้านคน

ทางานส่วนตัว
12.82 ล้านคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.17 ล้านคน

ทางานให้ครอบครัว
8.89 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.03 ล้านคน

การผลิต
5.80 ล้านคน

บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.63 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
0.36 ล้านคน

การศึกษา
1.11 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.56 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.03 ล้านคน

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.58 แสนคน
อื่น ๆ
1.64 ล้านคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

22
แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมที่สาคัญ
ฎ พ.ศ. 2556 บ
ฎ พ.ศ. 2555

ปี 2556
เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
5.8
5.35

การผลิต

5.76
5.8

การขายปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ
0.95
0.92

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์
บริหารราชการ และประกันสังคม
ด้านการศึกษา
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
บริการด้านอื่น ๆ
อื่น ๆ

16.24
16.87

2.29
2.15

ก่อสร้าง

ข่นส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ปี 2555

2.16
2.44

0.40
0.42
0.17
0.17
1.63
1.61
1.11
1.16
0.56
0.67
0.58
0.63
1.64
1.66

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม ปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกั บ
จ านวนผู้ มี งานท าในช่ วงเวลาเดี ยวกั นกั บปี 2555 พบว่ าจ านวนผู้ มี งานท าลดลง 4.9 แสนคน
(จาก 39.85 ล้านคนเป็น 39.36 ล้านคน) ในภาคเกษตรกรรมมีจานวนผู้ทางานลดลง 6.3 แสนคน
(จาก 16.87 ล้านคนเป็น 16.24 ล้านคน) ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมมีผู้ทางานเพิ่มขึ้น 1.4 แสนคน
(จาก 22.98 ล้านคนเป็น 23.12 ล้านคน) โดยเพิ่มขึ้นในสาขาการผลิต 4.5 แสนคน สาขาการ
ก่อสร้าง 1.4 แสนคน และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 5.0 หมื่นคน ส่วนสาขาที่
ลดลงคือสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.8 แสนคน สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห์ 1.1 แสนคน สาขาการศึกษา และสาขากิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริการ
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง เป็นต้น 5.0 หมื่นคน
และสาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 4.0 หมื่นคน ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ใน
สาขาอื่น ๆ
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2556 กับ ปี 2555
ล้านบาท
9000.00
7,221
8000.00

7,509

7,284

7,482 7,319

7,627

7,822

7,622

7,633

7,538

8,109

7,178

7,595
7,277

7000.00

ปี 2555

7,037

6000.00

ปี 2556

6,763
6,347

6,408

ก.พ.

มี.ค.

6,363

5000.00
ม.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2556 กับปี 2555
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ารายได้ส่งกลับเดือนกรกฎาคม 2556 (7,822 ล้านบาท) สูงกว่า
เดือนกรกฎาคม 2555 (7,595 ล้านบาท) จานวน 227 ล้านบาท
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สาระน่ารู้แรงงาน
จ

บบ ปี
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการ
ทางาน ซึ่งผลการสารวจในปี 2555 สรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
1. จ
บบ
ผลการสารวจในปี 2555 พบว่า ในจานวนผู้
มีงานทาทั้งสิ้น 39.6 ล้านคน เป็นผู้ทางานที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการ
ทางานหรือเรียกว่าแรงงาน นอกระบบ 24.8 ล้านคน
หรือร้อยละ 62.6 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ
14.8 ล้านคน หรือร้อยละ 37.4 สาหรับแรงงานนอกระบบ
เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีจานวนมากกว่า
เพศหญิงเล็กน้อย คือเพศชาย 13.4 ล้านคน หรือร้อยละ
54.0 และเพศหญิง 11.4 ล้านคน หรือร้อยละ 46.0
ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด นอกจากนั้นแรงงาน
นอกระบบทางานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ที่สุดร้อยละ 41.5 รองลงมาเป็นภาคเหนือร้อยละ
21.7 ภาคกลางร้อยละ 18.1 ภาคใต้ร้อยละ 13.6
และกรุงเทพมหานครมีแรงงานนอกระบบน้ อยที่สุ ด
ร้อยละ 5.1
2. บ ศึ ษ ี่ ็จ
บบ
ส าหรับระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงาน
นอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาใน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาและต่ ากว่ า มากที่ สุ ด ประมาณ
15.9 ล้านคน หรือร้อยละ 64.0 รองมาเป็นระดับ
มัธยมศึกษา 7.1 ล้านคน หรือร้อยละ 28.6 และ
ระดับอุดม ศึกษา 1 . 8 ล้านคน หรือร้อยละ7.3 จะเห็น
ได้ว่าแรงงานนอกระบบส่ วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาใน
ระดับที่ไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับแรงงานในระบบ ดังนั้น
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษาแก่แรงงานนอกระบบเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ศั ก ยภาพและยกระดั บ สถานภาพการท างานของ
แรงงานนอกระบบให้ดีขึ้น
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3.

ป

บจ

ศ ษฐ จ

บบ
เมื่อพิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ พบว่า แรงงานนอกระบบมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ทางานอยู่ในภาคเกษตรกรรมโดยมีจานวนถึง 15.5
ล้านคนหรือร้อยละ 62.5 รองลงมาทางานอยู่ในภาค
การค้าและการบริการร้อยละ 28.3 และภาคการ
ผลิตร้อยละ 9.2
4.

