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วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน
แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
วิสัยทัศน์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นองค์กรนาในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
อานวยการให้เกิดการทางานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล
ค่านิยมหลักของกระทรวงแรงงาน
MOL (PLS)
P = มุ่งมั่นทางานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
L = ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong Learning)
S = มีจิตบริการ (Service Mind)

จัดทาโดย
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
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ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน > ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รายงานสาคั ผู้บริหาร






สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม

สาระสาคั ประกอบด้วย
 ข้อมูลการทางานของประชากร
 รายงานกราฟข้อมูลสาคั
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ข้อมูลการทางานของประชากรประจาเดือน มิถุนายน 2560
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
55.95 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน (ผู้ที่พร้อมทางาน)
38.82 ล้านคน (ร้อยละ 69.4)
ผู้มีงานทา
38.32 ล้านคน (ร้อยละ 98.7)

ผู้อยูน่ อกกาลังแรงงาน (ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
17.13 ล้านคน (ร้อยละ 30.6)
ในภาคเกษตรกรรม
13.12 ล้านคน (ร้อยละ 34.2)
นอกภาคเกษตรกรรม
25.20 ล้านคน (ร้อยละ 65.8)

นายจ้าง
1.06 ล้านคน
ลูกจ้างรัฐบาล
3.44 ล้านคน
ลูกจ้างเอกชน
15.01 ล้านคน
ทางานส่วนตัว
12.22 ล้านคน

การผลิต
5.97 ล้านคน
ก่อสร้าง
2.21 ล้านคน
ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
6.08 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.09 ล้านคน (ร้อยละ 0.2)

งงาน
ผู้ว่าางงาน
0.41
านคน (ร้(ร้ออยละ
3.28 ล้แสนคน
ยละ
0.9)
การรวมกลุ
่ม 1.1)

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
1.30 ล้านคน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.64 ล้านคน

0.13 ล้านคน

กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.47 ล้านคน

การรวมกลุ่ม
0.13 ล้านคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.24 ล้านคน

ทางานให้ครอบครัว
6.56 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.03 ล้านคน

บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.47 ล้านคน
การศึกษา
1.16 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.73 ล้านคน
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.90 ล้านคน
อื่น ๆ
2.03 ล้านคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ : ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมทีส่ าคั
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 กับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ประเภทอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
การผลิต
ก่อสร้าง
การขายปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ
ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์
บริหารราชการ และประกันสังคม
ด้านการศึกษา
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
บริการด้านอื่น ๆ
อื่น ๆ
รวม

ปี 2559

ปี 2560

12.56
6.15
2.30 ห
น่
6.20
ว
ย 1.21
2.68
: 0.54
0.17
ล้
1.56
า
น 1.16
ค 0.72
น 0.83
2.09
38.17

13.12
5.97
2.21
6.08
1.30
2.64
0.47
0.24
1.47
1.16
0.73
0.90
2.03
38.32

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ทาเหมืองแร่ เหมืองหิ น ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับ
อากาศ การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสีย สิ่งปฏิกูล ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคนิคกิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล และ
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และไม่ทราบ

จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติเดือ นมิถุนายน 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทา ในช่วงเวลา
เดียวกันกับปี 2559 พบว่าผู้มีงานทาปี 2560 จานวน 38.32 ล้านคน ปี 2559 จานวน 38.17 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.15 ล้านคน
โดยในภาคเกษตรกรรม จานวนผู้ทางานปี 2560 จานวน 13.12 ล้านคน ปี 2559 จานวน 12.56 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.6 แสนคน
นอกภาคเกษตรกรรม จานวนผู้ทางานปี 2560 จานวน 25.20 ล้านคน ปี 2559 จานวน 25.61 ล้านคน ลดลง 4.1 แสนคน ซึ่ง
จานวนผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อันดับแรก สาขาการผลิต สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
จานวน 90,000 คน อันดับสอง สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสาขากิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ จานวน 70,000 คน อันดับ
สาม สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ จานวน 10,000 คน
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ : ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2560 กับ ปี 2559

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2560 กับปี 2559 พบว่ารายได้ส่งกลับ
เดือนพฤษภาคม 2560 (10,732 ล้านบาท) สูงกว่าเดือนพฤษภาคม 2559 (8,698 ล้านบาท) จานวน 2,034 ล้านบาท
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560)
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สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

งบที่ได้รับจัดสรร (บาท) งบประมาณหลังโอนเข้า/โอนออก

สป.

1,306.3522

1,306.1041

กกจ.

1,236.5131

1,236,5131

กพร.

2,105.7987

2,105.7987

กสร.

1,048.3959

1,048.3959

สปส.

41,463.8290

41,463.8290

สสปท.

