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สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
ตารางที่ 1 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน
สป.

งบที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณหลังโอน
(บาท)
เขา/โอนออก
1,211.0712
1,211.0712

กกจ.

1,103.7681

1,103,7681

กพร.

2,070.7470

2,070.7470

กสร.

1,069.0265

1,069.0265

สปส.

24,898.6137

24,898.6137

ภาพรวม

30,353.2265

30,353.2265

เบิกจาย
1,147.7946
(รอยละ 94.78)
1,048.1262
(รอยละ 94.96)
1,609.5792
(รอยละ 77.73)
996.3348
(รอยละ 93.20)
24,777.4573
(รอยละ 99.51)
29,579.2921
(รอยละ 97.45)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย
งบรายจาย
งบบุคลากร

งบที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณหลังโอน
(บาท)
เขา/โอนออก
3,185.1973
3,185.1973

งบดําเนินงาน

2,032.1287

2,098.7001

งบลงทุน

261.8836

472.3631

งบเงินอุดหนุน

24,008.1352

23,997.1901

งบรายจายอื่น

865.8817

599.7759

30,353.2265

30,353.2265

ภาพรวม

ที่มา : กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

เบิกจาย
3,080.8368
(รอยละ 96.72)
1,900.2235
(รอยละ 90.54)
150.0470
(รอยละ 31.77)
23,953.0835
(รอยละ 99.82)
495.1013
(รอยละ 82.55)
29,579.2921
(รอยละ 97.45)

หนวย : ลานบาท
เบิกจาย+กอหนี้ผูกพัน
1,172.9275
(รอยละ 96.85)
1,098.0831
(รอยละ 99.48)
2,036.7017
(รอยละ 98.36)
1,013.2391
(รอยละ 94.78)
24,794.7612
(รอยละ 99.58)
30,115.7126
(รอยละ 99.22)
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย+กอหนี้ผูกพัน
3,080.8368
(รอยละ 96.72)
2,023.4996
(รอยละ 96.42)
467.4197
(รอยละ 98.95)
23,953.8025
(รอยละ 99.82)
590.1540
(รอยละ 98.40)
30,115.7126
(รอยละ 99.22)
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. การบริหารจัดการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
(กิจกรรมขอ 1.1 นําสงผลผลิต)
1.1 ประสานการใหบริการดานแรงงาน
1.2 บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
1.3 จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพือ่ บรรเทาความเดือดรอน
ดานอาชีพ

2. ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน

(กิจกรรมขอ 2.5 ไมนําสงผลผลิต)
2.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการเตือนภัย
2.2 จัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน
2.3 จัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดนโยบายดานแรงงานระหวางประเทศ
2.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
2.5 อํานวยการการบริหารจัดการดานแรงงาน
2.6 เตรียมการรับรองการเปดการเคลือ่ นยายแรงงานเสรีภายใตประชาคม
อาเซียน

3. สงเสริมการขยายตลาดและคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ
3.1 คุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
3.2 สงเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4.1 สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัยขอมูลความตองการแรงงานและ
การขาดแคลนแรงงาน คาจางรายได
4.2 จัดทํารายงานสถานการณและวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
4.3 ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบคุมครองแรงงานกลุมเฉพาะ
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

- จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงาน
ในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต

เปาหมายการ
ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือน
250,000 คน 677,354 คน
250,000 คน
77,500 คน
22,166 คน

677,354 คน
995,809 คน
49,355 คน

30 เรื่อง

รอยละ 97.11

9 เรื่อง
10 เรื่อง
4 เรื่อง
6 เรื่อง
7 เรื่อง
1 เรื่อง

รอยละ 97.55
รอยละ 88.01
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 97.17
รอยละ 100

450,000 คน
2 เรื่อง

373,853 คน
2 เรื่อง

5 เรื่อง
380 เลม/ป

5 เรื่อง
380 เลม/ป

380 ครั้ง/เลม
3 เรื่อง

380 ครั้ง/เลม
3 เรื่อง

380 คน

378 คน

380 คน

378 คน

450,000 คน
2 เรื่อง

2 เรื่อง

373,853 คน
2 เรื่อง

2 เรื่อง
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูป ระชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

การบริหารจัดการดานแรงงานแกประชาชนในพืน้ ที่/ชุมชน
โดยอาสาสมัครแรงงาน 7,255 คน
•

การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

284,431 คน

- ดานจัดหางาน

33,815 คน

- ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

88,921 คน

- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ

12,377 คน

- ดานสิทธิประโยชนประกันสังคม
- ดานสิทธิประโยชนแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ

146,465 คน
2,853 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยบัณฑิตแรงงาน 378 คน
•

การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
- ดานจัดหางาน
- ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชนประกันสังคม

