ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน>ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รายงานสาคัญผู้บริหาร
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สานักงานประกันสังคม

สาระสาคัญประกอบด้วย
 ภาวะการทางานของประชากร
 รายงานกราฟข้อมูลสาคัญ
 กระทรวงแรงงานกับการส่งเสริมการมีงานทาให้แก่คนพิการ
ประจาปี 2556

1
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556
เดือนมกราคม 2556
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร
(บาท)

สป.

งบประมาณหลังโอน
เข้า/โอนออก
(บาท)
1,346,558,100.00 1,346,558,100.00

กกจ.

1,046,699,200.00 1,046,699,200.00

กพร.

2,126,033,400.00 2,126,033,400.00

กสร.

1,086,026,100.00 1,086,026,100.00

สปส.

30,920,188,700.00 30,920,188,700.00

ภาพรวม
กระทรวง

36,525,505,500.00 36,525,505,500.00

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
298,390,795.66
(ร้อยละ 22.16)
289,237,534.86
(ร้อยละ 27.63)
440,656,619.95
(ร้อยละ 20.73)
293,847,111.78
(ร้อยละ 27.06)
20,773,968,536.56
(ร้อยละ 67.19)
22,096,100,598.81
(ร้อยละ 60.49)

เบิกจ่าย+ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย + ผูกพัน (บาท)
556,709.231.44
(ร้อยละ 41.34)
326,051,274.35
(ร้อยละ 31.15)
406,409,144.39
(ร้อยละ 21.66)
306,886,092.80
(ร้อยละ 28.26)
20,733,968,536.56
(ร้อยละ 67.19)
22,424,024,279.54
(ร้อยละ 61.39)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร
(บาท)

งบบุคลากร

3,117,634,900.00

งบ
ดาเนินงาน
งบลงทุน

1,628,251,400.00

งบเงินอุดหนุน

30,209,507,600.00

งบรายจ่าย
อื่น
รวม

518,818,100.00

1,051,293,500.00
36,525,505,500.00

งบประมาณหลังโอน
เข้า/โอนออก(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

3,117,634,900.00 1,000,509,479.51
(ร้อยละ 32.09)
1,624,728,256.00
400,024,310.79
(ร้อยละ 24.62)
521,792,244.00
42,711,361.78
(ร้อยละ 8.19)
30,209,507,600.00 20,558,795,533.70
(ร้อยละ 68.05)
1,051,523,500.00
494,723,625.81
(ร้อยละ 8.94)
36,525,505,500.00
22,096,100,.81
(ร้อยละ 60.49)

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

เบิกจ่าย+ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย + ผูกพัน
(บาท)
1,000,509,479.51
(ร้อยละ 32.09)
494,723,625.22
(ร้อยละ 30.45)
267,758,302.78
(ร้อยละ 51.32)
20,558,7803,533.70
(ร้อยละ 68.05)
102,229,338.33
(ร้อยละ 9.72)
22,424,024,279.54
(ร้อยละ 61.39)

2
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
เป้าหมาย
ผลผลิต/กิจกรรม
การดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน
1. การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
250,000 คน
(กิจกรรมข้อ 1.1 นาส่งผลผลิต)

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน
102,131 คน

1.1 พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
1.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพืน้ ที่/ชุมชน
1.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

250,000 คน
75,000 คน
37,480 คน

102,131 คน
78,679 คน
- คน

2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน
(กิจกรรมข้อ 2.5 ไม่นาส่งผลผลิต)

33 เรื่อง

ร้อยละ 44.66

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการเตือนภัย
2.2 พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน

11 เรื่อง

ร้อยละ 27.60
ร้อยละ 35.75
ร้อยละ 72.07
ร้อยละ 44.63
ร้อยละ 47.90
ร้อยละ 40.00

11 เรื่อง

2.3 จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ

4 เรื่อง

2.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

6 เรื่อง

2.5 พัฒนาระบบบริหาร (ไม่นำส่งผลผลิต)

14เรื่อง

2.6 เตรียมการรับรองการเปิดการเคลื่อนย้ายการค้าเสรีภายใต้
ประชาคมอาเซียน

1 เรื่อง

3. ส่งเสริมการขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

500,000 คน
52,500 คน

441,295 คน
17,860 คน

3.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
3.2 ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

500,000 คน
52,500 คน

441,295 คน
17,860 คน

4. ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า*

77 จังหวัด

(ยังไม่ถึงแผน)