29.9190

29.9190

47,190.8079

47,190.5598

ภาพรวม

เบิกจ่าย
958.0448
(ร้อยละ 73.35)
882.3562
(ร้อยละ 71.36)
1,403.5575
(ร้อยละ 66.65)
779.1863
(ร้อยละ 74.32)
41,235.2160
(ร้อยละ 99.45)
14.4461
(ร้อยละ 48.28)
45,258.3609
(ร้อยละ 95.91)

เบิกจ่าย + ก่อหนี้ผูกพัน
1,012.7068
(ร้อยละ 77.73)
937.2945
(ร้อยละ 75.80)
1,603.6086
(ร้อยละ 76.15)
809.4351
(ร้อยละ 77.21)
41,235.2160
(ร้อยละ 99.45)
14.4461
(ร้อยละ 48.28)
45,600.7272
(ร้อยละ 96.63)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย

งบที่ได้รับจัดสรร (บาท) งบประมาณหลังโอนเข้า/โอนออก

งบบุคลากร

3,454.8378

3,454.8378

งบดาเนินงาน

1,700.2222

1,700.9495

งบลงทุน

459.4416

458.0032

งบเงินอุดหนุน

40,665.9373

40,695.8563

งบรายจ่ายอื่น

880.4499

880.9130

47,190.8079

47,190.5598

ภาพรวม

ที่มา : กลุ่มงานคลังและพัสดุ สานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เบิกจ่าย
2,574.4207
(ร้อยละ 74.52)
1,190.6141
(ร้อยละ 70.00)
284.1296
(ร้อยละ 62.04)
40,657.9904
(ร้อยละ 99.91)
551.2061
(ร้อยละ 62.57)
45,258.3609
(ร้อยละ 95.91)

เบิกจ่าย + ก่อหนี้ผูกพัน
2,574.4207
(ร้อยละ 74.52)
1,311.0987
(ร้อยละ 70.88)
444.6310
(ร้อยละ 97.08)
40,658.0060
(ร้อยละ 99.91)
612.5708
(ร้อยละ 69.54)
45,600.7272
(ร้อยละ 96.63)
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สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
กราฟที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน

กราฟที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย
- จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
ความปรองดอง
2. โครงการ : ป้องกันปั หาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
- จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
3. โครงการ : ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปั หายาเสพติด
- ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- จ้างบัณฑิตแรงงานเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. โครงการ : ศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
- วิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. โครงการ : แก้ไขปั หาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
- จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ
7. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้าน
แรงงาน
7.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
7.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ ชุมชน
8. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
8.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน
8.2 จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์แผนด้านแรงงาน ทั้งใน
และต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

32,000 คน
32,000 คน

1 เรื่อง
72,500 คน
380 คน

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
รอบ 9 เดือน มิถุนายน 60
(ต.ค.59–พ.ค.60 (ต.ค.59–มิ.ย.60)

60,304 คน 60,679 คน
60,304 คน 60,679 คน

0 เรื่อง

375 คน
375 คน

0 เรื่อง

0 เรื่อง

64,480 คน 64,480 คน
380 คน
379 คน

0 คน
-1 คน

380 คน

380 คน

379 คน

-1 คน

1 เรือ่ ง

0 เรือ่ ง

0 เรือ่ ง

0 เรื่อง

1 เรื่อง
20,144 คน
20,144 คน

0 เรื่อง
0 เรื่อง 0 เรื่อง
14,117 คน 15,412 คน 1,295 คน
14,117 คน 15,412 คน 1,295 คน

485,650 คน 438,302 คน 490,397 คน 52,095 คน
485,650 คน 438,302 คน 490,397 คน 52,095 คน
155,408 คน 223,149 คน 259,269 คน 36,120 คน
- เรื่อง
37 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
9 เรื่อง
20 เรื่อง

- เรือ่ ง
- เรือ่ ง

- เรือ่ ง
- เรือ่ ง

- เรื่อง
- เรื่อง
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
รอบ 9 เดือน มิถุนายน 60
(ต.ค.59–พ.ค.60 (ต.ค.59–มิ.ย.60)

8.3 อานวยการบริหารจัดการด้านแรงงาน
7 เรื่อง
- เรื่อง
- เรื่อง
8.4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
9. ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยใน 330,000 คน 404,076 คน 404,207 คน
ต่างประเทศ
8.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
330,000 คน 404,076 คน 404,207 คน
8.2 ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
2 เรื่อง
- เรือ่ ง
- เรือ่ ง
10. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ
1 เรื่อง
- เรือ่ ง
- เรือ่ ง
และแรงงานพิการ
- พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
1 เรื่อง
- เรือ่ ง
- เรือ่ ง
และแรงงานคนพิการ
11. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและ
300 คน 1,310 คน 1,310 คน
ประพฤติมิชอบ
11.1 เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสีย่ งในการ
200 คน
234 คน
234 คน
เกิดทุจริตประพฤติมิชอบ
11.2 เสริมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
100 คน
276 คน
276 คน
ประสิทธิภาพ
11.3 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงาน ด้านการป้องกันและ
800 คน
800 คน
800 คน
ปราบปรามการทุจริต