39,800 คน
4,766 คน
26,485 คน
112 คน
8,437 คน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สงเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
จํานวนแรงงานไทยในตางประเทศ (คน)
สนร./ฝายแรงงาน
1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)
2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)
3. ญี่ปุน
4. ฮองกง
5. ไตหวัน (ไทเป)
6. ไตหวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร
8. บรูไน
9. มาเลเซีย
10. อิสราเอล
11. เกาหลี
12. เยอรมนี
13. ลิเบีย
รวม

แรงงาน
ถูกกฎหมาย

แรงงาน
ผิดกฎหมาย

14,620
29,875
15,171
2,852
43,140
16,164
11,189
2,303
16,205
22,500
19,339
58,078
1,367
252,803

หมายเหตุ : ขอมูลแรงงานผิดกฎหมาย เปนขอมูลประมาณการ
ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

600
125
4,391
1,066
29
29
350
110,000
1,000
3,360
100
121,050

รวม
15,220
30,000
19,562
3,918
43,169
16,193
11,539
2,303
126,205
23,500
22,699
58,078
1,467
373,853
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
สนร./ฝายแรงงาน
1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)
2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)
3. ญี่ปุน
4. ฮองกง
5. ไตหวัน (ไทเป)
6. ไตหวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร
8. บรูไน
9. มาเลเซีย
10. อิสราเอล
11. เกาหลี
12. เยอรมนี
13. ลิเบีย
รวมทั้งสิ้น

จํานวนแรงงานไทยที่มารองทุกข
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน ไมเกี่ยวกับเงิน รวมทั้งสิ้น
สิทธิประโยชน
(ราย)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
-

2,866,193.00

27

27

187

2,028,587.00

100

287

5,279,568.00
4,831,957.00
824,399.00
13,791,947
3,150,892.90
1,344,323.97
50,288,894.70
35,529,168.00
1,995,000.00
8,337 121,930,930.57

5
449
491
2,041
929
67
3,577
341
1,794
6
228
10,055

5
563
5,011
2,666
1,656
87
3,711
1,967
2,109
6
297
18,392

114
4,520
625
727
20
134
1,626
315
69

ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม

เปาหมาย
ผลการ
การดําเนินงาน ดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือน

1. โครงการเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

250 คน

-

คน

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระบบสารสนเทศและกฎหมาย
กฎ ระเบียบ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

250 คน

- คน *

1,000,000 คน

1,050,757 คน

17,200 คน

18,933 คน

787,500 คน

1,090,020 คน

242,000 คน
36,000 แหง
787,500 คน

301,716 คน
44,045 แหง
1,090,020 คน

124,240 คน

135,453 คน

124,240 คน

135,453 คน

8,541,460 คน

10,049,906 คน

636,700 คน
120,000 คน
784,760 คน
7,000,000 คน

1,038,515 คน
119,023 คน
855,461 คน
8,006,907 คน

2. โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

2.1 การใหความคุม ครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน
2.2 สนับสนุนการแกไขและปองกันปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน

3. คนตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางาน
(กิจกรรมขอ 3.2 นําสงผลผลิต)

3.1 ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
3.2 พิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตทํางาน

4. โครงการสงเสริมการจางงานและยกระดับรายไดให
แรงงาน
- สนับสนุนใหเกิดการจางงานและยกระดับรายได

5. ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
5.1 การใหบริการจัดหางานในประเทศ
5.2 การใหบริการจัดหางานตางประเทศ
5.3 การใหบริการแนะแนวอาชีพ
5.4 การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน

* โครงการเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ยังไมมีผลการดําเนินงาน เนื่องจากไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการจัดจาง
ที่ปรึกษาไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และกรมการจัดหางานไดดําเนินการขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปของโครงการดังกลาวไวแลว
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

การปองกันปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน

1. แรงงานตางดาว/นายจาง ไดรับความรูเกี่ยวกับมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
2. คนหางานทีไ่ ดรบั การคุม ครองตามกฎหมายจัดหางานและคุม ครอง
คนหางาน

การใหความคุม ครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุม ครองคนหางาน
1. โครงการเผยแพรความรูเพือ่ ปองกันการหลอกลวงในการทํางานตางประเทศ
2. โครงการเคาะประตูบา นเพือ่ ปองกันปญหาการหลอกลวงคนหางาน
3. โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทํางานตางประเทศ

18,399 คน
1,050,757 คน
976,974 คน
8,842 คน
64,352 คน

การรับเรื่องรองทุกขชวยเหลือคนหางานใหไดรับเงินคืนและดําเนินคดีผูกระทําผิดกฎหมายจัดหางาน
1. รับเรื่องรองทุกขคนหางาน
2. รองทุกขกลาวโทษผูกระทําผิดกฎหมาย
3. ชวยเหลือคนหางาน
4. สิทธิประโยชนเปนจํานวนเงินที่คนหางานไดรับคืน

การตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว

1. ตรวจสอบคนทํางานตางดาว
2. ตรวจสอบสถานประกอบการทีจ่ างคนตางดาว

การพิจารณาและจัดทําทะเบียนคนตางดาวทีย่ ื่นขอใบอนุญาตทํางาน

1. พิจารณาคําขออนุญาตทํางาน (คนตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผานการพิสูจนสัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ชนกลุมนอย (มาตรา 13)
2. จัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขออนุญาตทํางานคน (ตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) แบบนําเขา (มาตรา 9)
- ประเภทผานการพิสูจนสัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ชนกลุมนอย (มาตรา 13)

472 คน
117 คน
473 คน
3,639,950 บาท
301,716 คน
44,045 แหง

1,090,020 คน
128,790 คน
200,621 คน
672,269 คน
33,040 คน
55,300 คน
1,499,061 ครั้ง
185,913 ครั้ง
248,591 ครั้ง
927,034 ครั้ง
49,872 ครั้ง
87,651 ครั้ง
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

การสงเสริมการจางงานและยกระดับรายได
1. โครงการศูนยตรีเทพเพื่อการจางงานครบวงจร

21,229 คน

2. โครงการตลาดนัดพบงานเชิงคุณภาพ

60,390 คน

3. โครงการรับงานสูบานเพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือน
- รับงานสูบานเพิ่มรายไดในครัวเรือน
- สงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
4. โครงการวันมหกรรมอาชีพ
5. โครงการสรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
6. โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
- แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
กอนเขาสูต ลาดแรงงาน
- แนะแนวอาชีพใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ
- แนะแนวอาชีพใหทหารกองประจําการที่ปลดเปนทหารกองหนุน
- แนะแนวอาชีพใหผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)
- แนะแนวอาชีพใหคนพิการและผูดูแลคนพิการ

2,107 คน
1,077 คน
1,030/86 คน/รุน
35,787 คน
5,221 คน
11,498 คน
2,548 คน
2,790 คน
4,138 คน
1,667/162 รุน/คน
355 คน

ประชาชนไดรบั บริการสงเสริมการมีงานทํา
1. การบริการจัดหางานในประเทศ
- กิจกรรมใหบริการจัดหางาน ณ สํานักงาน
- กิจกรรมใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
- กิจกรรมมีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง
- กิจกรรมการเคลื่อนยายแรงงานอยางเปนระบบ
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ+ยอย)
- กิจกรรมบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง
2. ตําแหนงงานวาง (ในประเทศ)
- ผูลงทะเบียนสมัครงาน
- ผูไดรับการบรรจุงาน

1,016,509 คน
200,712 คน
563,937 คน
104,865 คน
5,230 คน
122,999 คน
18,766 คน
443,870 อัตรา
492,512 คน
371,635 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน
3. การใหบริการจัดหางานตางประเทศ

ต.ค. 56 – ก.ย. 57
119,023 อัตรา

- บริษัทจัดหางานจัดสง
- กรมการจัดหางานจัดสง
- เดินทางดวยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
- บริษัท/นายจางพาไปทํางาน
- บริษัท/นายจางพาไปฝกงาน
4. การใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
4.1 จัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
4.2 จัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
4.3 จัดหางานใหผูสูงอายุ คนพิการไดรับการสงเสริมการมีงานทํา
- จัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
- สงเสริมคนพิการมีงานทําในหนวยงานภาครัฐ
- สรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

34,846 คน
10,097 คน
61,999 คน
7,082 คน
4,999 คน
22,012 อัตรา
1,945 คน
15,902 คน
4,165 คน
4,038 คน
93 คน
34 คน

5. การใหบริการแนะแนวอาชีพ
- แนะแนวอาชีพใหนักเรียน/นักศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน
- แนะแนวอาชีพผูประกันตน (กรณีวา งงาน)/ประชาชนทัว่ ไป
- แนะแนวอาชีพระดับหมูบาน

855,461 คน
228,816 คน
302,576 คน
324,069 คน

6. การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน

8,006,907 คน

- การเผยแพรขอมูลขาวสารดานแรงงาน

8,006,907 คน

7. การจัดทําฐานขอมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
8. การจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน
- นักเรียน/นักศึกษา
- ทหารกองประจําการ
9. การขยายเครือขายขอมูลขาวสารตลาดแรงงานทัว่ ประเทศ
(องคกรปกครองสวนทองถิ่น/สถานประกอบการ/สถานศึกษา)

4,024 คน
270,441 คน
252,043 คน
18,398 คน
1,068 แหง
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กรมการจัดหางาน