77 จังหวัด

-

- ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นต่า

5. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- จ้างบัณฑิตแรงงาน

38,000 คน

11,386 คน

380 คน

379 คน

3
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (ณ เดือนมกราคม 2556)
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
สนร./ฝ่ายแรงงาน

แรงงาน
ถูกกฎหมาย

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
หมำยเหตุ :

14,620
28,300
16,180
4,001
46,888
20,723
41,207
5,398
9,269
22,500
14,325
13,522
236,933

ข้อมูลแรงงำนผิดกฎหมำย เป็นข้อมูลประมำณกำร

ที่มำ : สำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

แรงงาน
ผิดกฎหมาย
600
3,700
6
350
195,000*
1,000
3,706
204,362

รวม
15,220
28,300
19,880
4,001
46,894
20,723
41,557
5,398
204,269
23,500
18,031
13,522
441,295

4
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
(ณ เดือนมกราคม 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
ไม่เกี่ยวกับเงิน
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์
รวมทั้งสิ้น
สิทธิประโยชน์
(ราย)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
54

963,923.00

266

320

78

3,802,000.00

38

116

72
27
865
131
298
14
1
387
135
2,062

5,777,039.00
760,459.00
7,502,851.00
13,138,859.00
1,202,450.00
11,943,347.37
5,546,265.37
50,637,193.74

9
252
246
167
182
54
103
225
651
2,193

81
279
1,111
298
480
68
104
612
786
4,255

ที่มา : สำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5
กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้
- การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้

2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จำนวนประชำชนได้รับบริกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ
- จำนวนผู้สูงอำยุ คนพิกำรได้รับบริกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ
- จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงำนต่ำงประเทศได้รับกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ
- จำนวนคนหำงำนได้รับควำมคุ้มครอง
- จำนวนประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน
2.1 กำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ
2.2 กำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ
2.3 กำรให้บริกำรแนะแนวอำชีพ
2.4 กำรให้ควำมคุ้มครองคนหำงำนตำมกฎหมำยจัดหำงำนฯ
2.5 กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน

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

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน

79,900 คน

11,486 คน

79,900 คน

11,486 คน

9,748,131 คน 4,056,627 คน
1,595,320 คน
5,611 คน
143,700 คน
1,003,500 คน
7,000,000 คน
678,831 คน
143,700 คน
922,100 คน
1,003,500 คน
7,000,000 คน

694,095 คน
1,819 คน
36,299 คน
354,940 คน
2,969,474 คน
313,325 คน
36,299 คน
383,935 คน
354,940 คน
2,969,474 คน

750,000 คน

371,306 คน

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

371,306 คน
439,022 ครั้ง
88,288 คน
15,660 แห่ง

6

กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ม.ค. 56

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)

149,706 อัตรา

• ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

166,420 คน

• ผู้ได้รับการบรรจุงาน

107,261 คน

2. การส่งเสริมการจัดหางาน
• กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)

49,396 คน

• กิจกรรมมีงานทานาชุมชน

30,860 คน

3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
• บริษัทจัดหางานจัดส่ง

8,429 คน

• กรมการจัดหางานจัดส่ง

4,657 คน

• เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry

19,992 คน

• นายจ้างพาไปทางาน

1,822 คน

• นายจ้างพาไปฝึกงาน

1,399 คน

4. การบริการแนะแนวอาชีพและบริการจัดหางานในประเทศ โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
• โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
และประชาชนทั่วไป

181,320 คน

• โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน

106,129 คน

• ส่งเสริมให้คนพิการมีทางานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

1,470 คน

• จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ

440 คน

• สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

235 คน

7

กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ม.ค. 56

การคุ้มครองคนหางาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
• โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงในการทางาน
ต่างประเทศ
• โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทางานต่างประเทศ
• โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน

331,374 คน
19,956 คน
3,332 คน

2. รับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืนและดาเนินคดี
ผู้กระทาผิดกฎหมายจัดหางาน
• รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน
• ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาผิดกฎหมาย
• ช่วยเหลือคนหางาน
• รวมเป็นเงิน

229 คน
49 คน
187 คน
2.07 ล้านบาท

ควบคุมการทางานของคนต่างด้าว
1. ตรวจสอบ สปก. ที่จ้างคนต่างด้าว (ถูกกฎหมาย+ผิดกฎหมาย)
2. แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
• ประเภทตลอดชีพ
• ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป)