- เรื่อง
- เรื่อง
131 คน
131 คน
- เรื่อง
- เรื่อง
- เรื่อง
- คน
- คน
- คน
- คน
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
เดือน พ.ค. 60
เดือน มิ.ย. 60

การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน 7,255 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

102,013 คน

113,870 คน

- ด้านจัดหางาน

12,744 คน

14,611 คน

- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

39,537 คน

43,174 คน

4,153 คน

4,367 คน

44,463 คน

50,524 คน

1,116 คน

1,194 คน

- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- ด้านสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ด้านจัดหางาน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

32,709 คน

37,019 คน

1,574 คน

1,807 คน

29,046 คน

32,861 คน

143 คน

161 คน

1,946 คน

2,190 คน
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
สนร./ฝ่ายแรงงาน

จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมาย

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

8,573

6,038

14,611

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

12,025

-

12,025

3. ี่ปุ่น

20,691

6,507

27,198

4. ฮ่องกง

4,397

-

4,397

5. ไต้หวัน (ไทเป)

42,925

22

42,947

6. ไต้หวัน (เกาสง)

16,719

22

16,741

7. สิงคโปร์

20,000

150

20,150

2,021

-

2,021

9. มาเลเซีย

39,496

100,000

139,496

10. อิสราเอล

27,368

1,518

28,886

11. เกาหลี

21,882

60,404

82,286

12. เยอรมนี

13,449

-

13,449

-

-

-

229,546

174,661

404,207

8. บรูไน

13. ลิเบีย
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ

ทีม่ า : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
จานวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์
สนร./ฝ่ายแรงงาน

ไม่เกีย่ วกับเงิน
สิทธิประโยชน์
(ราย)

เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์
(ราย)

(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

33

309,840.00

1

34

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

195

8,865,797.24

154

349

3. ี่ปุ่น

11

156,368.00

16

27

4. ฮ่องกง

37

4,115,667.10

981

1,018

5. ไต้หวัน (ไทเป)

1,487

-

582

2,069

6. ไต้หวัน (เกาสง)

319

-

4,117

4,436

7. สิงคโปร์

232

484,840.00

655

887

7

1,417,260.00

6

13

9. มาเลเซีย

232

6,845,012.00

112

344

10. อิสราเอล

1,039

5,962,310.00

184

1,223

373

30,166,960.00

2,149

2,522

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

-

-

-

-

3,965

58,324,054.34

8,957

12,922

8. บรูไน

11. เกาหลี

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ: มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สร้างงาน สร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
2. โครงการ: สร้างงาน สร้างคนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์
- สร้างงาน สร้างบุ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทาและสิทธิ
หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
3. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
- พิจารณาคาขอและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ
ใบอนุ าตทางาน
4. โครงการ : ป้องกันปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
6.1 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบ
กิจการ
6.2 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน
6.3 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
5. โครงการ : การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
- การให้บริการพิจารณาอนุ าตทางานแบบเบ็ดเสร็จ ในเขตฯ
6. โครงการ : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ
ระเบียบรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. โครงการ : เตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
- แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
8. ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
8.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ
8.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
8.3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
(ต.ค.59–พ.ค.60

ผลการดาเนินงาน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.59–มิ.ย.60)

มิถุนายน 60

6,220 คน
6,220 คน
0 คน
0 คน

20,000 คน
20,000 คน
500 คน
500 คน

10,297 คน
10,297 คน
1,126 คน
1,126 คน

16,517 คน
16,517 คน
1,126 คน
1,126 คน

1,380,200 คน
1,380,200 ครั้ง
1,348,000 คน
242,000 คน
36,000 แห่ง
1,000,000 คน

784,355 คน

933,485 คน 149,130 คน

1,101,554 ครั้ง 1,299,952 ครั้ง 198,398 ครั้ง

1,224,829 คน 1,367,390 คน 142,561 คน
243,261 คน 272,995 คน 29,734 คน
33,093 แห่ง 37,464 แห่ง 4,371 แห่ง
782,085 คน 874,615 คน 92,530 คน

106,000 คน
50,000 คน

199,483 คน
35,665 คน

50,000 คน
240 คน
240 คน

35,665 คน
221 คน
221 คน

219,780 คน 20,297 คน
43,218 คน 7,548 คน

43,218 คน
221 คน
221 คน

7,548 คน
0 คน
0 คน

525,750 คน
416,413 คน 462,568 คน
7,611,200 คน 8,756,498 คน 9,807,547 คน
511,200 คน
432,624 คน 567,576 คน
100,000 คน
73,587 คน
83,544 คน
7,000,000 คน 8,250,287 คน 9,156,427 คน