พิสูจนสัญชาติ 3 สัญชาติ
 พมา
895,196 คน
 ลาว
35,479 คน
 กัมพูชา
111,125 คน

ที่มา : ขอมูล MOU (นําเขาและพิสูจนสัญชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกสเมล ฝายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง จําแนกเปน 4 ประเภท
ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเขามาทํ างานอั นจําเป นเรงด วน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทขอตกลงวาดว ยการจ างแรงงานกั บ
ประเทศคูภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนตางดาวซึ่งเขามาทํางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ไดแก กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนตางด าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายวาดว ยการเนรเทศ และไดรับการผอนผั น ใหไ ปประกอบอาชี พ
ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนตางดาวเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายว า ด ว ยคนเข า เมื องแต ไ ด รั บ อนุ ญ าตให อยู ใ นราชอาณาจั กรเป นการชั ่ว คราว เพื ่อรอการส งกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
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กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. เพิม่ ประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เปาหมาย
ผลการ
การดําเนินงาน ดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือน
39,860 คน

37,040 คน

1.1 พัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงานกลุมเครือขายแรงงานนานาชาติ

1,000 คน

1,586 คน

1.2 เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

38,860 คน

35,454 คน

2. พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานทั้งระบบใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน

3,303,303 คน 4,294,363 คน

2.1 พัฒนาฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

1,413 คน

12,553 คน

2.2 พัฒนา/สงเสริมการประกอบอาชีพ

1,400 คน

2,288 คน

36,910 คน

42,990 คน

1,400 คน

12,698 คน

2.5 จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา/สงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงาน

20 สาขา

13 สาขา

2.6 พัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน

1,400 คน

3,035 คน

70 หลักสูตร

128 หลักสูตร

3,260,780 คน

4,220,799 คน

121,200 คน

128,332 คน

121,200 คน

128,332 คน

14,250 คน

15,469 คน

14,250 คน

15,469 คน

2.3 ทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน
2.4 ยกระดับฝมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน

2.7 พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมอื แรงงาน
2.8 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการ
ฝกอบรมฝมอื แรงงานตาม พ.ร.บ.สงเสริมฯ พ.ศ. 2545

3. พัฒนาฝมือแรงงานไทยใหมีผลิตภาพสูงขึ้นเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน

- ยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหมีศักยภาพและผลิตภาพเพือ่ การแขงขัน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ รองรับการจายคาจาง
ตามมาตรฐานฝมอื แรงงาน
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ รองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
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กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
1. พัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงานกลุม เครือขายแรงงานนานาชาติ
2. เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

1,586 คน

35,454 คน

การพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานทั้งระบบใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
1. พัฒนาฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพทัง้ หมด 12 กิจกรรมยอย โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ
1.1. ฝกอบรมฝมือเพื่อสรางชีวิตใหมใหแกผูตองขังในเรือนจํา/สถานพินิจ/ผูผา น
1,784 คน
การบําบัดยาเสพติด
1.2 ฝกอบรมฝมือใหแกกลุมคนพิการ
176 คน
1.3 ฝกอบรมฝมือใหแกกลุมผูยากจน
612 คน
1.4 ฝกอบรมฝมือใหแกทหาร (กอนปลดประจําการ)
2,543 คน
1.5 ฝกอบรมฝมือใหแกนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
1,848 คน
1.6 ฝกอบรมฝมือใหแกกลุมอื่น ๆ
2,375 คน
2. พัฒนา/สงเสริมการประกอบอาชีพทั้งหมด 2 กิจกรรมยอย ดังนี้
2.1 พัฒนาผูประกอบอาชีพอิสระ
2,155 คน
133 คน
2.2 สงเสริมการผลิต ผลิตภัณฑสินคา OTOP
3. ทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานทัง้ หมด 10 กิจกรรมยอย โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ
3.1 ทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ
3.2 ทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ
3.3 ทดสอบฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ
3.4 ทดสอบฝมือชางเชื่อมมาตรฐานสากล
4. ยกระดับฝมอื และพัฒนาศักยภาพแรงงาน
- ฝกยกระดับฝมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม
5. จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา/สงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงาน
6. พัฒนาฝมือและศักยภาพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
- ฝกเตรียมความพรอมใหแรงงานกอนเขาสูต ลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม

42,098 คน
61 คน
597 คน
81 คน
12,698 คน
13 สาขา
3,035 คน

13

กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

7. พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมอื แรงงาน
8. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน
ตาม พ.ร.บ.สงเสริมฯ พ.ศ. 2545

128 หลักสูตร
4,220,799 คน

การพัฒนาฝมือแรงงานไทยใหมีผลผลิตสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
- ยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหมีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแขงขัน
ไดแก ฝกอบรมแรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ แรงงาน
ในภาคเกษตร/อุตสาหกรรม ผูป ระกอบอาชีพอิสระ เปนตน

128,332 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมอื แรงงาน
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ รองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมอื แรงงาน
15,469 คน
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กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการสงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงานอยาง
เปนมาตรฐานรองรับการเคลือ่ นยายแรงงานเสรีอาเซียน
(กิจกรรม 1.2 นําสงผลผลิต)
1.1 สงเสริมและกํากับดูแลสถานประกอบกิจการใหมีระบบ
บริหารจัดการแรงงานตามมาตรฐาน
1.2 เสริมสรางองคความรูดานแรงงาน ไมนอยกวา

2. โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวราย

เปาหมาย
ผลการ
การดําเนินงาน ดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือน
8,900 คน

9,947 คน

1,200 คน

1,376 คน

8,900 คน

9,947 คน

40,300 คน

44,060 คน

40,300 คน

44,060 คน

3. โครงการพัฒนาความรวมมือในสถานประกอบกิจการ
เพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา

180,300 คน

206,784 คน

180,300 คน

206,784 คน

4. โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ

20,000 คน

21,078 คน

20,000 คน

21,078 คน

2,500,000 คน

3,154,131 คน

1,900,000 คน

2,113,094 คน

600,000 คน

1,041,037 คน

- สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุมเสี่ยง
ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
- สงเสริม พัฒนา และติดตามเฝาระวังใหแรงงานไดรับ
สิทธิประโยชนตามกฎหมาย

- สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

5. แรงงานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงาน
(กิจกรรม 5.1 และ 5.2 นําสงผลผลิต)

5.1 กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานไดรับความรู
และการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
5.2 กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
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กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
5.3 ปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงดานแรงงาน
5.4 ใหคําปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกํากับให
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงาน

6. สถานประกอบกิ จการมี ความรูความเข าใจเกี่ยวกั บ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับ ผิด ชอบตอสังคมดา น
แรงงาน
- จํานวนสถานประกอบกิจการที่เขารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย ไมนอยกวา
- สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม
ดานแรงงานและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานแรงงานไทย
ในสถานประกอบกิจการ

เปาหมาย
ผลการ
การดําเนินงาน ดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือน
11,000 แหง
11,000 แหง

11,235 แหง
12,447 แหง

700 แหง

832 แหง

5,200 แหง

5,703 แหง

16

กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

การสงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงานอยางเปนมาตรฐานรองรับการเคลื่อนยายแรงงาน
เสรีอาเซียน
- สงเสริมและกํากับดูแลสถานประกอบกิจการใหมีระบบบริหารจัดการ
แรงงานตามมาตรฐาน
- เสริมสรางองคความรูดานแรงงานไมนอ ยกวา (8,900 คน) (นําสงผลผลิต)

1,376 คน
9,947 คน

โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดา นแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวราย
- สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุมเสี่ยงไดรับการ
คุม ครองตามกฎหมาย โดยมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สําคัญ (ไมนําสงผลผลิต) ดังนี้
1.
การตรวจคุม ครองแรงงานสตรี
• ตรวจคุมครองแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางทีเ่ ปนแรงงานสตรีที่ผานการตรวจและไดรับการปฎิบัติถูกตอง
2. การตรวจคุม ครองแรงงานเด็ก
• ตรวจคุมครองแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางทีเ่ ปนแรงงานเด็กที่ผานการตรวจและไดรับการปฎิบัติถูกตอง
- รณรงคเผยแพรความรูเรื่องการใชแรงงานเด็ก

44,060 คน

738,412 คน
736,414 คน
4,686 คน
4,982 คน
197,725 คน

โครงการพัฒนาความรวมมือในสถานประกอบกิจการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตรา
คาจางขั้นต่าํ
- สงเสริม พัฒนา และติดตามเฝาระวังใหแรงงานไดรับสิทธิประโยชน
ตามกฎหมาย

โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
- สรางความรูความเขาใจเกีย่ วกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- สงเสริมการจัดทําระบบมาตรฐานการปองและแกไขปญหาดานยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ
- ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผานเกณฑการ
จัดทําระบบมาตรฐานการปองและแกไขปญหาดานยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

206,784 คน

21,078 แหง
21,078 แหง
2,140 แหง
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กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

แรงงานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงาน (กิจกรรม 1 และ 2 นําสงผลผลิต)
1. กํากับดูแลและสนับสนุนใหแรงงานไดรบั ความรูและการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
1.1 ใหคําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ตอบปญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
162,737 คน
คุมครองแรงงาน
152,911 คน
1.2 สนับสนุนเทคนิควิชาการดานคุม ครองแรงงานใหแกแรงงานนอกระบบ
1.3 การคุมครองแรงงานในระบบ
43,703 แหง
• ตรวจคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
1,501,915 คน
• ลูกจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
43,630 แหง
• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบตั ถิ กู ตองตามกฎหมายคุม ครองแรงงาน
1,498,041 คน
• ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายฯ
1.4 การคุมครองแรงงานนอกระบบ 2 กรณี
- ผูรับงานไปทําที่บาน
31,181 คน
• ตรวจคุมครองแรงงานนอกระบบ
516 คน
• นายจาง/ผูวาจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงาน
6,317 คน
• ลูกจางที่ผานการคุม ครองแรงงานและไดรับการปฎิบัติถูกตอง
- แรงงานภาคเกษตรกรรม
2,261 แหง
• นายจาง/สถานประกอบกิจการที่ไดรับการตรวจคุมครอง
24,863 คน
• ลูกจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงาน
24,036 คน
• ลูกจางที่ผานการคุม ครองแรงงานและไดรับการปฎิบัติถูกตอง
2. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความปลอดภัยและมีสขุ ภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
- ความปลอดภัยในการทํางาน
16,042 แหง
• ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
912,738 คน
• ลูกจางที่ผานการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
15,787 แหง
• สถานประกอบกิจการทีป่ ฏิบัติถูกตองดานความปลอดภัยฯ
879,320 คน
• ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองดานความปลอดภัยฯ
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กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

3. ปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง
- กรณีขอพิพาทแรงงาน
93 แหง
• สถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงาน
54,272 คน
• ลูกจางที่เกี่ยวของ
74 แหง
• ขอพิพาทที่ยุติ
46,635 คน
• ลูกจางที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงานยุติ
- กรณีขอขัดแยง
160 แหง
• สถานประกอบกิจการที่เกิดขอขัดแยง
80,828 คน
• ลูกจางที่เกี่ยวของ
140 แหง
• สถานประกอบกิจการที่ขอขัดแยงยุติ
74,034 คน
• ลูกจางที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการทีเ่ กิดขอขัดแยงยุติ
- วินิจฉัยและยุติคํารอง
5,870 ราย
• คํารองที่วินิจฉัยแลวมีสิทธิไดรับเงิน
15,045 คน
• ลูกจางที่เกี่ยวของ
345.86 ลานบาท
• ลูกจางไดรับเงินสิทธิประโยชนเปนเงิน
4. ใหคําปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกํากับใหกับสถานประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกีย่ วกับสวัสดิการแรงงาน
- สงเสริมการจัดสวัสดิการแกแรงงานในระบบ
29,536 แหง
• สถานประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมสวัสดิการแรงงาน
2,940,272 คน
• ลูกจางทีไ่ ดรับการสงเสริมสวัสดิการแรงงาน

สถานประกอบกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบ
ตอสังคมดานแรงงาน
1.

สถานประกอบกิจการที่เขารับการพัฒนาศักยภาพตาม
ขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย
2. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
และสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ

832 แหง

5,703 แหง
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สํานักงานประกันสังคม
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม

เปาหมาย
ผลการ
การดําเนินงาน ดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือน

1. ผูประกันตนไดรับความคุมครองดานการรักษาพยาบาล
จากการประกันสังคม

10,700,000 คน 11,444,138 คน

2. ลูกจาง ผูประกันตนไดรับความคุมครองจากการ
ประกันสังคม (เปนตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะจํานวน
ผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนฯ)

10,150,000 คน 11,057,105 คน

11,444,138 คน

- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
สําหรับผูประกันตน

2.1 ขึ้นทะเบียนกลุมเปาหมาย
- จํานวนผูประกันตน
- จํานวนสถานประกอบการ
- จํานวนลูกจาง
- จํานวนนายจาง
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- รอยละของจํานวนรายการสงเงินสมทบผานธนาคาร
ไปรษณีย อินเตอรเน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน
- จํานวนการรับเงินทดแทน
- จํานวนการรับประโยชนทดแทน

3. แรงงานนอกระบบไดรบั ความคุม ครองจากการ
ประกันสังคม

3.1 ขึน้ ทะเบียนแรงงานนอกระบบเปนผูประกันตนตามมาตรา 40
3.2 จัดเก็บเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 40
3.3 จัดบริการสิทธิประโยชนสาํ หรับผูป ระกันตนตามมาตรา 40
3.4 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่สําหรับผูประกันตนตามมาตรา 40

10,700,000 คน
415,000 แหง
8,789,000 คน
346,000 ราย

11,057,105 คน
420,344 แหง
9,043,726 คน
350,985 ราย

รอยละ 52.00

รอยละ 97.05

129,000 ราย
34,875,000 ราย

92,909 ราย
28,032,716 ราย

1,759,000 คน

1,915,680 คน

1,759,000 คน
รอยละ 60
22,000 ราย
4,224 ครั้ง

1,915,680 คน
รอยละ 47.50
47,987 ราย
11,532 ครั้ง
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สํานักงานประกันสังคม
การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

1. ผูประกันตนไดรับความคุมครองดานการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม
• จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสําหรับ
ผูประกันตน

11,444,138 คน

2. ลูกจาง ผูประกันตนไดรับความคุมครองจากการประกันสังคม
• ผูประกันตนไดรับความคุมครองดานการรักษาพยาบาลโดยการ
จัดบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน

11,057,105 คน

2.1 การขึ้นทะเบียนกลุมเปาหมาย
•
•
•
•

ผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
ลูกจางขึน้ ทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
นายจางขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