15,660 แห่ง
1,037,860 คน
983 คน
82,811 คน

• ประเภทชั่วคราว (MoU) แบบนาเข้า

107,198 คน

• ประเภทชั่วคราว (MoU) แบบพิสูจน์สัญชาติ

817,906 คน

• ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)

28,962 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ม.ค. 56

3. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

24,992 คน

• ประเภทชนกลุ่มน้อย

24,992 คน

• สัญชาติพม่า

-

• สัญชาติลาว

-

• สัญชาติกัมพูชา

-

กองทุนในความดูแลของกรมการจัดหางาน
1. เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ (คงเหลือ)

758.84 ล้านบาท

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

13 ราย

- อนุมัติเงินกู้

-

- จานวนเงินที่อนุมัติ

-

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

3. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
• อนุมัติเงินกู้
• จานวนเงินที่อนุมัติ

456ราย
277ราย
31.79 ล้านบาท
59 ราย
1 ราย
0.1 ล้านบาท

21.36 ล้านบาท
139 กลุ่ม
8.54 ล้านบาท
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กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับใบอนุญาตทางาน
ถูกกฎหมาย
1,037,860 คน

ผิดกฎหมาย
24,992 คน

ถูกกฏหมาย 1,037,860 คน
นาเข้าตาม
MOU
107,198 คน

ทั่วไป
82,811 คน

ส่งเสริมการ
ลงทุนฯ BOI
28,962 คน

ตลอดชีพ
983 คน

พิสูจน์สัญชาติ 3 สัญชาติ
จานวน 817,906 คน
 พม่า 706,207 คน
 ลาว 30,680 คน
กัมพูชา 81,019 คน

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

ผิดกฏหมาย 24,992 คน

ชนกลุ่มน้อย
24,992 คน

เข้าเมืองผิดกฏหมาย (มาตรา 13)
- ชนกลุ่มน้อย
- มติ ครม. 3 สัญชาติ (ไม่มีแรงงานผิดกฎหมาย)

ทีม่ า : ข้อมูล MOU (นาเข้าและพิสูจน์สัญชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ฝ่ายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมำยถึง คนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง จำแนกเป็น 4 ประเภท
ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ำมำทำงำนอันจำเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทข้อตกลงว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำนกับ
ประเทศคู่ภำคี
มาตรา 12 หมำยถึง คนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำทำงำนในรำชอำณำจักร ตำมกฎหมำยพิเศษ ได้แก่ กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
และกฎหมำยอื่น
มาตรา 13 (1) และ (2) หมำยถึง
(1) คนต่ำงด้ำวที่ถูกเนรเทศ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเนรเทศ และได้รับกำรผ่อนผัน ให้ไปประกอบอำชีพ ณ ที่แห่งใดแทนกำร
เนรเทศหรืออยู่ในระหว่ำงรอกำรเนรเทศ
(2) เข้ำมำหรืออยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำต ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองแต่ได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว เพื่อรอกำรส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง

10
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
- เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงาน
นานาชาติ
- พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ
3. ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบกิจการ
- ยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
4. กาลังแรงงานในตลาดแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
และศักยภาพได้มาตรฐาน
4.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
4.2 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน
4.3 จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.4 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4.5 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
4.6 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 4 เดือน
26,000 คน
26,000 คน
800 คน

2,625 คน
2,625 คน
81 คน

800 คน
242,400 คน

81 คน
16,520 คน

242,400 คน

16,520 คน

3,301,305 คน

968,645 คน

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

8,505 คน
10,458 คน
- สาขา
- คน
2,156 คน
31 หลักสูตร
365 คน
1,749 คน
945,412 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 4 เดือน

5. แรงงานที่ถูกเลิกจ้างว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

11,000 คน

6,228 คน

และแรงงานนอกระบบมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ
5.1 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
5.2 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

10,000 คน
1,000 คน

5,762 คน
466 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ม.ค. 56

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

256 คน
126 คน
262 คน
46 คน
563 คน
736 คน
623 คน
1,245 คน

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

237 คน
229 คน
34 คน

พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาภาคอุตสาหกรรม
3. พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
4. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

2,493 คน
1,745 คน
1,231 คน
411 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ม.ค. 56

ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1. ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม
การผลิต
2. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
3. ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์