46,155 คน
1,051,049 คน

134,952 คน
9,957 คน
906,140 คน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
9. โครงการ: ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Job Smart
Workers)
- ขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
10. โครงการ: ขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และขยายโอกาสการมีงานทา
ผู้สูงอายุ
11. โครงการ: สร้างเสริมธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
(ต.ค.59–พ.ค.60

ผลการดาเนินงาน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.59–มิ.ย.60)

มิถุนายน 60

160,000 คน

150,024 คน

175,588 คน 25,564 คน

160,000 คน
9,520 คน
9,520 คน

150,024 คน
7,895 คน
7,895 คน

175,588 คน 25,564 คน
9,001 คน 1,106 คน
9,001 คน 1,106 คน

400 คน

316 คน

415 คน

99 คน

400 คน

316 คน

415 คน

99 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
โครงการสร้างงาน สร้างคน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
- สร้างงาน สร้างคนให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทาและสิทธิหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. พิจารณาและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุ าตทางาน
1.1 การพิจารณาคาขออนุ าตทางาน (คนต่างด้าวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจาเป็นเร่งด่วน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สั ชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ (ประมงทะเล)
- คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ (แปรรูปสัตว์น้า)
- ชนกลุ่มน้อย
1.2 การจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุ าตทางาน (คนต่างด้าวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจาเป็นเร่งด่วน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สั ชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ (ประมงทะเล)
- คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ (แปรรูปสัตว์น้า)
- ชนกลุ่มน้อย

1 ต.ค.59 – 30 มิ.ย. 60

16,517 คน
1,126 คน

13,644 คน
95,921 คน
266,335 คน
387,741 คน
28,121 คน
33,634 คน
58,071 คน
50,018 คน
13,644 ครั้ง
150,787 ครั้ง
335,019 ครั้ง
572,403 ครั้ง
46,986 ครั้ง
33,634 คน
58,071 คน
89,408 ครั้ง

โครงการป้องกันปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
1. ตรวจสอบการทางานต่างด้าว และสถานประกอบกิจการ
- คนงานต่างด้าว
- สถานประกอบกิจการ
2. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
- โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน

272,995 คน
37,464 แห่ง
874,615 คน
811,600 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
- โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตูบ้าน)
- โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
 รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน
 ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาผิดกฎหมาย
- ตรวจสอบควบคุมบริษัทจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ
- พิจารณาอนุ าตจดทะเบียนเป็นผู้รับอนุ าตจัดหางานในประเทศและงานทะเบียนฯ
3. การสนับสนุนแก้ไขและป้องกันปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
 แรงงานต่างด้าว

1 ต.ค.59 – 30 มิ.ย. 60
8,102 คน
54,439 คน
474 คน
298 คน
638 ราย
1,454 ราย
219,780 คน
4,995 คน
4,397 คน

598 คน
 นายจ้าง
- โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด
214,785 คน
- โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในทางานต่าง ฯ
1,627 คน
 อบรมคนหางาน
 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปั หาการค้ามนุษย์

0 แผ่น
28 คน
103 คน

โครงการการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
43,218 คน
- การให้บริการพิจารณาอนุ าตทางานแบบเบ็ดเสร็จฯ
โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับ
221 คน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
1. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
462,568 คน
1.1 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
175,204 คน
- แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
167,311 คน
- แนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2,847 คน
- สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
5,046 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
1.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา
- แนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป
- ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร
- ส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
1.3 แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยูใ่ นระบบการจ้างงาน
- โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้
- โครงการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
2. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (ใหม่)
- พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย
- พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)
2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
3. ผู้ได้รับการบรรจุงาน
4. การบริการจัดหางานในประเทศ
4.1 โครงการจัดนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ
4.2 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ให +่ ย่อย)
- กิจกรรมบริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชัว่ โมง
- กิจกรรมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
- กิจกรรมพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
4.3 โครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
- จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
- จัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
- จัดหางานให้คนพิการมีงานทา
- ส่งเสริมคนพิการมีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
- สร้างโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

1 ต.ค.59 – 30 มิ.ย. 60

285,022 คน
254,650 คน
26,497 คน
3,875 คน
2,342 คน
1,447 คน/72 รุ่น
895 คน
1,800 อาชีพ
0 อุตสาหกรรม
301,235 อัตรา
119,112 คน
218,139 คน
567,576 คน
13,554 คน
533,555 คน
371,390 คน
93,368 คน
47,242 คน
14,436 คน
7,119 คน
87 คน
76 คน
16,974 คน
886 คน
12,585 คน
3,343 คน
93 คน
67 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค.59 – 30 มิ.ย. 60