11,057,105 คน
420,344 แหง
9,043,726 คน
350,985 ราย

2.2 การจัดเก็บเงินสงเคราะห
• รอยละของจํานวนรายการสงเงินสมทบผานธนาคาร
ไปรษณีย อินเตอรเน็ต ฯลฯ

รอยละ 97.05

2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน
• จํานวนการรับเงินทดแทน
• จํานวนการรับประโยชนทดแทน

92,909 ราย
28,032,716 ราย

3. แรงงานนอกระบบไดรบั ความคุม ครองจากการประกันสังคม
• รณรงคสงเสริมการเปนผูประกันตนตามมาตรา 40
-

ทางเลือกที่ 1 จายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (จายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30

1,915,680 คน
8,065 คน

บาท)
- ทางเลือกที่ 2 จายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (จายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)

1,487,335 คน

- ทางเลือกที่ 3 จายเงินสมทบ 200 บาท/เดือน (จายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท)

104,815 คน

- ทางเลือกที่ 4 จายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน (จายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130บาท)

442 คน

- ทางเลือกที่ 5 จายเงินสมทบ 350 บาท/เดือน (จายเอง 200 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาท)

315,023 คน
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
การดําเนินงาน

ต.ค. 56 – ก.ย. 57

1. กองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
• สถานะเงินกองทุน
- กรณีไมรวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

420,344 แหง
1,278,034 ลานบาท
490,208.29 ลานบาท

• ประโยชนทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ

42,620.78 ลานบาท
39,975,823 ราย

1) กรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชนทดแทน

26,492 ลานบาท

- การใชบริการ

25,236,616 ราย

2) กรณีสงเคราะหบตุ รและชราภาพ
- เงินประโยชนทดแทน

11,866 ลานบาท

- การใชบริการ

14,619,421 ราย

3) กรณีวางงาน
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ

4,262.78 ลานบาท
119,786 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน)
• สถานะเงินกองทุน
• ลูกจางทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุน
• นายจางที่ขึ้นทะเบียนกองทุน
• เงินประโยชนทดแทน
•
จํานวนการรับเงินทดแทน (กรณีการประสบอันตราย)

45,406 ลานบาท
9,043,726 คน
350,985 ราย
2,016.73 ลานบาท
92,459 ราย
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน

การดําเนินงาน

1. กองทุนเพือ่ ชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ (คงเหลือ)
- จํานวนคนหางานที่ไดรับเงินสงเคราะหจากกองทุน
- จํานวนเงิน

2. เงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําทีบ่ าน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู
- จํานวนเงินที่อนุมัติ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

การดําเนินงาน

• กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (คงเหลือ ณ เดือนสิงหาคม 57)
- รับเงินสมทบ
- รับชําระหนี้

การดําเนินงาน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

1. กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน (คงเหลือ)
• สหกรณที่ไดรบั อนุมัติเงินกู
- เงินที่อนุมัติใหสหกรณกู
• ลูกจางที่เปนสมาชิกสหกรณที่ไดรับอนุมัติเงินกู
2. กองทุนสงเคราะหลูกจาง (คงเหลือ)
• รับเงินคาปรับตามกฎหมายหมายคุมครองแรงงาน
• รับเงินสงเคราะหลูกจาง
- ยอดเงินสงเคราะหที่จาย

ต.ค. 56 – ก.ย. 57
786.40 ลานบาท
1,547 คน
27.29 ลานบาท

15.40 ลานบาท

195 กลุม
14.49 ลานบาท

ต.ค. 56 – ก.ย. 57
767.25 ลานบาท
53.93 ลานบาท
36.59 ลานบาท

ต.ค. 56 – ก.ย. 57
71.90 ลานบาท
9 แหง
67.69 ลานบาท
7,789 คน
229.77 ลานบาท
5.32 ลานบาท
6,056 ราย
88.67 ลานบาท
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ภาวะการทํางานของประชากรประจําเดือนสิงหาคม 2557
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
54.90 ลานคน
ผูอยูในกําลังแรงงาน
(ผูที่พรอมทํางาน)
38.72 ลานคน (รอยละ 70.5)

ผูมีงานทํา
38.37 ลานคน (รอยละ 99.1)

ผูอยูนอกกําลังแรงงาน
(ผูที่ไมพรอมทํางาน)
16.18 ลานคน (รอยละ 29.5)
ในภาคเกษตรกรรม
13.64 ลานคน (รอยละ 35.5)
นอกภาคเกษตรกรรม
24.73 ลานคน (รอยละ 64.5)

นายจาง
1.12 ลานคน

ขายสง ขายปลีก ซอมยานยนต
6.23 ลานคน

ทีพ่ กั แรมและบริการดานอาหาร
2.52 ลานคน
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.53 ลานคน

ลูกจางเอกชน
13.98 ลานคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
0.15 ลานคน