5,496 คน
1,534 คน
634 คน

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

8,505 คน
11 คน
41 คน

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

945,412 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ส่ ง เสริม ระบบการจัด การด้ า นยาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการ

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 4 เดือน
20,000 แห่ง

5,848 แห่ง

- ส่งเสริมระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

20,000 แห่ง

5,848 แห่ง

2. ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อย
กว่าวันละ 300 บาท

268,800 คน

70,878 คน

268,800 คน

70,878 คน

2,250,000 คน

725,317 คน

2,250,000 คน

725,317คน

23,900 แห่ง

7,141 แห่ง

11,000 แห่ง
11,000 แห่ง

3,278 แห่ง
3,485 แห่ง

4. สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
แรงงาน

700 แห่ง

29 แห่ง

- จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
แรงงานและสนับสนุนการจั ดทามาตรฐานแรงงานไทยใน
สถานประกอบกิจการ

700 แห่ง

29 แห่ง

5,200 แห่ง

1,836 แห่ง

- กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
คุ้มครองสิทธิให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
(เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะ 3.1)
- จานวนแรงงานได้รับการคุม้ ครอง ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์จากการทางานไม่น้อยกว่า
3.1 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3.2 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
3.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน
3.4 ให้คาปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกากับ ให้
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงาน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ม.ค. 56

1. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการดัานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

5,848 แห่ง
31,254 คน

2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท
 รณรงค์/ส่งเสริม เฝ้าระวังและติดตามให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
 โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ
300 บาท

39,624 แห่ง
70,878 คน

3. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
 ให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนา ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
 ส่งเสริมความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้าง

65,056 คน

 ส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

5,376 คน

 ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ

2,677 คน

 รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก
 ตรวจและกากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
 ตรวจ กากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เชิงเทคนิควิชาการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
 โครงการเร่งรัดลดอุบัติเหตุจากการทางานในสถานประกอบกิจการ

7,354 คน

68,340 คน
4,408 แห่ง
232,599 คน
819 แห่ง

905 แห่ง
991 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน
 สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจ
(ปฏิบัติถกู ต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจ
(ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน (ไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย)

ต.ค. 55 – ม.ค. 56
5,979 แห่ง
202,127 คน
378 แห่ง
19,002 คน

คุ้มครองแรงงานนอกระบบ






ส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตรวจแรงงานนอกระบบ
สนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ
พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ
สร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

11,782 คน
10,275 คน
50,632 คน
910 คน
2,855 คน

การบริหารจัดการด้านแรงงาน
 รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี

3,278 แห่ง

4. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย
 ตรวจและกากับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการในการตรวจวัด
ตรวจสอบทดสอบรับรองประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือให้คาปรึกษา

18 แห่ง

วินิจฉัยและยุติคาร้อง
 จานวนลูกจ้างที่ยื่นคาร้องและพิจารณา วินิจฉัยให้มีสิทธิได้รับเงิน
 สิทธิประโยชน์ที่มกี ารพิจารณา วินิจฉัยเป็นจานวนเงิน

937 ราย
12.29 ล้านบาท
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สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 4 เดือน

1. ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล
จากระบบประกันสังคม

10,150,000 คน

10,759,715 คน

- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สาหรับผู้ประกันตน
2. ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
(เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะจานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน
กองทุนประกันสังคม)
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
- ลูกจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
- นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
- ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
- สถานประกอบการทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
- จานวนการรับเงินทดแทน
- จานวนการรับประโยชน์ทดแทน

10,150,000 คน

10,759,715 คน

10,150,000 คน

10,394,479 คน

3. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
- รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

8,370,000 คน 8,546,104 คน
340,000 ราย
342,570 ราย
10,150,000 คน 10,394,479 คน
406,500 แห่ง
410,702 แห่ง
ร้อยละ 52.00

ร้อยละ 58.24

134,600 ราย
41,548 ราย
34,530,000 ราย 10,172,262 ราย

1,400,000 คน 1,331,966 คน
1,400,000 คน

1,331,966 คน
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สานักงานประกันสังคม
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ม.ค. 56

หลักประกันความมั่นคงด้านประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบการทีม่ ีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
• ผู้ประกันตน
• สถานะเงินกองทุนประกันสังคม

410,702 แห่ง
10,394,479 คน
2,082,724 ล้านบาท

- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

448,457.25 ล้านบาท

- กรณีชราภาพ

595,303.75 ล้านบาท

• ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

10,738.67 ล้านบาท
12,766,588 ราย

1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

6,938.02 ล้านบาท
8,777,955 ราย
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สานักงานประกันสังคม
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ม.ค. 56

