ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน>ระบบขอมูลผูบริหาร

รายงานสําคัญผูบริหาร






สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

สาระสําคัญประกอบดวย
 ภาวะการทํางานของประชากร
 รายงานกราฟขอมูลสําคัญ

สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เดือนตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558

1
ตารางที่ 1 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน
สป.

งบที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณหลัง
(บาท)
โอนเขา/โอนออก
1,263.5946
1,263.5946

กกจ.

1,160.0531

1,160,0531

กพร.

2,119.5692

2,119.5692

กสร.

1,102.6567

1,102.6567

สปส.

27,992.4582

27,992.4582

ภาพรวม

33,638.3318

33,638.3318

เบิกจาย
537.4425
(รอยละ 42.53)
430.3581
(รอยละ 37.10)
706.6278
(รอยละ 33.34)
416.1586
(รอยละ 37.74)
18.8730
(รอยละ 67.42)
2109.46
(รอยละ 57.61)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย
งบรายจาย
งบบุคลากร

งบที่ไดรับจัดสรร งบประมาณหลังโอน
(บาท)
เขา/โอนออก
3,304.7068
3,304.7068

งบดําเนินงาน

1,745.9245

1,723.6225

งบลงทุน

336.8851

362.7011

งบเงินอุดหนุน

27,252.3458

27,252.3458

งบรายจายอื่น

998.4696

994.9556

33,638.3318

33,638.3318

ภาพรวม

ที่มา : กลุมงานคลังและพัสดุ สํานักบริหารกลาง

เบิกจาย
1,320.7033
(รอยละ 39.96)
628.8012
(รอยละ 36.50)
110.5191
(รอยละ 30.51)
18.5902
(รอยละ 68.21)
313.4003
(รอยละ 31.46)
20,963.5770
(รอยละ 62.32)

หนวย : ลานบาท
เบิกจาย+กอหนี้ผกู พัน
23.8918
(รอยละ 44.42)
47.0751
(รอยละ 41.16)
102.6301
(รอยละ 38.18)
85.8936
(รอยละ 45.53)
18.8730
(รอยละ 67.42)
278.3636
(รอยละ 58.35)
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย+กอหนี้ผกู พัน
1,320.7033
(รอยละ 39.96)
118.1559
(รอยละ 43.36)
101.3801
(รอยละ 58.51)
0.0720
(รอยละ 68.22)
35.6473
(รอยละ 35.03)
259.4905
(รอยละ 63.09)

2
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : กระทรวงแรงงานพบประชาชน
- จัดบริการดานแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ความปรองดอง
2. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
ประพฤติมิชอบ
3. โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพือ่ รองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
3.1 สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัยขอมูลความตองการแรงงานและการ
ขาดแคลนแรงงาน ฐานขอมูลกลางดานตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
และรางมาตรฐานแรงงานอาเซียน
3.2 จัดทํารายงานสถานการณและวิเคราะหดัชนีชวี้ ดั ภาวะแรงงาน
3.3 ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบคุม ครองแรงงานกลุมเฉพาะ (แรงงาน
นอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุ)
3.4 เสริมสรางศักยภาพดานแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
4. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
- จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5. โครงการมหกรรมดานแรงงานเฉลิมพระเกียรติ
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (เริ่มดําเนินการเดือนเมษายน 2558)
6. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
6.1 ประสานการใหบริการดานแรงงาน
6.2 บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
6.3 จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ดานอาชีพ

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
ทั้งป
100,000 คน
100,000 คน

ผลการ
ดําเนินงาน
รอบ 5 เดือน
74,072 คน
74,072 คน

280 คน

244 คน

280 คน

244 คน

3 เรื่อง

รอยละ 55.56

380 ป/เลม
1 เรื่อง

226 ป/เลม
- เรือ่ ง

660 คน
380 คน

338 คน
380 คน

380 คน

380 คน

3,800 คน
3,800 คน

- คน
- คน

250,000 คน
250,000 คน
77,500 คน
20,144 คน

314,542 คน
314,542 คน
252,393 คน
42,156 คน

3
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)

ผลผลิต/กิจกรรม
7. ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
7.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน
7.2 จัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน
7.3 จัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดนโยบายดานแรงงานระหวางประเทศ
7.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
7.5 อํานวยการบริหารจัดการดานแรงงาน
7.6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
- จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
9. ผลผลิต : การสงเสริมขยายตลาดและคุมครองแรงงานไทยใน
ตางประเทศ
9.1 คุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
9.2 ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
ทั้งป
28 เรื่อง

ผลการ
ดําเนินงาน
รอบ 5 เดือน
28 เรื่อง

7 เรื่อง
10 เรื่อง
4 เรื่อง
6 เรื่อง
8 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