ทํางานสวนตัว
12.39 ลานคน

การรวมกลุม
0.05 ลานคน

กอสราง
2.00 ลานคน

การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
1.21 ลานคน

ลูกจางรัฐบาล
3.37 ลานคน

ทํางานใหครอบครัว
7.46 ลานคน

การผลิต
6.31 ลานคน

บริหารราชการ ปองกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.51 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.07 ลานคน (รอยละ 0.2)

การศึกษา
1.12 ลานคน
ดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห
0.76 ลานคน

ผูวางงาน
0.28 ลานคน (รอยละ 0.7)

กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
0.69 แสนคน
อื่น ๆ
1.70 ลานคน

ที่มา : สํานักงานสถิตแิ หงชาติ

24
แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามอุตสาหกรรมที่สําคัญ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 กับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

จากการสํ ารวจของสํ านั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ เ ดื อ นสิ ง หาคม ป 2557 เมื ่อ เปรี ย บเที ย บกับจํานวน
ผู มี ง านทํ าในช วงเวลาเดี ย วกั น กั บ ป 2556 พบว า ผู มี ง านทํ าเดื อ นสิ ง หาคม 2556 จํ านวน 38.20 ล า นคน
และเดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 38.37 ลานคน เพิ่มขึ้น 1.7 แสนคน โดยในภาคเกษตรมีจํานวนผูทํางาน
เดือนสิงหาคม 2556 จํานวน 13.92 ลานคน และเดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 13.64 ลานคน ลดลง 2.8 แสนคน
นอกภาคเกษตรกรรมมี จํา นวนผู ทํา งานเดื อ นสิ ง หาคม 2556 จํ านวน 24.27 และเดื อ นสิ ง หาคม 2557
จํานวน 24.73 ลานคน เพิ่มขึ้น 4.6 แสนคน ซึ่งจํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นในจํานวนนี้เปนการ
เพิ่มขึ้นในสาขาการขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนตมากที่สุด รองลงมาเปนสาขา
การผลิต การขนสงและสถานที่เก็บสินคา สาขากิจกรรมดานสุข ภาพและงานสัง คมสงเคราะห และสาขา
กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ เชน กิจกรรมบริการเพื่อสรางเสริมสุขภาพรางกาย การดูแลสัตวเลี้ยง การบริการ
ซักรีดและซักแหง สาขาที่พักและบริการดานอาหาร สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย สวนสาขาที่
ลดลงคือสาขาการบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ สาขาการกอสราง
สาขาการศึกษา และที่เหลือกระจายอยูในสาขาอื่น ๆ

ที่มา : สํานักงานสถิตแิ หงชาติ
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายไดสงกลับ
ผานธนาคารแหงประเทศไทยป 2557 กับ ป 2556

เมื่อเปรียบเทียบรายไดสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ ป 2557 กับป 2556
ในชวงเวลาเดียวกัน พบวารายไดสงกลับเดือนสิงหาคม 2557 (7,401 ลานบาท) ต่ํากวา
เดือนสิงหาคม 2556 (7,633 ลานบาท) จํานวน 232 ลานบาท

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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รายชื่อผูบริหาร
ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท
มือถือ
ที่ทํางาน

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน

รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน

-

0-2246-1881

พลเอกกิตติ ปทุมมาศ

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง

-

0-2643-4369

ที่ปรึกษารัฐมนตรี

-

0-2232-1021

พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์

เลขานุการรัฐมนตรี

-

0-2232-1037

นายนคร ศิลปอาชา

ปลัดกระทรวง

081-174-7676

0-2643-4368

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์

รองปลัดกระทรวง

089-890-7746

0-2232-1089-90

นายอารักษ พรหมณี

รองปลัดกระทรวง

085-660-9916

0-2232-1093-4

นายวินัย ลูวิโรจน

รองปลัดกระทรวง

081-174-9494

0-2232-1124-5

นายประวิทย เคียงผล

ผูตรวจราชการกระทรวง

081-805-7394

0-2232-1122-3

นายวิษณุ ปาณวร

ผูตรวจราชการกระทรวง

089-890-7746

0-2232-1126-7

นายกรีฑา สพโชค

ผูตรวจราชการกระทรวง

085- 483-8607 0-2232-1134

-

ผูตรวจราชการกระทรวง

085-660-9916

0-2232-1118-9

-

ผูตรวจราชการกระทรวง

081-375-3471

0-2232-1118-9

-

ผูตรวจราชการกระทรวง
รักษาการในตําแหนง
ทีป่ รึกษากฎหมาย
รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน

084-438-7133
081-816-9854

0-2232-1118
0-2247-6291

นายสมเกียรติ บุญทอง
นายสุเมธ มโหสถ
หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ
นายพีรพัฒน พรศิริเลิศกิจ
นางปราณิน มุตตาหารัช

-

0-2245-1327

081-805-7394

0-2248-6866

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
081-174-7676
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
084-700-9972
แรงงาน
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 098-269-9933

0-2247-6600
0-2245-7787
0-2525-2814

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.