2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

2,867.19 ล้านบาท
3,900,570 ราย

3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

933.46 ล้านบาท
88,063 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
• สถานะเงินกองทุนเงินทดแทน

36,423 ล้านบาท

• นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

342,570 ราย

• ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

8,546,104 คน

• เงินประโยชน์ทดแทน
• การประสบอันตราย

436.87 ล้านบาท
31,875 ราย

3. การขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)1,331,966 คน
• จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
• จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)

7,420 คน
1,324,546 คน
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ภาวะการทางานของประชากรประจาเดือนธันวาคม 2555
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
54.74 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
39.82 ล้านคน
ผู้มีงานทา
39.55 ล้านคน
นายจ้าง
1.09 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
14.92 ล้านคน
ในภาคเกษตรกรรม
16.31 ล้านคน
นอกภาคเกษตรกรรม
23.24 ล้านคน

ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
5.83 ล้านคน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.33 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
13.6 ล้านคน

กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.42 ล้านคน

ทางานส่วนตัว
12.06 ล้านคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.14 ล้านคน

ทางานให้ครอบครัว
9.2 ล้านคน

บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.71 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.08 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.13 ล้านคน
ผู้ว่างงาน
0.19 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.13 ล้านคน

ที่มำ : สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ก่อสร้าง
2.25 ล้านคน

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
0.94 ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล
3.58 ล้านคน

การรวมกลุ่ม
0.02 ล้านคน

การผลิต
5.59 ล้านคน

การศึกษา
1.15 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.65 ล้านคน
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.61 แสนคน
อื่น ๆ
1.62 ล้านคน
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมที่สาคัญ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 กับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

ปี 2555
ปี 2554

0.00

5.00

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

จำกกำรส ำรวจของส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ง ชำติ เดื อ นธั นวำคม ปี 2555 เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ
จำนวนผู้ มี ง ำนทำในช่ ว งเวลำเดี ย วกั น กั บ ปี 2554 พบว่ ำ จำนวนผู้ มี ง ำนทำเพิ่ ม ขึ้ น 0.6 แสนคน
(จำก 39.55 ล้ำนคน เป็น 39.49 ล้ำนคน) ในภาคเกษตรกรรมมีจำนวนผู้ทำงำนลดลง 4.9 แสนคน
(จำก 16.80 ล้ำนคนเป็น 16.31 ล้ำนคน) ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมมีผู้ทำงำนเพิ่มขึ้น 5.5 แสนคน
(จำก 22.69 ล้ำนคนเป็น 23.24 ล้ำนคน)ในจำนวนนี้เป็น กำรเพิ่ม ขึ้น ในสำขำกำรก่อ สร้ำ งมำกที่สุด
0.43 แสนคน รองลงมำเป็นสำขำกำรผลิต 3.8 แสนคน สำขำกำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศและ
กำรประกันสังคมภำคบังคับ 1.7 แสนคน สำขำกำรขนส่ง และสถำนที่เก็บสินค้ำ สำขำกิจกรรมทำงกำรเงินและ
กำรประกันภัยและสำขำกิจกรรมอสังหำริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่ำกันคือ 4.0 หมื่นคน และสำขำกิจกรรมด้ำน
สุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 2.0 หมื่นคน ส่วนสำขำที่ลดลงคือ สำขำที่พักแรม และบริกำรด้ำนอำหำร
3.3 แสนคน สำขำกำรศึ ก ษำ 1.8 แสนคน สำขำกำรขำยส่ ง กำรขำยปลี ก กำรซ่ อ มยำนยนต์ แ ละ
รถจักรยำนยนต์ 1.0 แสนคน และสำขำกิจกรรมบริกำรด้ำนอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริกำรเพื่อสร้ำงเสริม
สุขภำพร่ำงกำย และกำรดูแลสัตว์เลี้ยง กำรบริกำรซักรีด และซักแห้ง เป็นต้น ที่เหลือกระจำยอยู่ในสำขำอื่น ๆ
ที่มำ : สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2555 กับ ปี 2554
ล้านบาท
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เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2555 กับปี 2554
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ารายได้ส่งกลับเดือนธันวาคม 2555 (7,622 ล้านบาท) ต่ากว่าเดือน
ธันวาคม 2554 (8,275 ล้านบาท) จานวน 653 ล้านบาท