4.4 โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
5. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
- พิจารณาคาขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทางาน/ฝึกงานต่างประเทศ
- จัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ
- เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
- พัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทางานสาธารณรัฐเกาหลี
- พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ดา้ นแรงงานในการส่งเสริมการไปทางานต่างประเทศ
- สินเชื่อเพื่อการไปทางานต่างประเทศ
- ศูนย์ประสานบริการการไปทางานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค
6. การให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- จัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน
- การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- ขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตาบลหมูบ่ ้าน
โครงการ: ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Job Smart Workers)
- ขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
- สร้างระบบและเครื่องมือในการ Recruitment
โครงการขยายโอกาสมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และขยายโอกาสการมีงานทาผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบ

3,493 คน
83,544 คน
29,244 คน
9,516 คน
44,784 คน
439 คน
712 คน
3 ประเทศ
0 คน
10 แห่ง
9,156,427 คน
9,156,427 คน
288,248 คน
124,160 ฉบับ
727 แห่ง
175,588 คน
1 ระบบ
9,001 คน
415 คน
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กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าวคงเหลือทางานอยู่ทั่วราชอาณาจักร

แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุ าตทางานถูกกฎหมาย

ที่มา : ข้อมูล MoU (นาเข้าและพิสูจน์สั ชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ฝ่ายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560)
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จาแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ามาทางานอันจาเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทน
การเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนต่างด้าวเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.2 ฝึกอบรมคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
1.3 จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2. โครงการ : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคนกลับบ้าน
3. โครงการ : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. โครงการ : จัดหาครุภัณฑ์ฝึกและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก
- จัดหาครุภัณฑ์ฝึกและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงานควบคุม
เครื่องจักรรถยก
5. โครงการ : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่ง ด้านโลจิสติกส์
และการก่อสร้าง
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการด้านโลจิสติกส์และการ
ก่อสร้าง
6. โครงการ : พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)

- พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
7. โครงการ : เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
- เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
8. โครงการ : พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อการแข่งขัน
8.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ
8.2 จัดทาแผนการพัฒนากาลังคนระดับชาติ
8.3 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
รอบ 9 เดือน มิถุนายน 60
(ต.ค.59–พ.ค.60 (ต.ค.59–มิ.ย.60)

5,000 คน
4,980 คน
20 คน

4,504 คน
4,483 คน
21 คน

5,112 คน
5,091 คน
21 คน

608 คน
608 คน
0 คน

78 แห่ง
800 คน
600 คน
200 คน
16,000 คน

77 แห่ง
827 คน
627 คน
200 คน
14,181 คน

77 แห่ง
0 แห่ง
827 คน
0 คน
627 คน
0 คน
200 คน
0 คน
16,199 คน 2,018 คน

16,000 คน
5 แห่ง

14,181 คน
5 แห่ง

16,199 คน
5 แห่ง

2,018 คน
0 แห่ง

5 แห่ง

5 แห่ง

5 แห่ง

0 แห่ง

17,000 คน

13,825 คน

15,809 คน 1,984 คน

17,000 คน

13,825 คน

15,809 คน

1,984 คน

2,000 คน

1,648 คน

1,883 คน

235 คน

2,000 คน
1,648 คน
1,883 คน
235 คน
180 แห่ง
180 แห่ง
180 แห่ง
- แห่ง
180 แห่ง
180 แห่ง
180 แห่ง
- แห่ง
102,700 คน 131,454 คน 145,915 คน 14,461 คน
78,500 คน

71,281 คน

80,219 คน

8,938 คน

3 อุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรม 0 อุตสาหกรรม
24,200 คน 60,173 คน 65,696 คน 5,523 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
รอบ 9 เดือน
มิถุนายน 60
(ต.ค.59–พ.ค.60 (ต.ค.59–มิ.ย.60)

9. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับ 3,516,240 คน 3,014,185 คน 3,236,153 คน 221,968 คน
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
9.1 พัฒนาฝีมือเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
17,020 คน 19,787 คน 21,462 คน 1,675 คน
9.2 จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน
10 สาขา
15 สาขา
15 สาขา
0 สาขา
ฝีมือแรงงาน
9.3 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
35 หลักสูตร 13 หลักสูตร 15 หลักสูตร 2 หลักสูตร
9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการ
3,499,220 คน 2,994,398 คน 3,213,941 คน 219,543 คน
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545
9.5 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ
1,020 คน
0 คน
750 คน
750 คน
การประเมินความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
10. โครงการ : ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน
6,560 คน 9,565 คน 11,011 คน 1,446 คน
การประกอบอาชีพ
- ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
6,560 คน
9,565 คน 11,011 คน 1,446 คน
อาชีพ
11. โครงการ : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
6,160 คน 6,649 คน 7,137 คน
488 คน
อาชีพ
- ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
6,160 คน
6,649 คน
7,137 คน
488 คน
12. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน ปราบปราม และลด
200 คน
171 คน
171 คน
0 คน
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน ปราบปราม และลดความเสี่ยงใน
200 คน
171 คน
171 คน
0 คน
การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการ : สมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.59–พ.ค.60 (ต.ค.59–มิ.ย.60)