รอยละ 47.75
รอยละ 67.98
รอยละ 84.40
รอยละ 52.07
รอยละ 63.46
รอยละ 25
รอยละ 57.96

330,000 คน

392,923 คน

330,000 คน
2 เรื่อง

392,923 คน
- เรือ่ ง

4
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานรอบ
5 เดือน

การบริหารจัดการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โดยอาสาสมัครแรงงาน 7,255 คน
• การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ดานจัดหางาน
- ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชนประกันสังคม
- ดานสิทธิประโยชนแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ

117,994 คน
7,255 คน
40,242 คน
2,309 คน
67,662 คน
526 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน
• การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ดานจัดหางาน
- ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชนประกันสังคม

23,280 คน
1,730 คน
17,185 คน
74 คน
4,291 คน

5
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สงเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)
จํานวนแรงงานไทยในตางประเทศ (คน)
สนร./ฝายแรงงาน

แรงงาน
ถูกกฎหมาย

แรงงาน
ผิดกฎหมาย

รวม

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

14,620

600

15,220

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

29,875

125

30,000

3. ญี่ปุน

15,171

4,391

19,562

4. ฮองกง

4,022

-

4,022

5. ไตหวัน (ไทเป)

43,645

12

43,657

6. ไตหวัน (เกาสง)

16,289

12

16,301

7. สิงคโปร

8,659

350

9,009

8. บรูไน

1,886

-

1,886

9. มาเลเซีย

37,738

110,000

147,738

10. อิสราเอล

22,500

1,000

23,500

11. เกาหลี

23,783

-

23,783

12. เยอรมนี

58,078

-

58,078

167

-

167

276,443

116,490

392,923

13. ลิเบีย
รวม

หมายเหตุ : ขอมูลแรงงานผิดกฎหมาย เปนขอมูลประมาณการ
ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

6

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)
จํานวนแรงงานไทยที่มารองทุกข
สนร./ฝายแรงงาน

ไมเกีย่ วกับเงินสิทธิ
ประโยชน
(ราย)

เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน
(ราย)

(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

7

-

7

14

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

-

-

22

22

3. ญี่ปุน

4

7,775,962

19

23

4. ฮองกง

13

1,785,291.20

198

211

1,005

-

123

1,128

70

1,641,238.48

896

966

235

4,173,204.00

310

545

8. บรูไน

3

951,000

10

13

9. มาเลเซีย

8

248,500

123

131

10. อิสราเอล

409

2,022,750

99

508

11. เกาหลี

225

17,709,393

1,019

1,244

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

1

-

-

1

1,980

36,307,338.68

2,826

4,806

5. ไตหวัน (ไทเป)
6. ไตหวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7
กรมการจัดหางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ: สรางงาน สรางบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท
- สรางงาน สรางบุญใหความรูด านสงเสริมการมีงานทําและสิทธิ
หนาทีต่ ามระบอบประชาธิปไตย
2. โครงการ: สรางเสริมธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ
3. โครงการ : เตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ
ระเบียบรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. โครงการ: มหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงาน สรางอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
*เริ่มดําเนินการเดือน ก.พ. 58
5.ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
5.1การใหบริการจัดหางานในประเทศ
5.2 การใหบริการจัดหางานตางประเทศ
5.3 การใหบริการแนะแนวอาชีพ
5.4 การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
6. โครงการ : ปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
6.1 การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุม ครอง
คนหางาน
6.2 สนับสนุนการแกไขและปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
7. ผลผลิต : คนตางดาวไดรับอนุญาตทํางาน
7.1 ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบกิจการ
7.2 พิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาต
ทํางาน

เปาหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งป
2,000 คน
2,000 คน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 5 เดือน
2,828 คน
2,828 คน

1,000 คน

453 คน

1,000 คน

453 คน

500 คน
500 คน

270 คน
270 คน

20,000 คน
20,000 คน

8,234 คน*
8,234 คน

8,325,910 คน
700,000 คน
100,000 คน
525,910 คน
7,000,000 คน
1,016,358 คน

4,497,960 คน
416,415 คน
45,087 คน
294,402 คน
3,742,056 คน
546,606 คน

1,000,000 คน

508,030 คน

16,358 คน

38,576 คน

242,000 คน
36,000 แหง
1,380,138 คน
1,431,844 ครั้ง

123,540 คน
18,229 แหง
329,800 คน
493,661 ครั้ง

8
กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ. 58

โครงการสรางงาน สรางบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท
- สรางงาน สรางบุญใหความรูดา นสงเสริมการมีงานทําและสิทธิหนาที่
ตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการสงเสริมธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางจริยธรรมคุณธรรมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
* เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57 ยังไมมีการรายงานผล
โครงการเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการมหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงาน สรางอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
* เริ่มดําเนินการเดือน ก.พ. 58
ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
1. ตําแหนงงานวาง (ในประเทศ)
2. ผูลงทะเบียนสมัครงาน