ทีม่ ำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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กระทรวงแรงงานกับการส่งเสริมการมีงานทาให้แก่คนพิการ ประจาปี 2556
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 มีเจตนำรมณ์เพื่อคุ้มครองให้คน
พิกำรมีงำนทำหรือประกอบอำชีพ โดยมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมเพรำะเหตุแห่งสภำพทำงกำยหรือ
สุขภำพ จึงมีบทบัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐ และนำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกิจกำรต้องรับคนพิกำรเข้ำ
ทำงำนตำมมำตรำ 33 หรือส่งเงินเข้ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรตำมมำตรำ 34 หรือเลือก
ดำเนินกำรให้สัมปทำนแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรตำมมำตรำ 35 รวมทั้งมีบทบัญญัติดำเนินกำรอื่นในกรณี
ฝ่ำฝืน
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติตำมกฎหมำยในกำร
จ้ำงงำนคนพิกำร ประจำปี 2556 ดังนี้
1. ให้ นำยจ้ ำงหรื อเจ้ ำของสถำนประกอบกำรนับจำนวนลู กจ้ำงที่มิใช่ คนพิกำร ณ วันที่ 1 ตุ ลำคม 2555
เพื่อคำนวณจำนวนคนพิกำรที่ต้องรับเข้ำทำงำนในอัตรำส่วนลูกจ้ำงที่มิใช่คนพิกำรทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิกำร
หนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้ำเกินห้ำสิบคนต้องรับคนพิกำรเพิ่มอีกหนึ่งคน ทั้งนี้ ในกรณีนำยจ้ำงหรือเจ้ำของ
สถำนประกอบกำรที่มีสำนักงำนสำขำให้นับจำนวนลูกจ้ำงรวมทุกสำขำเข้ำกับสำนักงำนใหญ่ของนิติบุคคลด้วย
2. ระหว่ ำ งวั น ที่ 1 ตุ ล ำคม 2555 ถึ งวั น ที่ 31 มกรำคม 2556 ให้ น ำยจ้ ำงหรื อ เจ้ ำ ของสถำน
ประกอบกิจกำรพิจำรณำเลือกวิธีกำรปฏิบัติว่ำจะเลือกใช้วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง หรือหลำยวิธีรวมกัน ดังนี้
2.1 จ้ำงงำนคนพิกำร ตำมมำตรำ 33
2.2 นำส่งเงินเข้ำกองทุนแทนกำรจ้ำงงำนคนพิกำร ตำมมำตรำ 34
2.3 ให้สัมปทำน จัดสถำนที่จำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร จัดจ้ำงเหมำช่วงงำน ฝึกงำน หรือให้กำร
ช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำร ตำมมำตรำ 35
3. ให้นำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกิจกำรรำยผลกำรปฏิบัติตำมข้อ 2 ต่อเลขำธิกำรสำนักงำน
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ หรือพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่สำนักงำน
ใหญ่ของสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2556 ดังนี้
3.1 กรณีจ้ำงงำนคนพิกำรตำมมำตรำ ๓๓ ให้นำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรส่งสำเนำสมุด
ประจำตัวคนพิกำร หรือสำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร โดยให้คนพิกำรลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำร และส่งสำเนำ
สัญญำจ้ำงซึ่งมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี มำพร้อมแบบรำยงำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในกำรจ้ำงงำนคนพิกำร
ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงคนพิกำร หรือจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้คนพิกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ สำมำรถ
นำไปยกเว้น ภำษีเงินได้ตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร
(ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553
3.2 กรณี ก ำรเลื อ กน ำส่ ง เงิ น เข้ ำ กองทุ น ตำมมำตรำ 34 ให้ ส่ ง เงิ น เข้ ำ กองทุ น เป็ น รำยปี
โดยคำนวณจำกอัตรำต่ำสุดของอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนที่ใช้บังคับครั้ง หลังสุด
ในปีก่อนปี ที่มีหน้ำที่ส่งเงินเข้ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร คู ณด้วยสำมร้อยหกสิบห้ ำและ
คูณด้วยจำนวนคนพิกำรที่ไม่ได้รับเข้ำทำงำน (ให้ใช้อัตรำของจังหวัดพะเยำ วันละ 222 บำท)
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โดยส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อม หรือธนำณัติสั่งจ่ำยกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรและให้ส่งถึง
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติหรือสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดที่สำนักงำนใหญ่ของสถำนประกอบกิจกำรตั้งอยู่ ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2556 ทั้งนี้ เงินที่ส่งเข้ำกองทุน
สำมำรถหักเป็นค่ำใช้จ่ำยของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกิจกำรได้ ตำมหนังสือกรมสรรพำกรที่ กค 0702/2904
ลงวันที่ 11 เมษำยน 2555 ซึ่งได้เคยแจ้งให้สถำนประกอบกิจกำรทรำบแล้ว
3.3 กรณีกำรให้สัมปทำนฯ ตำมมำตรำ 35 ต้องยื่นหนังสือขอใช้สิทธิต่อสำนักงำนจัดหำงำน
จั งหวัดหรื อส ำนั กงำนจั ดหำงำนกรุ งเทพเขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้น ที่ดำเนินกำร และให้ ส่ งแบบเอกสำรที่
เจ้ำหน้ำที่ของกรมจัดหำงำนเห็น ชอบแล้วว่ำได้ดำเนินเป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรส่ งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติว่ำด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีกำรให้สัมปทำนฯ พ.ศ.2552 พร้อมส่งสำเนำสัญญำ
ระหว่ำงนำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกำรกับ คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิ กำรตำมแบบที่กรมกำรจัดหำงำน
กำหนดมำพร้อมแบบรำยงำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในกำรจ้ำงงำนคนพิกำร
3.4 แบบรำยงำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรจ้ำงงำนคนพิกำรต้องมีลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคลตำมกฎหมำย พร้อมส่งสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
กรณี นำยจ้ ำงหรื อสถำนประกอบกำรด ำเนิ นกำรตำมมำตรำ 33 มำตรำ 24 หรื อมำตรำ 35
ไม่ครบถ้ว นภำยในวัน ที่ 31 มกรำคม 2556 จะต้องเสี ยดอกเบี้ยจำกเงินต้นที่ต้องนำส่ งเงินเข้ำกองทุนตำม
มำตรำ 34 วรรคสอง ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