มิถุนายน 60

2,500 คน
2,500 คน
52,000 คน

2,668 คน
2,668 คน
77,014 คน

2,668 คน
2,668 คน
85,708 คน

0 คน
0 คน
8,694 คน

20,000 แห่ง

18,203 แห่ง

19,079 แห่ง

876 แห่ง

4,500 คน

3,652 คน

3,911 คน

259 คน

4,500 คน

3,652 คน

3,911 คน

259 คน

100 แห่ง

102 แห่ง

102 แห่ง

0 แห่ง

1 เรื่อง
1 เรื่อง
11,900 คน
11,900 คน

1 เรื่อง
1 เรื่อง
12,786 คน
12,786 คน

1 เรื่อง
1 เรื่อง
12,786 คน
12,786 คน

- เรื่อง
- เรื่อง
0 คน
0 คน

- ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดองสมานฉันท์
2. โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและ
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับ
46,450 คน 69,992 คน
77,544 คน 7,552 คน
การคุ้มครองตามกฎหมาย
- กากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
5,550 คน
7,022 คน
8,164 คน 1,142 คน
3. โครงการ : ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
1,000,000 คน 1,244,152 คน 1,292,208 คน 48,056 คน
ประกอบกิจการ
3.1 จานวนแรงงานที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข 1,000,000 คน 1,244,152 คน 1,292,208 คน 48,056 คน
ปั หายาเสพติด
3.2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปั หายาเสพติด
4. โครงการ: รณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติต่อแรงงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายความปลอดภัยฯ
5. โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
- ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสาหรับเด็กในประเทศไทย
6. โครงการ : ส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน
- ส่งเสริมด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียนแก่แรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน
7. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ
แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
7.1 กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
สนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายฯ

40,000 แห่ง 26,853 แห่ง 31,726 แห่ง 4,873 แห่ง
839,300 คน 1,030,174 คน 1,213,674 คน 183,500 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
7.2 กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและ
สนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและ
เกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน
7.4 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัด
สวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย
7.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
8. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
8.1 จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงาน
8.2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
9. โครงการ : จัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน
9.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบ
กิจการอย่างยั่งยืน
9.2 ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
10. โครงการ : พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน
11. โครงการ : ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

16,000 แห่ง 11,850 แห่ง
700,000 คน 775,768 คน
12,000 แห่ง 9,048 แห่ง
650,000 คน 585,514 คน
12,000 แห่ง 9,620 แห่ง

มิถุนายน 60

13,604 แห่ง 1,754 แห่ง
892,586 คน 116,818 คน
10,175 แห่ง 1,127 แห่ง
659,889 คน 74,375 คน
10,651 แห่ง 1,031 แห่ง

350,000 ครั้ง 317,955 ครั้ง 368,599 ครั้ง 50,644 ครั้ง
5,200 แห่ง

5,406 แห่ง

5,411 แห่ง

5 แห่ง

700 แห่ง

932 แห่ง

932 แห่ง

0 แห่ง

5,200 แห่ง

5,406 แห่ง

5,411 แห่ง

5 แห่ง

900 คน
200 คน

935 คน
235 คน

935 คน
235 คน

0 คน
0 คน

700 คน

700 คน

700 คน

0 คน

1,600 คน

1,585 คน

1,585 คน

0 คน

1,600 คน
1,700 คน
1,700 คน

1,585 คน
980 คน
980 คน

1,585 คน
980 คน
980 คน

0 คน
0 คน
0 คน

หมายเหตุ. – โครงการศึกษาวิจัยการกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รบั
งานไปทาที่บ้านในประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.59–พ.ค.60 (ต.ค.59–มิ.ย.60)
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60

โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างเศรษฐกิจไทย
- ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดองสมานฉันท์
โครงการป้องกันและแก้ไขปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนาและกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมาย
- กากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
1. จานวนแรงงานได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการคุ้มครองฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการการปฏิบัติต่อแรงงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
- ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสาหรับเด็กในประเทศไทย
โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน
- ส่งเสริมด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
ผลผลิตสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
1. กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนให้แรงงาน
มีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2. กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนให้แรงงาน
มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ใน
วงการแรงงาน
4. กากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย และนอกเหนือ
กฎหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม

2,668 คน
77,544 คน
8,164 คน
1,292,208 คน
19,079 แห่ง
3,911 คน
102 แห่ง

1 เรื่อง
12,786 คน
31,726 แห่ง
1,213,674 คน
13,604 แห่ง
892,586 คน
10,175 แห่ง
659,889 คน
10,651 แห่ง
368,599 ครั้ง
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60