2,828 คน

453 คน*

270 คน

8,234 คน*

177,788 อัตรา
189,556 คน

3. ผูไดรับการบรรจุงาน

151,720 คน

4. การบริการจัดหางานในประเทศ
4.1 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
4.2 โครงการสงเสริมการมีงานทําอยางยั่งยืน
- กิจกรรมใหบริการจัดหางาน ณ สํานักงาน
- กิจกรรมใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวา งงาน
- กิจกรรมมีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง
- กิจกรรมการเคลือ่ นยายแรงงานอยางเปนระบบ
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ+ยอย)
- กิจกรรมบริการจัดหางานและคุม ครองคนหางานตลอด 24 ชัว่ โมง

416,415 คน
1,018 คน
408,829 คน
71,553 คน
228,360 คน
50,627 คน
2,415 คน
47,635 คน
8,239 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน
4.3 การใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
- จัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
- จัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
- จัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
- สงเสริมคนพิการมีงานทําในหนวยงานภาครัฐ
- สรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
5. การใหบริการจัดหางานตางประเทศ
- บริษัทจัดสงคนหางาน
- กรมการจัดหางานจัดสง
- เดินทางดวยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
- บริษัท/นายจางพาไปทํางาน
- บริษัท/นายจางพาไปฝกงาน
6. การใหบริการแนะแนวอาชีพ
- แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา
- แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
- แนะแนวอาชีพใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนทัว่ ไป
- ศูนยตรีเทพเพื่อการจางงานแบบครบวงจร
- แนะแนวอาชีพใหทหารกองประจําการ
- สรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
- โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได
- โครงการรับงานสูบ านเพิ่มรายไดในครัวเรือน
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพใหเด็กและเยาวชนในสถานพินจิ
- โครงการสงเสริมการรับงานไปทําทีบ่ าน
- กิจกรรมสงเสริมการมีงานทําผูสูงอายุ
7. การใหบริการเผยแพรขอ มูลขาวสารตลาดแรงงาน
โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
1. การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน
- โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันการหลอกลวงในการทํางานตางประเทศ
- โครงการเคาะประตูบานเพื่อปองกันปญหาการหลอกลวงคนหางาน
- โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ตางประเทศ

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ. 58
6,568 คน
623 คน
3,858 คน
2,019 คน
54 คน
14 คน
45,087 คน
14,346 คน
3,821 คน
23,772 คน
6,437 คน
1,711 คน
294,402 คน
62,120 คน
75,425 คน
140,940 คน
9,040 คน
302 คน
2,467 คน
850 คน
349 คน
2,195 คน
492 คน
222 คน
3,742,056 คน
508,030 คน
463,429 คน
4,879 คน
39,005 คน

10
กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ. 58

- การรับเรือ่ งรองทุกขชวยเหลือคนหางานใหไดรบั เงินคืนและดําเนินคดีผกู ระทําผิดกฎหมายจัดหางาน
• รับเรือ่ งรองทุกขคนหางาน
• รองทุกขกลาวโทษผูก ระทําผิดกฎหมาย
• จํานวนคนหางานไดรับการชวยเหลือ
• สิทธิประโยชนเปนจํานวนเงินที่คนหางานไดรับคืน
2.การสนับสนุนแกไขและปองกันปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน
- โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
- โครงการจัดตั้งศูนยประสานแรงงานประมง 7 จังหวัด
คนตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางาน
1. ตรวจสอบการทํางานตางดาว และสถานประกอบกิจการ
- คนงานตางดาว
- สถานประกอบกิจการ
2. พิจารณาและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
2.1 การพิจารณาคําขออนุญาตทํางาน (คนตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจําเปนเรงดวน
- ประเภทชัว่ คราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผานการพิสูจนสญ
ั ชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี
- คนตางดาวทํางานประมงมาตรา 13 (2)
- ชนกลุม นอย
2.2 การจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขออนุญาตทํางาน (คนตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจําเปนเรงดวน
- ประเภทชัว่ คราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผานการพิสูจนสญ
ั ชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี
- คนตางดาวทํางานประมงมาตรา 13 (2)
- ชนกลุมนอย

717 คน
578 คน
139 คน
543 ราย
981,362 บาท
38,576 คน
4,110 คน
34,466 คน
123,540 คน
18,229 แหง
329,800 คน
6,488 คน
54,555 คน
69,296 คน
156,432 คน
15,373 คน
- คน
- คน
27,656 คน
493,661 ครั้ง
6,488 ครั้ง
83,302 ครั้ง
86,742 ครั้ง
247,343 ครัง้
22,817 ครั้ง
- คน
- คน
46,969 คน
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กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดสวนแรงงานตางดาวคงเหลือทํางานอยูทั่วราชอาณาจักร

แผนภูมิแสดงสัดสวนแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานถูกกฎหมาย

ที่ มา : ข อมู ล MOU (นํ าเข าและพิ สู จน สั ญชาติ ) จากแบบรายงานอิ เล็ กทรอนิ กส เมล ฝ ายสารสนเทศฯ
กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
จําแนกเปน 4 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเขามาทํางานอันจําเปนเรงดวน (3) ประเภทตลอดชีพ
(4) ประเภทขอตกลงวาดวยการจางแรงงานกับประเทศคูภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนตางดาวซึ่งเขามาทํางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ไดแก กฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนตางดาวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ และไดรับ การผอนผันใหไ ป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนตางดาวเขามา
หรื อ อยู ใ นราชอาณาจั ก รโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายวา ดว ยคนเขา เมือ งแตไ ดร ับ อนุญ าตใหอ ยู ใ น
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2. ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
2.1 พัฒนาฝมือและศักยภาพกลุมเครือขายแรงงานนานาชาติ
2.2 เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
3. โครงการ : ฝกอบรมฝมอื แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.1 ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
3.2 ฝกอบรมคนพิการรวมกับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
3.3 ฝกอาชีพแรงงานกลุม เฉพาะ
3.4 จัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานในสถานประกอบ
กิจการเทิดไทพระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย
4. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานทั้งระบบใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
4.1 พัฒนาฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
4.2 พัฒนา/สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4.3 ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
4.4 จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา/สงเสริมมาตรฐานฝมอื แรงงาน
4.5 พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน
4.6 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานตาม พ.ร.บ.สงเสริมฯ พ.ศ. 2545
4.7 ยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหมีศกั ยภาพและผลิตภาพเพื่อ
การแขงขัน
4.8 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตาม
มาตรฐานฝมือแรงงาน
4.9 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เปาหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งป

ผลการดําเนินงาน
รอบ 5 เดือน

500 คน

589 คน

1,980 คน
120,349 คน

523 คน
72,102 คน

3,000 คน

1,891 คน

20 คน

- คน

4,000 คน
77 แหง

3,157 คน
- แหง

1,413 คน
1,400 คน
36,910 คน
20 สาขา
70 หลักสูตร
3,417,708 คน

4,246 คน
1,386 คน
21,202 คน
16 สาขา
34 หลักสูตร
1,266,849 คน

200 แหง

260 แหง

14,250 คน

8,547 คน

79 แหง

79 แหง

13
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ.58

โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
589 คน
- เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
1. พัฒนาฝมือและศักยภาพกลุมเครือขายแรงงานนานาชาติ
523 คน
2. เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
72,102 คน
2.1 พัฒนาขีดความสามารถดานภาษาใหแกแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
12,302 คน
2.2 พัฒนาฝมอื แรงงานสงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวน
2,611 คน
2.3 พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อสงเสริมความสามารถของภาคบริการและการทองเที่ยว
12,236 คน
2.4 เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลือ่ นการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในการเขาสู
9,723 คน
ประชาคมอาเซียน
2.5 พัฒนาฝมอื แรงงานรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คมนาคมและการขนสง
8,393 คน
2.6 ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจชายแดน
23,320 คน
2.7 ฝกอบรมผูประกอบอาหารรองรับครัวไทยสูครัวโลก
2,969 คน
2.8 พัฒนาศักยภาพแรงงานดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับความตองการในเขตอุตสาหกรรม
548 คน
โครงการ : ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1,891 คน
2. ฝกอบรมคนพิการรวมกับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- คน
3. ฝกอาชีพแรงงานกลุม เฉพาะ
3,157 คน
4. จัดตัง้ ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเทิดไทพระบิดา
- คน
แหงมาตรฐานการชางไทย
พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานทั้งระบบใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
1. พัฒนาฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
4,246 คน
2. พัฒนา/สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
1,386 คน
3. ทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน
21,202 คน
16 สาขา
4. จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา/สงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงาน
34 หลักสูตร
5. พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน
1,266,849 คน
6. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการฝกอบรมฝมอื แรงงานฯ
260 แหง
7. ยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหมศี ักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแขงขัน
8,547 คน
8. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางมาตรฐานฝมอื แรงงาน
79 แหง
9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

14
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการ : แรงงานสมานฉันท สรางสรรคเศรษฐกิจไทย
- สงเสริมสนับสนุนใหแรงงานมีความปรองดองสมานฉันท
2. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยงใน
การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. โครงการ: สงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงานอยางเปน
มาตรฐานรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีอาเซียน
3.1 กํากับดูแลสถานประกอบกิจการใหปฏิบตั ติ อแรงงาน
โยกยายถิน่ ฐานตามมาตรฐานแรงงาน
3.2 สงเสริมสิทธิดา นแรงงานแกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
4. ผลผลิต : แรงงานไดรบั สิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงาน
4.1 กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความรู และไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายคุม ครองแรงงาน
4.2 กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
4.3 สงเสริมและสนับสนุนใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและ
เกิดความสมานฉันทในวงการแรงงานในการทํางาน
4.4 กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัด
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย
4.5 สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรของกรมและประชาชนเขาใช
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
5. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
5.1 จํานวนสถานประกอบกิจการที่เขารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงาน
5.2 สรางความรูความเขาใจ สงเสริม สนับสนุนและติดตามให
สถานประกอบกิจการปฏิบตั ิตามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงาน

เปาหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งป
5,200 คน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 5 เดือน
5,471 คน

5,200 คน

5,471 คน

1,500 คน

614 คน

10,250 คน

10,125 คน

700 แหง

461 แหง

10,250 คน

10,125 คน

1,700,000 คน

782,405 คน

600,000 คน

410,079 คน

500,000 คน

404,989 คน

11,000 แหง

5,475 แหง

300,000 ครั้ง

135,095 ครัง้

700 แหง

683 แหง

5,200 แหง

4,417 แหง
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
6. โครงการ : ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
- สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุม เสี่ยงไดรบั
การคุม ครองตามกฏหมาย
7. โครงการ : สงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ
7.1 จํานวนแรงงานทีไ่ ดรบั ความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
7.2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
8. โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อการคุมครองแรงงาน
- ศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูรับงานไปทําที่บานใน
ประเทศไทย * (เริ่มดําเนินการเดือน ก.พ. 58 เสร็จสิ้นเดือน ส.ค. 58)

เปาหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งป
50,500 คน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 5 เดือน
29,935 คน

50,500 คน

29,935 คน

1,200,000 คน

1,147,673 คน

20,000 แหง

13,774 แหง

1 เรื่อง

- เรื่อง

1 เรื่อง

- เรื่อง *
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 –28 ก.พ.58

โครงการแรงงานสมานฉันท สรางเศรษฐกิจไทย
-สงเสริม สนับสนุนใหแรงงานมีความปรองดองสมานฉันท
โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสรางการบริหารจัดการดานแรงงานอยางเปนมาตรฐานรองรับการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรีอาเซียน
1. กํากับดูแลสถานประกอบกิจการใหปฏิบตั ิตอแรงงานโยกยายถิ่นฐานตามมาตรฐาน
แรงงาน
2. สงเสริมสิทธิดานแรงงานแกแรงงานโยกยายถิน่ ฐาน
แรงงานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงาน
1. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความรู และไดรบั การคุมครองตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน
2. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยทีด่ ี
ในการทํางาน
3. สงเสริมและสนับสนุนใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและเกิดความสมานฉันทใน
วงการแรงงาน
4. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย
5. สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรของกรมและประชาชนเขาใชบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม
แรงงานไดรับการตรวจคุมครองตามกฎหมาย ประกอบดวย
- การคุมครองแรงงานในระบบ
• ตรวจคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
• ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัตถิ ูกตองตามกฎหมายฯ
- การคุมครองแรงงานนอกระบบ 2 กรณี
(1) ผูรับงานไปทําที่บาน
• นายจาง/ผูวา จางที่ผา นการตรวจคุมครองแรงงาน
• ลูกจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงานนอกระบบ
• ลูกจางที่ผานการคุมครองแรงงานและไดรับการปฏิบตั ิถูกตอง

5,471 คน
1,067 คน
461 แหง
10,125 คน
782,405 คน
410,079 คน
404,989 คน
5,475 แหง
135,095 ครัง้

13,371 แหง
566,378 คน
12,641 แหง
521,114 คน

122 คน
1,665 คน
1,655 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน
(2) แรงงานภาคเกษตรกรรม
• นายจาง/สถานประกอบกิจการที่ไดรบั การตรวจคุมครอง
• ลูกจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงาน
• ลูกจางที่ผานการคุมครองแรงงานและไดรับการปฏิบตั ิถูกตอง
- ความปลอดภัยในการทํางาน
• ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางที่ผานการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถกู ตองดานความปลอดภัยฯ
• ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองดานความปลอดภัยฯ
- ปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง
(1) กรณีขอพิพาทแรงงาน
• สถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงาน
• ลูกจางที่เกี่ยวของ
• ขอพิพาทแรงงานที่ยุติ
• ลูกจางที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงานยุติ
(2) กรณีขอขัดแยง
• สถานประกอบกิจการที่เกิดขอขัดแยง
• ลูกจางที่เกี่ยวของ
• สถานประกอบกิจการที่ขอขัดแยงยุติ
• ลูกจางที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการทีเ่ กิดขอขัดแยงยุติ
(3) วินิจฉัยและยุติคาํ รอง
• คํารองที่วนิ ิจฉัยแลวมีสิทธิไดรับเงิน
• ลูกจางที่เกี่ยวของกับคํารอง
• ลูกจางไดรบั เงินสิทธิประโยชนเปนเงิน
1.การตรวจคุมครองแรงงานสตรี

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ.58
954 แหง
8,711 คน
8,005 คน
6,404 แหง
384,190 คน
5,432 แหง
306,497 คน

70 แหง
57,098 คน
65 แหง
50,299 คน
51 แหง
40,632 คน
47 แหง
35,979 คน
1,799 ราย
5,498 คน
60.27 ลานบาท

• ตรวจคุมครองแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางที่เปนแรงงานสตรีที่ผา นการตรวจและไดรับการปฏิบัติถกู ตอง
2.การตรวจคุมครองแรงงานเด็ก

277,786 คน/12,107 แหง
253,263 คน/11,377 แหง

• ตรวจคุมครองแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางทีเ่ ปนแรงงานเด็กที่ผา นการตรวจและไดรับการปฏิบัติถกู ตอง

499 คน/149 แหง
463 คน/144 แหง
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การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ.58

สถานประกอบกิจการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคม
ดานแรงงาน
1. จํานวนสถานประกอบกิจการทีเ่ ขารับการพัฒนาศักยภาพตามขอกําหนด
683 แหง
มาตรฐานแรงงานไทย
2. สรางความรูความเขาใจ สงเสริม สนับสนุนและติดตามใหสถานประกอบกิจการ
4,417 แหง
ปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงาน
โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดา นแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
- สงเสริม พัฒนาและกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุมเสีย่ งไดรับการคุมครอง
29,935 คน
ตามกฎหมาย
โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
1. จํานวนแรงงานไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
1,147,673 คน
ยาเสพติด
13,774 แหง
2. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุมครองแรงงาน
- ศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูรับงานไปทําที่บานในประเทศไทย
* (เริ่มดําเนินการเดือน ก.พ. 58 เสร็จสิ้นเดือน ส.ค. 58)

- เรื่อง
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สํานักงานประกันสังคม
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ผลผลิต : ผูประกันตนไดรบั ความคุมครองดานการรักษาพยาบาลจาก
ระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
สําหรับผูป ระกันตน
2. ผลผลิต : ลูกจาง ผูประกันตนไดรับความคุมครองจาก
การประกันสังคม
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุมเปาหมาย
- จํานวนผูป ระกันตน
- จํานวนสถานประกอบกิจการ
- จํานวนลูกจาง
- จํานวนนายจาง
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- รอยละของจํานวนรายการสงเงินสมทบผานธนาคารไปรษณีย
อินเตอรเน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน
- จํานวนการรับเงินทดแทน
- จํานวนการรับประโยชนทดแทน
3. ผลผลิต : แรงงานนอกระบบไดรับความคุมครองจากการประกันสังคม
3.1 ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบเปนผูประกันตนตามมาตรา 40
3.2 จัดเก็บเงินสมทบผูป ระกันตนตามมาตรา 40
3.3 จัดบริการสิทธิประโยชนสําหรับผูประกันตนตามมาตรา 40

เปาหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งป
11,570,000 คน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 5 เดือน
11,521,570 คน
11,521,570 คน

11,230,000 คน

11,193,538 คน

11,230,000 คน
420,000 แหง
9,220,000 คน
350,000 ราย

11,193,538 คน
424,001 แหง
9,158,971 คน
354,118 ราย

รอยละ 52.00

-

128,000 ราย
35,940,000 ราย
2,150,000 คน

32,967 ราย
14,418,917 ราย
2,524,806 คน

2,150,000 คน
รอยละ 50
57,900 ราย

2,524,806 คน
รอยละ 55.65
25,089 ราย
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สํานักงานประกันสังคม
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ.58

1. ผูประกันตนไดรับความคุมครองดานการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพและไดมาตรฐานสําหรับผูประกันตน
2. ลูกจาง ผูประกันตนไดรบั ความคุมครองจากการประกันสังคม
- ผูประกันตนไดรบั ความคุม ครองดานการรักษาพยาบาลโดยการจัดบริการ
รักษาพยาบาลทีม่ ีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2.1 การขึ้นทะเบียนกลุม เปาหมาย
• ผูประกันตนทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบการทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
• ลูกจางขึน้ ทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
• นายจางขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
2.2 การจัดเก็บเงินสงเคราะห
• รอยละของจํานวนรายการสงเงินสมทบผานธนาคาร ไปรษณีย อินเตอรเน็ต ฯลฯ

2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน
• จํานวนการรับเงินทดแทน
• จํานวนการรับประโยชนทดแทน
3. แรงงานนอกระบบไดรับความคุมครองจากการประกันสังคม
- ขึน้ ทะเบียนกลุมแรงงานนอกระบบเปนผูประกันตนตามมาตรา 40
• ทางเลือกที่ 1 จายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

(จายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
• ทางเลือกที่ 2 จายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน
(จายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)
• ทางเลือกที่ 3 จายเงินสมทบ 200 บาท/เดือน
(จายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท)
• ทางเลือกที่ 4 จายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน
(จายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130บาท)
• ทางเลือกที่ 5 จายเงินสมทบ 350 บาท/เดือน
(จายเอง 200 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาท)