สำหรับกำรจ้ำงคนพิกำรทำงำนในกระทรวงแรงงำน นั้น สำนักงำนเศรษฐกิจกำรแรงงำน สำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน ได้จัดทำสถิติกรอบอัตรำกำลั ง จำนวนผู้ปฏิบัติงำนและจำนวนคนพิกำรที่ปฏิบัติงำน
ในกระทรวงแรงงำน ปี 2556 มีจำนวนผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนรวม 13,206 คน และจำนวนคนพิกำรที่ต้อง
จ้ำงในสัดส่วน 100 : 1 รวม 132 คน ซึ่งกระทรวงแรงงำนสำมำรถดำเนินกำรจ้ำงคนพิกำร จำนวนทั้งสิ้น
149 คน

ที่มำ : สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ (พก.)

รายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์
นายวิสา คัญทัพ
นางนฤมล ธารดารงค์
นายสง่า ธนสงวนวงศ์
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
นายอาทิตย์ อิสโม
นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์
นางปราณิน มุตตาหารัช
นายพานิช จิตร์แจ้ง
นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ
ดร.อามร เชาวลิต
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์
มล.ปุณฑริก สมิติ
นายสุเมธ มโหสถ
นายประวิทย์ เคียงผล
นายนคร ศิลปอาชา
นายปกรณ์ อมรชีวิน
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

089-030-6995
เลขานุการรัฐมนตรี
081-862-4567
ปลัดกระทรวง
087-908-8888
รองปลัดกระทรวง
089-891-9387
รองปลัดกระทรวง
081-926-2445
รองปลัดกระทรวง
081-875-0024
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 081-174-6565
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
084-700-9972
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
081- 826-1452
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
089-890-7746
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
081-174-9494
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
081-926-8383
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน
081-805-7394
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 081-174-7676
ที่ปรึกษารัฐมนตรี

0-2232-1021
0-2643-4389
0-2643-4452
0-2232-1086
0-2245-2555
0-2643-4467
0-2232-1121
0-2232-1134
0-2232-1123
0-2232-1118
0-2232-1117
0-2232-1057
0-2247-6291
0-2245-2416
0-2248-6866
0-2247-6600

อธิบดีกรมสวัสดิการและ
084-438-0622 0-2245-7787
คุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม 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.