แรงงานได้รับการตรวจคุ้มครองตามกฎหมาย ประกอบด้วย
- การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตรกรรม
 นายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ได้รับการตรวจคุ้มครอง

2,106 แห่ง

 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน

19,493 คน

 ลูกจ้างที่ผ่านการคุ้มครองแรงงานและได้รับการปฏิบัติถูกต้อง
- ความปลอดภัยในการทางาน

19,493 คน

 ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

13,308 แห่ง

 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ

12,083 แห่ง

 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ
- ป้องกันและแก้ไขปั หาความขัดแย้ง
(1) กรณีข้อพิพาทแรงงาน
 สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 ข้อพิพาทแรงงานที่ยุติ
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานยุติ
(2) กรณีข้อขัดแย้ง
 สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้ง
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 สถานประกอบกิจการที่ข้อขัดแย้งยุติ
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้งยุติ
(3) วินิจฉัยและยุติคาร้อง

770,733 คน

93 แห่ง
76,115 คน
87 แห่ง
70,726 คน
122 แห่ง
124,255 คน
111 แห่ง
92,659 คน

 คาร้องที่วินิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน

5,608 ราย

 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับคาร้อง

14,833 คน

 ลูกจ้างได้รับเงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน
1. การตรวจคุ้มครองแรงงานสตรี
 ตรวจคุ้มครองแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่เป็นแรงงานสตรีที่ผ่านการตรวจและได้รับการปฏิบัติถูกต้อง

432.92 ล้านบาท
29,884 คน
556,487 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60

2. การตรวจคุ้มครองแรงงานเด็ก
 ตรวจคุ้มครองแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่เป็นแรงงานเด็กที่ผ่านการตรวจและได้รับการปฏิบัติถูกต้อง

668 คน
2,403 คน

สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
932 แห่ง
1. จานวนสถานประกอบกิจการทีเ่ ข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกาหนด
มาตรฐานแรงงานไทย
5,411 แห่ง
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามให้สถานประกอบ
กิจการปฏิบัตติ ามข้อกาหนดมาตรฐานด้านแรงงาน
โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน
235 คน
1. ส่งเสริม และพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน
700 คน
2. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ
อย่างมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
1,585 คน
- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน
โครงการความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
980 คน
หมายเหตุ. – โครงการศึกษาวิจัยการกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รบั งานไปทาที่บ้านในประเทศไทย ผลการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2558 เนื่องจากมีการปรับกระบวนงานเพิ่มขึ้น
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สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
1.1 บริหารจัดการระบบประกันสังคม สาหรับลูกจ้าง
ผู้ประกันตน
- จานวนผู้ประกันตน
- จานวนการรับเงินสมทบจากผู้ประกันตน
- จานวนการจ่ายเงินทดแทน
- จานวนการจ่ายประโยชน์ทดแทน
2. ผลผลิต : แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม
2.1 ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบที่สมัครเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
2.2 จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์สาหรับผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40
3. ผลผลิต : ผู้ประกันตนมีสทิ ธิได้รับสิทธิประโยชน์ดา้ น
บริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
- จัดระบบบริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
(ต.ค.59–พ.ค.60

ผลการดาเนินงาน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.59–มิ.ย.60)

มิถุนายน 60

11,980,000 คน 11,866,394 คน 11,866,394 คน

0 คน

11,980,000 คน 11,866,394 คน 11,866,394 คน

0 คน

11,980,000 คน
11,980,000 คน
237,500 ครั้ง
49,530,000 ครั้ง
1,532,000 คน

11,866,394 คน 11,866,394 คน
11,970,737 คน 11,970,737 คน

147,821 ครัง้

147,821 ครัง้

0 คน
0 คน
0 ครั้ง

0 ครั้ง
2,281,916 คน

0 ครั้ง
2,281,916 คน

0 ครั้ง
0 คน

1,532,000 คน 2,281,916 คน

2,281,916 คน

0 คน

ร้อยละ 50 ร้อยละ 38.85
198,000 ครั้ง 59,718 ครั้ง

ร้อยละ 38.85
59,718 ครั้ง

ร้อยละ 0 ครั้ง

12,340,000 คน 12,329,650 คน 12,329,650 คน

0 คน

12,340,000 คน 12,329,650 คน 12,329,650 คน

0 คน
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
1.1 การส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ
1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
2. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี

ผลการดาเนินงาน
รอบ 8 เดือน
(ต.ค.59–พ.ค.60

ผลการดาเนินงาน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.59–มิ.ย.60)