11,521,570 คน
11,193,538 คน

11,193,538 คน
424,001 แหง
9,158,971 คน
354,118 ราย
32,967 ราย
14,418,917 ราย
2,524,806 คน
8,176 คน
1,457,642 คน
358,162 คน
663 คน
700,163 คน
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ.58

1. กองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบกิจการที่มีลกู จางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
• สถานะเงินกองทุน
- กรณีไมรวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

424,001 แหง
787,825.71 ลานบาท
540,044.29 ลานบาท

• ประโยชนทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ

41,518.34 ลานบาท
18,760,499 ราย

1) กรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ

27,079.17 ลานบาท
13,366,402 ราย

2) กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ

10,566.88 ลานบาท
5,298,188 ราย

3) กรณีวางงาน
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ

3,872.29 ลานบาท
95,909 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน)
• สถานะเงินกองทุน

43,928 ลานบาท

• ลูกจางที่ขนึ้ ทะเบียนกองทุน

9,158,971 คน

• นายจางทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุน

354,118 ราย

• เงินประโยชนทดแทน
• จํานวนลูกจางผูประกันตนทีไ่ ดรบั เงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจาก
การทํางาน)

534.36 ลานบาท
84,688 ราย
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ (คงเหลือ)
- จํานวนคนหางานที่ไดรบั เงินสงเคราะหจากกองทุน
- จํานวนเงิน
2. เงินกองทุนเพื่อผูร ับงานไปทําที่บาน (คงเหลือ)
- อนุมตั ิเงินกู
- จํานวนเงินที่อนุมตั ิ
3. กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ไดรับจัดสรรตัวเลข
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ป 2558 โดยกองทุนฯ ตองเรียกเก็บเงินจาก
แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) ทีข่ ึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
นําเงินสมทบเขากองทุน)
- จัดสรรเงินสนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาว
ตาม พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 จํานวน 10 หนวยงาน ไดแก 1. กรมการ
จัดหางาน 2. กรมการปกครอง 3. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 4. กทม. 5. กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 6. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 7. กรมประชาสัมพันธ 8. กองทัพเรือ
9. กองทัพบก และ 10. กอ.รมน.)
- จํานวนเงิน (คงเหลือ) เนื่องจากมีบางหนวยงานใชจายงบประมาณไมหมด
จึงสงเงินคืนกองทุนฯ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
• กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (คงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2557)
- รับชําระหนี้
- รับเงินสมทบ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน (คงเหลือ ณ เดือนตุลาคม 2557)
• สหกรณที่ไดรับอนุมัตเิ งินกู
- เงินทีอ่ นุมตั ิใหสหกรณกู
• ลูกจางทีเ่ ปนสมาชิกสหกรณที่ไดรับอนุมัตเิ งินกู
2. กองทุนสงเคราะหลกู จาง (คงเหลือ)
• รับเงินคาปรับตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
• รับเงินสงเคราะหลกู จาง
- ยอดเงินสงเคราะหที่จา ย

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ. 58
789.67 ลานบาท
240 คน
41.64 ลานบาท
23.75 ลานบาท
206 กลุม
16.041 ลานบาท
800 ลานบาท

772.991 ลานบาท

596.325 ลานบาท
1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ. 58
760.59 ลานบาท
10.35 ลานบาท
5.97 ลานบาท
1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ. 58
154.34 ลานบาท
9 แหง
67.69 ลานบาท
7,954 คน
241.99 ลานบาท
2.13 ลานบาท
926 ราย
14.88 ลานบาท
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
3.กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
- รับเงินรายไดตามมาตรา 45 แหง พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554
- จายเงินตามมาตรา 46 แหง พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
- ลูกจางที่เกี่ยวของ

1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ. 58
173.04 ลานบาท
49.10 ลานบาท
2.52 ลานบาท
88 คน
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ขอมูลการทํางานของประชากรประจําเดือน กุมภาพันธ 2558
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
55.09 ลานคน
ผูอยูในกําลังแรงงาน
(ผูที่พรอมทํางาน)
38.52 ลานคน (รอยละ 69.92)

ผูมีงานทํา
37.93 ลานคน (รอยละ 98.5)

ผูอยูนอกกําลังแรงงาน
(ผูที่ไมพรอมทํางาน)
16.57 ลานคน (รอยละ 30.07)
ในภาคเกษตรกรรม
11.36 ลานคน (รอยละ 29.9)
นอกภาคเกษตรกรรม
26.57 ลานคน (รอยละ 70.05)

นายจาง
1.07 ลานคน

ขายสง ขายปลีก ซอมยานยนต
6.17 ลานคน

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
2.73 ลานคน
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.59 ลานคน

ลูกจางเอกชน
15.76 ลานคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
0.19 ลานคน

ทํางานสวนตัว
11.64 ลานคน

การรวมกลุม
0.67 ลานคน

กอสราง
2.56 ลานคน

การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
1.33 ลานคน

ลูกจางรัฐบาล
3.69 ลานคน

ทํางานใหครอบครัว
5.70 ลานคน

การผลิต
6.57 ลานคน

บริหารราชการ ปองกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.66 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.27 ลานคน (รอยละ 0.7)