ไ บบ จ็บ ุบต ตุจ
สาหรับการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ
ทางานของแรงงานนอกระบบในปี 2555 มีจานวน
4.0 ล้านคน โดยลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุห รือ
บาดเจ็บเกิดจากการถูกของมีคมบาดมากที่สุดร้ อยละ
67.9 รองลงมาเป็นการพลัดตก หกล้มร้อยละ 14.6
การชนและกระแทกร้อยละ 8.0 ไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
ร้อยละ 4.0 อุบัติเหตุจากยานพาหนะร้ อยละ 2.7
ได้รับสารเคมีเป็นพิษร้อยละ 1.8 และไฟฟ้าช็อตร้อยละ
0.6 หากพิจารณาแรงงานนอกระบบที่ได้ รับบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุในปี 2555 พบว่า มีจานวนเฉลี่ยวันละ
10,927 คน ซึ่ ง มี จานวนเพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2554
(เฉลี่ยวันละ 10,003 คน) ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง
ดังนั้น นายจ้างควรเข้ามาดูแลและสร้างความปลอดภัย
จากการทางานให้แก่แรงงานนอกระบบมากขึ้น
5. ปั
บบ
ผลจากการสารวจแรงงานนอกระบบต่อปัญหา
ต่าง ๆ จากการทางานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า ปัญหาจากการ
ท างานที่ แ รงงานนอกระบบต้ อ งการให้ ภ าครั ฐ
ช่วยเหลือมากที่สุด คือ ปัญหาการเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ร้อยละ 44.0 รองลงมาเป็น ทางานหนักร้อยละ 24.8
และงานที่ทาไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 19.2
ได้แก่ ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีวันหยุด ทางานไม่ตรงเวลาปกติ
ชั่วโมงทางานมากเกินไปและลาพักผ่อนไม่ได้ เป็นต้น
สาหรับปัญหาสภาพแวดล้ อมในการทางานที่
แรงงานนอกระบบประสบมากที่สุด คือ อิริยาบถในการ
ทางาน (ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะท่าทางในการทำงำน)
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ร้อยละ 48.2 มีฝุ่น ควัน กลิ่นร้อยละ 17.6 และมีแสง
สว่ำงไม่เพียงพอร้อยละ 16.4
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทางานส่วนใหญ่
ได้ รั บ สารเคมี เ ป็ น พิ ษ ร้ อ ยละ 66.8 เครื่อ งจัก ร
เครื่องมือที่เป็นอันตรายร้ อยละ 20.0 และทางาน
ในที่สูง/ใต้น้า/ ใต้ดนิ ร้อยละ 4.6
6. ป ี บ ี บ ป ี่ ป
บบใ ช ปี 2550-2555
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2550 จนถึง
ปี 2555 พบว่ า สัด ส่ ว นผู้ ทางานที่เ ป็ น แรงงาน
นอกระบบไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยในช่วง 2551
– 2552 มีสัดส่วนค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 63.7
และ63.4 ในปี 2553 ลดลงเป็นร้อยละ 62.3
แต่ในปี 2554 – 2555 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 62.6
และ 62.7 ตามลาดับ
สาหรับระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงาน
นอกระบบในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา พบว่า แรงงานนอกระบบ
ส่ ว นใหญ่ ยั ง เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี ก ารศึ ก ษาและต่ ากว่ า
ประถมศึก ษา รองลงมาเป็ น ระดับ ประถมศึก ษา
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย และ
อุดมศึกษา ตามลาดับ
อนึ่งเป็น ที่น่าสังเกตว่ าในช่ว งปี 2550 ถึงปี
2555 แรงงานนอกระบบที่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี ก ารศึ ก ษา
และต่ากว่าประถมศึกษามีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่ ว นผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษามี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราค่ อ นข้ า งช้ า
จะเห็ น ว่ า ระดั บ การศึ ก ษาของแรงงานนอกระบบ
ในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมาก็ยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของผู้มี
การศึกษาไม่สูงนักและเมื่อพิจารณาตามอุตสาหกรรม
ในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม พบว่า
ตั้งแต่ปี 2550 – 2555 สัดส่วนแรงงำนนอกระบบ
ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 37.5 –
40.0 ในขณะที่อยู่นอกภาคเกษตรกรรมประมาณ
ร้อยละ 60.0 – 62.5 โดยในปี 2552 – 2553
แรงงานนอกระบบที่อยู่ ในภาคเกษตรกรรมมีจานวน
ลดลงแต่ในปี 2554 และ 2555 เริ่มมีจานวน
เพิ่มขึ้น
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
Http://www.nso.go.th/
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ตาแหน่ง

ร้อยตารวจเอก เฉลิม อยู่บารุง
นายวิสา คัญทัพ
นางสาวอินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ
นางนฤมล ธารดารงค์
นายอดิศร เพียงเกศ
พลตารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
นางไพจิตร อักษรณรงค์
พลตารวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์
นางปราณิน มุตตาหารัช
นายปกรณ์ อมรชีวิน
นายพานิช จิตร์แจ้ง
นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ
ดร.อามร เชาวลิต
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์
มล.ปุณฑริก สมิติ
นายสุเมธ มโหสถ
นายโชคชัย ศรีทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษากฎหมาย
รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม

นายโกมินทร์ ชาวนาใต้
นายประวิทย์ เคียงผล
นายนคร ศิลปอาชา
นายอาทิตย์ อิสโม
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
081-752-5544
081-3713119
086-085-2626
089-030-6995
081-862-4567
087-908-8888
081-926-2445
081-875-0024
089-891-9387
081-174-6565
084-700-9972
081- 826-1452
089-890-7746
081-174-9494
081-926-8383
081-816-9854

0-2246-1881
0-2232-1487
0-2232-1489
0-2232-1021
0-2232-1021
0-2232-1021
0-2232-1021
0-2643-4389
0-2643-4452
0-2245-2555
0-2643-4467
0-2232-1086
0-2232-1121
0-2232-1134
0-2232-1123
0-2232-1118
0-2232-1117
0-2232-1057
0-2247-6291

081-828-0755

0-2245-2416

081-805-7394
081-174-7676
084-438-0622

0-2248-6866
0-2247-6600
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
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สนศ. สป.