มิถุนายน 60

300 แห่ง

0 แห่ง

456 แห่ง

456 แห่ง

300 แห่ง

0 แห่ง

456 แห่ง

456 แห่ง

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

0 ระบบ

25 ครั้ง

15 ครั้ง

17 ครั้ง

2 ครั้ง

25 ครั้ง

15 ครั้ง

17 ครั้ง

2 ครั้ง
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 สถานะเงินกองทุน (ณ 31 พฤษภาคม 2560)
- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ
 ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
 สถานะเงินกองทุน (ณ 31 พฤษภาคม 2560)
 จานวนลูกจ้างผู้ประกันตนทีไ่ ด้รบั เงินทดแทน (กรณีประสบ
อันตรายเนือ่ งจากการทางาน)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2560)
- รับชาระหนี้
- รับเงินสมทบ

1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60
438,704 แห่ง
1,731,0892 ล้านบาท
591,385.31 ล้านบาท
42,119.11 ล้านบาท
34,630,243 ราย
25,808.06 ล้านบาท
22,941,681 ราย
11,885.42 ล้านบาท
11,532,843 ราย
4,425.63 ล้านบาท
155,719 ราย
57.4924 ล้านบาท
7,540 ราย

1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60
885.0192 ล้านบาท
48.6661 ล้านบาท
- ล้านบาท
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (คงเหลือ)
- จานวนคนหางานที่ได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน
- รายจ่าย
2. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ
3. กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ได้รับ
จัดสรรตัวเลขจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปี 2559 โดยกองทุนฯ
ต้องเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนาเงินสมทบเข้ากองทุน)
- จัดสรรเงินสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางาน
ของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จานวน
10 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมการจัดหางาน 2. กรมการปกครอง 3. สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ 4. กทม. 5. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6. สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 7. กรมประชาสัมพันธ์ 8. กองทัพเรือ 9. กองทัพบก และ
10. กอ.รมน.
หมายเหตุ : จัดสรรเงินกองทุนและเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2557
ให้กับทั้ง 10 หน่วยงานดังกล่าวด้วย
- จานวนเงิน (คงเหลือ) จากการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (คงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2560)
 สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
- เงินที่อนุมัติให้สหกรณ์กู้

2. กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง (คงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2560)
 รับเงินค่าปรับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุน
- ยอดเงินสงเคราะห์ที่จา่ ย
3.กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (ณ 30 มิถุนายน 2560)

1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60
829.8881 ล้านบาท
198 คน
6,080,376.52 บาท
17.7669 ล้านบาท
43 กลุ่ม
4.42 ล้านบาท
580 ล้านบาท

685.334 ล้านบาท

85.0993 ล้านบาท

1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60
186.3648 ล้านบาท
16 แห่ง
150 ล้านบาท
492.5436 ล้านบาท
9.59 ล้านบาท
750 ราย
10.0187 ล้านบาท
259.8692 ล้านบาท
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รายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอก เจริ นพสุวรรณ
นายอารักษ์ พรหมณี
พลโท ธนิส พิพิธวณิชการ
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์
นายสิงหเดช ชูอานาจ
นายบุ เลิศ ธีระตระกูล
นายประวิทย์ เคียงผล
นายสุทธิ สุโกศล
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
นางเพชรรัตน์ สินอวย
นายวิชัย คงรัตนชาติ
นายวิวัฒน์ ตังหงส์
นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
นายสมเกียรติ บุ ทอง
พันตารวจตรีห ิง รมยง สุรกิจบรรหาร
นายวรานนท์ ปีติวรรณ
นายธีรพล ขุนเมือง
นายสุเมธ มโหสถ
นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล
-

ตาแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (รักษาการ)
อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
09 2246 2412 0 2246 1521
0 2232 1079
0 2643 4369
08 1174 9494 0 2232 1081-4
08 9814 1584 0 2232 1097
08 9810 6582 0 2232 1124-5
08 8244 4545
08 1805 7394 0 2232 1123
06 1414 3883 0 2232 1118
08 1867 9164 0 2232 1057
08 4700 9967 0 2245 2300
08 9949 4203 0 2232 1120
08 3265 3162
08 1996 0712 0 2232 1071
09 8964 9882 0 2232 1327
08 1938 4227 0 2248 6866
08 1752 9101 0 2247 6600
08 1926 8383 0 2245 7787
08 1807 8016 0-2956 2024-5
0 2232 1096
-
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นโยบายกระทรวงแรงงาน
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8 วาระปฏิรูปแรงงาน

แนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงาน
รอบ 6 เดือนหลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. การป้องกันและแก้ไขปั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ยึดนโยบาย zero tolerance
2. เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
3. Safety Thailand
4. การจ้างงานคนพิการ และผู้สูงอายุ
5. การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก
6. การปฏิรูปโครงสร้างกฎหมาย การบริหารจัดการ
7. การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น สร้างจิตสานึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
8. การปฏิรูป Information Technology