การศึกษา
1.20 ลานคน
ดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห
0.77 ลานคน

ผูวางงาน
0.32 ลานคน (รอยละ 0.8)

กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
0.78 แสนคน
อื่น ๆ
2.02 ลานคน

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามอุตสาหกรรมที่สําคัญ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 กับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557

ประเภทอุตสาหกรรม

ป 2557
1.83

ป 2558
2.02

บริการดานอื่น ๆ

0.74

0.78

สุขภาพและสังคมสงเคราะห
ดานการศึกษา
บริหารราชการ และประกันสังคม
อสังหาริมทรัพย
การเงินและประกันภัย
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
ขนสงและสถานที่เก็บสินคา
การขายปลีก-สง และซอมรถฯ
กอสราง
การผลิต
เกษตรกรรม ปาไม ประมง

0.74
1.17
1.56
0.19
0.58
2.66
1.18
6.24
2.41
6.6
11.84

0.77
1.2
1.66
0.19
0.59
2.73
1.33
6.17
2.56
6.57
11.36

อื่น ๆ

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ทําเหมืองแร เหมืองหิน ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย สิ่งปฏิกูล ขอมูล
ขาวสารและการสื่อสารกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล และกิจกรรมขององคการระหวางประเทศ

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนกุมภาพันธ 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทํา
ในชวงเวลาเดียวกันกับป 2557 พบวาผูมีงานทําป 2558 จํานวน 37.93 ลานคน ป 2557 จํานวน 37.74 ลานคน เพิ่มขึ้น
1.9 แสนคน โดยในภาคเกษตรกรรม จํานวนผูทํางานป 2558 จํานวน 11.36 ลานคน ป 2557 จํานวน 11.84 ลานคน
ลดลง 1.2 แสนคน นอกภาคเกษตรกรรม จํานวนผูทํางานป 2558 จํานวน 26.57 ลานคน ป 2557 จํานวน 25.90 ลานคน
เพิ่มขึ้น 6.7 แสนคน ซึ่งจํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ไดแก อันดับแรก สาขาอื่น ๆ จํานวน
1.9 แสนคน อันดับสอง กอสราง จํานวน 1.5 แสนคน และอันดับที่สาม บริหารราชการและประกันสังคม
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายไดสงกลับ
ผานธนาคารแหงประเทศไทยป 2558 กับ ป 2557

เมื่อเปรียบเทียบรายไดสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ ป 2558 กับป 2557 พบวารายไดสงกลับ
เดือนมกราคม 2558 (6,620 ลานบาท) ต่ํากวาเดือนมกราคม 2557 (8,316 ลานบาท) จํานวน 1,696 ลานบาท

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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รายชื่อผูบริหาร
ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท
มือถือ
ที่ทํางาน

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

-

0 2246 1881

พลเอกกิตติ ปทุมมาศ

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง

08 6993 7898

0 2248 2572

ดร.นพดล กรรณิกา

ที่ปรึกษารัฐมนตรี

08 7335 5599

0 2232 1044

พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์

เลขานุการรัฐมนตรี

08 1735 9144

0 2643 4368

นายนคร ศิลปอาชา

ปลัดกระทรวง

08 1174 7676

0 2232 1081-4

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์

รองปลัดกระทรวง

08 9890 7746

0 2245 8193

นายอารักษ พรหมณี

รองปลัดกระทรวง

08 5660 9916

0 2245 2555

นายวินัย ลูวโิ รจน

รองปลัดกระทรวง

08 1375 3471

0 2643 4467

นายประวิทย เคียงผล

ผูตรวจราชการกระทรวง

08 1805 7394

0 2232 1116-7

นายวิษณุ ปาณวร

ผูตรวจราชการกระทรวง

08 5483 8607

0 2232 1126-7

นายกรีฑา สพโชค

ผูตรวจราชการกระทรวง

08 4438 7133

0 2232 1133-4

นายสุรเดช วลีอิทธิกลุ

ผูตรวจราชการกระทรวง

08 1807 8016

0 2232 1118-9

นายธนิช นุมนอย

ผูตรวจราชการกระทรวง

08 1805 8261

0 2232 1121

นายสุวิทย สุมาลา

ผูตรวจราชการกระทรวง

08 1831 5724

0 2232 1057

นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล ผูตรวจราชการกระทรวง

08 9891 9677

0 2246 2015

นายสมเกียรติ บุญทอง

รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษากฎหมาย
รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน

08 1996 0712

0 2232 1071

08 8244 4545

0 2232 1327

08 1926 8383

0-2248-6866

นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
นายสุเมธ มโหสถ
หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ
นายพีรพัฒน พรศิริเลิศกิจ

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

08 1174 9494

0-2247-6600

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

08 4700 9972

0-2245-7787

นางปราณิน มุตตาหารัช

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

09 8269 9933

0-2525-2814

